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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ аз он бармеояд, ки 

иқтидорҳои бозори меҳнат дар минтақаҳои ҷумҳурӣ нобаробар ҷойгир 

шудаанд. Чунончи, тибқи маълумотҳои оморӣ ба ҳолати январи соли 2020 

ҳудуди вилояти Хатлон 24,7 ҳаз. км2 буда, дар он 3348,3 ҳазор нафар ё 35,9%-

и шумораи умумии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат мекунад. Аз 

ҳисоби афзоиши баланди таваллуд (28,5‰) ва афзоиши табии аҳолӣ (25‰) 

шумораи аҳолии қобили меҳнат зиёд шуда, то 1902,5 ҳазор нафар расидааст, 

ки 56,8%-и шумораи умумии аҳолиро ташкил мекунад. Агар афзоиши 

шумораи аҳолӣ дар солҳои 2018-2019-ум 76,3 ҳазор нафар ё 2,4%-ро ташкил 

карда бошад, пас афзоиши аҳолии қобили меҳнат 38,2 ҳазор нафар ё 2%-ро 

ташкил мекунад.1 Дар ВМКБ, ки 44,5%-и масоҳати Тоҷикистонро дар бар 

гирифтааст, шумораи аҳолиии он 228,9 ҳазор нафар ё 2,5%-и шумораи умумии 

аҳолии мамлакатро ташкил медиҳад. Нишондиҳандаҳои бозори меҳнати 

ВМКБ бо хусусиятҳои хоси худ аз дигар минтақаҳо тафовут дорад. Чунончи, 

дар ин минтақа сол то сол шумораи қувваи корӣ ва аҳолии машғул коҳиш ёфта, 

шумораи бекорон афзоиш меёбад. Яъне, бо таъсири омилҳои демографӣ 

(афзоиши табиии аҳолӣ 13,9‰ дар январи соли 2020) ва дигар шароитҳо, 

нишондиҳандаҳои бозори меҳнат аз дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ тафовут 

дорад. Аз ин рӯ, масъалаи тафовути минтақавии бозори меҳнат дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар ҳоли рушд қарор дорад.  

Барои муайян кардани самтҳои афзалиятноки рушди бозори меҳнат бояд 

мунтазам мониторинги нишондиҳандаҳои асосии оморӣ гузаронида шуда, 

динамика ва тамоюлҳои рушд муайян карда шавад. Ҳамин тавр, муҳимияти 

мавзуи таҳқиқотӣ асоснокӣ пайдо намуда, зарурате ба миён омадааст, ки дар 

самти мазкур таҳкиқоти оморӣ гузаронида шавад. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ. Равиши ҳамаҷонибаи арзёбии вазъи 

бозори минтақавии меҳнат ва инчунин муайян кардани самтҳои афзалиятноки 

 
1Омори солонаи Ҷумњурии Тољикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумњурии Тољикистон 2020.– с.26-32 
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рушди бозори меҳнат дар сатҳи маҳаллӣ то ҳол дар таҳқиқоти илмии дохилӣ 

ва хориҷӣ инъикос нашудааст. Мафҳумҳои асосии бозори меҳнат, сохтор, 

хусусиятҳои он ва шуғли аҳолӣ дар таҳқиқотҳои илмии самти мазкур бештар 

аз тарафи олимони зерин: Ҷ. Данлоп, Ҷ.М.  Кейнс, Ҷ. Кларк, Д. Рикардо, К. 

Маркс, А. Пигу, М. Пиоре, Ж.Б. Сей, А. Смит, Р. Солоу, Ҷ. Хикс ва дигарҳо 

мебошанд. 

Дар коркард ва таҳияи методологияи таҳқиқи омории шуғли аҳолӣ 

саҳми бештарро дар соҳаи омори иқтисодӣ-иҷтимоӣ ба муҳаққиқони зерин 

мансуб меҳисобанд: Н.А. Волгина, С.Г. Михнев, Т.Н. Агапова, О.Э. Башина, 

В.С. Боровик, Г.Л. Громыко, М.И. Глинский, И.И. Елисеева, Е.А. Ефимова, 

Е.В. Зарова, Н.В. Зубаревич, А.Г. Коровкин, О.В. Кучмаев, Л.И. Ниворожкина, 

А.Ю. Ошепков, Н.М. Римашевский ва дигарон. 

Дар корҳои илмии Д.С. Амонова, Ш. Дӯстбоев, Э.Ш. Зарипов, С.Ҷ. 

Комилов, Д.Б. Қодирзода, С.Ҷ. Мутиева, А.А. Мирзоалиев, Т. Низомова, С.Ф. 

Низомов, Р.К. Раҷабов, Р.К. Раҳимов Г.Г. Саломова, Ҳ. Умаров, Р. Улмасов, 

Т.Ҷ. Усмонова, Ҳ.Н. Фақеров, И.А. Шамсов, Ф.М. ва дигарон ташаккули 

муносибатҳои нави иҷтимоӣ-меҳнатӣ дар сатҳи бозори меҳнати миллӣ бо 

назардошти таъсир ба сатҳ ва сифати зиндагии аҳолӣ, таҳқиқ гардидааст. 

Дар корҳои илмӣ-таҳқиқотии олимони зерини ватанӣ: Қ.Х. 

Хушвахтзода, Н.Н. Солиев, С.С. Мирзоев, Ф.М. Аҳмадов, Ф.М. Ашуров ва 

дигарон ҷабҳаҳои омории масъалаи мазкур мавриди омӯзиш қарор дода 

шудааст. Лекин, сарфи назар аз он, ки ҷанбаҳои алоҳидаи бозори меҳнат 

нисбатан мавриди таҳқиқот қарор гирифтаанд, дар шароити кунунии рушди 

иқтисодиёт барои ҳаматарафа ё комплексӣ арзёбӣ намудани ҳолати шуғл ва 

дигар нишондиҳандаҳои бозори меҳнат, зарурати таҳқиқи омории онҳо на 

танҳо дар сатҳи ҷумҳурӣ, балки дар минтақаҳои алоҳида ба миён меояд. Зеро, 

самаранокии нишондиҳандаҳои сатҳи ҷумҳурӣ аз дуруст арзёбӣ кардани 

нишондиҳандаҳои минтақавӣ вобастагӣ дорад.  

Дар натиҷа, вобаста ба тағйир ёфтани вазъи умумӣ ва саҳмгирии 

иқтисодиёти Тоҷикистон ҳамчун қисми ҷудонашавандаи бозори ҷаҳонӣ, 
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диққати олимони ватанӣ ба омӯзиши мушкилоти мухталифи бозори меҳнат ва 

рушди иқтисоди ҷаҳонӣ равона карда шуд. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқоти 

диссертатсионӣ дар доираи татбиқи нақшаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии 

кафедраи «Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит»-и факултети иқтисодиёт ва 

менеҷмент (ҳоло менеҷмент ва ҳуқуқи тиҷоратӣ)-и Донишгоҳи давлатии 

тиҷорати Тоҷикистон иҷро гардидааст. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Объекти таҳқиқоти диссертатсионӣ шуғли аҳолӣ дар бозори меҳнати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад.  

Мавзӯи таҳқиқот ҷараёни ташаккулёбии нишондиҳандаҳо ва усулҳои 

таҳлили омории шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он дар 

шароити муосир мебошад.  

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ баҳодиҳии омории шуғли аҳолӣ ва 

ошкор кардани омилҳои таъсиррасон ба он, муайян кардани самтҳои 

афзалиятноки афзоиши шуғл дар бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

минтақаҳои он мебошад. 

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои расидан ба ҳадафи гузошташуда дар 

диссертатсия масъалаҳои зерин гузошта шуданд: 

1. омӯзиши назарияҳои муосири илмӣ оид ба шуғл ва бозори меҳнат, 

пешниҳод намудани мафҳуми омории онҳо дар заминаи хусусиятҳои рушди 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

2. таҳқиқи омории методологияи нишондиҳандаҳои бозори меҳнат, 

пешниҳоди равиши методологӣ барои арзёбии омори вазъи бозори 

минтақавии меҳнат ва арзёбии муаммоҳои шуғли аҳолӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

3. муайян кардани дараҷаи тағйирёбии нишондиҳандаҳои шуғл дар 

бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ояндабинии онҳо, муқоисаи 

нишондиҳандаҳои бозори меҳнат ба як қатор давлатҳои ИДМ; 
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4. таҳлил, муқоиса ва ояндабинии нишондиҳандаҳои асосии бозори 

меҳнат дар сатҳи минтақавӣ, ошкор кардани дараҷаи тағйирёбӣ ва 

хусусиятҳои онҳо;  

5. ошкор сохтани омил ва шароитҳои ба тағйирёбии нишондиҳандаи 

шуғл таъсиррасон дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ ва ояндабинии онҳо; 

6. коркарди моделҳои иқтисодӣ-омории шуғли аҳолӣ ва пешниҳоди 

тавсияҳо оид ба самти афзалиятноки афзоиши шуғл дар шароити муосири 

бозори меҳнати Тоҷикистон. 

 Фарзияи таҳқиқоти диссертатсионӣ. Бо мақсади арзёбии вазъи 

бозори меҳнат ва муаммоҳои он дар шароити минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муайян кардани дараҷаи таъсири омилҳо ба тағйирёбии 

нишондиҳандаҳо ва ояндабинии онҳо, ҳамзамон, ошкор кардани хусусиятҳои 

тағйирёбӣ ва рушди нишондиҳандаҳои бозори меҳнат, дар асоси истифодаи 

усулҳои муосири оморӣ натиҷабахш дониста мешавад.  

Асосҳои назариявии таҳқиқоти диссертатсионӣ асарҳои олимони 

ватанию хориҷӣ ва маълумотҳои омори расмӣ ба шумор мераванд, ки 

ҷанбаҳои иқтисодии бозори меҳнатро таҷассум намуда, барои арзёбии омории 

шароит ва омилҳои таъсиррасон ба бозори меҳнат тавсия шудаанд. 

Асосҳои методологии таҳқиқоти диссертатсииниро усулҳои 

умумиилмӣ ва оморӣ, усули банизомдарории ҷадвалӣ, усулҳои графикӣ, усули 

бузургиҳои нисбӣ ва миёна, низоми нишондиҳандаҳои қаторҳои вақтӣ, усули 

муқоисаи оморӣ, усули индексӣ, усулҳои ояндабинӣ: экстраполятсия, 

функсияи хаттӣ, экспоненсиалӣ, муодилаи хатти рост, усулҳои таҳлили 

регрессионӣ ва коррелятсионӣ ташкил медиҳанд. 

Сарчашмаи маълумоти таҳқиқоти диссертатсионӣ санадҳои 

меъёрию ҳуқуқӣ ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи меҳнат, 

паёмҳои солонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаҳо ва 

Стратегияҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, маълумотҳои таҳқиқоти 

буҷаи хонаводаҳо, маълумоти омории маҷмӯаҳо, барӯйхатгирии аҳолӣ ва 

дигар нашрияҳои даврии Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, маълумотҳои таҳлилии СММ, Кумитаи омори байнидавлатии 

ИДМ, ҳисоботҳои Бонки умумиҷаҳонӣ ва Созмони ҷаҳонии меҳнат, маводи 

чопӣ ва электронии ВАО ва дигар маълумотҳои муаллиф, маводи илмии 

конфронсҳоро ба шумор меравад. 

Пойгоҳи таҳқиқот. Корҳои таҳқиқотӣ дар назди кафедраи 

«Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит»-и факултети иқтисодиёт ва менеҷмент 

(ҳоло менеҷмент ва ҳуқуқи тиҷоратӣ)-и Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон гузаронида шудааст. 

Навгонии илмии таҳқиқот натиҷаҳои илмии зерин ба ҳисоб 

мераванд: 

1. Дар заминаи омӯзиши назарияҳои муосири илмӣ оид ба бозори 

меҳнат, мафҳуми омории бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ бо назардошти 

хусусиятҳои рушди минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва омилҳои 

таъсиррасон пешниҳод гардид; 

2. Таҳқиқи омории методологияи нишондиҳандаҳои бозори меҳнат 

гузаронида шуда, манбаъҳои асосии маълумот оид ба бозори меҳнат пешниҳод 

ва шуғли аҳолӣ гурӯҳбандӣ гардидааст. Ҳамзамон равиши методологӣ барои 

арзёбии омори вазъи бозори минтақавии меҳнат ва арзёбии муаммоҳои шуғли 

аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуда, роҳҳои ҳалли онҳо таҳия 

гардидаанд; 

3. Дараҷаи тағйирёбии нишондиҳандаҳои шуғл ва дигар 

нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 

карда шуда, ояндабинии онҳо гузаронида шуд. Ҳамзамон, муқоисаи онҳо бо 

нишондиҳандаҳои бозори меҳнати як қатор мамлакатҳои ИДМ гузаронида 

шуда, дар ин замина сабаб ва тамоюли асосии нишондиҳандаҳо ошкор карда 

шуд;  

4. Таҳлил ва муқоисаи нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнат, ки дар 

сатҳи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифтаанд. Дар ин замина 

ошкор гардид, ки дараҷаи тағйирёбии нишондиҳандаҳо вобаста ба шароит ва 
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омилҳои таъсиррасон дар минтақаҳо гуногун буда, бо хусусиятҳои хоси худ 

тафовут доранд;  

5. Омил ва шароитҳои ба тағйирёбии нишондиҳандаи шуғл 

таъсиррасон дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ ошкор гардид ва ояндабинии 

нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнат дар минтақаҳо гузаронида шуд. 

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

➢ шарҳи мафҳуми омории бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ аз ҷониби 

муаллиф пешниҳод карда шуд;  

➢ муаммоҳои шуғли аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод 

гардида, роҳҳои ҳалли онҳо таҳия шудаанд; 

➢ сатҳи тағйирёбӣ ва тамоюли асосии нишондиҳандаи шуғл ва дигар 

нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор 

гардида, ояндабинии онҳо гузаронида шудааст;  

➢ нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнат дар минтақаҳои ҷумҳурӣ 

муқоиса гардида, хусусиятҳои хоси онҳо ошкор карда шудааст;  

➢ таъсири омил ва шароитҳо ба тағйирёбии шуғл дар сатҳи минтақаҳо 

ошкор гардида, ояндабинии онҳо гузаронида шудааст; 

Аҳамияти назариявии таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертатсионӣ 

пешниҳодҳои назариявию тавсияҳои амалии илман асосноккардашударо оид 

ба нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнат, шуғли аҳолӣ, муаммоҳои он, 

бахусус, дар сатҳи минтақаҳоро фаро гирифтааст. Дар ҷабҳаи назариявии 

таҳқиқоти диссертатсионӣ, методологияи омории ҳисоби нишондиҳандаҳои 

бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ, санадҳои меъёрию ҳуқуқии дар ин самт 

татбиқшаванда, маълумотҳои расмии Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нишондиҳандаҳои асосии таҳқиқоти буҷети 

хонаводаҳо истифода бурда шудаанд. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки маводҳо, хулоса ва 

тавсияҳои илмии пешниҳодгардида, аз ҷониби Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва 

шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бахшҳои он дар минтақаҳои ҷумҳурӣ 

ҳангоми таҳия ва татбиқи барномаҳои мусоидат ба шуғли аҳолӣ ва рушди 
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бозори меҳнат истифода шаванд. Натиҷаҳои таҳқиқот ба истифодаи мақомоти 

ҳокимияти маҳаллӣ ва шаҳрӣ дар раванди таҳияи стратегияҳо ва барномаҳои 

рушди иҷтимоӣ - иқтисодӣ, муайян кардани самтҳои афзалиятноки рушди 

бозори меҳнат ва паст кардани шиддатнокии бекорӣ, нигаронида шуда, 

ҳамзамон дар мактабҳои олӣ, ҳангоми омӯзиши фанҳои тахассусӣ аз қабили 

«Омори аҳолӣ», «Омори иҷтимоӣ-иқтисодӣ», «Омори бозори меҳнат» 

истифода шуда метавонанд. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсия 

дар заминаи Феҳристи ихтисосҳои илмии докторантура аз рӯйи ихтисос, 

дараҷаҳои илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D051200-

Омор, ки аз ҷониби КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ 

гардидааст, иҷро шудааст. Диссертатсия, ба бандҳои зерини шиносномаи 

ихтисоси 6D051200-Омор мутобиқ аст: 1.2. Назарияҳо ва усулҳои асосии 

оморӣ; 1.11. Усулҳои коркарди ахбори оморӣ: таснифот ва гурӯҳбандӣ, 

усулҳои таҳлили зуҳуроти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва равандҳо, моделсозии оморӣ, 

таҳқиқоти конюктураи иқтисодӣ, фаъолияти корӣ, ошкоркунии трендҳо ва 

давраҳо, ояндабинии тараққиёти зуҳурот ва ҷараёнҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ; 

1.12. Методологияи мониторинги иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, таъминнамоии омори 

идоракунии сохторҳои маъмурӣ-минтақавӣ. Инчунин нобаробариҳои 

тараққиёти таъсисёбиҳои ҳудудӣ; 1.16.Татқиқотҳои дақиқи омории 

бозтавлиди аҳолӣ, соҳаҳои ҷамъиятӣ, иқтисодӣ ва молиявии ҳаёти ҷамъиятӣ, 

ки ба ошкорнамоӣ, ченкунӣ, таҳлил, ояндабинӣ, моделсозии конюктураи 

таъсисёбанда ва коркарди вариантҳои ояндабинии тараққиёти корхонаҳо, 

ташкилотҳо, соҳаҳои иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар давлатҳо 

пешбинӣ шудаанд. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Бо гузаронидани 

таҷрибаҳо, дақиқии маълумотҳо, кифоягии ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, коркарди 

омории натиҷаҳои таҳқиқот ва интишорот тасдиқ мегардад. Хулоса ва 

тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот дар асоси таҳлили 

илмии натиҷаи таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ пешниҳод карда шудааст. 
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Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот .  

Саҳми шахсии муаллиф аз таҳқиқи ҳамаҷонибаи тавсияҳои назариявӣ ва 

амалӣ оид ба муайян намудан ва арзёбии нишондиҳандаҳои асосии бозори 

меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он ба шумор рафта, коркард, 

таҳлил ва тавсияву хулосаҳо доир ба омӯзиши омории онҳо иборат мебошад. 

Натиҷаҳои алоҳидаи таҳқиқоти диссертатсионӣ дар таҳияи ҳуҷҷатҳои 

стратегӣ ва татбиқи барномаҳои иҷтимоӣ, метавонанд мавриди истифодаи 

васеъ қарор дода шаванд. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. 

  Натиҷаҳои асосӣ вa нуқтaҳoи муҳими таҳқиқоти диccертaтcиoнӣ дaр 

кoнференcияҳoи илмию нaзaриявии бaйнaлмилaлӣ, ҷумҳуриявӣ, инчунин дaр 

кoнференcияҳoи ҳaрcoлaи ҳaйaти прoфеccoрoну уcтoдoн вa кoрмaндoни 

Донишгоҳи давлатии Тиҷорати Тоҷикистон, Академияи миллии илмҳои 

Тоҷикистон, Дoнишгoҳи миллии Тoҷикиcтoн дoир гaштa ирoa гaрдидaaнд. 

Нуқтaҳoи муҳимми таҳқиқоти диccертaтcиoнӣ дaр якчaнд кoнференcияҳoи 

илмию нaзaриявии бaйнaлxaлқӣ вa ҷумҳуриявӣ мaърӯзa кaрдa шудaacт. 

Бештaри мaқoлaҳoи довталаб дaр coлҳoи 2017-2021, дaр мaвoди 

кoнференcияҳoи илмию aмaлии Дoнишгoҳи давлатии тиҷорати Тoҷикиcтoн 

рӯйи чоп омадаанд. 

Интишор аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Доир ба мавзӯи таҳқиқоти 

диссертатсионӣ 8 мақола (дар ҳаҷми 3,03. ҷ.ч. нашр гардидааст, ки аз ин 2.01. 

ҷ.ч. аз муаллиф буда) аз инҳо 7 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-

и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 

хулоса ва тавсияҳо, номгӯи адабиёт иборат мебошад. Диссертатсия аз 164 

саҳифаи матни чопӣ иборат буда, 21 диаграмма, 6 расм, 39 ҷадвал, 1 нақша ва 

19 формуларо дар бар мегирад. 

ҚИСМҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ 
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БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ БОЗОРИ МЕҲНАТ ВА 

ШУҒЛИ АҲОЛӢ ҲАМЧУН ОБЪЕКТИ ТАҲҚИҚОТИ ОМОРӢ 

1.1. Таҳқиқоти назариявии бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар 

шароити муосир 

Бозори меҳнат ҷузъи муҳимми иқтисодӣ ва иҷтимоии ҳаёти ҷомеа ба 

шумор рафта, дар шароити кунунии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз масъалаи 

мубрам арзёбӣ мегардад.2 Муҳиммияти масъалаи мазкур зимни ироаи Паёми 

навбатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд гардида буд: «Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

фаъолияти худро ба самти ноил шудан ба ҳадафҳои дар Стратегияи миллии 

рушд пешбинигардида равона карда, баланд бардоштани сатҳу сифати 

зиндагии мардумро тавассути ҳалли масъалаҳои пешрафти устувори 

иқтисодӣ, тақвияти неруи инсонӣ ва беҳбуди вазъи бозори меҳнат ҳадафи олии 

худ эълон намудааст».3 

Яке аз масъалаҳои асосии иқтисоди муосир ташаккул ва танзими бозори 

меҳнат мебошад. Афзоиши шумораи бекорон, аҳолии дар иқтисодиёт 

истифоданашаванда ва коҳиш ёфтани шуғли аҳолии қобили меҳнат дар 

иқтисодиёти мамлакат, аз ҷумлаи мушкилотҳои муҳимтарини иҷтимоӣ-

иқтисодӣ, хусусан бахши воқеии иқтисодиёти мамлакат ба ҳисоб мераванд. 

Чунончи, муҳаққиқи ватанӣ Усмонова Т.Ҷ. қайд намудааст: «Имрӯз бозори 

меҳнат дар худ ифодакунандаи сегменти муҳим ва мураккаби маҷмӯи бозор 

мебошад. Метавон гуфт, ки он заминаеро ташкил медиҳад, ки дар он «бино» -

и иқтисодиётро месозанд, аз фаъолияти он рушди минбаъда вобаста аст».4 

 
2Раҷабов О.Ҷ., Ахмадов Ф.М.. Таҳлили омории тағйирёбии нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнат дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон / О.Ҷ. Раҷабов, Ф.М. Ахмадов // Паёми Донишгоӽи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон. Илмҳои иқтисодӣ, соҳибкорӣ ва соҳаи иҷтимоӣ. – 2021.– №1. (35). – С. 88-95.  
3Паёми Президенти Љумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Љумҳурии Тоҷикистон. Сайти расмии 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2018 ш. Душанбе-http://www.president.tj. Сана 16. 
04 2020. 
4Усманова Т. Дж., Азимова М.Т., Особенности рынка труда в современном Таджикистане / В сборнике: 
Инновационные доминанты социально-трудовой сферы: экономика и управление материалы 
ежегодной международной научно-практической конференции по проблемам социально-трудовых 

http://www.president.tj/


  

13 
 

Дар воқеъ бозори меҳнат, истифодаи самараноки иқтидори таркибии он 

омили асосии рушди иқтисоди миллӣ ва беҳдошти сатҳи зиндагии аҳолӣ 

мебошад. Дар шароити имрӯзаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз ҳам самтҳои 

гуногуни зуҳуроти бозори меҳнат пурра омӯхта нашудаанд. 

Бозори меҳнат дар Тоҷикистон ҳанӯз дар ҳоли рушд қарор дорад, 

хосиятҳои он ба ташаккули умумии корманд таъсири бисёрҷониба расонида, 

доираи таклифоти меҳнатро васеъ мекунад, тавассути шаклҳои гуногуни 

моликият ва миқдори корхонаҳо, рақобатро ба қувваи кории корхонаҳои дорои 

шаклҳои гуногуни хоҷагидорӣ шиддат мебахшад. Ин ба онҳо имкон медиҳад, 

ки мушаххасан кормандро интихоб намуда, рақобатро дар байни коргарон 

барои ҷойи кор дар ин ё он шакли моликият афзоиш диҳанд.5 

Муаммоҳои самаранокии сохтори шуғл  масъалаи асосии илмҳои 

иқтисодии муосир мебошад. Дар ин замина, дар байни олимон оид ба 

механизми татбиқи шуғл, нақш ва вазифаҳои давлат дар раванди 

оптималикунонии он, меъёрҳои танзими бозори меҳнат баҳсҳо идома дорад 

  Аксари олимони иқтисодчӣ дар таҳқиқотҳои худ, диққати асосиро ба 

омӯзиши муаммоҳои таҳлили бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ равона кардаанд. 

Дар ин замина, дар илмҳои ҷаҳонӣ якчанд назарияҳои илмии комилан гуногун 

пешниҳод шудааст, ба монанди: назарияи шуғли классикӣ ва неоклассикӣ, 

консепсияи иқтисодии Карл Маркс, назарияи шуғли кейнссианӣ, 

институтсионализм, назарияи синтези муосири неоклассикӣ ва дигарон, ки дар 

расми 1.1.1 пешниҳод шудааст.6 

 
Отношений (17 заседание). ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»; Академия труда 
и занятости (Воронежское региональное отделение). 2017. -С. 17-22.  
5Кадыров Д.Б. Роль рынка труда в решении социальных проблем общества/ Инновационные 
доминанты социально-трудовой сферы: Экономика и управление: материалы ежегодной 
международной научно-практической конференции по проблемам социально-трудовых отношений (16 
заседание). 20 мая 2016 г. Воронеж, 2016. –с.110. 
6Бартенев, С.А. Экономические теории и школы (история и современность): Курс лекций / С.А. Бартенев 
– М.: БЕК, 1996. – 352 с. 
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 Расми 1.1.1. - Назарияҳои иқтисодии шуғл  

 Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси назарияҳои омӯхташуда 

Назарияи шуғли классикӣ дар аввалҳои асри 19 зери таъсири 

асосгузорони он Д. Рикардо, Ж. Сейи ва А. Смит ташаккул ёфтааст. Тибқи 

назарияи мазкур иқтисодиёти бозорӣ дорои шуғли пурра мебошад, ки 

қобилияти таъмини сармояи софро дошта, низоми худидоракуниро доро 

мебошад. Шуғли пурра дар иқтисодиёт имконият медиҳад, ки аз як тараф 

тағйирёбии фоизи қарз ва аз дигар тараф зичии мувозинатро байни нархҳо ва 

музди меҳнат нигоҳ дорад.  

Таъсири назаррасро дар рушди илмҳои иқтисодӣ консепсияи 

пешниҳоднамудаи К. Маркс гузоштааст, зеро аввалин маротиба мафҳуми 

бозори меҳнат ва қувваи кориро пешниҳод намудааст. Масъалаи шуғл ва 

бекориро К.Маркс ба вазъият ва истисмори синфи коргар алоқаманд менамуд. 

Дар доираи назарияи марксистӣ бекорӣ аз мавқеи ҳодисаҳои ҷамъиятӣ, ки дар 

асоси моликияти хусусӣ пайдо шудаанд, фаҳмида мешавад, яъне бекорӣ ин 

оқибати капитализм мебошад. Ба андешаи К. Маркс, пайдоиши бекорӣ ба 

афзоиши сармояе, ки боиси ҷойивазкунии омили инсонӣ аз ҷараёни истеҳсолӣ 

мегардад, алоқамандии зич дорад.7 

Тибқи назарияи марксистӣ бозори қувваи корӣ ҳарчанде, ки қонунҳои 

умумии бозорро риоя мекунад, дорои хусусиятҳои назаррас мебошад, зеро 

худи меҳнат ҳамчун омили субъективии истеҳсоли маҳсулот буда, ҳамзамон 

 
7 Маркс, К. Капитал. Т. 1. / К. Маркс, Ф. Энгельс –М.: Госполитиздат, 1960. – С. 120. 

Назарияҳои шуғл 

Назарияи интизории 

ратсионалӣ 

Синтези 

неоклассикӣ 

Монетаризм 

Институтсионалӣ Кейнсианӣ 

Марксистӣ Классикӣ Неоклассикӣ 
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он метавонад ба таносуби тақозо ва арза ба нархи бозории он фаъолона таъсир 

расонад. 

Муаммоҳои бозори меҳнат нисбатан пурратар дар корҳои илмии 

намояндагони мактаби неоклассикӣ А. Маршал, А. Пигу ва Ҷ. Кларк таҳқиқ 

гардидаанд. Онҳо чунин мешумориданд, ки мувозинати талабот ва таклифоти 

меҳнатро сатҳи музди меҳнат ва шуғл муайян мекунад. Чунончи, бузургии 

музди меҳнате, ки кормандон розианд кор кунанд, агар баланд бошад, ҳамон 

қадар сатҳи шуғл меафзояд ва баръакс. Яъне, танзимгари асосӣ дар бозори 

меҳнат, музди меҳнат – нархи қувваи корӣ ба ҳисоб мераванд. 8 

 Ба андешаи мо дар шароити кунунии рушди иқтисоди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, масъалаи баланд бардоштани музди меҳнат шарти асосӣ дониста 

мешавад, зеро ҳиссаи даромадҳои меҳнатӣ нисбатан кам буда, (дар соли 2019 

ҳиссаи музди меҳнати кормандони кироя 24,2% - и ҳамаи даромадҳои пулии 

хонаводаҳоро ташкил медод) қобилияти пурра таъмин намудани талаботҳои 

моддӣ ва маънавии кормандро надоранд. 

 Дар марҳилаи рушди назарияи капитализм намояндагони назарияи 

классикӣ ва неоклассикӣ беасос шумориданд, ки иқтисоди бозорӣ аз хоҷагии 

хусусӣ иборат аст, ки имкон дорад таназзули истеҳсолот ва бекориро бе 

дахолати давлат мустақилона назорат ва пешгирӣ намояд.  

 Дар назарияи кейнсианӣ, ки асосгузораш иқтисодчӣ Ҷон Кейнс буда, ба 

назарияи капитализм ва шуғл асос гузоштааст, пурра назарияи 

пешниҳоднамудаи мактаби классикиро рад намуда собит месозад, ки 

капитализм мутлақо механизме, ки шуғлро идора мекарда бошад, надорад.9 Ба 

андешаи Ҷон Кейнс шуғли пурра – ин кайҳо боз қонуният набуда, мутлақо 

тасодуфӣ мебошад. Ҷон Кейнс дар кори илмии худ «Назарияи умумии шуғл, 

фоиз ва маблағ» услуби нави батанзимдарории шуғлро пешниҳод намуд, ки 

тибқи он мавқеи асосиро дар пешгирии пайдоиши буҳронҳо ва бекорӣ, давлат 

 
8 Михнева, С.Г. Теория и методология системно–эволюционного исследования рынка труда / С.Г. 
Михнева. – М.: Высшая школа, 2002. – 344 с. 
9 Мальтус, Т. Антология экономической классики / Т. Мальтус, Д. Кейнс, Ю.М. Ларин. – М.: 1993. – 353 
c. 
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иҷро мекунад. Барои самаранок идора кардани иқтисодиёт дар сатҳи давлатӣ, 

моделҳои иқтисодӣ-риёзӣ, ки тавонанд қонунияти миқдориро байни 

нишондиҳандаҳои хоҷагии миллӣ ошкор намоянд, бояд коркард гарданд. 

Назарияи мазкур дар корҳои илмии Л. Клейн, Р. Солоу, Д. Стрейчи, К. Хансен 

ва С. Чейз такмил ва рушди худро ёфтаанд.10 

Кейнсианҳо ва монетаристҳо дар шарҳи фаъолияти бозори меҳнат 

ақидаҳои гуногун доранд. Бар хилофи неоклассикҳо, онҳо бозори меҳнатро 

ҳамчун падидаи номутавозунии доимӣ меҳисобанд. Талабот ба қувваи корӣ аз 

рӯи ин модел на бо тағйирёбии нархҳои бозории меҳнат, балки аз рӯи ҳаҷми 

истеҳсолот танзим карда мешавад, яъне аз рӯи талаботи умумӣ. Танзимгари 

бозори меҳнат давлат ҳисобида мешавад, зеро он тақозоро дар маҷмӯъ коҳиш 

ё афзоиш медиҳад ва музди меҳнати ҳадди аққалро муқаррар мекунад. Барои 

бартараф кардани номувозинатии бозор, истифодаи воситаҳои пулӣ - қарзӣ 

сиёсати монетаристон пешниҳод карда мешавад. 

Модели кейнсианӣ (Ҷ. Кейнс., Р. Гордон ва дигарон) аз он бармеояд, ки 

нархи меҳнат (музди меҳнат) ба таври қатъӣ собит аст ва амалан тағйир 

намеёбад (алахусус ба пастӣ).11 Бо назардошти муқаррароти ин консепсия, 

нархи меҳнат танзимгар буда наметавонад, бинобар ҳамин танзимкунанда аз 

рӯи мақом ва нақши давлат муайян мегардад, ки ин ҳолат боиси коҳиш ё 

афзоиш додани талабот гардида, нобаробарии бозори меҳнатро бартараф 

карда метавонад.  

Муносибатҳои бозорӣ худтанзимкунии бозори меҳнатро фаро мегиранд. 

Унсурҳои механизми худтанзимкунии талабот дар бозори меҳнат, 

рақобат байни коргарон ва корфармоён ва музди меҳнат мебошанд. Дар 

натиҷаи ин механизм, сатҳ ва таносуби шуғл, андозаи музди меҳнат, андоза ва 

сохтори бекорӣ муқаррар карда мешавад. 

 
10 Михнева, С.Г. Теория и методология системно–эволюционного исследования рынка труда / С.Г. 

Михнева. – М.: Высшая школа, 2002. – 344 с. 
11 Пети В. Классика экономической мысли: Соч. / В. Пети, А. Смит,Д. Рикарда и др. – М., 2000. – 895 с. 
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Ба андешаи мо, тақозо ва арзаи захираҳои меҳнатӣ дар рушди бозори 

меҳнат мавқеи муҳим дорад. 

Тақозо дар бозори меҳнат - ин маҷмӯи тақозо ба захираҳои меҳнатии 

кишвар бо нархи дилхоҳ барои ин захираҳо мебошад.  

Арза дар бозори меҳнат - ин маҷмӯи пешниҳодоти захираҳои меҳнатии 

коргарон дар ҳама кишварҳо бо ҳама гуна нархи имконпазири меҳнат 

мебошад. 

Тақозо дар бозори меҳнат аз омилҳои зерин вобастагӣ дорад: 

➢ шароити корӣ ва марҳилаҳои давраи соҳибкорӣ; 

➢ сатҳи техникии истеҳсолот; 

➢ вазъият дар соҳаи сармоягузорӣ; 

➢ сатҳи афзалиятноки музди меҳнат; 

➢ сиёсати андозбандӣ. 

Арза дар бозори меҳнат аз омилҳоиҳои зерин вобастагӣ дорад: 

➢ вазъи демографӣ (шумора, ҷинс ва синну соли аҳолӣ); 

➢ муҳоҷирати дохилӣ ва хориҷии аҳолии қобили меҳнат; 

➢ сатҳи музди меҳнат; 

➢ арзиши имконпазири меҳнат, имкони ба даст овардани даромад аз 

дигар манбаъҳо. 

 Намояндагони консепсияи институтсионализм Т. Веблен, Ҷ. Гэлбрейт, 

Ҷ. Данлоп, Ҷ. Коммонс ақидаеро, ки ҳалли муаммоҳои шуғлро бояд ислоҳоти 

институтсионӣ, ки рафтори воҳидҳои хоҷагидориро дар бозори меҳнат муайян 

мекунанд дастгирӣ мекарданд.12 Дар доираи консепсияи кластерии Ҷ. Данлоп 

танзимкунандаи муҳим дар муносибатҳои меҳнатӣ ба ғайр аз музди меҳнат 

шароити меҳнат дониста мешавад. Мавқеи асосиро дар рушди бозори меҳнат, 

иттифоқи касаба ва давлат ишғол мекунад.13 Намояндагони назарияи 

кейнсианӣ ва институтсионализм мавқеи асосӣ доштани бозорро дар 

 
12 Стиглер, Дж. Экономическая теория информации / Дж. Стиглер // Теория фирмы. – СПб.:, 1995. – С. 
507-529. 
13 Dunlop, J. Industrial Relations Systems / J. Dunlop. – N.Y.: Holt, 1958. – 331 р. 
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идоракунии рушди муносибатҳои иқтисодӣ рад менамоянд. Онҳо ин мавқеъро 

хоси давлат ва хоҷагиҳои муттаҳиди бузург медонанд. Дар воқеъ адабиёти 

иқтисодӣ шаҳодат медиҳад, ки мудохилаи давлат ба иқтисодиёт метавонад 

натиҷаҳои назаррас орад, аммо пурра пайгирӣ намудани таназзули истеҳсолот 

ва бекорӣ имконнопазир аст. 

 Назарияи муҳимми мактаби неоклассикиро синтези каҷхатаи Филипс 

ташкил медиҳад, ки тибқи он мавҷудияти алоқамандии баръакс байни сатҳи 

бекорӣ ва суръати афзоиши беқурбшавӣ собит мегардад. Ин пешниҳоди 

таҳлилӣ яке аз воситаи бисёр муфид аз нуқтаи назари нигоҳ доштани сиёсати 

макроиқтисодӣ дониста мешавад. Беқурбшавии қувваи корӣ ҳамчун оқибати 

сатҳи баланди шуғл ва бекорӣ натиҷаи сатҳи пасти афзоиши нархи меҳнат 

баррасӣ мегардад.14  

 Ба шумораи қувваи корӣ омилҳои гуногун метавонанд таъсир расонанд. 

Чунончи, соли 2020 бо таъсири бемории Covid-19 ҳиссаи бештари қувваи 

кории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳамчун муҳоҷирони меҳнатӣ дар ҳудуди 

Федератсияи Руссия шуғл меварзиданд кам гардиданд. Ин ҳолат боиси кам 

шудани талабот ба қувваи корӣ ва пастшавии нархи захираҳои меҳнатӣ дар 

ҷумҳурӣ гардид, ки андешаи назарияи каҷхатаи Филипсро собит менамояд. 

Дар мактаби монетаризм мафҳуми зерин ба монанди меъёри бекории 

табиӣ, ки дар ҳамаи илмҳои ҷамъиятӣ эътироф шудааст, пешниҳод гардидааст. 

Ба ақидаи онҳо дар иқтисоди бозорӣ сатҳи ратсионалии шуғл пеш аз ҳама аз 

рӯи механизми нархҳо ва низоми пешниҳодшудае муайян мегардад, ки худ 

инкишофёбанда ва худтанзимшаванда мебошад. 

Назарияи интизории ратсионалӣ солҳои 70 уми асри гузашта пайдо шуда 

то ин замон машҳур мебошад. Намояндагони ин назария ба он андешаанд, ки 

сиёсати иқтисодии давлат камсамар аст, зеро хоҷагиҳои хонавода ва ширкатҳо 

бо таъсири « боло» дар мутобиқат бо манфиатҳои худ фавран ба танзим 

 
14 Приходко, Н. Росреестр озадачили формированием климата [электронный ресурс] / Н. Приходько. – 
2017. – Режим доступа: http://www.vestifinance.ru/ articles/82742 
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медароянд.15 Дар чунин шароит танзими давлатии бозори меҳнат маънои 

худро аз даст медиҳад  

Ба андешаи асосгузори мактаби синтези неоклассикӣ, дорандаи ҷоизаи 

Нобелӣ, олими амрикоӣ П. Самуэлсон барои самаранок идоракунии бозори 

меҳнат зарур аст, ки идоракунии давлатӣ ва бозориро баробар ва дар 

алоқамандӣ истифода баранд. Ӯ чунин менависад: «вазъияте, ки дар асоси 

назарияи классикӣ хобидааст содда карда шуда, ҳамчун омили ҳаётӣ барои 

садсолаҳои дигар ҷавобгӯ нест, зеро ҳукумат ба воситаи сиёсати андозбандӣ 

ва бонки марказӣ дар доираи сиёсати пулӣ - қарзӣ бевосита ба сатҳи шуғл 

таъсир мерасонад».16 Асоси идеяи консепсияи синтези неоклассикӣ дар 

заминаи муттаҳидшавии идеяи классикон ва таҳлили кейнсианӣ, дар омезиши 

сиёсати андозбандӣ ва пулӣ-қарзӣ, ки ба иқтисодиёт имконияти нигоҳ 

доштани сатҳи баланди шуғлнокиро ҳатто дар давраи коҳишёбии талабот ба 

қувваи корӣ медиҳад, пайдо шудааст. 

Дар адабиёти иқтисодӣ назарияҳои гуногун оид ба мафҳуми бозори 

меҳнат ва шуғл аз ҷониби муҳаққиқон пешниҳод гардидааст, ки саҳми 

муҳаққиқони ватанӣ низ зиёд мебошад. 

Ба андешаи муҳаққиқ И.А. Шамсов «Бозори меҳнат аз рӯи табиати 

иқтисодии худ, ки яке аз бозорҳо - захираҳоро ифода мекунад, дар зинаҳои 

бозорҳои мушаххас мавқеи комилан беназир ва бартаридоштаро ишғол 

мекунад. Ва ин бартарӣ ба вижагии молҳои дар ин бозор гардишшаванда - 

қувваи корӣ вобаста аст. Мол - қувваи корӣ бояд доимо бозтавлид гардад, то 

ин ки сифатҳои истеъмолии худро гум накунад ва ҳар дафъа дар сатҳи 

баландтар такрористеҳсол гардад, зеро рақобат дар бозори меҳнат шароити 

такмил додани қобилияти кормандро ба меҳнат шарти зарурӣ мегардонад, ки 

дар афзоиши ҳаҷми умумии сармояи инсонӣ ифода меёбад».17 

 
15 Михнева, С.Г. Теория и методология системно–эволюционного исследования рынка труда / С.Г. 
Михнева. – М.: Высшая школа, 2002. – 344 с. 
16 Самуэльсон, П. Экономика. Т.1. / П. Самуэльсон. – М.: НПО "АЛГОН" Машиностроение", 1997. – 332 
с. 
17Шамсов И.С., Юсупов Ш.Н. Особенности функционирования рынка труда в Таджикистане // И.С. 

Шамсов., Ш.Н. Юсупов. // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Душанбе 2015 /№2 (Қ. 6) – С. 18 
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Тавре ки иқтисодчӣ И.В. Липситс мефармояд, бозори меҳнат маҷмӯи 

тартиботи иқтисодӣ ва ҳуқуқие мебошад, ки ба одамон имкон медиҳад 

хизматҳои меҳнатии худро ба музди меҳнат ва дигар имтиёзҳое, ки ширкатҳо 

дар ивази ин хизматҳо пешниҳод мекунанд розӣ кунанд.18 Тафсири шабеҳи 

бозори меҳнат аз пешниҳодҳои Николаев И.П. бозори меҳнат - доираи 

муносибатҳои байни фурӯшандагон ва харидорон, хизматрасониҳои савдо 

мебошад, ки дар натиҷаи он сатҳи нархҳо ва тақсими хадамоти меҳнат 

муқаррар карда мешавад. Он доираи васеи муносибатҳои меҳнатӣ ва шахсони 

вобаста ба онҳоро дар бар мегирад. Тавассути бозори меҳнат, аксарияти 

аҳолии қобили меҳнат ҷои кор ва даромад мегиранд.19  Ба ақидаи олимони 

тоҷик Зарипов Э.Ш., Муродова М.И. бозори меҳнат ин аҳолии аз ҷиҳати 

иқтисодӣ фаъол, шуғл ва бекорӣ, омори вақти корӣ ва омори низоъҳои 

меҳнатиро дар бар мегирад. Иттилоот оид ба бозори меҳнат фишанги муҳим 

ҳангоми таҳияи сиёсати иқтисодӣ ва иҷтимоии давлат мебошад.20 

Аз ҷамъбасти гуфтаҳои боло мо чунин мешуморем, ки ин таърифҳо ба 

ҷузъи иҷтимоии фаъолияти меҳнатии шахс, арзишҳои ӯ, тарбияи маънавӣ 

тавассути фаъолияти меҳнатӣ равона намегарданд. Тафовути куллии меҳнат 

ва тамоми дигар намудҳои захираҳои истеҳсолӣ дар он аст, ки он шакли ҳаёти 

инсон, татбиқи мақсадҳо ва манфиатҳои ҳаётӣ, инчунин неруи меҳнатии ӯ 

мебошад. Маҳз аз ин рӯ нархи меҳнат на танҳо як навъ нархи захира, балки 

нархи сатҳи зиндагӣ, эътибори иҷтимоӣ, некӯаҳволии корманд ва оилаи ӯ 

мебошад. 

Дар заминаи омӯзиши назарияҳои муосири илмӣ оид ба бозори меҳнат, 

мафҳуми омории бозори меҳнат ва шуғли аҳолиро дар шакли зерин пешниҳод 

менамоем: 

 
18Липсиц И.В. Экономика: Учебник для вузов./ И.В. Липсиц – М.: Омега-Л, 2006. – 656 С. 
19 Николаева И.П. –Экономика в вопросах и ответах: Учеб. пособие. / И.П. Николаева – М.: Вузовский 

учебник. 2006. – 186 С. 
20 Зарипов Э.Ш, Муродова М.И. Омори иҷтимоӣ-иқтисодӣ. Дастури таълимӣ / Э.Ш. Зарипов, И.М. 

Муродова –Душанбе, 2009. С.87  
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- бозори меҳнат – ин маҷмӯи муносибатҳоест, ки дар он ҷо қувваи 

корӣ, моликияти зеҳнӣ ва малакаю маҳорати инсон бо мақсади ба шуғл 

пайвастан ва ба даст овардани манфиати иқтисодӣ равона карда шуда, 

нишондиҳандаҳои он дар зери таъсири шароит ва омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, 

сиёсӣ, демографӣ ва муҳити географии минтақавӣ тағйир ёфта, зарурати 

таъсиси маълумот ва таҳлили омориро ба миён овардааст. 

- шуғли аҳолӣ – ин фаъолияти одамон бо мақсади ба даст овардани 

даромади меҳнатӣ ва таъмини талаботҳои шахсӣ мебошад, ки сатҳи он зери 

таъсири шароит ва омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, демографӣ ва муҳити 

географии минтақавӣ дар фазо ва вақт тағйир меёбад. 

Бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар низоми муносибатҳои бозорӣ мавқеи 

махсусро ишғол мекунанд. Аксари падидаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, демографӣ, 

ки дар иқтисоди бозорӣ ҷараён мегиранд, ба таври мустақим ё ғайри мустақим, 

пурра ё қисман инъикосгари равандҳои бозори меҳнат мебошанд. Бозори 

меҳнат чун қисмати ҷудонопазири иқтисодии муосир дар низоми 

такрористеҳсол нақши муҳим мебозад. Хариду фурӯши неруи корӣ, арзёбии 

ифода ва аҳамияти ҷамъиятии он маҳз дар бозори меҳнат анҷом мепазирад.21 

Бозори меҳнат - муҳимтарин мафҳуме мебошад, ки дар иқтисодиёти 

муосир истифода бурда мешавад. Маҳз дар ин бозор муносибатҳои байни 

коргарон ва корфармоён сурат гирифта, дар ин ҷо манфиатҳои онҳо муттаҳид 

мешаванд ва ҳамзамон бархӯрд мекунанд. Асоси батанзимдарории ин 

манфиатҳо, меъёрҳои ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳое ба шумор мераванд, ки дар муҳити 

бозори меҳнат амал мекунанд. 

