
Замимаи №1 
бо фармоиши Агентии хариди давлатии  

мол, кор ва хизматрасонии назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз «14» марти соли 2016, №32 
тасдиқ шудааст. 

 
 

Наќшаи солонаи харид 
 
 
Бо фармони (фармоиши) №____ аз ___________ тасдиќ шудааст. 
 
Номгўи ташкилоти харидор ________________________________ 
 
Наќшаи солонаи харид барои соли 2016 
 
Номгўи предмети харидшаванда Манбаи 

маблаѓгузорї 
Њаљми 

маблаѓгузорї 
барои хариди 

мазкур 

Маблаѓи 
тахминии 

харид 

Мўњлатњои 
баргузории 

харид 

Усули 
ба наќша 

гирифташудаи 
озмуни харид 

1 2 3 4 5 6 
Маҳсулоти кишоварзӣ, моҳигӣ, фермерӣ, 
хоҷагии ҷангал ва ба ҳиминҳо монанд: 
- Маҳсулоти боғпарварӣ ва хоҷагии қишлоқ; 
- Донагиҳо, картошка, сабзавот, мевагӣ ва мағз; 
- Маҳсулоти фермерӣ, шикорӣ ва моҳипарварӣ; 
- Маҳсулоти хоҷагии ҷангал ва чӯб; 
- Дигарҳо (мушаххас гардад) 

     

Маҳсулоти нафтӣ, сӯзишворӣ, қувваи барқ ва 
дигар манбаҳои энергия: 
- Ҳаммаи навъи сӯзишворӣ: ангишт; кокс; торф; 

газҳо; нафт; керосини авиатсионӣ; бензин; 
сузишвории дизелӣ; мазут;  
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- равғанҳои молиданӣ; бензини махсус; вазелин 
ва воски нафтӣ; битум; асфалт; 

- Қувваи барқ ва дигар намуди эренгия; 
- Дигарҳо (мушаххас гардад) 
Маҳсулоти канданиҳои кӯҳӣ металҳо ва дигар 
маҳсулоти ба ҳамин гурӯҳ таалуқдошта: 
- Қум ва хок; маҳсулоти кимиёвии 
ғайриорганикӣ ва нуриҳои минералӣ; 

- Намак ва хлориди натрий; 
- Минералҳо, сангҳо ва металҳои қимматбаҳо; 
-  Хӯлаҳо ва маъданҳои филизӣ; 
- Металҳои асосӣ; 
- Дигар маҳсулоти минералӣ ва ғайриметалӣ; 
- Дигарҳо (мушаххас гардад) 

     

Маҳсулоти озуқаворӣ, нӯшокиҳо, тамоку ва 
дигар маҳсулоти ба ҳамин гурӯҳ таалуқдошта:  
- Маҳсулоти ҳайвонот, гӯшт ва маҳсулоти 

гӯштӣ; 
- Моҳӣ тайёр ё моҳии консервакунонидашуда; 
- Равғанҳои растанӣ ё ҳайвонот; 
- Маҳсулоти ширӣ; 
- Маҳсулоти галлагӣ, крахмал ва маҳсулоти 

крахмалӣ; 
- Фураж; 
- Шакар; 
- Маҳсулоти нонӣ; 
- Маҳсулоти макаронӣ; 
- Чой, какао ва каҳва; 
- Ҳанут (Специи) 
- Нушокиҳо ва нушокиҳои спиртӣ, тамоку; 
- Дигарҳо (мушаххас гардад) 

     

Таҷҳизот барои хоҷагии деҳқонӣ: 
- Таҷҳизоти хоҷагиҳои ҷангал ва қишлоқ, ки 

барои омода намуда ва коркарди замин зарур 
аст; 

- Асбоби дарав (Косилки); 
- Мошинҳо барои соҳаи кишоварзӣ ва боғдорӣ 

ва асбобҳои пошиданӣ; 
- Ядакҳо; 
- Таҷҳизоти махсус барои хоҷагиҳои ҷангал ва 
қишлоқ; 
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- Қисмҳои эҳтиётӣ барои таҷҳизоти хоҷагиҳои 
ҷангал ва қишлоқ; 

