3. СОҲАИ ИСТИФОДА
3. Таснифоти мазкур номгўйи машѓулиятњои дар њудуди Љумҳурии
Тољикистон истифодашавандаро инъикос намуда, онҳоро аз рӯйи сатҳ ва
ихтисосмандӣ мутобиқи намудҳои корҳои иҷрошаванда тасниф менамояд.
Таснифот барои гузаронидани таҳқиқотҳои омории тақсимкунии аҳолӣ аз
рӯи машғулиятҳо, ташкили баҳисобгирии оморӣ бо мақсади амалӣ
намудани сиёсати самараноки шуғл, иҷрои таҳқиқотҳои таҳлилӣ ва
муқоисакунӣ, аз ҷумла муқоисакунии байналмилалӣ истифода мешавад.
4. Таснифот ба Стандарти байналмилалии таснифоти машѓулиятњо2008 (International Standard Classification of Occupations - 2008) бо роњи
ворид намудани саҳеҳиятҳое, ки инъикоскунандаи хусусияти иќтисодиёти
Тољикистон мебошанд, бе вайрон намудани (нигоҳдории) рамзҳо ва њудуди
мафњумњои ин стандарти байналмилалї ҳамоҳанг карда шудааст.
5. Таснифот њангоми ҳалли вазифаҳои зерин истифода мешавад:
– баҳисобгирии таркиб ва тақсимоти кадрҳо аз рӯйи гурӯҳҳои касбии
сатҳҳои гуногуни тасниф, банақшагирии талаботи иловагӣ ба кадрҳо ва
ғайраҳо;
− ба низом даровардани маълумоти оморї оид ба меҳнат аз рўйи
нишонаҳои касбї;
− гузаронидани барўйхатгирии аҳолї;
− таҳлил ва тайёркунї барои интишори маълумоти оморї, инчунин,
таҳияи дурнамои дахлдор дар чунин соҳаҳо ба монанди шуѓлнокӣ,
даромадњо, ҳифзи меҳнат, маориф, бозтайёркунии кадрҳои озодшуда ва
ғайра;
− тайёр кардани маълумотҳои оморӣ барои тавсифҳои даврӣ оид ба
омори меҳнат, ки Ташкилоти Байналмилалии Меҳнат таҳия менамояд;
− ҳалли масъалаҳои назорат ва таҳлили муҳољирати байналмилалї,
шуѓлфарогирии ќуввањои кории хориљї;
− арзёбии ҳолат ва динамикаи тағйироти сохтори шуғлнокии аҳолї;
− таҳлил ва дурнамои нишондиҳандаҳо дар соҳаи шуѓл ва таҳсилоти
касбї;
− танзими талабот ва пешниҳоди қувваи корї дар бозори меҳнат.
6. Таснифот инчунин, аз љониби сохторҳои ҳукумативу соҳибкорї
њангоми гузаронидани чорабиниҳо оид ба дарёфти љойҳои кории холӣ
барои корљўён, банақшагирии тањсилот, пешбурди бањисобгирї оид ба
осеби истеҳсолї ва њодисањои нохуш дар истењсолот, пардохти љубронпулї
барои коргарон ва идоракунии муҳољирати меҳнатї истифода мешавад.
7. Яке аз мафҳумҳое, ки таснифи машѓулиятњо ба он асос ёфтааст,
истилоҳи «кор» мебошад. Дар Таснифот кор ҳамчун маљмуи вазифаҳо ва
уњдадорињо дарк мешавад, ки аз љониби ҳамон як шахс, аз ҷумла барои
корфармо ё дар доираи фаъолияти меҳнатии фардӣ иҷро мешавад ё бояд
иҷро шавад.
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8. Объекти тасниф дар Таснифот истилоҳи «машғулият» мебошад, ки
он маънои маҷмуи корҳои мунтазам дар ҷойи кор иҷро шуда ва дар
дараҷаи баланд бо ҳам мувофиқ иҷро гардидани вазифа ва уҳдадориҳои
асосиро дорад.
9. Њангоми тањияи Таснифот талаботи санадҳои меёрии ҳуқуқии
дахлдор ва таҷрибаи кишварҳои дигар ба назар гирифта шудаанд.
1. СОХТОРИ ТАСНИФОТ ВА ТАВСИФИ ОН
10. Таснифот аз ду фасл иборат аст:
− номгӯйи гурӯҳҳои таснифии машғулиятҳо;
− тавсифи гурўњњои машѓулиятњо.
11. Дар Таснифот методи пайдарҳамии мушаххаскунандаи тасниф ва
методи рамзгузории пайдарпай истифода мешавад. Рамзи гурӯҳбандии
машғулиятҳо аз як, ду, се, чор ва панҷ аломатҳои рақамӣ (ХХХХ– Х), ки
мутаносибан ба гурўҳи асосї, зергурўҳ, гурўҳи хурд, гурўҳи ибтидої ва
гурўҳи машѓулиятњо (бо аломати рақамии панҷум, ки бо тире ҷудо карда
шудааст) дохил мебошанд.
12. Дар таснифот гурўњњои асосии зерин ќабул гардидааст:
− 1 роњбарон;
− 2 мутахассисони тахассуси сатҳи олӣ;
− 3 мутахассисони тахассуси сатҳи миёна;
− 4 хизматчиёни машғули омоданамої ва барасмиятдарории њуљљатњо,
баќайдгирї ва хизматрасонї;
− 5 кормандони соњаи хизматрасонї ва савдо;
− 6 дењќонон (фермерон) ва коргарони хољагињои кишоварзӣ, ҷангал,
моҳипарварӣ ва моҳидорї;
− 7 коргарони саноат, сохтмон, нақлиёт ва машѓулиятњои њаммонанд;
− 8 операторони дастгоҳҳои истеҳсолӣ ва мошинҳо, васлгарон ва
ронандагон;
− 9 коргарони бетахассус;
− 0 хизматчиёни ҳарбӣ.
13. Ба сифати аломатҳои тасниф сатњи тахассус ва ихтисосмандӣ, ки
барои машғулияти алоҳида талаб карда мешавад, ќабул карда шудаанд.
14. Сатҳи тахассус ҳамчун қобилияти корманд барои иљрои вазифаҳои
аз рўйи таркиб ва сатҳи мураккабии функсияҳои меҳнатӣ (вазифаҳо ва
уҳдадориҳо) муайян гардида, тавассути азхудкунии маљмуи зарурии
донишҳои назариявї ва маҳорат муайян карда мешавад.
15. Ихтисосмандӣ хусусият (моҳият)-и намудҳои машғулиятро вобаста
ба соҳаи донишҳои талабшаванда, хусусияти равандҳои технологӣ ё
соҳибкорӣ, мошинҳо ва васоити истифодашаванда, маводи коркардшаванда ё истифодашаванда, намудҳои молҳои истеҳсолшаванда ё хизматрасонӣ,
яъне хусусияти бо ин омилҳо фароҳамоварандаи тақсимоти меҳнатро
инъикос менамояд. Дар ҳар як сатҳи навбатӣ намудҳои машғулиятҳо бо
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назардошти бештар амиқи ихтисосмандӣ (хусусияту моҳият), гурӯҳбандӣ
карда шудаанд.
16. Дар Таснифот чор сатњи тахассус қабул карда шудааст:
− сатњи якуми тахассус – ба тањсилоти асосии умумї ва миёнаи умумї;
− сатњи дуюми тахассус – ба омӯзиши касбї ва тањсилоти миёнаи
касбї;
− сатњи сеюуми тахассус – ба зинаи аввали таҳсилоти олӣ;
− сатњи чоруми тахассус – ба тањсилоти олї ва тањсилоти касбии баъд
аз муассисаи олии таълимї мутобиќ мебошанд.
17. Ҳангоми таснифи машғулиятҳо, дар назар гирифта мешавад, ки
сатҳи муайяни тахассус на танҳо бо роҳи гирифтани таҳсилот дар
муассисаҳои таҳсилоти олӣ, миёна ва ибтидоии касбӣ, балки аксар вақт,
он бо роҳи гирифтани
таҷрибаи
кори амалӣ ба
даст
оварда
мешаванд. Бо
вуҷуди ин, барои машғулиятҳои сатҳи баланди тахассусро
талабкунанда, таҳсилоти дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ, миёна ва
ибтидоии касбӣ гирифта шуда, аҳамияти муайянкунанда дорад.
18. Агар машѓулият гурўњи васеи функсияҳои мењнатиро дар бар
гирад, он гоҳ таснифи онро бо истифодаи принсипи афзалиятнокӣ амалӣ
менамоянд. Ҳамин тавр дар мавридҳое, ки уњдадорињои корманд бо
зинаҳои гуногуни раванди истеҳсолоту тақсимоти мол ва хизматрасонӣ
вобаста бошад, афзалият ба уњдадориҳои истеҳсолотӣ дода мешавад, агар
дар ин њолат уњдадориҳо ба монанди фурӯш, хизматрасонии нақлиётӣ ё
идоракунии раванди истеҳсолӣ ва ба он монанд, фарогир набошанд.
19. Агар барои иҷрои функсияҳои меҳнатӣ сатҳҳои гуногуни тахассус
ва таҷрибаи амалӣ зарур бошад, он гоҳ машғулиятҳоро мутобиқи он
функсияҳое тасниф менамоянд, ки амаликунонии онҳо сатҳи баланди
тахассусро талаб менамояд.
20. Дар Таснифот методи пайдарҳамии мушаххаскунии тасниф ва
методи пайдарпайии рамзгузорӣ истифода карда мешавад. Таснифи
машғулиятҳо аз рӯйи принсипи айният амалӣ гардида, ба ҳар як
машғулият рамзи фардӣ дода шудааст.
21. Рамзгузории Таснифот аз низоми чорсатҳҳаи таснифӣ бо зергурӯҳи
панҷуми иловагӣ, ки хусусияти машғулиятро ба гурўҳҳо мушаххас мекунад
ва дар он ҳар як сатҳ ишора, рамз ва миқдори унсурро дорад, иборат
мебошад. Ин Гурўњњои асосї, Зергурўњ, Гурўњњои хурд, Гурўњњои ибтидої
ва Гурўњњои машѓулиятњо мебошанд.
22. Тавсифи сохтори Таснифот:
1) сатњи 1–Гурўњњои асосї–ин зинаи якуми пайдарҳамии
мушаххаскунии ташаккули гурӯҳҳо аз рӯи сатҳҳои тахассус ва қисман аз
рӯи ихтисосмандии васеи тахассус мебошад. Сатҳи якум аз даҳ Гурўҳи
асосї, аз ҷумла, нуҳ гурӯҳи бо рақамҳои 1 то 9 рамзгузошташуда ва гурӯҳи
0 Хизматчиёни ҳарбӣ, иборат мебошад;
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2) сатњи 2–Зергурўњњо қисмҳои таркибии гурўњњои асосї мебошанд, ки
аз рўйи ихтисомандии бузурги тахассусҳои истифодашаванда тақсимбандї
шудаанд;
3) сатњи 3–Гурўҳҳои хурд қисмҳои таркибии зергурўҳҳо мебошанд, ки
аз рӯйи ихтисосмандии маҳдуди тахассусҳои истифодашаванда
тақсимбандї шудаанд;
4) сатњи 4–Гурўҳҳои ибтидої қисмҳои таркибии гурўҳҳои хурд
мебошанд, ки аз рўйи ихтисосмандии касбии тахассусҳои истифодашаванда тақсимбандї шудаанд;
5) зерсатњи 5–Гурўњњои машѓулиятњо қисмҳои таркибии гурўњњои
ибтидоӣ мебошанд, ки маҷмуи машғулиятҳои якҷинсаро аз рӯи
ихтисосмандии мушаххаси тахассусҳои истифодашаванда тасниф намуда,
бо истифодаи нишонаи (–Х) рамзгузорӣ карда мешаванд.
23. Сохтори ифодаи рамзии Таснифот намуди зеринро дорад, ки дар
он:
- Х – Гурўњи асосї;
- ХХ – Зергурўњ;
- ХХХ – Гурўњи хурд;
- ХХХХ – Гурўњи ибтидої;
- ХХХХ–Х – Гурўњҳои машѓулиятњое, ки дар мисоли номгӯйи машғулиятҳо ташаккул ёфтааст.
24. Дар таснифот шакли зерини љобаљогузории мавод ќабул шудааст.
Рамз

Номгўйи гурўњњои машѓулиятњо

25. Намунаи сохтори (пайдарҳамии мушаххаскунии) Таснифот:
− 2 – Мутахассисони тахассуси сатҳи олӣ;
− 23 – Мутахассисони сатҳи олиии тахассус дар соњаи маориф;
− 231 – Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї;
− 2312 – Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї
дар самти илмњои иљтимої, иќтисод ва соҳибкорї;
− 2312–1 – Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї
дар самти илмњои иљтимої;
− 2312–2 – Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї
дар самти иќтисод ва соҳибкорї.
26. Дар қисми дуюми Таснифот номгўйи намунавии машѓулиятњо
тибқи гурўњбандї аз рўйи синфњо ва гурўњњо, ки он дар шакли номгўйи
машѓулиятњо бо дарназардошти он, ки кадом номгўйи воќеиро дар бозори
меҳнат машѓулиятҳои ба Гурўњи машѓулиятњо дохилшуда доранд, оварда
шудааст.
27. Барои ин низоми чорсатњаи рамзгузории Таснифот бо зерсатњи 5
пурра карда шудааст, ки як рамзи иловагї (ХХХХ–Х) дорад.
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28. Номгӯйи намунавии машѓулиятњо ба сохтори таснифот ҷиҳати
қобили истифода гардидани он барои истифодабарандагони Таснифот
ворид карда шудааст.
Мисол: Вобаста аз фаъолияти мушаххаси соња, номгӯйи машѓулиятҳо
метавонанд чунин номгузорї шаванд: «Муњандис–электроникҳо (самти
умумӣ)»–2152, «Муњандисон оид ба таъмини дастгоҳи компютерї»–2152–2,
«Муњандисон оид ба таҷҳизоти садо ва навор»–2152–3, «Муњандисон оид
ба асбобњои электронии санҷишӣ-ченкунӣ»–2152–4, «Муњандисон оид ба
низоми насбшуда»–2152–5. Бо вуҷуди он, бо назардошти ҳаммонанд
будани иљрои вазифа ва уњдадорињо дар љойи кор дар доираи
машѓулиятҳо, ҳамаи мисолҳои зикршуда ба Гурўњи ибтидоии «Муњандисон–электроникҳо»–2152, аз љумла, муњандисон оид ба таъмини дастгоҳи
компютерї дар гурўњњи аввал тасниф шудаанд.
29. Дар мавриде, ки сатҳи муайяни тасниф дар сатҳи минбаъдаи
тақсимшавӣ ба гурӯҳҳо људо карда намешаванд, он гоњ рақами охирини
рамз барои гурўњњи ягона дар сатҳи ояндаи тақсимшавӣ «0» мешавад.
30. Ҳамин тавр, мисол гурўњи хурди 223–«Табибони баландтахассус,
амалияи тибби мардумї ва ѓайрианъанавї» танњо як гурўњи ибтидоӣ
дорад, бинобар ин, он њамчун 2230–«Табибони баландтахассус ва амалияи
тибби мардумї ва ѓайрианъанавї» рамзгузорӣ карда мешавад.
31. Ба он монанд, гурўњи машѓулиятҳои «Фелдшерњои байторӣ ва
ёрдамчињо» њамчун 3240-0 рамзгузорї мешавад, зеро барои гурўњи
ибтидоии – 3240 «Фелдшерњои байторӣ ва ёрдамчињо» он гурӯҳи ягона
мебошад.
32. Рақами «9» дар рақами охирини рамз инъикос ёфта, ҳангоми рамзгузорӣ дар сатњи муфассалтари гурўњҳои ибтидої ва гурўњњои машѓулиятњо истифода мешавад ва он машѓулиятњои «боқимонда»–и дар сатҳои
дахлдор гурўњбандишударо ифода менамояд. Машғулиятҳои «боқимонда»и мазкур чун қоида дар худ як ќатор намудњои начандон маъмули гурўњњои
касбиро дар бар мегиранд, ки начандон муҳим мебошанд, то ин ки ба
гурӯҳи алоҳида ҷудо карда шаванд.
33. Ҳамин тавр, мисол дар гурўњи машѓулиятњои 2413-9 –
«Таҳлилгарони дигари молиявӣ ва мутахассисони ба гурӯҳҳои дигар
шомилнагардида» машѓулиятҳое инъикос ёфтаанд, ки ба гурўњњои дигари
гурўњи ибтидоии 2413 «Таҳлилгарони молиявӣ ва мутахассисон» шомил
нашудаанд.

Сатњи
тахассус

Гурўњи
машгулиятњо

Гурўњи
ибтидої

Гурўњи хурд

Гурўњњои асосї

Зергурўњ

34. Шумораи гурўњҳо аз рўйи сатњи таснифи машѓулиятњо

6

1. Роњбарон

4

11

40

1

3, 4

2. Мутахассисони тахассуси сатҳи олӣ

6

29

124

325

4

3. Мутахассисони тахассуси сатҳи миёна

5

22

88

247

3

4

8

26

38

2

4

10

37

58

2

3

7

16

25

2

6

24

96

284

2

3

13

54

213

2

9. Коргарони бетахассус

6

11

36

66

1

0. Хизматчиёни ҳарбӣ

3

3

3

3

1, 2, 4

44

138

520

1260

1,2,
4

4. Хизматчиёни машғули омоданамої ва
барасмиятдарории њуљљатњо, баќайдгирї
ва хизматрасонї
5. Кормандони соњаи хизматрасонї ва
савдо
6. Дењќонон (фермерон) ва коргарони
хољагињои кишоварзӣ, ҷангал, моҳипарварӣ ва моҳидорї
7. Коргарони саноат, сохтмон, нақлиёт ва
машѓулиятњои њаммонанд
8. Операторони дастгоҳҳои истеҳсолӣ ва
мошинҳо, васлгарон ва ронандагон

Њамагї

Эзоњ: Њамагї дар таснифот 10–Гурўњњои асосї, 44–Зергурўњњо, 138–Гурўњои
хурд ва 520–Гурўњњои ибтидої дохил карда шудааст. Шумораи гурўњњои
машѓулиятњо–1260 ададро ташкил медињад.

35. Сохтори таснифоти машғулиятҳо чунин мебошад:
1) роҳбарон (љадвали 1)
Љадвали 1
Рамз

Номгўйи гурўњњои машѓулиятњо

1

Роњбарон

11

Роҳбарони мақомоти њокимияти давлатї, корхона, муассиса ва
ташкилотњои дигар

111

Роҳбарони маќомоти қонунгузорї, судї ва ҳокимияти иљроия

1111

Роҳбарони ишғолкунандаи мансабҳои олии давлатии ҳокимияти
давлатӣ

1112

Роҳбарони сиёсии ҳокимияти иљроия
7

1113

Роҳбарони маќомоти иљроияи маҳаллии ҳокимияти давлатї

1114

Мансабдорони олии ташкилотњои сиёсї, љамъиятї ва ҷамоатњои
динї

112

Роҳбарони корхона, муассиса ва ташкилотњои дигар

1120

Роҳбарони корхона, муассиса ва ташкилотњои дигар

12

Роҳбарон дар бахши хусусї (корпоративї) ва дигар ташкилотҳо

121

Роҳбарони фаъолияти молиявї- иќтисодї ва маъмурї

1211
1212

Маъмурон (роҳбарон)–и фаъолияти молиявї
Маъмурон (роҳбарон)–и захирањои мењнатї
Роњбарон дар соњаи муайянсозии сиёсат ва банаќшагириии
фаъолият
Маъмурон (роҳбарон)–и фаъолияти молиявї-иќтисодї ва
маъмурии ба гурӯњњои дигар шомилнагардида

1213
1219
122

Роњбарони хадамот оид ба фурўш, маркетинг ва рушд

1221
1222
1223

Роњбарони хадамот оид ба фурўш, маркетинг ва рушд
Роњбарони хадамот оид ба реклама ва робита бо љомеа
Роњбарони зерсохторњо оид ба тањќиќоти илмї ва тањиясозї

13

Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус дар бахши
корпоративї
(иттињодиявї)
дар
соњаи
истењсолот
ва
хизматрасонињои махсус

131

Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси кишоварзї

1311

Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси растанипарварї ва
чорводорї

1312

Роњбарони зерсохторњо дар моњипарварї ва моњидорї

132

Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси
истихрољї, сохтмонї, таъминотї ва наќлиётї

истењсолї,

1321

Роњбарон

истењсолї

(маъмурон)–и

зерсохторњои

махсуси

8

1322
1323
1324
1325
1329

133

1331
1332
1339

134

1341
1342
1343
1344
1345
1346
1349

(коркард)
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси геологї ва
истихрољї
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси сохтмонї
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси таъминотї
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси наќлиётї
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси истењсолї,
истихрољї, сохтмонї, таъминотї ва наќлиётии ба гурӯњњои дигар
шомилнагардида
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба технологияҳои иттилоотї–коммуникатсионӣ ва иттилоот
Роњбарон
(маъмурон)–и
зерсохторњои
махсус
оид
технологияҳои иттилоотї–коммуникатсионӣ
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси нашриёт
васоити ахбори омма
Дигар роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид
технологияҳои иттилоотї–коммуникатсионӣ ва иттилоотии
гурӯњњои дигар шомилнагардида
Роњбарон
(маъмурон)–и
зерсохторњои
махсус
хизматрасонии молиявї, љамъиятї ва иљтимої

оид

ба
ва
ба
ба

ба

Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба назорат ва
нигоњубини кўдак
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус дар соњаи
тандурустї ва байторї
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба нигоњубини
пиронсолон
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба тавонбахшї,
њифзи иљтимої ва таъминоти иљтимої
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус дар соњаи маориф
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба амалиёти
молиявї ва суѓуртавї
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба молия ва
хизматрасонии љамъиятиву иљтимоии ба гурӯњњои
дигар
шомилнагардида