Бозори меҳнат ин низоми усулҳо, механизмҳо ва институтҳои иқтисодии 

ҷалби аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол, шаҳрвандони қобили меҳнат дар 

иқтисодиёти миллӣ ва истифодаи қувваи кории онҳо ҳамчун мол, нархҳои 

мутавозин ва миқдори он бо ҳамбастагии талабот ва пешниҳодот муайян карда 

мешавад.  

 
21Набиева Д.М. вазъи бозори мењнат ва шуѓли ањолї дар Ҷумњурии Тољикистон / Д.М. Набиева // Паёми 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 2015.– №2 (8).–С 297. 
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Киро кардани кор маънои аз ҷониби корманди корфармо интиқол додани 

қобилияти ӯ барои кор дар давраи муайян ҷиҳати истифода дар ҷараёни 

истеҳсолот ё хизматрасонӣ ҳангоми нигоҳ доштани озодии қонунии меҳнат ба 

сифати шахси воқеӣ иборат аст. Истифодаи меҳнати арзишӣ, тавассути 

мукофот ё пардохти аслии пулӣ гузаронида мешавад. Охирин дастрасиро ба 

бозори ниҳоии молҳо пайдо мекунад. Хулоса, ин аҳд фурӯши қувваи корӣ 

барои ба даст овардани воситаҳои зарурии рӯзгор мебошад. 

Воситаҳои ҳаётӣ, маҷмӯи он молҳое мебошанд, ки барои барқарор 

кардани қобилияти ҷисмонӣ ва зеҳнии дар ҷараёни меҳнат сарфшуда, барои 

нигоҳубин ва рушди оилаи кормандон заруранд. Ба онҳо хӯрока, либоса, 

манзил, воситаҳои таълимӣ, доруворӣ, молҳои варзишӣ ва ғайра дохил 

мешаванд, онҳо молҳои қимматнокро дар бар намегиранд. 

Маҷмӯи муносибатҳои молӣ-пулӣ, ки талабот ва пешниҳоди қувваи 

корӣ, киро кардани он ва табдили рӯзгори онро фаро мегирад, бозори меҳнатро 

ифода мекунад. Меъёри фарқкунандаи қобилиятҳои ибтидоӣ кори мушаххас 

мебошад (кори барномасоз, оҳангар ва ғайра). Бо ин усули методологӣ ба ин 

мушкилот, танҳо қобилияти кории мавҷуда мубодила мешавад. Чунин бозори 

қувваи кориро бозори амалкунандаи меҳнат ё бозори қувваи кории меҳнатӣ 

номидан мумкин аст. Бозори меҳнат дар ин замина танҳо он муносибатҳои 

молӣ - пулие шумурда мешавад, ки бо ҳам робита доранд: 

➢ аввалан, бо талабот ба қувваи корие, ки дар ҷомеа муайян карда 

мешавад; 

➢ дуюм, бо истифодаи қобилиятҳои талабшудаи касбӣ ва пардохти 

онҳо; 

➢ сеюм, бо мурури замон истифодаи қувваи корӣ. 

Дар ин ҷо, қобилияти меҳнатӣ ба сифати объекти мубодила баромад 

мекунад, ки моҳияти бозори меҳнатро ифода мекунад. 

Дар заминаи андешаҳои боло, хусусиятҳои зерини бозори меҳнатро 

пешниҳод менамоем. 
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1. Маҳсулоте, ки дар ин бозор фурӯхта ва харида мешавад, мушаххас аст. 

Ин шахс ё қувваи кории ӯ нест (балки қобилият, дониш, ихтисос, малака, 

таҷрибаи корист). Барои корфармо дарк кардани имконоти меҳнатии корманд 

муҳим аст, яъне қувваи кории амалкунанда, зеро имконоти якхелаи корманд 

вобаста ба ҳосилнокии меҳнат ва ҳавасмандии ӯ бо роҳҳои гуногун татбиқ 

шуда метавонад. 

2. Нархи меҳнат музди меҳнати корманд аст, аммо дар назарияи 

иқтисодии меҳнат одатан ҳамчун мафҳуми музди меҳнат фаҳмида мешавад. 

Андозаи музди меҳнат ин нархи кори яксоатаи корӣ (дар кишварҳои 

пешрафта, музди яксоата) мебошад. Албатта, барои Тоҷикистон истифодаи ин 

равиш бо як қатор мушкилот вобастагӣ дорад, зеро нишондиҳандаи музди 

меҳнати ҳармоҳа истифода мешаванд. 

Фарқиятро байни мафҳумҳо, ба монанди музди меҳнат, маоши умумӣ 

барои меҳнат ва даромад ҷудо кардан лозим аст. Музди кормандро барои як 

давраи муайян, масалан, барои як сол ба назар мегиранд. Аксар вақт корманд 

аз ширкат як бастаи иҷтимоӣ ё ҷубронпулӣ мегирад (рухсатии 

пардохтшаванда, ҷуброни хароҷоти корманд барои манзил, хӯрокворӣ, либос, 

сафари хизматӣ ва ғайра). Маҷмӯаи иҷтимоӣ ба кормандон имкон медиҳад, ки 

хароҷоти худро кам кунанд ва ба ин васила дар ҳақиқат даромади худро 

афзоиш диҳанд. Корманд инчунин метавонад подош барои саҳмияҳои ширкат 

ҳамчун мукофот барои саҳмгузорӣ ба дастовардҳои онро гирад. Дар ин замина 

музди умумии меҳнат (даромади меҳнатӣ) ташкил карда мешавад. 

Даромади умумии корманд метавонад даромади азхуднашударо, ки ба 

кор дар бозори меҳнат алоқаманд нестанд, дар бар гирад: даромади амвол 

(фоизҳо аз пасандозҳои бонкӣ ё вомбаргҳо, дивидендҳо аз саҳмияҳо), кумаки 

падару модар, кумакпулиҳои гуногуни иҷтимоӣ (пардохтҳо барои интиқол, 

подош барои шартҳои идоракунӣ). Рафтори шахс дар бозори меҳнат бо ҳама 

қисматҳои даромади умумии ӯ муайян карда мешавад. 

Дар моделҳои графикӣ, ки дар иқтисодиёти меҳнат истифода мебаранд, 

содда кардашуда нишондиҳандаи номиналии музди меҳнат ҳамчун нархи 
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меҳнат истифода мегардад; яъне. музди меҳнат бо пули ҷорӣ ва нархҳои ҷорӣ. 

Музди меҳнати воқеӣ w/p (Fн/ip=Fв ; f*T=F)– музди меҳнати номиналӣ, ки ба 

миқдори муайяни нархҳо тақсим карда мешавад. Он нишон медиҳад, ки чӣ 

тавр бо музди номиналии корманд чӣ қадар мол ва хизматро метавон харид. 

Музди меҳнати номиналӣ одатан барои муқоиса кардани сатҳи музди меҳнат 

дар як вақт барои гурӯҳҳои мухталифи коргарон дар як ширкат ё дар 

корхонаҳои соҳаҳои мухталиф ва минтақаҳо истифода мешавад. Музди 

меҳнати воқеӣ ҳангоми муқоисаи музди меҳнат барои солҳои гуногун ё дар 

кишварҳои гуногун ба мақсад мувофиқ аст. Тақсими коргарон аз рӯи ҷойҳои 

корӣ на танҳо ба нархи қувваи корӣ, балки ба ҷанбаҳои ғайримолиявии шуғл - 

табиат ва шароити кор, бехатарии ӯ, фазои психологии қувваи корӣ, 

имкониятҳои таълим ва болоравии мансаб ва ғайра. 

Дар бозори меҳнат нақши назаррасро нисбати бозори мол омилҳои 

ғайримуқаррарӣ мебозанд: 

➢ давлат фаъолияти бозори меҳнатро бо ёрии фишангҳои маъмурӣ ва 

иқтисодӣ танзим менамояд (андозҳо, субсидияҳо, индексатсия кардани 

даромад, таъсир ба бозорҳои дигар, танзими макроиқтисодии бекорӣ, 

таваррум ва ғайра); 

➢ дар як қатор соҳаҳо, нуфузи иттифоқҳои касаба, баъзан аз қудрати 

монополияҳо бузург аст; онҳо метавонанд ба сатҳи музди меҳнат ва шумораи 

кормандон, хусусияти муносибатҳои меҳнатӣ таъсири ҷиддӣ расонанд; 

➢ ширкатҳои калон метавонанд бозори дохилии меҳнатро таъсис 

диҳанд, музди меҳнати нисбатан мӯътадилро барои кормандони худ на ба 

тағйир ёфтани талабот ва тақозо дар бозори меҳнат дар маҷмӯъ муқаррар 

намоянд; 

➢ ба муносибатҳои меҳнатӣ поймолкунии ҳуқуқи коргарон ва 

гурӯҳҳои алоҳидаи онҳо ба таври назаррас таъсир мерасонад; нақши 

сафарбаркунии меҳнати коргарон бузург аст. 

Нақши дастгирии иттилоотӣ барои иштирокчиёни бозори меҳнат, 

бахусус дар шароити номукаммалӣ ва номутаносубии иттилоот, назаррас аст. 
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Баробари фаъолият намудани хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат, 

муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, васоити ахбори махсуси чопӣ, барномаҳои 

телевизионӣ ва радиоӣ, истифодаи васеи интернет, муаммоҳои таъминоти 

иттилоотии бозори меҳнат дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ то ҳол муҳим 

арзёбӣ мегардад. Дарёфти корманди мувофиқ барои корфармо ва инчунин 

кори муносиб барои корманд хароҷотҳои гуногунро талаб мекунад ва одатан 

бо хавф алоқаманд аст, натиҷаҳои ҳақиқии интихоби онҳо шояд фавран 

маълум набошанд. Асимметрияи иттилоот дар бозори меҳнат (вақте ки яке аз 

тарафҳо аз дигараш зиёдтар медонад ва ин иттилоотро ба манфиати худ 

пинҳон мекунад) бояд аз байн бардошта шавад. Албатта, ин мушкилот дар 

дигар бозорҳо вуҷуд дорад, аммо дар бозори меҳнат, дарёфти «Сигналҳои 

бозор» барои аз байн бурдани номутаносубии иттилоот нақши муҳим мебозад. 

Дар низоми муносибатҳои иқтисодӣ бозори меҳнат нақши фаъол дорад. 

Дар ин бозор манфиати аҳолии қобили меҳнат ва корфарморо, ки 

бархӯрдоранд, ташкилотҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва хусусӣ намояндагӣ 

мекунанд. Муносибатҳое, ки дар бозори меҳнат ба вуҷуд меоянд, хусусияти 

аниқи иҷтимоӣ-иқтисодӣ доранд. Онҳо ба эҳтиёҷоти фаврии аксарияти аҳолии 

кишвар таъсир мерасонанд. 

Тавассути механизми бозори меҳнат сатҳи кор ва музди меҳнат 

муқаррар карда мешавад. Натиҷаи муҳимми равандҳои ҷории бозори меҳнат 

бекорӣ мебошад - падидаи умумии манфӣ, вале тақрибан ногузир дар ҳаёти 

ҷамъиятӣ. Бозори меҳнат яке аз нишондиҳандаҳоест, ки вазъи он ба мо имкон 

медиҳад, ки некӯаҳволии миллӣ, субот ва самаранокии дигаргуниҳои 

иҷтимоиву иқтисодиро муҳокима кунем. Иқтисодиёти бисёрсохтори 

ташаккулёфта ва таҷдиди сохтории он ба сифати қувваи корӣ талаботи нав 

эҷод мекунад, тахассуси касбӣ ва сатҳи омодагӣ, рақобати кормандонро 

тақвият медиҳад. Ҳамин тавр, вазифаҳои муайянсозии таъсири омилҳои 

ташаккули равандҳои бозори меҳнат тақвият дода мешаванд, баҳодиҳӣ ба 

тамоюлҳо ва ояндабинии рушди онҳо. 
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Таъмини шуғли аҳолӣ шарти зарурии таҷдиди онро талаб мекунад, зеро 

сатҳи зиндагии мардум аз хароҷоти ҷомеа барои интихоб, омодасозӣ ва 

бозомӯзӣ, такмили ихтисоси кадрҳо ҳангоми кор, дастгирии моддии одамоне, 

ки ҷои кори худро аз даст додаанд вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ, чунин мушкилот 

ба монанди шуғл, бекорӣ, рақобатпазирии қувваи корӣ ва дар маҷмӯъ бозори 

меҳнат барои иқтисодиёти кишвар муҳиманд ва мавриди баррасӣ қарор 

мегиранд.  

Дар байни иқтисодчиён ягонагӣ дар арзёбии бозори меҳнат ва 

механизми фаъолияти он вуҷуд надорад. Иқтисоди сиёсии классикӣ аз он 

далолат медиҳад, ки дар бозори меҳнат танҳо як захираи истеҳсолӣ фурӯхта 

мешавад, мисли дигар бозорҳо, он дар асоси мувозинати нархҳо фаъолият 

мекунад. Танзимгари асосӣ дар бозор нархи қувваи корӣ ба ҳисоб меравад. Бо 

ёрии музди меҳнат, аз рӯи гуфтаҳои намояндагони ин консепсия, тақозо ва 

пешниҳоди меҳнат ба танзим оварда шуда, тавозуни онҳо нигоҳ дошта 

мешавад. Нархи қобилияти корӣ ба таври назаррас ба талаботи бозор 

мувофиқат мекунад ва вобаста аз тақозо ва арза афзоиш ва ё коҳиш меёбад. 

Агар дар бозори меҳнат мувозинат мавҷуд бошад, дар ин ҳолат бекорӣ 

ғайриимкон аст. 

Таҳқиқоти бозори меҳнат аҳамияти хос дорад, зеро меҳнат -

фаъолиятест, ки ба рушди инсон ва табдил додани манбаъҳои табиат ба 

манфиатҳои моддӣ, ақлонӣ ва маънавӣ равона карда шудааст. Чунин фаъолият 

метавонад бо роҳи маҷбуркунӣ (маъмурӣ, иқтисодӣ) ё бо ангезаи дохилӣ ва ё 

ҳарду амалӣ карда шавад.22 

Дар ҳаёти воқеии иқтисодӣ ба динамикаи бозори меҳнат як қатор омилҳо 

таъсир мерасонанд: сатҳи таваллуд, суръати афзоиши аҳолии қобили меҳнат, 

сохтори гендерӣ ва синну соли он, дараҷаи фаъолияти иқтисодии гурӯҳҳои 

гуногуни демографӣ ва гурӯҳҳои этникии синну соли қобили меҳнат, 

равандҳои муҳоҷират ва ғайра. Ҳамаи ин ба таъминоти қувваи корӣ таъсир 

 

22 Жулина Е.Г. Экономика труда: Учеб. пособие /Е.Г. Жулина. – М.: ЭКСМО, 2010. – 208 с. 
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мерасонад. Аз ҷониби тақозо омили асосии динамикаи шуғл вазъи муҳити 

иқтисодӣ, марҳилаи давраи иқтисодӣ, пешрафти илмӣ - техникӣ. 

Меҳнат дар шароити муосир дорои хусусиятҳои зерин мебошад: 

➢ нақши корҳои зеҳнӣ, муносибати бошуурона ва масъулиятнокии 

корманд ба натиҷаҳои фаъолият таъсири мусбӣ мерасонад; 

➢ ҳиссаи меҳнати моддии алоқаманд бо воситаҳои меҳнатӣ аз ҳисоби 

дастовардҳои пешрафти илмӣ ва техникӣ меафзояд, ки дар навбати худ омили 

ҳалкунандаи афзоиши маҳсулнокӣ ва самарабахшии меҳнат мебошад; 

➢ нақши ҷанбаи иҷтимоӣ меафзояд: вазъи саломатии инсон, рӯҳияи ӯ, 

муносибатҳо дар оила, гурӯҳ дар маҷмӯъ ва дар якҷоягӣ.23 

Олими рус Владимирова Л.П. чунин қайд кардаанд, ки бозори меҳнат 

самти муҳимми бисёрҷанбаи ҳаёти иқтисодӣ ва иқтисодӣ - сиёсии ҷомеа 

мебошад. Бозори меҳнат сметаи арзиши меҳнатро қабул намуда, шароити 

шуғл, аз ҷумла андозаи музди меҳнат, шароити меҳнат, амнияти кор, имкони 

таҳсил, рушди касбӣ ва ғайраро муайян мекунад.24 

Таъмини меҳнат аз ҷониби коргарон дар асоси муқоисаи ҷолибияти 

даромадҳои яксоатаи меҳнат бо қаноатмандӣ дар давоми соати истироҳатӣ ба 

роҳ монда мешавад. Хушнудӣ танҳо вақте қаноатмандӣ меорад, ки агар чизе 

барои истеъмол вуҷуд дошта бошад. Талабот ба истироҳат таъмини меҳнатро 

муайян мекунад. Чӣ қадаре ки музди воқеӣ зиёд бошад, зарар ҳам вобаста ба 

рад кардани кор зиёдтар мешавад. 

Иқтисоди ягонаи бозори меҳнат вуҷуд надорад. Он аз рӯи касб, саноат, 

минтақа тақсим карда мешавад. Коргарони касбу корҳои гуногун музди маоши 

гуногун мегиранд. Ин аз ҷои кории онҳо вобастагӣ дорад. Шаклҳои хатарнок, 

ногувор ва ғайримунтазири меҳнат мавҷуданд. Шароити мувозинат дар бозори 

меҳнат асосан аз ҷониби дахолати давлат муайян карда мешавад ва фаъолияти 

он аз фаъолияти иттифоқҳои касаба ва иттифоқҳои корфармо вобаста аст. 

 
 23 Егорова Е.А., Кучмаева О.В. Экономика труда. – / М.: Московская финансово-промышленныя академия, 2004. 

с.80  
24 Владимирова Л.П. Экономика труда: Учебное пособие / Л.П. Владимирова. – М.: Дашков И.К, 2000. – 220 с. 
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Таъмини қувваи корӣ бо дастрас будани кумакпулӣ барои бекорӣ, муқаррар 

кардани ҳадди ақали музди меҳнат алоқаманд мебошад. 

Ҷонибдорони ин консепсия боварӣ доранд, ки бозори меҳнат дар асоси 

мувозинати нарх фаъолият мекунад дар он танзимгари асосии бозор нарх - 

андозаи музди меҳнат мебошад. Бо кумаки музди меҳнат талабот ва 

пешниҳоди қувваи корӣ ба танзим дароварда шуда, тавозуни онҳо нигоҳ дошта 

мешавад. Тибқи модели мувозинати нархҳо, шахс то коҳиш ёфтани даромад аз 

ин сармоягузориҳо ба тахассус сармоягузорӣ мекунад. Аз консепсияи 

неоклассикӣ бармеояд, ки нархи қобилияти меҳнатӣ ба ниёзҳои бозор 

чандирона ҷавоб медиҳад, вобаста аз талабот ва тақозо афзоиш ё коҳиш меёбад 

ва бекорӣ дар сурати мавҷуд будани мувозинат дар бозори меҳнат 

имконнопазир аст.25 

Аммо, ҷонибдорони ин консепсия баъзе «Номукаммалии бозор» - ро 

номбар мекунанд, ки ба номутобиқатии назария ва воқеият оварда мерасонанд. 

Ба онҳо таъсироти иттифоқҳои касаба, муқаррар кардани маоши ҳадди ақал, 

набудани иттилоот ва ғайра дохил мешаванд. 

Унсурҳои бунёдии бозори меҳнат субъектоне мебошанд, ки меҳнат 

мекунанд ва ҳамчун меҳнаткаш дорои хислатҳои беназири инсонии зерин 

мебошанд: психофизиологӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, динӣ, сиёсӣ ва ғайра. Ин 

хусусиятҳо ба ҳавасмандӣ ва дараҷаи фаъолияти меҳнатии одамон таъсири 

назаррас расонида ва дар натиҷа ба вазъи бозори меҳнат таъсири мусбӣ 

мерасонанд. 

Бозори меҳнат аз дигар бозорҳо дар асолати аслии маҳсулот фарқ 

мекунад. Қувваи корӣ - маҳсулотест, ки сифати онро ҳангоми бастани 

шартнома муайян кардан қариб номумкин аст. Сатҳи воқеии қувваи корӣ 

танҳо дар ҷараёни истеъмоли ин маҳсулот пайдо мешавад. Аз тарафи дигар, 

инсон ба мазмуни меҳнат бетараф нест, ӯ ба ҳавасмандгардонӣ ниёз дорад, то 

ин ки сатҳи зарурии майли худро таъмин намояд. 

 
25 Пети В. Классика экономической мысли: Соч. / В. Пети, А. Смит, Д. Рикардо и др. – М., 2000. – 895 с. 
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Муаммои асосии омории бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

андешаи мо, ин нобаробар будани талабот ва таклифот ба қувваи корӣ 

мебошад. Баробари ин ба сатҳи нобаробарӣ омилҳои зерин низ таъсир 

мерасонанд: кам будани ҷойҳои кории мусоид; музди меҳнати кам, набудани 

алоқа байни қувваи корӣ ва корфармо; таҷрибаи корӣ; дараҷаи маълумотнокии 

қувваи корӣ, маҳдудияти тахассуснокӣ, набудани хоҳиши кор кардан; 

дастгирии давлатӣ; рақобат дар бозори меҳнат; ҳавасмандии корфармо ва 

дигарҳо. Дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ омилҳои асосии таъсиррасон ба 

бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ мавриди омӯзиши оморӣ қарор дода шудааст. 

1.2. Омӯзиши омории методологияи нишондиҳандаҳои бозори 

меҳнат ва манбаъҳои асосии маълумот 

Барои баҳодиҳии миқдории вазъи бозори меҳнат, низоми 

нишондиҳандаҳои илман асоснокгардида лозим аст. Дар асарҳои олимони 

ватанию хориҷӣ кӯшиши ҳалли масъалаҳои назариявӣ, методологӣ ва амалӣ 

дар баҳодиҳии вазъи бозори меҳнат ва бунёди чунин низоми нишондиҳандаҳо 

оварда шудааст.26 

 Иттилооти оморӣ оид ба бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

манбаъҳои зерин сарчашма мегиранд: 

➢ ҳисоботи муассиса, ташкилот ва шахсони ҳуқуқӣ новобаста аз 

шакли моликият, шакли омори 1 (меҳнат), (моҳона, нимсола ва солона); 

➢ шакли омории-1МП (муассисаҳои (ташкилот) хурд) барои 

корхонаҳои хусусии шумораи кормандонашон то 10 нафар; 

➢ маълумоти «Равзанаи ягона» - Манбаи маълумотҳои Кумитаи андози 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон – маълумот оид ба шумораи соҳибкорони инфиродии 

тибқи патент ва литсензия фаъолияткунанда; 

 
26 Петрунина О.Е. Методологические проблемы оценки состояния регионального рынка труда. // О.Е. Петрунина. 

Современные наукоемкие технологии. 2005. №5. С. 81-82. 
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➢ шакли -1 ферма (нимсола) – маълумот оид ба шумораи кормандон 

дар хоҷагиҳои деҳқонӣ-фермерӣ фаъолияткунанда (агар мақоми шахси 

воқеиро доро бошанд); 

➢ баруйхатгирии аҳолии солҳои 2000, 2010 ва 2020 – маълумот оид ба 

шумораи шуғлварзандагон, бекорон ва қувваи кории истифоданашуда дар 

иқтисодиёт; 

➢ таҳқиқоти қувваи корӣ дар солҳои 2004, 2009 ва 2016 

Манбаи асосии маълумоти оморӣ оид ба таркиби сифатии қувваи корӣ, 

сохтори бекории воқеӣ ва давомнокии он, сабабҳои бекорӣ, роҳҳои пайдо 

кардани кор таҳқиқоти қувваи корӣ оид ба шуғл мебошад, ки имкон медиҳад 

шумораи бекорон ва қувваи кориро мутобиқи меъёрҳои Ташкилоти 

Байналмилалии Меҳнат (ТБМ) дар сатҳи мамлакат ва минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон арзёбӣ кунанд. 

Ин як манбаи нисбатан нави иттилоот мебошад, ки бо таҷдиди сохтори 

иқтисодӣ ба амалияи омори Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шудааст. Дар 

айни замон, дар сатҳи ҷумҳурӣ ин шакли мушоҳида гузаронида шуда, дар 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқоти аҳолӣ оид ба мушкилоти шуғл 

дар асоси усули интихобӣ гузаронидан ва паҳнкунии минбаъдаи натиҷаҳо ба 

тамоми аҳолии синни таҳқиқгардида гузаронида намешавад. 

Низоми мавҷудаи нишондиҳандаҳои оморӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ки ҳолати шуғлро тавсиф медиҳад, дар асоси манбаъҳои зерини иттилоот 

ташаккул меёбад (расми 1.2.1). 



  

31 
 

 

 Расми 1.2.1. - Манбаъҳои асосии маълумот оид ба шуғл 

 Сарчашма: таҳияи муаллиф 

 Ҳуҷҷатҳои меъёрӣ оид ба ташкил ва амалигардонии ҷамъоварии 

маълумотҳои оморӣ инҳо ба шумор мераванд: 

➢ қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи омори давлатӣ» аз 12-уми 

январи соли 2010; 

➢ барномаи корҳои оморӣ, ки ҳамасола бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тасдиқ мегардад; 

➢ дастурамал оид ба омори шумора ва музди меҳнати кормандони 

кироя (№17 аз 30.04.2014); 

➢ дастурамал барои ҳисоби ҳаракати қувваи корӣ ва ҷойҳои корӣ, ки 

бо қарори директори Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон (№17 аз 

30.04.2014), тасдиқ гардидааст. 
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Мақомотҳои омори давлатӣ: 

- назарсанҷии ташкилотҳо - шахсони ҳуқукӣ; 

- регистри ягонаи давлатии ташкилоту муассисаҳо; 

- таҳқиқоти интихобии аҳолӣ оид ба масъалаҳои шуғл 

(таҳқиқоти қувваи корӣ); 

- таҳқиқоти интихобии буҷети хонаводаҳо; 

- барӯйхатгирии даврӣ ва барӯйхатгирии хурди аҳолӣ. 
 

Мақомоти шуғли аҳолӣ: 

- маълумот дар бораи бекорони расмӣ ва вакансияҳо дар бозори 

меҳнат. 

 

Мақомоти андоз: 

- маълумот оид ба шумораи кормандон дар корхонаҳо бо 

назардошти корфармоён ба музди меҳнат. 
 

Хадамоти меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ: 

-маълумот оид ба шумора ва таркиби қувваи кории 

шаҳрвандони хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Низоми ҷамъбасти ҳисобҳои оморӣ 

(маркази кулли ҳисоббарорӣ) 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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Масъалаи асосие, ки солҳои охир дар назди бозори меҳнат истодагирӣ 

менамояд ин ҷорӣ намудани меъёрҳои омори байналмилалӣ ба шумор 

меравад, ки ба шароити иқтисоди бозорӣ мутобиқат мекунад. 

То ба имрӯз стандартҳое дар муайянкунӣ ва омӯзиши зуҳуроти 

фаъолияти иқтисодии шуғл, бекорӣ ва бекории муваққатӣ васеъ истифода 

мешаванд, ки дар Конфронси 13-уми байналмилалии оморчиёни меҳнат 

(КБОМ), соли 1982 дар Женева қабул карда шудаанд. Татбиқи ин меъёрҳо дар 

амалияи оморӣ ба зиммаи Созмони Милали Муттаҳид (минбаъд СММ) 

гузошта шудааст. Аммо пеш аз сухан гуфтан мустақиман дар бораи усули 

ҳисоб, ки мувофиқи он аҳолӣ аз рӯи дараҷаи иштироки воқеии он дар 

фаъолияти иқтисодӣ тақсим карда мешавад, бояд соҳаи ин навъи фаъолият 

муайян карда шавад.27 

Консепсияи фаъолияти иқтисодӣ, ки ҳамчун нишондиҳандаи муайян 

намудани аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол қабул шудааст, аз нуқтаи назари 

истеҳсоли мол ва хизматрасонӣ дар низоми ҳисобҳои миллӣ (НҲМ) пешниҳод 

гардидааст. Мутобиқи Стандартҳои байналмилалии омор - аҳолӣ аз ҷиҳати 

иқтисодӣ фаъол ҳамаи шахсонеро дар бар мегирад, ки ба истеҳсоли молҳо ва 

хизматрасонӣ машғуланд, ки дар низоми ҳисобҳои миллӣ ва тавозун дар 

муддати муайян муқаррар шудаанд.28 Аз ин рӯ, шахс бояд аз ҷиҳати иқтисодӣ 

фаъол дониста шавад, агар (ва танҳо вақте), ки ӯ дар истеҳсоли мол ва 

хизматҳое, ки ба доираи истеҳсоли НҲМ дохил мешаванд, саҳм гузорад. 

Саволе ба миён меояд, ки кадом намуди фаъолиятро ҳамчун фаъолияти 

иқтисодии иштирокчиёни бозори меҳнат метавон баррасӣ кард. Бояд дар 

доираи меъёрҳои фаъолияти иқтисодии Созмони Милали Муттаҳид, ки дар 

соли 1993 тасдиқ шудааст, тавсия дода шавад.29 

 
27 Хушвахтзода Қ.Х., Раҷабов О.Ҷ. Самтҳои методологии таҳқиқоти омории шуғл ва бекорӣ дар бозори меҳнат / 

Қ.Х. Хушвахтзода, О.Ҷ. Раҷабов // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон.– 2020. – №2 (31) С.172-178 
28Статистика труда для стран с переходной экономикой. / Под ред. И, Чернышева. М. Финстатинформ, 
1996. 412 С. 63 С. 
29 Пономарев А. Что означает термин "Теневая Экономика" И как она отражается в национальных 

счетах. // Вопросы статистики. 1995 Г. № 5. Саҳ 5. 
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Мувофиқи НҲМ , истеҳсоли молҳо ва хизматрасонӣ иборат аст аз: 

истеҳсоли молҳо, хизматрасониҳои ғайримолиявӣ, фаъолияти муассисаҳои 

молиявӣ, фаъолияти мақомотҳои давлатӣ ва ғайра, ки ба ҷомеа ва хонаводаҳои 

алоҳида хизматҳои гуногун мерасонанд.30 

Ҳамин тариқ, мувофиқи методологияи ТБМ ва СММ, тамоми аҳолӣ 

вобаста ба муносибати онҳо дар фаъолияти иқтисодӣ ба иқтисоди фаъол ва 

ғайрифаъол тақсим карда шудааст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 1.2.2. Ҳайати аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 то 75 сола 

дар асоси фаъолияти иқтисодӣ тибқи нишондоди ТБМ. 

 Сарчашма: таҳияи муаллиф 

Чунончи, дар боло қайд намудем, қувваи кори истифоданашуда дар 

иқтисодиёт - ин қисми аҳолиест, ки дар давраи баррасишаванда ба кор ҷалб 

карда нашудаанд, даромад намегиранд ва ба ҷустуҷӯи кор машғул нестанд. 

Дар робита ба ин, тибқи тавсияҳои ТБМ ва СММ бо назардошти 

хусусиятҳои миллии мамлакатҳо, гурӯҳҳои зерини аҳолӣ ба қувваи кории 

истифоданашуда дар иқтисодиёт дохил мешаванд: 

➢ хонандагон, донишҷӯёни шуъбаи рӯзонаи дар синну соли қобили 

меҳнат қарордошта; 

➢ нафақахӯрон аз рӯи синну сол ва шартҳои имтиёзнок; 

➢ нафақахӯрони аз рӯи маъюбии гурӯҳи 1,2,3; 

➢ гирандагони даромад аз корҳои шахсӣ; 

 
30 Система национальных счетов. / Под ред. Ю. Иванова. М.: Финстатинформ, 1996. 182 С. Саҳ 25 

Аҳолии синну соли аз 15 то 75 сола 

Қувваи корӣ Қувваи кории дар иқтисодиёт истифоданашаванда 

Бекорон 
Аҳолии 

машғул 

 

Хонанда-

гон ва 

донишҷӯён 

Нафақа-

хӯрон 

Шахсони 

хонашин 
Дигарон 



  

34 
 

➢ шахсони синни қобили меҳнат, ки ба корҳои хона, нигоҳубини 

кӯдакон ва хешовандони бемор машғуланд; 

➢ ашхосе, ки дар ёфтани кор дилмонда шудаанд ва ҷустуҷӯи онро қатъ 

кардаанд; 

➢ дигар шахсоне, ки ба кор ниёз надоранд.31 

Қувваи корӣ як қисми аҳолие мебошад, ки дар давоми давраи 

таҳқиқшаванда пешниҳоди қувваи кориро барои барпо кардани истеҳсолоти 

мол ва хизматрасонӣ таъмин мекунад. 

Олимони ватанӣ аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол (ҳоло қувваи корӣ)-

ро чунин таъриф додаанд «Аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол он қисми аҳолӣ 

мебошад, ки қувваи кории худро барои истеҳсоли маҳсулот ва хизматрасонӣ 

пешниҳод кардаанд. Шумораи аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол коргарон ва 

бекоронро дар бар гирифта дар давраи таҳқиқшаванда муайян карда 

мешавад»32. 

Дар навбати худ, категорияи аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол ба 

қисмҳои зерин тақсим мешавад: 

➢ аҳолии машғул; 

➢ бекорони расман эътирофшуда.  

Ҷанбаи назариявии фаҳмиши муосири шуғл ҳамчун падидаи иқтисодӣ 

васеъ омӯхта шудааст. Аз нуқтаи назари баҳодиҳии омории шуғл, ду равиши 

асосии методологӣ вуҷуд дорад. Аввалин он ба қонунгузорӣ оид ба шуғл дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфтааст. Дувумин шуғлро ҳамчун фаъолияти 

шаҳрвандон, ва ба қонеъ кардани ниёзҳои шахсӣ ва иҷтимоӣ марбутанд, ки ба 

даромади меҳнатӣ меорад, муайян мекунад. Шаҳрвандон ҳуқуқи истисноӣ 

барои назорат кардани қобилиятҳои худро доранд. 

Мутобиқи дастурҳои методологии «Таснифоти маълумоти оморӣ оид ба 

таркиби қувваи корӣ, фаъолияти иқтисодӣ ва вазъи шуғл», ки СММ қабул 

 

31 Региональная статистика. / Учебное пособие. Самара.: СГЭА, 1999. 384 с.97 саҳ. 
32Зарипов Э.Ш. Омори Иҷтимоӣ-иқтисодӣ Дастури таълимӣ / Э.Ш. Зарипов, М.И. Муродова Душанбе 
2009 С. 255. С. 88. 
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кардааст, дар сурати гузаронидани таҳқиқоти интихобии аҳолӣ, шахсони дар 

иқтисодиёт коркунанда шахсони ҳарду ҷинси 15 сола ва аз он калон, инчунин 

ашхоси синну соли ҷавон мебошанд, ки дар давраи баррасишаванда 

хусусиятҳои зеринро доро мебошанд:33 

а) кори кироя дар вақти кории пурра ё нопурра барои мукофот (подош), 

инчунин дигар кори даромадноки мустақилона ё барои шаҳрвандони дигар 

новобаста аз муҳлати гирифтани музди меҳнат ё даромад аз вазифаи 

иҷрокунанда. Бекорони бақайдгирифташудае, ки ба воситаи муассисаҳои 

шуғли аҳолӣ корҳои ҷамъиятии пардохтшавандаро дастрас ва иҷро мекунанд, 

хонандагон ва донишҷӯёни дар хоҷагии деҳот бо роҳхати мактабҳо корҳои 

пардохтшавандаро иҷро мекунанд, ба аҳолии машғул мансуб намебошанд; 

б) муваққатан дар ҷои кор аз сабаби беморӣ, ё ин ки лат хӯрдан ғоибанд; 

беморонро нигоҳубин мекунанд; рухсатиҳои меҳнатӣ ё ин ки рӯзҳои 

истироҳатӣ, рухсатии ҷубронӣ, товони вақти кории аз меъёр зиёд, рухсатӣ 

барои ҳомиладорӣ, таваллуд ва нигоҳубини кӯдак, омӯзиш ва такмили ихтисос 

берун аз ҷои кор, рухсатии таълимӣ, рухсатӣ бе нигоҳдории музди меҳнат ё 

нигоҳдории музди меҳнат бо ташаббуси маъмурият, корпартоӣ ва амсоли он; 

в) дар корхонаҳои оилавӣ бе пардохти музди меҳнат кор иҷро мекунанд. 

Дар омори байналмилалӣ шарти муҳими таснифи касб ҳамчун шахси ба 

кор қабулшуда «меъёри як соат» ба ҳисоб меравад, ки тибқи он дар давоми 

давраи ҳисоботӣ кор кардан дар давоми як соат барои ба синни корфармоии 

шахс кофӣ аст. Татбиқи меъёрҳои яксоата аз он иборат аст, ки бояд тамоми 

намудҳои шуғл метавонад дар муҳлати муайян вуҷуд дошта бошанд. 

Таърифи байналмилалии шуғл дар стандартҳо, ки дар Конфронси 13-

уми байналмилалии оморчиёни меҳнат (КБОМ), ки соли 1982 дар Женева 

баргузор шуда буд, тафовут дар байни худтаъминкуни ба кор ва кори 

мустақилона (аз ҷумла аъзои кооперативҳои истеҳсолӣ, аъзои бе музд 

коркунанда ва шахсони алоҳида дар оила бо истеҳсолоти ғайрибозорӣ 

 
33Раҷабов О.Ҷ. Усулҳои таҳқиқот ва таҳлили нишондиҳандаҳои бозори меҳнат / О.Ҷ. Раҷабов.// Ахбори 

Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2018, №3 (253) с 99-102. 
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машғуланд) фарқ мекунад, яъне мустақилона кор мекунанд. Ҳар яке аз ин 

намудҳои шуғл меъёрҳои худро доранд. 

Тибқи таърифи дар конфронс қабулшуда, намудҳои шуғл аз рӯи 

намудҳои дар боло зикргардида ҳамаи ашхосе, ки аз синну сол калонтар барои 

андозагирии аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол муайян карда шудаанд ва ба 

муддати муайяни кӯтоҳ (як ҳафта ё як рӯз) ба категорияҳои мувофиқ дохил 

мешаванд:34 

1. Кори кироя: 

1.1. Ашхоси дар кор мавҷуд буда: шахсоне, ки дар давраи ҳисоботӣ 

барои музди меҳнат ё маош (бо пул ё дар шакли мол) каме кор кардаанд (яъне 

ҳадди аққал як соат); 

1.2. Ашхосе, ки кор доштанд, вале дар ҷои кор набуданд: шахсоне, ки 

аллакай дар ҷои кори ҷорӣ кор мекунанд, вале дар давраи ҳисоботӣ 

муваққатан кор накардаанд ва бо корхона муносибати расмӣ доранд; 

2. Худтаъминкунӣ ба кор: 

2.1 Дар ҷои кор мавҷуд буда: шахсоне, ки дар давраи ҳисоботӣ барои 

фоида ё даромади оила (бо пул ё дар шакли аслӣ) каме кор кардаанд (ҳадди 

аққал як соат); 

2.2 Онҳо корхонаҳои шахсии худро доранд, вале кор накардаанд: 

ашхосе, ки корхона доранд (ин метавонад корхонаи саноатӣ, хоҷагӣ, савдо ё 

хизматрасонӣ), ки муваққатан дар давраи ҳисоботӣ бо ин ё он сабаб кор 

накардаанд. Сохтори хусусиятҳои зикргардида ба таври равшан дар расми 

1.2.3 нишон дода шудааст. 

 

 

 

 

 

 
34Хушвахтзода Қ.Х., Раҷабов О.Ҷ. Самтҳои методологии таҳқиқоти омории шуғл ва бекорӣ дар бозори 

меҳнат / Хушвахтзода Қ.Х., О.Ҷ. Раҷабов. // Паёми Донишгоњи давлатии тиҷорати Тољикистон.– 2020. –№2. 
(ќ.31). – С.172-178. 
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Расми 1.2.3. - Тақсимоти сохтори аҳолии ба тариқи интихоб 

машғулбуда ба кор. 

Сарчашма: таҳияи муаллиф 

Аммо, меъёрҳои дар боло зикршудаи шуғл вазъи мавҷудаи шуғлро 

кафолат дода наметавонанд ва танҳо нишондиҳандаҳое мебошанд, ки 

иштироки онро дар фаъолияти иқтисодӣ тасдиқ мекунанд. Аз ин рӯ, тавсия 

дода мешавад, ки зуҳуроти шуғл ба шуғли пурра ва нопурра тақсим карда 

шаванд. 

Тибқи стандартҳои нав, аҳолии шуғлварзанда ба гурӯҳҳои зерин тақсим 

карда мешавад:35 

➢ кормандон (шахсоне, ки шартномаи меҳнатӣ бастаанд - бо роҳбари 

корхона ё шахси воқеӣ); корфармоён (шахсоне, ки корхонаи хусусӣ ва 

оилавиро идора мекунанд ва аз меҳнати доимӣ истифода мебаранд); 

➢ фаъолияти мустақилона (гурӯҳи шаҳрвандон, ки мустақилона кор 

мекунанд ё шарикони тиҷоратӣ доранд, вале ба таври доимӣ коргаронро ба кор 

намегиранд); 

➢ аъзои кооперативҳои истеҳсолӣ (ашхосе, ки дар корхонаҳои худашон 

кор мекунанд ва дорои ҳуқуқи баробар ба фаъолияти истеҳсолӣ ва тақсими 

даромад, яъне молик мебошанд); 

➢ коргароне, ки дар корхонаҳои оилавӣ бе маош кор мекунанд. 

 
35Раҷабов О.Ҷ., Барфиев Қ.Х., Зарипов Э.Ш., Динамика, таҳлили захираҳои меҳнатӣ ва сатҳи бекорӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / О.Ҷ. Раҷабов., Қ.Х. Барфиев., Э.Ш. Зарипов. // Паёми донишгоњи миллии 
Тољикистон. Бахши илмњои иќтисодї. – 2019. –№8. (ќ.1). – С.77-82. 
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Тибқи стандартҳои байналмилалӣ, бекорӣ дар сурате ба миён меояд, ки 

шуғли шахс бо назардошти меъёрҳои муқарраршуда ё касбҳои алтернативӣ ва 

инчунин тахассуси мавҷудаи корманд (омӯзиш ва таҷрибаи корӣ) нокифоя 

аст.36 

Ба ақидаи мо, дар кишварҳое, ки иқтисодиёташон дар раванди гузариш 

қарор доранд, баҳисобгирии бекорӣ аҳамияти хос дорад. Бо сабаби бартарии 

худтаъминкунӣ ба кор, сатҳи бекории сабтшуда дар ин кишварҳо мунтазам 

коҳиш меёбад. Ин бо он вобаста аст, ки танҳо якчанд нафар имкон доранд, ки 

барои муддате бекор монанд, дар ҳоле ки аксарияти аҳолӣ маҷбуранд бо ягон 

фаъолияти иқтисодӣ сарфи назар аз он, ки ин на он қадар барои рӯзгузаронӣ 

муфид аст, машғул бошанд. Дар чунин шароит, вазъи соҳаи шуғл наметавонад 

бо маълумотҳо дар бораи бекорӣ тавсиф карда шавад ва бояд дар бораи ҷои 

кор низ маълумот илова карда шавад. 

Дар таҳқиқоти оморӣ хусусияти бекорӣ бо ду усули асосӣ, ки шахсро 

ҳамчун бекор муайян мекунанд, ба назар гирифта мешавад. Усули аввал аз 

ҷониби ТБМ ва СММ тавсия дода шудааст, аз рӯи маълумотҳои таҳқиқоти 

интихобии махсус гузаронида шуда, дар таҷрибаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла дар 

кишвари мо истифода бурда мешавад. Усули дуюм, натиҷаи тафаккури илмии 

оморӣ мебошад, ки иттилоотро барои ҳисоботҳо аз маълумотҳои ба даст омада 

ҷамъоварӣ менамояд ва дар қонунҳо сабт мекунад.  

Бояд қайд кард, ки ҳангоми таҳияи меъёрҳои бекорӣ, стандартҳои 

байналмилалӣ ба ягон зуҳуроти тартиботи ҳуқуқӣ, масалан гирифтани 

кумакпулӣ аз бекорӣ ё сабти ном дар хадамоти шуғли давлатӣ ишора 

намекунанд. Дар адабиёти илмии оморӣ методологияи байналмилалӣ аз ҳама 

бештар аз ҷониби T.Л. Горбачева, ки як қатор мақолаҳо дар бораи гузарондани 

таҳқиқоти интихобӣ оид ба мушкилоти шуғл ва омӯзиши бекории аҳолӣ дар 

бозори меҳнат нашр кардааст, оварда шудаанд.37 

 
36Статистика труда для стран с переходной экономикой. / Под ред. И, Чернышева. М. Финстатинформ, 

1996. 412 С. Саҳ 81. 
37Горбачева Т.Л., Рыжикова З.А. Методология и некоторые итоги выборочного обследования 
населения по проблемам занятости в 1998 году. // Вопросы статистики. 1999. № 6. 
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Барои ҷамъоварии маълумот оид ба бекорӣ, музди меҳнат аз рӯи 

ихтисосҳо, хароҷот барои қувваи корӣ мунтазам таҳқиқоти интихобӣ баргузор 

мешавад, ки барномаи гузаронидани ин таҳқиқот ба бюрои байналмилалии 

меҳнат ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ фиристода шудаанд ва тақризи 

мусбати ин ташкилотро соҳиб гардидаанд. Дар барномаи мазкур маълумотҳо 

оид ба нишондиҳандаҳои зерин ҷамъоварӣ мегарданд: 

➢ маълумот дар бораи посухдиҳандагон: ҷинс, синну сол, вазъи 

оилавӣ, шаҳрвандӣ, сатҳи таҳсилот; касб, ихтисос аз рӯи маълумот; шумораи 

умумии аъзоёни хонавода, муносибатҳои оилавӣ дар хонавода; 

➢ мавҷудияти кори музднок ва ё кори даромаднок: кор дар ҳафтаи 

пурсидашуда, аз ҷумла дар он ҷойҳое, ки муваққатан иҷро карда нашудааст; 

➢ аломатҳое, ки кори асосиро тавсиф мекунанд: намуди фаъолияти 

иқтисодӣ; касб (касб ё вазифа); кори доимӣ, муваққатӣ; миқдори вақти воқеии 

корҳои иловагӣ; ҷустуҷӯ ё омодагӣ барои кори иловагӣ; 

➢ маълумот дар бораи кори дуюм: мавҷудияти кори иловагӣ; 

гурӯҳбандӣ аз рӯи шуғл; намуди фаъолияти иқтисодӣ; касб (касб, вазифа); 

кори доимӣ, муваққатӣ; миқдори вақти воқеии корҳои иловагӣ; ҷустуҷӯ ё 

омодагӣ барои кори иловагӣ; 

➢ ҷустуҷӯи кор: ҷустуҷӯи кор дар байни шахсони дар ҳафта 

пурсидашуда; усулҳои ҷустуҷӯи кор; омодагӣ барои оғози кор; давомнокии 

ҷустуҷӯи кор; бақайдгирӣ дар хадамоти шуғл ҳамчун бекор; гирифтани 

кумакпулӣ барои бекорӣ; 

➢ корҳои пешинаи шахсони дар ҳафтаи пурсидашаванда корношоям: 

мавҷудияти ҷои кор қаблан барои бекорон; навъи фаъолият ва касб (касб, 

вазифа) дар ҷои охирини кор; давомнокии давраи бекорӣ; сабабҳои тарк 

кардани ҷои кори охирин; дар байни бекорон мавҷудияти ихтисос (касб), ки 

таҷрибаи корӣ надоранд. 