- Дигарҳо (мушаххас гардад) 
Либоса, пойафзол ва дигар лавозимот: 
- Либосҳои махсус барои истифода дар кор; 
- Либоси болоӣ; 
- Либосҳо аз руи предмет (таҳпӯш ва ғайра); 
- Ҷавоҳирот, соат ва дигарҳо; 
- Ҳар гуна пойафзол аз рӯи таъинот; 
Маҳсулоти чармин, бофандагӣ, пластмасин ва 
резин: 
- Чарм; 
- Масолеҳи бофандагӣ; 
- Ҳама гуна ресмонҳо; 
- Масолеҳи резинӣ ва пластмасин; 
- Партовҳои чарм, бофандагӣ, резин ва 

пластмас; 
- Торҳои синтетики ва каучукӣ; 
- Дигарҳо (мушаххас гардад) 

     

Маҳсулоти чопӣ: 
- Китобҳои чопӣ, брошюраҳо ва дигарҳо; 
- Маводҳои чопии махсуси стандартӣ; 
- Рӯзнома ва маҷаллаҳо; 
- Рангҳо; 
- Қолабҳо барои чоп; 
- Регистрҳо, китобҳои муҳосибӣ, ва дигар 

маводҳои конселярии ҷопӣ; 
- Дигарҳо (мушаххас гардад) 

     

Маводҳои кимиёвӣ: 
- Газҳои саноатӣ; 
- Красителҳо ва пигментҳо; 
- Нуриҳо ва пайвастагиҳои азотӣ; 
- Ашёи пластмассаи аввалия; 
- Маводҳои тарканда; 
- Химикатҳои тоза ва дигар маҳсулоти кимиёвӣ 

(ширеш, химикатҳо барои суратбарорӣ в.ғ.); 
- Дигарҳо (мушаххас гардад) 
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Таҷҳизоти компютерӣ ва лавозимоти 
канселярӣ: 
- Дастгоҳо барои коркарди матн, нусхабардорӣ 

ва полиграфӣ, лавозимоти канселярӣ; 
- Таҷҳизоти компютерӣ ва лавозимоти он; 
- Принтерҳо, сканерҳо, факс, телефон в.ғ.; 
- Дигарҳо (мушаххас гардад) 

     

Мошинҳо, дастгоҳҳо, таҷҳизоти электрикӣ ва 
қисмҳои этиётӣ, асбобҳои равшаникунанда: 
- Муҳаррикҳои электрикӣ; генераторҳои барқ 

ва электротрансформаторҳо; 
- Асбобҳои идора ва тақсими қувваи барқ; 
- Кабел ва ноқилҳои изолятсияшуда; 
- Аккумуляторҳо; 
- Ламҳаои электрикӣ ва таҷҳизоти 

равшаникунанда ва қисмҳои эҳтиётии онҳо; 
- Таҷҳизоти электрикӣ; 
- Лавозимоти электрикӣ, электромеханикӣ ва 

электротехникӣ; 
- Дигарҳо (мушаххас гардад) 

     

Таҷҳизоти радиоӣ ва телевизионӣ, 
коммуникатсионӣ, телекоммуникатсионӣ ва ба 
инҳо монанд: 
- Дастгоҳҳои паҳнкунандаи мавҷҳои радиоӣ ва 

телевизионӣ;  
- Қабулкунакҳои мавҷҳои телевизионӣ ва 

радиоӣ ва таҷҳизот барои сабти овоз ё тасвир;  
- Шабакаҳо;  
- Таҷҳизоти телекаммуникатсионӣ; Дигарҳо 

(мушаххас гардад) 

     

Таҷҳизоти тиббӣ, дорусозӣ ва лавозимоти 
гигенаи шахсӣ: 
- Таҷҳизоти тиббӣ; 
- Маҳсулоти фармасефтӣ; 
- Ашёи гигенаи шахси; 
- Таҷҳизот ва маснуот барои истифода дар 
ҷасад ба мурдахона; 