14

Роҳбарони тиҷорати меҳмонхонаву тарабхонагї, савдои яклухт
ва чакана ва соҳаҳои ҳаммонанди хизматрасонї

141

Роњбарони меҳмонхона ва тарабхонаҳо
9

1411
1412
142
1420

143

1431
1432
1439

Роњбарони мењмонхонањо
Роњбарони тарабхонањо (вагон–тарабхонаҳо)
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба хизматрасонии савдои чакана ва яклухт
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба хизматрасонии савдои чакана ва яклухт
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба соњаҳои
дигари хизматрасониҳо
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба тайёрии
љисмонї ва варзиш
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба хизматрасонињои дилхушиву истироњатї
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба хизматрасонињои соњањои дигари ба гурўњњои дигар шомилнагардида

2) мутахассисони сатҳи олии тахассус (љадвали 2)
Љадвали 2
Рамз

Номгўйи гурўњњои машѓулиятњо

2

Мутахассисони сатҳи олии тахассус

21

Мутахассисони сатњи олии тахассус дар соњаи илм ва техника

211

Физикҳо, кимиёшиносонњо ва мутахассисони машғулиятҳои
ҳаммонанд

2111
2111–1
2111–2
2111–3

Физикҳо ва мунаљљимон
Мунаљљимон ва астрофизикњо
Физикњои соњаи атомї, молекулавӣ ва ядрої
Мутахассисони дигари соњаи физика ва астрономия

2112

Обуњавошиносон

2113

Кимиёшиносон

2114

Геологњо, геофизикњо ва дигар мутахассисони соҳаи илмњои
табиї
10

2114–1
2114–2
2114–3
2114–4

Геологҳо
Геофизикҳо
Гидрологҳо ва гидробиологҳо
Гидроэкологҳо
Биологњо (мутахассис дар соҳаи омўзиш ва њифзи гуногунии
2114–5
биологӣ)
2114–9 Мутахассисони дигари соњаи илмњои табиї
212
2121
2122

Риёзиётшиносон (аз љумла актурњо) ва оморшиносон
Риёзиётшиносон (аз љумла, актуарњо)
Оморшиносон

213

Мутахассисон дар соњаи илм оид ба њаёт

2131
2131–1
2131–2
2131–3
2131–4
2131–5
2131–6
2131–7
2131–9

2132
2132–1
2132–2
2132–3
2132–4
2132–5
2132–6
2132–9
2133
2133–1
2133–2
2133–3

Биологњо, ботаникҳо, зоологҳо, дорушиносон, мутахассисони
машғулиятҳои ҳаммонанд
Биологҳо (самти умумӣ)
Ботаникҳо
Зоологҳо
Биокимиёшиносон ва биофизикҳо
Микробиологњо (бактериологњо)
Фармакологон ва токсикологњо
Анатомҳо ва физиологҳо
Мутахассисони
соҳаи
биология,
ботаника,
зоология,
фармакология ва машғулиятҳои њаммонанд
Мутахассисони соњаи кишоварзї, хољагии љангал ва
моњипарварї
Агрономњо
Мутахассисони соҳаи њифз ва карантини растанї
Заминшиносон
Агрохимикњо
Муњандиси њифзи љангал
Муњандиси эњёи љангал
Мутахассисони дигар дар соњаи хољагии кишоварзї, љангал ва
моњидорї
Мутахассисони соњаи ҳифзи муҳити зист
Эколог, муњандис – эколог
Мутахассисон оид ба партовҳо
Мутахассисон оид ба сарфаи барқ ва об
11

2133–9

Мутахассисони соњаи њифзи муњити зист ва машғулиятҳои
њаммонанд

2141
2141–1
2141–2
2141–3
2141–4
2141–9

Мутахассисони соҳаи техникї ба истиснои муњандис
электротехникњо
Муњандисон дар саноат ва истењсолот
Муҳандисон–технологњо (таснифоти умумӣ)
Муҳандисон оид ба ташкили истеҳсолот
Муҳандисон оид ба автоматонӣ
Муҳандисон оид ба назорати сифат
Муњандисони истењсолї ба гурўњњои дигар шомилнагардида

2142
2142–1
2142–2
2142–3
2142–4
2142–5
2142–9

Муњандисон–сохтмончиён
Муњандисон–сохтмончиён (самти умумӣ)
Муҳандисон оид ба сохтмони биноҳо ва иншоот
Муҳандисон оид ба сохтмони объектҳои наќлиётї
Муҳандисон оид ба назорати сохтмон
Муҳандисон оид ба кор бо хок
Муњандисон–сохтмончиёни ба гурўњњои дигар шомилнагардида

214

–

2143 Муњандисон оид ба ҳифзи муњити зист
2143–1 Муҳандисон оид ба ҳифзи муҳити зист (самти умумӣ)
2143–2 Муҳандисон оид ба системаи корезї ва људокунии партовҳо
2144
2144–1
2144–2
2144–3
2144–4
2144–5
2144–6
2144–9

Муњандис–механикон
Муҳандисон–механикон (самти умумӣ)
Муҳандисон оид ба асбобњо ва таљњизоти саноатї
Муҳандисон оид ба техникаи авиатсионї
Муҳандис–мошинсозњо
Муҳандисон дар соњаи механизатсияи кишоварзї
Муҳандисон оид ба техникаи роњи оњан
Муҳандис–механикњои ба гурўњњои дигар шомилнагардида

2145
2145–1
2145–2
2145–3
2145–4
2145–5
2145–4
2145–9

Муҳандис–кимиёшиносон
Муҳандис–кимиёшиносон (самти умумӣ)
Муҳандис–кимиёшиносон (нафту газ)
Муҳандис–кимиёшиносон (кимиё ва кимиёи нафт)
Муҳандис–кимиёшиносон (истењсоли нурињои маъданї)
Муҳандис–кимиёшиносон (истењсоли креолит)
Муҳандис–технологњои истењсоли озуќа
Муҳандис–кимиёшиносони ба гурўњњои дигар шомилнагардида
12

Муњандисони кўњкорї, металлургон ва мутахассисони машғулиятҳои њаммонанд
2146–1 Муҳандисони кўҳкорӣ
2146–2 Металлургон
Муњандисони кўњкорї, металлургон ва мутахассисони
2146–9
машғулиятҳои њаммонанди ба гурўњњои дигар шомилнагардида
2146

2147
2147–1
2147–2
2147–3

Муњандисони корњои нафту газ
Муҳандисон оид ба пармакунии нафти хом ва гази табиї
Муҳандисон оид ба истихрољи нафти хом ва гази табиї
Муҳандисон оид ба истифодабарии чоњњои нафту газ
Муҳандисон оид ба нигоњдорї ва ҳамлу нақли нафти хом ва
2147–4
гази табиї
Муњандисони корњои нафту гази ба гурўњњои дигар шомилна2147–9
гардида
2149
2149–1
2149–2
2149–3
2149–4
2149–5
2149–6
2149–7
2149–8
2149–9
215
2151
2151–1
2151–2
2151–3
2151–4
2151–9

Мутахассисон дар соњаи техника, ба истиснои муњандис–
электротехникњои ба гурўњњои дигар шомилнагардида
Муҳандисон оид ба таљњизоти биотиббї
Муҳандисон оид ба масолењшиносї
Муҳандисон оид ба бехатарии саноат, њифзи мењнат ва техникаи
бехатарї
Муҳандисон оид ба метрология ва стандартонї
Муҳандисон–харҷномасозҳо
Муҳандисон–њастаикорон
Муҳандисон оид ба соњаи саноати нассоҷӣ
Муҳандисон–технолог
Муҳандисон–сохтмончии ҳисобгар
Муҳандисон–электротехникњо
Муҳандисон–барќчиён
Муҳандисон–барќчиён (самти умумӣ)
Муҳандисон–энергетикҳо
Муҳандисон–техникњои гармї
Муҳандисон оид ба манбаъҳои барќароршавандаи љараён
Муҳандисон–барќчиёни ба гурўњњои дигар шомилнагардида

2152 Муњандисон–электроникҳо
2152–1 Муњандисон–электроникњо (таснифоти умумї)
13

2152–2
2152–3
2152–4
2152–5
2152–9

Муҳандисон оид ба таъмини дастгоҳхои компютерї
Муҳандисон оид ба таљњизоти садо ва навор
Муҳандисон оид ба асбобњои электронии санҷишӣ- ченкунанда
Муҳандисон оид ба системаи насбшуда
Муҳандисон–электроникњои ба гурўњњои дигар шомилнагардида

Муњандисон оид ба телекоммуникатсия ва пахши телевизион ва
радио
2153–1 Муҳандисон оид ба пахши радио ва телевизион
2153–2 Муҳандисон оид ба телекоммуникатсия
2153

216

Меъморон, лоиҳакашон, геодезистҳо ва тарроњон

2161

Меъморони биноҳо ва иншоот

2162

Меъморони манзараҳо (ландшафт)

2163

Тарроҳони молҳои истеъмолӣ ва масуноти саноатӣ
Тарроҳон/тарроњњони мўди либос бо назардошти тарроњи
2163–1
мањсулоти заргарӣ
Тарроҳони молҳои истеъмолӣ ва маҳсулоти саноатии ба
2163–9
гурўњњои дигар шомилнагардида
2164
2164–1
2164–2
2164–3
2165
2165–1
2165–2
2165–3
2165–4
2165–9
2166
2166–1
2166–2
2166–3

Лоињакашон–шањрсозон ва лоињакашон дар дигар соњањо
Лоињакашон–шањрсозон
Лоињакашони инфрасохтори шаҳрӣ
Лоињакашони маљмуи гирењњои наќлиётї ва инфрасохтор
Геодезистњо, харитакашњо, топографњо ва мутахассисони
машғулиятҳои ҳаммонанд
Геодезистњо
Харитакашњо, топографњо
Муњандисон оид ба кадастр
Муњандисон оид ба заминсозї
Мутахассисони соҳаи геодезия ва харитакаши ба гурўњњои дигар
шомилнагардида
Тарроњони графикї ва мултимедї
Тарроњони графикї
Тарроњони мултимедӣ, аз љумла бозињои компютерї
Тарроњони интерактивї
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2166–4 Рассомон оид ба реклама ва ороишот
2166–5 Рассом– мултипликаторњо
Тарроњони графикӣ ва мултимедии
2166–9
шомилнагардида

ба

гурўњњои

дигар

217

Мутахассисони соњаи идораи наќлиёти њавої ва дарёї

2171

Сарнишин (капита)-и киштї ва мутахассисони машғулиятҳои
ҳаммонанд

2172 Њавонавардон ва мутахассисони машғулиятҳои ҳаммонанд
2172–1 Њавонаварди ҳавопаймо (тиљоратї)
Њавонаварди ҳавопаймо (ба истиснои авиатсияи тиљоратї ва
2172–2
хизматчиёни њарбї)
2172–3 Бортмеханикњо
2172–4 Фармондењон дар наќлиёт ва парашутчиён
Њавонавардони ҳавопаймо ва мутахассисони машғулиятҳои
2172–9
ҳаммонанди ба гурўњњои дигар шомилнагардида
22

Мутахассисон дар соњаи тандурустӣ

221

Табибон ва мутахассисон дар соњаи фаъолияти муолиҷавӣ ва
экспертї - ташхисї

2211
2211–1
2211–2
2211–3
2211–4
2211–5
2211–6
2211–7
2211–8
2212
2212–1
2212–2
2212–3
2212–4

Табибон (касбњои махсусгардонидашуда–1)
Табибон дар соњаи беморињои дарунї
Табибони амалияи умумї
Табибон дар соњаи беморињои дил
Табибон дар соњаи тарбодшиносї
Табибон дар соњаи бодигармишиносї (аллергологї) ва масуниятшиносї (иммунологї)
Табибон дар соњаи беморињои узвњои њозима (гастроэнтрологї)
Табибон дар соњаи саратоншиносї ва беморињои хун
(гемотологї)
Табибон дар соњаи беморињои шуш (пулмонологї барои
кўдакон)
Табибон (касбњои махсусгардонидашуда–2)
Табибон дар соњаи эндокринологї
Табибон дар соњаи нефрологї
Табибон дар соњаи беморињои касбї
Табибон дар соњаи беморињои сироятї
15

Табибон дар соњаи беморињои пўст ва узвњои таносул
(беморињои пўст ва косметологї)
2212–6 Табибон дар соњаи асабшиносї
2212–7 Табибон дар соњаи бењушгардонї (анестезиологї) ва эњёбахшї
Табибон дар соњаи беморињои равонпизишкї, равондармонї,
2212–8
наркологї ва равоншиносии тиббї
2212–5

2213
2213–1
2213–2
2213–3
2213–4
2213–5
2213–6
2213–7
2213–8

Табибон (касбњои махсусгардонидашуда–3)
Табибон дар соњаи беморињои сил (фтизиатрї)
Табибон дар соњаи офиятбахшии тиббї
Табибон дар соњаи табобати нурї (радиологї)
Табибон дар соњаи тибби варзишї
Табибон дар соњаи гериатрї
Табибон дар соњаи фармаколгияи клиникї
Табибон дар соњаи тибби аиатсионї
Табибон дар соњаи тибби њолатњои фавќулода ва фалокатњо

2214
2214–1
2214–2
2214–3
2214–4
2214–5
2214–6
2214–7

Табибон (касбњои махсусгардонидашуда–4)
Табибон дар соњаи осебшиносї – раддодї
Табибон дар соњаи урологї – андрологї
Табибон дар соњаи беморињои чашм
Табибон дар соњаи беморињои гўшу гулў ва бинї
Табибон дар соњаи трансфузиологї
Табибон дар соњаи перфузиологї
Табибон дар соњаи зањролудшавї (токсикологї)
Табибон дар соњаи момодоягї (акушерї) ва беморињои занона
2214–8
(гинекологї)
2215
2215–1
2215–2
2215–3
2215–9

Табибон (касбњои махсусгардонидашуда – 5)
Табибон дар соњаи беморињои кўдакона (педиатрї)
Табибон дар соњаи беморињои навзодон (неонатологї)
Табибон дар соњаи генетикаи тиббї
Табибони ба гурўњњои дигар шомилнагардида

2216
2216–1
2216–2
2216–3
2216–4
2216–5

Мутахассисон дар соњаи фаъолияти экспертї–ташхисї
Табибон дар соњаи ташхиси функсионалї
Табибон дар соњаи ташхиси озмоишгоњњои дармонгоњї
Табибон дар соњаи ташхиси нурї
Табибон дар соњаи анатомияи патологї
Табибон ва мутахассисион дар соҳаи экспертизаи судї–тиббї

2217

Табибон дар соњаи ҷарроҳӣ
16

Табибон дар соњаи ҷарроҳии умумї
Табибон дар соњаи ҷарроҳии дил
Табибон дар соњаи ҷарроҳии рагњои хунгард
Табибон дар соњаи ҷарроҳии асаб
Табибон дар соњаи ҷарроҳии љоѓу рўй
Табибон дар соњаи ҷарроҳии тармимї (пластикї)
Табибон дар соњаи ҷарроҳии кўдакона
Табибон дар соњаи ҷарроҳии ба гурўњњои дигар шомилнагар2217–9
дида
2217–1
2217–2
2217–3
2217–4
2217–5
2217–6
2217–7

222
2221
2222
223
2230

Мутахассисон оид ба момодоягї
Мутахассисон оид ба нигоњубини тиббї
Мутахассисон оид ба момодоягї
Табибони баландихтисос ва таљрибаи тибби мардумї ва
ѓайрианъанавї
Табибони баландихтисос ва табљрибаи тибби мардумї ва
ѓайрианъанавї

224
2240

Табибони ёрии таъљилии тиббї ва фелдшерњо
Табибони ёрии таъљилии тиббї ва фелдшерњо

225

Байторон

2251

Байторон

2252 Байтор–дорусозњо
2252–1 Байтор–дорушиносњо
2253 Байтор–табиби бењдоштї
2253–1 Байтор–табиби бењдошї
2253–2 Коршинос оид ба бењдоштии байторї
226

Мутахассисони дигар дар соњаи тандурустї

2261

Табибон дар соњаи дандонпизишкї

Мутахассисон дар соњаи фаъолияти дорусозї ва муомилоти
доруворї, мањсулоти таъйинот ва техникаи тиббї
2262–1 Мутахассисон дар соњаи фаъолияти дорусозї
Мутахассисон дар соњаи муомилоти доруворї вва мањсулоти
2262–2
таъйиноти тиббї ва техникаи тиббї
2262
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2263

Мутахассисон дар соҳаи љанбањои тиббии њифзи мењнат ва
муњити зист

2264

Мутахассис дар соҳаи муолиљаи љисмонї (физиотерапия)

2265

Диетологњо ва мутахассисон оид ба ѓизои оќилона

2266

Аудиологњо ва мутахассисон рушд ва барќаррорсозии нутќ

2267

Офталмолог–оптикњо ва оптометристњо (ба истиснои табибон–
офталмологон)

Мутахассисон дар соњаи тандурустии ба гурўњњои дигар
шомилнагардида
2269–1 Табиб – мутахассисон дар соњаи тандурустии љамъиятї
2269–2 Табиб – мутахассисон дар соҳаи бењдоштию эпидемологї
Мутахассисон дар соњаи тандурустии ба гурўњњои дигар шомил2269–9
нагардида
2269

23

Мутахассисон дар соњаи маориф

231

Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї

2311
2311–1
2311–2
2311–3
2311–4

Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
соҳаи фанњои гуманитарӣ, аз љумла фанњои забоншиносї, њуќуќ,
санъат
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
соҳаи фанњои гуманитарӣ (ба истиснои фанњои забоншиносї)
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
соҳаи фанњои забоншиносї
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
соҳаи њуќуќ
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
соҳаи санъат

Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
соҳаи илмњои иљтимої, иќтисодї ва соњибкорї (тиҷорат)
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
2312–1
соҳаи илмњои иљтимої
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
2312–2
соҳаи иќтисодї ва соњибкорї (тиҷорат)
2312

18

2313
2313–1
2313–2
2313–3
2313–4

Њайати профессорї–омўзгории муассисањои
соҳаи илми табиатшиносї, риёзї ва омор
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои
соҳаи биология ва илмњои ба њам наздик
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои
соҳаи муњити зист ва экология
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои
соҳаи илми физикї
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои
соҳаи риёзї ва омор

тањсилоти олї дар
тањсилоти олї дар
тањсилоти олї дар
тањсилоти олї дар
тањсилоти олї дар

Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї
соҳаи илми техника ва технологияҳо
Њайати профессорон–омўзгорони муассисаҳои таҳсилоти
2314–1
дар соҳаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї
2314–2
соҳаи муњандисї ва фаъолияти муњандисї
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї
2314–3
соҳаи истењсолот ва соҳаҳои коркард
2314

2315

дар
дар

муассисањои тањсилоти олї дар
муассисањои тањсилоти олї дар
муассисањои тањсилоти олї дар
муассисањои тањсилоти олї дар
муассисањои тањсилоти олї дар

Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти
соҳаи хизматрасонї, тандурустї ва њифзи иљтимої (тиб)
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти
2317–1
соҳаи тандурустї
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти
2317–2
соҳаи таъминоти иљтимої
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти
2317–3
соҳаи хизматрасонӣ
2317

олӣ

Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
соҳаи меъморї ва сохтмон

Њайати профессорї–омўзгории
соҳаи илмҳои кишоварзӣ
Њайати профессорї–омўзгории
2316–1
соҳаи кишоварзї
Њайати профессорї–омўзгории
23162
соҳаи љангалпарварї
Њайати профессорї–омўзгории
2316–3
соҳаи моњипарвварї
Њайати профессорї–омўзгории
2316–4
соҳаи байторї
2316

дар

олї дар
олї дар
олї дар
олї дар
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2317–4

Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
соҳаи бењдоштї ва њифзи мењнат дар истењсолот

2317–5

Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
соҳаи хизматрасонии наќлиётї

2318

Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
соҳаи фаъолияти ҳарбӣ ва амният

2319

Њайати боќимондаи профессорї–омўзгории муассисањои
тањсилоти олии ба гурўњњои дигар шомилнагардида

232

Омўзгорони муассисањои тањсилоти миёнаи касбӣ ва литсейҳои
техникӣ

2321
2321–1
2321–2
2321–3
2321–4

Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи гуманитарї, аз
љумла фанњои забоншиносї, њуќуќ, санъат
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи гуманитарї (ба
истиснои фанњои забон)
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи фанњои забон
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи њуќуќ
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи санъат

Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
2322 техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи фанҳои иљтимої,
иќтисодиёт ва соњибкорї (тиҷорат)
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
2322–1 техникї ва дигар муассисањои таълимии дар соҳаи илмҳои
иҷтимоӣ
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
2322–2 техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи иќтисодиёт ва
соњибкорї (тиҷорат)
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
2323 техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи илми
табиатшиносї, риёзї ва омор
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
2323–1
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи биология ва
20

илмҳои алоқаманд
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
2323–2
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи муњити зист
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
2323–3
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи илмҳои физикї
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
2323–4 техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи илмњои риёзї ва
омор
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
2324 техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи илмҳои техникӣ
ва технология
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
2324–1 техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи илмњои техникї
ва технология
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
2324–2 техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи корњои
муњандисї
Кормандони муњандисї–омўзгории коллељњо, литсейњои техни2324–3 кї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи соњањои истењсолї ва
коркард

2325

2326
2326–1
2326–2
2326–3
2326–4
2326–5

2327

Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи меъморї ва
сохтмон
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи кишоварзї,
экология ва њифзи муњити зист
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи кишоварзї
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи љангалпарварї
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи моњипарварї
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи байторї
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи њифзи муњити
зист ва экология
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи хизматрасонї,
21