Ҷанбаи миқдорӣ аз рӯи андозаҳои зерин тавсиф мешавад: шумораи 

умумии аҳолии қобили меҳнат; миқдори вақти кории аз ҷониби аҳолии корӣ 

дар сатҳи афзалиятнокӣ, маҳсулнокӣ ва шиддатнокии меҳнат коркардашуда  
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Ҷанбаи сифатии иқтидори меҳнатии аҳолӣ аз рӯи чунин 

нишондиҳандаҳо муайян карда мешавад: вазъи саломатӣ, қобилияти 

ҷисмонии аҳолии қобили меҳнат; сифати аҳолии қобили меҳнат аз нигоҳи 

сатҳи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва касбии аҳолии қобили меҳнат.38 

Ҳамин тариқ, ҷанбаи миқдории неруи меҳнатӣ ҷузъи васеи ҷанбаи 

сифатӣ пуршиддатро инъикос мекунад. 

Хусусияти муҳимми миқдории вазъи захираҳои меҳнатӣ ва динамикаи 

онҳо дар давраи муайян сатҳи таваллуд ва фавт, ҳаракатҳои табиӣ ва 

механикии аҳолӣ мебошад, ки бо таносуби миқдори воқеии онҳо ба шумораи 

миёнаи солонаи одамони қобили меҳнат ҳисоб карда мешаванд. Ин 

нишондиҳандаҳо одатан шумораи миёнаи таваллуд ё фавт ва инчунин 

фарқияти байни онҳо ба 1000 одамро муқаррар мекунанд.39 

Таҳлили ташаккул ва истифодаи захираҳои меҳнатӣ, омӯзиши 

категорияҳои ба ҳам алоқамандро, ки дар амалияи байналмилалӣ истифода 

мешаванд, дар бар мегирад: 

➢ қувваи корӣ; 

➢ қувваи кории дар иқтисодиёт истифоданашаванда; 

➢ захираи мобилӣ; 

➢ аҳолии одатан фаъол; 

➢ аҳолии дар айни замон фаъол; 

➢ аҳолии дар айни замон ғайрифаъол; 

➢ бекорон; 

Қувваи корӣ, фаъолият ва хоҳиши одамонро ба иштирок дар фаъолияти 

истеҳсолӣ, роҳбарӣ ва фарҳангии ҷомеа таъмин менамояд ва қувваи кории 

истифоданашуда дар иқтисодиёт чунин хоҳиши иштирокро надорад. 

 
38Буйная Е.В. Экономическая оценка регионального рынка труда / Е.В. Буйная, О.Я. Бияков. Кемерово: 
Гу Куз Гту, 2003. – 154 С.  
39Экономика трудовых ресурсов: Учеб. пособие / Под ред. проф. П.Э. Шлендера. – М.: Вузовский 
Учебник, 2008. – 337 С. 
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Аҳолии қувваи коридошта - қисми аҳолие мебошад, ки қувваи кориро 

барои истеҳсоли мол ва хизматрасонӣ таъмин менамояд. Фаъолияти қувваи 

корӣ дар шакли шуғл ва бекорӣ зоҳир мегардад. Аз ин рӯ, он ҳамчун миқдори 

аҳолии машғул ва шумораи бекорон муайян карда мешавад. 

Қувваи кории дар иқтисодиёт истифоданашаванда- шахсони синну соли 

муқарраршуда барои муайян кардани фаъолияти иқтисодии аҳолӣ, ки дар 

давраи баррасишаванда машғул ё бекор ҳисобида намешаванд, дохил 

мешаванд. Ин қисмати аҳолиро гурӯҳҳои зерин ташкил медиҳанд: 

➢ шахсоне, ки гирандаи нафақаи пиронсолӣ, имтиёзнок ва маъюбӣ 

мебошанд; 

➢ ашхосе, ки ба корҳои хоҷагӣ, нигоҳубини кӯдакон ва хешовандони 

бемор машғуланд; 

➢ ашхосе, ки ҷустуҷӯи корро қатъ кардаанд, вале метавонанд ва 

мехоҳанд кор кунанд; 

➢ дигар ашхосе, ки новобаста аз манбаи даромаднокӣ ба кор ниёз 

надоранд.40 

Қувваи кории дар иқтисодиёт истифоданашаванда ҳамчун фарқи байни 

захираҳои меҳнатӣ ва қувваи корӣ муайян карда мешавад. 

Сабабҳои асосии дар иқтисодиёт истифода нагардидани қувваи корӣ 

инҳоанд: таҳсилоти пурраи рӯзона, нафақа, истеъфо бо сабаби саломатӣ; 

корҳои хона; нигоҳубини кӯдакон ва дигар аъзои оила; ноумедӣ аз дарёфти 

кор пас аз ҷустуҷӯи тӯлонӣ. Маълумот дар бораи қувваи корӣ аз рӯи ҷинс, 

гурӯҳҳои синнусолӣ, сатҳи маълумот ва дигар хусусиятҳо ба назар гирифта 

мешаванд.41 

Захираи сайёр хонандагони 16-сола ва аз он калонтар, ки дар истеҳсолот 

кор мекунанд ва дар хона ба нигоҳубини кӯдакон машғуланд. 

 
40Экономика трудовых ресурсов: Учеб. пособие / Под ред. проф. П.Э. Шлендера. – М.: Вузовский 
Учебник, 2008. – 337 С. 
41 Экономика трудовых ресурсов: Учеб. пособие / Под ред. проф. П.Э. Шлендера. – М.: Вузовский 
Учебник, 2008. – 339 С. 
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Одатан, ба қувваи корӣ ҳамаи ашхоси аз 16-сола боло, ки дар тӯли чанд 

ҳафта ё рӯз ба кор машғуланд, дохил мешаванд. 

Ҷамъияти фаъол дар айни замон ҳамаи шахсонеро муттаҳид месозад, ки 

талаботи худро ҳамчун шуғл ё бекор тасниф мекунанд. Шуғл категорияи 

бисёрҷанба буда, хусусият, шароит ва дараҷаи ҷалби аҳолиро ба раванди 

истеҳсолот инъикос мекунад. 

Шуғл аксар вақт дар якҷоягӣ бо хусусиятҳое мисли мукаммалӣ, 

ратсионалӣ ва оптималӣ баррасӣ карда мешавад. Шуғли пурра маънои 

мутобиқатро байни шумораи ҷойҳои корӣ ва шумораи одамоне, ки ба кор 

омодаанд, дар назар дорад. Мафҳуми «шуғли пурра» маънои шуғли 100%-и 

қувваи кориро надорад. Барои фаъолияти муътадили иқтисоди бозорӣ, дар 

бозори меҳнат, пешниҳоди қувваи корӣ лозим аст. Дар ҳама ҳолат дар кишвар 

бояд теъдоди муайяни қувваи кории озод, яъне бекорон, вуҷуд дошта бошанд. 

Масъалаи шуғли пурра ин масъалаи бекорӣ мебошад.42 Таъмини ратсионалӣ 

бо тақсимоти кормандон аз рӯи соҳаҳо, минтақаҳо ва фаъолият алоқаманд 

мебошад, ки барои рушди иқтисод ва соҳаи иҷтимоӣ шароити мусоид фароҳам 

меорад. Шуғли муносиб чунин тақсимоти захираҳои меҳнатиро дар минтақа, 

бахшҳо ва корхонаҳо дар назар дорад, ки дар онҳо шароити афзалиятноки 

ҳадди аксари самараи истеҳсолоти иҷтимоӣ таъмин карда мешавад. 

Ҳамчун нишондиҳандаи муҳим дар арзёбии вазъи бозори меҳнат ва 

дараҷаи шиддатнокии он, нишондиҳандаи бекорони расман эътирофшуда 

истифода мешавад.  

Бекорон - ин шумораи аҳолии синну соли қобили меҳнат, ки дар давраи 

таҳқиқшаванда бекор буданд, шуғли даромаднок надоштанд, бо ёрии 

хадамоти шуғл ё мустақилона кор ҷустуҷӯ мекарданд ва тайёр буданд дарҳол 

ё дар давоми давраи муайянкардаи қонунгузории миллӣ ба кор оғоз намоянд. 

 
42 Аҳмадов Ф.М. Арзёбии омории сатҳи зиндагии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Монография / Қ.Х. Хушвахтзода, 

Ф.М. Аҳмадов, Ф.М. Ашуров. – Душанбе, 2021.– С.133. 
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Мувофиқи меъёрҳои ТБМ ба бекорон, шахсоне дохил мешаванд, ки дар 

давраи таҳқиқшаванда барои андозагирии фаъолияти иқтисодӣ ба меъёрҳои 

зерин ҷавобгӯ бошанд: 

➢ ҷои кор надоранд; 

➢ дар ҷустуҷӯи кор қарор доранд, яъне ба Хадамоти шуғли аҳолӣ 

муроҷиат намуда, барои дарёфти кор чораҳои дигар андешиданд; 

➢ барои шурӯъ кардан ба кор омодаанд.43 

Аз ин ҷо бармеояд, ки мафҳуми бекорон дорои хусусиятҳои зерин 

мебошад: қобилияти кор кардан; мавҷудияти синну соли қобили меҳнат; 

истиқомати доимӣ дар қаламрави мазкур; норасоии кор, таҳсил ё хизмати 

ҳарбӣ. 

Як зумра консепсияҳое мавҷуданд, ки падидаи бекориро шарҳ медиҳанд. 

Дар назарияи марксистӣ, он одатан бо ҷараёни ҷамъкунии сармоя алоқаманд 

аст, ки дар он ниёз ба қувваи корӣ (сармояи тағйирёбанда) нисбат ба мошину 

таҷҳизот (сармояи доимӣ) оҳиста меафзояд. Дар илми иқтисодии ғарб нуқтаи 

назари афзалиятнок ин аст, ки бекорӣ асосан мақсаднокии иқтисодии 

истифодаи захираҳоро инъикос мекунад, маҳз ҳамин тавр, дараҷаи истифодаи 

иқтидорҳои истеҳсолӣ мувофиқи мақсад ва самаранокии истифодаи сармояи 

асосӣ инъикос меёбад.44 Бекории табиӣ инчунин бекории ба истилоҳ 

фриксиониро дар бар мегирад, ки асосан бо интиқоли ихтиёрии коргарон аз як 

кор ба кори дигар ва бо тағйироти мавсимии талабот ба қувваи корӣ алоқаманд 

аст. 

Ба динамикаи бекорӣ инчунин ба сиёсати иқтисодӣ ва иҷтимоии давлат 

омилҳои демографӣ, тағйирот дар сохтори иқтисодиёт, вазъи савдои хориҷӣ 

ва содироти сармоя, миқёси хароҷоти ҳарбӣ, мавқеъ ва фаъолияти иттифоқҳои 

касаба таъсир мерасонанд. 

Дар амал таъсири омилҳои сохториро аз даврӣ ҷудо кардан душвор аст 

ва аз ин рӯ, мафҳумҳои истифодашудаи илм (бекорӣ, сохторӣ, даврӣ ва ғайра) 

 
43 Зарипов Э.Ш., Раҷабов О.Ҷ. Таӽлили хусусиятӽои бозори меӽнат дар Ҷумӽуриии Тоҷикистон /. Э.Ш. Зарипов, 
О.Ҷ. Раҷабов.// Паёми Донишгоӽи миллии Тоҷикистон, 2018, №9.–С.144-147. 
44 Теплов В.П. Словарь по экономической теории. – Новосибирск: РГЭУ, новосибирский фидиал. 2007. – 136 С. 
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хеле муҳим мебошанд. Аммо, онҳо метавонанд муфид бошанд, масалан, барои 

муайян кардани омилҳои дарозмуддат ва кӯтоҳмуддат, ки ба бозори меҳнат 

таъсир мерасонанд. 

Нишондиҳандае, ки мавқеи номусоидии бозори меҳнатро дар минтақа аз 

ҷониби талабот ба меҳнат тавсиф мекунад, нишондиҳандаи шиддатнокӣ дар 

бозори меҳнат (таносуби шахсоне, ки ба фаъолияти меҳнатӣ машғул нестанд, 

кор ҷустуҷӯ доранд, дар Хадамоти шуғли аҳолӣ ба қайд гирифта шудаанд, 

нисбати изҳороти корхонаҳо дар бораи талабот ба кормандон) мебошад. Дар 

натиҷаи нишондиҳандаи натиҷавӣ ва талабот ба қувваи корӣ, метавон 

шумораи ҷойҳои кории холиро, ки дар хадамоти шуғл ба қайд гирифта 

шудаанд, ба ҳисоб гирифт.45 

Ғайр аз он, тавсифи вазъ дар бозорҳои минтақавии меҳнат дар самти 

сукути бекорӣ, чунин нишондиҳандаҳо ба монанди давомнокии миёнаи 

бекории бақайдгирифташуда ва ҳиссаи бекорони беш аз як сол ба қайд 

гирифташуда имкон медиҳанд. 

Номувозинатии миқдории пешниҳод ва талаботи минтақаҳое, ки дар 

бозори меҳнат зиёд аст, аксар вақт аз номувозинатии сифатӣ шадидтар 

мешаванд, инро тавассути омӯзиши нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, 

демографӣ ва иҷтимоии ин минтақаҳо ва таркиби иҷтимоию касбии қувваи 

корӣ тасдиқ мекунанд.46 

Барои баҳо додани шиддатнокии ҳаракат, инчунин хусусиятҳои ҷараёни 

такрористеҳсоли захираҳои меҳнатӣ, нишондиҳандаҳои нисбӣ - 

коэффисиентҳои табиӣ, муҳоҷират, кӯчида рафтагон ва барзиёдшавии 

захираҳои меҳнатӣ ҳисоб карда мешаванд. Дар асоси усули тавозунӣ, тавсифи 

пурраи истифодаи захираҳои меҳнатӣ ба даст оварда мешавад. 

Тавозуни захираҳои меҳнатӣ низоми нишондиҳандаҳое мебошад, ки 

мавҷудияти захираҳои меҳнатиро аз ҳисоби сарчашмаҳои пайдоиши онҳо, 

 
45 Колесникова О.А. О некоторых подходах к оценке напряженности на рынке труда и определению 
уровня естественной безработицы // Вестник ВГУ. Серия: экономика и управление. 2013. №1. С. 101-104. 
46Колесникова О.А. О некоторых подходах к оценке напряженности на рынке труда и определению 
уровня естественной безработицы // Вестник ВГУ. Серия: экономика и управление. 2013. №1. С. 101-104. 
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ҳамчунин тақсимоти онҳо аз рӯи намудҳои фаъолият ва шакли моликият 

инъикос мекунад. Иттилооти тавозуни захираҳои меҳнатӣ ба мо имкон 

медиҳад, ки хулосаҳоро дар бораи манбаъҳои ташаккул ва истифодаи неруи 

меҳнатии ҷомеа таҳия намуда, нишондиҳандаҳои шуғл ва бекории захираҳои 

меҳнатиро ҳисоб кунем, инчунин таҳлили тақсимоти аҳолии машғулро дар 

сатҳи минтақавӣ - соҳавӣ ва ғайра ба роҳ монем. 

Ба андешаи мо нишондиҳандаи сохтори сину солии аҳолӣ ба тағйири 

нишондиҳандаҳои сохтори меҳнатӣ ва сарбории меҳнатии аҳолӣ, ки дар дарки 

шакли ташаккули захираҳои меҳнатӣ нақши муҳим доранд, мустақиман 

таъсир мерасонад. Аз ин рӯ, онҳо ҳангоми таҳияи тадбирҳои сиёсати иҷтимоӣ 

- иқтисодӣ дар сатҳи давлатӣ ва минтақавӣ ба назар гирифта мешаванд. 

Дар баробари пурсиши аҳолӣ оид ба мушкилоти шуғл, инчунин 

мушоҳидаи омори давлатӣ, муассисаҳо ва дигар вазорату идораҳо гузаронида 

мешаванд. 

Ҷамъоварии иттилоот аз корхонаву ташкилотҳо дар бораи мавҷудият ва 

истифодаи захираҳои инсонӣ аз ҷониби агентии омор дар фосилаҳои гуногун 

бо истифода аз усули пурсиш ё интихобӣ ҷамъоварӣ карда мешавад. 

Нишондиҳандаҳои шуғл, ки аз ҷониби таҳқиқоти ташкилотҳо таҳия 

шудаанд: 

➢ омори теъдод ва ҳаракати коргарон, вақти корӣ; 

➢ омори кормандони мақомоти давлатӣ; 

➢ омори шароити меҳнат; 

➢ омори корпартоӣ. 

Нишондиҳандаҳои шуғл, ки дар асоси пурсишҳои вазорату идораҳо 

таҳия карда шудаанд: 

➢ омори шуғли аҳолӣ; 

➢ муҳоҷирати меҳнатии хориҷӣ. 

Маълумоти дар асоси таҳқиқот бадастомада барои таҳлили ҳаракати 

дохилии қувваи корӣ, баҳодиҳии дараҷаи ҷалби қувваи кории хориҷӣ ва 

истифодаи шаҳрвандони он дар иқтисодиёти дигар кишварҳо, инчунин барои 
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муайян кардани таъсири ин омилҳо ба муносибатҳои иқтисодии байни 

кишварҳои муҳоҷират заруранд. 

Хусусиятҳои минтақавии шуғл ва фаъолияти бозори меҳнат бо 

хусусиятҳои ташаккули қувваи корӣ, сохтори шуғл ва сатҳи воқеии он, 

тахассуснокӣ ва муаммоҳои иқтисодиёт, таъминоти иқтисодиёт бо ашёи хом, 

тағйирёбӣ ва самаранокии истеҳсолот, фаъолияти сармоягузорӣ ва ҷолибияти 

минтақаҳо, хусусияти дастгирии корхонаҳо аз ҷониби мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ ва минтақавӣ муайян карда мешаванд. 

Идоракунии захираҳои меҳнатӣ ва шуғл аз таъсири омилҳои 

танзимкунанда аз рӯи марҳилаҳои ҳаракати захираҳои меҳнатӣ вобаста аст. 

Марҳилаи ибтидоии ҳаракати захираҳои меҳнатӣ дар минтақа ташаккули онро 

ифода мекунад, ки бо таносубӣ ва сохтори ҳаракати табиӣ ва муҳоҷират 

муайян карда мешавад. Тақсимоти қувваи корӣ аз рӯи бахшҳои иқтисодиёт ва 

корхонаҳо зинаи миёнаи низоми идоракунӣ мебошад. Дар доираи ин марҳила 

ҷараёни тақсимоти қувваи кории мавҷуда сурат мегирад. Дар байни минтақаҳо 

ҳаракати коргарон аз дараҷаи самаранок истифода бурдани қувваи корӣ дар 

сатҳи муайяни муҳандисӣ ва технологияи истеҳсолӣ, афзоиши ҳосилнокии 

меҳнат ва озодшавии кормандон вобастагӣ дорад. 

Минтақаҳое, ки бозори меҳнаташон рушд доранд бо нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодӣ ва иҷтимоӣ тавсиф мешаванд ва барои минтақаҳои вазъи 

бозори меҳнаташон дар ҳолати ногувор қарордошта, танҳо дар асоси ин 

нишондиҳандаҳо пешгӯии рушди онҳо душвор аст. Зеро минтақаҳо 

хусусиятҳои ба худ хос доранд. 

Якчанд нишондиҳандаҳо мавҷуданд, ки нисбат ба нишондиҳандаи 

бекорӣ ба тағйирёбии вазъ дар бозори меҳнат зудтар вокуниш нишон 

медиҳанд. Ноил гардидан ба арзишҳое, ки аз ҳисоби минтақа ба таври назаррас 

фарқ мекунанд, ба мо имкон медиҳад, ки дар бораи вазъияти бадшудаистодаи 

бозори меҳнат сухан ронем. Ин нишондиҳандаҳо иборатанд аз: шумораи 

бекорон дар як ҷои холии эълоншуда, давомнокии миёнаи бекорӣ, дараҷаи 

қувваи кории дар иқтисодиёт истифоданашаванда ва ғайра. 
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Мисли ҳама гуна бозор, бозори меҳнат бо ду категорияи сифатӣ муайян 

карда мешавад: пешниҳод ва талабот ба қувваи корӣ. Дар айни замон, 

мониторинги нишондиҳандаҳои асосӣ, ки талабот ва пешниҳоди меҳнатро 

тавсиф мекунад самти асосии рушд, муайян намудани омилҳое, ки ба талабот 

ва пешниҳодоти захираҳои меҳнатӣ таъсир мерасонанд, муайян карда 

мешаванд. 

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки талабот ба меҳнат пеш аз ҳама, аз 

тамоюлҳои макроиқтисодӣ вобаста аст. Ба онҳо динамикаи рушди иқтисодӣ 

ва фаъолияти сармоягузорӣ дохил мешаванд, ки ба шумораи ҷойҳои корӣ 

таъсир мерасонанд. Дар баробари рушд ёфтани иқтисодиёт шумораи ҷойҳои 

корӣ меафзояд ва ҳангоми буҳрони иқтисодӣ бошад баръакс коҳиш меёбад. 

Ғайр аз он талабот ба қувваи корӣ ба монанди пешниҳоди он, аз сатҳи музди 

меҳнат вобаста аст. Минтақаҳое, ки қувваи кории арзон доранд, барои таъсиси 

ҷойҳои нави корӣ хароҷот камтар мешавад ва бештари корхонаҳои нави 

бунёдгардида заҳматталаб мебошанд.  

Хулоса, аз рафти таҳқиқот маълум гардид, ки пешниҳоди қувваи корӣ ва 

шуғл аз тағйирёбии шумораи аҳолӣ, таркиби ҷинсӣ ва синну сол вобаста аст. 

Дар минтақаҳое, ки шумораи аҳолӣ меафзояд, мушкилоти шуғл шадидтар аст. 

Онҳо ба номутаносибии миқдорӣ байни гурӯҳҳои синну соли ҷавонони ба 

бозори меҳнат воридшаванда ва гурӯҳҳои синну соли онҳое, ки ба нафақа 

мебароянд, вобастаанд. Ин вазъият барои минтақаҳои суструшдёфтаи ВМКБ 

хос аст, зеро дар он ҷо пешниҳоди ками ҷойҳои корӣ вазъиятро бадтар мекунад 

ва аҳолӣ ба урбанизатсия ё муҳоҷирати меҳнатӣ рӯй меорад.  

Номутаносибии байни талабот ва пешниҳод метавонад на танҳо 

миқдорӣ балки сохторӣ ҳам бошад, агар дар ҳолате талабот ба қувваи корӣ бо 

пешниҳод аз рӯи ҷинс, сохтори касбӣ, сатҳи маълумот ва тахассусии 

корҷӯяндагон мувофиқат накунад, хадамоти шуғл метавонад ин коргаронро 

бекор шуморад ё ин ки онҳоро аз рӯи тахассусашон ба кор таъмин намояд. 

Барои давлат чунин сиёсат дар соҳаи шуғл саривақтӣ ва муфид хоҳад буд. 



  

48 
 

Бозори меҳнати минтақавӣ ва маҳаллӣ барои танзими худ дорои 

имкониятҳои васеъ мебошанд. Нобаробарии миқдорӣ ва сохтории талаботро 

метавон аз ҳисоби зудҳаракатии минтақавии аҳолии қувваи коридошта рафъ 

кард: кӯчидан ба ҷои нави истиқомат ё муҳоҷирати меҳнатии лапишнок ба 

минтақаҳо ва шаҳрҳое, ки шумораи бештари ҷойҳои корӣ доранд. Бо вуҷуди 

ин дар муқоиса ба кишварҳое, ки бозори меҳнаташон нисбатан рушд ёфтааст, 

зудҳаракатии минтақавии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло ҳам дар сатҳи 

паст қарор дорад. Сабабҳои асосии камҳаракат будани бозори меҳнат дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ин сатҳи пасти даромаднокӣ, ки ба шиддати 

муҳоҷирати лапишнок халал мерасонад, болоравии нархҳо дар бозорҳои 

маҳаллӣ нисбат ба манзил ва арзиши баланди тағйир додани ҷои зист, ки барои 

аксари хонаводаҳо ғайриимкон аст. 

Ҳамин тариқ, бо таҳқиқи ҷанбаҳои асосии назариявии категорияи бозори 

меҳнат имрӯз ягон категорияи ягонаи интегралӣ вуҷуд надорад, ки 

нишондиҳандаҳои гуногуни пешниҳод ва талаботро дар ҷанбаи минтақавӣ 

муттаҳид созад. Дар айни замон, таҳлили бозори меҳнат ҳамчун натиҷаи 

самаранокии низоми иҷтимоӣ-иқтисодӣ ниҳоят муҳим ва актуалӣ мебошад. 

Танҳо таҳқиқоти омории омилҳои таъсиррасон ба талабот ва пешниҳоди 

қувваи корӣ ба мо имкон медиҳад, ки тамоюлҳои умумиро дар ҷумҳурӣ ва 

минтақа муайян намоем, зеро муаммоҳои асосие, ки ба рушди захираҳои 

меҳнатӣ, ҳосилнокии меҳнат, рушди иқтисодӣ ва некуаҳволӣ халалрасон 

мебошанд, робитаи наздик доранд. 

 

1.3. Муаммоҳои асосии бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

марҳилаҳои методологии арзёбии омории вазъи бозори минтақавии 

меҳнат 

Таҳқиқи омории бозори меҳнат қисми муҳим ва ҷудонашавандаи омори 

иқтисодӣ - иҷтимоӣ ба шумор меравад, зеро дар раванди он таркиби сифатӣ ва 

миқдории масъалаҳои марбут ба захираҳои меҳнатӣ, қувваи корӣ, қувваи 
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кории дар иқтисодиёт истифоданашаванда, шуғл, бекорӣ ва дигар 

нишондиҳандаҳое, ки объекти бозори меҳнат мебошанд, тавсиф карда 

мешаванд. 

Дар шароити ҷаҳонишавии равандҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, муаммоҳои 

арзёбии вазъи бозори меҳнат аҳамияти ҷаҳониро ба худ касб карда, 

ҳамоҳангии муносибати методологиро дар сатҳҳои гуногун тақозо менамоянд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаҳои омӯзиши вазъи бозори 

меҳнат, аз он ҷумла ба масъалаҳои шуғл ва муаммоҳои бекорӣ таваҷҷӯҳи зиёд 

дорад. Бо вуҷуди он, ки дар шароити кунунии мамлакат, суръати баланди 

афзоиши табиии аҳолӣ, қувваи корӣ ва ташкили наонқадар зиёди ҷойҳои нави 

корӣ мушоҳида карда мешавад, мушкилоти қонеъ гардонидани аҳолӣ бо кор 

масъалаи рӯзмарра боқӣ мемонад. Аз сабаби зиёд будани афзоиши табиии 

аҳолӣ, захираҳои меҳнатӣ афзун гашта, боиси нобаробарии талаботу 

таклифоти ҷойҳои корӣ дар бозори меҳнат мегардад ва ба пайдошавии 

муаммоҳо аз он ҷумла, ба афзоиши муҳоҷирати меҳнатии берунмарзӣ замина 

мегузоранд. Агар аз як тараф масъалаи депопулятсия ва камшавии захираҳои 

меҳнатӣ дар мамлакатҳои Аврупоӣ ба эътидол омада бошад, аз дигар тараф 

афзудани бекорӣ, терроризм, экстремизм имкон намедиҳанд, ки бошиддат 

қувваи корие, ки дорои касби зарурӣ нестанд ва ба талаботҳои имрӯзаи бозори 

меҳнат ҷавобгӯй намебошанд вориди давлатҳои онҳо гарданд.47 

Бо мақсади боз ҳам васеътар омӯхтани муаммоҳои шуғл ва иштироки 

аҳолӣ дар шаклҳои гуногуни фаъолиятҳои меҳнатӣ, зарур аст, ки мунтазам 

таҳқиқотҳои интихобии оморӣ дар масъалаҳои шуғл гузаронида шавад. Ин дар 

тамоми дунё бо номи «таҳқиқоти қувваҳои корӣ» бисёр маъмул аст. Дар айни 

замон дар Тоҷикистон дар асоси мушоҳидаҳои доимии оморӣ маълумотҳои 

зиёд ва гуногуни алоқаманд ба ташаккул ва рушди бозори меҳнат ҷамъоварӣ 

карда мешаванд, ки бо ёрии онҳо динамикаи тагйирёбиҳои ба вуҷуд омадаро 

назорат кардан мумкин аст. Як қатор ҳисоботҳои ҳатмии мунтазам 

 
47Аҳмадов Ф.М. Арзёбии омории сатҳи зиндагии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Монография / Қ.Х. Хушвахтзода, 

Ф.М. Аҳмадов, Ф.М. Ашуров. – Душанбе, 2021.– С.130. 
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ҷамъоваришавандаи омори меҳнат вуҷуд дорад (моҳона, семоҳа, солона), ки 

дар ҳар кадоми онҳо нишондиҳандаҳои гуногун вуҷуд доранд, ки бо 

назардошти онҳо метавонем шуғли ҷориро дар корхонаҳои ба қайд 

гирифташуда, ҳамчунин сатҳи бекории расмӣ ва ҳаҷми муҳоҷирати меҳнатӣ, 

сатҳи музди меҳнат, тайёркунии кадрҳо, музди кор ва ғайраро муайян намуда 

баҳо диҳем. Вале дар баробари падидаҳои ба вуҷудомада, ки метавонад бо 

ёрии ҳисоботҳои омории ҳатмӣ ҷамъоваришаванда муайян карда шавад, 

падидаҳои зиёде вуҷуд доранд, ки бо ин намуди ҳисоботҳои оморӣ 

ҷамъоварии онҳо ғайриимкон мебошад. Асосан ин ба чунин намудҳои 

фаъолиятҳои меҳнатӣ ба монанди худмашғулӣ; шуғли ғайрирасмӣ ва шуғл дар 

бахши ғайрирасмӣ; истеҳсоли маҳсулот ва пешниҳоди хизматрасонӣ барои 

истеъмолоти шахсӣ; меҳнати пардохтнашавандаи коромӯзон ва шахсоне, ки 

тайёрии касбӣ - техникиро мегузаранд; фаъолияти меҳнатии волонтерҳо дахл 

дорад. Ба ин падидаҳо ҳамчунин шуғли нопуррае, ки ба давомнокии вақти 

корӣ алоқаманд аст, сохтори касбияти ҳамаи аҳолии машғул ва тақсимоти он 

аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ ва бахшҳои асосии сохтори иқтисодиёт, 

нобаробарии гендерӣ, вазъи ҷавонон дар бозори меҳнат, истифода нашудани 

қувваҳои корӣ ва бисёр дигар зуҳуротҳо метавонанд дохил шаванд.48 

Рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар заминаҳои фаъолияти бозори 

меҳнатро ба вуҷуд овардаанд, ки ба василаи асосии андозагирии талабот ба 

қувваи корӣ, барзиёд ё нокифоягии қувваи корӣ, тақсимот байни бахшҳои 

иқтисодиёт, соҳаҳо ва минтақаҳо табдил меёбад. Рушди бахши хусусӣ ва 

шаклҳои нави татбиқи неруи меҳнати инсонӣ, боиси афзоиши шумораи 

субъектҳои хоҷагидорӣ гардида, тағйиротро дар афзалиятҳои ташкили омор 

пешакӣ муайян менамоянд, ки зарурати қабул кардани тадбирҳои муосир ба 

миён меояд. 

Муаммоҳои асосие, ки хосси бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мебошад, инҳо ба шумор мераванд : 

 
48Вазъи бозори меӽнат дар ҷумӽурии тоҷикистон. (ҳисоботи таҳлилӣ, аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқоти қувваҳои корӣ, 

ки аз 20 июл то 20 августи соли 2016 гузаронида шуда) // Агентии омори назди президенти ҷумӽурии тоҷикистон.– 
2017. С. 8. 
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➢ маълумот оид ба аҳолии машғул ва хонандаҳо, ки дар вақти холӣ 

хоҳиши кор карданро доранд. Дар баробари зиёд будани шумораи онҳо, омори 

умумӣ, хусусан маълумотҳо барои минтақаҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ мавҷуд 

нест; 

➢ ҳиссаи аҳолии машғул дар бахшҳо нобаробар мебошад, чунончи дар 

бахши хусусӣ соли 2019-ум 71,1%-и шуғли умумиро ташкил додааст. Аз 

сабаби паст будани андозаи музди меҳнат дар бахши расмӣ, бузургии шуғл дар 

бахши ғайрирасмӣ меафзояд;  

➢ рушди сектори хусусӣ боиси мушкил гардидани ҷамъоварии 

маълумот оид ба бозори меҳнат гаштааст; 

➢ манбаи асосии иттилоот оид ба машғулин дар сектори хусусӣ ин 

тадқиқоти қуваи корӣ мебошад, ки аввалин маротиба бо дастгирии техникии 

Бонки умумиҷаҳонӣ се маротиба гузаронида шудааст: солҳои 2004, 2009 ва 

2016. Ин шакли таҳқиқот аз рӯи имконият бояд ҳамасола гузаронида шуда, 

маълумотҳои бозори меҳнатро дар сатҳи минтақаҳо пешниҳод намояд; 

➢ шуғл дар соҳаи кишоварзӣ сол то сол камтар мешавад, ки ин ҳолат 

ба таъмини амнияти озуқаворӣ аз ҳисоби зиёд шудани талабот ба маҳсулоти 

кишоварзӣ халал ворид мекунад; 

➢ маълумотҳо оид ба шумораи шуғлварзандагон дар сектори 

ғайрирасмӣ дастрас нестанд; 

➢ маълумотҳои доимӣ оид ба бекории умумӣ ва сатҳи он дастрас 

намегардад (масалан, дар ҳолатҳои фавқулода, бемории коронавирус). 

Ҳангоми ҳисоби шумораи қувваи корӣ, бекорони дар сабти мақомотҳои 

хадамоти шуғли аҳолии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифташуда истифода мегардад. 

Маълумотҳои охирин оид ба сатҳи бекорӣ ин маълумотҳои ТҚК дар соли 

2016-ум 11,2% (бекорони расман ба қайд гирифташуда 2,1%) ба шумор 

мераванд; 
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➢ маълумотҳои доимӣ оид ба шумораи шуғлварзандагон дар хоҷагиҳои 

ёрирасони шахсӣ ҷой надоранд ва ҳангоми ҳисоботҳои ҷорӣ маълумотҳои 

ТҚК ё баруйхатгирии аҳолиро истифода мебаранд; 

➢ муҳоҷирати меҳнатии берунмарзӣ шиддат мегирад ба истиснои 

бемории коронавирус, ки вобастагии баландро аз вазъи бозори меҳнати як ё ду 

кишвари хориҷӣ ифода мекунад, сатҳи баланди муҳоҷирати меҳнатӣ боиси аз 

кишвар рафтани кадрҳои соҳибихтисос мегардад; 

➢ қувваи кории дар иқтисодиёт истифоданашуда бо сабаби 

номутобиқатӣ байни суръати афзоиши он ва норасоии ҷойҳои корӣ, афзоиш 

меёбад; 

➢ нобаробариҳои хусусияти гендеридошта дар бахши шуғл ва 

зиёдшавии ҳаҷми истифодаи меҳнати кӯдакон;  

➢  мавҷуд набудани мувозинат байни бозори хизматрасониҳои 

таълимӣ ва бозори меҳнат (шумораи хатми донишҷӯён аз шумораи ҷойҳои 

кории холӣ бештар аст);  

➢  сифати пасти маълумот ва малакаҳои қувваи корӣ, бахусус дар 

байни занон ва аҳолии деҳот; 

Вобаста ба мавҷуд будани муаммоҳои ҷойдошта мо чунин мешуморем, 

ки амалӣ намудани тадбирҳои зерин барои ҳалли онҳо аз манфиат холӣ 

намебошанд: 

➢ коркарди сиёсати шуғл дар минтақаҳои гуногун вобаста ба 

имкониятҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ, табиӣ-ҷуғрофӣ ва дигар хусусиятҳои 

минтақа; 

➢ таҳия ва дар амал татбиқ намудани механизми муосири ҳамкорӣ бо 

корфармоён, аз ҷумла, бахши хусусӣ дар самти таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва 

бо кор таъмин намудани аҳолии бекор; 

➢ роҳандозӣ намудани тадбирҳо ҷиҳати муайянсозии тавозуни воқеии 

талабот ва пешниҳод ба қувваи корӣ; 

➢ такмил ва тақвият додани махзани маълумот оид ба ҷойҳои кории 

холӣ ва таъмини дастрасии васеи корҷӯён ба ин маълумот; 
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➢  дастгирӣ ва рушди соҳибкории хурду миёна, эҳёи ҳунарҳои 

мардумӣ дар шаҳру деҳот, ҳамчун роҳҳои самарабахши афзун намудани 

теъдоди ҷойҳои корӣ ва ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ; 

➢ офиятбахшии занон, ҷавонони бешуғл ва бекор дар деҳот тавассути 

пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок ва кам намудани сатҳи бекорӣ дар байни занон 

ва ҷавонони бекор дар деҳот; 

➢ рушди низоми таълимӣ, ба роҳ мондани курсҳои омӯзишии сайёр 

барои сокинони шаҳрҳо ва ноҳияҳои дурдасти кишвар ҷиҳати ба даст овардани 

малакаҳои касбӣ, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси занон, ҷавонон, гурӯҳҳои 

осебпазир, аз ҷумла маъюбон; 

➢ ба роҳ мондани корҳои ташвиқотию тарғиботӣ оид ба масъалаҳои 

мусоидат ба шуғли аҳолӣ дар байни бекорон, корҷӯён ва муҳоҷирони меҳнатӣ; 

➢ тақвият бахшидани таҷрибаи ташкили ярмаркаҳои соҳавии ҷойҳои 

кории холӣ ва вазифаҳои озод. 

Дар шароити кунунӣ самти мубрами иқтисодиёти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, таъмини рушди иқтисодӣ мебошад. Дар байни нишондиҳандаҳои 

муҳим барои баҳодиҳии тамоюлҳо ва ояндабинии рушди иқтисодӣ, ҷолибияти 

сармоягузории кишвар ва минтақаҳои он, нишондиҳандаҳои аҳолии қувваи 

коридошта мебошад. Соҳаи меҳнат яке аз заминаи асосии ҳаёти иқтисодӣ-

иҷтимоии ҷомеа ва аҳолӣ буда, фарогири бозори қувваи корӣ ва истеҳсолоти 

ҷамъиятӣ мебошад. 

Омӯзиши равандҳо ва натиҷаҳои ҳамкориҳо байни иштирокчиёни 

бозори меҳнат бо вазъи иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа алоқамандии зич дошта, 

иттилоот дар бораи бозори меҳнат воситаи муҳим дар таҳияи сиёсати 

иқтисодӣ ва иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад. 

Масъалаи бозори меҳнат, шуғли пурмаҳсул дар Стратегияи миллии 

рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Барномаи 

миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020, лоиҳаи 

Барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
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солҳои 2020-2022 ба нақша гирифта шуда, мавриди иҷроиш қарор дода 

шудааст. 

Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 

соли 2030 мафҳуми шуғли пурмаҳсул дар асоси талаботи «Конвенсияи СБМ 

дар бораи мусоидат ба шуғл ва ҳифз аз бекорӣ» муайян, таҳлил ва пешниҳод 

шудааст. Ҳамзамон, шуғли пурмаҳсул масъалаҳои пайвасти суръати рушди 

иқтисодӣ ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ, масъалаҳои ҳифзи манфиат ва 

ҳуқуқҳои кормандон ва ҳамчун омили муҳиму самаранок дар роҳи баланд 

бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолии кишварро дар бар мегирад. 

Мафҳуми шуғли пурмаҳсул фаъолиятеро, ки ба даст овардани даромадро дар 

шакли музди меҳнат ё ин ки фоида аз соҳибкорӣ дар раванди истеҳсоли молҳо, 

пешниҳоди ҳизматрасониҳо ва ғайра таъмин мекунад, ифода менамояд.49 

Ба андешаи мо самаранокии раванди фаъолияти бозори меҳнат аз 

ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва ҳуқуқие ки ҳамчун воситаи ба танзим дароварандаи ин 

фаъолият маҳсуб меёбад, вобастагии зич дорад. Дар расми 1.5. ҳуҷҷатҳои 

асосии батанзим дароварандаи муносибатҳои бозори меҳнат оварда шудааст.  

 
49 Стратегияи миллии рушди Љумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. -Душанбе, 2016. – с. 93. 
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  Расми 1.3.1.-Ҳуҷҷатҳои ташкилию ҳуқуқии ба танзим дароварандаи 

муносибатҳо дар бозори меҳнат 

  Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси гурӯҳбандии ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва ҳуқуқӣ 

 Бо мақсади танзими равандҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон як қатор стратегия ва барномаҳоеро мавриди истифода қарор 

додааст, ки дар онҳо масъалаи танзими нишондиҳандаҳои бозори меҳнат дар 

мадди аввал меистад.  

Ҳуҷҷатҳои стратегӣ дар самти рушди бозори меҳнат ва ҳифзи меҳнат 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: 

1. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 

соли 2030; 

2. Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2016 – 2020 

Ҳ
у
ҷ

ҷ
ат

ҳ
о

и
 м

еъ
ёр

и
е,

 к
и

 м
у
н

о
си

б
ат

ҳ
о

и
 м

еҳ
н

ат
и

р
о

 д
ар

 
Ҷ

у
м

ҳ
у
р

и
и

 Т
о

ҷ
и

к
и

ст
о

н
 б

а 
та

н
зи

м
 м

ед
ар

о
р

ад
:

Ҳуҷҷатҳои меъёрӣ:

- Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ дар шакли фармон, қарор, ки аз ҷониби:

- Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;

-Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ
бароварда мешаванд.

Ҳуҷҷатҳои созишномавӣ: 

- олӣ (генералӣ);

- соҳавӣ (тарофавӣ);

- териториявӣ ё минтақавӣ (вилоят, ноҳиявӣ, шаҳрӣ).

Шартномаҳои коллективӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрӣ оид ба меҳнат:

- қоидаҳои дохилии тартиботи меҳнат;

- ҷадвали рухсатии меҳнатӣ;

- амр, фармон, дастур, ки роҳбарияти муассиса дар доираи салоҳиятҳояш
медиҳад.

Ҳуҷҷатҳои ҳуқуқии байналмиллалӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф 
кардааст. 



  

56 
 

3. Стратегияи миллии муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба хориҷи мамлакат барои солҳои 2001-2015. 

4. Барномаи мусоидат ба шуғли ахолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2018-2019 (Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри 

соли 2017, № 499 тасдиқ шудааст) ва ғайраҳо. 

 Дар шароити имрӯза муносибатҳои меҳнатӣ дар бозори меҳнатро қонун 

ва қарорҳои зерин, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул 

гардидаанд, ба танзим медароранд: 

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли 

аҳолӣ» (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2003, №8, 

мод.467; соли 2005, №12, мод. 650; соли 2007, №7, мод. 687; соли 2008, №12, 

қ-2, мод.1006) аз 1 августи соли 2003 №44. 

2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тайёр намудани 

мутахассисон бо назардошти талаботи бозори меҳнат» аз 1 августи соли 2012, 

№ 895. 

3. Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон (Ахбори Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1997, № 9, мод.112, мод.113; соли 1998, №23 – 24, 

мод. 340; соли 1999, №5, мод. 69; соли 2002, № 4, қ-1, мод. 185; соли 2004, №5, 

мод. 337; соли 2006, №3, мод.152, №4, мод. 195; соли 2009, № 5, мод.320; соли 

2010, №7, мод. 545, мод. 549; соли 2011, №3, мод. 151). 

Дар санаи 27 июни соли 1991 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 

«Шуғли аҳолӣ» қабул карда шуд. Қонуни мазкур муносибатҳои ҷамъиятӣ оид 

ба шуғли аҳолиро ба танзим дароварда, кафолатҳои давлатро оид ба амалӣ 

намудани ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

меҳнат ва ҳимояи иҷтимоӣ аз бекорӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ қабул 

гардид, ки ҳамчун падидаи иҷтимоию иқтисодӣ эътироф карда шуд. Дар ин 

замина мафҳумҳои асосии шуғл пешниҳод гардида, баррасии таркиби 

нишондиҳандаҳои музди меҳнат ва хароҷоти меҳнат, мафҳумҳо ва усулҳои 
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ҷамъоварии маълумотҳо бо мақсади наздик кардани онҳо ба стандартҳои 

байналмилалӣ оғоз ёфт50. 

Иттилоот дар бораи шумора ва сохтори аҳолии машғул, тақсимоти 

шумораи машғулин дар иқтисодиёт дар соҳаҳо то соли 2010 аз рӯи Таснифоти 

умумии соҳаҳои хоҷагии халқ (ТУСХХ) чоп карда мешуд. Дар натиҷаи 

гузариш ба Таснифоти намудҳои фаъолияти иқтисодӣ (ТУНФИ) маълумотҳо 

барои солҳои 2009 ва 2010 аз рӯи сохтори аҳолии машғул, тақсимоти шумораи 

машғулин, музди миёнаи меҳнат, фонди музди меҳнат ва қарздорӣ аз пардохти 

музди меҳнат аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ ва соҳаҳо (ТУСХХ) оварда 

мешаванд. Маълумотҳои солҳои 2012-2019 танҳо аз рӯи ТУНФИ нишон дода 

шудааст.
51 

Дар доираи гузариш ба стандартҳои байналмилалӣ, мақомоти омор 

методология ва воситаҳои гузарондани мушоҳидаҳои омори давлатӣ оид ба 

омори меҳнатро таҳия намуданд. Маълумот аз шахсони ҳуқуқӣ, хонаводаҳо 

мувофиқи методологияи ягона ҷамъоварӣ карда мешавад ва аз рӯи соҳа, 

намуди фаъолият, минтақа барои таҳлили муқоисавӣ, ҳисобкунии 

нишондиҳандаҳои шуғл ва бекорӣ таҳия карда мешавад.  

Дар айни замон, Агентии шуғли аҳолӣ ва муҳоҷирати меҳнатӣ дар 

заминаи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ташкил карда шудааст, ки вазифаҳои он бақайдгирии шаҳрвандони дар 

ҷустуҷӯи кор қарордошта, эътирофи шаҳрвандон ҳамчун бекорон, додани 

кафолатҳои давлатӣ барои бекорон (тайин ва пардохт кардани бекорӣ, 

расонидани кумаки молиявӣ, бақайдгирии нафақаҳои барвақтӣ) ба 

шаҳрвандон барои дарёфти кор ба шумор меравад. 