- Дигарҳо (мушаххас гардад) 

     

Таҷҳизоти нақлиёти ва маҳсулоти марбут ба 
нақлиёт:  
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-  Воситахои нақлиёт; 
-  Узви афтамашина; 
-  Қисмҳои эҳтиёти ва лавозимот барои воситаҳои 
нақлиёт; 

-  Мотосикл ва аробачаи дучарха; 
-  Киштиҳо ва зарфҳои майда; 
-  Локомативхо, вагонҳо ва қисмҳои эҳтиёти 
онҳо;  

-  Ҳавопаймо ва воситаи нақлиёт дар ҳаво; 
-  Таҷҳизотҳои гуногуни нақлиёти ва қисмҳои 
эҳтиёти  барои иваз намудан; 

- Дигарҳо (мушаххас гардад) 
Таҷҳизотҳои бехатари, оташхомушкунӣ,  
таҷҳизоти муҳофизатӣ ва барои милитсия: 
- Таҷҳизот барои истифода дар ҳолатҳои 

фавқулода ва олоти ҳимоявӣ;  
- Таҷҳизоти милитсия; 

-    Яроқ, лавозимоти ҷангӣ ва қисмҳои 
алоқаманд; 

-  Нақлиётҳои низомӣ ва қисматҳои алоқаманд; 
-  Киштиҳои ҳарбӣ ва қисмҳои вобаста ба он; 
-  Ҳавопаймои ҳарбӣ, ракета ва таҷҳизотҳои 
космонафтикӣ; 

-  Системаҳои электронии ҳарбӣ; 
-  Экипирофкаи инфиродии ёрирасон (Боявая 
униформа), каскаҳои ҳарбӣ, противогазҳо ва 
либосҳои тирнагузаранда (Пуленепробиваемая 
одежда); 

- Дигарҳо (мушаххас гардад) 

     

Асбобҳои мусиқӣ, молҳои варзишӣ, бозиҳо, 
бозичаҳо, передметҳои ҳунарҳои мардумӣ, 
асбобҳои санъат ва лавозимотҳо 

-  Асбобҳои мусиқӣ ва қисмҳои эҳтиётии онҳо; 
-  Таҷҳизот ва молҳои варзишӣ; 
-  Бозиҳо ва бозичаҳо; 
-  Предметҳо барои дастовардҳои санъати 
ҳунарҳои мардумӣ ва дастовардҳои санъат; 

- Дигарҳо (мушаххас гардад) 

     

Таҷҳизоти озмоишгоҳӣ ва оптикӣ (ба истиснои 
айнакҳо) 
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-  Асбобҳои обуҳавосанҷӣ ва навигатсионӣ; 
- Асбобҳои геологӣ ва геофизикӣ; 
- Асбобҳои ченкунӣ (тарозуҳои дақиқ, мизи 
нақшакашӣ в.ғ); 

-  Асбобҳо барои назорати хусусиятҳои физикӣ; 
-  Таҷҳизот барои санҷиш ва тафтиш (микроскоп, 
сканерҳо в.ғ); 

-  Асбобҳои оптикӣ; 
-  Соат барои ба қайд гирифтани вақти корӣ; 
-  Дастгоҳҳо барои идораи равандҳои саноатӣ а 
идораи дистансионӣ; 

- Ҳар гуна асбобҳо барои арзёбӣ ё санҷиш; 
- Дигарҳо (мушаххас гардад) 
Мебел (аз ҷумла мебел барои корхона), 
лавозимот барои мебел, асбобҳои рӯзгор (ба 
ғайр аз асбобҳои равшанидиҳӣ) ва маводҳо 
барои тозакунӣ: 

-  Мебел; 
-  Лавозимот барои мебел; 
-  Ҳар гуна таҷҳизот (таҷҳизоти соҳаи 
хизматрасонии маишӣ, таҷҳизот барои 
дезинфексия, таҷҳизот барои корҳои 
канализатсионӣ); 

