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Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон оид ба 
экспертнзаи давран дуюми диссертатсияи Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна 

дар мавзӯи «Зуҳуроти нави баргашти муҳоҷирони меҳнатӣ дар шароити 
афзоиши ҳаракати байналхалқии қувваи корӣ (дар мисоли Ҷумҳурии 

Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз 
рӯйи ихтисоси 08.00.11 - Иқтисодиёти нуфус ва демография

Диссертатсия дар мавзӯи «Зуҳуроти нави баргашти муҳоҷирони 
меҳнатӣ дар шароити афзоиши ҳаракати байналхалқии қувваи корӣ (дар 
мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» дар кафедраи баҳисобгирии бухгалтерии 
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон иҷро гардидааст.

Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна 01 майи соли 1981 таваллуд шудааст, 
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Соли 2003 Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати 
Тоҷикистонро аз рӯи ихтисоси иқтисодчй бо тахассуси «Баҳисобгирии 
бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит» хатм намудааст.

Солҳои 2008-2012 ҳамчун мудири лабораторияи кафедраи баҳисобгирии 
бухгалтерӣ ва аудит (ҳоло баҳисобгирии бухгалтерй)-и Донишгоҳи давлатии 
ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон фаъолият намудааст. Аз соли 2012 то 2020 
ҳамчун ассистенти кафедраи баҳисобгирии бухгалтерии Донишгоҳи давлатии 
ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон фаъолият намудааст.

Аз соли 2020 то инҷониб Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна дар 
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ба сифати 
муаллимаи калони кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ фаъолият дорад.

Мавзӯи диссертатсияи Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна дар ҷаласаи 
Шӯрои олимони донишгоҳ аз 10 марти соли 2011, протоколи №7 тасдиқ 
гардидааст.

Роҳбари илмӣ: Азимов Абдумавлон Ҷалилович, доктори илмҳои 
иқтисодӣ, профессори кафедраи назарияи иқтисодии Донишкадаи иқгисод 
ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон.



Шаҳодатнома № 602 оид ба супоридани имтиҳонҳои номзади аз 31 
майи с. 2010 (таърихи фалсафа ва илм бо баҳои 4), аз 12 апрели с. 2013 
(забони англисӣ бо баҳои 4) ва аз рӯи ихтисоси 08.00.05- Иқтисодиёт ва 
идоракунии хоҷагии халқ (бо баҳои 5) аз 24 июни с. 2019 дода шудааст.

Дар парвандаи аттестатсионӣ рӯйхати корҳои илмӣ мавҷуданд, ки 
онҳо ба мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ дахл дошта, бо шумораи 39 
маколаи илмӣ, аз ҷумла 6 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
нашр гардидаанд.

Аз рӯи натиҷаҳои экспертизаи диссертатсия дар мавзӯи «Зуҳуроти 
нави баргашти муҳоҷирони меҳнатӣ дар шароити афзоиши ҳаракати 
байналхалқии қувваи корӣ» хулосаи зерин бароварда шуд:

1. Мубрам будани мавзӯн диссертатсия
Дар давраи Истиқполияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дохил 

ва хориҷи кишвар чорабиниҳои зиёди давлатӣ, байналмилалӣ ва 
байниидоравӣ оид ба ҳалли душвориҳо дар самти муҳоҷират ва таъмин 
намудани ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои муҳоҷирон ва аъзои оилаҳои онҳо 
гузаронида шуданд. Лекин сиёсат ва муносибати бисёр давлатҳои ҷаҳон ба 
муҳоҷират ва демография зудивазшаванда мебошад ва ин гуна шароит 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро водор месозад, ки саривақт тадбирҳои иловагиро 
барои мӯътадил гардонидани вазъи муҳоҷират амалй намояд. Яке аз чунин 
душвориҳо ва зуҳуроти нави муҳоҷиратӣ барои Тоҷикистон тайи солҳои 
охир, ин баргаштани (рондан ва берун кардани) шумораи зиёди 
муҳоҷирони меҳнатии кишварамон аз ҳудуди Федератсияи Русия бо сабаби 
риоя накардани қонунгузории ин давлат мебошад, ки шумораи ин гуна 
муҳоҷирони ба ватан баргашта даҳҳо ҳазор нафарро ташкил медиҳад ва ба 
онҳо воридшавии такрорӣ ба ҳудуди ин кишвар аз 3 то 5 сол ва дар баъзе 
ҳолатҳо то 10 сол манъ аст.