Дар ташкили мониторинги омории равандҳои бозори меҳнат дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, нақши пешбаранда аз ҷониби омӯзиши омории аҳолӣ 

оид ба мушкилоти шуғл ҷой дорад. Ин мушоҳида ба мо имкон медиҳад, ки дар 

 
50Закон Республики Таджикистан о содействии занятости населения (Ахбори Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан) 2003 год. 
51Бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Маҷмўаи оморӣ – Душанбе, АОПЉТ. – №3 – 2016-2019 – С.3. 
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як вақт ашхосе, ки бо фаъолияти иқтисодӣ машғуланд, бекорон ва қувваи 

кории дар иқтисодиёт истифоданашавандаро барӯйхат гирифта, сатҳи бекории 

воқеиро ҳам дар тамоми кишвар ва ҳам дар ҳар як минтақаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон арзёбӣ намоем. Зеро маълумотҳои бақайдгирии давлатии 

хадамоти шуғл бекорон, вазъият ва тамоюлҳои бозори меҳнатро пурра тавсиф 

намекунанд. Яке аз бартариҳои баҳисобгирии маъмурӣ дар он аст, ки 

ҷамъоварии маълумот одатан назар ба пурсиши аҳолӣ оид ба мушкилоти шуғл 

дар муҳлати кӯтоҳтар гузаронида мешавад. Бо истифода аз ин маҷмӯи 

маълумотҳо имкон пайдо мешавад, ки ҳар моҳ тағйирёбии сатҳи бекории 

бақайдгирифташуда ва динамикаи нишондиҳандаҳои асосии иҷтимоию 

демографии таркиби шаҳрвандоне, ки тавассути хадамоти шуғл кор меҷӯянд, 

назорат карда шавад. Аммо маълумоте, ки аз ин манбаи маълумот ба даст 

оварда шудааст танҳо як қисми бекоронро, ки барои кумак дар ҷустуҷӯи кор 

ва гирифтани кумаки моддӣ дар хадамоти шуғл муроҷиат мекунанд, ба қайд 

гирифта мешаванд. Шумораи бекорони дар хадамоти шуғл ба қайд 

гирифташуда нисбат ба маълумоте, ки дар рафти таҳқиқоти аҳолӣ оид ба 

мушкилоти шуғл ба даст омадаанд, якчанд маротиба кам аст. Ин аз як қатор 

сабабҳо вобастагӣ дорад: миқдори нисбатан ками кумакҳои пардохтшуда, 

норозигӣ аз ҷойҳои пешниҳодшуда, зарурати мунтазам гузориш додан ва 

хоҳиши баъзе шаҳрвандон дар бораи худро расман бекор эълон кардан. 

Гузариш ба таҳқиқоти моҳонаи аҳолӣ оид ба мушкилоти шуғл имкон 

дод, ки аз нишондодҳои шуғл ва бекорӣ дар моҳҳои байни таҳқиқоти семоҳа 

даст кашанд ва вақти таҳияи иттилоотро ба таври назаррас коҳиш диҳанд. 

Чуноне ки дар боло қайд намудем, дар Ҷумҳурии Тоҷикитон се маротиба 

таҳқиқоти қувваи корӣ (ТҚК) солҳои 2004, 2009 ва 2016 гузаронида шуд. ТҚК-

2016 дар хонаводаҳое гузаронида шуд, ки ба таври тасодуфӣ интихоб карда 

шудаанд. Ҳаҷми умумии интихоб 4080 хонаводаро ташкил дод, ки аз онҳо 

1440 хонавода (35,3%) аз маҳаллаҳои шаҳрӣ ва 2640 хонавода (64,7%) аз 

хонаводаҳои деҳот интихоб шуда буданд. Таҳқиқот аввалин маротиба бо роҳи 

гузаронидани пурсиши аъзоёни хонавода бо ёрии планшет гузаронида шуд. 



  

59 
 

Синну соли аҳолии таҳқиқгардида 12-75 соларо ташкил дод, ва синни қобили 

меҳнат барои ТҚК 15-75 сола муайян карда шуд.52 

Мавҷудияти пойгоҳи иттилоотии муосир ба корбарон имкон медиҳад, ки 

вазъи бозори меҳнатро арзёбӣ кунанд, динамикаи пайгирии тамоюли рушди 

низом ва пешгӯиро муайян намоянд.  

Ҳангоми ташаккули методологияи баҳодиҳии омори бозори меҳнат дар 

минтақа мушкилоти номукаммалии пойгоҳи иттилоотии нишондиҳандаҳои 

оморӣ, аз ҷумла механизмҳои ҷамъоварӣ коркард ва таҳлили онро қайд кардан 

зарур аст. Агентии омор маълумоти аввалаи ҷамъбастиро қабул мекунад, ки 

дар он маҷмӯи зиёди маълумотҳо ҷойгир шудаанд. Дигар сохторҳо дар пайдо 

кардани иттилоот мушкилоти зиёд доранд, зеро шумораи зиёди 

нишондиҳандаҳоро дар даварҳои гуногун инъикос мекунад (моҳ, семоҳа, 

нимсола, сол ва ғайра) ва дар ташкилу гурӯҳбандии иттилоот баъзан 

номувофиқатӣ рух медиҳад. Дар асоси усули интихобии мушоҳидаи аҳолӣ оид 

ба мушкилоти шуғл натиҷаҳо таҳия карда мешаванд, ки ба воқеият наздиктар 

мебошанд. 

Ба андешаи мо, ба ғайр аз маълумотҳои паҳншудаи бозори меҳнат дар 

маҷмӯъ тавсия дода мешавад, ки таҳлили омории ҷавобҳои посухдиҳандагон 

ба саволҳои пурсишнома бо мақсади омӯхтани афзалиятҳои онҳо дар бозори 

меҳнат, сабабҳои бекорӣ, роҳҳои ҷустуҷӯи кор ва ғайра таҳлил карда шавад. 

Сохтани бахшҳо дар ин ҳолат ба мо имкон медиҳад, ки мавҷудияти робита 

байни саволҳои пурсишнома, инчунин қобилияти робитаи байни 

тағйирёбандаҳо муайян карда шавад. 

Аҳамияти амалии таҳқиқоти посухгӯяндагон оид ба масъалаҳои шуғл ба 

мақомоти давлатӣ ва ҳукуматҳои маҳаллӣ имкон медиҳад, ки тамоюлҳои 

умумии рушди иҷтимоӣ, муайянкунии самти касбии аҳолии як минтақа, 

қобилияти инфиродии касбӣ ва муносибатҳои меҳнатӣ, инчунин афзалиятҳои 

мусоҳибонро дар бозори меҳнат муайян кунанд. 

 
52 Вазъи бозори меӽнат дар Ҷумӽурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумӽурии 

Тоҷикистон. Душанбе, 2017. С.13. 
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Аҳамияти гузаронидани омӯзиши омории вазъи бозори меҳнат ҳангоми 

дифференсиатсияи минтақавӣ хос мебошад. Хусусиятҳои минтақавӣ маҷмӯи 

омилҳоеро муайян менамоянд, ки на танҳо ба вазъи бозори меҳнат дар 

минтақа, балки ба тамоми кишвар таъсир мерасонанд. Ин ҷанбаҳо моҳияти 

сиёсати минтақавиро барои танзими босамари бозори меҳнат муайян 

мекунанд. Минтақа аз як тараф хусусияти муайяни ҷудонашавандагӣ, 

якпорчагӣ, худтанзимкунӣ дорад ва аз ҷониби дигар бо минтақаҳои дигар дар 

ҳамбастагӣ қарор дорад. Минтақа як низоми иҷтимоӣ-иқтисодӣ буда, 

иқтидори худтанзимкунӣ дорад ва дар зери таъсири омилҳои беруна ташаккул 

меёбад. Равиши минтақавӣ зарурати арзёбии ҳамаҷонибаи вазъи бозори 

меҳнатро аз ҷиҳати ҳудудӣ муайян менамояд. Ҳамзамон, методология ва 

тафсири андозагирии хусусиятҳои умумии бозори меҳнат бояд ба намудҳои 

мушаххаси мушкилоти омории истифодашаванда мутобиқ карда шаванд. 

Аввалан, нишондиҳанда бояд инъикоси дараҷаи ноил шудан ба ҳадафҳо дар 

соҳаи идораи самарабахши бозори меҳнат бошад; баъдан, муқоисаи 

нишондиҳандаҳои байниминтақавӣ ва ҷумҳуриявӣ, ташкили низоми 

рейтингии таҳлили оморӣ дар такмили механизмҳои идоракунӣ бояд таъмин 

карда шавад. 

Вазъи бозори минтақавии меҳнат пеш аз ҳама, аз равандҳои 

макроиқтисодӣ вобаста аст, аммо тамоюлҳои умумӣ барои кишвар дар 

минтақаҳо ба тариқи гуногун нигоҳ дошта мешаванд. Талабот ба қувваи корӣ 

аз сохтори иқтисодиёт ва сатҳи рушди минтақаи муайян вобаста аст; 

пешниҳод - аз дараҷаи тағйирёбии миқдор ва таркиби ҷинсию синну солии 

аҳолӣ, дараҷаи маълумот вобастагӣ дорад. Фаъолияти бозори меҳнат инчунин 

аз рӯи хусусиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангии аҳолӣ муайян карда мешавад. 

Гуногунии минтақавӣ на танҳо дар сатҳи фаъолияти иқтисодӣ, шуғл ва бекорӣ, 

инчунин дар сохтори шуғл, шароити кор, фарқияти гендерӣ ва синну соли 

аҳолӣ зоҳир мешавад. Аз ин рӯ, зарур аст, ки вазъи бозори меҳнатро аз мавқеи 

таҳлили гурӯҳҳои мухталиф: шумора ва тағйироти сохторӣ дар шуғл; 

фаъолияти иқтисодӣ ва шуғл; музди меҳнат дар мақомоти роҳбарикунанда; 
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шуғл дар тиҷорати хурд; аҳолии кории синну соли нафақа; фарқияти гендерӣ 

дар шуғл; шароити кор; шиддатёбии бозори меҳнат; бекорӣ ва дигарҳо арзёбӣ 

бояд кард. 

Дар байни олимони хориҷӣ, ки бозори меҳнатро таҳқиқ намудаанд 

амсоли С.Н. Смирнов, С.Г. Кузнетсов, Л.И. Ниворожкин, A.В. Кашепов, Л.В. 

Кореля, И.A. Роф ва дигарон мувофиқати андешаҳо вуҷуд надоранд, ки кадом 

нишондиҳанда ва ё низоми нишондиҳандаҳои оморӣ вазъи бозори меҳнатро 

дар минтақа ба пуррагӣ тавсиф мекунанд ва имкон диҳанд, ки қарорҳои 

идоракунӣ дар як низоми муайяни иқтисодиву иҷтимоӣ қабул карда шаванд.53 

Бояд қайд кард, ки усулҳои мавҷудаи арзёбии оморӣ асосан ба истифодаи 

нишондиҳандаҳои алоҳидаи шуғл ва бекорӣ равона мешаванд, ки ба арзёбии 

ҳамаҷонибаи вазъи бозори минтақавии меҳнат имкон намедиҳад. 

Адабиёти илмӣ методологияҳои гуногуни арзёбии вазъи бозори 

меҳнатро пешниҳод мекунад, аммо онҳо арзёбии яктарафаи категорияи 

ҷудогона мебошанд: шуғл, бекорӣ, талабот ба меҳнат, шиддатёбии бозори 

меҳнат, самаранокии сиёсати давлатии бозори меҳнат, механизмҳои 

ташаккули бозори меҳнат, таъсири барномаҳои фаъол ба бозори меҳнат.54 

Дар айни замон арзёбии маҷмуӣ вуҷуд надорад, ки нишондиҳандаҳои 

муҳимтарини баҳодиҳии вазъи бозори меҳнатро барои вокуниши фаврии 

мақомоти маҳаллӣ ва шаҳрӣ ба тамоюлҳои тағйирёбандаи рушди иҷтимоию 

иқтисодӣ ва демографии минтақа муттаҳид кунад. Дар натиҷа таҳияи 

барномаҳо ва стратегияҳои самараноки рушди минтақа, ба рушди иқтидори 

меҳнатӣ ва фаъолияти иқтисодии аҳолӣ нигаронида шудааст. Татбиқи арзёбии 

ягонаи маҷмуии вазъи бозори меҳнат ба мақомоти давлатӣ имкон медиҳад, ки 

ҳангоми таҳияи консепсияҳо ва барномаҳо самтҳои афзалиятноки рушди 

иҷтимоию иқтисодии минтақаро муайян карда, роҳҳои рушди устувори бозори 

меҳнатро пайдо намоянд, тарафҳои қавӣ ва заифи онро муайян кунанд, ки ин 

бешубҳа, ба болоравии некуаҳволии шаҳрвандони ҷумҳурӣ оварда мерасонад.  

 
53 Кашепов А.В., Сулакшин С.С., Малчинов А.С. Рынок труда: проблемы и решения. Монография. – 

М.: Научный эксперт, 2008. – 232 с. 
54 Кузнецов С.Г. Методические подходы к количественной оценке числа вакантных рабочих мест. // 
Вопросы статистики. 2003. №3. С. 37. 
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Дар асоси ин, мо равиши методологиро барои арзёбии омори вазъи 

бозори минтақавии меҳнат пешниҳод менамоем, ки он дар нақшаи 1.3.1 оварда 

шудааст. 

Марҳилаҳо Масъалаҳои методологии ҳалталаб 

Марҳилаи 1 Ташаккули пойгоҳи иттилоотии нишондиҳандаҳои омории 

вазъи бозори меҳнат дар минтақаҳо 

Марҳилаи 2 Ташаккул ва таҳлили гурӯҳҳои типологии минтақаҳо аз рӯи 

талабот ва пешниҳодоти бозори меҳнат 

Марҳилаи 3 Таҳияи нишондиҳандаҳои инъикоскунандаи вазъи бозори 

меҳнат дар минтақаҳо 

Марҳилаи 4 Афзалияти рушди бозори меҳнат дар гурӯҳҳои якхелаи 

минтақаҳо 

Нақшаи 1.3.1. Марҳилаҳои методологӣ барои арзёбии омории вазъи 

бозори минтақавии меҳнат  

Сарчашма: Таҳияи муаллиф  

 Дар марҳилаи аввал нишондиҳандаҳое ошкор меёбанд, ки талабот ва 

пешниҳодро дар бозори меҳнати минтақавӣ ва шуғли пурсамари он баҳо 

медиҳанд. Татбиқи зуд ва саривақтии ин системаҳои нишондиҳандаҳо ба 

арзёбии боэътимод ва дақиқи талабот ва пешниҳод дар бозори меҳнат ва 

шуғли пурсамари он, инчунин барои мушаххас кардани хусусиятҳои ба ҳам 

монандро барои таҳқиқоти минбаъдаи оморӣ мусоидат мекунад. 

 Дар марҳилаи навбатӣ минтақаҳои ҷумҳурӣ бо назардошти вазъи 

бозори меҳнат ва шуғли пурсамари он бо мақсади баҳодиҳии сатҳи рушди 

мутаносиби минтақаҳо, тафриқаи субъектҳо ва мувофиқати онҳо ба 

хусусиятҳои иҷтимоӣ-иҷтимоӣ гурӯҳбандӣ карда шуданд. Гурӯҳбандии 

минтақаҳои ҷумҳурӣ бо назардошти вазъи бозори меҳнат ва шуғли пурсамари 

он ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва маҳаллӣ имкон медиҳад, ки дар раванди 

таҳияи барномаҳои давлатию иҷтимоии рушди шаҳру вилоятҳо ва ноҳияҳои 

ҷумҳурӣ қарорҳои оптималии идоракунӣ қабул намоянд. 

 Дар марҳилаи сеюм бо истифода аз нишондиҳандаи интегралии 

пешниҳодшуда арзёбии вазъи кунунии бозори меҳнати минтақавӣ ва шуғли 

пурсамари он гузаронида мешавад. Бартарии ин равиш дар он аст, ки бо ёрии 

ин нишондиҳандаи интегралӣ шиддатнокии бозори меҳнат ва шуғли 
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пурсамари онро ҳам дар сатҳи давлатӣ ва ҳам дар сатҳи маҳаллӣ арзёбӣ кардан 

мумкин аст. 

 Дар марҳилаи ниҳоӣ тавассути натиҷаи ҳисоб кардани нишондиҳандаи 

интегралии бозори меҳнат ва шуғли пурсамари он самтҳои афзалиятноки 

рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру вилоят ва ноҳияҳои ҷумҳурӣ муайян карда 

шаванд. 

Ҳамин тариқ, марҳилаҳои методологӣ барои арзёбии омории вазъи 

бозори минтақавии меҳнат, ки пешниҳод гардид, барои ҳисоб кардани 

нишондиҳандаи интегралии шиддатнокӣ дар бозори меҳнат ва минтақа, 

тақсимоти гурӯҳҳои якхелаи субъектҳо аз рӯи дараҷаи шиддатнокӣ, метавонад 

истифода гардад. Ин методология бо истифода аз усулҳои гуногуни оморӣ, 

самтҳои афзалиятноки рушд ва тамоюли асосиро муайян менамояд, ки 

баррасии онҳо ба рушди минбаъдаи бозори меҳнат ҳам дар сатҳи минтақавӣ 

ва ҳам ҷумҳуриявӣ мусоидат менамояд. 

Вобаста ба равиши методологии пешниҳодшуда баҳодиҳии омории 

вазъи бозори минтақавии меҳнат мураккабтар ба назар мерасад, ки барои 

ҳалли масъалаҳои муҳимми зерини назариявӣ ва амалӣ мусоидат менамояд: 

➢ таҳияи нишондиҳандаҳои шиддатнокӣ дар бозори меҳнат; 

➢ намудҳои минтақаҳо аз рӯи шиддатнокӣ дар бозори меҳнат; 

➢ ташаккули маҷмӯи нишондиҳандаҳои иттилоотӣ оид ба мониторинги 

вазъи бозори меҳнат; 

➢ сохтани моделҳои эконометрикӣ дар гурӯҳҳои якхелаи минтақаҳо бо 

усули таҳлили регрессионӣ бо мақсади муайян кардани фишангҳои танзими 

равандҳои бозори меҳнат. 

Барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда, таҳлили омории 

нишондиҳандаҳои асосӣ, ки фаъолияти иқтисодии аҳолӣ, шуғл, бекорӣ дар 

минтақаро арзёбӣ намуда, шаклҳои асосӣ ва тамоюлҳои рушдро фарогир 

мебошанд, сохтор ва имконияти нишондиҳандаҳоро, ки талабот ва 

пешниҳодро дар бозори меҳнат дар минтақа тавсиф мекунанд, муайян кардан 

лозим аст. 
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Қобили зикр аст, ки самаранокии рушди иқтисодӣ бештар аз 

самаранокии рушди иҷтимоии кишвар ва минтақаҳои он вобаста аст. Аммо 

айни замон байни субъектҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита бо сатҳи 

рушди иҷтимоию иқтисодӣ тафовути баланд мавҷуд аст. Ҳамин тариқ, 

бартарии асосии рақобати иқтисоди муосир хусусан дар минтақаҳои ҷумҳурӣ 

бо рушди неруи меҳнатии аҳолӣ алоқаманд аст, зеро минтақаҳое, ки аз қисми 

марказии Тоҷикистон дуртар қарор доранд, муаммоҳои шуғл бештар ба назар 

мерасад. Мушкилоти ташаккули захираҳои меҳнатӣ дар ВМКБ бевосита аз 

урбанизатсияи аҳолӣ ба қисми марказии Тоҷикистон ва муҳоҷирати меҳнатии 

берунмарзӣ, ки асоси онро сифати беҳтари зиндагӣ, мавҷудияти ҷои кор, сатҳи 

рақобатпазирии музди меҳнат, арзиши камтари зиндагӣ ташкил мекунад, 

вобаста аст. Ҳамин тариқ, дар шароити тағйир ёфтани сиёсати берунмарзии 

муҳоҷират, шиддати бемории COVID-19 ва дигар омилҳои маҳдудсозии 

раванди муҳоҷират, дар бозори меҳнат бо иштироки аҳолии маҳаллӣ рақобат 

ташаккул меёбад, дар ин сурат муҳоҷирон омодаанд бо маоши камтар ҳам 

барои пешбурди зиндагӣ ба фаъолияти меҳнатӣ дар дохили мамлакат машғул 

шаванд. 

Дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ, баробари таҳлили омории 

нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнати минтақаҳои ҷумҳурӣ мавриди 

таҳқиқ қарор дода шудааст. Зеро танзими пурраи бозори меҳнат аз ҳалли 

муаммоҳои минтақавии бозори меҳнат ва имкониятҳои онҳо вобастагии зич 

дорад. 
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БОБИ 2. ТАҲЛИЛИ ОМОРИИ ШУҒЛ ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

2.1. Таҳқиқи омории тағйирёбии нишондиҳандаҳои асосии бозори 

меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Баробари гузариш ба иқтисоди бозорӣ, муаммоҳои бозори меҳнат 

махсусан шуғл ва бекорӣ ба яке аз масъалаҳои муҳим табдил ёфта, 

тағйиротҳои бузург дар сифат ва сохтори захираҳои меҳнатӣ, муҳоҷират, 

ҳавасмандгардонии меҳнат, ҳифзи иҷтимоӣ, дарозумрӣ ва сатҳи зиндагии 

аҳолӣ ба амал омаданд. 

Азбаски ҷанбаҳои бозори меҳнат дар минтақаҳои ҷумҳурӣ кам коркард 

гардидаанд, мубрамияти онҳо дар давраи гузариш ба иқтисоди бозорӣ бештар 

гардида, зарурияти омӯзишро дар сатҳи ҷумҳурӣ ва минтақаҳо ба миён 

овардаанд.55 

Бояд дар назар дошт, ки бозори меҳнат як ҷузъи муҳими иқтисодиёти 

кишвар ва унсури мураккаби иқтисоди бозорӣ мебошад. Он ҳамчун як қисми 

муҳимми иқтисодиёт, вазифаи идоракунии хадамоти махсус, шуъбаҳои 

кадрҳо, марказҳои омӯзишӣ, илмӣ-таҳқиқотӣ, воҳидҳои шабеҳи муассисаҳои 

давлатӣ, ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ ва ғайраро иҷро мекунад. Қисми асосии 

фаъолияти бозори меҳнат хадамоти минтақавӣ ва маҳаллии Вазорати меҳнат, 

муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ мебошанд. Ин хадамот пеш аз ҳама ба омӯзиши 

касбӣ, шуғл ва дастгирии моддии шахсони ниёзманд, дастгирии иҷтимоии 

бекорон, маъюбон, муҳоҷирон ва қисми ҷавононро дар ҳолатҳои ногувор 

таъмин мекунанд. Новобаста аз он, ки фаъолияти пурсамари ин хадамот дар 

минтақаҳо ба роҳ монда шудааст, аз сабаби номувозинатии талабот ва 

таклифоти қувваи коргарӣ, ҷойҳои кории холӣ ва таъсири дигар омилҳо дар 

бозори меҳнат дифференсиатсияи нишондиҳандаҳо ба назар мерасанд, ки 

 
55Зарипов Э.Ш., Раджабов О.Дж. Проблемы, влияние внутренних и внешних факторов на рынок труда и его 

субъекты / Э.Ш. Зарипов, О.Дж . Раджабов // Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, 

анализа и аудита: Материальы ˅׀׀  международной научно-практической конференции (21-22 сентября 2018 

г, г. Душанбе) Под ред. д.э.н., профессора Факерова Х.Н. -Душанбе: ОИПБА РТ, 2018. – С 55. 
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танҳо дар рафти таҳқиқи оморӣ ошкор гардида, тағйирёбии онҳо муайян карда 

мешавад. 

Ҳаракати босуръати табиии аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, боиси он 

гардидааст, ки нишондиҳандаҳои бозори меҳнат зуд афзоиш ёбанд. Чунончи, 

захираҳои меҳнатӣ дар давоми солҳои 2013-2019 мутаносибан аз 4859,0 ҳазор 

нафар ба 5521,0 ҳазор нафар расид. Афзоиши мутлақи он 662000 нафар ё 

113,6%-ро ташкил медиҳад. Дар ин давра захираҳои меҳнатӣ 1,13 маротиба 

зиёд шуда, афзоиши миёнаи мутлақи он 110333 нафарро ташкил мекунад. Аз 

ин ҷо бармеояд, ки ҳамасола ба ҳисоби миёна захираҳои меҳнатӣ 110333 нафар 

зиёд шудааст. 

Ҷадвали 2.1.1. - Нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнат дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ҳазор нафар 

Нишондиҳандаҳо  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Суръати 

барзиёдшавии 

базавӣ, % 

Захираҳои 

меҳнатӣ 
4859,0 4983,0 5111,0 5224,0 5326,0 5427,0 5521,0 13,6 

Қувваи корӣ 2362,0 2382,0 2437,0 2438,0 2460,0 2478,0 2514,0 6,5 

Аҳолии машғул  2307,0 2325,0 2380,0 2384,0 2407,0 2426,0 2463,0 6,8 

Бекорони расмӣ 54,0 56,0 57,0 54,0 53,0 52,0 51,0 -5,6 (камшавӣ) 

Қувваи кории 

дар иқтисодиёт 

истифоданашуда  

2497,0 2601,0 2674,0 2786,0 2866,0 2949,0 3007,0 20,4 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С. 81. 

 Табиист, ки баробари афзоиш ёфтани захираҳои меҳнатӣ, бузургии 

қувваи корӣ меафзояд. Чунончи, дар соли 2019 нисбат ба соли 2013-ум 6,4% 

барзиёд шудааст. Аз маълумотҳои ҷадвал бармеояд, ки афзоиши 

миёнасолонаи қувваи корӣ дар солҳои 2013-2019-ум 1% ва афзоиши миёнаи 

мутлақи он 25333 нафарро ташкил мекунад. Хусусияти муҳимми ин 

нишондиҳанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз он бармеояд, ки суръати 

барзиёдшавии он нисбати нишондиҳандаи қувваи кории истифоданашуда дар 

иқтисодиёт кам мебошад. 56Дар солҳои 2013-2019 суръати барзиёдшавии 

 
56Раҷабов О.Ҷ., Ахмадов Ф.М. Таҳлили омории тағйирёбии нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнат дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон / О.Ҷ. Раҷабов, Ф.М. Ахмадов // Паёми Донишгоӽи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон. Илмҳои иқтисодӣ, соҳибкорӣ ва соҳаи иҷтимоӣ. – 2021.– №1. (35). – С. 88-95. 



  

67 
 

қувваи кории истифоданашуда дар иқтисодиёт 20,4%-ро ташкил намудааст. Ба 

андешаи мо, тафовути ин бузургиҳо бештар аз манфиатҳои иқтисодии аҳолии 

қобили меҳнат вобастагӣ дорад. Яъне, қисме аз аҳолии қобили меҳнат ба 

корҳое ба монанди муҳоҷирати меҳнатӣ дар дохил ва хориҷи кишвар 

машғуланд, ки даромадашон ба қайд гирифта нашудаанд. Аммо ҳиссаи 

даромадашон нисбат ба музди миёнаи меҳнати ҳамаи намудҳои фаъолияти 

иқтисодӣ, ки дар соли 2019-ум 1335,52 сомонро ташкил мекунад, бештар 

мебошад. Шумораи донишҷӯёни шуъбаи рӯзона, ки қисми таркибии қувваи 

кориро ташкил мекунанд дар соли 2019-ум нисбат ба соли 2013-ум 35% зиёд 

шудааст. Дигар қисми таркибдиҳандаи қувваи корӣ дар иқтисодиёт 

истифоданашванда занҳои хонашин, занҳои ба нигоҳубини кӯдак машғулбуда 

мебошад, ки ҳиссаи онҳо нисбат ба шумораи занҳои кироякор бештар 

мебошад. Шумораи занҳои корманди кироя дар соли 2019-ум 529,3 ҳазор 

нафарро ташкил мекунад, ки наздики 20%-и занҳои қобили меҳнатро ташкил 

мекунад, ки ин нишондиҳанда кам мебошад.57 

 Тавре дар боло қайд намудем, шумораи захираҳои меҳнатӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби ҳаракати табиии аҳолӣ зиёд шуда истодааст. 

Дар заминаи маълумотҳои ҷадвали 2.1.1 шумораи захираҳои меҳнатиро 

барои то соли 2024 ояндабинӣ менамоем. 

 

 Диаграммаи 2.1.1. - Ояндабинии шумораи захираҳои меҳнатӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳазор нафар 
 Сарчашма: ҳисоби муаллиф 

 
57Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 

2020. – С.53-89 ва демографияи солонаи Ҷумӽурии Тоҷикистон// Агентии омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С.45. 
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 Аз маълумотҳои диаграмма бармеояд, ки шумораи захираҳои меҳнатӣ 

бо назардошти афзоиши миёна дар соли 2024 ба 6037,9 ҳазор нафар мерасад. 

Дар ин сурат талабот ба ҷойҳои кории холӣ бештар гардида, зарурияти 

таъмини сатҳи бештари шуғли аҳолӣ ба миён меояд. 

 Баробари афзоиш ёфтани захираҳои меҳнатӣ нишондиҳандаи аҳолии 

машғул низ зиёд мегардад  

 Нишондиҳандаи аҳолии машғул дар давраи солҳои 2013-2019-ум 6,8%-

ро ташкил намудааст, ки дар муқоиса ба мамлакатҳои ИДМ назаррас мебошад. 

 

Диаграммаи 2.1.2. - Коэффитсиенти аҳолии машғул дар баъзе 

мамлакатҳои ИДМ барои соли 2019, бо% 

Сарчашма: Бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2019. – С. 186. 

Чунончи, аз маълумотҳои диаграмма бармеояд коэффитсиенти аҳолии 

машғул зери таъсири коҳиш ёфтани коэффитсиенти бекорӣ (ҷадвали 2.1.1) 

зиёд шудааст. Яъне, коэффитсиенти аҳолии машғул барои соли 2019 дар 

Тоҷикистон ба 97,9% баробар гардида, аз он далолат медиҳад, ки 

коэффитсиенти бекорӣ дар ин давра 2,1%-ро ташкил мекунад ва нисбат ба 

нишондиҳандаҳои мамолики ИДМ, ки дар диаграмма оварда шудааст, камтар 

мебошад. Ба андешаи мо ин тафовут аз он вобастагӣ дорад, ки дар Тоҷикистон 

шумораи бекорони расман эътирофгардида кам буда, ба он андозаи миёнаи 

ёрдампулӣ низ таъсир мерасонад (ҷадвали 2.1.2).  

Тибқи маълумотҳои оморӣ, шумораи бекорон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

сол то сол коҳиш ёфта, дар соли 2019 ба 51000 нафар расидааст, ки 2,1%-и 

шумораи қувваи кориро ташкил мекунад. Ба андешаи мо, сабаби коҳишёбии 
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ин нишондиҳанда аз як тараф дар афзоиши пешниҳоди ҷойҳои кории холӣ ва 

аз дигар тараф кам будани андозаи миёнаи ёрдампулии ҳармоҳа ба бекорон 

мебошад, зеро дар соли 2019 ҳаҷми ин нишондиҳанда 550,9 сомониро ташкил 

мекард. Аз шумораи умумии расман бекор эътирофшудаи соли 2019 наздики 

29%-и онҳо ёрдампулӣ гирифтаанд, ки маблағи умумии он 7790,4 ҳазор 

сомониро ташкил кардааст (ҷадвали 2.1.2). 

Ҷадвали 2.1.2. - Тадбирҳои ёрии иҷтимоӣ ба бекорон дар  

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2019 

Нишондиҳандаҳо Ҳамагӣ 

аз он ҷумла: 

занон 
Ҷавонони 

15-29 сола 

Ҳамчун бекорон эътироф шудаанд, нафар 51000 21887 30413 

аз шумораи умумии бекорон ёрдампулӣ муқаррар 

шудааст, нафар 
14891 330 - 

аз он ҷумла бекороне, ки ёрдампулӣ мегиранд, нафар 14140 264 - 

дар як сол ёрдампулӣ пардохта шудааст, ҳаз. сомонӣ 7790,4 148,9 - 

андозаи миёнаи ёрдампулӣ ҳармоҳа, сомонӣ 550,9 532,9 - 

ба таълими касбӣ фиристода шудаанд, нафар 17900 14105 10878 

аз таълими касбӣ гузаштаанд, нафар 17018 1333 10035 

аз ҷумла хатмкунандагон бо кор таъмин шудаанд, 

нафар 
11623 9701 9571 

ба корҳои ҷамъияти пардохташаванда фиристода 

шудаанд, нафар 
5511 2245 3530 

 Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2020. – С. 102. 

Хусусияти хоси таркиби бекорони расман эътирофшуда аз он иборат аст, 

ки 62,1%-и онро ҷавонони синни 15-29 сола ташкил мекунанд ва ин ҳолат 

нигаронкунанда мебошад.  

 Бо мақсади бо шуғл фаро гирифтани аҳолӣ дар соли 2019-ум 10201 

изҳороти корхонаҳо дар бораи талабот ба кормандон шудааст ва шахсоне, ки 

ба фаъолияти меҳнатӣ машғул нестанд, кор ҷустуҷӯ доранд, дар хадамоти 

шуғли аҳолӣ ба қайд гирифта шудаанд 106542 нафарро ташкил мекард.58  

Дар соли 2019 шумораи умумии расман бекор эътироф гардида, наздики 

43%-ро шумораи занон ташкил мекарданд, ки нисбат ба соли 2018-ум 4,5 б.ф 

коҳиш ёфтааст. Дар муқоиса нисбат ба соли 2018 шумораи гирандагони 

ёрдампулӣ афзуда, фарқияти он 357,4 ҳазор сомонӣ бештар мебошад. Ин аз он 

 
58 Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. 
– С. 92. 
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далолат медиҳад, ки Ҳукумати мамлакат нисбати масъалаи мазкур диққати 

бештар равона мекунад. 

Таъсиси ҷойҳои нави корӣ яке аз ҳадафҳои стратегии Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон башумор меравад. Чунончи, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ироаи Паёми соли 2019 ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хусуси саноатикунонии босуръати 

кишвар ва рушди соҳаи туризм чунин иброз намуданд, ки «Мо 

саноатикунонии босуръатро ҳамчун ҳадафи чоруми стратегии кишвар қабул 

кардем, зеро рушди саноат барои таъмин намудани устувории иқтисодиёт, 

ташкили ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани иқтидори содиротии мамлакат 

ва рақобатнокии он замина мегузорад», «Рушди сайёҳӣ ва тарбияи кадрҳои 

баландихтисос дар ин самт ба пешрафти иқтисоди миллии кишвар такони 

ҷиддӣ бахшида, шумораи сайёҳонро ба мамлакат зиёд менамояд ва барои 

таъсиси ҷойҳои корӣ имкони бештар фароҳам меорад».59 

Нишондиҳандаи изҳороти корхонаҳо дар бораи талабот ба кормандон 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2019-ум 10,2 ҳазор ҷойро ташкил карда 

бошад, нисбат ба як қатор мамлакатҳои ИДМ камтар мебошад (ҷадвали 2.1.3). 

Ҷадвали 2.1.3. - Изҳороти корхонаҳо дар бораи талабот ба 

кормандон дар баъзе мамлакатҳои ИДМ (дар охири сол, ҳазор ҷой) 

 Тоҷикистон Қирғизистон   Қазоқистон Молдова Украина Русия 

2000 7,9 2,1 9,3 1,9 68,0 751 

2005 15,7 4,3 21,3 5,3 186,6 817 

2010 10,5 7,1 10,9 2,7 63,9 981,9 

2015 7,3 6,2 16,3 4,9 25,9 1135,2 

2016 9,2 6,5 26,0 6,7 36,0 1175,6 

2017 8,0 6,2 - 7,9 50,4 1392,2 

2018 8,9 5,2 - 11,6 58,4 1485,8 

2019 10,2 - - - - - 

 Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С. 92 ва сомонаи расмии Кумитаи омори ИДМ 

[манбаи электронӣ]. URL: www.cisstat.com (саннаи истифодабарӣ: 20.12.2020) 

 
59 Паёми Президенти Љумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси Олии Љумҳурии Тоҷикистон. Сайти расмии 

Президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 26 декабр душанбе-2019 http://www.president.tj. Саннаи 

истифодабарӣ: 20. 04 2020. 

http://www.cisstat.com/
http://www.president.tj/
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Суръати афзоиши ин нишондиҳанда дар Тоҷикистон барои солҳои 2000-

2019-ум 29%-ро ташкил мекунад барои солҳои 2000-2018 ин нишондиҳанда 

дар Қирғизистон наздики 2,5 маротиба, Молдова 6,1 маротиба, Русия 2 

маротиба зиёдшавӣ ва танҳо дар Украина 14,2% коҳишёбӣ ба назар мерасад. 

Таносуби изҳороти корхонаҳо дар бораи талабот ба кормандон ба 

воситаи коэффитсиенти шиддатнокӣ дар бозори меҳнат муайян кардан 

мумкин аст, ки натиҷаи ин нишондиҳанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 

2019 зиёд шуда ба 10,4 баробар гардид.  

Нишондиҳандаи оморие, ки дараҷаи шиддатнокии шуғли аҳолиро 

нисбат ба ҷойҳои кории пешниҳодшаванда инъикос мекунад, коэффитсиенти 

вакансия мебошад.  

Натиҷаи таҳқиқот муайян намуд, ки коэффитсиенти вакансия, гарчанде 

ки нисбати соли 2018 кам шуда бошад ҳам, дар соли 2019 ба як ҷойи холӣ 241 

аҳолии машғул рост меояд.  

Дараҷаи тағйирёбии ин нишондиҳандаҳоро дар диаграммаи 2.1.3 

пешниҳод менамоем. Афзоиши коэффитсиенти шиддатнокӣ дар бозори 

меҳнат аз он далолат медиҳад, ки ҳиссаи шумораи бекорон нисбат ба ҷойҳои 

кории холии пешниҳодшаванда бештар мебошад. Ба андешаи мо, ин 

нишондиҳанда дар шароити иқтисоди бозорӣ баробар шуданаш аз имкон 

берун аст, аммо кам намудани ҳиссаи он шарти ҳатмӣ мебошад. 

Тибқи маълумотҳои диаграммаи 2.1.3 аз соли 2017 ин ҷониб 

коэффитсиенти вакансия коҳиш ёфта истодааст, ки сабаби асосиаш зиёд 

шудани изҳороти корхонаҳо дар бораи талабот ба кормандон мебошад. 
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Диаграммаи 2.1.3. - Тағйирёбии коэффитсиентҳои талабот ва 

пешниҳоди қувваи корӣ дар бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С. 92. 

Дар рафти муқоисаи маълумотҳо ошкор гардид, ки суръати афзоиши 

изҳороти корхонаҳо дар бораи талабот ба кормандон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нисбат ба дигар мамлакатҳои ИДМ зиёд мебошад. 

Чунончӣ, аз маълумотҳои ҷадвали 2.1.4 бармеояд, суръати рушди ин 

нишондиҳанда дар Тоҷикистон 113,6%, Украина 101%, Русия 100,2% буда 

зиёдшавӣ дар Қирғизистон 85,7%, Молдова 77,7%, яъне коҳишёбии ин 

нишондиҳанда ба назар мерасад (ҷадвали 2.1.4). 

Аз рафти таҳқиқи маълумотҳои ҷадвали 2.1.4 маълум гардид, ки байни 

нишондиҳандаи ҷойҳои холии кории ба хадамоти шуғл пешниҳодшуда ва 

шумораи бекорон алоқамандӣ дида намешавад. Чунончӣ, дар Тоҷикистон 

афзоиши бекорӣ ба афзоиши ҷойҳои холии корӣ мусоидат карда бошад, дар 

Қирғизистон ба коҳишёбии ҷойҳои корӣ, дар Молдова коҳишёбии ҳарду 

нишондиҳанда, дар Украина ва Русия коҳишёбии бекорӣ ва афзоиши ҷойҳои 

корӣ мусоидат кардааст. 
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 Ҷадвали 2.1.4. - Талабот ва пешниҳоди қувваи кории 

бақайдгирифташуда дар бозори меҳнати баъзе мамлакатҳои ИДМ, дар 

охири моҳи декабри соли 2019 

Мамлакатҳо Шумораи 

бекорон 

(ҳазор 

нафар) 

Бо % нисбати: Шумораи ҷойҳои 

холии кории ба 

хадамоти шуғл 

пешниҳодшуда 

(ҳазор) 

Бо % нисбати 

соли гузашта шумораи 

қувваи корӣ 

шумораи 

бекорон дар 

соли гузашта 

Тоҷикистон 51,0 2,1 103,0 10,2 113,6 

Қирғизистон 76,1 3,0 107,4 4,4 85,7 

Қазоқистон 97,5 1,1 106,5 - - 

Молдова 16,6 1,8 88,8 9,0 77,7 

Украина 338,2 - 99,0 59,0 101 

Русия 691,4 0,9 99,7 1488,1 100,2 

 Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С. 92 ва сомонаи расмии Кумитаи омори ИДМ 

[манбаи электронӣ]. URL: www.cisstat.com (саннаи истифодабарӣ: 18.12.2020) 

Дар диссертатсия бо мақсади пурра ошкор кардани дараҷаи тағйирёбии 

нишондиҳандаҳои бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, усули қаторҳои 

вақтӣ истифода гардидааст. Ин усул имкон медиҳад, ки дараҷаи тағйирёбиро 

дар шакли мутлақ, нисбӣ ва миёна муайян намуда, хусусиятҳои тағйирёбии 

нишондиҳанда ошкор карда шавад. 

Дар солҳои 2013-2019 дар таркиби нишондиҳандаҳои бозори меҳнат 

тағйирёбӣ назаррас мебошад. Дар ин давра захираҳои меҳнатӣ 662000 нафар 

зиёд шудааст, ки ҳисоби миёнасолонаи афзоиши он 110333 нафар ё 2,1%-ро 

ташкил мекунад. Бояд дуруст дарк намуд, ки дар муқоиса ба солҳои қаблӣ 

шумораи захираҳои меҳнатӣ ҳам аз рӯи нишондиҳандаи мутлақ ва нисбӣ кам 

шуда истодааст. Чунончи, соли 2019 афзоиши мутлақи захираҳои меҳнатӣ 

94000 нафар ва афзоиши нисбияш 101,73 %-ро ташкил карда бошад, пас дар 

соли 2018 мутаносибан ин нишондиҳандаҳо 101000 нафар ва 101,85%-ро 

ташкил мекард. Аз ин ҷо маълум мегардад, ки бо таъсири равандҳои 

демографӣ нишондиҳандаи захираҳои меҳнатӣ тамоюли коҳишёбӣ дорад. 

 

 

 

 

http://www.cisstat.com/
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Ҷадвали 2.1.5. - Таҳлили нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнати  

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2019 бо усули қаторҳои вақтӣ 

 Афзоиши 

мутлақ 

(нафар) 

Коэффитси-

енти афзоиш 

(маротиба) 

Суръати 

зиёдшавӣ 

(%) 

Суръати 

барзиёд-

шавӣ (%) 

Суръати 

зиёдшави

и миёна 

(%) 

Суръати 

барзиёд-

шавии 

миёна 

(%) 

Афзоиши 

миёнаи 

мутлақ 

(нафар) 

Захираҳои 

меҳнатӣ 
662000 1,136 113,6 13,6 102,1 2,1 110333 

Қувваи корӣ 152000 1,064 106,4 6,4 101,04 1,04 25333 

Аҳолии 

машғул 
156000 1,067 106,7 6,7 101,1 1,1 26000 

Бекорони 

расмӣ 
-3000 0,94 94 

-6 

(камшавӣ) 
99,05 

-0,95 

(камшавӣ) 
-500 

Қувваи 

кории дар 

иқтисодиёт 

истифода-

нашуда  

510000 1,20 120 20 103,14 3,14 85000 

Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С. 81. 

Дар рафти таҳлил муайян гардид, ки суръати бештари барзиёдшавӣ дар 

ин давра ба нишондиҳандаи қувваи кории дар иқтисодиёт истифоданашуда 

рост меояд. Ба андешаи мо, ин ҳолат аз як тараф, ба афзоишёбии иқтисоди 

мушоҳиданашаванда мусоидат намуда, аз дигар тараф, ба афзоиши бекории 

табиӣ оварда мерасонад.  

Бузургии нишондиҳандаи аҳолии машғул дар ин давра мусбат арзёбӣ 

мегардад, зеро суръати барзиёдшавии он 6,7%-ро ташкил мекунад. Ба ҳисоби 

миёна ҳамасола 26,0 ҳазор нафар ба шуғл фаро гирифта шудаанд.  

Ҳиссаи бештари шуғли аҳолӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

фаъолияте рост меояд, ки дар заминаи моликияти хусусӣ таъсис ёфтааст. Ба 

андешаи мо, яке аз омили асосии афзоиши шуғл аз рӯи шакли моликияти 

хусусӣ, ки дар соли 2019-ум 71,1%-и шуғли умумиро ташкил мекунад, баланд 

гардидани музди меҳнат ва беҳтаршавии шароити меҳнат мебошад. Масалан, 

ташкилотҳое, ки ба фаъолияти молиявӣ машғуланд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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бештар дар заминаи сармояи хусусӣ таъсис меёбанд ва дар соли 2019 музди 

миёнаи меҳнаташон 3203,93 сомонро ташкил намуд.60 

Ҷадвали 2.1.6. Шумораи миёнаи аҳолии машғул аз рӯйи шакли моликият 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Суръати 

барзиёдшавии 

базавӣ (%) 

Ҳамагӣ дар 

иқтисодиёт 

машғул 

100 100 100 100 100 100 100 

давлатӣ 18,8 19,1 18,6 19,1 19,5 20,0 19,9 13,3 

хусусӣ 63,3 64,0 66,8 66,2 66,2 70,4 71,1 19,9 

коллективӣ 16,8 15,8 13,6 13,7 13,2 8,6 8,8 -47,6 (камшавӣ) 

омехта бо 

иштироки 

хориҷиён 

0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,2 -77,7 (камшавӣ) 

омехта бе 

иштироки 

хориҷиён 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0 -99,8 (камшавӣ) 

Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С. 82. 

Солҳои охир шуғл аз рӯи шакли моликияти омехта бо иштироки 

хориҷиён ва бе иштироки хориҷиён коҳиш ёфта истодааст. Дар солҳои 2013-

2019 нишондиҳандаи шуғл дар моликияти бо иштироки хориҷиён ба ҳисоби 

миёна ҳамасола наздики 2716 нафарӣ коҳиш ёфтааст. Дар соли 2013 шуғл аз 

рӯи шакли моликияти омехта бе иштироки хориҷиён 5500 нафарро ташкил 

медод, ки дар соли 2019 шумораи он ба 10 адад расид.61 

Аз маълумотҳои диаграммаи 2.1.4 маълум мегардад, ки шуғли аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи саноат, сохтмон ва хизматрасонӣ нисбат ба 

як қатор мамлакатҳои ИДМ, ки оварда шудааст, камтар мебошад. Аз рӯи 

нишондиҳандаи шуғл дар соҳаи кишоварзӣ, ҷангал ва хоҷагии моҳипарварӣ 

пешсаф буда, 60,9%-и шуғли умумиро ташкил мекунад. Дар соҳаи саноат 

4,9%, сохтмон 4,2% ва бахши хизматрасонӣ 30%-и шуғли умумиро ташкил 

мекунад. Шуғли бештар дар соҳаи саноат ва хизматрасонӣ ба аҳолии Русия 

 
60Раҷабов О.Ҷ., Ахмадов Ф.М. Таҳлили омории тағйирёбии нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнат дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон /, Ф.М. Ахмадов // Паёми Донишгоӽи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. Илмҳои 

иқтисодӣ, соҳибкорӣ ва соҳаи иҷтимоӣ. – 2021.– №1 (35). – С. 88-95. 
61Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 
2020. – С. 82. 
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мутаносибан 67,2% ва 19,7%-и шуғли умумӣ рост омада, дар соҳаи сохтмон ба 

аҳолии Қирғизистон 10,9%-и шуғли умумӣ баробар гаштааст. 

