
АННОТАЦИЯ 
ба диссертатсияи Абдуллоева Адолатљон Толибљоновна дар мавзўи 

«Муњољирати мењнатї ва таъсири он ба инкишофи бозори минтаќавии 
мењнат (дар намунаи вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон)» 

 
Вожаҳои калидӣ: бозори минтақавии меҳнат, муҳоҷирати меҳнатӣ,  

иштғол, бекорӣ,  безработица, сиёсати муҳоҷират, баризофагии қувваи 

меҳнатӣ, сиёсати иштиғоли минтақавӣ.  

Мақсади диссертация тадқиқи таъсири муњољирати мењнатии беруна ба 
инкишофи бозори минтаќавии мењнат, њамчунин андешидани  тадбирњо 
оид ба такмили танзими он дар иќтисодиѐти вилояти Суѓди Љумњурии 
Тољикистон мебошад.  

Заминаи методологии диссертацияро усулҳои диалектикии системавӣ 

ташкил медиҳанд. Барои иҷрои вазифаҳои гузошташуда методҳои таҳлили 

муқоисавӣ, таҳлили иқтисодӣ-оморӣ, абстраксия илмӣ, синтез истифода бурда 

шудааст. 
Дар диссертатсия муносибатњои  назариявиро ба танзими иштиѓол ва 

муњољирати ањолї аз минтаќањои дорои ќувваи баризофаи мењнатї 
љамъбаст намуда, дар асоси он мафњуми бозори минтакавии мењнатро аниќ 
кардааст. Ѓайр аз ин исбот шудааст, ки муњољирати берунї  индикатори 
фаровонии бозори минтаќавии мењнат мебошад, ки таъсири мутаќобилаи 
онњоро инъикос мекунад. Њамчунин исбот шудааст, ки бозори  минтаќавии 
мењнат дар вилояти  Суѓд ба минтаќаи дорои ќувваи бариловаи мењнатї 
мансуб буда,  захирањои азими озоди ќувваи корї  дорад, ки дар натиљаи  
бе таѓйир мондани вазъи муайяни демографї, амиќрафти  номутаносибии 
пешнињоду  талабот ба мењнат чун оќибати  боќї мондани стагнатсияи 
соњањои пешбари иќтисодиѐт, сатњи  пасти њавасмандгардонии мењнатї ва 
инкишоф наѐфтани бахши соњибкорї дар минтаќа ба  миѐн омадааст. 
Асоснок карда шудааст, ки муњољирати мењнатии берунаи ањолї  дар 
вилояти Суѓд яке аз  механизмњои афзалиятдоштаи коњиши ташаннуљи 
бекорї дар минтаќа мебошад. Тамсилаи иќтисодию математикї коркард 
шудааст, ки дар он он динамикаи мусбати муњољирати мењнатии беруна 
дар  вилояти Суѓд аз њама бештар ба сатњи ќашшоќї дар минтаќа,   
њамчунин ба теъдоди хатмкунандагони муассисањои  тањсилоти олии 
минтаќа њассос аст. Самтњои аз њама ояндадори такмили  тадбирњо оид ба 
танзими иштиѓол ва муњољират дар бозори минтаќавии мењнат муайян 
карда шудаанд. Аз љумла зарурати ворид сохтани тасњењот ба соњањои 
маориф, буљету андоз, муњољират ва иттилоот ошкор карда шудааст. 

 Муќаррароти  мазкур имкон медињанд чунин шуморем, ки 
диссертатсия дорои унсурњои навгонии илмї буда, тадќиќоти ба 
охиррасида дар мавзўи муњим ба њисоб меравад.  

 