-  Молҳои матоъгин (қолинҳо, ҳар гуна банду 
ресмонҳо); 

-  Асбобҳои рӯзгор; 
-  Маводҳо барои тозакунӣ; 
- Дигарҳо (мушаххас гардад) 

     

Оби ҷамъкардашуда ва тозакардашуда 
- Обҳои маъданӣ; 
- Дигарҳо (мушаххас гардад) 

     

Таҷҳизоти саноатӣ 
- Таҷҳизот барои истеҳсол ва истифодабарии 
механикии энергия; 

-  Таҷҳизот барои коркарди маҳсулоти 
озуқаворӣ, нӯшокиҳо ва маҳсулоти тамоку ва 
қисмҳои эҳтиётии дахлдори онҳо; 

- Танурҳо (печи), корхонаҳои партовсӯзонӣ ва 
танурҳои саноатӣ ё озмоишӣ; 

-  Таҷҳизот барои борбардорӣ ва қимҳои эҳтиётӣ 
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барои ин гуна таҷҳизот; 
- Таҷҳизот барои хунуккунӣ ва ҳавотозакунӣ; 
-  Станокҳои механикӣ; 
- Таҷҳизот барои саноати бофандагӣ, дӯзандагӣ 
ва коркарди чарм; 

- Таҷҳизот барои истеҳсоли қоғаз ва картон; 
- Ҳар гуна таҷҳизот барои таъйиноти умумӣ ва 
махсус; 

- Дигарҳо (мушаххас гардад) 
Таҷҳизот барои саноатӣ кӯҳӣ ва сохтмон  

- Таҷҳизоти кӯҳӣ; 
- Таҷҳизот барои кор дар рӯи замин, мошинҳои 
чуқурикобӣ ва қисмҳои эҳтиётии он; 

- Мошинҳои сохтмонӣ ва таҷҳизотҳо; 
- Таҷҳизот барои коркарди минералҳо ва 
моделкунонии шаклҳои қолабӣ; 

- Мошинҳои гусенитсадор; 
- Қисмҳои эҳтиётии барои мошинҳои саноати 
куҳӣ ва техникаи сохтмонӣ; 

- Таҷҳизот барои соҳаи металлургӣ ва қимҳои 
эҳтиётии ба он вобаста; 

- Таҷҳизот барои устохонаҳо; 
- Дигарҳо (мушаххас гардад) 

     

Масолеҳи сохтмонӣ, масолеҳи ёрирасон барои 
сохтмон (ба ғайр аз дастгоҳҳои электрикӣ): 

- Масолеҳи сохтмонӣ ва дигар молҳои мабут ба 
ҳамин гурӯҳ; 

- Маҳсулоти сохторӣ; 
- Кабел, ноқилҳо ва молҳои мабут ба ҳамин 
гурӯҳ; 

- Асбобҳо, қулфҳо, калидҳо, занҷирҳо ва 
пружинаҳо; 

- Қистернаҳо, обанборҳо (резерваур), 
контейнерҳо, радиаторҳои гармкунакҳои 
марказонидашуда ва дегҳо; 

- Рангҳо, лакҳо ва мастикҳо; 
- Санги схтмонӣ, оҳак, гипс ва шифер; 
- Дигарҳо (мушаххас гардад) 

     

Корҳои сохтмонӣ  
- Корҳо оид ба омодасозии майдони сохтмонӣ; 

     

 7 



- Корҳои сохтмонии пурра ва қисман; 
- Корҳои анҷомдиҳии сохтмон (Отделочные 
строительные работы); 

-  Кирояи мошин ва таҷҳизот барои корҳои 
ҷамъиятӣ бо оператор (кирояи кран в.ғ.); 

- Дигарҳо (мушаххас гардад) 
Нармафзор ва низомҳои иттилоотӣ 

-  Бастаҳои нармафзори саноатӣ; 
-  Бастаҳои нармафзор барои шабакаҳои 
интернетӣ; 