Аз рӯи нишондиҳандаҳои байналмилалӣ 63%- и шуғли аҳолии машғули 

ИДМ ба соҳаи кишоварзӣ, 24% ба соҳаи саноат ва 13% ба соҳаи хизматрасонӣ 

рост меояд.62 

 

Диаграммаи 2.1.4. - Сохтори шуғли аҳолӣ аз рӯи намудҳои 

фаъолияти иқтисодӣ барои баъзе мамлакатҳои ИДМ дар соли 2019  

Сарчашма: Бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С. 188. 

Суръати бештари шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2013-

2019 ба соҳаи сохтмон 171% рост меояд. Дар соҳаи саноат 125%, бахши 

хизматрасонӣ 116,3% афзоишёбӣ ва дар соҳаи кишоварзӣ 97,1% яъне 2,9% 

коҳишёбӣ ба назар мерасад. 

 Соли 2019 дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 3320 корхонаю 

ташкилотҳои соҳаи сохтмон ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба соли 2013-

ум 958 адад зиёд мебошад. Аз 608322 адад субъектҳои хоҷагидор, ки то 

01.01.2020 ба қайд гирифта шудаанд, 11411 адад шахсони ҳуқуқӣ, 214 адад 

 
62Аӽолӣ ва индикаторӽои иҷтимоии мамлакатӽои ИДМ ва мамлактӽои алоӽидаи ҷаӽон 2016-2019. 

Кумитаи омори байнидавлатии Иттиӽоди давлатӽои мустақил. С.22. 
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филиалҳо ва намояндагиҳои шахсони ҳуқуқии хориҷӣ ва 265706 соҳибкорони 

инфиродӣ фаъолияти худро барҳам додаанд,63ки ба фаъолияти бозори меҳнат 

ва нишондиҳандаҳои он таъсири манфӣ мегузорад.  

Ҷадвали 2.1.7. Тақсимоти аҳолии машғул дар иқтисодиёти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ ТУНФИ-2 

дар соли 2019 (ҳазор нафар) 

Нишондиҳандаҳои шуғл Ҳамагӣ Бо % Занҳо Бо % Мардҳо Бо % 

Ҳамагӣ дар иқтисодиёт машғул 2463,4 100 554,1 100 1909,3 100 

Дар бахши воқеӣ 1728,1 70,2 280,4 50,6 1447,7 75,8 

Кишоварзӣ, шикор ва ҷангалпарварӣ 1507,3 61,2 254,4 90,7 1252,9 86,5 

Саноати истихроҷи маъданҳои куҳӣ ва 

коркарди конҳо 
8,3 0,3 1,4 0,5 6,9 0,5 

Саноати коркард 58,6 2,4 15,3 5,5 43,3 3,0 

Дастрасӣ (таъмин)-и қувваи барқ, газ, буғ ва 

ҳаво 
39,8 1,6 1,6 0,6 38,2 2,6 

Таъминоти обтозакунӣ, тақсимот, гирифтани 

ашёи дуюмдараҷа 
13,3 0,5 3,8 1,4 9,5 0,7 

Сохтмон  100,8 4,1 3,9 1,4 96,9 6,7 

Бахши хизматрасонӣ 735,3 29,8 273,7 49,4 461,6 24,2 

Савдои яклухт ва чакана, таъмири 

автомобилҳо,мотосиклҳо, молҳои маишӣ ва 

маводҳои истифоаи шахсӣ 

153,5 6,2 5,4 2,0 148,1 32,1 

Меҳомнхонаҳо ва тарабхонаҳо  49 2 2,5 0,9 46,5 10,1 

Нақлиёт ва хоҷагии анбор 28,6 1,2 4,4 1,6 24,2 5,2 

Маълумот ва коммуникатсияҳо 12,6 0,5 3,7 1,4 8,9 1,9 

Миёнаравиҳои молиявӣ ва фаъолияти 

суғуртавӣ 
21,8 0,9 7,2 2,6 14,6 3,2 

Амалиётҳо бо амволи ғайри манқул 9 0,4 1,5 0,5 7,5 1,6 

Фаъолияти касбӣ, илмӣ ва техникӣ 23,4 0,9 4,8 1,8 18,6 4,0 

Идоракунӣ ва фаъолияти ёрирасон 10,9 0,4 1,5 0,5 9,4 2,0 

Идоракунии давлатӣ ва мудофиа, бехатарии 

ҳатмии иҷтимоӣ 
48,4 2 14 5,1 34,4 7,5 

Маориф 235,7 9,6 141,9 51,8 93,8 20,3 

Тандурустӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ 110,4 4,5 78,3 28,6 32,1 7,0 

Санъат, вақтхушӣ ва истироҳат 13 0,5 4,5 1,6 8,5 1,8 

Дигар фаъолияти хизматрасонӣ 19 0,8 4 1,5 15 3,2 

Фаъолияти ташкилотҳои экстериториалӣ 0,01 0,01 - - 0,01 0,0 

 Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С.87-91. 

 Мо чунин мешуморем, ки дар ин самт Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва мақомотҳои дахлдори соҳа бояд чораҳои саривақтии худро андешанд, зеро 

 
63Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 
2020. – С. 215-216. 



  

78 
 

дар сурати афзоишёбии ин нишондиҳанда, шумораи аҳолии машғул дар 

иқтисодиёт коҳиш ёфта, шумораи бекорон ва қувваи кории дар иқтисодиёт 

истифоданашаванда метавонад афзоиш ёбад. 

Омӯзиши шуғли аҳолӣ аз рӯи ҷинс аҳамияти махсуси иқтисодӣ, иҷтимоӣ 

ва ҳуқуқӣ дорад. Агар талабот ба қувваи корӣ аз сохтори иқтисодиёт ва сатҳи 

рушди минтақаи муайян вобаста бошад, пас пешниҳоди он аз дараҷаи 

тағйирёбии миқдор ва таркиби ҷинсию синну солии аҳолӣ, дараҷаи маълумот 

вобастагӣ дорад64. Дар соли 2019 ҳиссаи шумораи мардони дар иқтисодиёт 

машғул 77,5%-и шуғли умумиро ташкил намуд. Шуғли бештари мардон дар 

бахши воқеӣ, хусусан дар соҳаи кишоварзӣ, шикор ва ҷангалпарварӣ рост 

меояд, ки 65,6%-и шуғли умумии мардонро ташкил медиҳад (ниг. ҷадвали 

2.1.7.).  

  

Диаграммаи 2.1.5. - Сохтори бекорӣ аз рӯи ҷинс дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, бо %. 

Сарчашма: Ҳисоби муаллиф аз рӯи маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С. 92. 

 

 
64 Ахмадов Ф.М. Таҳқиқоти масъалаҳои гендерии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир / 

Давлятова М.С., Ф.М. Ахмадов // Паёми Донишгоӽи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. Илмҳои 

иқтисодӣ, соҳибкорӣ ва соҳаи иҷтимоӣ.– №1 (35). – 2021. – С. 141-148. 
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Дар бахши воқеӣ ва хизматрасонӣ шуғли занҳо мутаносибан 50,6% ва 

49,4%-ро ташкил мекунад. Хусусияти фарқкунандаи шуғли занҳо аз шуғли 

мардон дар он аст, ки занҳо бештар дар соҳаи маориф, тандурустӣ ва 

хизматрасонии иҷтимоӣ шуғл меварзанд. Шумораи занҳои дар иқтисодиёт 

машғул соли 2019-ум 554100 нафарро ташкил намуд, ки 20,8%-и захираҳои 

меҳнатии ҷинси занҳоро ташкил мекунад.65 

Ба тағйир ёфтани нишодиҳандаҳои бозори меҳнат, омилҳои демографӣ, 

хусусан омили синну солӣ таъсири бевосита мерасонад. Дараҷаи таъсироти 

синну солии аҳолӣ на танҳо дар шумораи захираҳои меҳнатӣ, қувваи корӣ, 

шуғл, балки ба сатҳи бекорӣ низ таъсиррасон мебошад. Дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳиссаи бештари бекорӣ ба синну соли 25-29 сола рост меояд, ки 

37%-и шумораи умумии бекоронро ташкил мекунад. 

Ҷадвали 2.1.8. - Гурӯҳбандии шумораи бекорон аз рӯи синну сол дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо % 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Шумораи бекорон, ҳамагӣ бо % 100 100 100 100 100 100 100 100 

аз он ҷумла: дар синну соли 

то 18 
4,4 4,6 3,8 4,1 4,3 4,4 5,3 5,3 

18-24 20,4 19,9 20,7 25,4 22,6 23,3 20,4 21 

25-29 32,7 37 34,2 31,1 30,7 34,2 32,2 37 

пеш аз нафақа 1,7 0,5 2,2 1,4 0,7 0,8 1,5 1,6 

дигар синну сол 40,8 38 39,1 37,9 41,7 37,3 40,6 35,1 

Сарчашма: Ҳисоби муаллиф аз рӯи маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2019 – С. 93, 2020. 

– С. 96. 

Аз рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ маълум гардид, ки шумораи 

бекорон дар синни 25-29 сола соли 2020 нисбат ба соли 2019-ум 4,8 банди 

фоизӣ зиёд шудааст, ки ин дараҷаи афзоиш дар дигар синну сол ба назар 

намерасад. Дар соли 2020 нисбат ба соли 2019-ум дар синну соли то 57 солагии 

занҳо ва то 62 солагии мардҳо баракс, сатҳи бекорӣ 5,5 банди фоизӣ коҳиш 

ёфтааст. 

 
65Раҷабов О.Ҷ. Баҳодиҳии омории сохтори бекорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / Раҷабов О.Ҷ // Ахбори 

академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон – 2021. –№2. – С.100. 
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Ба андешаи мо, сабаби зиёд будани сатҳи бекорӣ дар синну соли 20-29 

солагӣ, бештар ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафарбар шудани намояндагони ҳамин 

синну сол дониста мешавад. Дар соли 2019 ҳиссаи шумораи ҷавонони дар 

синну соли 20-29, ки ба Тоҷикистон кӯчида омадаанд, 15743 нафар ё 38,5%-и 

шумораи умумии кӯчидаомадагон ва шумораи кӯчидарафтагони ҳамин синну 

сол 22530 нафар ё 41,3%-и шумораи умумии кӯчидарафтагонро ташкил 

намудаанд.66 Маълум гардид, ки ҷавонони ин синну сол дар як сол аз ҳисоби 

муҳоҷират 6787 нафар кам мешаванд. Зеро барои ҷавонони ин синну сол 

мушкилиҳои зиёде аз қабили паст будани музди миёнаи меҳнат, баланд будани 

индекси нархҳои истеъмолӣ ҷой дорад, ки боиси дастнорас гардидани манзили 

зист, бунёди хоҷагидорӣ, таъминоти пурраи хоҷагии хонавода ва дигар 

мушкилотҳо мегардад.  

   Маълумоти бадастовардашуда нишон медиҳад, ки яке аз омилҳои асосӣ 

ва такондиҳандае, ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ таъсир мерасонад, ин сатҳи 

бекорӣ ва паст будани дараҷаи даромадҳо мебошад. Ҳиссаи муҳоҷироне, ки бо 

мақсади пул кор кардан ва даромад гирифтан мераванд 93,9% муҳоҷирони 

меҳнатиро ташкил мекунад.67 

Ҷадвали 2.1.9. - Гурӯҳбандии шумораи бекорон аз рӯи дараҷаи 

маълумотнокӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо % 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Шумораи бекорон, ҳамагӣ бо % 100 100 100 100 100 100 100 100 

аз он ҷумла: дорои маълумоти: олӣ 7,6 7 7,6 8 6,7 7 7,1 8,1 

миёнаи касбӣ 18,1 15,8 14,4 14,4 15,2 15 13,2 12,8 

ибтидоии касбӣ 15,7 17 15,9 17 15,2 16 14,3 14 

миёнаи умумӣ 58,6 60,2 62,1 60,6 62,9 61 65,4 65,1 

Сарчашма: Ҳисоби муаллиф аз рӯи маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2019 – С. 95, 2020. 

– С. 98. 

Ҳаракати механикии аҳолӣ зери таъсири дигар омилҳо ба монанди сатҳи 

маълумотнокӣ ба вуҷуд омада метавонад. Зеро маълумотҳои оморӣ аз он 

 
66Демографияи солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон.– 2020. – С. 269. 
67 Аҳмадов Ф.М. Арзёбии омории сатҳи зиндагии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Монография / Қ.Х. Хушвахтзода, 

Ф.М. Аҳмадов, Ф.М. Ашуров. – Душанбе, 2021.– С.143. 
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далолат медиҳанд, ки бештари бекорон дорои маълумоти миёнаи умумӣ 

мебошанд. 

Чуноне ки аз маълумотҳои ҷадвали 2.1.9 бармеояд, ҳиссаи бештари 

бекоронро қувваи корие ташкил мекунанд, ки маълумоти миёнаи умумӣ 

доранд. Шумораи бекорони дорои маълумоти олидошта 8,1%-и шумораи 

умумии бекоронро ташкил мекунанд. Сатҳи касбияти захираҳои меҳнатӣ 

боиси рушди инфрасохтори бозори меҳнат ва дар маҷмӯъ бахшҳои иқтисодӣ 

мегардад. Дар ин замина ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ин масъала 

чораҳои заруриро роҳандозӣ мекунад. Дар баробари ин, барномаи касбомӯзии 

шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои солҳои 2020-2025 таҳия намуда, 

ҷиҳати иҷрои он тадбирҳои мушаххас меандешад ва то ҷашни 30 - солагии 

Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои сокинони кишвар ҳар 

сол на кам аз 100 ҳазор ҷойҳои нави корӣ бояд таъсис дода шавад, то ин ки 

шиддати муҳоҷирати меҳнатӣ паст гардад.  

Нишондиҳандаи коэффитсиенти бекорони расман бақайд гирифташуда 

дар Тоҷикистон сол то сол коҳиш ёфта истодааст. 

 

Диаграммаи 2.1.6. - Тағйирёбии коэффитсиенти бекорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва баъзе мамлакатҳои ИДМ 
Сарчашма: Интернетғ сайт Государственной служюы статистики Украины 

www.ukrstat.gov.ua/Sours of data:State Statistics Service of Ukraine website www.ukrstat.gov.ua 

Саннаи истифодабарӣ: 29.11.2020. 
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Дар муқоиса бо мамлакатҳои дар диаграммаи 2.1.6 овардашуда, дар 

Тоҷикистон коэффитсиенти бекорӣ дар ҳоли коҳишёбӣ қарор дорад. Пас аз 

ҷумҳуриҳои Қирғизистон ва Украина бо нишондоди 2% дар мақоми 6-ум 

қарор дорад. 

Хулоса, аз рафти таҳқиқи омории тағйирёбии нишондиҳандаҳои асосии 

бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маълум гардид, ки дар солҳои 2013-

2019 шумораи захираҳои меҳнатӣ 13,6% барзиёд шудааст, ки ин ҳолат аз 

ҳаракати табиии аҳолӣ вобастагии зич дорад. Дар ин давра суръати 

барзиёдшавии захираҳои меҳнатӣ 13,6%, қувваи корӣ 6,5%, аҳолии машғул 

6,8%, қувваи кории дар иқтисодиёт истифоданашуда 20,4% ва бекорони расмӣ 

манфӣ -5,6% -ро ташкил намуд. 

Азбаски коэффитсиенти бекорони расмӣ дар соли 2019 коҳиш ёфта ба 

2,1% баробар шудааст, коэффитсиенти аҳолии машғул дар Тоҷикистон 97,9%-

ро ташкил намуд, ки нисбат ба дигар мамлакатҳои ИДМ бештар мебошад. 

Коҳишёбии сатҳи бекорӣ аз афзоиши пешниҳоди ҷойҳои кории холӣ ва 

андозаи миёнаи ёрдампулии ҳармоҳа ба бекорон, ки ҳаҷми миёнаи он дар соли 

2019-ум 550,9 сомониро ташкил мекард, вобаста мебошад. 

Бо мақсади пурра дарк намудани ҳолати шуғл нишондиҳандаҳои шуғлро 

дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлили оморӣ қарор 

медиҳем. 

Бо мақсади кам кардани шумораи бекорон ва беҳдошти ҳолати 

некуаҳволии аҳолӣ мо чунин мешуморем, ки амалӣ намудани тадбирҳои зерин 

аз манфиат холӣ намебошад: 

➢ такмил ва тақвият додани махзани маълумот оид ба ҷойҳои кории 

холӣ ва таъмини дастрасии васеи корҷӯён ба ин маълумот; 

➢  дастгирӣ ва рушди соҳибкории хурду миёна, эҳёи ҳунарҳои 

мардумӣ дар шаҳру деҳот, ҳамчун роҳҳои самарабахши афзун намудани 

теъдоди ҷойҳои корӣ ва ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ; 
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➢ офиятбахшии занон, ҷавонони бешуғл ва бекор дар деҳот тавассути 

пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок ва кам намудани сатҳи бекорӣ дар байни занон 

ва ҷавонони бекор дар деҳот; 

➢ рушди низоми таълимӣ, ба роҳ мондани курсҳои омӯзишии сайёр 

барои сокинони шаҳрҳо ва ноҳияҳои дурдасти кишвар ҷиҳати ба даст овардани 

малакаҳои касбӣ, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси занон, ҷавонон, гурӯҳҳои 

осебпазир, аз ҷумла маъюбон.68 

2.2. Таҳлили омории шуғл ва муқоисаи он дар минтақаҳои  

Ҷумҳурии Тоҷикистон  

Баланд гардидани мавқеи минтақаҳо ҳамчун субъектҳои мустақили 

иқтисоди миллӣ, заруратеро пеш меорад, ки самаранокии фаъолияти бозори 

меҳнатро боло бардорем. Вобаста ба шароиту имкониятҳои мавҷуда шуғли 

бештари аҳолиро ба роҳ монем.  

Дар шароити кунунӣ таҳдиди буҳронҳои гуногунсамт боиси кам 

гардидани шуғли аҳолӣ, ҳиссаи даромадҳо мегардад. Ҳамаи ин 

дифференсиатсияи талаботу таклифотро дар бозори меҳнат ва соҳаи шуғл ба 

миён меорад. Рушди иқтисодиёти ҳар як мамлакат бештар аз самаранокии 

фаъолияти бозори меҳнат, хусусан аз шуғли аҳолӣ вобастагӣ дорад.  

 Дар шароити кунунии Ҷумҳурии Тоҷикистон диққати бештар ба 

тараққиёти минтақаҳо дода мешавад. Ин хоси иқтисоди бозаргонӣ буда, 

имконияти пурра таҳқиқ намудани ҳолати бозори меҳнатро вобаста ба фазо ва 

вақт медиҳад. Дар ин замина имкониятҳои афзоиши иқтидори меҳнатии 

минтақа, талабот ва таклифоти он, шароит ва омилҳои таъсиррасон, 

хусусиятҳои минтақа мавриди баррасӣ ва таҳқиқ қарор мегиранд. Дар 

таҳқиқоти диссертатсионӣ ҳамин гуна хусусиятҳо ба назар гирифта шуда, 

нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

минтақаҳои он мавриди таҳқиқи оморӣ қарор дода мешавад. Дар он омилҳои 

таъсиррасон ва дараҷаи тағйирёбии онҳо ошкор карда шудааст. 

 
68 Баҳодиҳии омории сохтори бекорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / Раҷабов О.Ҷ // Ахбори академияи илмҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон – 2021. –№2. – С.102. 
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Минтақаҳо, хусусан ноҳияҳои дурдаст аз маркази Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, барои ҷалби сармоя, ки ба имкониятҳои рушди тиҷорат 

нигаронида шудааст, ҷолибияти сармоягузорӣ надоранд. Истифодаи нокифояи 

ашёи хоми иқтисодиёти Тоҷикистон, кам шудани истеҳсолот дар соҳаи 

кишоварзӣ, истифодаи нокифояи иқтидорҳои истеҳсолӣ, дараҷаи баланди 

фарсудашавии воситаҳои асосӣ, коҳиши рақобат бо истеҳсолкунандагони 

хориҷӣ ва дигарон ба рафтани кадрҳои баландихтисос асосан ба маркази 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ё хориҷа таъсир мерасонанд, ки ин аз назари мо 

тамоюли шиддатнок вобаста ба бозори меҳнат мебошад. Аз инрӯ, пеш аз ҳама 

бояд шароите фароҳам оварда шавад, ки аҳолии маҳаллӣ ба минтақаҳо ва 

кишварҳои дигар майл нагиранд. Вазъияти баамаломада асосан ба сатҳ ва 

сифати захираҳои меҳнатӣ ва ниҳоят ба вазъи бозори меҳнат дар минтақа 

таъсир мерасонад. Вобаста ба ин, масъалаҳои гурӯҳбандии ҳудудҳои кишвар 

бо мақсади таҳияи барномаҳои самарабахш ва муайян намудани самтҳои 

афзалиятноки рушди бозори меҳнат дар минтақаҳо бо мақсади паст кардани 

шиддатнокии бекорӣ ба онҳо аҳамияти хосса доранд. 

Ташаккул ва танзими бозори меҳнат танҳо дар мавриди омӯхтани 

таъсири маҷмӯии омилҳои зерин аз қабили вазъи демографӣ дар минтақа, 

некуаҳволии аҳолӣ ва шароити зиндагӣ, сатҳи маълумот ва баланд 

бардоштани малакаи аҳолӣ, фаъолияти иқтисодӣ, шуғл ва бекорӣ имконпазир 

аст. 

Бузургии нишондиҳандаҳои бозори меҳнат аз дараҷаи таъсироти шароит 

ва нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, демографӣ, муҳити географии 

минтақавӣ вобастагии зич дорад. Чунончи, минтақаҳои Тоҷикистон аз рӯи 

хусусиятҳои ҷойгиршавӣ, масоҳат, шумораи аҳолӣ ва дигар нишондиҳандаҳо 

фарқкунанда мебошанд, аз ин рӯ дараҷаи тағйирёбии нишондиҳандаҳои 

бозори меҳнат дар минтақаҳо гуногунанд. Масалан, ҳиссаи захираҳои меҳнатӣ 

дар вилояти Хатлон соли 2019-ум 57,3%-ро ташкил мекард, ки шумораи 

аҳолиаш ба 3348,3 ҳазор нафар баробар буд. Дар ин сол захираҳои меҳнатии 

ВМКБ 141,3 ҳазор нафар ё 40,9%- и шумораи умумии аҳолиро ташкил мекард. 
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Яъне, баробари кам гардидани шумораи аҳолӣ ҳиссаи захираҳои меҳнатӣ 

коҳиш ёфтааст. Вобаста ба мавҷудияти омилҳои таъсиррасон, бузургӣ ва 

дараҷаи тағйирёбии нишондиҳандаҳои бозори меҳнат дар минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон гуногун мебошанд.  

Чуноне ки қайд карда гузаштем, соли 2019 вилояти Халтон аз рӯйи 

бузургии нишондиҳандаи шумораи захираҳои меҳнатӣ 1920,1 ҳазор нафар ё 

57,3%-и шумораи умумии аҳолӣ дар байни минтақаҳои ҷумҳурӣ мақоми 

аввалро ишғол мекард. 

Ҷадвали 2.2.1. - Таҳлили омории нишондиҳандаҳои асосии бозори 

меҳнат дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳазор нафар 

 

Нишондиҳандаҳо 

В.Суғд В.Хатлон ВМКБ НТҶ ш.Душанбе 

2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019 

Захираҳои меҳнатӣ,  1464,0 1608,6 1662,9 1920,1 137,7 141,3 1096,3 1275,1 506,3 589,2 

Афзоиши мутлақ 144,6 257,2 3,6 178,8 82,9 

Суръати афзоиш, % 109,9 115,5 102,6 116,3 116,4 

Қувваи корӣ,  802,9 829,0 830,1 898,8 72,5 57,8 379,9 430,6 182,1 203,8 

Афзоиши мутлақ 26,1 68,7 -14,7 50,7 21,7 

Суръати афзоиш, % 103,2 108,3 79,7 113,3 111,9 

Аҳолии машғул 791,5 820,1 807,3 884,2 69,3 53,3 365,9 412,9 179,7 200,5 

Афзоиши мутлақ 28,6 76,9 -16,0 47,0 20,8 

Суръати афзоиш, % 103,6 109,5 76,9 112,8 111,5 

Бекорони расмӣ,  11,7 8,9 22,8 14,6 3,2 4,5 14,0 17,7 2,4 3,3 

Афзоиши мутлақ -2,8 -8,2 1,3 3,7 0,9 

Суръати афзоиш, % 76 64 140,6 126,4 137,5 

Қувваи кории 

истифода нашуда 

дар иқтисодиёт 

661,1 779,6 832,8 1021,3 65,2 83,5 716,4 844,5 324,2 385,4 

Афзоиши мутлақ 118,5 188,5 18,3 128,1 61,2 

Суръати афзоиш, % 117,9 122,6 128,0 117,9 118,9 

Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С.81-94 ва 

бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон.– 2020. – С.57-88. 

Нишондиҳандаи қувваи корӣ ва шуғл дар ин давра мувофиқан 108,3% ва 

109,5% зиёд шудааст. Танҳо бузургии бекорони расмӣ бо нишондоди мутлақ -

8,2 ҳазор нафар ё -36% коҳиш ёфтааст. Нишондиҳандаи коҳишёбии сатҳи 

бекорӣ дар вилояти Суғд низ ба назар расида, дар ин давра -2,8 ҳазор нафар ё 

-24% кам гардидааст. Суръати бештари барзиёдшавии бекорӣ дар ВМКБ 

40,6%, НТҶ 26,4% ва ш. Душанбе 37,5%-ро ташкил мекунад.  
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Ҳолати нигаронкунандаи бозори меҳнат дар ВМКБ ба назар мерасад, 

зеро захираҳои меҳнатӣ суст афзоиш ёфта, ҳиссаи қувваи корӣ дар давоми 7 

сол 14,7 ҳазор нафар ё -20,3% кам гардидааст. Ҳамзамон бузургии мутлақи 

аҳолии машғул 16,0 ҳазор нафар ё 23,1% коҳиш ёфтааст. Табиист, ки баробари 

коҳиш ёфтани шуғли аҳолӣ сатҳи бекорӣ меафзояд. Ин ҳолатро дар 

нишондиҳандаҳои бозори меҳнати ВМКБ мушоҳида намудан мумкин аст. 

Чунончи, коэффитсиенти бекорӣ аз 4,6%-и соли 2013 ба 8,4% дар соли 2019 

расид, ки нигаронкунанда аст. 

Дар ҳамаи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон нишондиҳандаи қувваи 

кории дар иқтисодиёт истифоданашаванда дар ин давра афзоиш ёфтааст. Дар 

вилояти Суғд ва НТҶ 117,9%, ш.Душанбе 118,9%, вилояти Хатлон 122,6% ва 

ВМКБ аз ҳама бештар 128% зиёд шудааст. 

Бо мақсади инъикос кардани дараҷаи тағйирёбии нишондиҳандаҳои 

бозори меҳнат дар минтақаҳои ҷумҳурӣ, аз усули ояндабинӣ истифода 

намудем. 

Ҷадвали 2.2.2. - Ояндабинии нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнат дар 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо усули функсияи хаттӣ 

Нишондиҳан-

даҳо 
Минтақаҳо 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

Захираҳои 

меҳнатӣ 

 

В.Суғд 1649,9 1732,6 1753,3 1774,0 1794,7 1815,4 1836,1 

В. Хатлон 1993,6 2140,5 2177,2 2213,9 2250,6 2287,3 2324,0 

ВМКБ 142,3 144,3 144,8 145,3 145,8 146,3 146,8 

НТҶ 1326,2 1428,2 1453,7 1479,2 1504,7 1530,2 1555,7 

ш. Душанбе 612,9 660,1 671,9 683,7 695,5 707,3 719,1 

 

Қувваи корӣ 

В.Суғд 836,4 851,2 854,9 858,6 862,3 866,0 869,7 

В. Хатлон 918,4 957,6 967,4 977,2 987,0 996,8 1006,6 

ВМКБ 53,6 45,2 43,1 41,0 38,9 36,8 34,7 

НТҶ 445,1 473,9 481,1 488,3 495,5 502,7 509,9 

ш. Душанбе 210,0 222,4 225,5 228,6 231,7 234,8 237,9 

 

Аҳолии 

машғул 

В.Суғд 828,3 844,7 848,8 852,9 857,0 861,1 865,2 

В. Хатлон 906,2 950,2 961,2 972,2 983,2 994,2 1005,2 

ВМКБ 48,7 39,5 37,2 34,9 32,6 30,3 28 

НТҶ 426,3 453,1 459,8 466,5 473,2 479,9 486,6 

ш. Душанбе 206,4 218,4 221,4 224,4 227,4 230,4 233,4 

 

Бекорони 

расмӣ 

В.Суғд 8,1 6,4 6,0 5,6 5,2 4,8 4,4 

В. Хатлон 12,2 7,4 6,2 5,0 3,8 2,6 1,4 

ВМКБ 4,9 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 

НТҶ 18,7 20,7 21,2 21,7 22,2 22,9 30,4 

ш. Душанбе 3,5 4,1 4,25 4,4 4,55 4,7 4,85 

В.Суғд 813,4 881,4 898,4 915,4 932,4 949,4 966,4 
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Қувваи 

кории дар 

иқтисодиёт 

истифодана

шуда  

В. Хатлон 1075,1 1183,1 1210,1 1237,1 1264,1 1291,1 1318,1 

ВМКБ 88,7 99,5 102,2 104,9 107,6 110,3 113 

НТҶ 881,1 954,3 972,6 990,9 1002,9 1027,5 1045,8 

ш. Душанбе 402,8 405,2 405,8 406,4 407,0 407,6 408,2 

 Сарчашма: ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С81-100. 

Чунончи, дар боло қайд намудем, самаранок истифодабарии захираҳои 

меҳнатӣ дар фарогирии қувваи корӣ таҷассум меёбад. Дар рафти таҳқиқоти 

диссертатсионӣ маълум гардид, ки нишондиҳандаи қувваи корӣ дар ВМКБ сол 

то сол коҳиш ёфта истодааст. 

 

Диаграммаи 2.2.1. - Ояндабинии нишондиҳандаи қувваи корӣ дар 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҳазор нафар) 
Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси маълумотҳои ҷадвали 2.2.2. 

Натиҷаи ояндабинӣ тибқи усули функсияи хаттӣ муайян намуд, ки 

нишондиҳандаи қувваи корӣ эҳтимол дорад, ки дар ВМКБ сол то сол коҳиш 

ёбад. Аз 57,8 ҳазор нафари соли 2019 ба 45,2 ҳазор нафар дар соли 2024 

баробар мешавад, агар афзоиши миёнаи мутлақи он тағйир наёбад. 

Баробари коҳиш ёфтани нишондиҳандаи қувваи корӣ дар ВМКБ, 

бузургии аҳолии машғул низ майл ба камшавӣ дорад. Дар дигар минтақаҳои 

ҷумҳурӣ баракс шуғли аҳолӣ зиёд шуда истодааст, аммо суръати афзоиши он 
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нисбат ба суръати афзоиши қувваи кории дар иқтисодиёт истифоданашаванда 

камтар аст. 

Ба андешаи мо, ба коҳишёбии шумораи аҳолии машғул дар ВМКБ, 

омили муҳоҷирати аҳолӣ мусоидат намудааст. Зеро дар соли 2019 

нишондиҳандаи афзоиши муҳоҷират 5 ҳазор нафар коҳиш ёфтааст, ки дар 

байни нишондиҳандаҳои минтақавӣ аз ҳама бештар мебошад. 

Ҷадвали 2.2.3. - Тағйирёбии коэффитсиенти нишондиҳандаҳои 

асосии бозори меҳнат дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Коэффитсиентҳо 
ВМКБ  Суғд Хатлон ш.Душанбе  НТҶ 

2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019 

Захираҳои 

меҳнатӣ 
0,652 0,618 0,617 0,599 0,579 0,577 0,642 0,673 0,59 0,592 

Қувваи корӣ 0,526 0,409 0,483 0,515 0,499 0,468 0,36 0,346 0,346 0,338 

Аҳолии машғул 0,956 0,922 0,986 0,989 0,972 0,984 0,987 0,984 0,963 0,959 

Бекорони расмӣ 0,44 0,78 0,14 0,11 0,28 0,16 0,13 0,16 0,37 0,41 

Қувваи корӣ 

истифоданашуда 

дар иқтисодиёт 

0,473 0,591 0,517 0,485 0,501 0,532 0,640 0,654 0,653 0,662 

Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С.81-94 ва 

бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон.– 2020. – С.57-88. 

Дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ маълум гардид, ки зиёд будани 

ҳиссаи захираҳои меҳнатӣ аз афзоиши аҳолии машғул далолат намедиҳад. 

Чунончи, соли 2019 коэффитсиенти бештари захираҳои меҳнатӣ ба 

ш.Душанбе 0,673 ё 67,3% рост меояд, аммо ҳиссаи қувваи кории дар 

иқтисодиёт истифоданашуда 65,4%-ро ташкил мекунад. Зиёд будани ин 

нишондиҳанда аз он вобаста аст, ки дар ш.Душанбе воқеан шумораи 

кӯчидаомадагон ва ҷавонон зиёд мебошанд, зеро аз 42 макотиби олии кишвар 

20 адади он ба ш.Душанбе рост меояд 

Дар вилояти Суғд бошад ҳолати баракси ин нишондиҳанда ба назар 

мерасад. Коэффитсиенти захираҳои меҳнатӣ дар соли 2019-ум 0,599 ё 59,9% 

ва ҳиссаи қуваи кории дар иқтисодиёт истифода нашуда 48,5%-ро ташкил 
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намудааст. Фоизи бекорӣ дар в.Суғд 1,1% ва аҳолии машғул 98,9%-и қувваи 

кориро ташкил намудааст.  

Дар қисмати бештари минтақаҳои ҷумҳурӣ коэффитсиенти бекорӣ соли 

2019 нисбати соли 2013 афзоиш ёфтааст. Чунончи, дар ВМКБ 3,4 б.ф., ш. 

Душанбе 0,3 б.ф., НТҶ 0,4 б.ф. зиёд шуда, дар вилояти Суғд ва Хатлон 

мувофиқан 0,3 ва 1,2 б.ф. коҳиш ёфтааст. 

Нишондиҳандаи қувваи корӣ дар НТҶ сол то сол коҳиш ёфта дар соли 

2019 ба 33,8% расидааст, ки нисбат ба соли 2013-ум 0,8 б.ф. кам шудааст. Ин 

нишондиҳанда барои солҳои 2013-2019 дар ВМКБ 11,7 б.ф., вилояти Хатлон 

3,1 б.ф. коҳиш ёфтааст. Ба андешаи мо ин ҳолат ба бозори меҳнат ва рушди 

иқтисодиёт таъсири манфӣ мерасонад. Аз дигар тараф, ин нишондиҳанда 

афзоиши амалиётҳоро дар иқтисоди мушоҳиданашаванда ифода намуда, 

боиси коҳиш ёфтани пардохтҳои андозӣ мегардад. Коҳиш ёфтани ин 

нишондиҳанда аз он далолат медиҳад, ки афзоиши шумораи қувваи кории дар 

иқтисодиёт истифоданашаванда меафзояд. 

Ба андешаи мо омилҳои асосии таъсиррасон ба нишондиҳандаҳои 

бозори меҳнати ВМКБ ин иқтисодӣ-иҷтимоӣ, демографӣ ва географӣ 

мебошанд. Баробари кам будани сатҳи музди меҳнати миёна шароити кории 

мусоид фароҳам оварда нашудааст ва инфрасохтори истеҳсолӣ суст тараққӣ 

ёфта истодааст. Ҳамзамон, ҳолати депопулятсионӣ ва урбанизатсияи 

бошиддати аҳолӣ дар минтақа ҷой дорад. Аз ин рӯ, тавассути ҷалби сармоя ва 

ташкили корхонаҳои истеҳсолию хизматрасонӣ, таъсиси ҷойҳои нави кории 

мусоид, таҳияи барномаи ҳавасмандгардонии иқтисодӣ-иҷтимоии аҳолии 

минтақа, муаммоҳои бозори меҳнат метавонанд қисман бартараф карда 

шаванд. 

Ба андешаи мо дар шароити имрӯзаи минтақаҳо ташкили ҷойҳои нави 

корӣ бо шароити мусоид ва музди меҳнати баланд омили асосии ҷалби қувваи 

корӣ ва таъмини шуғли аҳолӣ дониста мешавад. Зеро дар минтақаҳое, ки 

аҳолии шуғлварзанда музди меҳнати баланд мегиранд, ҳиссаи аҳолии дар 

иқтисодиёт истифоданашаванда ва бекорон кам мебошанд. 
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Дар рафти муқоисаи андозаи музди меҳнати минтақаҳои ҷумҳурӣ 

маълум гардид, ки шумораи бештари кормандони кироякор, ки ҳиссаи музди 

меҳнаташон камтар мебошад, бештар ба вилояти Хатлон ва ВМКБ рост меояд 

(диаграммаи 2.2.2). 

 

Диаграммаи 2.2.2. - Гурӯҳбандии шумораи кормандони корхонаҳо 

ва ташкилотҳо аз рӯйи андозаи музди меҳнат дар минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, соли 2019 (бо %) 
Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С.137.  

Дар вилояти Хатлон 78,9%-и шумораи кормандони корхонаҳо ва 

ташкилотҳо музди меҳнати то 1200 сомониро мегиранд, дар ВМКБ ҳиссаи 

гирандагони ин даромад 78,7%-ро ташкил медиҳад. Ҳиссаи камтарини 

гирандагони ин даромад ба ш.Душанбе 55,2% рост меояд. Ҳиссаи гирандагони 

даромади аз 4000 сомонӣ зиёд дар вилояти Хатлон 0,8%-ро ташкил мекунад, 

ки нисбат ба дигар минтақаҳо нишондиҳандаи камтарин мебошад. 

Нишондиҳандаи музди меҳнати аз 4000 сомонӣ бештарро дар ш.Душанбе 

6,7%-и кормандон мегиранд, ки нисбат ба дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ бештар 

мебошад. 

Аз рафти таҳлили оморӣ маълум гардид, ки нишондиҳандаи бекорӣ 

танҳо дар вилояти Хатлон ва Суғд коҳиш ёфта, дигар нишондиҳандаҳои 
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бозори меҳнат афзоиш ёфта истодаанд. Ҳамзамон маълум гардид, ки бештари 

захираҳои меҳнатӣ ба вилояти Хатлон рост меояд, аммо ҳиссаи камтарини 

музди меҳнати миёна (то 1200 сомонӣ) ба бештари аҳолии машғул (78,9%)-и 

ин минтақа рост меояд.  

Ба андешаи мо сабаби чунин нобаробарӣ дар он аст, ки дар вилояти 

Хатлон қисми бештари аҳолӣ дар бахши воқеӣ, хусусан дар соҳаи кишоварзӣ 

(93,3%-и шуғли бахши воқеӣ) машғуланд ва музди меҳнати миёна дар ин соҳа 

соли 2019-ум 492,9 сомониро ташкил мекунад. 

Ҷадвали 2.2.4. - Тағйирёбии музди миёнаи меҳнат дар минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (сомонӣ )  
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Суръати 

барзиёдшав

ии базисӣ % 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистн 
694,89 816,27 878,91 962,16 1144,19 1233,82 1335,52 92,2 

В.Хатлон 503,93 615,23 645,05 714,13 843,39 913,30 998,54 98,2 

В.Суғд 552,82 645,72 696,80 774,23 1012,97 1072,28 1182,69 113,9 

ВМКБ 587,15 672,04 701,53 796,24 917,03 1034,72 1200,35 104,4 

НТҶ 634,26 756,86 832,24 901,81 968,75 1038,24 1120,09 76,6 

ш.Душанбе 1246,06 1402,68 1526,64 1619,53 1800,53 1935,30 2040,49 63,7 

Сарчашма: дар асоси маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии 

омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С.133 тартиб дода шудааст. 
  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, нишондиҳандаи музди миёнаи меҳнат дар 

давраи солҳои 2013-2019-ум 92,2% барзиёд шудааст. Афзоиши миёнаи 

мутлақи он 106,77 сомонӣ ва суръати зиёдшавии миёнаи он 11,5%-ро ташкил 

мекунад. Бузургии ин нишондиҳанда дар минтақаҳои ҷумҳурӣ гуногун буда, 

суръати барзиёдшавӣ низ гуногун мебошад. Музди миёнаи меҳнати бештар ба 

ш.Душанбе 2040,49 сомонӣ рост меояд, аммо суръати барзиёдшавии он дар 

солҳои 2013-2019-ум 63,7%-ро ташкил кардааст. Мо чунин мешуморем, ки 

музди миёнаи меҳнат яке аз омилҳои асосии афзоиши шуғли аҳолӣ ва 

ҳавасмандгардонии кормандон ба шумор меравад. Агар ба маълумотҳои 

ҷадвали 2.2.4 нигарем, маълум мешавад, ки суръати барзиёдшавии камтари 

музди миёнаи меҳнат ба НТҶ 76,6% ва ш.Душанбе 63,7% рост меояд, баробари 

ин нишондиҳандаи қувваи корӣ сол то сол коҳиш ёфта, қувваи кории дар 
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иқтисодиёт истифоданашаванда ба истиснои вилояти Суғд. афзоиш ёфта 

истодааст. 

Вилояти Хатлон аз рӯи нишондиҳандаҳои шумораи тобеияти шаҳру 

ноҳияҳо, аҳолӣ, захираҳои меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми аввалро 

ишғол мекунад. Ҳиссаи захираҳои меҳнатӣ дар соли 2019-ум ба 58,6%-баробар 

гашт, ки аз он 46,8% ё 898,8 ҳазор нафаррашро қувваи корӣ, 98,4%-и он ё 884,2 

ҳазор нафар қувваи корӣ дар иқтисодиёт машғул буданд. Агар дараҷаи 

тағйирёбии ин нишондиҳандаҳоро барои солҳои 2013-2019 дида бароем, 

назаррас ва диққатҷалбкунанда мебошанд.  

 

Диаграммаи 2.2.3. Тағйирёбии нишондиҳандаҳои бозори меҳнати 

вилояти Хатлон (ҳазор нафар) 
  Сарчашма: Омори солонаи вилояти Хатлон // Сарраёсати Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон.– 2020. – С. 49-52. 

  Аз маълумотҳои диаграммаи 2.2.3 маълум гардид, ки шумораи бекорон 

дар соли 2019 нисбат ба соли 2013-ум наздики 36% коҳиш ёфта, 

нишондиҳандаҳои дигар афзоиш ёфтаанд.  

Суръати барзиёдшавии захираҳои меҳнатӣ дар ин давра 15,5%-ро 

ташкил мекунад, ки нисбат ба дигар нишондиҳандаҳо бештар аст. Афзоиши 

миёнаи мутлақи захираҳои меҳнатӣ 42866 нафар ва суръати барзиёдшавии 
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миёна 2,4%-ро ташкил кардааст. Дар давоми 6 сол ҳамасола ба ҳисоби миёна 

захираҳои меҳнатӣ 42866 нафар ё 2,4%-и зиёд шудааст. Ба андешаи мо омили 

асосии таъсиррасон афзоиши табиӣ ва гурӯҳҳои синнусолӣ мебошад. Зеро дар 

ин минтақа афзоиши табиӣ зиёд буда, дар соли 2019-ум 25‰-ро ташкил 

кардааст69. 

Самаранок истифодабарии захираҳои меҳнатиро нишондиҳандаҳои 

таркибӣ: қувваи корӣ, қувваи кории дар иқтисодиёт истифоданашаванда, 

аҳолии машғул ва бекорон ифода мекунанд.  

  

Диаграммаи 2.2.4. - Тағйирёбии нишондиҳандаҳои бозори меҳнати 

вилояти Хатлон дар солҳои 2013–2019 (%) 
 Сарчашма: Омори солонаи вилояти Хатлон // Сарраёсати Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон.– 2020. – С. 49-52. 

Тавре ки аз рафти таҳлили маълумотҳои диаграммаи 2.2.4 бармеояд, дар 

давраи омӯхташаванда ҳиссаи қувваи корӣ мувофиқан 49,9% ва 46,8%- ро 

ташкил мекунад. Яъне дар давоми 7 сол 3,1 банди фоиз кам гардидааст, ҳол он 

ки аз рӯйи нишондиҳандаи мутлақ соли 2019 нисбат ба соли 2013-ум 68,7 

ҳазор нафар зиёд шудааст. Бо дигар маъно нишондиҳандаи миқдорӣ афзоиш 

ва нишондиҳандаҳои сифатӣ коҳиш ёфтааст, ки ғайрисамаранок 

 
69Демографияи солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон.– 2020. – С. 125. 
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истифодабарии захираҳои меҳнатиро нишон медиҳад. Исботи ин гуфтаҳо дар 

он собит мегардад, ки баробари кам шудани ҳиссаи қувваи корӣ дар захираҳои 

меҳнатӣ, ҳиссаи қувваи кории дар иқтисодиёт истифоданашуда афзоиш 

ёфтааст. 

Аз рафти таҳқиқи маълумотҳо маълум гардид, ки нишондиҳандаи 

захираҳои меҳнатӣ, бузургии аҳолии машғул соли 2019 нисбат ба соли 2013-

ум 1,2 банди фоиз зиёд шудааст, ки бевосита аз коҳиш ёфтани ҳиссаи бекорон 

далолат медиҳад. Ҳиссаи бекорӣ дар ин давра 1,1 банди фоиз кам гардидааст 

(диаграммаи 2.2.4).  

Шуғли аҳолӣ дар соҳаҳои иқтисодиёт мисли пештара нобаробар равона 

гардидааст, яъне бештари шуғли аҳолӣ ба соҳаҳое рост меоянд, ки ба бахши 

воқеӣ тааллуқ доранд.  

 
Диаграммаи 2.2.5. - Ҳиссаи аҳолии машғул дар бахшҳои 

иқтисодиёти вилояти Хатлон аз рӯйи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ (бо 

%) 
 Сарчашма: Омори солонаи вилояти Хатлон // Сарраёсати Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон.– 2020. – С. 51. 

 Аз маълумотҳои диаграммаи 2.2.5 бармеояд, ки ҳиссаи аҳолии машғул 

дар бахши воқеӣ дар давоми 7 сол -0,2 банди фоизи кам ва ҳиссаи аҳолии дар 
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бахши хизматрасонӣ машғул 0,1 банди фоиз зиёд шудааст. Фарқияти шуғл дар 

бахшҳо 45,1%-ро ташкил мекунад, ки нисбат ба соли 2013-ум 0,3% камтар 

аст.70 

Ҷадвали 2.2.5. - Тақсимоти аҳолии машғул дар иқтисодиёти вилояти 

Хатлон аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ (ҳазор нафар) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Соли 

2019 

нисбати 

соли 

2013 

Ҳамагӣ дар 

иқтисодиёт 

машғул 

382301 385048 392410 392889 431439 440023 456192 19,3%  

Бахши воқеӣ 

аз он ҷумла: 
278061 275352 277911 272165 312977 316429 330767 19% 

Кишоварзӣ, 

шикор ва 

ҷангалпарварӣ 

255435 252135 254237 249324 289475 293032 308445 20,8% 

-бо ҳисоби % 92 91,5 91,5 91,6 92,5 92,6 93,3 1,2 б.ф. 

Саноати коркард 

ва истихроҷи 

маъданҳои куҳӣ71 

11414 11784 11651 11617 12487 12156 11315 -0,9% 

-бо ҳисоби % 4,1 4,3 4,2 4,3 4,0 3,8 3,4 -0,7 б.ф. 