2327–1
2327–2
2327–3
2327–4
2327–5

тандурустї ва њифзи иљтимої (тиб)
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи тандурустї
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи њифзи иљтимої
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи хизматрасонї
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи бењдоштї ва
њифзи мењнат дар истењсолот
Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи хизматрасонии
наќлиётї

2328

Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
техникї ва дигар муассисањои таълимии соҳаи фаъолияти ҳарбӣ
ва бехатарӣ

2329

Кормандони
муњандисї–омўзгории
коллељњо,
литсейњои
техникї ва муассисањои таълимии ба гурўњњои дигар шомил
нагардида
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Кормандони омӯзгории муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

2330

Омўзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ
Омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ оид ба илми
табиатшиносї
Омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ оид ба илми риёзї
Омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ оид ба илмњои
љамъиятшиносї
Омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ оид ба илмњои
техникї
Омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ оид ба экология ва
муњити зист
Омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумии ба гурўњњои дигар
шомилнагардида

2330–1
2330–2
2330–3
2330–4
2330–5
2330–9

234

Омўзгори таҳсилоти ибтидоӣ ва мураббиёни муассисањои
томактабї

2341

Омўзгори таҳсилоти ибтидоӣ
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2342

Мураббиёни тањсилоти томактабӣ

235

Мутахассисони дигари соњаи маориф

2351 Мутахассисон оид ба методикаи таълим
2351–1 Мутахассисон оид ба методикаи таълим (самти умумӣ)
Мутахассисон оид ба тањияи барномањои таҳсилоти умумӣ ва
2351–2
дастурҳои таълимӣ–методӣ
Мутахассисон оид ба тањияи барномањои касбї ва дастурҳои
2351–3
таълимӣ–методї
Мутахассисон оид ба арзёбии дастовардњои таълимии
2351–4
барномаҳои таҳсилоти умумӣ
2351–5 Мутахассисон оид ба арзёбии дастовардњои барномањои касбӣ
2351–6 Методистон оид ба барномањои таълимии тањсилоти умумӣ
2351–7 Методистон оид ба барномањои таълимии тахсилоти касбї
2351–8 Мутахассисон оид ба воситањои техникии таълим
Мутахассисон оид ба методикаи таълимии ба гурўњњои дигар
2351–9
шомилнагардида
2352
2352–1
2352–2
2352–3

Омўзгорони соҳаи таҳсилоти махсус
Омўзгорон барои биноияшон заиф ва нобиноён
Омўзгорон барои шунавоияшон заиф ва гунгњо
Омўзгорони бо нафарони ноќисулаќл коркунанда

2353

Омӯзгорони забонҳои хориљӣ дар курсњо ва фардӣ

2354

Омўзгорони мусиќї дар муассисаҳои мусиќї ва фардӣ

2355

Омўзгорон дар соҳои санъати тасвирї ва санъатњои дигар

2356

Омўзгорон оид ба технологияњои иттилоотӣ–коммуникатсионї
ва таълими саводнокии компютерї

Мутахассисони курсњои кўтоњмуддат, бозомўзї ва такмили
ихтисос, аз љумла, тањсилоти калонсолон
2357–1 Мутахассисон оид ба роњнамои касбї
Мутахассисони курсњои кўтоњмуддат, бозомўзї ва такмили
2357–2
ихтисос дар соҳаи экология ва њифзи муњити зист
2357

2358

Мураббиён ва дастурдињандагон–методистњо оид ба тайёрии
љисмонї ва варзиш
23

2359

Мутахассисони
шомилнагардида

соњаи

маорифи

ба

24

Мутахассисон дар соњаи тиҷорат ва маъмурӣ
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Мутахассисони соњаи молия

2411
2411–1
2411–2
2411–3
2412

гурўњњои

дигар

Муњосибон ва мутахассисони машғулиятҳои ҳаммонанд
Муњосибон
Аудиторон
Мутахассисон оид ба банаќшагирии буљет ва тањлил
Машовирон оид ба масъалањои молиявӣ ва сармоягузорӣ

2413
2413–1
2413–2
2413–3
2413–4
2413–5

Таҳлилгарони молиявӣ ва мутахассисони соњаи молия
Таҳлилгарони молиявӣ (самти умумӣ)
Мутахассисон оид ба ќоѓазњои ќимматнок
Тањлилгарони хатарҳои молиявї
Тањлилгарони карздињї
Мутахассисон дар соњаи суѓуртакунї
Тањлилгарони молиявї ва мутахассисони ба гурўњњои дигар
2413–9
шомилнагардида
2414

Нархгузорон ва коршиносон

242

Мутахассисони соҳаи маъмурӣ

2421 Таҳлилгарони низоми идоракунӣ ва ташкилї
2421–1 Мушовир оид ба масъалањои идоракунї
2421–2 Мушовири тиҷорат
2422

Мутахассисони соҳаи сиёсати маъмурӣ
Таҳлилгар оид ба масъалањои сиёсати корпоративї (иттињоди2422–1
явї)
2422–2 Корманд оид ба бехатарии иттилоотї
2422–3 Мушовир оид ба стратегияи бозоргонї
2423
2423–1
2423–2
2423–3

Мутахассисони соҳаи интихоб ва истифодаи њайат
Тањлилгари равандҳои тиҷорат ва мењнат
Мутахассис оид ба масъалањои кадрї
Мутахассис оид ба захирањои мењнатї
24

2424 Мутахассисон дар соҳаи тайёркунї ва рушди њайат
2424–1 Мутахассис дар соҳаи рушди њайат
2424–2 Мутахассис оид ба арзёбии њайат
2425 Мутахассисони маќомоти њокимияти давлатї
2425–1 Мутахассис–коршинос
2425–2 Мушовир
243

Мутахассисон оид ба робита бо ҷомеа, фурӯш ва бозоршиноси
(маркетинги)–и маҳсулот ва хизматрасонї

2431 Мутахассисон оид ба реклама, бозоршиносї ва робита бо ҷомеа
2431–1 Тањлилгарон оид ба бозоршиносї ва тањќиќи бозор
2431–2 Мутахассисон оид ба реклама ва муариффии мањсулот
2432
2433
2433–1
2433–2
2433–3
2433–4
2433–9

Мутахассисон оид ба логистика
Мутахассисон оид ба фурўши мањсулоти техникї ва тиббї (ба
истиснои технологияњои иттилоотї–коммуникатсионї)
Мутахассисон оид ба фурўши мањсулоти техникї
Мутахассисон оид ба фурўши мањсулоти тиббию дорусозї
Мутахассисон оид ба фурўши мањсулоти технологияњои
иттилоотї–коммуникатсионї
Мутахассисон оид ба фурўши мањсулоти молиявї
Мутахассисон оид ба фурўши мањсулоти махсуси ба гурўњњои
дигар шомилнагардида

2434

Мутахассисон оид ба фурўши технологияњои иттилоотї–
коммуникатсионї

244
2440

Мутахассисон оид ба амнияти иқтисодӣ
Мутахассисон оид ба амнияти иқтисодї

25
251

Мутахассисони технологияњои иттилоотї–коммуникатсионї
Тањиягарон ва тањлилгарони
барномањои амалї (замимањо)

таъминоти

барномавї

ва

2511 Тањлилгарони системавӣ
2511–1 Тањлилгарони системавӣ (самти умумӣ)
2511–2 Мушовирон ва тањлилгарон тиҷорат оид ба технологияњои
25

иттилоотї–коммуникатсионї
Тањиягарони системаи технологияњои иттилоотї–коммуникат2511–3
сионї
2512

Тањиягарони таъминоти барномавӣ
Тањиягарон ва мутахассисон оид ба таъминоти барномавӣ ва
2512–1
тестронӣ
2512–2 Барномасоз– тањлилгар
2512–3 Лоињакаши таъминоти барномавӣ
2513

Тањиягарони Web ва барномањои амалї (замимањо)-и мултимедї
Тањлилгар ва мутахассис оид ба тестиронии Web ва барномањои
2513–1
амалї (замимањо)-и мобилї
Тањлилгар ва мутахассис оид ба тестиронии барномањои амалї
2513–2 (замимањо)-и
мултимедї
(бо
дарназардошти
бозињои
компютерї)
2514

Барномасозони барномањои амалї (замимањо)

Тањиягарон ва тањлилгарони таъминоти барномавӣ ва
барномањои
амалї
(замимањо)-и
ба
гурўњњои
дигар
шомилнагардида
2519–1 Аудиторњо оид ба технологияи иттилоотї
Тањиягарон ва тањлилгарони таъминоти барномавӣ ва барно2519–9
мањои амалї (замимањо)-и ба гурўњњои дигар шомилнагардида
2519

252
2521
2521–1
2521–2
2521–3

Мутахассисон оид ба махзани маълумот ва шабакаҳо
Тарроњон ва маъмурони махзани маълумот
Маъмурони махзани маълумот
Меъморон оид ба инфрасохтори технологияњои иттилоотї
Тањлилгари махзани маълумот

2522

Маъмурони шабакавї–системавї ва маъмурони серверњо

2523

Мутахассисон оид ба шабакањои компютерї ва инфрасохтор

2524

Мутахассисон оид ба бехатарии инфрасохтор ва технологияи
иттилоотї

2529

Мутахассисони технологияи иттилоотии ба гурўњњои дигар
шомилнагардида
26

26

Мутахассисон дар соњаи њуќуќ, соњањои гуманитарї ва фарњангї

261

Мутахассисони соњаи ҳуқуқ

2611

Њуќуќшиносон
Њуќуќшиносон (ба истиснои кормандони маќомоти адлия,
идоракунии давлатї, вазорат)
Адвокатњо
Мутахассисон оид ба корњои патентї ва муњофизати њуќуќҳои
муаллифӣ
Нотариусњо
Миёнаравњо (медиаторњо)
Иљрочиёни судӣ
Коршиносони судї
Њуќуќшиносон ва мутахассисони соњаи њуќуќи ба гурўњњои
дигар шомилнагардида

2611–1
2611–2
2611–3
2611–4
2611–5
2611–6
2611–7
2611–9
2612

Судяҳо

262

Китобдорон, бойгондорон ва нигањдорандањои осорхонањо

2621
2621–1
2621–2
2621–3

Бойгондорон ва нигањбонони осорхонаҳо
Бойгондорон
Нигањбонон (нигористон ва осорхона)
Нигањбонон (асарњои санъат)

Китобдорон ва мутахассисони машғулиятҳои ҳаммонанди ба
нигоҳдории иттилоот вобастабуда
2622–1 Китобдорон
2622–2 Нигањдорони сабтњои аудио/видео
Мутахассисони машѓулиятњои њаммонанд, бо нигоњдории
2622–9
маълумот вобастабудаи ба гурўњњои дигар шомилнагардида
2622

263

Мутахассисони соҳаи гуманитарї ва дин

2631

Таҳлилгарон–тањќиќотчињо

Ҷомеашиносон, антропологҳо ва мутахассисони машғулиятҳои
ҳаммонанд
2632–1 Ҷомеашиносон ва тањлилгарони иљтимої
2632–2 Антропологњо
2632

27

2632–3 Бостоншиносон
2632–4 Географњо
2633
2633–1
2633–2
2633–3

Файлосуфон, муаррихон ва сиёсатшиносон
Муаррихон
Сисёсатшиносон
Файлосуфон

2634 Равоншиносон
2634–1 Равоншиносони дармонгоњї, машваратдињанда ва мактабї
2634–9 Равоншиносони ба гурўњњои дигар шомилнагардида
2635 Мутахассисон дар соҳаи ташкил ва пешбурди корњои иҷтимоӣ
2635–1 Мутахассисон оид ба корњои иљтимої бо њуќуќвайронкунандањо
Мутахассисон оид ба корњои иљтимої дар соҳаи инњилофи
2635–2
равонї ва таѓйири рафтор
2635–3 Мутахассисон оид ба корњои иљтимої дар соҳаи ёрии тиббї
2635–4 Мутахассисон оид ба корњои иљтимої дар соҳаи тавонбахшї
Мутахассисон оид ба корњои иљтимої дар соҳаи муносибатњои
2635–5
оилавї
2635–6 Мутахассисон оид ба корњои иљтимої дар соҳаи њифзи кўдак
2635–7 Мутахассисон оид ба корњои иљтимої бо шахсони мутеъ
Мутахассисон оид ба корњои иљтимої бо табаќањои осебпазири
2635–8
ањолї (бекорон, камбизоатњо, маъюбон ва ѓайра)
Мутахассисон дар соҳаи ташкил ва пешбурди корњои иљтимоии
2635–9
ба гурўњњои дигар шомилнагардида
2636
2636–1
2636–2
2636–9

Ходимони дин
Диншиносон
Ходимони дин (сархатиб, руњонї, пастор, раввин ва ѓайра)
Ходимони динии ба гурўњњои дигар шомилнагардида

2637 Мутахассисон дар соҳаи хизматрасонии иљтимої
2637–1 Мутахассисон оид ба хизматрасонии иљтимої
2637–2 Мутахассисон оид ба мутобиќшавии мењнат ва рўзгор
2638

Мутахассисон оид ба табобати љисмонї (физиотерапия) дар
соҳаи хизматрасонии иҷтимоӣ

2639

Мутахассисони эрготерапия дар соҳаи хизматрасонии иљтимої
Мутахассис оид ба эрготерапия дар соҳаи хизматрасонии
2639–1
иљтимої
28

2639–2 Мутахассис оид ба мутобиќшавии мењнат ва рўзгор
264

Нависандагон, рӯзноманигорон ва забоншиносон

2641
2641–1
2641–2
2641–3
2641–4
2641–5

Нависандагон, шоирон ва дигар адибон
Нависандагон
Муаллифони ссенария
Мураттибони матнњо
Нависандагон–тарѓибкунандагони ѓояњои илмї ва техникї
Муњаррирони ссенарияњо ва асарњои бадеї
Нависандагон, шоирон ва адибони ба гурўњњои дигар шомил2641–9
нагардида
2642 Рӯзноманигорон
2642–1 Рӯзноманигорон
2642–2 Муњаррирон (ахбор ва нашриёти даврї)
2643
2643–1
2643–2
2643–3
2643–9
265
2651
2651–1
2651–2
2651–3
2651–9

Филологњо, мутарљимон ва дигар забоншиносон
Филологон
Мутарљимони матнњои хаттї
Мутарљимони матнњои нутќї
Забоншиносони ба гурўњњои дигар шомилнагардида
Рассомон ва санъаткорон
Рассомон ва њайкалтарошњо
Њайкалтарошон
Рассомон (наќќошон)
Сураткашон ва инфографњо
Рассомони ба гурўњњои дигар шомилнагардида

2652
2652–1
2652–2
2652–3
2652–4
2652–5

Навозандагон, сарояндагон ва бастакорон
Машшоќон
Бастакорон / навозандагон
Консертмейстерон
Дирижёрон
Сарояндагон
Навозандагон, сарояндагон ва бастакорони ба гурўњњои дигар
2652–9
шомилнагардида
2653 Раќќосон ва хореографҳо
2653–1 Раќќосон
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2653–2 Хореографҳо
2653–3 Њунармандони балет
2654
2654–1
2654–2
2654–3
2654–4
2654–5
2654–9
2655

Коргардонњои филм, театр ва ходимони санъати ба онњо
њаммонанд ва продюсерон
Продюсерон (ѓайр аз реклама ва бозињои компютерї)
Коргардонњо (ѓайр аз реклама ва бозињои компютерї)
Продюсерон ва коргардонњои реклама ва бозињои компютерї
Рассомон-басањнагузорандагон (намоишнома, филмњо, барномањои телевизионї ва радио)
Коргардонњои овоз
Коргардонњо ва продюсерони ба гурўњњои дигар шомилнагардида
Актёрњо

2656
2656–1
2656–2
2656–3
2656–4

Барандањо, шорењон ва дикторон
Барандањои радио
Барандањои телевизион
Шорењон
Мутахассисони дубляж
Барандањо, шорењон ва дикторњои ба гурўњњои дигар шомил2656–9
нагардида
2659 Санъаткорони ба гурўњњои дигар шомилнагардида
2659–1 Њунарпешагони сирк
3) мутахассисони тахассуси сатњи миёна (љадвали 3)
Љадвали 3
Рамз

Номгўйи гурўњњои машѓулиятњо

3

Мутахассисони тахассуси сатњи миёна
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Мутахассисон–техникҳо дар соҳаи илм ва техника

311

Техникҳои соҳаи илмњои физика ва техникї

3111

Техникҳои соҳаи илмҳои кимиёвї ва физикї

3111–1 Техник–кимиёшиносон
3111–2 Техник–физикњо
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3111–3
3111–4
3111–5
3111–6
3111–7

Техник–геологњо
Техникњо оид ба кадастр ва заминсозї
Техникҳо оид ба геодезия
Техникҳо оид ба корњои махсусгардонидашуда
Техникҳо оид ба њифзи муњити зист
Техникҳои соҳаи илмҳои кимиё ва физикаи ба гурўњњои дигар
3111–9
шомилнагардида
3112
3112–1
3112–2
3112–3
3112–4
3112–5
3112–6
3112–7
3128
3129

Техникњо оид ба сохтмони шањрвандї
Техникњо оид ба сохтмони биноњо ва иншоот
Техникњо оид ба ба роњсозии наќлиёти саноатї
Техникњо дар саноат ва истењсолот
Техник–технологњо (самти умумӣ)
Техникњо оид ба ташкили истењсолот
Техникњо оид ба автоматонї
Техникњо оид ба назорати сифат
Техник - лоињакашњо
Техник–сохтмончиёни ба гурўњњои дигар шомилнагардида

3113
3113–1
3113–2
3113–3
3113–9

Техник–барќчиён
Техник–энергетикњо
Техник–теплотехникњо
Техникҳо оид ба манбаъҳои барќароршавандаи энергия
Техникњои барќї ба гурўњњои дигар шомилнагардида

3114
3114–1
3114–2
3114–3
3114–4
3114–9

Техник–электроникњо
Техник–электроникњо (таснифоти умумї)
Техникҳо оид ба таъминоти дастгоҳхои компютерї
Техникҳо оид ба таљњизоти пахши телевизион ва радио
Техникҳо оид ба асбобњои назоратї-ченкунандаи электронї
Техник- электроникњои ба гурўњњои дигар шомилнагардида

3115 Техник–механикњо
3115–1 Техник–механикњо (самти умумӣ)
Техникҳо оид ба таљњизоти саноатї ва асбобњо, аз љумла дар
3115–2
кишоварзї
3115–3 Техник–мошинсозњо
3115–4 Техникҳо оид ба наќлиёти роњи оњан
3115–5 Техникҳо оид ба системањои хунуккунанда ва њавотаъминкунї
3115–6 Техникҳо оид ба техникаи авиатсионӣ
3115–9 Техник- механикњои ба гурўњњои дигар шомилнагардида
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3116 Техникҳои истеҳсолоти кимиёвї
3116–1 Техникҳои истеҳсоли кимиёвї (самти умумӣ)
Техникҳои истеҳсоли кимиёвї (нафт ва газ, нафту кимиё ва
3116–2
коркарди онњо)
3117
3117–1
31172
3117–3
3117–9
3118
3118–1
3118–2
3118–3
3118–4
3118–5
3118–9
3119
3119–1
3119–2
3119–3
3119–4
3119–5
3119–6
3119–9

Техникҳои кўњкорї, техник-металлургон ва мутахассисон-техникњои машѓулиятњои њаммонанд
Техникҳои кўњкорї
Техник–металлургњо
Техникҳои кўњкорї, техник–металлургњо ва мутахассион–
техникњои машѓулиятњои њаммонанд
Техникҳои саноат ва истењсолоти ба гурўњњои дигар шомилнагардида
Нақшакашҳо
Нақшакашҳо (самти умумӣ)
Нақшакаш–механикњо
Нақшакашҳои барќ / электроника
Нақшакашҳо оид ба лоињкашии бино ва иншоот
Нақшакашҳо оид ба лоињакашии объектњои наќлиётї
Наќшакашњои ба гурўњњои дигар шомилнагардида
Техникњо дар соҳаи илмњои физикї ва техникии ба гурӯњњои
дигар шомилнагардида
Техникњо оид ба полоиш ва гудозиш
Техникњо оид ба маводшиносї
Техникњо оид ба бехатарии саноат, њифзи мењнат ва техникаи
бехатарї
Техникњо оид ба метрология ва стандартизатсия
Техник–њастаикорон
Техникњо оид ба соњаи криминалистика
Техникњои соҳаи илмњои физикї ва техникии ба гурўњњои дигар
шомилнагардида

312
3121
3121–1
3121–2
3121–3

Устоҳо (саркорњо) дар истеҳсолот ва сохтмон
Устоњо (саркорњо) дар саноати истихроҷ
Саркори бахши пармакунї
Саркори наќбканњо
Усто (саркор)-њои ќитъаи кон
Усто(саркор)–њои саноати истихрољи ба
3121–9
шомилнагардида

гурўњњои

дигар
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3122
3122–1
3122–2
3122–3
3122–4

Усто (саркор)-њо дар саноати коркард
Усто (саркор)–њои гурўњи васлкорон
Усто (саркор) оид ба автоматонии истењсолот
Усто (саркор)–и бастњо (дар заводу фабрика)
Усто (саркор)–и ќитъаи корњои васлкунї
Усто(саркорњо)–њои саноати коркарди ба
3122–9
шомилнагардида
3123
3123–1
3123–2
3123–9

гурўњњои

дигар

Усто (саркор)-њо дар сохтмон
Усто (саркор) дар сохтмон
Коргузор (прораб)
Усто (саркорњо)–и сохтмон ба гурўњњои дигар шомилнагардида