Баъд аз ба ватан баргаштани муҳоҷирони меҳнатии рондашуда ё 
берункардашудаи кишварамон, онҳо ба мушкилиҳои зиёди иқтисодию 
иҷтимоӣ ва психологӣ дучор мегарданд, ки пешгирии саривақтии он бо 
дарназардошти расонидани хизматрасониҳои давлатӣ бар манфиати 
оилаҳои муҳоҷирон ва ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад. Зеро, муҳоҷирони 
меҳнатии баргашта баъд аз солҳои тӯлонии ҳозир набудан дар кишвари 
худ, ҷамъиятро ба таври дигар мебинанд ва ҳис мекунанд, ки ин гуна 
дигаргуниҳо бесабаб нестанд. Чунки бо гузашти вақти муайян алоқаҳои 
муҳоҷирони меҳнатии баргашта бо рафиқону ҳамкорони собиқ ва инчунин 
бо хешу таборон мисли пештара набуда, дар баъзе ҳолатҳо талаф ё канда 
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ҳам мешаванд. Тайи даҳсолаҳои охир ҷамъият ва муҳити ҷомеа 
зудивазшаванда буда, ҷойивазкунии шаҳрвандон низ чӣ дар дохил ва чӣ 
дар хориҷи мамлакат тез ивазшаванда мебошад. Яъне, ин гуна вазъияти 
зудҳаракатии аҳолии кишварамонро ба ҷараёни босуръати муҳоҷиратӣ 
шабоҳат додан мумкин аст.

Мушкилии дигаре, ки дар вуҷуди муҳоҷирони меҳнатии баргашта 
дида мешавад, ин таъсири манфӣ ба ҳолати психологии онҳо мебошад ва 
чунин ҳиссиёт ба қоидаҳои беруншавӣ ва рондашавии муҳоҷирон 
вобастагӣ дорад. Зеро дар ин гуна вазъият инсон нисбати худ беҳурматӣ ва 
таҳқиркуниро ҳис мекунад, ки чунин муносибати пастзании инсонӣ 
муддати муайян муҳоҷирони баргаштаро ором намегузорад ва рӯҳафтода 
менамояд,

Инчунин, саривақт пайдо накардани ҷойи кор дар ватани худ баъди 
баргаштан аз хориҷа, бадшавии вазъи молиявии оила, маъюб гардидан ва 
аз даст додани фаъолияти пурраи корӣ, гирифтор шудани муҳоҷирон ба 
ҳар гуна бемориҳо ва аз он ҷумла ба касалиҳои сирояткунанда, мушкилоти 
сершуморро ба сари муҳоҷирони меҳнатии тоҷик меоварад.

Қайд кардан зарур аст, ки баъзе масоили назариявӣ ва амалии 
муҳоҷирони меҳнатй дар шароити афзоиши байналхалқии қувваи корӣ ба 
таҳқиқоти алоҳида ниёз доранд.

Омӯзиши нокифояи мазмуни зуҳуроти нави баргашти муҳоҷирони 
меҳнатӣ дар шароити байналхалқии қувваи корӣ, инчунин таъмин нагаштани 
муҳоҷирони меҳнатӣ бо кори таъин ҳангоми баргаштан ба ватан интихоби 
мавзӯи диссертатсия, объект ва предмети таҳқиқ, мақсад ва вазифаҳои онро 
муайян намудааст.

Бо дарназардошти муқаррароти зикршуда, аҳамияти назариявӣ ва амалии 
диссертатсияро мубрам арзёбӣ меёбад.