Нерӯи барқ, газ ва 

таъминоти об 
6932 7899 6987 6027 5881 5453 5643 -18,6%  

-бо ҳисоби % 2,5 2,9 2,4 2,2 1,9 1,8 1,7 -0,8 б.ф. 

Сохтмон 4280 3534 5036 5197 5134 5788 5364 25,3% 

-бо ҳисоби % 1,5 1,3 1,8 1,9 1,6 1,8 1,6 0,1 б.ф. 

Бахши 

хизматра-сонӣ аз 

он ҷумла: 

104240 109696 114499 120724 118462 123594 125425 20,3% 

Маориф 58884 60544 62789 66992 69918 73573 74648 26,8% 

-бо ҳисоби % 56,5 55,2 54,9 55,5 59 59,5 59,5 3 б.ф. 

Тандурустӣ 25887 27248 28875 31401 32832 33369 34298 32,5% 

-бо ҳисоби % 24,8 24,8 25,2 26 27,8 27 27,3 2,5 б.ф. 

Дигар соҳаҳо 8038 8465 9161 9633 5582 5783 16479 
2,05 

маротиба 

-бо ҳисоби % 7,7 7,7 8 8 4,7 4,7 13,1 5,4 б.ф. 

Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои омори солонаи вилояти Хатлон 

// Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти 

Хатлон.– 2013-2018, ва 2014-2019. – С. 71. 

 
70 Омори солонаи Вилояти Хатлон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – 
С. 71. 
71Шумораи аӽолии машғул дар соӽаӽои саноати коркард ва саноати истихроҷи маъданӽои куҳӣ, 

муттаӽид карда шудаанд. 
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 Ба андешаи мо сабаби асосии зиёд будани шуғли аҳолӣ дар бахши 

воқеии вилояти Хатлон, бештар будани шумораи аҳолии шуғлварзанда дар 

соҳаи кишоварзӣ мебошад. Дар соли 2019-ум ин шумора ба 308445 нафар ё 

93,3 дар сади шуғли умумии бахши воқеиро ташкил мекард. Ин бузургӣ дар 

сатҳи ҷумҳурӣ соли 2018-ум 87,3%-ро ташкил мекард, ки аз рушди соҳаи 

мазкур дар минтақа шаҳодат медиҳад (ҷадвали 2.2.5). 

 Аз маълумотҳои ҷадвали 2.2.5 маълум аст, ки суръати барзиёдшавии 

шуғли аҳолӣ дар бахши хизматрасонӣ 20,3% ё 21185 нафар ва дар бахши воқеӣ 

19% ё 52706 нафар зиёд шудааст. Дар маҷмӯъ шуғл дар зерсоҳаҳои бахши 

воқеӣ: саноати истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ 0,2 банди фоизӣ, неруи барқ, газ ва 

таъминоти об 0,8 банди фоиз коҳиш ёфта, дар дигар соҳаҳои он афзоиш 

ёфтааст. Дар бахши хизматрасонӣ бошад суръати барзиёдшавии бештар ба 

соҳаҳои тандурустӣ 32,5% ва маориф 26,7% рост меояд.  

Соли 2019 шуғли аҳолӣ дар соҳаи кишоварзӣ 93,3%-и шуғли умумии 

бахши воқеиро ташкил намуда, музди меҳнати миёнаи ҳармоҳаи номиналии 

соҳа ба 492,9 сомонӣ баробар гардид. Дар бахши хизматрасонӣ низ ин 

нобаробарӣ ба чашм мерасад. Соҳаи маориф дар соли 2019-ум 59,5%-и шуғли 

бахши хизматрасониро ташкил намуд, ки музди меҳнати миёнаи ҳармоҳаи 

номиналӣ 940,34 сомонӣ, соҳаи тандурустӣ 27,3%-и шуғли бахши 

хизматрасониро фарогир буда, музди меҳнати миёна 827,74 сомониро ташкил 

медиҳад.  

Дигар масъалаи муҳим, ки ба фаъолияти бозори меҳнати вилояти Хатлон 

таъсир мерасонад, ин нобаробар ҷойгир шудани шумораи аҳолии машғул ва 

музди меҳнати миёнаи онҳо дар баъзе соҳаҳо мебошад.  

Дар соҳаи фаъолияти молиявӣ соли 2019 ҳамагӣ 3800 нафар шуғл 

меварзиданд, ки музди меҳнати миёнаашон 2524,12 сомониро ташкил намуд72. 

Ба андешаи мо чунин ҳолат метавонад боиси шиддат гирифтани муҳоҷирати 

қувваи корӣ гардад.  

 
72Омори солонаи вилояти Хатлон дар солӽои 2014-2019 // Сарраёсати агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон.– 2020. – С. 51. 
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Ҷадвали 2.2.6. - Тағйирёбии нишондиҳандаҳои шуғли аҳолӣ ва 

музди меҳнати миёнаи номиналӣ дар вилояти Хатлон барои солҳои 2013-

2019 

Намуди фаъолияти 

иқтисодӣ 

Шумораи аҳолии 

машғул, ҳазор 

нафар, аз он 

ҷумладар солҳои: 

Музди меҳнати 

миёнаи номиналӣ, 

сомонӣ, аз он 

ҷумладар солҳои: 

Барзиёдша- 

вии шумораи 

аҳолии 

машғул, бо % 

Барзиёдша-

вии музди 

меҳнати 

миёна, бо % 

2013 2019 2013 2019 2019/2013 2019/2013 

Кишоварзӣ, шикор ва 

ҷангалпарварӣ 
255,4 309,3 186,64 492,90 21,1 164 

Саноати коркард  9,1 9,5 497,52 1520,17 4,4 205,5 

Саноати истихроҷи 

маъданҳои кӯҳӣ 
2,3 1,8 941,31 1930,25 

-21,7 

(камшавӣ) 
105 

Нерӯи барқ, газ ва 

таъминоти об 
6,9 5,6 1522,44 2088,28 

-18,8 

(камшавӣ) 
37,2  

Сохтмон 4,3 5,4 820,76 1476,93 25,6 79,9 

Савдои яклухт ва чакана, 

таъмири автомобилҳо 
3,1 4,0 482,80 859,0 29 77,9 

Фаъолияти молиявӣ 3,8 3,8 1365,11 2524,12 0 84,9 

Мақомоти давлатӣ ва 

мудофиа; суғуртаи ҳатмии 

иҷтимоӣ 
7,7 12,0 711,16 898,47 55,8 26,3 

Маориф 58,9 74,6 559,33 940,34 26,6 68,1 

Тандурустӣ 25,9 34,3 575,84 827,74 32,4 43,7 

Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои омори солонаи вилояти Хатлон 

// Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти 

Хатлон.– 2013-2018, ва 2014-2019. – С. 51-52. 

Натиҷаи таҳлили маълумотҳои ҷадвали 2.2.6 нишон медиҳанд, ки ҳиссаи 

барзиёдшавии нишондиҳандаҳои шуғли аҳолӣ ва музди меҳнати миёна 

нобаробар мебошад. Дар баъзе соҳаҳо ҳолати афзоиши нишондиҳандаҳоро 

мушоҳида кардан мумкин аст. Чунончи, дар соҳаи фаъолияти молиявӣ 

шумораи аҳолии машғул соли 2019 нисбат ба соли 2013 тағйир наёфтааст, 

аммо музди меҳнати миёна 84,9% барзиёд гардида, он ба 2524,12 сомонӣ 

баробар аст. Бояд дар назар дошт, ки шумораи аҳолии машғул дар соҳаи 

фаъолияти молиявӣ 3800 нафар ё 0,8%-и шуғли умумии вилоятро ташкил 

мекунад.  

Барзиёдшавии бештари музди меҳнат дар соҳаи саноати коркард 205,5% 

ё 3 маротиба зиёдшавиро ташкил мекунад. Барзиёдшавии мутлақи музди 

меҳнат дар солҳои 2013-2019-ум 1022,65 сомонӣ, афзоиши миёнамутлақи он 

204,53 сомонӣ, суръати зиёдшавии миёна 120% ва суръати барзиёдшавии 
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миёна бошад 20%-ро ташкил мекунад, ки нишондиҳандаҳои назаррас 

мебошанд. 

Дар соҳаҳои саноати истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ ва неруи барқ, газ ва 

таъминоти об коҳишёбии шумораи шуғлварзандагон мутаносибан  

-21,7% ва -18,8% ба назар мерасад. Ба андешаи мо, омили асосии коҳишёбии 

шумораи аҳолии машғул дар ин соҳаҳо, кам будани музди меҳнат мебошад. 

Дигар омил метавонад кам гардидани шумораи корхонаи соҳаи мазкур бошад, 

аммо дар соли 2019 аз 595 корхонаи саноатӣ 91 адади онро корхонаҳои 

истихроҷи маъдан ташкил мекард, ки нисбат ба соли 2013-ум 59 адад зиёд 

мебошад. Бояд қайд намуд, ки барои корҳои вазнин, кор дар шароитҳои 

меҳнатии зарарнок ва махсусан зарарнок бо тартиби муайянкардаи 

қонунгузорӣ, шартномаҳои коллективӣ ва шартномаи меҳнатӣ музди меҳнати 

баландтар муқаррар карда шавад. Гарчанде, ки музди меҳнати миёна дар соҳаи 

мазкур соли 2019-ум 1930,25 сомониро ташкил мекунад, дар шароити 

афзоиши индекси нархҳои истеъмолӣ ва хизматҳо, талаботи моддӣ, 

истеъмолии корманд пурра таъмин намегардад, яъне истеъмоли пурраи 

маҳсулотҳои сабади истеъмолӣ имконнопазир гардида, сатҳи камбизатиро 

метавонад афзоиш диҳад.  

Агар дар заминаи ин нишондиҳанда сатҳи камбизоатӣ ва қашшоқиро 

муайян намоем, пас ҳамаи гирандагони ин даромад ба гурӯҳи қашшоқон ворид 

мешаванд. Чунончи, тибқи талаботу меъёрҳои қабулгардида агар ба ҳар як 

аъзои хонавода 2 доллару 15 сент дар як рӯз, ки мутаносибан, бо қурби 

амалкунанда дар айни ҳол ба 20 сомонӣ баробар аст, даромад надошта бошад, 

аллакай ӯ камбизоат аст. Ин нишондиҳанда барои хонаводаҳои 

камбизоаттарин (қашшоқ) ба 1 доллару 8 сент ва ё тақрибан 10 сомонӣ баробар 

аст.73  

 
73 Ашуров Ф.М. Сатҳи зиндагии аҳолии деҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Монография / Қ.Х. Хушвахтзода, Ф.М. 
Ашуров, Ф.М. Аҳмадов, Раҷабов О.Ҷ. – Душанбе, 2021.– С.66. 
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 Вусъати шаклҳои гуногуни моликият ба тағйир ёфтани сохтори шуғли 

аҳолӣ, тақсимоти қувваи корӣ дар соҳаҳо ва секторҳои иқтисодиёт оварда 

мерасонад. 

Дар соҳаи кишоварзии вилояти Хатлон соли 2019-ум 309,3 ҳазор нафар 

шуғл меварзид, ки 65,4%-и шуғли умумиро ташкил мекард. Музди меҳнати 

миёнаи соҳаи мазкур ба 492,90 сомонӣ баробар буд, ки нисбат ба дигар соҳаҳо 

нисбатан камтар ба ҳисоб меравад. 

Дар вилояти Хатлон нишондиҳандаи шуғли аҳолӣ аз рӯи шакли 

моликияти давлатӣ сол то сол коҳиш меёбад. 

Ҷадвали 2.2.7. - Тағйирёбии сохтори шуғли аҳолии вилояти Хатлон  

аз рӯи шакли моликият бо % 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Тағйирёбӣ 

(банди фоизӣ) 

Ҳамагӣ дар иқтисодиёт 

машғул, аз он ҷумла аз 

рӯйи шаклҳои моликият: 

100 100 100 100 100 100 100 - 

Давлатӣ 33,8 33,5 33,0 33,1 30,4 30,3 29,6 -4,2 

Хусусӣ 53,1 53,2 54,0 53,6 57,2 56,2 56,4 3,3 

Коллективӣ 11,9 12,1 11,9 12,0 11,2 12,3 13,3 1,4 

Омехта бо иштироки 

хориҷиён 
1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 0,6 -0,6 

Сарчашма: Омори солонаи вилояти Хатлон // Сарраёсати Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон.– 2013-2018, ва 2014-2019. С. 51-

52. 

Тибқи маълумотҳои ҷадвал шуғл аз рӯи шакли моликияти давлатӣ ва 

омехта бо иштироки хориҷиён аз соли 2013 то соли 2019 тамоюли коҳишёбӣ 

дошта, муттаносибан дар ин давра 4,2 б.ф. ва 0,6 б.ф. кам шудааст. Ҳолати 

афзоишёбии шуғл аз рӯи шаклҳои моликияти хусусӣ ва коллективӣ, 

мутаносибан 3,3 ва 1,4 б.ф. рост меояд. Ба андешаи мо омилҳои асосии 

таъсиррасон: рушди шаклҳои моликияти хусусӣ ва коллективӣ ва тафовути 

даромади кормандони кироя дар ин шаклҳои моликият ба шумор меравад. 

Дигар нишондиҳандаи бозори меҳнат, ки ба сатҳи шуғли аҳолӣ таъсир 

мерасонад, нишондиҳандаи бекорӣ ба шумор меравад. Нишондиҳандаи 

бекорӣ дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ тафовут дорад. Дар маҷмӯъ дар сатҳи 

ҷумҳурӣ ин нишондиҳанда то январи соли 2020 нисбат ба соли 2013-ум 0,2 
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б.ф. коҳиш ёфтааст. Аммо дар ВМКБ, ш.Душанбе ва НТҶ тамоюли 

афзоишёбии он ба назар мерасад, яъне мувофиқан дар ин давра 3,4, 0,3 ва 0,4 

б.ф. зиёд шудааст. 

Ҷадвали 2.2.8. - Тағйирёбии нишондиҳандаи бекорӣ дар 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, то январи соли 2020 

 Шумораи 

бекорон 

(нафар) 

Коэффитси-

енти бекорӣ 

(%) 

Тағйирёбии 

ҳиссаи бекорӣ 

нисбати соли 

2013 (б.ф.) 

Ҳиссаи 

мардони 

бекор 

(%) 

Ҳиссаи 

занони 

бекор 

(%) 

Фарқияти 

бекорӣ аз 

рӯи ҷинс 

(б.ф.) 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
49000 2,1 -0,2 55,3 44,7 10,6 

ВМКБ 4500 7,8 3,4 48 51,1 -2,2 

вилояти 

Хатлон 
14600 1,6 -1,2 56,2 43,8 12,3 

вилояти 

Суғд 
8900 1,1 -0,3 51,7 48,3 3,4 

ш. Душанбе 3300 1,6 0,3 57,6 42,4 15,2 

НТҶ 17700 4,1 0,4 57,4 42,6 14,8 

 Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С. 81-95. 

Дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ, тафовути ҷинсии ин 

нишондиҳанда маълум гардид. Чунончи, ҳиссаи бештари шумораи бекоронро 

дар ВМКБ ҷинси зан 51,1% ташкил намуда, ҳиссаи камтарини бекорони ҷинси 

зан ба ш. Душанбе 42,4% рост меояд. Ба андешаи мо, хусусияти фарқкунандаи 

ин нишондиҳанда аз ду омил вобастагӣ дорад: якум- бештари занҳои дар 

ш.Душанбе истиқоматкунанда ва кӯчидаомада маълумоти олӣ дошта, имкони 

пайдо кардани ҷои кор ва шуғл варзиданро доранд, ҳамзамон музди меҳнати 

қаноатбахш мегиранд; дуюм- занҳои ВМКБ ба таҳсилоти олӣ пурра дастрасӣ 

надоранд (аз 42 муассисаи олии касбӣ 2 ададаш дар ВМКБ ҷойгир шудааст, ки 

дар он 4226 нафар таҳсил мекунанд,74) ҷойҳои кории кам, шароити корӣ низ 

дар ин минтақа нисбат ба дигар минтақаҳо номусоид мебошад. 

Аз натиҷаи таҳқиқоти диссертатсионӣ бармеояд, ки дар соли 2020 

ҳиссаи бекорӣ аз рӯи синну сол ва дараҷаи маълумотнокӣ дар минтақаҳои 

ҷумҳурӣ тафовут дорад. Чунончи, шумораи бештари бекорон дар синну соли 

 
 Шумораи бекорони дар Хадамоти шуғли аӽолӣ ба қайд гирифташуда, дар вилоятӽо, ш. Душанбе ва 

НТҶ то январи соли 2020.  
74Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 
2020. – С. 54. 
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то 18 солагӣ дар НТҶ 11,3%, аз синни 18 то 24 сола дар ш. Душанбе 45,4%, аз 

синни 25 то 29 сола дар вилояти Хатлон 59,6%, аз синну соли пеш аз нафақа 

дар НТҶ 3,4% ва бекорони дигар синну сол дар ВМКБ 51,1%-и шумораи 

умумии бекорон рост меояд (ҷадвали 2.2.9). 

Ҷадвали 2.2.9. - Шумораи бекорон аз рӯи синну сол дар минтақаҳои  

Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо ҳисоби % 

Синну соли 

гурӯҳбандишуда 
Минтақаҳо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

то 18 

ВМКБ 

В. Хатлон 

В. Суғд 

ш. Душанбе 

НТҶ 

0,3 

1,7 

8,5 

8,3 

5,8 

0,6 

1,8 

7,9 

4,1 

7,1 

- 

0,8 

8,2 

4 

6,2 

- 

1 

5,4 

7,4 

8,2 

- 

1 

5,5 

12 

7,8 

- 

1,2 

5,1 

8 

7,8 

- 

1,3 

5 

7,4 

10,2 

1,1 

0,7 

3,3 

2,4 

11,3 

 

 

18-24 

ВМКБ 

В. Хатлон 

В. Суғд 

ш. Душанбе 

НТҶ 

29 

11,7 

33,3 

45,8 

18,3 

22 

11,4 

28 

54,1 

20 

- 

16,4 

28,4 

48 

22 

- 

20 

30,9 

51,9 

24 

18,2 

22,2 

22,2 

48 

20,8 

18,3 

21,2 

31,9 

20 

22,2 

13,7 

10 

30,8 

48,1 

22,2 

17,8 

10,2 

29,2 

45,4 

22,7 

 

 

25-29 

ВМКБ 

В. Хатлон 

В. Суғд 

ш. Душанбе 

НТҶ 

35,4 

42,9 

27,3 

12,5 

20,8 

28 

48,2 

37,7 

16,6 

23,6 

27,3 

44 

30,2 

24 

23,4 

30 

38,6 

30 

18,5 

22,6 

29,5 

37 

33,3 

28 

22,3 

20,4 

44,3 

31 

48 

28,3 

29,4 

42 

27,1 

22,2 

27,7 

28,9 

59,6 

31,4 

27,2 

24,2 

 

 

пеш аз нафақа 

ВМКБ 

В. Хатлон 

В. Суғд 

ш. Душанбе 

НТҶ 

- 

1,7 

2,6 

- 

1,7 

0,6 

- 

1,8 

- 

0,6 

24,2 

- 

2,8 

- 

0,7 

0,7 

- 

1,8 

- 

3,8 

0,5 

- 

1 

- 

1,2 

- 

0,6 

2 

- 

0,6 

- 

- 

2,4 

- 

3 

1,1 

- 

2,2 

- 

3,4 

 

 

дигар синну сол 

ВМКБ 

В. Хатлон 

В. Суғд 

ш. Душанбе 

НТҶ 

35,3 

42 

28,3 

33,4 

53,4 

57,8 

38,6 

24,6 

25,2 

48,7 

48,5 

38,8 

30,4 

24 

47,7 

69,3 

40,4 

31,9 

22,2 

41,4 

51,8 

39,8 

38 

12 

47,9 

61,3 

32,7 

30 

24 

41,1 

56,9 

46,7 

34,7 

22,3 

36,9 

51,1 

29,5 

33,9 

25 

38,4 

Ҳамагӣ - 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2019. – С. 93, 0 

2020. – С. 96-97. 

Нишондиҳандаи сатҳи бекории камтарин соли 2020 барои синну соли то 

18 ва аз 18 то 24 солагӣ дар вилояти Хатлон, мутаносибан 0,7% ва 10,2%, аз 

синни 25 то 29 сола дар НТҶ, 24,2%, аз синну соли пеш аз нафақа дар 

ш.Душанбе ва вилояти Хатлон ба назар намерасад, бекорони дигар синну сол 

дар ш.Душанбе, 25%-и шумораи умумии бекорон рост меояд (ҷадвали 2.2.7). 

Ҳиссаи бештари бекорон аз рӯи дараҷаи маълумоти олӣ ба вилояти Суғд 

14,6%, маълумоти миёнаи касбӣ ва ибтидоии касбӣ ба НТҶ мувофиқан 18,7% 
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ва 21,6%, маълумоти миёнаи умумӣ ба ш.Душанбе 96,4%-и шумораи умумии 

бекорон рост меояд. 

Ҳиссаи камтарини бекорон аз рӯи маълумоти олӣ, миёнаи касбӣ ва 

ибтидии касбӣ ба ш. Душанбе, мутаносибан 0,6% ва 0.3% ва 2,7%, маълумоти 

миёнаи умумӣ ба НТҶ 50%-и шумораи умумии бекорон рост меояд (ҷадвали 

2.2.10). 

Ҷадвали 2.2.10. - Гурӯҳбандии шумораи бекорон аз рӯи дараҷаи 

маълумотнокӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо ҳисоби % 

Гурӯҳбандии 

дараҷаи 

маълумотнокӣ: 

Минтақаҳо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

олӣ 

ВМКБ 

В. Хатлон 

В. Суғд 

ш. Душанбе 

НТҶ 

6,4 

7 

6,8 

4,1 

10,8 

6,2 

7,4 

6,1 

3,3 

7,8 

6 

7 

7,3 

3,6 

9,7 

6,7 

6,7 

8,1 

7,4 

10,5 

4,5 

5,8 

9,2 

1,6 

7,8 

6,1 

5 

11,3 

8 

7,2 

4 

4 

13,6 

7,4 

8,4 

6,7 

4,8 

14,6 

0,6 

9,7 

 

 

миёнаи касбӣ 

ВМКБ 

В. Хатлон 

В. Суғд 

ш. Душанбе 

НТҶ 

13 

21,6 

15,3 

4,1 

19,1 

9,4 

17,1 

15 

1,3 

17,9 

6 

15,2 

15,6 

0,2 

16,5 

10 

10 

17,2 

0,2 

23,3 

18,1 

9,5 

21,3 

0,24 

19,2 

14,2 

10,6 

17,5 

0,8 

20,4 

9,8 

7,3 

12,3 

0,4 

22,2 

8,9 

6,9 

16,8 

0,3 

18,7 

 

 

ибтидоии касбӣ 

ВМКБ 

В. Хатлон 

В. Суғд 

ш. Душанбе 

НТҶ 

16,1 

12,1 

18,8 

- 

22,5 

18,7 

13,6 

18,4 

- 

24,2 

21,2 

12,8 

18,3 

- 

20 

26,7 

10 

17,2 

0,9 

29,3 

25 

6,8 

13 

8 

25,3 

14,2 

7,5 

14,4 

8 

25,3 

21,6 

6 

11,1 

7,4 

22,9 

20 

5,5 

14,6 

2,7 

21,6 

 

 

миёнаи умумӣ 

ВМКБ 

В. Хатлон 

В. Суғд 

ш. Душанбе 

НТҶ 

64,5 

59,3 

59,1 

91,8 

47,6 

65,7 

61,9 

60,5 

95,4 

50,1 

66,8 

65 

58,8 

96,2 

53,8 

56,6 

73,3 

57,5 

91,5 

36,9 

52,4 

77,9 

56,5 

90,16 

47,7 

65,5 

76,9 

56,8 

83,2 

51,9 

64,6 

82,7 

63 

84,8 

46,5 

64,4 

82,8 

54 

96,4 

50 

Ҳамагӣ - 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2019. – С. 96, 

2020. – С. 98-99. 

 Яке аз иқдомҳои шоистае, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

соли 1997 анҷом доданд, таъсиси квотаи Президентӣ маҳсуб меёбад. Барои 

қабули духтарон ва писарон ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тибқи квотаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ дар соли таҳсили 2018-2019 1246 ҷой (аз 

ҷумла, барои духтарон 638 ҷой ва барои писарон 608 ҷой) ҷудо гардид. 



  

103 
 

Тақсимоти ҷой вобаста ба минтақаҳо чунин аст: вилояти Хатлон 504 ҷой (258 

ҷой барои духтарон ва 246 ҷой барои писарон), вилояти Суғд 302 ҷой (154 ҷой 

барои духтарон ва 148 ҷой барои писарон), Вилояти Мухтори Кӯҳистони 

Бадахшон 164 ҷой (85 ҷой барои духтарон ва 79 ҷой барои писарон) ва барои 

ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 276 ҷой (141 ҷой барои духтарон ва 135 ҷой барои 

писарон). 75 

 Сатҳи бекорӣ аз рӯи таркиби ҷинсӣ аҳамияти махсус дошта, дараҷаи 

рушди муносибатҳои меҳнатӣ ва гендериро дар мамлакат иникос мекунад.  

Дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ маълум гардид, ки таркиби бекорӣ 

аз рӯи ҷинс дар бештари минтақаҳои ҷумҳурӣ монанд мебошад. Ҳиссаи 

бекорони ҷинси мард соли 2019 нисбат ба соли 2013 дар ВМКБ, вилоятҳои 

Хатлон ва Суғд, НТҶ ва дар маҷмӯъ барои ҷумҳурӣ зиёд шуда, ҳиссаи ҷинси 

занҳо коҳиш ёфтааст. Дар ш.Душанбе бошад ҳиссаи шумораи мардон кам ва 

ҳиссаи шумораи занҳо афзоиш ёфтааст (ҷадвали 2.2.11). 

  Ҷадвали 2.2.11. - Сохтори шумораи бекорон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва минтақаҳои он, бо ҳисоби % 
Нишондиҳандаи 

Шумораи 

бекорон 

Минтақаҳо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

Шумораи 

бекорон ҳамагӣ 

ҳазор нафар 

Ҷумҳурӣ 

ВМКБ 

В. Хатлон 

В. Суғд 

ш. Душанбе 

НТҶ 

52,3 

3,1 

23,1 

11,7 

2,4 

12,0 

53,9 

3,2 

22,8 

11,4 

2,4 

14,0 

55,5 

3,3 

24,3 

10,9 

2,5 

14,5 

51,1 

3,0 

21,0 

11,0 

2,7 

13,3 

53,1 

4,4 

18,9 

10,8 

2,5 

16,6 

49,7 

4,9 

16,0 

9,7 

2,5 

16,6 

47,5 

5,1 

15,0 

8,1 

2,7 

16,6 

49,0 

4,5 

14,6 

8,9 

3,3 

17,6 

 

 

Шумораи 

бекорон ҳамагӣ 

бо ҳисоби % 

Ҷумҳурӣ 

ВМКБ 

В. Хатлон 

В. Суғд 

ш. Душанбе 

НТҶ 

100 

5,9 

44,1 

22,3 

4,6 

23,1 

100 

5,9 

42,3 

21,1 

4,4 

26,3 

100 

5,9 

43,8 

19,6 

4,5 

26,2 

100 

5,87 

41 

21,5 

5,3 

26,3 

100 

8,3 

35,6 

20,3 

4,7 

31,1 

100 

9,8 

32,2 

19,5 

5 

33,5 

100 

10,7 

31,6 

17 

5,7 

35 

100 

9,2 

29,8 

18,2 

6,7 

36,1 

 

Шумораи 

бекорон мардҳо 

ҳазор нафар 

 

Ҷумҳурӣ 

ВМКБ 

В. Хатлон 

В. Суғд 

ш. Душанбе 

НТҶ 

25,5 

1,1 

10,8 

5,8 

1,4 

6,4 

26,8 

1,4 

10,2 

6,0 

1,5 

7,7 

26,8 

1,2 

10,8 

5,8 

1,4 

7,5 

23,8 

1,0 

8,2 

5,6 

1,5 

7,4 

25,7 

1,8 

7,9 

5,3 

1,3 

9,6 

24,2 

2,1 

6,5 

4,8 

1,3 

9,4 

24,9 

2,2 

5,5 

4,1 

1,5 

9,6 

27,1 

2,2 

8,2 

4,6 

1,9 

10,1 

 

Шумораи 

бекорон мардҳо 

Ҷумҳурӣ 

ВМКБ 

В. Хатлон 

48,8 

35,5 

46,8 

49,7 

43,2 

44,9 

48,2 

36,6 

44,6 

46,6 

33,6 

39 

48,4 

40,9 

41,8 

48,7 

42,9 

40,6 

52,4 

43,1 

50,0 

55,3 

48,9 

56,2 

 
75Сомонаи расмии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон [манбаи электронӣ]. URL:-maorif.tj. 

(саннаи истифодабарӣ: 5.12.2020) 

https://www.maorif.tj/ahborot/kvotai-prezident-kambudioro-bartaraf-boyad-kard
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бо ҳисоби % 

 

В. Суғд 

ш. Душанбе 

НТҶ 

50,0 

58,3 

53,3 

52,6 

60,8 

54,7 

52,9 

57,1 

52,0 

51,1 

57,5 

55,6 

49,1 

52,0 

57,8 

49,5 

52,0 

56,6 

50,6 

55,6 

57,8 

51,7 

57,6 

57,4 

 

Шумораи 

бекорон занҳо 

ҳазор нафар 

 

 

Ҷумҳурӣ 

ВМКБ 

В. Хатлон 

В. Суғд 

ш. Душанбе 

НТҶ 

26,8 

2,0 

12,3 

5,9 

1,0 

5,6 

27,1 

1,8 

12,6 

5,4 

0,9 

6,3 

28,7 

2,1 

13,5 

5,1 

1,1 

7,0 

27,3 

2,0 

12,8 

5,4 

1,2 

5,9 

27,4 

2,6 

11,0 

5,5 

1,2 

7,0 

25,5 

2,8 

9,5 

4,9 

1,2 

7,2 

22,6 

2,9 

7,5 

4,0 

1,2 

7,0 

21,9 

2,3 

6,4 

4,3 

1,4 

7,5 

 

Шумораи 

бекорон занҳо 

бо ҳисоби % 

 

Ҷумҳурӣ 

ВМКБ 

В. Хатлон 

В. Суғд 

ш. Душанбе 

НТҶ 

51,2 

64,5 

53,2 

50,0 

41,7 

46,7 

50,3 

56,8 

55,1 

47,4 

39,2 

45,3 

51,8 

63,4 

55,4 

47,1 

42,9 

48,0 

53,4 

66,6 

61,0 

48,9 

42,5 

44,4 

51,6 

59,1 

58,2 

50,9 

48,0 

42,2 

51,3 

57,1 

59,4 

50,5 

48,0 

43,4 

47,6 

56,9 

50,0 

49,4 

44,4 

42,2 

44,7 

51,1 

43,8 

48,3 

42,4 

42,6 

 Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2019. – С. 91-92, 

2020. – С. 94-95.  

 Яке аз муаммои муҳим, ки метавонад боиси ба қувваи кории дар 

иқтисодиёт истифоданашаванда шомил гардонидани бекорон гардад, ин зиёд 

будани муҳлати ҷустуҷӯи кор мебошад. Ашхосе, ки дар ёфтани кор дилмонда 

шудаанд ва ҷустуҷӯи онро қатъ кардаанд дар шароити имрӯза зиёд мебошанд, 

аммо маълумоти омории расмӣ оид ба онҳо мавҷуд нест. 

Тибқи маълумотҳои оморӣ дар ҷумҳурӣ соли 2020 муҳлати ҷустуҷӯи кори 

28,7%-и шумораи бекорон, ки бо кор таъмин гардидаанд, аз 1 сол зиёд 

мебошад. Нишондиҳандаи муҳлати ҷустуҷӯи кори аз 1 сол зиёд барои 

бекорони ба кор таъминшудаи сокинони деҳот 31,2%- ро ташкил мекунад 

(ҷадвали 2.2.12). 

 Ҳадафи асосии бақайдгирии қувваи кории муваққатан бекормонда 

ҳамчун бекори расмӣ аз таъмини онҳо бо ҷои кор ва тадбирҳои иҷтимоии 

хадамотҳои меҳнат, муҳоҷират ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҳар як мамлакат ба 

шумор меравад.  
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Ҷадвали 2.2.12. - Гурӯҳбандии шумораи бекорони ба кор таъминшуда аз 

рӯи давомоти ҷустуҷӯи кор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо ҳисоби %  

Солҳо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ҳамагӣ бекорон 100 100 100 100 100 100 100 100 

то 1 моҳ 

аз 1 то 3 моҳ 

аз 3 то 6 моҳ 

аз 6 то 12 моҳ 

аз 1 сол зиёд 

5,7 

22,0 

26,8 

25,1 

20,4 

6,7 

21,9 

23,6 

27,5 

20,3 

6,2 

21,8 

24,8 

25,6 

21,6 

5,9 

23,8 

25,3 

22,8 

22,2 

6,2 

26,0 

24,6 

19,3 

24,0 

5,1 

23,2 

24,2 

19,4 

28,1 

7,5 

25,3 

20,9 

17,1 

29,2 

7,0 

28,0 

20,7 

15,6 

28,7 

вақти миёнаи ҷустуҷӯи кор, моҳ 7,6 7,6 7,8 7,7 8,3 8,4 8,3 8,0 

аз он ҷумла: занон 100 100 100 100 100 100 100 100 

то 1 моҳ 

аз 1 то 3 моҳ 

аз 3 то 6 моҳ 

аз 6 то 12 моҳ 

аз 1 сол зиёд 

5,6 

21,2 

29,2 

28,0 

16,0 

7,6 

19,9 

25,5 

28,4 

18,7 

6,0 

20,9 

25,4 

26,4 

21,3 

6,1 

23,8 

26,6 

22,2 

21,3 

6,0 

27,3 

25,9 

19,2 

21,6 

6,1 

24,2 

26,2 

18,4 

25,1 

7,8 

26,5 

21,2 

18,4 

26,1 

5,8 

30,6 

19,4 

16,8 

27,4 

вақти миёнаи ҷустуҷӯи кор, моҳ 7,2 7,5 7,8 7,5 7,9 7,9 7,9 7,8 

Ҷавонони 15-29 сола  100 100 100 100 100 100 100 100 

то 1 моҳ 

аз 1 то 3 моҳ 

аз 3 то 6 моҳ 

аз 6 то 12 моҳ 

аз 1 сол зиёд 

5,6 

17,2 

29,6 

27,4 

20,2 

8,8 

17,1 

24,3 

25,7 

24,1 

6,9 

17,8 

24,7 

29,4 

21,2 

9,4 

22,6 

26,6 

23,1 

18,3 

5,6 

26,3 

23,9 

18,8 

25,4 

5,3 

18,4 

23,8 

20,6 

31,9 

8,6 

21,0 

18,9 

17,8 

33,7 

7,3 

29,9 

21,7 

17,0 

24,1 

вақти миёнаи ҷустуҷӯи кор, моҳ 7,8 8,1 8,0 7,1 7,3 9,1 9,0 7,3 

Сокинони деҳот 100 100 100 100 100 100 100 100 

то 1 моҳ 

аз 1 то 3 моҳ 

аз 3 то 6 моҳ 

аз 6 то 12 моҳ 

аз 1 сол зиёд 

6,5 

18,2 

30,1 

19,7 

25,5 

8,3 

17,9 

24,4 

26,6 

22,8 

6,5 

18,4 

25,3 

25,7 

24,1 

6,0 

20,1 

27,7 

22,8 

23,4 

6,2 

21,4 

25,1 

19,2 

28,1 

4,9 

18,8 

23,6 

20,0 

32,7 

8,0 

22,6 

21,0 

17,4 

31,0 

8,1 

23,4 

20,1 

17,2 

31,2 

вақти миёнаи ҷустуҷӯи кор, моҳ 8,1 8,0 8,2 8,0 8,9 9,1 8,6 8,5 

 Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2018. – С. 98-99, 

2020. – С. 100-101. 

  Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2019 аз шумораи умумии 

бекорони расман эътирофшуда, барои 30,4%-и он ёрдампулӣ муқаррар 

гардидааст, аз онҳо наздики 95%-ашон ёрдампулӣ гирифтаанд. Тибқи 

маълумотҳои ҷадвали 2.2.13 андозаи миёнаи ёрдампулии моҳона дар соли 

2019, ки ба бекорон тақсим гардидааст, 550,9 сомонро ташкил мекунад. Ҳаҷми 

умумии ёрдампулии пардохтшуда дар соли 2019-ум 7790400 сомониро ташкил 

кардааст, ки аз он 148,9 ҳазор сомонӣ ба занон рост меояд. Ёрдампулии моҳона 

барои ҷинси занҳо 532,9 сомонӣ муқаррар гардидаст. Ба андешаи мо маблағи 

муқарраргардидаи ёрдампулӣ дар шароити имрӯза бо назардошти 

беқурбшавии пул, камтар мебошад ва ин ҳолат боис мегардад, ки ҳиссаи 
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муроҷиаткунандагон ба шуғли аҳолӣ дар хусуси расман бекор эътироф кардан 

коҳиш ёфта, шумораи бекорони расмӣ кам мешавад. 

Ҷадвали 2.2.13. - Кормандоне, ки аз тарафи давлат барояшон тадбирҳои 

иҷтимоӣ андешида шудааст дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2019, нафар  

Нишондиҳандаҳо Ҳамагӣ 

аз он ҷумла: 

занон 
ҷавонони 15-29 

сола 

Ҳамчун бекорон эътироф 

шудаанд 
48967 21887 30413 

аз шумораи умумии бекорон 

ёрдампулӣ муқаррар шудааст 
14891 330 - 

аз он ҷумла бекороне, ки 

ёрдампулӣ мегиранд 
14140 264 - 

дар як сол ёрдампулӣ пардохта 

шудааст, ҳаз. сомонӣ 
7790,4 148,9 - 

андозаи миёнаи ёрдампулӣ 

ҳармоҳа, сомонӣ 
550,9 532,9 - 

ба таълими касбӣ фиристода 

шудаанд 
17900 14105 10878 

аз таълими касбӣ гузаштаанд 17018 1333 10035 

аз ҷумла хатмкунандагон бо кор 

таъмин шудаанд 
11623 9701 9571 

ба корҳои ҷамъияти 

пардохташаванда фиристода 

шудаанд 

5511 2245 3530 

 Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2020. – С. 102. 

Дигар уҳдадории корфармо пас аз бо шуғл фаро гирифтани бекорон, ин 

таъмини шуғли корманд бо шароити мусоиди корӣ ба шумор меравад.  

Тибқи маълумотҳои омори расмӣ дар бархе аз соҳаҳо шумораи кормандоне, 

ки дар шароити кори номусоиддошта фаъолият мекунанд, афзоиш ёфта 

истодааст. Чунончи, дар соли 2019 аз шумораи умумии кормандоне, ки дар 

соҳаҳои иқтисодиёти шароити меҳнатиашон номусоид машғуланд, 71,2%-и он 

ба соҳаи саноат рост меояд, ки ин нишондиҳанда дар соли 2013-ум 37,2%-ро 

ташкил мекард, яъне 2,7 маротиба бештар гардидааст. Дар давраи 

таҳқиқгардида (2013-2019) барои нақлиёт, алоқа, сохтмон ва дигар соҳаҳо 

нишондиҳандаи шуғл дар шароити меҳнатиашон номусоид коҳиш ёфтааст, ки 

ин ҳолат ба афзоиши шуғл бетаъсир намемонад. 
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Ҷадвали 2.2.14. - Гурӯҳбандии шумораи кормандоне, ки дар соҳаҳои 

иқтисодии шароити номусоид дошта ба фаъолият фаро гирифта шудаанд, 

бо ҳисоби % 
Нишондиҳандаҳо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ҳамагӣ, бо ҳисоби % 100 100 100 100 100 100 100 

аз он ҷумла: 

саноат  

37,2 32,1 54,0 35,3 59,8 65,0 71,2 

кишоварзӣ 5,3 22,5 12,3 40,4 8,7 9,7 8,0 

нақлиёт 27,8 7,6 9,0 7,3 21,4 20,8 15,3 

алоқа 5,2 2,7 2,6 1,9 4,1 3,9 2,9 

сохтмон 2,4 4,8 19,8 13,0 2,5 0,06 0,6 

савдо, хӯроки умумӣ, таъминоти 

моддӣ-техникӣ, фурӯш, 

захиракунӣ 

- - - 0,09 - - - 

геология, хадамоти геодезӣ ва 

обуҳавосанҷӣ 

- - - - - - - 

дигар соҳаҳо 22,0 30,3 2,3 2,0 3,5 0,8 2,0 

 Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2020. – С. 104. 

  Аз рафти таҳлили регрессионӣ, ки дар боби 3-юми диссертатсия оварда 

шудааст, маълум гардид, ки нишондиҳандаи шуғли аҳолӣ ба нишондиҳандаи 

шуғл дар шароити меҳнатии номусоид алоқамандии зич дорад ва дар сурати 

мавҷуд будани чунин шароит шуғли аҳолӣ суст рушд меёбад. Дар шароити 

шуғл варзидани кормандон дар ҷойҳои кории шароити меҳнатиашон 

номусоид, дараҷаи корношоямии корманд, захмбардории онҳо низ метавонад 

зиёд шавад. 
 

2.3. Арзёбии омории шароит ва омилҳои ба нишондиҳандаҳои шуғл 

таъсиррасон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

  Шуғл нишондиҳандаи муҳими бозори меҳнат ба шумор рафта, дараҷаи 

истифодабарии самараноки қувваи кориро ифода мекунад. Шуғл 

нишондиҳандаи иқтисодӣ буда, дараҷаи он аз шароит ва имконоти дигар 

соҳаҳо вобастагӣ дорад.  

Ба андешаи мо, дар шароити муосир, сатҳи шуғл дар зери таъсири 

омилҳои гуногун метавонад тағйир ёбад, ки ба ин омилҳои зерин: иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ, сиёсӣ, демографӣ ва муҳити географии минтақавӣ дохил мешаванд. 

Омилҳои иқтисодии шуғл бо хусусиятҳои тақсимот ва рушди қувваҳои 

истеҳсолкунанда алоқаманданд.  
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Омилҳои иҷтимоии шуғл аз сабаби хусусиятҳои ташаккули шароити 

фаъолияти меҳнатии аҳолӣ, сифати низоми тандурустӣ, сатҳи маълумотнокии 

аҳолӣ ва ғайра иборат мебошанд. 

Омилҳои сиёсӣ дар худ муҳити ороми барои кор мусоидро инъикос 

мекунанд, ки ба шуғли аҳолӣ таъсири мусбат мерасонанд. 

Омилҳои демографии шуғл ба хусусиятҳои бозтавлиди аҳолӣ 

вобастаанд. Ба онҳо сохтори гендерӣ ва синну сол, суръати афзоиши шумораи 

аҳолӣ, шумораи қувваи корӣ, сатҳи таваллуд, фавт ва муҳоҷирати аҳолӣ дохил 

мешаванд.  

 

 Расми 2.3.1. - Омилҳои асосии ба сатҳи шуғл таъсиррасон 
 Сарчашма: Таҳияи муаллиф 

Омилҳои ҷуғрофӣ , имкониятҳои захиравии муҳити зисти аҳолиро 

тавсиф мекунанд. Ҳамзамон, инфрасохтори минтақа метавонад ба шуғли 

аҳолӣ таъсири мусбӣ ва манфӣ расонад. Чунончи, аз ҳисоби зиёд будани 

Омилҳои ба сатҳи шуғл таъсиррасон 

Иқтисодӣ: 

- афзоиши захираӽои 

меӽнатӣ ва қувваи 

корӣ; 

- музди меҳнат; 

- ӽолати истеҳсолоти 

ватанӣ; 

- низоми молиявӣ-

қарзӣ; 

- сатҳи нарх ва беқурб-

шавӣ; 

Иҷтимоӣ: 

- шароити меҳнат; 

- ҳолати тандурустӣ; 

- сатҳи маълумотнокӣ; 

- ҳиссаи ёрдампулӣ; 

Демографӣ: 

- афзоиши аӽолӣ 

- сатӽи таваллуд ва 

фавт; 

- муӽоҷират; 

- таркиби ҷинсию 

синнусолии аҳолӣ 

Географӣ-ӽудудӣ: 

-захираӽои табиӣ; 

-зичии аӽолӣ; 

- замини истифодаи  

кишоварзӣ; 

- фонди манзили аӽолӣ 

Ӽуқуқӣ: 

- шумораи ҷиноятӽои 

бақайдгирифташуд; 

- дараҷаи маърифати 

ҳуқуқии муҳоҷирони 

меҳнатӣ 

Фаъолияти МИД: 

- ҷалби сармоягузорӣ 
- даромади буҷети 

давлатӣ 
- буҳронҳои молиявӣ- 

иқтисодӣ 
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корхонаҳои истеҳсолӣ ва хизматрасонӣ дар вилояти Суғд ва шаҳри Душанбе, 

ҳиссаи шуғли аҳолӣ нисбат ба дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ бештар гардидааст.  

 Чунончи, дар боло қайд намудем, ба дараҷаи шуғли аҳолӣ омилҳои зиёд 

метавонад таъсир расонад. Дар шакли умумӣ аз ҷониби муаллиф омилҳои 

асосии таъсиррасон ба дараҷаи шуғл дар расми 2.3.1 пешниҳод гардидааст. 

 Дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ маълум гардид, ки музди миёнаи 

меҳнати номиналии ҳармоҳаи кормандони корхонаву ташкилотҳо ба 

нишондиҳандаи шуғли аҳолӣ зич алоқаманд буда, коэффитсиенти 

коррелятсияи он ба 0,950 баробар мебошад. Аз ин ҷо маълум гардид, ки 

ҳангоми музди миёнаи меҳнати номиналии ҳармоҳаи кормандони кохонаву 

ташкилотҳо ба 1 сомонӣ афзудан, аҳолии машғул то 17 нафар метавонад 

афзоиш ёбад. 

  

 

 Диаграммаи 2.3.1. Сохтори даромади умумии хонаводаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо %  
 Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои нишондиҳандаҳои асосии 

тадқиқоти буҷети хонаводаҳо // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон.– 2020. – С. 16. 

 Бояд дар назар дошт, ки баробари афзоиш ёфтани музди миёнаи меҳнат, 

метавонад дараҷаи шуғл ва сохтори даромаднокии кормандон ва дар маҷмӯъ 

даромади хоҷагиҳои хонавода тағйир ёбад. Дар баробари афзоиши даромадҳои 

меҳнатӣ, сатҳи дигар манбаъҳои даромадгирӣ тағйир ёфта истодааст. Зеро аз 
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маълумотҳои оморӣ бармеояд, ки сол то сол дар Тоҷикистон ҳиссаи 

даромадҳои меҳнатӣ коҳиш ёфта, даромад аз дигар мудохилот афзоиш меёбад 

(диаграммаи 2.3.1). 