313
3131
3131–1
3131–2
3131–3
3131–4

Техник /операторњо оид ба идоракунии равандҳои технологӣ
Техникҳо / операторони дастгоҳњои истеҳсоли нерўи барқ
Техникҳо /операторони дастгоњ оид ба истеҳсоли нерўи барќї
Техникҳо / операторони нерўгоњњои барќии обї
Техникҳо / операторони нерўгоњњои гармидињї-энергетикї
Техникҳо / операторони зеристгоњњои барќї
Техникҳо /операторони идоракунии равандњои технологии ба
3131–9
гурўњњои дигар шомилнагардида
3132
3132–1
3132–2
3132–3
3132–4
3132–5
3132–6
3132–7
3132–8
3132–9

Техникҳо /операторони кӯраи партовсӯз, иншооти тозакунї ва
таљњизоти њаммонанд
Техникҳо / операторони пойгоњњои обкашї
Техникҳо /операторони иншооти тозакунанда
Техникҳо / операторони коркарди обпартовњо
Техникҳо / операторони дастгоњи коркарди об
Техникҳо / операторон оид ба коркарди партовњои технологии
моеъ
Техникҳо / операторони дастгоњњои сўзондани партов
Техникҳо / операторони кўраи сўзондани љасади њайвонот
Техникҳо / операторони системаи коррезї ва таќсимкунии
партовњо
Техникҳо / операторони назорати равандњои техникии ба
гурўњњои дигар шомилнагардида

Техникҳо / операторони идоракунии равандҳои технологӣ дар
истеҳсолоти кимиёвї
3133–1 Операторони таљњизоти коркарди кимиёвї-њароратї
3133–2 Операторони таљњизоти полоиш ва људокуни (сепаратсия)-и
3133
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3133–3
3133–4
3133–5
3133–9

кимиёвї
Операторони таљњизоти софкунї ва реактории кимиёвї
Операторони истењсоли нурињои маъданї
Операторони истењсоли криолит
Операторон оид ба идоракунии раванди технологї дар истењсоли
кимиёвии ба гурўњњои дигар шомилнагардида

Техникҳо / операторони дастгоҳҳои тозакунї ва коркарди нафту
газ
3134–1 Операторони дастгоҳҳои коркарди нафт
3134–2 Операторони дастгоҳҳои коркарди газ
Операторони коркарди нафту гази ба гурўњњои дигар шомил3134–9
нагардида
3134

3135
3135–1
3135–2
3135–3

Техникњо/операторони равандҳои технологии истеҳсоли метал
Операторони кўраи чўянгудозї
Операторони лавњаи идоракунии вараќакунии метал
Операторони лавњаи идоракунии рехтагарии метал
Операторони техникии раванди истењсоли метали ба гурўњњои
3135–9
дигар шомилнагардида
3139

Техникҳо (операторон)-и идоракунии равандҳои технологии ба
гурӯҳҳои дигар шомилнагардида

3141–1
3141–2
3141–3
3141–4

Њайати миёнаи махсуси биологї, кишоварзӣ ва ҷангал
Мутахассис–техникҳо дар соҳаи тањқиқоти биологӣ (ба истиснои
њайати миёнаи тиббї)
Њамоњангсози тањќиќоти дармонгоњї
Техник–бактерияшинос
Техник–зоолог
Техник–дорушинос

3142
3142–1
3142–2
3142–3
3142–4
3142–5
3142–6
3142–7

Њайати миёнаи агрономї дар кишоварзӣ
Агроном (тахассуси миёна)
Зоотехник оид ба истењсоли шир
Техник–агроном (боѓдорї)
Техник–чорводор
Техник–парандапарвар
Техник–боѓбон
Техник–фермер (чорводорї)

3143

Мутахассис–техникҳо дар хољагии ҷангал

314
3141
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3143–1 Техник оид ба барќароркунии љангал ва љангалпарварї
3143–2 Техник–љангалбон
3143–3 Техник–нархгузор
315
3151
3151–1
3151–2
3151–3

Мутахассис–техникҳо оид ба идоракунӣ ва истифодабарии
ҳавопаймоҳо
Авиамеханикҳо
Механик оид ба хизматрасонии таљњизоти баркї
Муњандис – механик
Менељер оид ба стандартњои парвоз

Њавонавардони њавопаймо ва мутахассисони машғулиятҳои
ҳаммонанд
3153–1 Њавонавард (лётчик)
3153–2 Њавонаварди киштии њавої
3153–3 Роњбалади киштии њавої (штурман)
3153

3154
3154–1
3154–2
3154–3

Танзимгарони авиатсионї
Танзимгари фурудгоњ
Танзимгари хадамоти фурудгоњї
Танзимгар–оператор

3155 Техник–электроникњо оид ба системаи бехатарии парвоз
3155–1 Техник оид ба коркарди иттилооти парвозї
3155–2 Техник оид ба радиолокатсия, радионавигатсия ва алоќа
Техник оид ба њисобгирии захираи њавопаймоњо ва таљњизоти
3155–3
онњо
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Техникҳо, њайати миёнаи тиббӣ ва дорусозї дар соҳаи тандурустӣ

321

Њайати миёнаи тиббї (фелдшерњо), техникњо
хизматрасонии таҷҳизоти тиббӣ ва дорусозон

оид

ба

3211 Техникњо оид ба хизматрасонии таҷҳизоти тиббӣ
3211–1 Техникњо оид ба хизматрасонии таљњизоти рентгенї
3211–2 Техникњо оид ба хизматрасонии дигар таљњизоти тиббї
3212 Фелдшерњо
3212–1 Фелдшери таснифоти умумї
3212–2 Фелдшери бењдоштї
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3213 Техник–дорусозњо ва ёрдамчиёни дорусозњо
3213–1 Дорусоз (тахассуси миёна)
3213–2 Ёвари дорусоз
3214

Техникњои дандон

3215 Техник–протезчињо
3215–1 Техник–ортопедњо
3215–2 Механик–протезчињо
322
3221
3221–1
3221–2
3221–3
3221–4

Њайати миёнаи тиббї оид ба парасторї ва момодоягї
Њайати миёнаи тиббї оид ба парасторї
Масњгар
Њамшираи тиббї
Њамшираи тиббї (махсусгардонидашуда)
Њамшираи тиббї оид ба парасторї

3222 Њайати миёнаи тиббї оид ба момодоягї
3222–1 Момодоя
3222–2 Момодояи таснифоти умумї
323
3230
3230–1
3230–2
3230–3

Табибони тибби мардумї ва шифобахшон
Табибони тибби мардумї ва шифобахшон
Шикастабанд
Табиб, гиёњдармонї (фитотерапия)
Шифобахш, усулњои мардумї

324
3240

Фелдшерњо ва ёрдамчињои байторї
Фелдшерњои ва ёрдамчињои байторї

325

Њайати дигари миёнаи тиббии соњаи тандурустї

3251
3251–1
3251–2
3251–3

Фелдшер– дандонпизишк
Ёвари дандонпизишк
Дандонсоз (дантист)
Табиби дандон

3252 Хизматчиён оид ба иттилооти тиббї
3252–1 Ќайдгирандаи тиббї
3253

Кормандони саломатии љамъиятї
36

3253–1
3253–2
3253–3
3253–4
3254

Дастурдињанда оид ба тарбияи бењдоштї
Ёрдамчии табиб оид ба бењдошти кўдакон ва наврасон
Ёрдамчии табиб оид ба бењдошти коммуналї
Ёрдамчии табиб оид ба бењдошти умумї
Мутахассисони тиббии оптикї–оптометристњо

3255–1
3255–2
3255–3
3255–4
3255–5

Фелдшерњо–физиотерапевтњо ва дигар терапевтњои сатњи миёнаи
тахассусї
Дастурдињанда оид ба варзиши табобатї
Масњгар
Њамшираи тиббї оид ба масњ
Њамшираи тиббї оид ба тавонбахшї
Њамшираи тиббї оид ба физиотерапия

3256
3256–1
3256–2
3256–3
3256–4
3256–5
3256–6

Ёрдамчињо (ёварон)–и табибон
Њамшираи тиббии табиби таљрибаи умумї (табиби оилавї)
Њамшираи тиббии кўдакон
Њамшираи тиббї оид ба табобати пиронсолон
Ёрдамчии табиб оид ба бењдошти кўдакон ва наврасон
Ёрдамчии табиб оид ба бењдоштии радиатсионї
Ёрдамчии табиб–эпидемолог

3255

3257–1
3257–2
3257–3
3257–4
3257–5

Нозирон ва дигар њайати миёнаи тиббї оид ба њифзи мењнат ва
муњити зист
Нозир оид ба бехатарии њифзи мењнат
Нозир оид ба таъмини бехатарии хўрокворї
Нозир оид ба мубориза бар зидди ифлосшавии муњити зист
Нозир оид ба њифзи саломатї
Нозири бењдоштї

3258
3258–1
3258–2
3258–3
3258–4

Њайати миёнаи тиббии ёрии таъљилї
Њамшираи тиббї оид ба ќабули даъвати ёрии таъљилї
Фелдшери ёрии таъљилии тиббї
Фелдшери бригадаи махсуси ёрии таъљилии тиббї
Фелдшер–осебшинос

3257

Њайати миёнаи тиббї дар соњаи тандурустии ба гурӯњњои дигар
шомилнагардида
3259–1 Дастурдињанда оид ба варзиши табобатї
3259–2 Њамшираи тиббї оид ба хўрокњои парњезї
3259

37

33

Њайати миёнаи махсус дар фаъолияти иќтисодї ва маъмурї

331

Њайати миёнаи махсус дар соњаи фаъолияти
бањисобгирї ва коркарди иттилооти раќамї

3311
3311–1
3311–2
3311–3
3311–4
3311–9
3312
3312–1
3312–2
3312–3

молиявї,

Дилерњо/брокерњо оид ба хариду фурўш дар бозорњои молиявї,
арзї ва мол
Дилерњо/брокерњо оид ба хариду фурўши ќоѓазњои ќимматнок ва
воситањои молиявї
Дилерњо/ брокерњои асъор
Дилерњо/брокерњо оид ба кор бо воситањои мањсулии молиявї
Дилерњо дар биржаи молї
Дилерњо, брокерњо оид ба хариду фурўши ќоѓазњои ќимматнок ва
њуљљатњои молиявии ба гурўњњои дигар шомилнагардида
Агентњои ќарзї
Агенти ќарзї
Брокери ќарзї
Агент оид ба ќарздињї

3313 Њисобдорон ва муњосибони бањисобгирї
3313–1 Ёвари муњосиб
3313–2 Њисобдор
Техникњо–оморчиён ва њайати машѓулиятњои њаммонанд бо гузаронидани њисобкунии риёзї ва њисоббарорї
3314–1 Ёрдамчиёни риёзиётшиносон
3314–2 Ёрдамчиёни актуарњо
3314–3 Ёрдамчиёни оморшиносон
3314

3315

Баҳодиҳандањо ва коршиносон (машваратчиён) оид ба зарарњо
Баҳодиҳандањо (ба истиснои баҳодиҳандаи дороињо (активњо)-и
3315–1
ѓайримоддї)
3315–2 Баҳодиҳандањои объектњои ѓайримоддї
3315–3 Коршиносон оид ба бањодињии суѓуртавї
332

Агентњо оид ба хариду фурўш ва брокерњои савдо

3321

Агентњои суѓуртавї
Агентњо/брокерњо оид ба фурўши суѓуртањо (бо иловаи
3321–1
мутахассисони мустаќил оид ба банаќшагирии молиявї)
3321–9 Агентњои дигари суѓуртавии ба гурўњњои дигар шомилнагардида
38

3322 Агентњо оид ба фурўши тиљоратї
3322–1 Агентњо оид ба хизматрасонї ба мизољон
3322–2 Агентњо оид ба фурўш ва омўзиши истеъмолкунандагон
Агентњо оид ба фурўши тиљоратии ба гурўњњои дигар шомилна3322–9
гардида
3323 Харидкунандањо ва таъминотчиён
3323–1 Харидкунандагон
3323–2 Таъминотчиён
3324

Брокерњои савдо

333

Агентњо оид ба хизматрасонии тиљоратї

3331
3331–1
3331–2
3331–3

Агентњо оид ба тозакунии гумрукї ва мушоиати бор ва молњо
Агентњо оид ба дастраскунии борњо
Агентњо оид ба тозакунии гумрукии борњо
Экспедитор

3332–1
3332–2
3332–3
3332–4

Ташкилкунандагони конфронсњо, намоишгоњњо ва дигар чорабинињо
Њамоњангсози намоишгоњ
Ташкилкунандаи конфронсњо
Ташкилкунандаи тўй
Ташкилкунандаи семинарњо

3333
3333–1
3333–2
3333–3

Агентњо оид ба шартномањои мењнатї ва кироя
Агентњо оид ба интихоби кори мувофиќ
Агентњо оид ба шартномањои мењнатї
Мушовир оид ба бакортаъминкунї

3332

Агентњо оид ба амалиёт бо молу мулки ѓайриманќул ва дигар
моликияти шахсї
3334–1 Агентњо оид ба амволи ѓайриманќул
3334–2 Риелтор
3334–3 Мутахассис оид ба амволи ѓайриманќул
3334

Агентњо оид ба хизматрасонии тиљоратии ба гурӯњњои дигар
шомилнагардида
3339–1 Мудирони музояда
3339–2 Агентњои рекламавї
3339

39

334
3341
3341–1
3341–2
3341–3
3341–4

Њайати миёнаи дар фаъолияти маъмурї–идоракунї машѓулбуда
Менељерњои идоравї
Роњбари шуъбаи коргузорї
Роњбари њайати воридкунандаи иттилоот
Роњбар оид ба баќайдгирии њуљљатњо
Роњбари хизмачиёни коргузории кадрї

3342 Њайати миёнаи њуќуќї
3342–1 Котиби идораи адвокатї
3342–2 Котиби њуќуќї
3343
3343–1
3343–2
3343–3
3343–4
3343–5

Њайати маъмурї ва дигар њайати миёнаи техникии иљроия
Котиби маъмур
Ёрдамчии иљроия
Ёрдамчии шахсї
Ёрдамчї оид ба бурдани мукотиба
Мухбир аз бинои суд

3344
3344–1
3344–2
3344–3

Оморчиёни тиббї
Рамзгузори додањои бањисобгирии аввалия
Оморчии тиббї
Мутахассис оид ба рамзгузории додањои омори тиббї

Хайати миёнаи машѓул дар фаъолияти маъмурї–идоравии ба
гурӯњњои дигар шомилнагардида
3349–1 Маъмури ќасри фарњанг
3349–2 Мудири хонаи аќди никоњ
3349

335
3350
3350–1
3350–2
3350–3

Њайати миёнаи техникї дар хизмати давлатї
Њайати миёнаи техникї дар хизмати давлатї
Нозири расонандаи хизматњои давлатї
Мутахассис оид ба хизматрасонии иљтимоии ањолї
Нозир оид ба таъмини нафаќа

34

Њайати миёнаи махсус дар соњаи корњои њуќуќӣ, иљтимої,
фарњанг, варзиш ва машѓулиятњои њаммонанд

341

Њайати миёнаи махсус оид ба хизматрасонињои њуќуќї, иљтимої
ва дин
40

Њайати миёнаи махсус дар соњаи њуќуќшиносї ва машѓулиятњои
њаммонанд
3411–1 Ёрдамчии њуќуќшинос
3411–2 Маъмури мурофиа
3411–3 Мушовири њуќуќї (тахассуси миёна)
3411

3412
3412–1
3412–2
3412–3
3412–4

Кормандон дар соҳаи ташкилї ва пешбурди корњои иљтимої
Кормандон оид ба корњои љавонон
Кормандони маркази буњронї
Корманди маркази оилавї
Корманди иљтимої

3413 Хизматчиёни динии мартабаи руњонї надошта
3413–1 Воиз (хатиб)
3413–2 Хизматчиёни ташкилоти мазњабии мартабаи руњонї надошта
342
3421
3421–1
3421–2
3421–3
3421–4
3421–5

Кормандони соҳањои варзиш, тарбияи бадан ва фитнес
Варзишгарон
Муштзан, гўштигир
Футболбоз
Теннисбоз
Хоккейбоз
Шоњмотбоз

Мураббиёни варзиш, дастурдињандагон аз љумла дар муассисањои
таълимї
3422–1 Мураббиёни варзишї ва омўзгорон
3422–2 Дастурдињандагони санъати њарбї
3422–3 Доварон (арбитрон)-и варзиш
3422

3423

Дастурдињандагони клубњои фитнес, минтаќањои варзишии
истироњатї ва ташкилкунандагони барномањои варзишї

343

Њайати миёна дар соњаи санъат, фарњанг ва таббоњї

3431

Суратгирњо (бадеї)

3432 Тарроњони дохили бино ва рассомон–ороишдињандањо
3432–1 Тарроњони дохили бино
3432–2 Тарроњони манзарњо
41

3432–3 Тарроњон ва кормандони машѓулиятњои њаммонанд
Њайати ёридињандаи касбии долонњои бадеї, осорхонањо ва
китобхонањо
3433–1 Хизматчиёни китобхона
Техникњои долонњои бадеї, осорхонањо ва машѓулиятњои
3433–2
њаммонанд
3433

3434

Сарошпазњо

3435

Њайати миёнаи санъат, фарњанг ва таббоњии ба гурӯњњои дигар
шомилнагардида

344

Њайати миёна дар соњаи саноати фароѓатї ва истироњат

3440

Њайати миёна дар соњаи саноати фароѓатї ва истироњат

345

Њайати миёна дар соњаи кори иљтимої, хизматрасонии иљтимої,
абилитатсия ва тавонбахшии иљтимої

3451

Кормандони иљтимої

3452

Ёварони иљтимої

3453

Ёварони табибони љисмонї (физиотерапевтњо)

3454

Ёварони эрготерапия

35

351
3511

Мутахассисон–техникњо дар соњаи технологияњои иттилоотї–
коммуникатсионї
Мутахассисон–техникњо оид ба истифодабарии технологияњои
иттилоотї–коммуникатсионӣ ва дастгирии истифодабарандагон
Мутахассисон–техникњо оид ба истифодабарии технологияњои
иттилоотї–коммуникатсионӣ

3512

Мутахассисон–техникњо оид ба дастгирии истифодабарандагони
технологияњои иттилоотї–коммуникатсионӣ

3513

Мутахассисон–техникњо оид ба шабака ва системањои компютерї

3514

Мутахассисон–техникњо оид ба Web
42

352

3521
3521–1
3521–2
3521–3
3521–9

Мутахассисон–техникњо
телерадиопахшкунї

оид

ба

телекоммуникатсия

ва

Мутахассисон–техникњо
оид
ба
телерадиопахшкунї
ва
операторони аудио/видеонаворњо
Мутахассисон–техникњо оид ба телерадиопахшкунї
Операторони аудио/видеонаворњо
Васлгарон
Мутахассисон–техникњо оид ба телерадиопахшкунї ва банаворгирандагони аудио-видеонаворњои ба гурўњњои дигар шомилнагардида

3522

Мутахассисон оид ба телекоммуникатсия

3523

Операторони таљњизоти телекомуникатсионї

4) хизматчиёни машғули омоданамої ва барасмиятдарории њуљљатњо,
бањисобгирї ва хизматрасонї (љадвали 4)
Љадвали 4
Рамз

Номгўйи гурўњњои машѓулиятњо

4

Хизматчиёни машғули омоданамої
њуљљатњо, бањисобгирї ва хизматрасонї

ва

барасмиятдарории

41

Хизматчиёни доираи касбияташон васеъ ва хизматрасонњои
техникаи идоравӣ

411

Хизматчиёни идоравии доираи касбияташон васеъ

4110

Хизматчиёни доираи касбияташон васеи идоравї

4110–1 Хизматчиёни идоравї (самти умумӣ)
4110–2 Хизматчиён оид ба коргузорї
4110–3 Хизматчиёни шуъбаи кадрњо /оид ба кор бо њайат
Хизматчиёни дигари идоравии доираи касбияташон васеи
4110–9
гурўњњои дигар шомилнагардида

ба

412 Котибони доираи касбияташон васеъ
4120 Котибони доираи касбияташон васеъ
4120–1 Котибон (самти умумӣ)
43

4120–2 Мутахассисони стенография
413

Хизматчиён оид ба коркард, њуруфчинии матнњо ва воридкунии
маълумот

4131 Коркардкунандањо ва њуруфчинњои матнњо
4131–1 Коркардкунандањои матнњо
4131–2 Њуруфчинњои матнњо
Коркардкунандањо ва њуруфчинњои матнњои ба гурўњњои дигар
4131–9
шомилнагардида
4132

Хизматчиён оид ба ворид намудани маълумот

42

Хизматчиёни соњаи хизматрасонї ба ањолї

421

Хазинадорњо ва кормандони машѓулиятњои њаммонанд

4211
4211–1
4211–2
4211–3

Хазинадорњои бонкњо ва кормандони машѓулиятњои њаммонанд
Хазиначии бонкї
Хазиначии почтавї
Кормандони нуќтањои мубодилаи асъор
Хазинадорњо ва кормандони машѓулиятњои њаммонанди ба
4211–9
гурўњњои дигар шомилнагардида
4213

Кормандони гаравхона ва дигар агентњо оид ба гарави ашёњо

Коллекторњо ва кормандони машѓулиятњои њаммонанд оид ба
љамъоварии ќарзњо ва пардохтњо
4214–1 Коллекторњо
Коллекторњо ва кормандони машѓулиятњои њаммонанд оид ба
4214–9 љамъоварии ќарзњо ва пардохтњои ба гурўњњои дигар
шомилнагардида
4214

422

Кормандон оид ба хизматрасонї ва иттилоотонии мизољон

4221

Агентњои сайёњї ва хизматчиёни машѓулиятњои њаммонанд

4222

Хизматчиёни марказњои иттилоотии тамосї (кол-марказҳо)