- Бастаҳои нармафзор барои сохтани ҳуҷҷатҳо, 
графика, коркарди тасвир, дурнамоҳо ва 
маҳсулнокӣ; 

- Бастаҳои нармафзор барои транзаксияҳои 
шахсӣ ва тиҷоратӣ; 

- Бастаҳои нармафзор барои алоқа ва 
мултимедиа; 

- Бастаҳои нармафзор барои маҳзани маълумот 
ва кор бо онҳо; 

- Утилитаҳо барои бастаҳои нармафзорӣ; 
-  Низомҳои иттилоотӣ ва серверҳо; 
- Ҳар гуна бастаҳои нармафзор ва системаи 
иттилоотӣ; 

- Дигарҳо (мушаххас гардад) 

     

Таъмир ва хизматрасонии техникӣ: 
- Таъмир ва хизматрасонии техникии воситаҳои 
нақлиёт, таҷҳизоти алоқаманд; 

-  Таъмир, хизматрасонии техникӣ ва 
хизматрасонии воситаҳои нақлиёти ҳавоӣ, роҳи 
оҳан ва автомобилӣ; 

-  Таъмир ва хизматрасонии техникии таҷҳизоти 
тиббӣ ва бениҳоят дақиқ; 

- Таъмир ва хизматрасонии техникии насосҳо, 
винтелҳо, ҷумакҳо ва қуттиҳои металлӣ; 

- Таъмир ва хизматрасонии техникии асбобҳои 
муҳофизатӣ ва ҳарбӣ; 

- Таъмир ва хизматрасонии техникии объектҳои 
сохтмонӣ; 

- Ҳар гуна таъмир ва хизматрасонии техникӣ; 
- Дигарҳо (мушаххас гардад) 
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Васлкунӣ (ба ғайр аз васлкунии нармафзорҳо): 
- Васлкунии таҷҳизоти механикии электрикӣ; 
- Васлкунии таҷҳизот барои ченкунӣ, тафтиш, 
санҷиш ва навигатсия; 

- Васлкунии таҷҳизоти алоқа; 
- Васлкунии таҷҳизоти тиббӣ ва ҷарроҳӣ; 
- Васлкунии кампютерҳо ва техникаи коргоҳ; 
- Васлкунии таҷҳизоти зиддисӯхторӣ; 
-  Васлкунии низомҳои идоракунӣ ва роҳнамоӣ; 
- Дигарҳо (мушаххас гардад) 

     

Хизматрасониҳои сохтмонӣ, меъморӣ, 
инженерӣ ва нозирӣ 

     

Хизматрасониҳои иттилоотӣ: машваратдиҳӣ, 
таҳияи нурафзорҳо, интернет ва кумаки техникӣ 

     

Хизматрасониҳое, ки бо соҳаи саноати нафту 
газ алоқаманданд.  

     

Хизматрасонӣ дар соҳаи кишоварзӣ, хоҷагии 
ҷангал, боғпарварӣ, занбурпарварӣ ва 
моҳипарварӣ 

     

Хизматрасонӣ барои корхонаҳо: 
Юридикӣ; маркетингӣ;машваратӣ; интихоби 
кадрҳо;фаъолияти ҷопбарорӣ ва бехатарӣ. 

     

Хизматрасонӣ дар соҳаи маориф ва таёйркунии 
мутахассисон 

     

Хизматрасонӣ дар соҳаи тандурустӣ ва 
иҷтимоӣ 

     

Истироҳат ва фароғат, фарҳанг ва варзиш      
 
Эзоњ:  

- Муќаррароти сутуни 6 чадвали мазкур танњо ба ташкилотњое дахл дорад, ки дорои “Маќоми ташкилоти соњибихтисос” 
мебошанд; 

- Номгӯи мол, кор ва хизматрасониҳо бо ҳамин номгӯъ маҳдуд намегардад ва эҳтимоли таҷдиди назар намудани он вуҷуд 
дорад 

 
Ному насаб  ва имзои роњбари ташкилоти харидор 

 9 


	Наќшаи солонаи харид