 Дар соли 2019 ҳиссаи даромадҳои меҳнатӣ 45,8%-и даромади умумии 

хоҷагии хонаводаҳоро ташкил намуд, ки сатҳи он дар соли 2013 ба 44% 

баробар буд. Гарчанде, ки нисбат ба соли 2013 ин нишондиҳанда афзоиш ёфта 

бошад ҳам, нисбати соли 2018-ум 2,3 банди фоизӣ коҳиш ёфтааст, ки ин ҳолат 

ба афзоиши даромад аз дигар сарчашмаҳо сабабгор гардидааст. Ҳамзамон, 

ҳиссаи ками даромади меҳнатӣ кормандонро водор месозад, ки дар доираи 

иқтисоди мушоҳиданашаванда фаъолият намоянд, зеро ҳиссаи даромади кам 

имкони ҷуброн кардани ягон намуди пардохтҳои ҳатмиро намедиҳад. Аз дигар 

тараф, ин ҳолат таъсири бевоситаи худро ба камомади ММД ва буҷети давлатӣ 

расонида метавонад. 

 Дар рафти муқоисаи сохтори даромаднокӣ байни як қатор мамлакатҳои 

ИДМ, маълум гардид, ки дар соли 2019-ум ҳиссаи нишондиҳандаи музди 

меҳнати кормандони кироя дар Тоҷикистон нисбат ба дигар мамлакатҳои 

муқоисашуда камтар мебошад (ҷадвали 2.3.1). 

Ҷадвали 2.3.1. - Сохтори даромади пулии хонаводаҳо дар баъзе 

мамлакатҳои ИДМ барои соли 2019, бо% 

 

Мамлакатҳо 

Ҳамаи 

даромад-

ҳои 

пулии 

хонаво-

даҳо 

аз он ҷумла: 

Музди 

меҳнати 

корман-

дони 

кироя 

Даромад аз 

машғулияти 

инфиродӣ ва 

фаъолияти 

соҳибкорӣ 

Мудохилот 

аз фурӯши 

маҳсулоти 

кишоварзӣ 

Пардохт-

ҳои 

иҷтимоӣ 

Дигар 

даро-

мадҳо

и пулӣ 

Тоҷикистон 100 24,2 24,9 5,4 7,2 38,3 

Қирғизистон 100 42,6 16,6 10,3 16,6 13,9 
Қазоқистон 100 65,7 8,7 2 19,8 3,8 
Молдова 100 47,3 6 0,9 25,7 20,1 
Украина 100 59,8 5,1 3,4 23,2 8,5 
Русия 100 65,1 7,6 - 19,7 7,6 

 Сарчашма: Нишондиҳандаҳои асосии таҳқиқоти буҷети хонаводаҳо. // Агентии омори 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.–2020. – С. 60-61. 

 Аз маълумотҳои ҷадвал бармеояд, дар сохтори даромади пулии 

хонаводаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба дигар мамлакатҳо тафовути 

назаррас ҷой дорад. Чунончи, дар соли 2019 ҳиссаи музди меҳнати 



  

111 
 

кормандони кироя 24,2%-ро ташкил намудааст, ки нисбатан камтар мебошад. 

Ҳиссаи пардохтҳои иҷтимоӣ низ дар Тоҷикистон нисбат ба мамлакатҳои дар 

ҷадвал пешниҳодгардида камтар мебошад, яъне дар соли 2019-ум 7,2%-ро 

ташкил намуд ва дар маҷмӯъ аз он шаҳодат медиҳад, ки низоми суғуртаи 

иҷтимоӣ суст инкишоф меёбад. 

 Дар шароити мавҷуд набудани низоми инкишофёфтаи суғуртаи 

иҷтимоӣ ва самаранокии бозори дохилии меҳнат, муҳоҷират ва интиқоли 

маблағҳо ягона механизми мубориза ба муқобили камбизоатӣ барои 

бисёрии аҳолии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Интиқоли маблағҳо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зиёдшавии истеъмолот ва рушди иқтисодӣ 

мусоидат менамояд.76 

 Ба сифати сармояи бештар арзишдошта ҳифзи пурраи соҳаи иҷтимоӣ 

баромад мекунад. Ҳамзамон, дастрасии табақаи аҳолии камбизоат ба 

неъматҳои гуногуни иҷтимоӣ, имкони нигоҳдории мувозинатро дар 

оилаҳое, ки барои зиндагӣ захираҳои молиявии камтар доранд, медиҳад.77 

 Ба андешаи мо, дар ин сурат хоҷагиҳои хонавода барои таъминоти 

талаботҳои худ аз дигар сарчашмаҳои даромаднок ба монанди машғулияти 

инфиродӣ, фаъолияти соҳибкорӣ, маблағи интиқолшуда аз хориҷи кишвар ва 

фаъолияти ғайрирасмӣ истифода намоянд. Тибқи маълумотҳои 

пешниҳодгардидаи ҷадвали 2.18 ҳиссаи даромадҳо аз машғулияти инфиродӣ 

ва фаъолияти соҳибкорӣ 24,9%, дигар мадохилот 38,3%-ро ташкил мекунад, 

ки назаррас мебошанд ва далели ин гуфтаҳост. 

 Бояд қайд намуд, ки пас аз ба даст овардани соҳибистиқлолии мамлакат, 

бештари нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ босуръат афзоиш ёфта 

истодаанд. Аз ҷумла нишондиҳандаи даромади миёнаи пулӣ, музди меҳнат 

барои як коргар бо майлон афзоиш ёфта истодаанд. 

 
76Барфиев Қ.Х., Мирзоев С.С., Аҳмадов Ф.М. Таҳқиқи омории таъсири равандии муҳоҷирати меҳнатӣ ба сатҳи 

зиндагии аҳолӣ / Қ.Х. Барфиев., С.С. Мирзоев., Ф.М. Аҳмадов. // Кишоварз.-№ 3. Душанбе 2019. – С. 131-137. 
77 Умаров Х.У., Якубова К.Г. Влияние рыночных реформ на развитие отраслей социальной сферы в 

Таджикистане / Х.У. Умаров., К.Г. Якубова. // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Душанбе 2015 
/№2 (Қ. 6) – С. 18 
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Ҷадвали 2.3.2. - Суръати афзоиши даромадҳои пулии номиналӣ ва 

ҳақиқии аҳолӣ дар баъзе мамлакатҳои ИДМ барои соли 2019 (нисбат ба 

соли гузашта, бо%) 

 

Мамлакатҳо Даромади миёнаи пулӣ 
Музди меҳнат барои 

як коргар 
Нафақаҳо  

номиналӣ ҳақиқӣ номиналӣ ҳақиқӣ номиналӣ ҳақиқӣ 

Тоҷикистон 114 106 108 100 98 91 
Қирғизистон - - 105 104 115 113 
Қазоқистон 111 104 105 102 113 107 
Молдова - - 114 113 105 102 
Украина 120 110 125 113 109 98 
Русия 104 101 110 107 104 101 

 Сарчашма: Нишондиҳандаҳои асосии таҳқиқоти буҷети хонаводаҳо. // Агентии омори 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.–2020. – С. 63. 

 Нишондиҳандаи пардохтҳои иҷтимоӣ хусусан ҳаҷми нафақа соли 2019 

нисбат ба соли 2018 коҳиш ёфтааст. Нафақаи номиналӣ дар ҳаҷми 2% ва 

нафақаи ҳақиқӣ 9% коҳиш ёфтааст (ҷадвали 2.3.2). 

 Ба андешаи мо, ҳаҷми бештари ёрдампулӣ ва пардохтҳои иҷтимоӣ ба 

кормандон метавонанд дараҷаи шуғл ва ҳосилнокии меҳнатро афзоиш дода, 

дараҷаи ҳавасмандии кормандро баланд бардоранд. 

 Аз рафти таҳқиқи даромадҳо маълум гардид, ки афзоиши бештари 

даромади пулии номиналӣ ва музди меҳнати номиналӣ барои як коргар дар 

Украина мувофиқан 20% ва 25% рост меояд.  

 Афзоиши бештари нафақаи номиналӣ ба Қирғизистон рост меояд, ки 

15%-ро ташкил мекунад. 

 Омилҳои иҷтимоӣ низ ба сатҳи шуғли аҳолӣ таъсиррасон мебошанд. 

Чунончи, дар рафти таҳлили коррелятсионӣ маълум гардид, ки байни 

нишондиҳандаи шуғл ва шуғл дар шароити ба меъёри беҳдошт номувофиқ 

алоқамандии зичи назаррас ҷой дорад. Ҳангоми шуғл дар шароити ба меъёри 

беҳдошт номувофиқ ба як воҳид афзудан метавонад шумораи аҳолии машғул 

ба 0,09 нафар афзояд. Яъне дар ҳолати ҷой доштани шуғл ба меъёри беҳдошт 

номувофиқ, дараҷаи шуғли аҳолӣ суст афзоиш меёбад. 
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 Диаграммаи 2.3.2. - Тақсимоти шумораи кормандони дар шароити 

номусоид шуғлварзанда, нисбати шумораи умумии аҳолии машғул дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба 10000 нафар аҳолӣ  
 Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С. 103. 

 Аз маълумотҳои оморӣ бармеояд, ки дар шароити имрӯзаи шуғли аҳолӣ, 

ҳолати шуғли ба меъёри беҳдошт номувофиқ ба назар мерасад. Бо мақсади 

пурра фаҳмо гардидани ин масъала аз нишондиҳандаи нисбӣ истифода бурда, 

дараҷаи афзоиши нишондиҳандаҳои таркибии шуғл ба меъёри беҳдошт 

номувофиқро ҳисоб мекунем (диаграммаи 2.3.2). 

 Дар рафти таҳқиқи маълумотҳои диаграммаи 2.3.2 маълум гардид, ки 

соли 2019 нисбати соли 2013 нишондиҳандаи бо меҳнати вазнини ҷисмонӣ 

машғул буда ва ҳиссаи аҳолии машғули дар шароити номусоид коркунанда ба 

10 ҳазор нафар аҳолӣ (детсимил) мутаносибан 2,2 ва 4,3 нафар афзоиш 

ёфтааст. Маълум гардид, ки соли 2019 нисбати 10 ҳазор нафар шумораи 

умумии аҳолии машғул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 4 шуғл бо меҳнати вазнини 

ҷисмонӣ, 4,2 шуғл дар ҳавои пурчангу газолуд, ки аз меъёри имконпазир зиёд 

аст, 1,7 шуғл дар ҷои пурларзиш, 4 шуғл дар ҷои пурғалоғула ва 17,7 шуғл бо 

меҳнати вазнини ҷисмонӣ машғулбуда рост меояд.78 

 Ба андешаи мо, дар сурати ҷой доштани шуғли кормандон дар шароити 

номусоид, дигар масъалаҳои соҳавиро ба миён меорад, ба монанди 

 
78 Ӽисоби муаллиф дар асоси маълумотӽои омори солонаи Ҷумӽурии Тоҷикистон // Агентии омори 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С. 103. 

13,4

19 19,7

40,6

18,7

13,7

17,7

4,6 3,4 5 6,4 4,2
3,8 42,6 3,6 3,6 2,7 1,9 1,8 1,7

4,4 5,1 6,4

9,8

4,5 4,6 4,2

1,8 1,3
3

19

5,3

11,4

4

-5

5

15

25

35

45

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ҳиссаи аҳолии машғул, ки дар шароити номусоид кор мекунанд

дар ҷои пурғалоғула

дар ҷои пурларзиш

дар ҳавои пурчангу газолуд, ки аз меъёри имконпазир зиёд аст

бо меҳнати вазнини ҷисмонӣ машғуланд



  

114 
 

захмбардорӣ, низоъҳои меҳнатӣ, фавти корманд ва дигарҳо, ки боиси 

коҳишёбии шуғли аҳолӣ мегарданд. 

 Омилҳои демографӣ – ба гурӯҳи омилҳои асосии таъсиррасон ба шуғли 

аҳолӣ дохил мешаванд. Зеро асоси зиёдшавии захираҳои меҳнатӣ аз афзоиши 

табиии аҳолӣ ва сохтори синну солӣ вобастагӣ дорад, ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нишондиҳандаи афзоиши табиии аҳолӣ соли 2019-ум 200,8 ҳазор 

нафарро ташкил намудааст.  

 Дар таркиби нишондиҳандаҳои демографии кишвар солҳои охир 

тағйирёбии назаррас дида мешавад. Чуноне ки аз маълумотҳои диаграммаи 

2.3.3 бармеояд, ҳиссаи захираҳои меҳнатӣ соли 2019-ум 59,8%-ро ташкил 

намудааст, ки нисбати соли 2013-ум 0,2% кам гардидааст. Аз ин ҷо бармеояд, 

ки дар таркиби дигар сохтори синну солии аҳолӣ тағйиротҳо ҷой доранд. 

 Диаграммаи 2.3.3. Сохтори синну солии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (бо %) 

 Сарчашма: Демографияи солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С. 38-40. 

Дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ маълум гардид, ки ҳиссаи 

нишондиҳандаи аз қобили меҳнат ҷавонтар тӯли 3 соли охир қариб бетағйир 

мондааст, аммо ҳиссаи аҳолии аз синну соли қобили меҳнат калонсолтар зиёд 

шуда истодааст. Ин нишондиҳанда дар соли 2019-ум 5,9%-ро ташкил намуд, 

ки нисбат ба соли 2013-ум 1,1 банди фоизӣ бештар мебошад. Ба андешаи мо, 

афзоиши ҳиссаи аҳолии аз синну соли қобили меҳнат калонсолтар дар 
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иқтисодиёт паёмадҳои хуб надошта, ба сатҳи шуғли аҳолӣ бетаъсир 

намемонад. Чунончи, ҳангоми афзоиши ин гурӯҳи синну солии аҳолӣ, сарборӣ 

ба қувваи корӣ ва дар маҷмуъ онҳое, ки таъминкунандаи хоҷагиҳои хонавода 

дониста мешаванд, зиёд мешавад. Дар ин сурат даромади сарикасии аъзоёни 

хонаводаҳо коҳиш меёбад. Ин маънои онро дорад, ки қисман таъминоти 

моддии ин гурӯҳи аҳолӣ ба захираҳои меҳнатӣ вогузор мегардад. Ҳол он ки на 

ҳамаи захираҳои меҳнатӣ дар иқтисодиёт машғули коранд ва музди миёнаи 

меҳнатро мегиранд. 

  Дар сатҳи хоҷагиҳои хонагӣ нақши муҳими тафовутиро чунин омилҳо 

ба монанди: сарбории кӯдакон ба аҳолии шуғлварзанда; навъи демографии 

оила; соҳаи фаъолият ва ҳолати шуғл, дараҷаи даромадгирӣ мебозанд.   

Ҷадвали 2.3.3. - Сарборӣ ба захираҳои меҳнатӣ ва аҳолии қобили 

меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (ба 1000 нафар) 
Солҳ

о 

Коэффитсиенти 

сарбории умумӣ 

нисбат ба: 

Коэффитсиенти 

сарбории 

наврасон нисбат 

ба: 

Коэффитсиенти 

сарбории 

пиронсолон 

нисбат ба: 

Ҳиссаи сарбории 

наврасон бо % 

нисбат ба: 

Ҳиссаи сарбории 

пиронсолон бо % 

нисбат ба: 

Захираҳои 

меҳнатӣ 

Қувваи 

корӣ 

Захираҳои 

меҳнатӣ 

Қувваи 

корӣ 

Захираҳои 

меҳнатӣ 

Қувваи 

корӣ 

Захираҳои 

меҳнатӣ 

Қувваи 

корӣ 

Захираҳои 

меҳнатӣ 

Қувва

и 

корӣ 

2013 

667 

1372,

1 585,3 

1204,

1 81,7 

168 

87,8 

87,8 

12,2 12,2 

2014 

663,5 

1388,

2 580,4 

1214,

4 83,1 

173,8 

87,5 

87,5 

12,5 12,5 

2015 

660,5 

1385,

2 575 

1206 

85,5 

179,2 

87 

87,1 

13 13 

2016 

664,1 

1423,

1 576,1 

1234,

4 88 

188,7 

86,7 

86,7 

13,3 13,3 

2017 

704,3 

1525 

575,2 

1245,

4 129,1 

279,6 

81,7 

81,7 

18,3 18,3 

2018 

673 

1474,

1 576,7 

1263,

1 96,3 

211 

85,7 

85,7 

14,3 14,3 

2019 

678,6 

1490,

2 578 

1269,

3 100,6 

220,9 

85,2 

85,2 

14,8 14,8 

 Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С. 81. 

 Аз таҳлили маълумоти оморӣ маълум гардид, ки дар соли 2019-ум 54,4%-

и захираҳои меҳнатӣ дар иқтисодиёт самаранок истифода бурда намешаванд, 

ҳол он ки дар соли 1991 бузургии ин нишондиҳанда 22%-ро ташкил мекард. 

Яъне дараҷаи даромадгирии ин гурӯҳи аҳолиро омор ба ҳисоб намегирад. Пас 
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дар сурати бо шуғл фаро нагирифтан ин гурӯҳи аҳолӣ низ сарборӣ дониста 

мешавад.79 

  Аз рафти таҳқиқи маълумотҳо собит гардид, ки сол то сол 

нишондиҳандаи сарбории умумӣ ба захираҳои меҳнатӣ ва қувваи корӣ зиёд 

шуда, дар соли 2019 нисбат ба соли 2013 мувофиқан 11 ва 118 нафар бештар 

гардидааст. Аз сабаби кам гардидани ҳиссаи қувваи корӣ дар соли 2019 

сарбории наврасон зиёд шуда, дар муқоиса бо шумораи захираҳои меҳнатӣ кам 

гардидааст. 

Чуноне ки дар боло қайд намудем, шумораи аҳолии пиронсол нисбати 

солҳои қаблӣ бештар шуда истодааст, аз ин рӯ коэффитсиенти сарбории 

пиронсолон дар соли 2019 зиёд шудааст. 

Нишондиҳандаи дигари демографӣ муҳоҷират ба шумор меравад, ки ба 

дараҷаи шуғл метавонад таъсир расонад, аз ин рӯ таҳқиқи масъалаи мазкур дар 

шароити муосир мубрам арзёбӣ мегардад. 

 Таҳлили масъалаи мазкур аз ҳама нуқтаи назар аҳамияти муҳим дошта, 

имконияти дарёфти фоидаи изофагӣ аз муҳоҷирати қувваи коргарӣ бештар 

буда, барои таҳияи тавсияҳои муфид оид ба кам кардани сатҳи бекорӣ дар 

бозори меҳнат, ташаккули кадрҳои баландихтисоси миллӣ, танзими давлатии 

муҳоҷирати меҳнатӣ имконияти васеъ фароҳам меоварад. Муҳоҷирати 

меҳнатӣ чунин пайёмадҳои мусбат дорад, ки боиси беҳдошти сатҳи зиндагии 

аҳолӣ мегардад: таъминоти талаботҳои аввалиндараҷаи оила; ташкили 

сармояи худӣ аз ҷумла сармояи озоди шахсӣ; маблағҳои интиқолшуда барои 

гирифтани маълумот дар соҳаи маориф, барои хариди амволи ғайриманқул ва 

барои бадастории дигар сарватҳо, харҷ мегарданд; истифодаи асъори хориҷӣ, 

ки ба ватан интиқол меёбад, имконияти ғанӣ гардонидани буҷети давлатӣ, 

ташкили ҷойҳои нави корӣ, ташкили пасандоз барои устувор нигоҳ доштани 

қурби пули миллӣ имконият медиҳад, азхудкунии маданияти ҷаҳонӣ, таҷрибаи 

меҳнатӣ ва малака ба муҳоҷир имкон медиҳад, ки пас аз бозгашт ба ватан 

 
79 Аҳмадов Ф.М. Арзёбии омории сатҳи зиндагии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Монография / Қ.Х. Хушвахтзода, 

Ф.М. Аҳмадов, Ф.М. Ашуров. – Душанбе, 2021.– С.127-129. 
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онҳоро дар ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва истеҳсолии ҷамъият васеъ истифода 

барад ва ғайра.80 

 Ба андешаи олимони ватанӣ Мирзоалиев А.А ва Раҳимов Ғ.М. 

«Муҳоҷирати меҳнатии бурунмарзӣ дарвоқеъ Тоҷикистонро аз муаммоҳои 

бекории дохилӣ раҳо мекунад. Метавон қайд намуд, ки воситаҳои пулӣ, ки аз 

хориҷ ворид мегарданд, бевосита ба сохтори иҷтимоӣ таъсир расонида, ба 

табақаи миёна оварда мерасонад, мутаносибан, гурӯҳи аҳолии камбизоат ва 

қишри камбизоати шадидро дар ҷомеа коҳиш медиҳад».81 

Ҷадвали 2.3.4. - Ҳиҷрати аҳолӣ дар соли 2019 (шумораи солонаи 

бақайдгирифташуда дар мақомоти корҳои дохилӣ, ҳангоми ивазкунии 

доимии ҷойи зист, ҳазор нафар) 
 Тоҷикистон Қирғизистон Қазоқистон Ӯзбекистон Русия 

Шумораи 

кӯчидаомадагон, 

ҳамагӣ 

40859 42800 1128000 158800 4749700 

- ҳиҷрат дар дохилӣ 

мамлакат 
40600 41400 1115700 156300 4480500 

-ҳиҷрат аз мамлакат-

ҳои ИДМ 
259 1300 9400 2400 61800 

- аз дигар мамлакат-

ҳои ҷаҳон 
- 100 2900 100 83200 

Шумораи кӯчида 

рафтагон, ҳамагӣ 
54495 49000 1160900 169500 4464600 

- ҳиҷрат дар дохили 

мамлакат 
44775 41400 1115700 156300 4048500 

-ҳиҷрат ба 

мамлакатҳои ИДМ 
9720 7300 40900 12800 362000 

- ба дигар мамлакат-

ҳои ҷаҳон 
- 300 4300 400 54100 

Афзоиши муҳоҷират -13636 -6200 -32900 -10700 285100 

Самаранокии 

муҳоҷират, бо % 
-14,3 -6,7 -1,4 -3,2 3,1 

  Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои демографияи солонаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – 

С. 254 ва Кумитаи омори ИДМ 

Дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ маълум гардид, ки бо таъсири 

муҳоҷирати берунмарзӣ шумораи қувваи корӣ сол то сол кам шуда истодаанд. 

Чунончи, аз рафти таҳлили маълумотҳои ҷадвали 2.3.4 маълум гардид, ки дар 

 
80Барфиев Қ.Х., Мирзоев С.С., Аҳмадов Ф.М. Таҳқиқи омории таъсири равандии муҳоҷирати меҳнатӣ ба сатҳи 

зиндагии аҳолӣ / Қ.Х. Барфиев., С.С. Мирзоев., Ф.М. Аҳмадов. // Кишоварз.-№ 3. Душанбе 2019. – С. 131-132. 
81Мирзоалиев А.А., Рахимов Г.М. Доходы трудовых мигрантов и их роль в повышении уровня жизни 

населения в республике Таджикистан / А.А. Мирзоалиев., Г.М. Рахимов // Паёми ДДТТ, 2018. №4/25, 
Бахши илмњои иљтимої, иќтисодиёт ва соњибкорї – С 28-36 
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соли 2019 афзоиши муҳоҷират дар Тоҷикистон ба -13636 нафар баробар 

гардид.  

 Афзоиши муҳоҷират дар мамлакатҳои қиёсшаванда танҳо дар Русия 

мусбат арзёбӣ мегардад, зеро Русия ба сифати мамлакати асосии ҷалбкунандаи 

қувваи корӣ аз мамлакатҳои ИДМ баромад мекунад. 

Дар Тоҷикистон афзоиши муҳоҷират манфӣ буда, дар як сол аз ҳисоби 

зиёд будани шумораи кӯчидарафтагон нисбати кӯчидаомадагон 13636 нафар 

аҳолӣ кам гардид, ки қисмати бештари онҳоро қувваи корӣ ташкил медиҳад. 

 Аз шумораи умумии аҳолии кӯчидарафта дар соли 2019-ум 95,6%-и  

онро аҳолии аз 15 сола боло ташкил медиҳад, ки захираҳои меҳнатӣ дониста 

мешаванд. Новобаста аз онки бештари кӯчидарафтагони ин синну сол 62,2% 

маълумоти миёнаи умумӣ доранд, ҳиссаи дорандагони маълумоти олӣ ва олии 

нопурра низ кам нестанд, яъне дар ин давра 19%-и шумораи кӯчидарафтагони 

синни аз 15 сола болоро ташкил мекунад.82 

Ба андешаи мо, дар сурати зиёд шудани ин тамоюл, аз як тараф, шуғли 

қувваи кории соҳибтахассус кам гардида, фирори мағзҳо сурат мегирад ва аз 

дигар тараф, таъсири худро ба ҷараёнҳои демографӣ мерасонад. 

Таҳлилҳо нишон доданд, ки «Фирори мағзҳо» равандест, ки зимни он аз 

як кишвар ё минтақа олимон, мутахассисон ва кормандони соҳибтахассус бо 

сабабҳои иқтисодӣ, баъзан сиёсӣ, динӣ ва ё ягон сабаби дигар барои зиндагию 

фаъолият ба дигар кишвар мераванд. Ин истилоҳ дар луғатҳо ҳамчун 

«Муҳоҷирати кадрҳои дорои таҳсилот ё тахассус аз як кишвар, гузаштан аз як 

бахши иқтисод ба дигараш, одатан барои дарёфти маош ё шароити арзандаи 

зиндагӣ» муайян карда шудааст.83 

Масъалаи дигаре, ки дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ баррасӣ 

гардид, ин ҷой доштани тафовут дар байни нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, 

 
82Демографияи солонаи Ҷумӽурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон.– 2020. – С. 267. 
83Мирзоев С.З Таърих ва тамоюли муӽоҷирати зеӽнӽо, сабаб ва оқибатӽои фирори мағзӽо / Паёми 

Донишгоӽи миллии Тоҷикистон. Бахши илмӽои иҷтимо-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2017.–№2/8. 
С. 41-46.– 
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иҷтимоӣ, демографӣ ва ҷуғрофӣ -ҳудудии минтақаҳо мебошад. Дар рафти 

таҳқиқ маълум гардид, ки ВМКБ баробари 44,5%-и ҳудуди ҷумҳуриро ишғол 

кардан, дар ҳудуди он соли 2019 танҳо 228,9 ҳазор нафар истиқомат мекунад. 

Аз ин шумора 141,3 ҳазор нафар ё 61,7%-ро захираҳои меҳнатӣ ташкил 

мекунад ва танҳо 37,7%-и он дар соҳаҳои иқтисодиёт шуғл меварзанд, ки 

нисбатан кам мебошад. Баробари ин сатҳи бештари бекорӣ дар ин минтақа 

7,8% рост меояд. 

  Ҷадвали 2.3.5. - Тақсимоти маъмурӣ-ҳудудии минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, дар соли 2019 
 Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

ВМКБ Вилояти 

Суғд  

Вилояти 

Хатлон 

ш. Душанбе НТҶ 

Ҳудуд (ҳазор 

км.м) 
141,4 62,9 25,2 24,7 0,1 28,5 

Ҳиссаи ҳудуд бо 

% 
100 44,5 17,8 17,5 0,1 20,1 

Ҳиссаи аҳолӣ бо 

% 
100 2,5 29,1 35,9 9,3 23,2 

Зиччи аҳолӣ дар 

як км.м, нафар 
65,9 3,6 107,4 135,6 8464,0 76,0 

Ҳиссаи шуғл % 98 92,2 98,9  98,4 98,4 95,9 

Ҳиссаи қувваи 

кории дар иқ-

тисодиёт исти-

фоданашуда  

54,5 59,1 48,5  53,2 65,4 66,2 

Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С.26-94 ва 

бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон.– 2020. – С.57-88. 

Чуноне ки аз маълумотҳои ҷадвали 2.3.5 маълум аст, нишондиҳандаҳое, 

ки вазъи беҳтари бозори меҳнатро арзёбӣ мекунанд, ба вилояти Суғд рост 

меояд, зеро ҳиссаи қувваи кории дар иқтисодиёт истифоданашуда ва сатҳи 

бекорӣ кам буда, сатҳи шуғл бештар мебошад. Ба андешаи мо дар афзоиши 

шуғли аҳолии ин минтақа, таъсири омилҳои ҷуғрофӣ -ҳудудӣ низ назаррас 

мебошад, зеро вилояти Суғд аз боигариҳои қаъри замин: ангиштсанг ва бӯр, 

нафт, озекрит, мис, оҳан, намак, сурма, симоб, рангҳои минералӣ, маснуотҳои 

бинокорӣ ва ғайраҳо хеле бой мебошад. Ҳамзамон шумораи корхонаҳои 

саноатӣ, ки ба шуғли аҳолӣ мусоиддат мекунад дар соли 2019-ум 657 адад ё 

30,4%-и шумораи умумии корхонаҳои саноатиро дар ҷумҳурӣ ташкил 

мекунад. Дар заминаи рушди корхонаҳои саноатӣ ҳаҷми маҳсулоти саноатии 
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ин минтақа дар соли 2019 то 13053,6 млн. сомонӣ боло рафт, ки 47,3%-и ҳаҷми 

маҳсулоти саноатии ҷумҳуриро ташкил намудааст.84 

  Хулоса, аз рафти таҳқиқи боби дуюми диссертатсия маълум гардид, ки 

зери таъсири ҳаракати табиии аҳолӣ захираҳои меҳнатӣ дар ҷумҳурӣ аз рӯи 

нишондиҳандаи мутлақ афзоиш ёфта истодааст. Аз рӯи нишондиҳандаи нисбӣ 

ҳолати коҳишёбии захираҳои меҳнатӣ ба назар мерасад. Чунончи, дар соли 

2019 нисбат ба соли 2018 захираҳои меҳнатӣ 94,0 ҳазор нафар афзоиш ёфтааст, 

аммо коэффитсиенти он аз 0,595-и соли 2018 ба 593-и соли 2019 баробар 

гардидааст, ки коҳишёбии захираҳои меҳнатиро ифода мекунад. Ин ҳолатро 

дар минтақаҳои ҷумҳурӣ низ мушоҳида кардан мумкин аст. Вобаста ба 

масъалаи мазкур зарурат пеш меояд, ки вазъи нишондиҳандаҳои демографии 

мамлакат пурра таҳқиқ гардад, зеро ба коҳишёбии захираҳои меҳнатӣ пеш аз 

ҳама дараҷаи таваллуд ва муҳоҷират таъсир мерасонад.  

 

 
84Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 

2020. – С.272 ва вазъи иҷтимою иқтисодии Вилояти Суғд // Сарраёсати Агентии омори назди Президенти 
Ҷумӽурии Тоҷикистон.– 2019. – С.19  
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БОБИ 3. ИСТИФОДАИ МОДЕЛҲОИ ИҚТИСОДӢ-ОМОРӢ ДАР 

ТАҲЛИЛИ НИШОНДИҲАНДАИ ШУҒЛИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

3.1. Моделсозии омории нишондиҳандаи шуғл дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Ҳангоми арзёбии нишондиҳандаҳои бозори меҳнат бояд дар назар дошт, 

ки онҳо бо дигар равандҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ алоқамандӣ доранд ва дар 

рафти истифодаи усулҳои коррелятсионӣ, регрессионӣ дараҷаи ин 

алоқамандиро ошкор кардан мумкин аст. Алоқамандии коррелятсионӣ имкон 

медиҳад, ки алоқаи ҳодисаҳои тасодуфиро ҳангоми доштани бузургиҳои 

гуногуни тағйирёбандаи миёна бо тағйирёбандаи миёнаи дигар ошкор созем. 

Алоқамандии оморӣ мафҳуми васеъ буда ягон маҳдудиятро дар сатҳи таҳқиқи 

тағйирёбандаҳо пешниҳод намекунад, яъне алоқамандие, ки байни 

тағйирёбандаҳо омӯхта мешавад метавонад ҳам миқдорӣ бошад ва ҳам 

миқдорӣ набошад. Имконияти ҳисоби алоқамандиҳо бештар аз сатҳи ҳисоби 

тағйирёбандаҳо вобастагӣ дорад. 

Дар шароити имрӯза бештар усули коррелятсияи ҷуфт ва бисёромила 

истифода мегардад, ки дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ ин усулҳо 

истифода бурда шудаанд. Нишондиҳандае, ки барои муайян кардани 

алоқамандии хаттӣ ва ғайрихаттӣ истифода мегардад, коэффитсиенти 

детерминатсия мебошад, ки ҳангоми бадараҷа бардоштани коэффитсиенти 

коррелятсия ҳосил мегардад. Коэффитсиенти детерминатсия дар шакли фоиз 

низ ифода карда шуда, сатҳи алоқамандии нишондиҳандаи натиҷавӣ (Y) ба 

нишондиҳандаи омилӣ (х) инъикос менамояд.  

Дар диссертатсия барои муайян кардани дараҷаи алоқамандии 

ҳодисаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба нишондиҳандаи шуғл аз регрессияи ҷуфт 

истифода гардидааст, ки он имкон медиҳад ҳангоми ба як воҳид тағйир ёфтани 

нишондиҳандаи омилӣ (х) чанд воҳид тағйир ёфтани нишондиҳандаи 

натиҷавӣ (Y) - ро муайян намоем.  
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Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқи алоқамандии умумии хусусиятҳои 

шуғли аҳолӣ дар сатҳи минтақавӣ, вазифаи махсусан мубрам мебошад, ки 

барои муайян кардани шуғли шумораи умумии аҳолӣ, усули ояндабинӣ 

истифода мешаванд. Дар ин замина, дастгоҳи тадқиқотии бештар 

истифодашаванда таҳлили коррелятсионӣ-регрессионӣ арзёбӣ мегардад. 

Вазифаи асосии таҳқиқи маълумоти оморӣ аз барқарор кардани сабаб ва 

омилҳои бештар таъсиррасон мебошад. Муайян ва таҳлили қонуниятҳои 

макроиқтисодӣ, ки ҳадафи ин таҳқиқот мебошад, ба мо имкон медиҳад, ки 

тамоюлҳои асосии минтақавӣ ва вазъи шуғли аҳолиро муайян кунем.85 

Дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ бо мақсади ошкор кардани 

алоқамандии шуғли аҳолӣ бо дигар нишондиҳандаҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ 38 

нишондиҳанда ба сифати омилҳои таъсиррасон интихоб гардида, усули 

коррелятсионӣ-регрессионӣ дар барномаи Microsoft Excel таҳлил карда шуд.  

Аз омилҳои интихобгардида 12 адади он нисбатан дараҷаи 

алоқамандиро ба нишондиҳандаи шуғли аҳолӣ нишон дод, ки инҳо: X1 – 

шумораи аҳолии доимӣ, X2 – захираҳои меҳнатӣ, X3 – шуғл дар шароити ба 

меъёри беҳдошт номувофиқ, X4 – қувваи корӣ, X5 – музди миёнаи меҳнати 

номиналии ҳармоҳаи кормандони кохонаву ташкилотҳо, X6 – ММД бо 

нархҳои амалии мутобиқи солҳо, X7 – ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ, X8 – 

шумораи хоҷагиҳои деҳқонии бақайдгирифта, X9 – замини истифодаи 

кишоварзӣ, X10 – сармоягузорӣ, X11 – шумораи корхонаҳои саноатӣ, X12 – 

истеҳсоли маҳсулоти корхонаҳо аз рӯйи шаклҳои моликият. Чуноне, ки дар 

боло қайд намудем, нишондиҳандаҳои бозори меҳнат бо бештари 

нишондиҳандаҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ мантиқан алоқамандӣ дорад, аммо дар 

рафти таҳлили усули коррелятсионӣ-регрессионӣ маълум гардид, ки дар 

баъзан маврид алоқамандии риёзӣ байни як қатор омилҳои таъсиррасон дида 

намешавад. 

 
85Бобоева Р.М.. Вопросы моделирования рынка труда Республики Таджикистан на региональном 

уровне. // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон, 2015 №2 (5) С 63-65. 



Ҷадвали 3.1.1. - Нишондиҳандаҳои омилии ба сатҳи шуғл таъсиррасон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Y Аҳолии машғул, ҳаз. нафар 2307 2325 2380 2384 2407 2426 2463 

X1 Шумораи аҳолии доимӣ, ҳаз. нафар 8161,1 8352,0 8551,2 8742,8 8931,32 9126,6 9313,8 

X2 Захираҳои меҳнатӣ 4859 4983 5111 5224 5326 5427 5521 

X3 Шуғл дар шароити ба меъёри беҳдошт 

номувофиқ 
3090 4440 4691 9673 4492 3329 4356 

X4 Қувваи корӣ, ҳаз. нафар 2362 2382 2437 2438 2460 2478 2514 

X5 Шумораи бекорони расмӣ, ҳаз. нафар 54 56 57 54 53 52 51 

X6 Қувваи кории дар иқтисодиёт истифоданашуда, 

ҳаз. нафар 
2497 2601 2674 2786 2866 2949 3007 

X7 Хонандагон, ҳаз. нафар 554 592 602 615 632 638 647 

X8 Шумораи ҷиноятҳои бақайдгирифташуда, ҳаз. 

адад 
18,3 19,4 21,6 21,8 22,0 22,0 22,0 

X9 Шумораи хатмкунандагон, ҳаз. нафар 11103 8893 9577 14334 13109 13000 11699 

X10 Мутахасисони миёнаи касбӣ хатм карданд, ҳаз. 

нафар 
10,7 12,4 11,7 14,0 17,8 20,8 20,8 

X11 Мутахасисони олии касбӣ, ҳаз. нафар 29,1 30,2 29,5 33,2 38,5 44,6 43,20 

X12 Хатмкунандагони бо кор таъмин шуда 5273 4639 3908 8062 7373 3942 3724 

X13 Музди миёнаи меҳнати номиналии ҳармоҳаи 

кормандони кохонаву ташкилотҳо, сомонӣ 
694,89 816,27 878,91 962,16 1144,19 1233,82 1335,52 

X14 Музди ҳақиқии меҳнат, баробар 9,6 10,6 10,8 11,1 12,5 13,0 13,0 

X15 ММД бо нархҳои амалии мутобиқи солҳо, 

млн.сомонӣ 
40525,5 45606,6 50977,8 54790,3 64434,3 71059,2 77354,7 

X16 Маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ (млн. сомонӣ) 36535,1 40836,2 43745,9 49921,1 56001,8 61368,4 68691,4 

X17 Шумораи корхонаю ташкилотҳои шахсони 

ҳуқуқӣ, адад  
39824 42206 42358 42347 42031 43252 46465 

X18 Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ (млн. сомонӣ) 13412 14083 15674 18182 22055 24393 27613 

X19 Шумораи хоҷагиҳои деҳқонии бақайдгирифта, 

воҳид 
87594 108035 130176 145107 164631 172668 171975 

X20 Замини истифодаи кишоварзӣ, ҳаз гектар 2580,8 2558,3 2557,1 2591,5 2571,9 2581,9 2583,7 

X21 Шумораи корхонаҳои муштарак,  172 190 221 266 373 649 624 
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X22 Сармоягузорӣ (млн. сомонӣ) 5796,8 7492,7 9750,0 11179,7 11371,5 13361,0 12517,8 

X23 Ҳаҷми умумии гардиши моли чакана дар ҳамаи 

соҳаҳои савдо, млн. сомонӣ 
15019,4 17430,7 18406,9 19511,3 20740,5 22275,3 24948,3 

X24 Ҳамагӣ хизматрасонии пулаки ба аҳолӣ, млн. 

сомонӣ 
11566,3 12757,6 11782,9 11729,0 11998,8 12130,8 12983,6 

X25 Воридот (млн. долар) 4045,4 4297,4 3435,6 3031,2 2774,9 3151,0 3349,3 

X26 Шумораи аҳолии кучида омада, ҳазор. нафар 36,3 39,6 35,3 33,3 37,5 42,1 40,9 

X27 Шумораи аҳолии кучида рафта, ҳазор. нафар 40,3 45,3 40,1 37,6 41,1 45,1 54,5 

X28 Шумораи умумии донишҷӯёни олии касбӣ, 

нафар 
159415 165304 176461 186914 195657 209768 229626 

X29 Васеъ намудани корхонаҳои амалкунанда, млн. 

сомонӣ 
5,0 57,2 67,7 95,7 97,9 6,1 76,7 

X30 Даромади буҷети давлатӣ. млн. сомонӣ 12276,6 14427,4 16586,5 18483,8 23307,3 24097,2 23490,4 

X31 Хароҷоти буҷети давлатӣ, млн. сомонӣ 11591,6 13190,4 16277,4 18294,3 22264,2 24187,4 23806,6 

X32 Шумораи ширкатҳои сайёҳӣ, адад 74 63 82 118 91 146 161 

X33 Теъдоди сайёҳони ба ҷумҳурӣ воридшуда, нафар 2728 3577 3080 3630 4413 6699 7791 

X3

4 

Даромад аз химатрасониҳои сайёҳӣ бе ААИ, ҳаз. 

сомонӣ 
6225,1 10989,6 9582,8 8422,1 9076,3 16928,1 24497,9 

X35 Шумораи корхонаҳои саноатӣ, воҳид 1804 2164 2310 2043 1999 2161 2164 

X36 Истеҳсоли маҳсулоти корхонаҳо аз рӯйи 

шаклҳои моликият, бо млн. сомонӣ 
9952 10535 12196 15090 20029 23894 27613 

X37 Гардиши савдои хориҷӣ (млн. долар) 4988,8 5274,7 4326,2 3929,9 3972,9 4224,3 4523,7 

X38 Содирот (млн. долар) 943,4 977,3 890,6 898,7 1198,0 1073,3 1174,4 

Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С.20-428. 

 

 

 



Ҷадвали 3.1.2. - Дар асоси маълумотҳои ҷадвали 3.1 матритсаи коэффитсиентҳои ҷуфтро тартиб медиҳем: 
Y Аҳолии машғул, ҳаз. нафар 2307 2325 2380 2384 2407 2426 2463 

X1 Шумораи аҳолии доимӣ, ҳаз. нафар 8161,1 8352 8551,2 8742,8 8931,32 9126,6 9313,8 

X2 захираҳои меҳнатӣ 4859 4983 5111 5224 5326 5427 5521 

X3 Шуғл дар шароити ба меъёри беҳдошт номувофиқ 3090 4440 4691 9673 4492 3329 4356 

X4 Қувваи корӣ, ҳаз. нафар 2362 2382 2437 2438 2460 2478 2514 

X5 

Музди миёнаи меҳнати номиналии ҳармоҳаи кормандони кохонаву 

ташкилотҳо, сомонӣ 694,89 816,27 878,91 962,16 1144,19 1233,82 1335,52 

X6 ММД бо нархҳои амалии мутобиқи солҳо, млн.сомонӣ 40525,5 45606,6 50977,8 54790,3 64434,3 71059,2 77354,7 

X7 Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ (млн. сомонӣ) 13412 14083 15674 18182 22055 24393 27613 

X8 Шумораи хоҷагиҳои деҳқонии бақайдгирифта, воҳид 87594 108035 130176 145107 164631 172668 171975 

X9 Замини истифодаи кишоварзӣ, ҳаз гектар 2580,8 2558,3 2557,1 2591,5 2571,9 2581,9 2583,7 

X10 Сармоягузорӣ (млн. сомонӣ) 5796,8 7492,7 9750 11179,7 11371,5 13361 12517,8 

X11 Шумораи корхонаҳои саноатӣ, воҳид 1804 2164 2310 2043 1999 2161 2164 

X12 Истеҳсоли маҳсулоти корхонаҳо аз рӯйи шаклҳои моликият, бо млн. сомонӣ 9952 10535 12196 15090 20029 23894 27613 

Ҷадвали 3.1.3. - Дар асоси маълумотҳои ҷадвали 3.1.2 матритсаи коэффитсиентҳои ҷуфтро тартиб медиҳем: 
  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

X1 0,985                      

X2 0,068 0,085                    

X3 1,000 0,982 0,072                 

X4 0,974 0,999 0,088 0,971                

X5 0,950 0,974 0,147 0,952 0,975             

X6 0,474 0,544 0,489 0,460 0,565 0,479           

X7 0,872 0,923 -0,176 0,862 0,934 0,863 0,530         

X8 -0,151 -0,083 0,684 -0,157 -0,061 -0,036 0,636 -0,181       

X9 0,966 0,989 -0,040 0,962 0,990 0,957 0,491 0,956 -0,142      

X10 0,972 0,987 -0,057 0,968 0,987 0,945 0,484 0,957 -0,177 0,998    

X11 0,351 0,403 0,375 0,331 0,421 0,256 0,832 0,463 0,373 0,374 0,389  
X12 0,879 0,908 -0,226 0,870 0,913 0,832 0,430 0,980 -0,342 0,938 0,949 0,434 



Аз матритсаи коэффитсиентҳои ҷуфт дида мешавад, ки нишондиҳандаи 

Y бо х1, х3, х4, х5, х7, х9, х10 ва х12 алоқамандии зич дорад. Дар як вақт омилҳои 

х1, х3, х4, х5, х7, х9, х10 ва х12 байниҳам дар алоқамандии зич қарор доранд, ки 

ин мушкилии мултиколлинеариро ба бор меорад. Барои бартараф кардани ин 

мушкилӣ ба ғайр аз тағйирёбандаҳои х3, х4 ва х5 боқимонда омилҳоро аз 

муодилаи регрессия хориҷ мекунем. Ба сифати таҷҳизоти таҳлили регрессионӣ 

аз воситаҳои муосири моделсозии компютерӣ истифода мебарем.  

Модели регрессияи маҷмӯӣ чунин намуд мегирад: 

У= а+bx3+cx4+dx5 –       (3.1.1)  

Дар заминаи маълумотҳои ҷадвали 3.1.3 ва истифодаи барномаи MS 

Excel натиҷаҳои зерини моделсозии регрессиониро ба даст меорем: 

Ҷадвали 3.1.4. - Натиҷаҳои таҳлили регрессионӣ 

Натиҷаи таҳлил      

Омори регресионӣ      

R-Маҷмӯӣ 0,9998      

R-квадрат 0,9996      
R-квадрати 

саҳеҳшуда  
0,9992 

     
Хатогии 

стандартӣ 
1,5188 

     

Мушоҳида 7      

Таҳлили дисперсионӣ      

  df SS MS F-меъёр Аҳамиянокии F  
Регрессия 3 17950,794 5983,598 2594,113 1,284E-05  
Бақия 3 6,920 2,307    

Ҳамагӣ 6 17957,714  
     

 Коэффи-

сиентҳо 

Хатогии   

стандартӣ 
t-омор P-аҳамиятнокӣ 

Ҳудуди боло 

95% 

Ҳудуди 

поён 95% 

Аъзои озод 17,35 103,1784 0,168 0,8771 -311,005 345,714 

X3 0,00009 0,0003 0,279 0,7986 -0,001 0,001 

X4 0,964 0,0467 20,614 0,0002 0,815 1,112 

X5 0,017 0,0105 1,571 0,2141 -0,017 0,050 

Аз маълумотҳои ҷадвали 3.1.4 таҳлили регрессионӣ дида мешавад, ки 

тавсифҳои омории моделсозии регрессионӣ натиҷаҳои қаноатбахш доранд: 

Муодилаи регрессия чуни намуд дорад: 

y~= 17,35+ 0,00009x3 + 0,964x4+0,017х5.   (3.1.2) 
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Муодилаи 3.1.2 алоқамандии аҳолии машғул, (Y- ҳазор нафар)-ро аз 

шуғл дар шароити ба меъёри беҳдошт номувофиқ- x3, қувваи корӣ- x4 ва музди 

миёнаи меҳнати номиналии ҳармоҳаи кормандони кохонаву ташкилотҳо – х5 

дар намуди хаттӣ нишон медиҳад. Коэффитсиентҳои назди омилҳои x3, x4 ва 

х5 коэффитсиентҳои регрессия буда, нишон медиҳанд, ки натиҷа ба чи миқдор 

тағйир меёбад агар омил ба 1 воҳиди миқдор тағйир ёбад (ҳангоми омилҳои 

боқимонда бетағйир будан). 

