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Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки дар амалияи аксарияти давлатњои дунё муносибатњои аграрї, аз он љумла
муносибатњои заминдорї аз љониби давлат танзим карда мешавад. Махсусан, дар шароити гузариш ба иќтисоди
бозорї масъалаи андозситонї, аз он љумла андози замин, дар марњилаи таърихї, њаёти иќтисодии мардум ва
ба хусусияти хоси хуби соњаи кишоварзї алоќаманд мебошад.
Замин яке аз мафҳумҳои калидӣ ва марказии соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, тамоми рушди ин соҳа аз он
сарчашма мегирад.
Ба андешаи Горбунов Г. А. «...Замин, ҳамчун як ҷузъи истеҳсолоти кишоварзӣ, яъне, истеҳсоли маҳсулоти
хӯрокворӣ ва ашёи хоми саноатӣ дар доираи қонунҳо қарор мегирад, ки ташкил ва иқтисодиёти саноатро дар
ҷомеа тавассути маҷмӯи механизмҳои ташкилӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ (фишангҳо, танзимкунандаҳо, меъёрҳо ва
муассисаҳо) танзим мекунад ва он истифодаи муҳити онро ҳавасманд мегардонад»[3].
Рушду равнаќи соњибкорї бевосита аз кўмаку дастгирии давлат, системаи андозу андозситонї ва кўмаки
маблаѓњои ташкилотњои байналхалќї ба ин соња вобаста мебошад. Ќонунгузорињои амалкунанда, дахолати бевоситаи
давлат ва органњои онро ба фаъолияти корхонањо ва ташкилотњо манъ мекунад, вале мустаќилияти соњибкор
бањудуд набуда, вай дар тањти назорати органњои танзимкунандаи давлат буда, дар чорчўбаи ќонун муайянкардашуда
фаъолият мекунад.
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Расми 1.- Вазифаҳои асосии танзими давлатӣ
Манбаъ: Аз ҷониби муаллиф дар асоси омӯзиши адабиёти илмї ва методӣ такя карда шудааст.
Зери мафњуми танзими давлатї, таъсири давлат ба истењсол, коркард ва фурўши мањсулоти кишоварзї, ашёи хом
ва озуќаворї, инчунин хизматрасонии истењсолї – техникї ва таъминоти моддї – техникии истењсолоти
агросаноатї ва раванди соњибкорї фањмида мешавад.
Захирањои замин ин мањсули табиат буда, аз вай њангоми коркарди интенсивї мумкин аст, ки фоидаи иловагї
ба даст овард, ки дар ояндаи наздик ба бадшавии њолати экологї ва камшавии њосилхезии он оварда мерасонад.
Аз ин хотир давлат барои таъмини сифати њосилхезии захирањои замин њамчун омили асосии истењсолоти
кишоварзї аз њисоби оќилона истифодабарии он бо усулњои хоси худ танзим менамояд. Дар њаќиќат масоили
танзими давлатии муносибатњои заминдорї ва андози замин дар шароити кунунӣ, масъалаи хеле муњими дахолати
давлат бо маќсади амалӣ намудани муњофизати заминњои корами кишоварзї ва истифодаи оќилонаи онњо ба
њисоб меравад. Муносибатњои заминдорї ва истифодаи самараноки захирањои замин метавонад фаќат ба
дастгирии бевоситаи давлат амалӣ карда, натиљаи мусбї орад. Вай метавонад дар шакли маблаѓгузории мустаќим
ё субсидияи давлатї ё бо роњи ѓайримустаќим бо роњи ташкил намудани низоми дурусти андозситонї, ќарзњои
имтиёзнок, паст кардани њар гуна мањдудиятњо њангоми истифодаи захирањо ва амсоли ин чорабинињо баромад кунад.
Чуноне Богданова А.Р. қайд намудааст: «…Дар баланд бардоштани самаранокии ташкилотҳои кишоварзӣ
механизми иқтисодии танзими давлатии муносибатҳо дар соҳаи кишоварзӣ, аз ҷумла замин як қатор омилҳо:
банақшагирӣ, қарздиҳӣ, маблағгузорӣ, нархҳо ва ғайра нақши муҳимро мебозад. Муайян намудани мундариҷаи он
ҳамчун «роҳи ба истеҳсолот пешниҳод шудан» тавсия карда мешавад»[2].