2. Мутобиқати ихтисос ва номи мавзӯъ ба шиносномаи ихтисос 
ва муҳтавои диссертатсия

Диссертатсияи Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна дар мавзӯи «Зуҳуроти 
нави баргашти муҳоҷирони меҳнатӣ дар шароити афзоиши ҳаракати 
байналхалқии қувваи корӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ ба ихтисоси 08.00.11 - 
Иқтисодиёти нуфус ва демография мувофиқат мекунад.

Натиҷаҳои дар таҳқиқот аз ҷониби муаллиф бадастоварда ба бандҳои 
шиносномаи ихтисоси зикршуда мутобиқат мекунад. Натиҷаҳои диссертатсия 
дорои аҳамияти илмию амалй буда, ба рушди илми иқтисодй саҳм хоҳанд 
гузошт.
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3. Алоқамандии мавзӯи диссертатсия ба самтхои афзалиятноки рушди 
илмҳои иқтисодӣ дар ҷумҳурӣ

Мавзӯи диссертатсия ба самтҳои афзалиятноки рушди илмҳои иқтисодӣ 
дар ҷумҳурӣ, аз он ҷумла ба масъалаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва зуҳуроти нави 
баргашти онҳо дар шароити афзоиши ҳаракати байналхалқии қувваи корӣ, ки 
дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 
2030 ва “Барномаи давлатии мусоидат ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2018-2019”робита дорад.

4. Мутобиқати теъдод ва мазмуни интишороти натиҷаҳои илмӣ ба 
муҳтавои диссертатсия ва автореферати он

Муқаррароти асосӣ ва хулосаҳои диссертатсия дар 39 кори илмӣ, аз он 
ҷумла 6 мақола дар маҷаллаҳои такризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидаанд, ки 
ба талаботи банди 35-уми Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267 тасдиқ шудааст, 
мувофиқат мекунанд.

Номгӯи муҳимтарин корҳое, ки моҳияти илмии диссертатсияро инъикос 
менамоянд:

А) Интишорот дар маҷаллаҳои тақризшаванда, ки аз ҷониби КОА-и 
назди Президенти Ҷущурии Тоҷикистон тавсия шудаанд:

1. Таджибаева М.Н. Внутренняя миграция и ее влияние на социально- 
экономические процессы Республики Таджикистана. [Текст] / М.Н. 
Таджибаева//Вестник ТГУПБП. 2012 №3(51)- С. 175-180.
2. Таджибаева М.Н. Эволюция миграционного процесса в 
трансформационной экономике Евразийского региона (на примере 
Республики Таджикистан) [Текст] / М.Н. Таджибаева, А.Д. Азимов, А.З. 
Азимова //Вестник Ошского государственного университета. 2016 №3-
С. 36-41.
3. Тоҷибоева М.Н. Рафтори муҳоҷиратии аҳолии Тоҷикистон ва ҷараёни 
таҳаввулоти он. [Матн] / М.Н. Тоҷибоева, А.З.Азимова // Ахбори ДДҲБСТ 
2017 №5-С. 85-91.
4. Таджибаева М. Н. Эмиграция из Таджикистана в Россию: тренды и 
последствия. [Текст] / М.Н. Таджибаева, А.Д. Азимов, А.З. Азимова, 
Ш.А.Акрамов // «Экономика народонаселения и демография». 2018 № 1 -С. 
44-49.
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5. Тоҷибоева М.Н. Таҳлили вазъи муосири муҳоҷирати аҳолӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва асосҳои ҳуқуқии он. [Матн] / М.Н. Тоҷибоева, А.Ҷ.Азимов // 
Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ 2020 №3 - С. 145-150
6. Тоҷибоева М.Н. Ҷанбаҳои назариявии бозгашти муҳоҷирони меҳнатӣ ба 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] / М.Н. Тоҷибоева // «Иқтисодиёти Тоҷикистон» 
2021 №2- С.159-164
7. Тоҷибоева М.Н. Танзими равандҳои муҳоҷират дар шароити афзоиши 
ҳаракати байналхалқии қувваи корӣ. [Матн] / М.Н. Тоҷибоева, А.Ҷ. Азимов 
// «Иқтисодиёти Тоҷикистон» 2022 №1- С. 2012-2018

Б) Мақолаҳо дар дигар маҷаллаҳо ва маҷмӯи маводҳои конференсия:

8. Таджибаева М. Н. Миграция в Республики Таджикистан. / М.Н. 
Таджибаева, А.Д. Азимов // Материалы международного научно- 
практического семинара для молодых исследователей «Социально- 
демографические проблемы молодежи в условиях кризиса» - Москва:
2009, - С. 7-10
9. Таджибаева М. Н. Демографическое развитие Таджикистана в условиях 
рынка. / М.Н. Таджибаева, А.Д. Азимов, А.З.Азимова // Материалы 
второго международного симпозиума «Миграционный мост между 
центральной Азией и Россией в условиях экономического кризиса»- 
Москва: Худжанд 2010.- С. 38-41
10. Таджибаева М. Н. Миграция населения в Республики Таджикистан: 
типология и подходы. / М.Н. Таджибаева, А.Д. Азимов, А.З. Азимова // 
Маҷмӯи мақолаҳои олимону омӯзгорон ба «Соли маориф ва фарҳанги 
техникй». Иқтисод ва тиҷорат: зинаҳои рушди илм -Хуҷанд: ДИС ДДТТ
2010. - С. 212-216
11. Таджибаева М. Н. Миграционная политика в условиях рынка. / М.Н. 
Таджибаева, А.Д. Азимов, А.З. Азимова // Маҷмӯи мақолаҳо ва 
маърӯзаҳои дар XIII илмию амалии профессорону омӯзгорон дар мавзӯи 
«20 соли Конфронси Истикдолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди 
иқтисодиёт ва иҷтимоиёт дар кишвар» - Хуҷанд : ДИС ДДТТ 2011.- С. 158- 
161
12. Таджибаева М. Н. Современные особенности социально- 
демографического развития Таджикистана. / М.Н. Таджибаева // 
Материалы третьего международного симпозиума Миграционный мост 
между центральной Азией и Россией «Роль миграции в модернизации и 
инновационном развитии экономики стран, посылающих и принимающих 
мигрантов» -Москва: Худжанд 2011. -С. 544-548
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13. Таджибаева М. Н. Особенности и причины миграции Республики 
Таджикистан. / М.Н. Таджибаева, А.Д. Азимов, А.З. Азимова // Материалы 
второй международной научно-практической конференции «Регулируемая 
миграции -реальный путь сотрудничества между Россией и Вьетнамом XXI 
век» 2012.-С. 106-110.
14. Тоҷибоева М.Н. Бозори меҳнат: тамоилҳои истифодаи қувваи корӣ ва 
муҳоҷирати таълимӣ. / М.Н. Тоҷибоева, А.Ҷ. Азимов // Конференсияи 
илмию амалӣ. «Масъалаҳои раванди муҳоҷирати меҳнатӣ: мушкилот ва 
дурнамо»- Душанбе 2013.- С. 169-173
15. Таджибаева М. Н. Влияние внутренней миграции на социально - 
экономическое развитие Таджикистана / М.Н. Таджибаева, А.З. Азимова // 
Международная научно-практическая конференция «Миграционные мосты 
в Евразии»- Москва 2013. -С. 331-335
16. Таджибаева М. Н. Миграция населения и ее социально-экономические 
последствия. / М.Н. Таджибаева, А.Д. Азимов // Сборник материалов VI 
международной научно-практической конференции Миграционные мосты 
в Евразии «Роль миграции в социально-экономическом и демографическом 
развитии посылающих и принимающих стран Евразии: регионы Восточной 
Европы и Центральной Азии»-Москва- Ереван 2014.-С. 144-149.
17. Тоҷибоева М.Н. Муҳоҷирати меҳнатй, таълимӣ ва таъсири он ба рушди 
инсонй. / М.Н. Тоҷибоева. А.З. Азимова // Маҷмӯи мақолаҳо ва маводи 