Коэффитсиентҳои регрессия мувофиқан ба 0,00009; 0,964; 0,017 баробар 

аст ва нишон медиҳад, ки дар мавриди аввал ҳангоми шуғл дар шароити ба 

меъёри беҳдошт номувофиқ ба як воҳид афзудан, аҳолии машғул ба 0,09 нафар 

меафзояд. Дар мавриди дуввум ҳангоми қувваи корӣ, ба ҳазор нафар афзудан, 

нишондиҳандаи аҳолии машғул ба 0,964 ҳазор нафар меафзояд ва дар мавриди 

сеюм ҳангоми музди миёнаи меҳнати номиналии ҳармоҳаи кормандони 

корхонаву ташкилотҳо ба 1 сомонӣ афзудан, аҳолии машғул ба 17 нафар 

меафзояд. 

Коэффитсиенти коррелятсияи маҷмӯӣ: 

                      R = 0,9998.      (3.1.3) 

Коэффитсиенти детерминатсия: 

                      R2 = 0,9996.      (3.1.4) 

Коэффитсиенти детерминатсияи саҳеҳшуда: 

                      
2~

R = 0,9992.      (3.1.5) 

Қимати воқеии F -критерияи Фишер: 

                      F =2594,113.      (3.1.6) 

Қимати ҷадвалии F -критерияи Фишер дар сатҳи аҳамиятнокии α=0,05 

ба 5,41 баробар аст. Азбаски қимати воқеии F -критерияи Фишер аз қимати 

ҷадвалии он бамаротиб калон аст, он гоҳ, сифати модели тартиб-додашударо 

хуб арзёбӣ мекунад.  

Қимати воқеии t -критерияи Стюдент: 

              tх3= 0,279; tх4= 20,614; tх5= 0,0105  (3.1.7) 
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Фосилаҳои боварибахш барои параметрҳои регрессия:  

                            -0,001 b 0,001     (3.1.8) 

                            0,815≤ c  1,112.     (3.1.9) 

                           -0,017 ≤d 0,050     (3.1.10) 

Азбаски тамоми тавсифҳои модели регрессияи 3.2 қаноатбахш мебошад, 

барои истифода бурдан дар таҳлил ва пешгӯии аҳолии машғул барои солҳои 

минбаъда тавсия дода мешавад. 

Бо истифодаи формулаи: 

Э𝑖 = 𝑏𝑖
𝑥𝑖

𝑦
  коэффитсиентҳои миёнаи чандириро баҳо додан мумкин аст.  

Дар ин ҷо: bi – коэффитсиентҳои регрессия (мувофиқан b, c, ва d); 

𝑥𝑖- мувофиқан қиматҳои миёнаи х3, х4, ва х5; 

𝑦 –қимати миёнаи аломати натиҷавӣ. 

Коэффисисенти чандирӣ адади беандоза буда, нишон медиҳад, ки 

ҳангоми ба 1 % тағйир ёфтани омили мувофиқ аломати натиҷавӣ ба чанд % 

тағйир меёбад. Қимати миёнаи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ чунин аст: 

𝑦 2384,571 

𝑥3 4867,286 

𝑥4 2438,714 

𝑥5 1009,394 

               Э3 = 𝑏
𝑥3

𝑦
= 0,00009

4867,286

2384,571
= 0,000184;   (3.1.11) 

                 Э4 = 𝑐
𝑥4

𝑦
= 0,964

2438,714

2384,571
= 0,985888;   (3.1.12) 

                 Э5 = 𝑑
𝑥5

𝑦
= 0,017

1009,394

2384,571
= 0,007196.   (3.1.13) 

Чи хеле ки аз қимаҳои ҳосилшудаи коэффитсиентҳои чандирӣ дида 

мешавад, танҳо омили х4 – қувваи корӣ нисбат ба аҳолии машғул чандир аст. 

Яъне бо афзоиши қувваи корӣ ба 1% аҳолии машғул низ тақрибан ба 1% 
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меафзояд. Ду омили боқимондаи х3 ва х5 нисбат ба аломати натиҷавӣ 

ғайричандир аст.  

Азбаски ҳамаи нишондиҳандаҳои иқтисодии дар модели 3.1.2. 

мавҷудбуда тамоюли хаттӣ доранд, бинобар ин онҳоро тавассути моделҳои 

қатори вақтӣ пешгӯӣ мекунем: 

Ҷадвали 3.1.5. - Ояндабинии нишондиҳандаҳои асосии шуғли аҳолӣ 

солҳо Y X3 X4 X5 

2021 2509 5113 2559 1549,09 

2022 2534 5162 2583 1657,02 

2023 2559 5212 2606 1764,96 

2024 2584 5261 2630 1872,90 

2025 2609 5310 2654 1980,84 

2026 2634 5359 2678 2088,78 

2027 2658 5408 2702 2196,71 

2028 2683 5457 2726 2304,65 

2029 2708 5507 2750 2412,59 

2030 2733 5556 2774 2520,53 
 

Дар асоси маълумотҳои ҷадвали 3.1.5 ояндабинии омилҳои бештар 

таъсиррасон ба шуғли аҳолиро дар шакли диаграмма пешниҳод менамоем. 

 

Диаграммаи 3.1.1. - Ояндабинии омилҳои бештар ба шуғли аҳолӣ 

таъсиррасон 

Ҳамин тавр, мувофиқи дурнамо дар соли 2030 аҳолии машғул ба 2733 

ҳазор нафар расида, шуғл дар шароити ба меъёри беҳдошт номувофиқ ба 5556 

нафар, қувваи корӣ ба 2774 ҳазор нафар ва музди миёнаи меҳнати номиналии 
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ҳармоҳаи кормандони корхонаву ташкилотҳо ба 2520,5 сомонӣ баробар 

мешавад. Бояд қайд кард, ки ояндабинии мазкур дар ҳолати бетағйир мондани 

омилҳои дигари дар модели (3.1.2) ба инобат нагирифта имконпазир аст. Дар 

ҳолати баръакс метавонад ояндабинӣ аз воқеият ба маротиб фарқ кунад. 

3.2. Ояндабинии нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнати  

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ошкор кардани оқибатҳои он 

Дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ маълум гардид, ки 

нишондиҳандаҳои бозори меҳнат дар маҷмӯъ хусусияти тағйирёбӣ доранд. 

Чунончи, аз маълумотҳои ҷадвали 2.1.1 (Нишондиҳандаҳои асосии бозори 

меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳазор нафар) бармеояд, захираҳои меҳнатӣ 

дар соли 2019 ба 5521,0 ҳазор нафар баробар гардид, ки нисбат ба соли 2013-

ум 13,6% барзиёд шудааст. Дар ин давра шумораи миёнаи захираҳои меҳнатӣ:  

З̅м =
1

2
∗4859,0+4983,0+5111,0+5224,0+5326,0+5427,0∗

1

2
+5521,0

7−1
= 5210,2 ҳазор 

нафарро ташкил мекунад. 

Афзоиши захираҳои меҳнатӣ, табиист, ки аз афзоиши шумораи аҳолӣ 

вобастагӣ дорад. Афзоиши табиии аҳолӣ дар соли 2019-ум 200,8 ҳазор 

нафарро ташкил мекард. Аз ин ҷо коэффитсиенти пуркунии табиии захираҳои 

меҳнатӣ ба 38,5‰ баробар мешавад. Яъне, ба 1000 нафар захираҳои меҳнатӣ 

38 таваллуд рост меояд.86 

Дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ барои ояндабинии 

нишондиҳандаҳои захираҳои меҳнатӣ аз усулҳои омории дурнамоӣ, ба 

монандӣ: усули экстраполятсия, функсияи хаттӣ, функсияи экспоненсиалӣ ва 

муодилаи хатти рост васеъ истифода намудем. Ояндабинӣ бо усули 

экстраполятсия бо формулаи зерин сурат мегирад: 

                              𝑌𝑛 = 𝑌0  (1 +
Кафз.ум.

1−
1

2
Кафз.ум.

)

𝑛

     (3.2.1) 

 
86Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 

2020. – С.30. 
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Дар ин ҷо: 𝑌𝑛 – шумораи ҳодиса дар соли n-ум 

  𝑌0 – шумораи ҳодиса дар соли базавӣ 

Барои истифодаи усули экстраполятсия, аввал ҳиссаи захираҳои 

меҳнатиро дар шумораи умумии аҳолӣ барои соли 2019 муайян мекунем: 

                             Ҳз.м =
ЗМ

А
=

5521,0

9313,8
= 0,593 

Дар ин ҷо: ЗМ- захираҳои меҳнатӣ 

  А- шумораи умумии аҳолӣ 

Қадами дигар барои таҳлили экстрополятсионӣ, муайян кардани 

коэффитсиенти афзоиши умумии аҳолӣ ба шумор меравад, ки барои соли 2019 

чунин муайян карда мешавад:  

             Кафз.ум.аҳолӣ = (Кт − Кф) + (Ко − Кр) = 21,8 + (−1,5) = 20,3‰ 

Яъне коэффитсиенти афзоиши табиии аҳолӣ (20,3/1000) = 0,0203 

Дар заминаи маълумотҳои ҳисобкардашуда аз формулаи экстраполятсия 

истифода намуда, афзоиши шумораи аҳолиро барои соли 2024 муайян намуда, 

натиҷаи бадастовардашударо бо ҳиссаи захираҳои меҳнатӣ тасҳеҳ менамоем. 

А2024 = 9313,8 (1 +
0,0203

1 − 
1
2

0,0203
)

5

= 10308830 нафар 

ЗМ2024 = А2024 ∗ Ҳзм = 10308830 ∗ 0,593 = 6113136 нафар 

Дигар усули маъмули оморӣ, ки ба воситаи он дурнамоӣ сурат мегирад, 

ин усули функсияи хаттӣ мебошад. Формулаи ҳисоби он шакли зерин дорад: 

                        𝑌𝑡 = 𝑌0 + ∆ ∗ 𝑡       (3.2.2) 

Бузургии ∆ ба: ∆=
𝑌𝑡−𝑌0

𝑡
 баробар аст.    (3.2.3) 

 Барои мисоли мо ∆ (2015-2019)-ро фаро мегирад, пас:  
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∆аҳолӣ=
9313,8 − 8551,2

5
= 152,5 ҳазор нафар 

А2024 = 9313,8 + 152,5 ∗ 5 = 10076,3 ҳазор нафар 

Усули функсияи хаттиро барои нишондиҳандаи захираҳои меҳнатӣ 

истифода намуда, то соли 2024 онро ояндабинӣ мекунем. 

∆ЗМ=
5521,0 − 5111,0

5
= 82,0 ҳазор нафар 

ЗМ2024 = 5521,0 + 82,0 ∗ 5 = 5931,0 ҳазор нафар 

Усули функсияи экспоненсионалӣ дар ояндабинӣ кардани равандҳои 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ самаранок дониста мешавад. Формулаи ҳисоби ин усул 

шакли зеринро мегирад:  

𝑌𝑡 = 𝑌0 ∗ 𝑒𝑟𝑡
                  (3.2.3) 

Бузургии r ба: 𝑟 =
lg 𝑌𝑡−lg 𝑌0

𝑡
 баробар аст.    (3.2.4) 

Пас, ояндабинии аҳолӣ 𝑟 =
lg А𝑡−lg А0

𝑡
=

lg 9313,8−lg 8551,2

5
= 0,00742 

А2024 = 9313,8 ∗ 𝑒0,00742∗5 = 9313.8 ∗ 1,03779 = 9665,8 ҳазор нафар 

Бо ин усул шумораи захираҳои меҳнатиро барои соли 2024 ояндабинӣ 

мекунем: 

𝑟 =
lg ЗМ𝑡 − lg ЗМ0

𝑡
=

lg 5521,0 − lg 5111,0

5
= 0,00664 

ЗМ2024 = 5521,0 ∗ 𝑒0,00664∗5 = 5521,0 ∗ 1,03375 = 5707,4 ҳазор нафар 

Дигар усули ояндабинӣ, ки дар таҳқиқоти оморӣ бештар истифода 

мегардад, усули муодилаи хати рост мебошад. Формулаи ҳисоби муодилаи 

хати ростро дар шакли зерин ифода намудан мумкин аст: 

                                �̅� = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑡      (3.2.5) 

Бузургии 𝑎0 ва 𝑎1 чунин муайян мешавад: 
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                           𝑎0 =
∑ 𝑌

𝑛
    𝑎1 =

∑ 𝑡𝑌

𝑛
     (3.2.6) 

 Аз маълумотҳои оморӣ истифода бурда, шумораи аҳолӣ ва захираҳои 

меҳнатиро бо усули муодилаи хати рост то соли 2024 ояндабинӣ мекунем. 

 Ҷадвали 3.2.1. - Ояндабинии шумораи аҳолӣ ва захираҳои меҳнатӣ, 

ҳазор нафар 

 
Солҳо 

Воқеӣ: Назариявӣ: Дурнамоӣ: 
шумораи 

аҳолӣ 
захираҳои 
меҳнатӣ 

шумораи 
аҳолӣ 

захираҳои 
меҳнатӣ 

шумораи 
аҳолӣ 

захираҳои 
меҳнатӣ 

2015 8551,2 5111,0 8551,32 5117,2 - - 
2016 8742,8 5224,0 8742,22 5219,5 - - 

2017 8931,2 5326,0 8933,12 5321,8 - - 
2018 9126,6 5427,0 9124,02 5424,1 - - 
2019 9313,8 5521,0 9314,92 5526,4 - - 

2020 - - - - 9504,02 5628,7 
2021 - - - - 9696,72 5731,0 
2022 - - - - 9887,62 5833,3 

2023 - - - - 10078,52 5935,6 
2024  - - - 10269,42 6037,9 

Шумораи 
миёна 

8933,12 5321,8 8933,12 5321,8 9887,26 5833,3 

Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.– 2020. – С.25-81. 

 Аз натиҷаи ояндабинӣ маълум гардид, ки бо назардошти афзоиши 

миёнасолонаи аҳолӣ, шумораи он дар соли 2024 то 10269420 нафар расида, 

таъсири худро ба афзоиши захираҳои меҳнатӣ мерасонад. Дар соли 2024 

шумораи захираҳои меҳнатӣ ба 6037900 нафар мерасад, ки ин ҳолат ташкили 

ҷойҳои нави кориро талаб менамояд. 

 Маълумотҳои дар ҷадвали 3.2.1 пешниҳодшаванда, ки ояндабинӣ 

шудаанд, метавонанд тағйирёбанда бошанд, зеро дар рафти ояндабинии онҳо 

таъсироти ҳамаи омилҳои эндогенӣ ва экзогенӣ ба инобат гирифта нашудааст. 

 Дар асоси маълумотҳои ҷадвали 3.2.1 тағйирёбии шумораи аҳолиро дар 

шакли диаграмма пешниҳод менамоем.  
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 Диаграммаи 3.2.1. - Ояндабинии шумораи аҳолӣ ва захираҳои 

меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳазор нафар  

 Дар заминаи маълумотҳои ҷадвали 2.1.1 (Нишондиҳандаҳои асосии 

бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳазор нафар), нишондиҳандаи 

шумораи захираҳои меҳнатиро бо усулҳои экстраполятсия, функсияи хаттӣ, 

функсияи экспоненсиалӣ ва муодилаи хати рост ояндабинӣ мекунем ҷадвали 

3.2.2. 

Ҷадвали 3.2.2. - Ояндабинии шумораи захираҳои меҳнатӣ бо усулҳои 

оморӣ (ҳазор нафар) 

Солҳо 

Шумораи 

захираҳо 

меҳнатӣ 

Усули 

экстраполятсия 

Усули 

функсия 

хаттӣ 

Усули  

функсияи 

экспоненсионалӣ 

Усули 

муодилаи 

хатти рост 

2015 5111,0     

2016 5224,0     

2017 5326,0     

2018 5427,0     

2019 5521,0     

2020 - 5636,3 5603,0 5557,8 5628,7 

2021 - 5751,9 5685,0 5594,8 5731,0 

2022 - 5869,9 5767,0 5632,1 5833,3 

2023 - 5990,3 5849,0 5669,6 5935,6 

2024 - 6113,1 5931,0 5707,4 6037,9 

 

 Тибқи маълумотҳои ҷадвали 3.2.2 ояндабинии шумораи захираҳои 

меҳнатӣ бо усулҳои экстраполятсия, функсияи хаттӣ, функсияи 

экспоненсиалӣ ва муодилаи хати рост гузаронида шудааст, ки бузургиҳои он 

гуногун мебошад. Нишондиҳандаҳои ҳосилгардида бузургиҳои миёна 

y = 8933,12+190,9* t

y = 5321,8+102,3*t
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мебошанд, аммо ба андешаи мо аз қиматҳои ҳосилгардида агар боз 

нишондиҳандаи миёна ҳисоб карда шавад, барои хулосаи умумӣ баровардан 

муфид мегардад. Дар ин сурат формулаи мо шакли зеринро мегирад: 

 

Х̅ =
∑ 𝑌

𝑛
=

6113,1 + 5931,0 + 5707,4 + 6037,9

4
= 5947350 нафар 

 

 Натиҷаи ҳисоб муайян намуд, ки ба ҳисоби миёна шумораи захираҳои 

меҳнатӣ дар соли 2024 то 5947350 нафар расиданаш мумкин аст. 

 Дар асоси маълумотҳои ҷадвали 3.2.2 тағйирёбии шумораи захираҳои 

меҳнатиро дар шакли диаграмма пешниҳод менамоем.  

 
 Диаграммаи 3.2.2. - Ояндабинии шумораи захираҳои меҳнатӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳазор нафар  

 Дар заминаи маълумотҳои ҷадвали 2.1.1 нишондиҳандаи шумораи 

қувваи кориро бо усулҳои экстраполятсия, функсияи хаттӣ, функсияи 

экспоненсиалӣ ва муодилаи хати рост дар ҷадвали 3.2.3 пешниҳод менамоем. 

 Тибқи маълумотҳои ояндабинӣ шумораи аҳолии қувваи корӣ тамоюли 

афзоишёбӣ дошта, дар соли 2024 тибқи усули экстраполятсия ба 6113,1 ҳазор 

нафар баробар мегардад. 
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Ҷадвали 3.2.3. -Ояндабинии шумораи қувваи корӣ бо усулҳои оморӣ 

(ҳазор нафар) 

Солҳо 

Шумораи 

қувваи 

корӣ 

Усули 

экстраполятсия 

Усули 

функсияи 

хаттӣ 

Усули 

функсияи 

экспоненсионалӣ 

Усули 

муодилаи хати 

рост 

2015 2437,0 - - -  

2016 2438,0 - - - - 

2017 2460,0 - - - - 

2018 2478,0 - - - - 

2019 2514,0 - - - - 

2020 - 2566,3 2529,4 2520,8 2523,6 

2021 - 2618,9 2544,8 2527,6 2543,0 

2022 - 2672,6 2560,2 2534,4 2562,4 

2023 - 2727,4 2575,6 2541,3 2581,8 

2024 - 2783,4 2591,0 2548,2 2601,2 

 

Азбаски нишондиҳандаҳои ҳосилгардида гуногун мебошанд, барои 

баровардани хулосаи умумӣ бузургии миёнаро ҳисоб менамоем. 

Х̅ =
∑ 𝑌

𝑛
=

2783,4 + 2591,0 + 2548,2 + 2601,2

4
= 2630950 нафар 

Аз рафти таҳлил маълум гардид, ки шумораи қувваи корӣ ба ҳисоби 

миёна дар соли 2024 ба 2630950 нафар мерасад. 

Дар асоси маълумотҳои ҷадвали 3.2.3 тағйирёбии шумораи қувваи 

кориро дар шакли диаграмма пешниҳод мекунем. 

 
Диаграммаи 3.2.3. - Ояндабинии шумораи қувваи корӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳазор нафар  

 

Аз рафти дурнамо маълум гардид, ки шумораи қувваи корӣ дар сатҳи 

ҷумҳурӣ афзоиш ёфта истодааст, ки ин хусусият дар минтақаҳои Тоҷикистон 
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фарқкунанда мебошад. Хусусан, дар ВМКБ ҳиссаи қувваи корӣ тамоюли 

коҳишёбӣ дорад (нигаред ба ҷадвали 2.2.2). 

Дар заминаи маълумотҳои ҷадвали 2.1.1 нишондиҳандаи шумораи 

қувваи кории истифоданашаванда дар иқтисодиётро бо усулҳои 

экстраполятсия, функсияи хаттӣ, функсияи экспоненсиалӣ ва муодилаи хати 

рост дар ҷадвали 3.2.4 пешниҳод менамоем. 

Ҷадвали 3.2.4. - Ояндабинии шумораи қувваи кории 

истифоданашуда дар иқтисодиёт бо усулҳои оморӣ (ҳазор нафар) 

Солҳо 

Шумораи 

қувваи кории 

истифоданаша-

ванда дар иқ-

тисодиёт 

Усули 

экстраполятсия 

Усули 

функсияи 

хаттӣ 

Усули  

функсияи 

экспоненсионалӣ 

Усули 

муодилаи 

хати рост 

2015 2674,0 - - -  

2016 2786,0 - - - - 

2017 2866,0 - - - - 

2018 2949,0 - - - - 

2019 3007,0 - - - - 

2020 - 3060,0 3073,6 3037,8 3105,1 

2021 - 3131,4 3140,2 3068,9 3188,0 

2022 - 3187,4 3206,8 3100,3 3270,9 

2023 - 3252,7 3273,4 3132,1 3353,8 

2024 - 3319,4 3340,0 3164,2 3436,7 

 

Аз маълумотҳои ҷадвал бармеояд, ки сол то сол нишондиҳандаи қувваи 

кории истифоданашаванда дар иқтисодиёт афзоиш ёфта, сатҳи он дар соли 

2024 бо усули муодилаи хати рост ба 3436700 нафар мерасад. Бо мақсади 

баҳодиҳии умумии сатҳи ин нишондиҳанда бузургии миёнаи онро пешниҳод 

мекунем. 

Х̅ =
∑ 𝑌

𝑛
=

3319,4 + 3340 + 3164,2 + 3436,7

4
= 3315075 нафар 

Яъне, ба ҳисоби миёна дар соли 2024 нишондиҳандаи қувваи кории 

истифоданашаванда дар иқтисодиёт ба 3315075 нафар мерасад, ки ин ҳолат аз 

афзоиши шуғл дар сектори ғайрирасмӣ ё мушоҳиданашаванда шаҳодат 

медиҳад. 
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Дар асоси маълумотҳои ҷадвали 3.2.4 тағйирёбии шумораи қувваи кории 

истифоданашаванда дар иқтисодиётро дар шакли диаграмма пешниҳод 

мекунем. 

 

Диаграммаи 3.2.4. - Ояндабинии шумораи қувваи кории дар 

иқтисодиёт истифоданашаванда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳазор нафар

  

Хусусияти муҳимми ин нишондиҳанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз он 

бармеояд, ки суръати барзиёдшавии шумораи қувваи корӣ аз нишондиҳандаи 

қувваи кории истифоданашаванда дар иқтисодиёт кам мебошад. Дар солҳои 

2013-2019 суръати барзиёдшавии қувваи кории истифоданашуда дар 

иқтисодиёт 20,5%-ро ташкил намудааст. 

Нишондиҳандаи мазкур дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ низ афзоиш 

меёбад. Чунончи, дар рафти таҳқиқи боби дуюми диссертатсия маълум гардид, 

ки ин нишондиҳанда дар соли 2024 дар вилояти Суғд 864,2 ҳазор нафар, дар 

вилояти Хатлон 1156,0 ҳазор нафар, дар ВМКБ 96,6 ҳазор нафар, дар НТҶ ба 

936,0 ҳазор нафар ва дар ш. Душанбе 420,9 ҳазор нафар мерасад.  

Нишондиҳандаи марказии бозори меҳнат шуғли аҳолӣ ба шумор 

меравад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи натиҷаи ояндабиниҳо сол то сол 

афзоиш ёфта истодааст. Дар заминаи маълумотҳои ҷадвали 2.1.1 

нишондиҳандаи шумораи аҳолии машғулро бо усулҳои экстраполятсия, 

функсияи хаттӣ, функсияи экспоненсиалӣ ва муодилаи хати рост ояндабинӣ 

мекунем (ҷадвали 3.2.5). 
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Ҷадвали 3.2.5. - Ояндабинии шумораи аҳолии машғул бо усулҳои 

оморӣ (ҳазор нафар) 

Солҳо 

Шумораи 

аҳолии 

машғул 

Усули 

экстраполятсия 

Усули 

функсияи 

хаттӣ 

Усули  

функсияи 

экспоненсионалӣ 

Усули 

муодилаи хати 

рост 

2015 2380,0 - - -  

2016 2384,0 - - - - 

2017 2407,0 - - - - 

2018 2426,0 - - - - 

2019 2463,0 - - - - 

2020 - 2509,3 2479,0 2470,3 2474,4 

2021 - 2560,7 2496,2 2477,7 2495,2 

2022 - 2613,2 2512,8 2485,0 2516,0 

2023 - 2666,8 2529,4 2492,4 2536,8 

2024 - 2726,1 2546,0 2499,8 2557,6 

 

Дар рафти ояндабинӣ маълум гардид, ки шумораи аҳолии машғул дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоюли афзоишёбӣ дошта, тибқи маълумотҳои усули 

экстрополятсионӣ шумораи он дар соли 2024 ба 2726,1 ҳазор нафар мерасад. 

Бо мақсади муайян кардани қонунияти миёнаи тағйирёбии шуғли аҳолӣ, 

аз натиҷаи ҳисоби усулҳои ояндабинӣ, бузургии миёнаро мебарорем. 

Х̅ =
∑ 𝑌

𝑛
=

2726,1 + 2546 + 2499,8 + 2557,6

4
= 2582375 нафар 

Дар асоси маълумотҳои ҷадвали 3.2.5 тағйирёбии шумораи аҳолии 

машғулро дар шакли диаграмма пешниҳод мекунем. 

 
Диаграммаи 3.2.5. - Ояндабинии шумораи аҳолии машғул дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳазор нафар  
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Чуноне ки аз маълумотҳои диаграммаи 3.2.5 бармеояд, натиҷаи ҳисоби 

усулҳои ояндабинӣ аз афзоиши шуғли аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

далолат медиҳанд. Аммо суръати афзоиши шуғли аҳолӣ нисбат ба 

нишондиҳандаҳои захираҳои меҳнатӣ ва қувваи кории истифоданашуда дар 

иқтисодиёт барои солҳои 2013-2019 кам мебошад. Агар суръати афзоиш барои 

нишондиҳандаи шуғл 6,8% рост ояд, барои нишондиҳандаи захираҳои 

меҳнатӣ -13,6% ва қувваи кории истифоданашуда дар иқтисодиёт -20,5% рост 

меояд, ки нишондиҳандаи шуғл мутаносибан 6,8 б.ф. ва 13,7 б.ф. кам мебошад. 

Танҳо нишондиҳандаи бекорӣ дар ин давра -5,5% коҳиш ёфтааст. 

Дар заминаи маълумотҳои ҷадвали 2.1.1 нишондиҳандаи шумораи 

бекоронро бо усулҳои экстраполятсия, функсияи хаттӣ, функсияи 

экспоненсиалӣ ва муодилаи хати рост ояндабинӣ менамоем (ҷадвали 3.2.6). 

Ҷадвали 3.2.6. - Ояндабинии шумораи бекорони расмӣ бо усулҳои 

оморӣ (ҳазор нафар) 

Солҳо 
Шумораи 

бекорони расмӣ 

Усули 

экстраполятсия 

Усули 

функсияи 

хаттӣ 

Усули 

функсияи 

экспоненс

ионалӣ 

Усули 

муодилаи 

хати рост 

2015 57,0  - -  

2016 54,0  - - - 

2017 53,0  - - - 

2018 52,0  - - - 

2019 51,0  - - - 

2020  50,0 49,8 50,5 49,3 

2021  49,1 48,6 50,0 47,8 

2022  48,1 47,4 49,5 46,4 

2023  47,2 46,2 49,1 45,0 

2024  46,3 45,0 48,9 43,6 
 

Ҳангоми гузаронидани ояндабинии шумораи бекорони расмӣ мо аз 

ҳамаи усулҳои номбурда истифода намуда, дақиқ намудем, ки сатҳи 

коҳишёбии бекорони расмӣ аз натиҷаи ҳисоби ин усулҳо бармеояд. 

Аз рафти дурнамоӣ маълум гардид, ки шумораи бекорон бо усулҳои 

ояндабинӣ тамоюли коҳишёбӣ дорад ва бо мақсади дар маҷмӯъ арзёбӣ 

намудан, аз бузургии миёна истифода менамоем. 
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Х̅ =
∑ 𝑌

𝑛
=

46,3 + 45 + 48,9 + 43,6

4
= 45,9 ҳазор нафар 

Дар асоси маълумотҳои ҷадвали 3.2.6 тағйирёбии шумораи бекориро дар 

шакли диаграмма пешниҳод мекунем. 

 
Диаграммаи 3.2.6. - Ояндабинии шумораи бекорони расмӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳазор нафар  

Аз рафти дурнамоӣ маълум гардид, ки шумораи бекорони расмӣ дар 

соли 2024 то 45,9 ҳазор нафар имкони коҳишёбӣ дорад. Дар маънои томаш ин 

нишондиҳанда пурра маънои онро надорад, ки сол то сол изҳороти корхонаҳо 

дар бораи талабот ба кормандон аз шумораи бекорон камтар мешавад, балки 

шумораи қувваи кории дар иқтисодиёт истифоданашаванда афзоиш ёфта 

истодааст. 
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ХУЛОСА 

Натиҷаҳои асосии илмии таҳқиқот 

1. Дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ маълум гардид, ки зери 

мафҳуми бозори меҳнат маконе дар назар дошта мешавад, ки дар он ҷо қувваи 

меҳнатӣ, моликияти зеҳнӣ ва малакаю маҳорати инсон бо мақсади ба шуғл 

пайвастан ва ба даст овардани манфиати иқтисодӣ равона карда шуда, 

нишондиҳандаҳои он дар зери таъсири шароит ва омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, 

сиёсӣ, демографӣ ва муҳити географии минтақавӣ тағйир меёбад. Дар 

баробари ин, маҳз арзёбии омории омилҳои ба талаботу пешниҳоди бозори 

меҳнат ва шуғли пурсамари он таъсиркунанда барои равшан кардани 

мушкилоти асосии монеаи рушди бозори меҳнат замина фароҳам меорад. 

Бинобар ин чунин далелро ба назар гирифтан лозим аст, ки захирахои мехнатӣ, 

ҳосилнокии меҳнат, афзоиши иқтисодиёт ва дараҷаи некӯаҳволӣ бо ҳам алоқаи 

зич доранд [М-4]. 

2. Дар диссертатсия марҳилаҳои методологии баҳодиҳии омории вазъи 

бозори меҳнат ва шуғли пурсамари он пешниҳод карда шудаанд, ки имкон 

медиҳад, ки минтақаҳои кишвар бо назардошти вазъи бозори меҳнат ва шуғли 

пурсамари он гурӯҳбандӣ карда шаванд. Бо истифода аз нишондиҳандаи 

интегралии пешниҳодшуда арзёбии вазъи кунунии бозори меҳнати минтақавӣ 

ва шуғли пурсамари он гузаронида мешавад. Бартарии ин равиш дар он аст, ки 

бо ёрии ин нишондиҳандаи интегралӣ шиддатнокии бозори меҳнат ва шуғли 

пурсамари онро ҳам дар сатҳи давлатӣ ва ҳам дар сатҳи маҳаллӣ арзёбӣ кардан 

мумкин аст. Ба андешаи мо, самаранокии раванди фаъолияти бозори меҳнат аз 

ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва ҳуқуқие ки ҳамчун воситаи ба танзим дароварандаи ин 

фаъолият маҳсуб меёбад, вобастагии зич дорад. Бо мақсади боз ҳам васеътар 

омӯхтани муаммоҳои шуғл ва иштироки аҳолӣ дар шаклҳои гуногуни 

фаъолиятҳои меҳнатӣ, зарур аст, ки мунтазам таҳқиқотҳои интихобии оморӣ 

дар масъалаҳои шуғл гузаронида шавад. Дар рафти таҳқиқот маълум гардид, 

ки манбаи асосии маълумоти оморӣ оид ба таркиби сифатии қувваи корӣ, 

сохтори бекории воқеӣ ва давомнокии он, сабабҳои бекорӣ, роҳҳои пайдо 
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кардани кор, таҳқиқоти қувваи корӣ оид ба шуғл мебошад, ки имкон медиҳад 

шумораи бекорон ва қувваи кориро мутобиқи меъёрҳои ТБМ дар сатҳи 

мамлакат ва минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ намоем М-6. 

3. Таҳқиқоти диссертатсионӣ ошкор кард, ки бузургии нишондиҳандаи 

аҳолии машғул дар солҳои 2013-2019 мусбат арзёбӣ мегардад, зеро суръати 

афзоиши он 6,7%-ро ташкил мекунад. Ба ҳисоби миёна ҳамасола 26,0 ҳазор 

нафар ба шуғл фаро гирифта шудаанд. Соли 2019 нисбат ба соли 2018 

шумораи аҳолии машғул 37900 нафар зиёд шудааст. Баробари ин соли 2019 

изҳороти корхонаҳо дар бораи талабот ба кормандон 10201 нафарро ташкил 

мекард, ки ин ба индикаторҳои иҷтимоии СМР-2030 дар хусуси таъсис додани 

ҷойҳои нави кории доимии пурмаҳсул, ки солона на кам аз 100 ҳазор муқаррар 

гардидааст, нисбатан мувофиқат намекунад. Ҳиссаи бештари шуғли аҳолӣ дар 

иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолияте рост меояд, ки дар заминаи 

моликияти хусусӣ таъсис ёфтааст. Ба андешаи мо, яке аз омили асосии 

афзоиши шуғл аз рӯи шакли моликияти хусусӣ, ки дар соли 2019-ум 71,1%-и 

шуғли умумиро ташкил мекунад, баланд гардидани музди меҳнат ва шароити 

меҳнат мебошад. Масалан, ташкилотҳое, ки ба фаъолияти молиявӣ 

машғуланд, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар дар заминаи сармояи хусусӣ 

таъсис меёбанд ва дар соли 2019 музди миёнаи меҳнаташон 3203,93 сомониро 

ташкил намуд. Аз рафти таҳқиқи захираҳои меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

маълум гардид, ки суръати барзиёдшавии он нисбати нишондиҳандаи қувваи 

кории дар иқтисодиёт истифоданашуда кам мебошад. Дар солҳои 2013-2019 

суръати барзиёдшавии қувваи кории дар иқтисодиёт истифоданашуда 20,5%-

ро ташкил намудааст. Ба андешаи мо, тафовути ин бузургиҳо бештар аз 

манфиатҳои иқтисодии аҳолии қобили меҳнат вобастагӣ дорад. Яъне, қисме аз 

аҳолии қобили меҳнат ба корҳое машғуланд, ки даромадашон ба қайд гирифта 

намешаванд, ба монанди муҳоҷирати меҳнатӣ дар дохил ва хориҷи кишвар. 

Аммо ҳиссаи даромадашон нисбат ба музди миёнаи меҳнати ҳамаи намудҳои 

фаъолияти иқтисодӣ, ки дар соли 2019-ум 1335,52 сомонро ташкил мекунад, 

бештар мебошад. Ин ҳолат боис мегардад, ки қувваи корӣ ба бозори меҳнати 
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берунмарзӣ майл намоянд ва самараи он ба иқтисоди мамлакат коҳиш ёбад. 

Барои муайян кардани самтҳои афзалиятноки рушди бозори меҳнат бояд 

мунтазам мониторинги нишондиҳандаҳои асосии оморӣ гузаронида шуда, 

динамика ва тамоюлҳои рушд дар минтақаҳои мамлакат муайян карда шавад. 

Тибқи маълумотҳои ояндабинӣ шумораи захираҳои меҳнатӣ бо назардошти 

афзоиши миёна дар соли 2024 ба 6037,9 ҳазор нафар мерасад. Дар ин сурат 

талабот ба ҷойҳои кории холӣ бештар гардида, зарурати таъмини сатҳи 

бештари шуғли аҳолӣ ба миён меояд [М-5, 7]. 

4. Дар рафти гузаронидани ояндабинии нишондиҳандаҳои асосии 

бозори меҳнат маълум гардид, ки дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳолати нишондиҳандаҳо нобаробар ҷойгир шудааст. Чунончи, маълум гардид, 

ки дар ҳамаи минтақаҳо шумораи захираҳои меҳнатӣ бо маром афзоиш ёфта 

истодааст. Суръати барзиёдшавии захираҳои меҳнатӣ барои солҳои 2013-2019 

дар вилояти Суғд 9,9%, Хатлон 15,5%, ВМКБ 2,6%, НТҶ 16,3% ва шаҳри 

Душанбе 16,4%-ро ташкил мекунад. Афзоиши захираҳои меҳнатӣ дар 

минтақаҳо хусусиятҳои хоси худро дорад. Ба андешаи мо, сабаби асосии 

зиёдшавии нишондиҳандаи захираҳои меҳнатӣ дар шаҳри Душанбе раванди 

урбанизатсияи аҳолӣ, вилоятҳои Суғд, Хатлон ва НТҶ афзоиши табиии аҳолӣ 

ба шумор меравад. Дар ВМКБ аз сабаби афзоиши ками табиии аҳолӣ суръати 

барзиёдшавии захираҳои меҳнатӣ нисбати дигар минтақаҳо камтар мебошад. 

Таҳқиқоти диссертатсионӣ маълум намуд, ки нишондиҳандаҳои бозори 

меҳнат дар минтақаҳои ҷумҳурӣ тафовут доранд. Чунончи, натиҷаи ояндабинӣ 

муайян намуд, ки нишондиҳандаи қувваи корӣ эҳтимол дорад, ки дар ВМКБ 

сол то сол коҳиш ёбад. Аз 57,8 ҳазор нафари соли 2019 ба 45,2 ҳазор нафар дар 

соли 2024 баробар мешавад, агар афзоиши миёнаи мутлақи он тағйир наёбад. 

Баробари коҳиш ёфтани нишондиҳандаи қувваи корӣ дар ВМКБ, бузургии 

аҳолии машғул низ майл ба камшавӣ дорад. Дар дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ 

баръакс шуғли аҳолӣ зиёд шуда истодааст, аммо суръати афзоиши он нисбат 

ба суръати афзоиши қувваи корӣ дар иқтисодиёт истифоданашаванда камтар 

аст. Ба андешаи мо, коҳишёбии шумораи аҳолии машғул дар ВМКБ, зиёд 
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будани афзоиши муҳоҷират мебошад. Зеро дар соли 2019 ин нишондиҳанда 5 

ҳазор нафарро ташкил намуд, ки дар байни нишондиҳандаҳои минтақавӣ аз 

ҳама бештар мебошад [М-7]. 

5. Тадқиқот маълум кард, ки таъминоти меҳнатӣ ва шуғли истеҳсолӣ 

бештар ба тағйироти шумораи аҳолӣ ва сохтори ҷинсу синну соли он вобаста 

аст. Дар ноҳияҳои қувваи кории зиёд дошта мушкилотҳои бо кор таъмин 

кардан тезу тунд мешавад. Чунин вазъият барои ВМКБ низ хос аст, зеро 

таъминоти ками ҷойҳои корӣ дар онҷо вазъиятро бадтар карда, аҳолиро ба 

шаҳрнишинӣ ё муҳоҷирати меҳнатӣ мебарад. Таҳқиқи бекорӣ ошкор намуд, 

ки зиёд будани сатҳи бекорӣ дар синну соли 20-29 солагӣ, бештар ба 

муҳоҷирати меҳнатӣ сафарбар шудани намояндагони ҳамин синну сол 

дониста мешавад. Дар соли 2019 ҳиссаи шумораи ҷавонони дар синну соли 20-

29, ки ба Тоҷикистон кӯчидаомадаанд 15743 нафар ё 38,5%-и шумораи умумии 

кӯчида омадагон ва шумораи кӯчидарафтагони ҳамин синну сол 22530 нафар 

ё 41,3%-и шумораи умумии кӯчидарафтагонро ташкил намудаанд. Маълум 

гардид, ки ҷавонони ин синну сол дар як сол аз ҳисоби муҳоҷират 6787 нафар 

кам мешаванд. Зеро барои ҷавонони ин синну сол мушкилиҳои зиёде аз қабили 

паст будани музди миёнаи меҳнат, баланд будани индекси нархҳои истеъмолӣ 

ҷой дорад, ки боиси дастнорас гардидани манзили зист, бунёди хоҷагидорӣ, 

таъминоти пурраи хоҷагии хонавода ва дигар мушкилот мегардад [М-5]. 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот 

1. Дараҷаи шуғл ва бекорӣ, маоши миёна ва ғайра нишондиҳандаҳои 

асосии макроиктисодӣ ба ҳисоб мераванд, ки вазъи кунунӣ ва рушди иқтисоди 

миллиро баҳо медиҳанд. Таносуби байни талабот ва пешниҳодро на танҳо аз 

ҷиҳати миқдорӣ, балки аз ҷиҳати сохторӣ низ метавон арзёбӣ кард, ки агар 

талабот дар бозори меҳнат аз рӯи ҷинс, синну сол, сохтори касбӣ, сатҳи 

маҳорати аҳолӣ, ки мехоҳанд дар бозори меҳнат ба талабот мувофиқат кунанд. 

Аз тарафи давлат дида баромадани ин таклиф барои бо кор таъмин намудани 

пурмаҳсули аҳолӣ фоидаи калон мебахшад [М-6]. 
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2. Бозорҳои минтақавӣ ва маҳаллии меҳнат барои таъмини 

худтанзимкунӣ ва шуғли пурсамар заминаҳои заруриро фароҳам меоранд. 

Номутаносубии талаботро тавассути харакати сокинони қобили меҳнат 

бартараф кардан мумкин аст: кучонидани аҳолиро аз минтақаҳои аз қувваи 

коргари зиёдатӣ ба минтақаҳое, ки шумораи зиёди ҷойҳои корӣ доранд. Бо 

вуҷуди ин, суръати минтақавии ҳаракати аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

муқоиса бо кишварҳое, ки бозорҳои нисбатан мутараққӣ доранд, ҳанӯз ҳам 

паст боқӣ мемонад. Сабабҳои асосии камҳаракат будани бозори меҳнат дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ин сатҳи пасти даромаднокӣ, ки ба шиддати 

муҳоҷирати лапишнок халал мерасонад, болоравии нархҳо дар бозорҳои 

маҳаллӣ нисбат ба манзил ва арзиши баланди тағйир додани ҷои зист мебошад, 

ки барои аксари хонаводаҳо дастрас намегардад. Ба андешаи мо бартараф 

кардани ин мушкилотҳо барои пурзӯр кардани бозори меҳнати мамлакат 

бетаъсир нахоҳад монд. 

3. Ба андешаи мо, омилҳои асосии таъсиррасон ба нишондиҳандаҳои 

бозори меҳнати ВМКБ ин иқтисодӣ-иҷтимоӣ, демографӣ ва географӣ 

мебошанд. Баробари кам будани сатҳи музди меҳнати миёна, шароити кории 

мусоид фароҳам оварда нашудааст ва инфрасохтори истеҳсолӣ суст тараққӣ 

ёфта истодааст. Ҳамзамон, ҳолати депопулятсионӣ ва урбанизатсияи 

бошиддати аҳолӣ дар минтақа ҷой дорад. Аз ин рӯ, тавсия карда мешавад, ки 

тавассути ҷалби сармояҳо ва ташкили корхонаҳои истеҳсолию хизматрасонӣ, 

таъсиси ҷойҳои нави кории мусоид, таҳияи барномаи ҳавасмандгардонии 

иқтисодӣ-иҷтимоии аҳолии минтақа, муаммоҳои бозори меҳнат метавонад 

қисман бартараф карда шаванд. Ба андешаи мо, дар шароити имрӯзаи 

минтақаҳо ташкили ҷойҳои нави корӣ бо шароити мусоид ва музди меҳнати 

баланд омили асосии ҷалби қувваи корӣ ва таъмини шуғли аҳолӣ дониста 

мешавад. Зеро дар минтақаҳое, ки аҳолии шуғлварзанда музди меҳнати баланд 

мегиранд, ҳиссаи аҳолии дар иқтисодиёт истифоданашаванда ва бекорон кам 

мебошанд [М-6]. 
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4. Дар шароити кунунии рушди иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

масъалаи баланд бардоштани музди меҳнат шарти асосӣ дониста мешавад, 

зеро ҳиссаи даромадҳои меҳнатӣ нисбатан кам буда (дар соли 2019 ҳиссаи 

музди меҳнати кормандони кироя 24,2% и ҳамаи даромадҳои пулии 

хонаводаҳоро ташкил медод), қобилияти пурра таъмин намудани талаботҳои 

моддӣ ва маънавии кормандро надорад. Ин ҳолат боис мегардад, ки сатҳи 

бекорӣ афзоиш ёбад. Дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ, тафовути ҷинсии 

нишондиҳандаи бекорӣ ошкор карда шуд. Ҳиссаи бештари шумораи 

бекоронро дар ВМКБ ҷинси зан 51,1% ташкил намуда, ҳиссаи камтарини 

бекорони ҷинси зан ба ш. Душанбе 42,4% рост меояд. Ба андешаи мо, 

хусусияти фарқкунандаи ин нишондиҳанда аз ду омил вобастагӣ дорад: якум, 

бештари занҳои дар ш. Душанбе истиқоматкунанда ва кӯчида омада мақсади 

шуғл доранд ва музди меҳнати кироя онҳоро қаноат мекунад, ин аз як тараф, 

аз дигар тараф, бештари онҳо маълумоти олӣ дошта, имкони пайдо кардани 

ҷои корро доранд; дуюм, занҳои ВМКБ ба таҳсилоти олӣ пурра дастрасӣ 

надоранд (аз 42 муассисаи олии касбӣ 2 ададаш дар ВМКБ ҷойгир шудааст, ки 

дар он 4226 нафар таҳсил мекунанд) ва ҷойҳои кории кам ва шароити корӣ низ 

дар ин минтақа нисбат ба дигар минтақаҳо номусоид мебошад [М-5]. 

5. Дар рафти таҳқиқи коррелятсионӣ маълум гардид, ки байни 

нишондиҳандаи шуғл ва шуғл дар шароити ба меъёри беҳдошт номувофиқ 

алоқамандии зичи назаррас ҷой дорад. Ҳангоми ба як воҳид афзудани шуғли 

дар шароити ба меъёри беҳдошт номувофиқ, шумораи аҳолии машғул 

метавонад ба 0,09 нафар афзояд. Яъне дар ҳолати ҷой доштани шуғли ба 

меъёри беҳдошт номувофиқ, дараҷаи шуғли аҳолӣ суст афзоиш меёбад. Ба 

андешаи мо, дар сурати ҷой доштани шуғли кормандон дар шароити 

номусоид, дигар масъалаҳои соҳавиро, ба монанди захмбардорӣ, низоъҳои 

меҳнатӣ, фавти корманд ва дигарҳо ба миён меорад, ки боиси коҳишёбии 

шуғли аҳолӣ мегардад. 
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