4223

Телефончиён

4224

Хизматчиёни пешвозгиранда ва баќайдгирандаи мизољон дар
44

мењмонхонањо
4229

Хизматчиён оид ба иттилоотонии мизољони ба гурўњњои дигар
шомилнагардида

43

Хизматчиён дар соњаи коркарди
баќайдгирии маводи арзишнок

иттилооти

431

Хизматчиёни коркардкунандаи маълумоти раќамї

рақамӣ

ва

4311
4311–1
4311–2
4311–3

Хизматчиён оид ба амалиёти муњосибї ва баќайдгирї
Њисобгирон
Хизматчиён оид ба пешбурди регистрњои муњосибї
Хизматчиён оид ба аудит
Хизматчиён оид ба баќайдгирии ваќти корї ва бозњисобии музди
4311–4
мењнат
4311–5 Хизматчиён оид ба пардохт
Хизматчиён оид ба амалиёти муњосибї ва баќайдгирии ба
4311–9
гурўњњои дигар шомилнагардида
4312
4312–1
4312–2
4312–3
4312–9

4313

Хизматчиён оид ба коркарди маълумоти оморї, молиявї ва
суѓуртавї ва пешбурди њисобикунї
Хизматчиён оид ба амалиёти бонкї
Хизматчиён оид ба суѓуртакунонї
Хизматчиён оид ба ќоѓазњои ќимматнок
Хизматчиён оид ба фаъолияти молиявї ва суѓуртавии ба
гурўњњои дигар шомилнагардида
Хизматчиён оид ба баќайдгирии ваќти корї ва њисобкунии музди
мењнат

Хизматчиён оид ба коркарди маълумоти оморї ва тањќиќоти
бозоршиносї (маркетингї)
4314–1 Хизматчиён оид ба коркарди маълумоти оморї
Хизматчиён оид ба тањќиќоти бозоршиносї ва пурсишњои
4314–2
иљтимої
Хизматчиён оид ба коркарди маълумоти оморї ва тањќиќоти
4314–9
бозоршиносии ба гурўњњои дигар шомилнагардида
4314

4315 Хизматчиён оид ба амалиёти компютерї
4315–1 Хизматчиён оид ба назорати коркарди додањо
Хизматчиён оид ба амалиёти компютерии ба гурўњњои дигар
4315–9
шомилнагардида
45

432

Хизматчиёни машѓул бо бањисобгирии масолењ ва њамлу наќли
наќлиётї

4321

Хизматчиён дар анбор

4322

Хизматчиён оид ба бањисобгирї дар истењсолот
Хизматчиён оид ба банаќшагирии талабот ба масолењ ва
маҷмӯъкунандањо
Хизматчиён оид ба бањисобгирии мањсулоти тайёр ва
банаќшагирии истењсолї
Хизматчиёни машѓул ба танзими омодакунии истењсолї
Хизматчиён оид ба бањисобгирии истењсолии ба гурўњњои дигар
шомилнагардида

4322–1
4322–2
4322–3
4322–9
4323
4323–1
4323–2
4323–3
4323–9

Хизматчиён дар наќлиёт
Хизматчиёни наќлиёти бањрї
Хизматчиёни наќлиёти хушкигард
Хизматчиёни наќлиёти њавої
Хизматчиёни наќлиётии ба гурўњњои дигар шомилнагардида

44

Хизматчиёни дигари идоравї

441

Хизматчиёни дигари идоравї

4411

Кормандони китобхонањо

4412

Хаткашонњо ва ба навъњо људокунандагони почта

4413

Рамзгузорњо, мусаҳҳеҳон ва хизматчиёни дигари њаммонанд

4415

Барўйхатгирандањо ва нусхабардорњо

4416

Хизматчиён оид ба пешбурди њуљљатњои кадрї

4419

Хизматчиёни идоравии ба гурўњњои дигар шомилнагардида

5) кормандони соњаи хизматрасонї ва савдо(љадвали 5)
Љадвали 5
Рамз

Номгўйи гурўњњои машѓулиятњо
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5

Кормандони соњаи хизматрасонї ва савдо

51

Кормандони соњаи хизматрасонии инфиродї

511

Кормандони соњањои сайёњї ва наќлиёти љамъиятї

5111
5111–1
5111–2
5111–3

Роњбаладњо ва стюардњо
Роњбаладњо ва стюардњо (њавої)
Роњбаладњо ва стюардњо (бањрї)
Роњбаладњо ва стюардњо (хушкигард)

5112 Кондукторњо ва назоратчиёни чиптањо
5112–1 Кондукторњо
5112–2 Назоратчиёни чиптањо
5113 Роњбаладњои сайёњї ва сайёрӣ
5113–1 Роњнамоњои сайёњї ва барандањои саёњат
Роњнамо ва баранадањои саёњат ба минтаќањои табиї ва сунъї (аз
5113–2
љумла, боѓи њайвонот, боѓњои парранда ва аквариумњо)
5113–3 Роњнамо ва баранадањои саёњат ба боѓњои фароѓативу фарњангї
Дигар роњнамо ва баранадањои саёњати (масалан, роњнамои осор5113–9 хонањо ё љойњои фарњангиву таърихї) ба гурўњњои дигар шомилнагардида
512
5120
5120–1
5120–2
5120–3
5120–9

Ошпазњо
Ошпазњо
Ошпазњо дар тарабхона
Ошпазњо дар муассисаҳои хӯроки зудтайёр, ба истиснои фаст–фуд
Ошпазњо дар муассисањои таълимї, тиббї ва дигар муассисаҳо
Ошпазњои ба гурўњњои дигар шомилнагардида

513

Барменњо, буфетчињо ва пешхизматчињо

5131

Пешхизматњо

5132

Буфетчињо (барменњо)

514

Сартарошњо,
њаммонанд

5141

Сартарошњо

косметологњо

ва

кормандони

машѓулиятњои

47

5141–1 Сартарошон
5141–2 Сартарошон, риштарошон
Кормандони дигари нигоњубини мўйи сари ба гурўњњои дигар
5141–9
шомилнагардида
5142
5142–1
5142–2
5142–3

Косметологњо ва кормандони машѓулиятњои њаммонанд
Косметологњо
Устоњои маникюр ва педикюр
Визажист / гримкунандањо (театр, кино, студия)
Косметологњо ва кормандони машѓулиятњои њаммонанди ба
5142–9
гурўњњои дигар шомилнагардида
5149
5149–1
5149–2
5149–3
5149–9

Кормандони бо амалиётаи солимгардонї алоќаманди ба гурўњњои
дигар шомилнагардида
Масњгарон (ѓайри тиббї)
Машваратчињо оид ба ислоњи бадан
Табибони тибби мардумї ва шифобахшон
Кормандони бо амалиёти солимгардонї алоќаманди ба гурўњњои
дигар шомилнагардида

515

Њайати хизматрасонии коммуналї ва хољагидорї

5151

Саркорони фаррошон ва ёрдамчиён оид ба хољагидорї дар
мењмонхонањо (њотелњо), идорањо (офисҳо) ва дигар ташкилотњо

5152
5152–1
5152–2
5152–3
5152–4
5152–5
5152–6
5152–7
5152–8
5152–9

Кадбону ва дигар кормандони хонакор
Доя
Боѓдор
Мураббї -гувернёр
Хизматгорзан
Чўпон
Муњофиз
Ронанда
Ошпаз
Дигар кормандони хонаи ба гурўњњои дигар шомилнагардида

5153

Нозирони бино ва њайати машѓулиятњои њаммонанд

516

Кормандони дигари расонандаи хизматрасонии инфиродї

5162

Шарикон ва нукарњо (шахси дастрасокунандаи хизматрасонии
инфиродӣ)
48

5163

Кормандони хизматрасонииї маросимњо

5164

Грумерњо ва дигар кормандони нигоњубини њайвонот

5165

Дастурдињандањо оид ба ронандагї

5166
5166–1
5166–2
5166–3
5166–4
5166–9

5169

Устоњо оид ба тайёркунии ороишоти заргарї ва маснуот аз метали
сангњои ќиматбањо, мањсулоти њунарњои бадеї (минйотури локї,
наќшу нигори бадеї дар метал ва сафолот)
Заргарњо (таснифоти умумї)
Суфтагарњо, нигиншинонњо ва сайќалкоронҳои сангњои ќимматбањо
Коргари истењсолоти суфтагарї
Бурандањои метали ќимматбањо
Коргарон оид ба маҳсулоти заргарии ба гурўњњои дигар
шомилнагардида
Кормандони расонандаи хизматрасонии инфиродии ба гурўњњои
дигар шомилнагардида

52

Фурўшандањо

521

Савдогарони кўчагї ва фурўшандањо дар бозор

5211

Фурўшандањо дар бозорњо

5212

Фурўшандањои кўчагии молњои хўрокворї

522

Фурўшандаҳои маѓозањо

5221

Фурўшандаи дўкончањо ва дўконњо

5222

Саркорони маѓозањо (сарфурўшандањо)

5223

Фурўшандањо ва ёрдамчиёни фурўшандањои маѓозањо

523

Хазинадорњо, бо иловаи хазинадорони хазинањои чиптафурўшї

5230

Хазинадорњо, бо иловаи хазинадорони хазинањои чиптафурўшї

524

Кормандони дигари соњаи савдо
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5241

Манекенњо ва дигар моделњои зинда

5242

Намоишдињандагони молњо

5243

Фурўшандагони ба харидорон пешниҳодкунандаи молҳо дар љойи
зист ва тариќи интернет

5245

Хизматчиёни пойгоњњои хизматрасонї

5246

Кормандони пешдўкони хизматрасонии мизољон дар љойњои
хўроки умумї

5249

Кормандони соњаи савдои ба гурўњњои дигар шомилнагардида

53

Кормандони хизматрасонии нигоњубини инфиродї

531

Кормандони дастраскунандаи хизматрасонӣ оид ба нигоњубини
кўдакон, беморон, маъюбон, пиронсолон ва ѓайра

5311
5311– 1
5311– 2
5311–3
5311– 4
5311– 5

Кормандон оид ба нигоњубини кўдакон
Дояњо (дар хона)
Дояњо (дар боѓча)
Кормандони дастраскунандаи хизматрасонии инфиродӣ дар хона
Ёрдамчиён дар соњаи хизматрасонии иљтимої
Ёрдамчии фардї

Кормандони дастраскунандаи хизматрасонии инфиродї
мизољони муассисањои муолиҷавӣ
5312–1 Њамшираи хурди тиббӣ оид ба нигоњубини беморон
5312–2 Њамшираи тиббӣ
5312

5313
5313–1
5313–2
5313–3
5313–4

5319

ба

Ёрдамчиён дар соњаи хизматрасонии иљтимої
Доя
Коргари бюрои хизматрасонии маишї
Њамшираи тиббї, патронажї
Ёрдамчиён дар соњаи хизматрасонии иљтимої
Кормандони дастраскунандаи хизматрасонии инфиродї ва
кормандони
касбњои
њаммонанди
ба
гурўњњои
дигар
шомилнагардида
50

54

Кормандони хадамоти амаликунандаи њифзи шањрвандон ва
моликияти шахсї

541

Кормандони хадамоти амаликунандаи њифзи шањрвандон ва
моликияти шахсї

5411

Оташнишонњо

5412

Милитсионерњо

5413

Хизматчиёни њабсхонањо

5414

Муњофизон
Муњофизон, амаликунандагони њифзи ҳаёт ва саломатии шахсони
5414–1
воќеӣ
5414–9 Муњофизони ба гурўњњои дигар шомилнагардида
5415
5415–1
5415–2
5415–9
5419
5419–1
5419–2
5419–3
5419–4

Наљотдињандагон
Наљотдињандагон дар кўњҳо
Наљотдињандагон дар об
Наљотдињандагони ба гурўњњои дигар шомилнагардида
Кормандони хадамоти њифзи шањрвандон ва моликияти ба
гурўњњои дигар шомилнагардида
Муфаттишони (детективњо) бахши хусусӣ
Муфаттишони бахши суғуртавӣ
Нозирони љангал ва боѓњо
Кормандони нуќтањои назоратї – гузаргоњї

6) дењќонон (фермерон) ва коргарони хољагињои кишоварзӣ, ҷангал,
моҳипарварӣ ва моҳидорї (љадвали 6)
Љадвали 6
Рамз

Номгўйи гурўњњои машѓулиятњо

6

Дењќонон (фермерон) ва коргарони хољагињои кишоварзӣ, ҷангал,
моҳипарварӣ ва моҳидорї

61

Дењќонон (фермерон) ва кормандони
истеҳсолкунандаи мањсулот барои фурӯш

611

Дењќонон (фермерон) ва кормандон оид ба парвариши маҳсулоти

хољагии

дењќонии

51

полезї, мевагї ва зироатњои сањрої барои фурўш
6111
6111–1
6111–2
6111–3
6111–4
6111–9

6112

Зироаткорон ва сабзавоткорон
Дењќонон (фермерон) ва кормандон оид ба парвариши зироатҳои
саҳроӣ
Дењќонон (фермерон) ва кормандон оид ба парвариш сабзавот бо
усули анъанавӣ дар хоки кушода ва пўшида
Дењќонон (фермерон) ва кормандон оид ба парвариш сабзавот бо
усули гидропоникї
Замбурўѓпарвар
Зироаткорон
ва
сабзавоткорони
ба
гурўњњои
дигар
шомилнагардида
Дењќонон (фермерон) ва кормандон оид ба парвариши зироатњо
дар дарахтњо ва буттањо

Боѓдорон, боѓпарварон ва коргарони парваришгоњњои меваю
сабзавотпарварї
6113–1 Кормандони парваришгоҳҳо оид ба парвариши маводи кўчатї
6113–2 Боѓбонњо ва боѓпарварон
Боѓбонњо, боѓпарварон ва коргарони парваришгоҳҳои ба гурўњњои
6113–9
дигар шомил нагардида
6113

6114

Дењќонон (фермерон) ва коргарони мањсулоти омехтаи растанипарварї

612

Дењќонон (фермерон) ва коргарон дар чорводорї

6121
6121–1
6121–2
6121–3
6121–9
6122
6122–1
6122–2
6122–3

Дењќонон (фермерон) ва коргарони чорводории гӯштї ва шир ба
ѓайр аз забњи чорво
Дењќонон (фермерон) ва кормандон- говљўшҳо
Дењќонон (фермерон) ва кормандон оид ба тайёркунии хўроки
чорво
Дењќонон (фермерон) ва кормандон оид ба парвариш
Дењќонон (фермерон) ва кормандони чорводории гӯштї ва шир ба
истиснои забњи чорвои ба гурўњњои дигар шомилнагардида
Паррандапарварон ва коргарони машғулиятҳои њаммонанд
Паррандапарварон
Коргарон оид ба парвариши сунъии паррандагон
Селексионерон оид ба парвариши паррандањо
52

6122–9

Паррандапарварон ва кормандони машғулиятҳои ҳаммонанди ба
гурўњњои дигар шомилнагардида

6123

Занбӯриасалпарварон ва кирмакпарварон

6124

Кормандони кишоварзӣ, инчунин ҳунармандони мардумии забҳи
чорво, коркарди гӯшт ва тайёркунии маҳсулоти гӯштӣ ва моҳӣ

6129

Коргарон оид ба истењсоли мањсулоти чорводории ба гурўњњои
дигар шомилнагардида

613

Дењќонон (фермерон) ва кормандон оид ба истењсоли маҳсулоти
омехтаи растанипарварї ва чорводорї

6130

Дењќонон (фермерон) ва коргарон оид ба истењсоли маҳсулоти
омехтаи растанипарварї ва чорводорї

62
621
6210
6210–1
6210–2
6210–3
6210–4
6210–9

Шикорчиён ва коргарон оид
љангалпарварї ва моњипарварї

ба

истењсоли

маҳсулоти

Љангалпарварон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
Љангалпарварон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
Љангалпарварон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
(таснифоти умумї)
Коргарони корњои чўбутахтатайёркунї
Коргарон оид ба решакан кардани љангал
Коргарон оид ба захира ва коркарди ќамиш
Љангалпарварон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанди ба
гурўњњои дигар шомилнагардида

622

Коргарони моҳипарварӣ ва моҳидорӣ,
шикорчї-домгузорон

шикорчӣ-тирандоз ва

6221

Моњипарварон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд

6222

Коргарони моњидорї дар обанборњои дохилї ва дарёњо

6223

Коргарони хољагии моњипарварї

623
6230

Шикорчиён
Шикорчиён-тирандозон ва шикорчиён-домгузорон
53

63

631
6310
6310–1
6310–2
6310–3
6310–4

Дењќонон (фермерон)-и хољагињои кишоварзӣ, моњипарварї ва
моњидорї, истеҳсолкунандагони маҳсулот барои истеъмоли шахсӣ
Дењќонон (фермерон)-и кишоварзӣ, моњипарварї ва моњидории
истеҳсолкунандагони маҳсулот барои истеъмоли шахсӣ
Дењќонон (фермерон)-и кишоварзӣ, моњипарварї ва моњидории
истеҳсолкунандагони маҳсулот барои истеъмоли шахсӣ
Дењќонон
(фермерон)-и
истеҳсолкунандагони
маҳсулоти
растанипарварї барои истеъмоли шахсӣ
Дењќонон
(фермерон)-и
истеҳсолкунандагони
маҳсулоти
чорводорӣ барои истеъмоли шахсӣ
Дењќонон
(фермерон)-и
истеҳсолкунандагони
маҳсулоти
растанипарварї ва чорводории омехта барои истеъмоли шахсӣ
Моҳидорон, шикорчиён ва ҳосилғундорон барои истеъмоли шахсӣ

7) коргарони саноат, сохтмон, нақлиёт ва машѓулиятњои њаммонанд
(љадвали 7)
Љадвали 7
Рамз

Номгўйи гурўњњои машѓулиятњо

7

Коргарони саноат, сохтмон, нақлиёт ва машѓулиятњои њаммонанд

71

Сохтмончиён–васлгарон, сохтмончиён–пардозгарон, рангмолон ва
коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд, ѓайр аз барќчиён

711

Сохтмончиён –васлгарон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд

7111

Милбасткорон (арматурчиён) ва рўйпўшкорон

7111–1 Милбасткорон (арматурчиён)
7111–2 Рўйбасткунандањо
7112

Хиштчинњо ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд

7113 Коркардкунандаҳои санг ва сангтарошон
7113–1 Коркардкунандањои санг
7113–2 Сангтарошон
7114 Бетончиён ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
7114–1 Оњанубетончиён
7114–2 Тахтабандчињо
54

7114–3 Пардозгарони бетон ва суфтакорон
7114–4 Соруҷбандкорон (сементкорон) (дар чоњҳо)
7114–9 Бетончиён ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњњои
дигар шомилнагардида
7115 Чўбтарошон ва дуредгарон
7115–1 Чўбтарошон
7115–2 Дуредгарон
Сохтмончиён–васлгарон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанди
ба гурўњњои дигар шомилнагардида
7119–1 Васлгарон (таљзиягарон)-и хавозањои сохтмонї
7119–2 Таљзиягарони бино
7119–9 Сохтмончиён–васлгарон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанди
ба гурўњњои дигар шомилнагардида
7119

712

Сохтмончиён–пардозгарон
ҳаммонанд

7121

Бомпўшкорон

7122

Фаршгарон ва тахтасангкрон

7123

Андовачиён

7124
7124–1
7124–2
7124–3
7124–4
7124–9
7125

ва

коргарони

машғулиятҳои

Оиќкорон
Љойкунандаи оиќи гармї
Оиќкорони лўла, дегњо ва таљњизоти хунуккунанда
Љойкунандаи оиќи садої (акустикї)
Оиќкорони ноќил ва симрўдањо (кабелњо)
Оиќкорони ба гурўњњои дигар шомилнагардида
Шишагарон

7126 Техникњои санитарї ва лўлагузаронњо
7126–1 Техникони санитарї
7126–2 Лўлагузаронҳо
Техникони санитарї
ва лўлагузаронҳои ба гурўњњои дигар
7126–9
шомилнагардида
7127

Механикњо,
васлгарони
хунуккунанда

кондитсионерҳо

ва

дастгоњњои
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7129

Сохтмончиён ва пардозгарони машғулиятҳои ба ҳаммонанди ба
гурўњњои дигар шомилнагардида

713

Коргарон оид ба хизматрасонии биноњо, тозакунї, рангмолњо ва
коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд

7131 Рангмолони сохтмонї ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
7131–1 Коргарон оид ба хизматрасонињои техникии биноҳо ва иншоот
Коргарон оид ба тоза намудани намои бино, биноҳо, иншоот ва
7131–2
машғулиятҳои ҳаммонанд
7132
7132–1
7132–2
7132–3

Локзанҳо, рангмолон ва дигар рангзанњо
Рангмолони метал
Рангмолони чўб
Рангмолони маҳсулоти пластмасї
Локзанҳо, рангрезон ва рангмолони
7132–9
шомилнагардида
7133

ба

гурӯњњои

дигар

Коргарон оид ба хизматрасонии бино ва тозакунии намои бино

72

Коргарони коркарди метал, хизматрасонии
машғулиятҳои ҳаммонанд, ѓайр аз барќчиён

таљњизот

721

Қолибсозон,
ҳаммонанд

машғулиятҳои

7211
7211–1
7211–2
7211–9

кафшергарон,

варақасозон

ва

ва

Қолибсозон ва мењварсозон
Қолибсозон
Мењварсозон
Ќолибсозон ва мењварсозони ба гурўњњои дигар шомилнагардида

7212 Кафшергарон ва газбурњо
7212–1 Кафшергарон
7212–2 Газбурњо
7213
7213–1
7213–2
7213–3
7213–9