конфронси илмию амалӣ «Инкишофи сармояи инсонӣ дар иқтисодиёти 
Тоҷикистон: вазъият ва тамоюли рушд» - Хуҷанд 2014.- С. 268-271
18. Таджибаева М.Н. Эволюционная динамика миграционного поведения 
населения Таджикистана. / М.Н. Таджибаева, А.Д. Азимов // VII 
Международная научно-практическая конференция Миграционные мосты 
в Евразии «Роль трудовой миграции в социально-экономическом и 
демографическом развитии посылающих и принимающих стран»- Москва- 
Ставрополь 2015,-С. 325-330
19. Тоҷибоева М.Н. Раванди иқтисоди бозорӣ ва таъсири он ба бозори 
меҳнат, муҳоҷирати меҳнатӣ ва таълимӣ. / М.Н, Тоҷибоева., А.Ҷ. Азимов., 
А.З. Азимова // Маҷмӯи мақолаҳо ва маводи конфронси илмию амалии 
апрели бахшида ба 25 солагии Истикдолият: Дастовардҳои иҷтимоӣ ва 
иқтисодӣ - Хуҷанд-ДИСДДТТ 2016.- С. 58-63
20. Таджибаева М. Н. М Трудовая миграция в Таджикистане: тренды и 
подходы к управлению. / М.Н. Таджибаева, А.Д. Азимов., А.З.Азимова // 
Материалы IX международного научно-практического форума 
Миграционные мосты в Евроазии: модели эффективного управления 
миграцией в условиях развития Евразийского интеграционного проекта. 
Москва 2017.-С. 64-71.
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21. Таджибаева М.Н. Миграция из Таджикистана в России: тренды и его 
последствия. / М.Н. Таджибаева, А.З. Азимова // Международная научно - 
практическая конференция “Актуальные проблемы экономики, финансы, 
право” -Украина 2018. -С. 25-29.
22. Тоҷибоева М.Н. Муаммоҳои шуғлнокӣ ва омӯзиши ҷараёнҳои бекорӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. / М.Н. Тоҷибоева // Конференсияи ҷумҳуриявии 
илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Асосҳои иҷтимоию иқтисодии рушди 
инноватсионии бозори меҳнат дар шароити иқтисоди хурди кушодаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» -Душанбе 2019.-С .201-209
23. Тоҷибоева М.Н. Зуҳуроти асосии муҳоҷират дар шароити рушди 
инноватсионӣ. М.Н. Тоҷибоева, А.Ҷ. Азимов // Конференсияи ҷумҳуриявии 
илмӣ-назарияви дар мавзӯи «Пешвои миллат ва эҳёи тамаддуни тоҷикон» - 
Хуҷанд 2019.- С. 25-30
24. Тоҷибоева М.Н. Тамоюли афзоишёбандаи муҳоҷирати аҳолӣ ва 
баҳодиҳии институтсионалӣ оид ба рушди ҷараёнҳои муҳоҷират. / М.Н. 
Тоҷибоева, М.С. Носирҷонова // Конференсияи ҷумҳуриявии илмй-амалӣ дар 
мавзӯи «Масъалаҳои иҷтимоӣ-иқтисодии ташаккул ва амалкунии бозори 
меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» -Душанбе 2020,- С. 25-30
25. Таджибаева М.Н. Международная миграция населения Таджикистана. / 
М.Н. Таджибаева, А.З. Азимова// Материалы XII Международный научно- 
практический форум «Миграционные мосты в Евразии: Глобальное и 
региональное измерения» - Москва 2020.- С 25-26
26. Таджибаева М.Н. Ҳолати ҳозираи муҳоҷирони меҳнатии баргашта ва 
ҷалби онҳо дар раванди рушди кишвар. / М.Н. Тоҷибоева // Конференсияи 
ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Дастовардҳои соҳаи меҳнат, 
муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар даврони истиқдолият» - Душанбе 2021.- 
С.75-76