Танзими давлатї дар шароити иќтисоди бозорї њангоми гузаронидани ислоњоти замин бояд дар асоси

ќонунњои иќтисоди бозорї ба анљом расад. Дар ин љо пеш аз њама ба ќонунњои талабот ва таклифот, раќобати
озоди соњибкорон ва молистењсолкунандагони кишоварзї анљом пазирад. Сабаби асосии буњрони иќтисодии соњаи
кишоварзї низ ба аќидаи мутахассисон ин таъсири сусти наќши танзими давлатї ва дастгирии соња, набудани
нуќтаи назари мушаххас оид ба ислоњоти замин, аз он љумла низоми андозї мебошад. Маќсади танзими давлатї
дар он аст, ки давлат аз истифода аз шаклњои гуногуни андоз ва андозситонї, нарх ва ѓайринархї ва усулњои
(мустаќим ва ѓайримустаќим) барои барќарорсозї ва ташкили иќтисоди бозорї дар соњаи мазкур мусоидат
менамояд.
Чуноне ки таљрибаи ислоњоти замин дар аксарияти давлатњои хориљї нишон медињад, дар аксарияти онњо
давлат ќисмати зиёди функсияи назоратро аз болои истифодабарии захирањои замин ва таќсимоти замин ба дўши
худ гирифта, ќисман њуќуќи моликиятдориро ба заминистифодабарандагони шахсї вомегузаронанд. Барои
њавасмандгардонии заминистифодабарандагон ва заминдорон дар даврањои муайяни тараќќиёти худ, таъсири
дахолати худро барои самаранок истифодабарии захирањои замин бо ёрии усулњои иќтисодї, маъмурї ва њуќуќї
ба анљом мерасонад.
Ба ақидаи Қурбонова Ф.К. низоми заминдорї «Њамин тариќ, дар давраи иќтисоди бозоргонї низоми
заминдории музднок амал мекунад, ки вай бояд ба чунин талаботњо љавобгў бошад:

бояд њавасмандї оид ба истифодаи оќилонаи захирањои заминї ташкил карда шавад;

истењсолкунандагони кишоварзиро нисбатан бо имкониятњои баробар барои ташкили
такрористењсолї васеъшуда таъмин намудан зарур аст;

шароит барои барќарорсозии заминњои вайроншуда, баланд бардоштани сифати хок ташкил карда
шавад» [7].
Усули иќтисодии танзими давлатии ислоњоти замин таввасути агентњои иќтисодї ба воситаи фишангњои
иќтисодї (нарх, андоз, меъёри фоиз ва ѓайрањо) таъсир расонида, ба тарзи ѓайримустаќим ба воситаи
механизми њавасмандии иштирокчиёни ин раванд ва танзими талабот, таклифот, сохтори мањсулоти
истењсолшуда ва истеъмолиро ба анљом мерасонанд. Њамин тариќ механизми муњими танзими иқтисодии
ислоњоти замин- ин низоми андоз ва пардохтњо ба буљаи давлат ба њисоб меравад. Барои
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї ин пеш аз њама андози ягона ба њисоб меравад,
пардохткунандагони андози ягона њамаи корхонањои кишоварзї, новобаста аз шаклњои ташкили - њуќуќї
ва хољагидорї мебошанд. Ба объекти андозситонии заминњои кишти кишоварзї, ки дар онњо мањсулот
истењсол карда мешавад, инчунин заминњои фонди љангал ва об, ки барои фаъолияти хољагидорї
махсусгардонида шудаанд, дохил мешавад.
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Манбаъ: Аз тарафи муаллиф дар асоси омӯзиши адабиёти илмї ва методӣ такя гардидааст.
Расми 2.- Усули иќтисодии танзими давлатии ислоњоти замин
Усули маъмурии танзими ислоњоти замин дар худ фаъолияти ба тартиб даровардашудаи агентњои
иќтисодиеро аз љониби давлат инъикос менамояд. Усули маъмурии танзими муносибатњои заминдорї дар бисёр
мавридњо ба амалигардонии назорат аз болои риояи меърњои њуќуќї ва механизми иќтисодии
заминистифодабарї ва инчунин барои истифодаи љазоњо барои замин истифодабарї, равона карда мешавад.
Агар дар ягон минтаќаи муайян њолати вайронкунии ќонунњо ва риояи нодурусти механизмњои иќтисодї,
зарурияти љорӣ намудани ин усул муайян шавад, вале дар њолати баръакс зарурияти љорӣ намудани усули
маъмурї ба миён намеояд.
Давлат ин масъаларо ба воситаи коркарди меъёрњои экологї ва фаъолияти корхонањои кишоварзї ба монанди:
меъёри муайяни истифодаи нурињои минералї ва зањрхимикатњо; меъёр ва ќоидаи истифодаи нурињои органикї ва
ѓайрањо истифода мебарад. Инчунин истифодаи субсидияњои иќтисодї ё имтиёзњои андоз барои истењсоли
мањсулоти аз љињати экологӣ тоза ва љорї намудани љаримањо барои зарароварї ба муњити зист аз фоида холӣ нест.