Варақасозон
Варақасозон (самти умумӣ)
Дегсозон
Њамворгарон
Варақасозони ба гурўњњои дигар шомилнагардида
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7214 Тайёркунандагон ва васлгарони конструксияҳои метал
7214–1 Тайёркунандагони конструктсияҳои металї
7214–2 Васлгарон ва васлкорони конструктсияҳои металї
Тайёркунандагон ва васлгарони конструксияҳои металии ба
7214–9
гурўњњои дигар шомилнагардида
7215
7215–1
7215–2
7215–3

Бандубасткорон ва кабелчї-лањимкорон
Бандубасткорон дар сохтмон
Бандубасткорон дар наќлиёт
Кабелчї-лањимкорон
Бандубасткорон ва кабелчї-лањимкорони ба гурӯњњои дигар
7215–9
шомилнагардида
722

Оњангарон, асбобсозон, сайќалкорон ва коргарони машғулиятҳои
ҳаммонанд

7221 Оњангарон, ќолибгарон ва манганакорон
7221–1 Оњангарон
7221–2 Ќолибгарон ва манганакорон
Дигар оњангарон, ќолибгарон ва манганакорони ба гурўњњои
7221–9
дигар шомил нагардида
7222
7222–1
7222–2
7222–3

Челонгарон-асбобсозон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
Истењсолкунандаи тамѓањо
Челонгар–асбобсоз
Челонгар-қулфсоз

7223
7223–1
7223–2
7223–3
7223–4

Дастгоҳчиён ва танзимгарони дастгоњњои коркарди металњо
Харроти метал
Танзимкор-оператори дастгоњњо
Дастгоҳсози самти умумӣ
Рандагар

7224
7224–1
7224–2
7224–3

Сайќалкорон ва суфтагарон ва тезкунандагони асбобњо
Сайќалкорон
Суфтагарони асбобњо
Тезкунандагони асбобњо

723

Механикњо ва таъмиргарони воситањои наќлиёт, таҷҳизоти
кишоварзї ва истеҳсолї ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд

7231

Механикњо ва таъмиргарони воситањои наќлиёти автомобилї
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Механик ва таъмиргарони муҳаррик ва ноќили ҳаракати
воситањои наќлиёти муњаррикї- автомобилӣ
Механик ва таъмиргарони кузови воситаҳои наќлиёти муњаррикї7231–2
автомобилӣ
Механикњо ва таъмиргарони воситаҳои наќлиёти муњаррикї7231–9
автомобилии ба гурўњњои дигар шомилнагардида
7231–1

7232
7232–1
7232–2
7232–3
7232–9

Механикњо ва таъмиргарони дастгоњҳои парвозкунанда ва
ќаторањои роњи оњан
Челонгарон ва таъмиргарони муҳаррик ва ноќили њаракати
дастгоњҳои парвозкунанда
Челонгар ва таъмиргарони кузови дастгоњҳои парвозкунанда
Шустушўгари дастгоњҳои парвозкунанда (њайати фурудгоњ)
Дигар челонгар ва таъмиргарони дастгоњҳои парвозкунандаи ба
гурўњњои дигар шомилнагардида

7233 Механикњо ва таъмирчиёни таљњизоти кишоварзї ва истењсолї
7233–1 Челонгар ва таъмиргарони муњаррик ва киштињои дарёї
7233–2 Челонгар ва таъмиргарони баданаи киштињои дарёї
Челонгар ва таъмиргарони киштињои дарёии ба гурўњњои дигар
7233–9
шомилнагардида
7234
73

Таъмиргарони дучарха ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
Коргарони машғули истењсоли асбоб ва дастгоњњои даќиќ,
коргарони њунарњои бадеї ва истењсолоти полиграфї

Коргарони машғули истењсоли асбоб ва дастгоњњои даќиќ,
коргарони њунарњои бадеї
7311 Коргарони машғули истењсоли асбоб ва дастгоњњои даќиќ
7311–1 Истењсолкунанда, ҷӯркунанда ва таъмиргарони соатҳо
7311–2 Истењсолкунанда, ҷӯркунанда ва таъмиргарони асбобњои оптикии
ченкунӣ
7311–3 Истењсолкунанда, ҷӯркунанда ва таъмиргарони маҳсулоти тиббӣ,
аз ҷумла маҳсулоти ҷарроҳӣ ва дандонпизишкї
731

Истењсолкунанда, ҷӯркунанда ва барќароркунандагони асбобњои
мусиќї
7312–1 Истењсолкунанда, ҷӯркунандагони асбобњои мусиќї
7312–2 Барќароркунандагон ва таъмиргарони асбобњои мусиќї
7312

7313

Кулолгарон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
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7313–1
7314–2
7313–3
7313–4
7313–9

Кулолгарон
Қолибгарони маводи гилї, сафолӣ ва њаммонанд
Манканакорони масолењи гилї, сафолӣ ва њаммонанд
Коргар оид ба масолењи соянда (маводи сахт)
Коргарон оид ба масолењи гилї, сафолӣ ва њаммонанди ба
гурўњњои дигар шомилнагардида

7314

Қолибсозони маҳсулот аз шиша, сангбурњо, сайќалкорон ва
суфтагарон
Қолибсози маҳсулот аз шиша
Сангбурон
Сайќалкори маҳсулот аз шиша
Суфтагари маҳсулот аз шиша

7314–1
7314–2
7314–3
7314–4
7315
7315–1
7315–2
7315–3
7315–9

Рассомон оид ба нақшу нигор, рассомон-ороишгарон, наќшканњо
ва тезобгарон
Рассомон оид ба наќшу нигор ва ороиш дар рўйи шиша, сафолот
ва чўб
Наќшканњог ва тезобгарон дар рўйи шиша ва чўб
Рассомон оид ба нақшу нигор ва ороиши маҳсулоти ќоѓазї
Рассомон ва коргарон оид ба наќшу нигор ва ороиш, наќшканон
ва тезобгарони ба гурўњњои дигар шомилнагардида

7316

Коргарони њунарњои бадеї, истењсолкунандањои маҳсулоти бофта,
маҳсулоти чўбин ва масолењи њаммонанд
7316–1 Истењсолкунандањо ва барқароркунандагони маҳсулот аз чўб (ба
истиснои истењсоли љињоз)
7316–2 Истењсолкунандањо ва барқароркунандагони маҳсулоти бофта (ба
истиснои истењсоли ҷиҳоз)
7316–9 Коргарон оид ба маҳсулот аз чўб (ба истиснои истењсоли ҷиҳоз)-и
ба гурўњњои дигар шомилнагардида
7317
7317–1
7317–2
7317–3
7317–4
7317–9

Коргарони ҳунарҳои бадеии истењсолкунандаи маҳсулот аз
нассољӣ, чарм, мўина ва масолеҳи њаммонанд
Истењсолкунандањо ва барқароркунандагони ќолинњо
Истењсолкунандањо ва барқароркунандагони матоъ ва либос
Истењсолкунандањо ва барқароркунандагони кампал, кўрпањо
Истењсолкунандањо ва барқароркунандагони чарм, мўина
(ба
истиснои пойафзол)
Коргарон оид ба маҳсулоти нассољӣ, чармї, мўина ва маводи
њаммонанди ба гурўњњои дигар шомилнагардида
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7319

Коргарони соҳибихтисоси меҳнати дастии ба гурӯњњои дигар
шомилнагардида
7319–1 Истењсолкунандаи маснуоти бадеӣ аз метал
7319–2 Коркардкунандаи маснуот аз шоху устухон
7319–3 Коргар – косиби маснуот аз санг
732

Коргарони истењсолоти полиграфӣ

7321
7321–1
7321–2
7321–3
7321–4

Коргарони марҳилаи тонашрии мањсулоти полиграфӣ
Ҳуруфчинҳо
Истењсолкунандагони гарда ва ќолибҳо, нусхањуруф ва нусханаќш
Ретушгарони аксҳо ва тезобгарони нашри амиќ
Акскандакорон ва операторони нашри амиќ
Коргарони марҳилаи тонашрии истеҳсолоти полиграфии
ба
7321–9
гурўњњои дигар шомилнагардида
7322
7322–1
7322–2
7322–9

Чопгарон
Чопгарон дар рўйи матоъ
Чопгарон дар чўб ва метал
Чопгарони полиграфии ба гурўњњои дигар шомилнагардида

7323
7323–1
7323–2
7323–3
7323–4
7323–5

Пардозгарон ва муќовабандон
Операторони дастгоњи ќоѓазбурї (гилйотин)
Операторони дастгоњи вараќљамъкунї
Операторони дастгоњи наќшкўбї бо зарњал
Операторони мошини зењгир
Муќовабанди китоб

74

Коргарон дар соњаи техникаи барќї ва электроника

741

Васлгарони барќ ва таъмиргарони таљњизоти барќї

7411

Барќчиён дар сохтмон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд

7412 Барќчиён ва васлгарони таљњизоти барќї
7412–1 Васлгарони барќ (самти умумӣ)
Механикњо ва васлгарони лифтњо, экскаваторҳо ва дигар
7412–2
таљњизоти борбардорї
7412–3 Механикњо ва васлгарони асбобњои барќии рўзгор
7412–4 Механикњо ва васлгарони истењсолоти электротехникї
Механикњо ва васлгарони барќї ба истиснои хатњои интиќоли
7412–9
барќи ба гурўњњои дигар шомилнагардида
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7413

Васлгарон ва таъмиргарони хатњои интиќоли барќ
Барќчиён ва васлгарони барќ оид ба хатҳои баландшиддати
7413–1
интиќоли барќ
Васлгарони барќ ва таъмиргарони хатҳои баландшиддати
7413–2
интиќоли барќ
Коргарон оид ба хатҳои баландшиддати интиќоли барќи ба
7413–9
гурўњњои дигар шомилнагардида
742

Васлгарон
ва
таъмиргарони
телекоммуникатсионї

таљњизоти

электронї

ва

7421 Механикњо оид ба таъмир ва хизматрасонии таљњизоти электронї
7421–1 Механикњо ва танзимгарони таљњизоти электронї
7421–2 Механикњо оид ба истифодабарї ва таъмири таҷҳизоти электронӣ
Челонгар ва таъмиргарони асбобњои радиоэлектронї ва
7421–3
навигатсионї
7421–9 Коргарони электроникаи ба гурўњњои дигар шомилнагардида
Васлгарон ва таъмиргарон оид ба хизматрасонии технологияҳои
иттилоотї–коммуникатсионӣ ва дастгоњњои алоқа
Васлгарон ва танзимгарони телекоммуникатсия ва технологияњои
7422–1
иттилоотї–коммуникатсионї
Васлгарони
барќ
оид
ба
истифодабарї
ва
таъмири
7422–2 телекоммуникатсия
ва
технологияњои
иттилоотї–
коммуникатсионї
7422

75

751
7511
7511–1
7511–2
7511–3
7511–9
7512

Коргарони саноати хўрокворї, коркарди чӯб, саноати нассољиву
дўзандагї ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
Коргарони саноати хўрокворї ва коргарони машғулиятҳои
ҳаммонанд
Коркардкунандагон ва истењсолкунандагони мањсулоти гӯштї,
моњї ва дигар маводи хўрока
Забњгар
Истењсолкунандагони гўшт ва моњии нимтайёр
Истењсолкунандагони маводи хўрока аз гўшт ва моњї барои
фурўш
Истењсолкунандагони маводи хўрока аз гўшт ва моњии ба
гурўњњои дигар шомилнагардида
Нонпазњо, ќаннодњо ва истењсолкунандагони ќанд
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7512–1 Нонпазњо (самти умумӣ)
7512–2 Нонпазњо мањсулоти нонї-кулчаќандї
7512–3 Ќаннодон ва истењсолкунандагони маҳсулоти ќаннодї
7513
7513–1
7513–2
7513–3

Истењсолкунандагони маҳсулоти ширї
Истењсолкунандагони мањсулоти ширии туршшуда
Равѓанкашон ва панирпазон
Истењсолкунандагони нўшокињои миллї аз шир
Истењсолкунандагони маҳсулоти ширии ба гурўњњои
7513–9
шомилнагардида

дигар

7514 Захирагрон ва коркардкунандагони меваю сабзавот
7514–1 Људокунандањои мевањо
7514–2 Хушккунанда
7515

Чошнигирони мањсулоти хўрокаву нўшокињо ва муайянкунандагони навънокї
7515–1 Коргарон дар истењсолоти маводи хўрока
7515–2 Коргарон дар истењсоли нўшокї, аз љумла мањсулоти машруботї
7516 Омодакунандагон ва истеҳсолкунандагони маҳсулоти тамоку
7516–1 Коргар оид ба истењсоли маҳсулоти тамоку
752

Чӯбкорон, дуредгарони нодиракор ва коргарони машғулиятҳои
ҳаммонанд

7521 Коргарони машѓул дар коркарди ибтидоии чӯб
7521–1 Хушккунандагони чўбњо
7521–2 Коркардкунандањои чӯбњо
Дигар коргарон оид ба коркарди ибтидоии чўб ба гурўњњои дигар
7521–9
шомилнагардида
Дуредгарони нодиракор ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
Наљљорон ва ҷиҳозсозон, ба истиснои ҷиҳозњои бофташуда
Истењсолкунандагони ҷиҳози бофташуда
Пардозгарон ва тармимгарони ҷиҳозњои чўбї
Наљљорон ва коргарони машѓулиятњои њаммонанди ба гурўњњои
7522–9
дигар шомилнагардида
7522
7522–1
7522–2
7522–3

7523 Танзимгарон ва операторони дастгоњњои коркарди чӯб
7523–1 Танзимгар – оператори дастгоњи коркарди чӯб
7523–2 Оператори дастгоњи кандакорї (дар чўб)
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753

Коргарони мењнати дастї, истењсолкунандањои либос ва пойафзол

7531
7531–1
7531–2
7531–3
7531–4

Дӯзандањои либоси мардона ва занона, мўинадўзон ва кулоњдӯзон
Дўзандањо
Истењсолкунандагони саркулоњ
Чевар
Мўинакор

7532 Омодакунандагони ќолибмистар ва бурандањо
7532–1 Истењсолкунандагони ќолиб
7532–2 Буранда
Истењсолкунандагони ќолиб ва бурандагони ба гурўњњои дигар
7532–9
шомилнагардида
7533 Дӯзандањо, гулдӯзон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
7533–1 Дӯзандагон ва дигар барќарорсозони либос ва газворњо
7533–2 Гулдўзон
Рўйкашкунандагони ҷиҳоз ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
Рўйкашкунандагони ҷиҳоз
Рўйкашкунандагони воситањои наќлиёт
Рўйкашкунандагони матрас
Рўйкашкунандагон ва коргарони машѓулиятњои њаммонанди ба
7534–9
гурўњњои дигар шомилнагардида
7534
7534–1
7534–2
7534–3

7535 Коркардкунандаи пӯст ва чармгарону пўстиндўзон
7535–1 Чармгарон
7535–2 Коркардкунандаи пўст
7536
7536–1
7536–2
7536–3

Пойафзолдўзон ва истењсолкунандагони маснуоти њаммонанд
Пойафзолдўз–истењсолкунандагон
Пойафзолдўз–таъмиргарон
Дўзандаи чарчиноворї
Пойафзолдўзон ва коргарони машѓулиятњои њаммонанди ба
7536–9
гурўњњои дигар шомилнагардида
754

Дигар коргарони соҳибихтисоси дар соњаи саноат машѓул ва
коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд

7541

Ѓаввосон
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7542

Тарконандагон
ҳаммонанд

7543

Муайянкунандагони навънокї ва озмоишгарони маснуот (ба
истиснои маҳсулоти хўрока ва нӯшокӣ)

7544

Тамйизгарон ва дигар коргарони
зараррасонњо ва алафњои бегона

7549
7549–1
7549–2
7549–3
7549–4
7549–5
7549–9

ва

оташдењон

ва

коргарони

машғулиятҳои

мубориза

бар

зидди

Коргарони дигари саноат, сохтмон, наќлиёт ва машғулиятҳои
ҳаммонанд
Ѓаввосон
Тамйизгарон ва дигар коргарони њаммонанд ва мубориза бар
зидди њашароти зараррасон ва алафњои бегона
Тарконишгарон ва оташдењон
Коргарон оид ба тайёркунии мањсулоти саноатї ва сохтмонї
Коргарон дар соњаи наќлиёт
Коргарони саноат, сохтмон, наќлиёт ва машғулиятҳои
ҳаммонанди ба гурўњњои дигар шомилнагардида

755

Коргарони соњибихтахассуси саноати пахтатозакунӣ ва дигар
машѓулиятњои њаммонанд

7551

Коргарони истењсолоти пахтатозакунї

7552

Муайянкунандагони сифат ва наънокии нахи пахта

76

Ҳунармандон ва истеҳсолкунандагони инфиродии мањсулоти
њунарњои мардумї

761

Истеҳсолкунандањои мањсулоти хӯрока

7611

Истеҳсолкунандањои орд ва маҳсулоти ордӣ (мањсулоти нонї,
макаронї, қаннодӣ)
Осиёббон (аз љумла, тозакунии биринљ)
Нонпази мањсулоти нонї-кулчаќандї
Истењсолкунандаи мањсулоти ќаннодї
Нонпазон–шаклдињандагони кулчањои ќандии ширмол

7611–1
7611–2
7611–3
7611–4

7612 Истеҳсолкунандањои мањсулоти ширї ва равѓанкашњо
7612–1 Истењсолкунандагони равѓани маска
7612–2 Истењсолкунандагони панир
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7612–3 Истењсолкунандагони фалла
7612–4 Панирпаз
7612–5 Истењсолкунандагони зардоби ширї (чакка ва дўѓ)
7613
7613–1
7613–2
7613–3
7613–4
7613–5
7613–6

Коркардкунандагон ва тайёркунандагони
(хушккунї, консервакунї, намаккунї)
Коргарон оид ба консервакунонии сабзавот
Коргарон оид ба консервакунонии меваљот
Истењсолкунандагони меваи ќиёмдор
Истењсолкунандагони забудањои хӯрока
Очоркунандаи меваљот ва сабзавот
Тайркунандагони мураббоњо

7614
7614–1
7614–2
7614–3
7614–5

Истеҳсолкунандањои мањсулоти тамоку
Истењсолкунандањои нос
Истењсолкунандањои сигор
Навъљудокунандањои барги сигор
Махлутгар оид ба тамоку

меваю

сабзавотњо

762

Истеҳсолкунандањои нассосљї, либосњо, чармњо, чарнчиноворї ва
пойафзолњои чармї
7621 Истењсолкунандањои нассољї ва либос
7621–1 Истењсолкунандањои матоъ–адрас, алоча, атлас, бекасаб, гилем
(намад)
7621–2 Гулдўзон–дўхти наќшї, наќши чакан, чодар (рўйпуш), шероза
(тасма), зарњалдўзї, ќўроќдўзї, дўхти рўйпўши гањвора
7621–3 Истењсолкунандањои камзўл, яктак, куллоњ, тоќї, курпачањо
(кампалњои пахтагин), рафидањо (барои нончаспонї дар танўр),
рўймолчањо, љелак (хилъати тунуки тобистонаи мардона)
7622
7622–1
7622–2
7622–3
7624–4

Истеҳсолкунандањои чарм, чарчинворї ва пойафзолњои чармї
Истењсолкунандагони чарм ва мањсулоти чармї
Пойафзолдўз (мањсї, мўза ва пойафзол)
Мўзадўз (таъмири пойафзоли кўњна)
Саррољ (зинсоз, лаљомсоз ва ќамчинсоз)

763
7631
7631–1
7631–2
7631–3
7631–4

Коркаркунандагони чӯб ва истењсоли маснуот аз чўб
Дуредгар ва санъати харротї
Истењсолкунандањои ќошуќњои чўбин
Истењсолкунандањои шонањои чўбин
Истењсолкунандањои љевон ва дигар ҷиҳозњо
Истењсолкунандањои армуѓон (туҳфа)
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7631–5 Кафас ва сабадбофон
7632
7632–1
7632–2
7632–3

Кандакорї дар чўб
Гањворасоз
Сандуќсоз
Кандакори чўб (дарњо, шифтњо, катњо, сандуќ ва гањворањо)

764

Истеҳсолкунандањои молњои маишї ва дигар мањсулоти
ѓайриметалии маъданӣ
7641 Устои маснуот аз санг, сангҳои нимқимат ва дигар маҳсулоти
маъданї
7641–1 Сангтарош
7641–2 Наќќор
7641–3 Муљассамасоз (дар мазорњо)
7642
7642–1
7642–2
7642–3

Устои масунот аз гил, сафол ва фарфор
Кулол
Истењсолкунандањои кошин / рўйпўши кошинї
Наќшбанд (чиниворї ва сафолӣ)

765
7651
7651–1
7651–2
7651–3
7651–4
7651–5
7651–6
7651–7

Истеҳсолкунандањои металҳо ва маснуоти тайёри металї
Заргарњо ва истењсолкунандагони маснуот аз тилло ва нуќра
Истењсолкунандањои масуноти бадеї аз кањрабо, лољвард, аќиќа
Суфтагари алмосњо
Суфтагари сангњои ороишї барои љавоњирот ва заргарӣ ва
масуноти бадеї
Зарњалкори мањсулоти бадеї (љавоњирот)
Бурандаи алмосњо
Заргар (самти умумӣ)
Заргар–суфтагар

7652
7652–1
7652–2
7652–3

Оњангарон–истењсолкунандагони корд, наъл, кўра ва лўлањо
Оњангарон
Кордсозон
Истењсолкунандањои кўра ва лўлањо

766

Истеҳсолкунандањои асбобҳои мусиқӣ ва хизматрасонї дар
санъати зебої (латофат)

7661 Истењсолкунандањои асбобҳои мусиқии торӣ
7661–1 Рубобсоз, дуторсоз, сеторсоз
7661–2 Танбўрсоз
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7661–3
7661–4
7661–5
7661–6
7661–7