5. Мавҷудияти санадҳои тасдиқкунандаи татбиқи натиҷаҳои илмӣ дар 
истеҳсолот ё имконияти татбиқ намудани онҳо

Натиҷаҳои асосии назариявии диссертатсия дар мавзӯи « Зуҳуроти 
нави баргашти муҳоҷирони меҳнатӣ дар шароити афзоиши ҳаракати 
байналхалқии қувваи корӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» дар 
ҷараёни таълими Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 
Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 
истифода шудааст.
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Ҳамчунин натиҷаҳои илмию амалии таҳқиқоти диссертатсиониро метавон 
дар фаъолияти Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ истифода бурд.

6. Саҳми довталаб дар иҷрои таҳқиқоти диссертатсионй
Ҳамаи давраҳои ҷиҳати иҷрои нақшаи кории илмӣ бо иштироки бевоситаи 

муаллиф гузаронида шудааст ба монанди таҳияи мавзӯъ, асосноккунӣ ва 
мубрамияти он, мақсади гузошташуда ва иҷрои вазифаҳои он. Муаллиф дар 
такмилдиҳии методикаи баҳодиҳии равандҳои муҳоҷират ва қувваи корӣ, 
усулҳои муайян намудани таҳлил ва танзими ҷараёнҳои афзоишёбандаи 
муҳоҷиратро дар асоси гузаронидани пурсишномаҳо саҳм гузошта, мутобиқ ба 
шароити муносибатҳои бозорӣ хулоса, пешниҳодҳо ва мақолаҳои илмиро чоп 
намудааст.

Қарори ҷаласа
Баъди шунидан ва муҳокима намудани диссертатсияи Тоҷибоева Мавҷуда 

Негматовна дар мавзӯи «Зуҳуроти нави баргашти муҳоҷирони меҳнатӣ дар 
шароити афзоиши ҳаракати байналхалқии қувваи корӣ (дар мисоли 
Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.11 - Иқтисодиёт нуфус ва демография; тақризи 
роҳбари илмӣ - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Азимов А.Ҷ.; баромади 
муқарризони холис - доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент Дадоматов Д.Н. ва 
доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент Абдуқодиров Х.А., ҳамчунин баромади 
муқаррризони ғайрирасмӣ - доктори илмҳои иқтисодй, дотсент Шокиров Т.С. 
ва номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Назаров Х.С, ҷаласаи ғайринавбатии 
факултети баҳисобгирй ва андози Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва 
сиёсати Тоҷикистон дар асоси натиҷаҳои овоздиҳии кушода ва хулосаи 
пешниҳодгардида оид ба мутобиқати ихтисос ва номи мавзӯъ ба шиносномаи 
ихтисос, навгонии илмӣ, аҳамият ва хулосаҳои диссертатсия, инчунин 
натиҷаҳои корҳои нашршудаи диссертатсияи Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна

қарор мекунад:
1. Диссертатсияи Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна дар мавзӯи 

«Зуҳуроти нави баргашти муҳоҷирони меҳнатӣ дар шароити афзоиши 
ҳаракати байналхалқим қувваи корӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 
08.00.11 - Иқтисодиёти нуфус ва демография ҷавобгӯ ба талаботи 
муқарраргардида арзёбӣ мегардад.
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2. Ба Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна дар муддати на зиёд аз 10 рӯз 
мактуби ҳамроҳ, нусхаи протокол ва хулосаи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, 
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар бораи пешниҳоди диссертатсия ба шӯрои 
диссертатсионии бГЖОА-ООЗ назди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дода 
шавад.

Ҳангоми овоздиҳӣ ба масъалаи мазкур 20 нафар иштирок доштанд. 
Натиҷаҳои овоздиҳии кушода чунин аст:

тарафдор - 20 нафар
зид - нест
бетараф - нест
Хулоса дар ҷаласаи ғайринавбатии шӯрои олимони факултети 

баҳисобгирӣ ва андози Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати 
Тоҷикистон аз 4 майи соли 2022, протоколи № 10 қабул шудааст.

Раиси ҷаласа:
Декани факултети баҳисобгирӣ ва андоз 
н.и.и, дотсент Орипов А.А.

Муқарризи холис 
д.и.и., дотсент Дадоматов Д.Н.

Муқарризи холис 
д.и.и., дотсент

Котиби маҷлис: 
номзади илмҳои иқтисодӣ 

АбдуқодировХ.А.

Қӯзибоева Б.М.

маҳаллаи 17, хонаи 1, ДДҲБСТ,
тел: +992 (3422) 2 3811
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