Ба ѓайр аз ин давлат метавонад баъзе мањдудиятњоро ба шаклњои заминистифодабарӣ ворид намояд. Масалан,
дар њудудњои оромишгоњ љорї намудани имтиёзњо (дастгирии иловагии молиявї, њавасмандгардонии иќтисодї ва
ѓайра) аз њисоби пешнињоди давлат ба роњ монда мешава. Омўзиши масоили муносибатњои заминдорї ва
тањлили истифодаи захирањои замин дар Тољикистон тайи якчанд соли охир ба назардошти таљрибаи давлатњои

хориљї, анъанањои миллї, урфу одати мардум ва таърихи заминдории мардуми тољик зарурияти пешнињоди
модели экологї- иќтисодии гузарондани ислоњоти заминро дар соњаи кишоварзї ба миён меоранд. Мањз дар
таъмини тараќќиёти босуботи кишоварзї ќисмати марказиро ислоњоти замин ва муносибатњои заминдорї
ташкил медињад. Аз он ки мо то чї андоза масоилњои экологї - иќтисодї ва иљтимоии дењотро њал менамоем,
таќдири 73%-и ањолии дењот ва бехатарии озуќавории кишварро ба роњи мусбї њал хоњем кард ва он маљмўи
чорабинињое, ки дар модели экологї иќтисодї оварда шудааст, барои њалли ислоњоти замин хеле бамаврид мебошад.
Тањлили нуќтаи назари экологии гузаронидани ислоњоти замин бояд дар мадди аввал љой дошта бошад, чунки дар
њаќиќат баъзе таѓйиротњои соњаи иљтимоӣ ва иќтисодиро то љое њал кардан мумкин аст, аммо барои бартараф
намудани масоилњои экологии ислоњот солњои тулонї лозим аст, махсусан дар даврае, ки буњрони хеле вазнини соњаи
кишоварзї дар мо њукмрон аст.
Дар њаќиќат агар мо ба масоилњои ислоњоти замин аз нигоњи воќеї бањо дињем, мебинем, ки бисёр масоилњои
экологии он роњи њалли худро наёфтаанд ё ки њангоми гузаронидани ислоњот ба назар гирифта нашудаанд. Агар ба
таљрибаи давлатњои аз лињози кишоварзї тараќќи карда назар афканем, мебинем, ки соњаи кишоварзї дар ин
кишварњо ба низоми заминдории аз љињати илмї асоснок кардашудаи маљмуи чорабинињои агротехникї,
мелиоративї ва ташкили чорабинињои истифодаи оќилонаи захирањои замин барќароркунї ва баландбардории
њосилхезии хок, истифодаи киштгардони илман асоснок карда шуда, такя менамоянд.
Таљрибаи пешќадами ватанї ва хориљї нишон медињад, ки њангоми интенсификатсияи заминдорї афзоиши
њосилнокии зироатњои кишоварзї 70% аз риояи низоми дурусти заминдорї ва 30% аз ворид намудани навъњои
пешќадами зироатњои кишоварзї бо потенсиали баланди њосилноки вобастагї дорад. Масалан, самаранокии
иќтисодї фаќат аз љорї намудани киштгардонӣ, аз љињати илмї асосноккардашуда дар пахтакорї 8-10 сентнерро
аз 1-гектар ташкил мекунад. Агар мо ин раќамњоро бо пул ифода намоем, дар як сол ќариб 220 млн. сомонӣ ё 88
млн. доллари амрикоиро ташкил мекунад.
Танзими давлатии муносибатњои заминдорї ва масъалаи андозситонї дар самтњои гуногун ба
истифодабарии усулњои гуногун ба амал оварда мешавад. Пеш аз њама давлат бояд ташкили бозори молњои кишоварзї,
ашёи хом ва озуќавориро танзим намояд. Вай танзими зидди он њисобиро ба амал бароварда, мањдудияти
гуногунро барои ташкилотњои инњисорї дар доирањои нархї, андозї ва ќарзї истифода мебарад. Дар як ваќт
аз тарафи давлат дар самтњои гуногун бо истифодабарии усулњои гуногун ба амал дароварда мешавад. Пеш аз
њама давлат бояд ташкили бозорї молњои кишоварзї, ашёи хом ва озуќавориро танзим кунад. Вай танзими
зиддиинњисориро ба амал бароварда, мањдудиятњои гуногунро барои ташкилотњои инњисорї дар доирањои
нархї, андозї ва ќарзї истифода мебарад. Дар як ваќт давлат инкишофи тиљорати хурд ва миёнаро дастгирї
мекунад.