Арфасоз
Чангсоз
Сатосоз (танбўри мурўдшакл)
Ѓижжаксоз
Конунсоз

7662
7662–1
7662–2
7662–3
7662–4

Истењсолкунандањои асбобҳои мусиќии нафасї
Найсоз
Лабчангсоз (асбоби мусиќии лабї)
Карнайсоз
Сурнайсоз

7663 Истењсолкунандањои асбобҳои мусиќии зарбӣ
7663–1 Дойрасоз (даф)
7663–2 Таблаксоз
7664
7664–1
7664–2
7664–3
7664–4
7664–5
7664–6
7664–7
7664–8

Санъаткорон ва мутахассисон оид
хусусиятњои фарњангиву фароѓатидошта
Аксиягўї
Њаљвиягўї
Мавригихонї
Дорбоз
Санъаткори театри кўчагї, раќќос
Хаттотї
Иљрокунандањои суруд
Наътхонї, мадњиясарої ва марсияхонї

767
7670
7670–1
7670–2
7670–3
7670–4
7670–5
7670–6

Сохтмончиён
Сохтмончиён
Косибони соњаи меъморї
Хиштрез
Оташдонсоз, танўрсоз, чакдонсоз
Хиштчин-сангчин
Гаљкор (ороишгар)
Косиб-андовачї

768
7681
7681–1
7681–2
7681–3

Беҳдоштї ва тандурустї
Сартарошњо
Сартарош (самти умумӣ)
Мутахассис оид ба нигоҳубини мӯйи сар
Стилист-сартарош

ба

хизматрасонињои
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7682
7682–1
7682–2
7682–3
7682–4
7682–5
7682–6
7682–7
7682–8
7683
7683–1
7683–2
7683–3
7683–4
7683–5
7683–6
7683–8
769
7691
7691–1
7691–2
7691–3
7691–8

Косметологњо
Тайёркунии сурма
Тиљорати атриёт
Пардозгар
Мушовир оид ба масъалањои харобшавї
Косметолог
Ороишгари нохуни даст
Ороишгарони нохуни пой
Рангкунї бо њино
Коргарони ба раванди солимгардонї вобастаи ба гурӯњњои дигар
шомилнагардида
Љойгиркунии устухонњо (шикастабанд)
Дорусозии анъанавї
Хушк кардани растаниҳо / гиёњдармонї
Мушовир оид ба ислоњи љусса
Масњгар (ѓайри тиббї)
Табибони мардумї, усулҳои мардумї
Њаммомї
Соҳибкорони инфиродӣ(хунармандон) дар соҳаи кишоварзї
Боѓбон, боѓпарвар ва гулпарварон
Сабзавоткор
Занбурўѓпарвар
Боѓпарвар
Гулпарвар

7692 Занбўрпарварон ва кирмакпарварон
7692–1 Занбўрпарвар
7692–2 Кирмакпарвар
8) операторони дастгоҳҳои истеҳсолӣ ва мошинҳо, васлгарон ва
ронандаҳо (љадвали 8)
Љадвали 8
Рамз

Номгўйи гурўњњои машѓулиятњо

8

Операторони дастгоҳо ва мошинҳои истењсолї, васлгарон ва
ронандаҳо
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81

Операторони таљњизоти истењсолии статсионарї

811

Операторони дастгоњњои истихрољ ва тозакунии маъдан

8111
8111–1
8111–2
8111–3
8111–4
8111–5

Операторон ва мошинистњои таљњизоти кўњкорї ва конњо
Кўњкорон ва конканњои конњои зеризаминї
Кўњкорони конњо бо тарзи кушода
Операторони мошинњои кўњкории зеризаминї
Операторони мошинњои кўњкорї бо тарзи истихрољи кушода
Операторони мошинњои иктишофи геологї ва топографї–геодезї
Операторони корњои кўњкорї ва дигар кўњкорони ба гурӯњњои
8111–9
дигар шомилнагардида
Операторон, дастгоҳчиён ва мошинистњо оид ба коркарди маъдан
ва таљњизоти тозакунандаи маъдан
8112–1 Операторон оид ба коркард ва тозакунии маъдан
8112–2 Операторон оид ба коркард ва тозакунии љинсњои кўњї
8112

8113
8113–1
8113–2
8113–3
8113–4
8113–9

8114
8114–1
8114–2
8114–3
8114–4
8114–5
8114–9
812

Пармагарони чоњњо ва коргарони машѓулиятњои њаммонанд
Мошинисти дастгоњњои пармакунї (пармагарон) оид ба
пармакунии љоњҳои нафту газ
Мошинисти дастгоњњои пармакунї (пармагарон) дар сохтмон
Мошинисти дастгоњњои пармакунї(пармагарон) дар саноати кўњї
Мошинисти дастгоњњои пармакунї (пармагарон) оид ба
пармакунии чоњњои геологї ва гидреологї
Мошинисти дастгоњњои пармакунии (пармагарон) ба гурӯњњои
дигар шомилнагардида
Операторони мошинњо оид ба истењсоли маҳсулот аз бетон, санг
ва дигар маводи маъданї
Операторон оид ба истењсоли конструксияњои пайвандшавандаи
оњанубетонї
Операторон оид ба истењсоли маҳсулоти асбестусементї
Операторон оид ба истењсоли блокњо ва тахтасангҳои (плитаҳои)
сохтмонї, аз љумла, блокњои газї, кафкӣ, регї
Операторон оид ба истењсоли тахтасангњои бетонї–кошинкорї
Операторон оид ба тайёркунии помпањои бетонкаш ва
омехтакунандањои бетон
Операторон оид ба истењсоли мањсулот аз семент, санг ва дигар
маводи маъдании ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
Операторон оид ба гудозиш ва истењсоли метал, истењсол ва
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8121
8121–1
8121–2
8121–3
8121–4
8121–5
8121–9

коркарди маснуоти металї
Операторон оид ба гудозиш, резиши метал ва дастгоњи вараќакунї
Операторони курањои маъданпазї ва металпазї
(аз љумла,
маъдангудоз ва шишапаз))
Операторони мошин барои рехтагарии марказгурез
Операторони мошини рехтагарӣ барои резиш таҳти фишор
Операторони мошинҳои рехтагарӣ барои метали ранга
Операторони маҷмӯи дастгоњҳои вараќакунии метал
Операторон оид ба маъдангудозї, рехтагарии метал ва маҷмӯи
дастгоњҳои коркарди метали ба гурӯњњои дигар шомилнагардида

8122 Операторон оид ба коркарди њароратии метал
8122–0 Операторон оид ба коркарди њароратии метал
8123 Операторони экструдер ва симкашњои метал
8123–1 Симкашњо
8123–2 Операторон оид ба истењсоли маҳсулот аз сим (мех, печмехњо ва
ѓайра)
8123–3 Симкашонҳои лўлањои бедарз
8123-4 Операторони экструдер
8123–9 Операторони экструдер ва симкашњои металии ба гурӯњњои дигар
шомилнагардида
8124
8124–1
8124–2
8124–3
8124–4
8124–5
8124–6

Операторон оид ба коркарди маснуоти металї
Техник- галвангарон
Сайќалкорон оид ба усули ѓутониши тафсон
Операторони дастгоњ барои рўйпуши симњо
Руњандудкорон
Металрупӯшкунандаҳо
Коргарњо оид ба коркарди анодї
Операторон оид ба коркарди љараёни регӣ-фаврагї ва сочмапарто
8124–7
(метал)
8124–8 Коргарон оид ба тозакунии метал
Операторони коркарди маснуоти металии ба гурӯњњои дигар
8124–9
шомилнагардида
813

Операторон оид ба коркарди ашёи хоми кимиёвї, истењсоли
маҳсулоти кимиёвї ва суратгирї

Операторон оид ба коркарди ашёи хоми кимиёвї ва истењсоли
маҳсулоти кимиёвї
8131–1 Операторони таљњизот оид ба майдакунї, резакунї, суфтакунї,
8131
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8131–2
8131–3
8131–4
8131–5
8131–6
8131–7
8131–9
8132

ҳалкунї ва омехтакунии моддањои кимиёвї
Операторон оид ба коркарди њароратї-кимиёвї
Операторон оид ба полоиш ва тарашшўхи кимиёвї
Операторони дастгоњњои кимиёвии полоишї ва реакторї
Операторон оид ба истењсоли нахи синтетикї
Операторон оид ба истењсоли нуриҳои кимиёвї
Операторон оид ба истењсоли маҳсулоти локу рангї
Операторон оид ба коркарди ашёи кимиёвї ва истењсоли
маҳсулоти кимиёвии ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
Операторон оид ба истењсоли маҳсулоти суратгирї

8133 Операторон оид ба истењсоли маҳсулоти фармасевтї ва бењдоштї
8133–1 Операторон оид ба истењсоли мањсулоти дорусозї
8133–2 Операторон оид ба истењсоли мањсулоти бењдоштї, аз љумла
собун, атриёт, воситањои тозакунї ва ѓайра
8139

Операторон оид ба коркарди ашёи хоми кимиёвї, истењсоли
мањсулоти кимиёвї ва суратгирии ба гурӯњњои
дигар
шомилнагардида

814

Операторон оид ба истењсоли резин, пластмас ва маҳсулот аз онњо

8141
8141–1
8141–2
8141–3

Операторон оид ба истењсоли резин ва маҳсулоти резинї
Операторон оид ба истењсоли резин
Операторон оид ба истењсоли маҳсулоти резинї
Операторон мошини ордкунї барои резин
Операторон оид ба маҳсулоти резинии ба гурӯњњои дигар
8141–9
шомилнагардида
8142 Операторон оид ба истењсоли пластмас ва маҳсулоти пластмасї
8142–1 Операторон оид ба истењсоли пластмас
8142–2 Операторон оид ба истењсоли линолеум
815

Операторон оид ба истењсоли мањсулоти нассољӣ, мўина ва чармӣ

8151

Операторон оид ба тайёр кардани нах, машинањои ресандагї ва
печонанда
8151–1 Операторони мошинаи ресандагї (ришта ва нах)
8151–2 Операторони мошинаи печонанда (ришта ва нах)
8151–9 Операторон оид ба тайёркунии нах, мошинњои ресандагї ва
печонандаи ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
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8152 Операторони мошинҳои бофандагї ва тўрбофї
8152–1 Операторони мошини бофандагї
8152–2 Операторони мошини тўрбофї
8153 Операторони таљњизоти дўзандагї ва гулдўзї
8153–1 Операторони таљњизоти дўзандагї
8153–2 Операторони таљњизоти гулдузӣ
8154
8154–1
8154–2
8154–3
8154–9

Операторон оид ба шустагарї, рангкунї ва тоза кардани матоъ
Операторон оид ба шустагарии (сафедкунии) матоъ
Операторон оид ба рангкунӣ
Операторон оид ба тоза ва фишурдани матоъ
Операторон оид ба шустагарї, рангкунӣ ва тоза кардани матои ба
гурӯњњои дигар шомилнагардида

8155 Операторон оид ба тайёркунии мўина ва чарм
8155–1 Операторон оид ба тайёркунии мўина
8155–2 Операторон оид ба тайёркунии чарм
8159

Операторон оид ба истењсоли мањсулоти нассољї, мўина ва чармии
ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
8159–1 Операторон оид ба истењсоли пойафзол ва мањсулоти њаммонанд
8159–2 Операторон оид ба тайёркунии маҳсулоти чарчинвории чармї
8159–3 Операторони мошинҳои љомашўйӣ ва шўстушўи кимиёвї
816

Операторон оид ба истењсоли мањсулоти хўрокворї, нўшокињо ва
маҳсулоти тамоку

8161
8161–1
8161–2
8161–3

Операторон оид ба тайёркунии мањсулоти гўштї ва моњигї
Операторон оид ба истењсоли мањсулоти њасибї
Операторон оид ба истењсоли консервањои гўштї ва моњї
Операторон оид ба истењсоли гўшти ќима ва дигар гўшт ва моњии
нимтайёр
8161–9 Операторон оид ба тайёркунии гўштї ва моњии ба гурӯњњои дигар
шомилнагардида
8162
8162–1
8162–2
8162–3
8162–4

Операторон оид ба тайёркунии маҳсулоти ширї ва ќаннодї
Операторон оид ба истењсоли мањсулоти шири пастеризонида
Операторон оид ба истењсоли мањсулоти шири туршшуда
Операторон оид ба истењсоли равѓанї
Операторон оид ба истењсоли панир ва фалла
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8162–5 Операторон оид ба истењсоли яхмос
8162–6 Операторон оид ба истењсоли шоколад, ќанд, пичинї ва ќаннодї
8162–9 Операторон оид ба истењсоли маҳсулоти ширї ва ќаннодии ба
гурӯњњои дигар шомилнагардида
8163

Операторон оид ба коркард ва истењсоли мањсулоти ѓалладонагї
ва забудањо
8163–1 Операторон оид ба коркард ва истењсоли орд
8163–9 Операторон оид ба коркард ва истењсоли мањсулоти ѓалладонагї
ва забудањои ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
8164

Операторон оид ба тайёркунии маҳсулоти нонї-кулчаќандї ва
ѓалладонагї
8164–1 Операторон оид ба тайёркунии бисквитњо
8164–2 Операторон оид ба тайёркунии маҳсулоти макаронї
8164–9 Операторон оид ба тайёркунии мањсулоти нонї-кулчаќандї ва
ѓалладонагии ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
8165
8165–1
8165–2
8165–3
8165–4
8165–5
8165–9

8166
8167
8167–1
8167–2
8167–3
8167–4
8167–5
8167–6
8167–9

8168

Операторон оид ба коркард ва истењсоли маҳсулот аз меваљот,
сабзавот ва чормаѓзињо
Операторони исканља барои фишурдани шарбатњо
Операторони исканља барои фишурдани равѓанињои растанї
Операторони дастгоњи софкунонї (равѓан ва чарбу)
Операторони дастгоњ барои гидрогенизатсиякунонї (равѓан ва
чарбу)
Операторон оид ба истењсоли ќайла (соусњо)
Операторон оид ба коркард ва истењсоли маҳсулот аз меваљот,
сабзавот ва чормаѓзињои ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
Операторон оид ба коркард ва софкории шакар
Операторон оид ба истењсоли нўшокињо
Операторон оид ба истењсоли мањсулоти машруботї
Операторон оид ба истењсоли оби љав
Операторон оид ба истењсоли нўшокињои газдор ва бегаз
Операторон оид ба истењсоли шарбатњо
Операторон оид ба омехтакунии ќањва ва чой
Операторон оид ба бирён ва орд кардани донањои ќањва ва какао
Операторон оид истењсоли нўшокињои ба гурӯњњои дигар
шомилнагардида
Операторон оид ба истењсоли маҳсулоти тамоку
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8168–1 Операторон оид ба истењсоли сигор
8168–9 Операторон оид ба истењсоли маҳсулоти тамокуи ба гурӯњњои
дигар шомилнагардида
8169

Операторон оид ба истењсоли мањсулоти хўрокворї, нўшокињо ва
маҳсулоти тамокуи ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
8169–1 Операторон оид ба истењсоли ях
8169–2 Операторон оид ба истењсоли хўроки омехтаи чорво
8169–9 Операторон мањсулоти хўрокворї, нўшокињо ва маҳсулоти
тамокуи ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
817

Операторон оид ба истењсоли маҳсулоти чўбї, ќоѓаз ва маҳсулоти
коѓазї

8171

Операторон оид ба истењсоли хамираи ќоѓазї, ќоѓаз ва картон,
маҳсулоти ќоѓазї ва картонї
Операторон оид ба истењсоли селлюлоза барои ќоѓаз
Операторон оид ба истењсоли ќоѓаз ва картон
Операторон оид ба истењсоли ќоѓази лулапеч ва мањсулоти ќоѓазї
Операторон мошин барои тайёркунии ќуттињои ќоѓазї ва картонї
Операторон мошин барои тайёркунии лифофа (конвертњо)–и
ќоѓазї ва ќоѓазхалта
Операторон оид ба истењсоли мањсулоти ќоѓазї ва картонии ба
гурӯњњои дигар шомилнагардида

8171–1
8171–2
8171–3
8171–4
8171–5
8171–9

8172
8172–1
8172–2
8172–3
8172–4
8172–9

Операторон оид ба коркарди чўб
Коркардкунанда ва ба навъњо људокунандаи чўб
Операторони дастгоњ барои истењсол ва буридани ќабати фанер
Операторони исканља барои истењсоли фанерњо
Операторони арраи гирда ва мошин барои буридани ѓулачўбњо
Операторон оид ба коркари чўби ба гурӯњњои
дигар
шомилнагардида

8173
8173–1
8173–2
8173–3

Операторон оид ба маҳсулоти чўбї
Операторон–танзимгарони дастгоњњои коркарди чўб
Операторони дастгоњ барои рахапеч кардан дар чўб
Операторони мошин оид ба истењсоли паркет ва дигар фаршњои
чўбї
8173–9 Операторон оид ба маҳсулоти чўбии ба гурӯњњои дигар
шомилнагардида
818

Операторони дигари таљњизоти истењсолии статсионарї
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8181
8181–1
8181–2
8181–3
8181–4
8181–5
8181–6
8181–9

Операторон оид ба тайёр кардани шиша, сафолот ва маҳсулот аз
онњо
Истењсолкунандагони шишанах ва маҳсулот аз онњо
Операторони кўра барои пухтани шишањо
Операторони кўра барои пухтани сафолот,чинии хом ва фахфур
Операторони кўра барои маҳсулоти оташбардор
Операторон оид ба тайёркунии маҳсулоти шишагї
Операторон оид ба тайёркунии маҳсулоти сафолӣ, фахфурї ва
чинии хом
Операторон оид ба истењсоли шиша, сафолот ва маҳсулот аз
онњои ба гурӯњњои дигар шомилнагардида

8182 Операторони дегхонањо ва мошинњои буѓї
8182–1 Дегхоначиён
8182–2 Операторони дастгоњњои дегхонањо
Операторони дегхонањо ва мошинњои буѓии ба гурӯњњои дигар
8182–9
шомилнагардида
8183

Операторони
тамѓазананда

мошинањои

бастабандкунанда,

моеърез

ва

8184
8184–1
8184–2
8184–3

Операторон оид ба муќовабандї ва пардоздињї
Операторони мошинњои чопкунанда
Операторони мошинњои љузъбандї
Операторони мошинњо барои ќолибгарии китобњо
Операторон оид ба муќовакунї ва пардози ба гурӯњњои дигар
8184–9
шомилнагардида
8185
8185–1
8185–2
8185–3
8185–4
8185–9

Операторони дастгоњњои компрессорї, помпањо, хунуккунанда ва
дастгоњњои њаммонанд
Операторони муњаррики барќии статсионарї (самти умумӣ)
Операторони дастгоњњои компрессорї
Операторони помпањо
Операторони дастгоњњои хунуккунанда
Операторони дастгоњњои компрессорї, помпањо, хунуккунанда ва
дастгоњњои њаммонанди ба гурӯњњои дигар шомилнагардида

8186 Операторон оид ба истењсоли нерӯи барќ
8186–0 Операторон оид ба истењсоли нерӯи барќ
8187

Операторони хатњои худкор, роботњои саноатї ва чопи 3D
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8187–1 Операторони хатњо васлкунии худкор
8187–2 Операторони корњои саноатї
8187–3 Операторони чопи 3D
8189

Операторони таљњизоти статсионарии истењсолии ба гурӯњњои
дигар шомилнагардида

82

Васлгарон, танзимгарон ва озмоишгарони маҳсулот

821

Васлгарон ва озмоишгарони маҳсулот

8211
8211–1
8211–2
8211–3
8211–4
8211–5

Васлгарони мошин ва таљњизоти механикї
Васлгарони муњаррикњо, аз љумла турбинњо
Васлгарони ќуттии интиќол
Васлгарони автомобилњо ва ќисмњои алоњида
Васлгарони ќаторањо (роњи оњан)
Васлгарони таљњизоти саноатї
Васлгарони мошин ва таљњизоти механикии ба гурӯњњои дигар
8211–9
шомилнагардида
8212
8212–1
8212–2
8212–3
8212–4
8212–5
8212–9

Васлгарони таљњизоти барќї
Васлгарони муњаррикњои барќї, генераторњо, трансформаторњо ва
дастгоњњои таќсимкунандаи барќ ва назоратї
Васлгарони ноќилњои барќї ва асбобњои барќгузарон
Васлгарони батареяњо ва аккумуляторњо
Васлгарони таљњизоти равшанидињии барќї
Васлгарони асбобњои маишии барќї
Васлгарони таљњизоти барќии ба гурӯњњои дигар шомилнагардида

8213 Васлгарони таљњизоти электронї
8213–1 Васлгарони ќисмњои электронї
8213–2 Васлгарони компютерњо ва таљњизоти иловагии онњо
Васлгарони нигоњдорандањои иттилоот, таљњизот оид ба тањвили
8213–3
маълумот
8213–4 Васлгарони асбобњои маишии электронї
Васлгарони асбоб ва дастгоњњо барои ченкунї, тестиронї ва
8213–5
навигатсия, соатњо
8213–6 Васлгарони шуоъзанї, таљњизоти тиббї ва муолиљавии барќї
8213–7 Васлгарони асбобњои оптикї ва таљњизоти суратгирї
8213–8 Васлгарони микроэлектроника, аз љумла раќамї
Васлгарони таљњизоти электронии ба гурӯњњои дигар шомилна8213–9
гардида
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8214
8214–1
8214–2
8214–3
8214–4
8214–9

Танзимгарон ва озмояндагони маҳсулот
Озмояндагони мошин, таљњизот ва маҳсулоти механикї
Озмояндагони таљњизот ва маҳсулоти барќї
Озмояндагони таљњизот ва маҳсулоти электронї
Озмояндагони маҳсулоти истењсолоти махсус
Озмояндагони маҳсулоти ба гурӯњњои дигар шомилнагардида