Яке аз усулњои таъсир намудани давлат ба масъалаи андозситонї, ки ба ташаккули сохторњои нави ташкилӣ
мусоидат мекунад, литсензиякунонї ба шумор меравад. Бо ќарори њукумат таркиби литсензиякунонї ва
шаклњои фаъолияти литсензиякунонӣ муайян гардидааст. Масъала оид ба додани иљозатнома бояд аз тарафи
органњои махсуси муттасадї, дар муддати 30 рўз аз рўйи пешнињоди ариза ва њама њуљљатњои лозима дида баромада
шавад.
Давлат аз рўйи нархњои мањсулот, корњо ва хизматрасонињо танзим намуда, дар ваќти зарурӣ нархњои танзимшуда
ва устуворро тасдиќ карда, аз болои нархњои ташкилотњои монополистї назорат мебарад. Бо бањисобгирии вазият
корњо дар ин ё он соњањои хољагии халќ, давлат ќарздињии имтиёзнокро истифода намуда, барои ба амал
баровардани барномањои самаранок ва маќсаднок дотатсияњо ва субсидияњо пешнињод менамояд. Давлат
сифати мањсулотро назорат намуда, фаъолияти иќтисодии берунии соњибкориро танзим мекунад.
Яке аз хусусиятњои хоси танзим муносибатњои заминдорї ва ислоњоти замин дар шароити имрўза бо якдигар
алоќаманд намудани воситањои маъмурию њуќуќї ва њавасмандкунии иќтисодї мебошад. Дар шароити имрўза
яке аз вазифањои муњими давлатї – кўмак расонидан ва ташкили шаклњои нави истифодаи самараноки захирањои
замин ва дар ин замина бењдошти муњити зист, инчунин ба андозсупории имтиёзнок гузаронидани корхонањое, ки
мањсулоти аз љињати экологї тоза бароварда, ба бењтаршавии њолати дурусти истифодаи захирањои замину об мусоидат
намоянд.
Бо боварии том гуфта метавонем, ки дар мавриди иҷро гардидани масъалаҳои дар боло зикргардида танзими
давлатии гузаронидани ислоҳоти замин дар соҳаи кишоварзӣ амалӣ хоҳад шуд.
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АННОТАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В статье рассматривается государственное регулирование земельной реформы. Также речь идет об основных
задачах государственного регулирования, земельных ресурсов, государственного регулирования в рыночной
экономике, экономического метода государственного регулирования земельной реформы через экономических
агентов, административного метода регулирования земельной реформы, разработки экологических стандартов,
изучении земельных отношений и анализе землепользования в Таджикистане. Было подчеркнуто, что, прежде
всего, государство должно регулировать организацию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Можно с уверенностью сказать, что в случае реализации вышеперечисленных вопросов будет
осуществлено государственное регулирование земельной реформы в аграрном секторе.
Ключевые слова: земля, государственное регулирование, земельные ресурсы, рыночная экономика,
экологические стандарты, земельные отношения, землепользование.
АННОТАТСИЯ
ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ГУЗАРОНИДАНИ ИСЛОЊОТИ ЗАМИН ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ
Дар мақола оид ба вазифаҳои асосии танзими давлатӣ, захираҳои замин, танзими давлатӣ дар шароити иқтисоди
бозорӣ, усули иқтисодии танзими давлатии ислоҳоти замин тавассути агентҳои иќтисодї, усули маъмурии
танзими ислоҳоти замин, коркарди меъёрҳои экологӣ, омӯзиши масоили муносибатҳои заминдорӣ ва таҳлили
истифодаи захираҳои замин дар Тоҷикистон сухан рафта, таъкид гардидааст, ки пеш аз ҳама давлат бояд ташкили
бозори молҳои кишоварзӣ, ашёи хом ва озуқавориро танзим намояд. Бо боварии том гуфта метавонем, ки дар
мавриди иҷро гардидани масъалаҳои дар боло зикргардида танзими давлатии гузаронидани ислоҳоти замин дар
соҳаи кишоварзӣ амалӣ хоҳад шуд.
Калидвожаҳо: замин, танзими давлатӣ, захираҳои замин, иқтисоди бозорӣ, меъёрҳои экологӣ, муносибатҳои
заминдорӣ, истифодаи захираҳои замин.
ANNOTATION
THE STATE REGULATION OF LAND REFORM IN AGRICULTURE
The article discusses the state regulation of land reform. It also deals with the main tasks ,,of
stateregulation, land resources, state regulation in a market economy t,he economic method of state regulation of land
reform through economic agents, the administrative method of regulating land reform, the development
ofenvironmental standards, the study of land relations and analysis of land use in Tajikistan. It was emphasized
that, first of all, the state should regulate the organization of markets for agricultural products, raw materials
and food.It is surely can say that in case of implementation of the above issues the state regulation of land
reform in the agricultural sector will be implemented.
Key words: land, state regulation, land resources, market economy, environmental standards, land relations, land use.