8219
8219–1
8219–2
8219–3
8219–4

Васлгарони ба гурўњњои дигар шомилнагардида
Васлгарони бозичањо
Васлгарони дучархањо
Васлгарони маҳсулоти пластикї ва резинї
Васлгарони маҳсулоти сохтмонї ва конструксияњо
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Ронандањо ва операторони таљњизоти њаракаткунанда

831

Мошинистњои
њаммонанд

локомотивњо

ва

коргарони

машѓулиятњои

8311 Мошинистњои локомотивњо
8311–1 Мошинистњои локомотивњо
8311–9 Мошинистњои локомотивњои ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
8312

Коргарони
боздоранда,
сигналдињандањо

сувичгарон

832

Ронандањои мотосиклњо ва автомобилњо

8321

Хаткашонњо бо мотосиклњо

(стрелкачињо)

ва

8322
8322–1
8322–2
8322–3
8322–4

Ронандањои автомобили сабукрав, таксї ва каппадор
Ронандањои таксї
Ронандањои шахсї ва шофёрон
Ронандањо–таваќќуфкорон
Хаткашон бо автомобилњо
Ронандањои автомобили сабукрав, таксї ва каппадори ба гурӯњњои
8322–9
дигар шомилнагардида
833

Ронандањои автомобилњои боркаш, автобусњо ва троллейбусњо

8331 Ронандањои автобусњо ва троллейбусњо
8331–1 Ронандањои автобусњо
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8331–2 Ронандањои микроавтобусњо, аз љумла ронандањои ёрии таъљилї
8331–3 Ронандањои троллейбусњо
8332 Ронандањои автомобилњои боркаш
8332–1 Ронандањои автомобилњои боркаш
Ронандањои автомобилњои боркаш бо ядак, аз љумла ронандањои
8332–2
ядакмошин
8332–3 Ронандањои автомобилњои боркаши калонњаљм
8332–4 Ронандањои мошинњои оташнишонї
8332–5 Ронандањои таљњизоти муњаррикдори фурудгоњ ва эвакуаторњо
Ронандањои мошинњои бетономехтакунанда ва дигар техникањои
8332–6
роњї
Ронандањои мошинњои партовбар, аз љумла бо контейнерњои
8332–7
борбардорї
8332–8 Ронандањои мошинњои обпошї
Ронандањои автомобилњои боркаши ба гурӯњњои дигар
8332–9
шомилнагардида
834

Ронандањои таљњизоти њаракаткунанда

8341
8341–1
8341–2
8341–3

Операторони таљњизоти муњарриќдори хољагии ќишлоќ ва љангал
Тракторчињо
Операторони комбайнњо ва таљњизоти њосилѓундории хаммонанд
Операторони дастгоњњои коркарди чўбу тахта
Операторони таљњизоти муњарриќдори хољагии ќишлоќ ва љангали
8341–9
ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
8342
8342–1
8342–2
8342–3
8342–4

Операторони мошинањои заминканї ва њаммонанд
Операторони мошинњои заминканї ва хандаќкан
Операторони булдозерњо
Операторони мошинњои хокбарорї
Операторони мошинњои сутунзанї ва пармакунї
Операторони мошинњои шиббакунанда, барфтозакунанда ва дигар
8342–5
мошинњо
Операторони мошинњои наќбкан, аз љумла операторони
8342–6
мошинњои фурўшинонии хатлўла
Операторони мошинњои заминканї ва њаммонанди ба гурӯњњои
8342–9
дигар шомилнагардида
Операторони кранњо, борбардорњо, мошинњои худрави боркаш ва
таљњизоти њаммонанд
8343–1 Идоракунандаи кран (самти умумӣ)
8343
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8343–2 Идоракунандаи мошинњои борбардор, аз љумла, бо ѓасби чанголї
Операторони кранњо, борбардорњо, мошинњои худрави боркаш ва
8343–9
таљњизоти њаммонанди ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
9) кормандони бетахассус (љадвали 9)
Љадвали 9
Рамз

Номгўйи гурўњњои машѓулиятњо

9

Кормандони бетахассус

91

Фаррошњо ва хидматгорон

911

Фаррошон ва хидматгорон

9111

Хидматгори хона ва фаррош

Фаррошон ва хизматгорон дар мењмонхонањо ва муассисањои
њаммонанд
9112–1 Хизматгузори мењмонхона оид ба хизматрасонии њуљрањо
9112–2 Фаррошони мењмонхонањо
Фаррошон ва хидматгорони дар мењмонхонањо ва муассисањои
9112–9
њаммонанди ба гурӯњњои дигар шомил нагардида
9112

9113

Фаррошон дар идораҳо

9114

Фаррошони иншооти саноатї

9115 Фаррошон дар нуќтањои љамъяити маишї
9115–1 Зарфшўён, љамъкунандаи косаву табаќ ва фаррошони мизњо
Фаррошон ва хизматгорон дар нуќтањои хӯроки умумии
9115–9
гурӯњњои дигар шомилнагардида

ба

9116

Фаррошон ва рўбучинкунандањои њудудњои кушод

9117

Фаррошони тайёрањо, ќаторањои боркашї ва дигар воситањои
наќлиёт

9119

Фаррошон ва хизматгорони ба гурӯњњои дигар шомилнагардида

912

Шўяндањо
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9121 Либосшўйњо ва дарзмолкунандањо бо истифодаи даст
9121–1 Дарзмолкунанда, дастї
9121–2 Љомашўй, шўстушўи дастї
9121–3 Кордкардкунандаи тозакунии кимиёвї (тозакунии дастӣ)
9122

Шўстушӯгарњои воситањои наќлиёт

9123

Шўстушӯйкунандањои тирезањо

9129 Фаррошони дигар
9129–1 Тозакунандаи ќолинњо
9129–2 Фарроши њавзи шиноварї
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Коргарони бетахассуси хољагии ќишлоќ ва љангал, моњипарварї
ва моњидорї

921

Коргарони бетахассуси хољагии ќишлоќ ва љангал, моњипарварї
ва моњидорї

9211 Коргарони бетахассус дар растанипарварї
9211–1 Коргарони ёрирасон дар растнипарварї
Коргарони бетахассуси растанипарварии ба гурӯњњои
9211–9
шомилнагардида
9212 Коргарони бетахассус дар чорвопарварї
9212–1 Коргарон оид ба нигоњубини чорво
9212–2 Ёрдамчиёни подабонњо ва чўпонњо
Коргарони бетахассуси чорводории
9212–9
шомилнагардида
9213

ба

гурӯњњои

дигар

дигар

Коргарони бетахассус дар истењсолоти омехтаи растанипарварї
ва мањсулоти чорвопарварї

9214 Коргарони бетахассус дар боѓдорї
9214–1 Коргарони боғдорӣ
9214–2 Сабзадаравҳо
Коргарони бетахассуси боѓпарварии
9214–9
шомилнагардида

ба

гурӯњњои

дигар

9215 Коргарони бетахассус дар љангалпарварї
9215–1 Дарахтбурон ва бурандаҳои баргњо
9215–9 Коргарони бетахассуси љангалпарварии ба гурӯњњои дигар
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шомилнагардида
Коргарони бетахассус дар моњипарварї, моњидорї ва маҳсулот аз
моњї
Коргарони бетахассуси моњипарварї, моњидорї ва истењсолоти
9216–1
маҳсулоти моњї
Коргарони бетахассуси моњипарварї, моњидорї ва хоҷагии
9216–9
шикори ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
9216

93

Коргарони бетахассуси машғул дар саноати истихрољи маъдан,
сохтмон, саноати коркард ва наќлиёт

931

Коргарони бетахассуси дар саноати истихрољи маъдан ва
сохтмон машѓулбуда

9311

Коргарони бетахассуси дар саноати истихрољи маъдан ва
коркарди конњо машѓулбуда

9312

Коргарони бетахассуси сохтмонї
Коргарони бетахассуси сохтмонї ва таъмири роњ, сарбанди об ва
9312–1
иншооти шахрвандии њаммонанд
9312–2 Коргарони бетахассуси сохтмонї ва таъмири биноњо
932

Коргарони бетахассус дар саноати коркардкунанда машѓулбуда

9321

Бастабандкунандањо бо усули дастї

9329
9329–1
9329–2
9329–3
9329–4
9329–5

Коргарони бетахассус дар коркарди саноатии машѓулбуда ба
гурӯњњои дигар шомилнагардида
Коргарони бетахассус дар металлургия
Коргарони бетахассус дар саноати хўрокворї
Коргарони бетахассус дар саноати сабук ва нассољї
Коргарони бетахассус дар саноати кимиё
Коргарони бетахассус дар истењсоли мањсулоти дигари
ѓайриметалии маъданї

933

Коргарони бетахассуси дар наќлиёт, нигоњдорї ва алоќа
машѓулбуда

9331

Коргарони бетахассуси дар наќлиёт ва алоќа машѓулбуда

9332

Коргарони бетахассуси боркашонї
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9332–1 Ронандањои мошинњо бо идоракунии дастї ва пойафшорї
9332–2 Аробакашон ва ронандањои мошин бо ќувваи кашиш
9333
9333–1
9333–2
9333–3
9333–4

Боркашон ва коргарони бетахассуси анборкунї
Боркашон дар вокзал
Боркашон дар фурудгоњ
Боркашон дар анборњо
Боркашон дар истењсолот
Коргарони бетахассусии анборкунии ба гурӯњњои
9333–9
шомилнагардида

дигар

94

Тайёркунандагони хўрокњои зудомодашаванда ва коргарони
бетахассуси нуќтањои хўроки умумї ба истиснои фаррошон

941

Тайёркунандагони хўрокњои зудомодашаванда ва коргарони
бетахассуси нуќтањои хўроки умумї ба истиснои фаррошон

Тайёркунандагони хўрокњои зудомодашаванда ва коргарони
бетахассуси нуќтањои хўроки умумї, ба истиснои фаррошон
9410–1 Тайёркунандагони хўрокњои зудтайёр (фаст–фуд)
9410–2 Ёрдамчиён дар ошхона
Тайёркунандагони хўрокњои зудтайёр ва коргарони бетахассуси
9410–9 нуќтањои хўроки умумї, ба истиснои фаррошони ба гурӯњњои
дигар шомилнагардида
9410

95

Савдогарони кўчагї ва коргарони расонандаи хизматрасонињои
гуногуни кўчагї

951

Коргарони хизматрасонињои гуногуни кўчагї

9510 Коргарони хизматрасонињои гуногуни кўчагї
9510–1 Чархчињо
9510–2 Локчиёни пойафзол
Коргарони хизматрасонии гуногуни кўчагии ба гурӯњњои дигар
9510–9
шомилнагардида
952
9520
9520–1
9520–2
9520–3

Фурўшандањо дар кўча ва бозорњо
Савдогарон дар кўча ва бозорњо
Фурўшандањо дар бозор
Фурўшандаи рўзномањо
Фурўшандаи армуѓонњо (резаворфурўш)
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96

Кормандони бетахассус оид ба љамъоварии партовњо ва дигар
кормандони бетахассус

961

Кормандони бетахассус оид ба љамъоварї ва људокунии партовњо

9611

Љамъкунандањо ва коркардкунандањои партовњо

9612

Људокунандагони партовњо

9613

Фаррошони мањаллањо (њавлибонњо) ва кормандони њаммонанд

962
9621

Боркашон, посбонон ва коргарони њаммонанд
Ирсолкунандагон, дастрасонњои халтањо ва бағоҷњо ва коргарони
њаммонанд
9621–1 Сариштагари баѓољ
9621–2 Паёмрасон ва боркашон дар мењмонхонањо
9621–3 Боркашон ба ѓайр аз мењмонхонањо
9622

Гуногункорњо

9623

Љамъкунандагони пул аз автоматњои савдокунї, назоратчињои
њисобкунакњо ва кормандони њаммонанд
9623–1 Нозирони њисобкунакњо (њисобчии нишондодњо)
9623–2 Љамъкунандагони пул аз автоматњои савдо
9624

Машкобњо ва њезумкашњо

9625

Аробакашњо ва баѓољкашњо (дастї) дар бозорњо ва маѓозањо

9629

Коргарони бетахассус ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
Часпонандаи эълонњо ва пањнкунандаи вараќањо, рўзнома ва
дигар маводи нашриётї
Васлгарон ва људокунандагони ҷиҳоз
Дарбонњо
Нозирон ва посбонони биноњо
Вахтёрон ва фаррошони калон
Коргарони бетахассуси машѓулиятњои њаммонанди ба гурўњњои
дигар шомилнагардида

9629–1
9629–2
9629–3
9629–4
9629–5
9629–9

10) хизматчиёни ҳарбӣ (љадвали 10)
Љадвали 10
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Рамз
0
01
011
0110
02
021
0210
03
031
0310

Номгўйи гурўњњои машѓулиятњо
Хизматчиёни ҳарбӣ
Афсарони хизмати њаќиќии њарбї
Афсарони хизмати њаќиќии њарбї
Афсарони хизмати њаќиќии њарбї
Хизматчиёни њарбии њайати ѓайриафсарї
Хизматчиёни њарбии њайати ѓайриафсарї
Хизматчиёни њарбии њайати ѓайриафсарї
Хизматчиёни њарбии њайати ќаторї
Хизматчиёни њарбии њайати ќаторї
Хизматчиёни њарбии њайати ќаторї
ФАСЛИ II. ТАВСИФИ ГУРӮҲҲО
(ГУРЎЊЊОИ АСОСЇ,
ЗЕРГУРЎЊҲО, ГУРЎЊЊОИ ХУРД ВА ИБТИДОЇ)
2. ГУРЎЊИ АСОСИИ 1. РОҲБАРОН

36. Роҳбарон банақшагирӣ, идоракунӣ, ҳамоҳангсозӣ ва арзёбии
фаъолияти ҳамаи мақомоти ҳокимият ва идоракунии ҳамаи сатҳҳо, аз
ҷумла фаъолияти корхонаҳо, сохторҳои давлатӣ, корпоратсияҳо ва дигар
ташкилотҳо, инчунин зерсохторҳои ташкилии дохили онҳоро амалӣ карда,
сиёсат, қонунҳо, қоидаҳо ва низомномаҳоро таҳия ва бознигарї
менамоянд. Сатҳи салоҳиятнокии аксари машғулиятҳои ба ин гурўҳи асосї
дохилшаванда, ба сатҳи чоруми тахассусї мутобиқат мекунад. Барои
зергурўҳи 14 Роҳбарони (маъмурони) зерсохторҳои махсус оид ба
хизматрасонӣ дар меҳмонхонаву тарабхона, савдо ва дигар соҳаҳои
хизматрасонӣ, чун қоида, дониш, малака ва маҳорати мутобиќ ба сатњи
сеюми тахассусиро талаб менамояд.
37.Уҳдадориҳое, ки роњбарон иљро мекунанд, одатан дар бар мегирад:
-тарҳрезї ва машварат оид ба масъалаҳои сиёсат, буљет, ќонун ва
санадҳои меъёрии корхонаҳо, сохтори давлатї ва дигар зерсохторҳои
ташкилї;
- гузоштани ҳадафҳо ва муайян намудани стандартҳо, таҳия ва
арзёбии барномаҳо, равандҳои сиёсӣ ва тартиби татбиќи онҳо;
- таъмини истифодаи низом ва тартибҳои дахлдори барои таъмини
назорати иҷрои буҷет таҳияшаванда ва амалишаванда;
- муайянкунии ҳаљми захираҳои моддї, инсонї ва молиявї барои
татбиќи сиёсат ва барномаҳо;
- мониторинг ва арзёбии фаъолияти ташкилот ё корхона ва ҳайати он;
- интихоб ва љобаљогузории кадрҳо;
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- таъмини ҳифзи саломатї ва риояи талаботи техникаи бехатарї;
- банаќшагирї ва идоракунии фаъолияти ҳаррӯза;
-намояндагї ва гуфтушунид аз номи давлат ва ҳукумат, корхона ё
воҳиди сохторӣ дар маљлисҳо ва дигар форумҳо.
38. Машѓулиятњои гурўњи асосии мазкур ба зергурўҳҳои зерин тақсим
мешаванд:
11 Роҳбарони мақомоти њокимияти давлатї, корхона, муассиса ва
ташкилотњои дигар
12 Роҳбарон дар бахши хусусї (корпоративї) ва дигар ташкилотҳо
13 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус дар бахши
корпоративї
(иттињодиявї)
дар
соњаи
истењсолот
ва
хизматрасонињои махсус
14 Роҳбарони тиҷорати меҳмонхонаву тарабхона, савдои яклухт ва
чакана ва соҳаҳои ҳаммонанди хизматрасонӣ
Эзоњ: Ба сифати хусусияти фарќкунанда байни роњбарон, ки дар гурӯҳи асосии
1 Роҳбарон ба ҳисоб гирифта мешаванд ва устоњо (саркоркоргарњо), ки дар дигар
гурӯҳҳои асосї ба ҳисоб гирифта мешаванд, қайд намудан зарур аст, ки чи роҳбарон
ва чи устоњо (саркорњо) метавонанд, кори аз ҷониби дигар одамон амаликунандаро
банаќшагирї, созмондиҳї, ҳамоҳангсозї, назорат ва идора намоянд.
Аммо бар замми ин, роҳбароне, ки ба гурӯҳи асосї шомиланд, одатан,
масъулиятро ба уҳда гирифта, дар соҳаҳои зерин ќарор ќабул мекунанд:
− идоракунии умумии стратегї ва амалиётии тамоми тиљорат ё фаъолияти
воҳиди алоҳидаи сохторї (мисол, дар бораи намуд, миќдор ва сифати молҳое, ки
бояд истеҳсол карда шаванд);
− буљетҳо (чї ќадар маблағ ва ба кадом маќсадҳо сарф карда шавад), инчунин
интихоб ва озод кардани ҳайат.
Устоњо (саркорњо) метавонанд, ба роҳбарон дар ин масъалаҳо, хусусан, дар
мавриди интихоб ва озод намудани ҳайат машварат диҳанд ва кумак намоянд, аммо
салоҳияти ќабули ќарорҳои мустаќилро надоранд. Дараљаи мустаќилияти ќарорҳои
онҳо метавонад, гуногун бошад. Тафовути асосї дар он аст, ки устоњо (саркорњо)
танҳо барои назорат ва зери назорат гирифтани фаъолияти дигар коргарон масъул
мебошанд, аммо роҳбарон дар маҷмӯъ, аз рўйи фаъолияти зерсохторњо љавобгарии
умумиро ба уњда доранд.

3. ЗЕРГУРЎҲИ 11. РОҲБАРОНИ МАҚОМОТИ
ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТЇ, КОРХОНА, МУАССИСА
ВА ТАШКИЛОТЊОИ ДИГАР
39. Роҳбарони мақомоти њокимияти давлатї, корхона, муассиса ва
ташкилотњои дигар, аз љумла роҳбарони баландпоя ва ќонунгузорон
стратегияҳои рушдро тарҳрезї ва бознигарї намуда, банаќшагирї, ҳамоҳангсозї ва арзёбии фаъолияти умумии корхонаҳо, муассисаҳои давлатї ва
дигар ташкилотҳоро бо дастгирии роҳбарони дигар пеш мебаранд. Сатҳи
салоҳияти аксари машѓулиятњои ба ин зергурӯҳ дохилшаванда, ба сатҳи
чоруми тахассусї мутобиқ менамояд.
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40. Уҳдадориҳои кормандони зергурӯҳи мазкур, одатан иборатанд:
− роҳбарї ва иштирок дар кори маќомоти ќонунгузор, шўрои
директорон ва кумитаҳои ташаккули сиёсати давлатї, оид ба масъалаҳои
сиёсати буљетї, идоракунии соҳањои давлатї таҳия ва машварат медињанд;
− муайян намудани соҳаҳои стратегии рушди давлат дар соҳаи
дахлдор;
− таъмини татбиќи сиёсатҳое, ки аз љониби хизматчиёни сиёсии
давлатї ё мувофиќи вазифаҳои таъйиншуда мутобиќи ќоидаҳои расмии
мансабҳои давлатї ва маъмурї ташаккул ёфтааст.
41. Машғулиятҳои зергурӯҳи мазкур ба гурӯҳҳои хурди зерин тақсим
мешаванд:
111
Роҳбарони маќомоти қонунгузорї, судї ва ҳокимияти иљроия
112
Роҳбарони корхона, муассиса ва ташкилотњои дигар
4. ГУРЎҲИ ХУРДИ 111.
§ 1. Роҳбарони маќомоти қонунгузорї, судї ва ҳокимияти иљроия
42. Роҳбарон сиёсати давлатиро муќаррар ва татбиќ намуда, ќонунҳо,
меъёрҳо ва ќоидаҳои љамъиятиро таҳия, тағйир ва бекор менамоянд.
Фаъолияти умумии вазорату идораҳо, маќомоти иљроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатї, соҳаҳои алоҳида, корпоратсияҳо, ташкилоти љамъиятї
ва иттиҳодияҳоро ба наќша гирифта, корњои ташкилию идоракуниро
назорат ва арзёбї менамоянд.
43. Ба уњдадорињои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешавад:
− роҳбарї ва иштирок дар кори маќомоти ќонунгузор ва маъмурияти
сохторҳои давлатї, маљлисҳои ќонунгузорї, маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї ва ташкилотҳои љамъиятї;
− созмондиҳии хизмати давлатї дар маќомоти иљроия ва маъмурї,
тарҳрезї ва машварат оид ба татбиќи сиёсати давлатї, иљрои буљет,
ќонунгузорї ва таъминоти меъёрї.
44. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
Роҳбарони ишғолкунандаи мансабҳои олии давлатии ҳокимияти
1111
давлатӣ
1112 Роҳбарони сиёсии ҳокимияти иљроия
1113 Роҳбарони маќомоти иљроияи маҳаллии ҳокимияти давлатї
1114 Мансабдорони олии ташкилотњои сиёсї, љамъиятї ва ҷамоатњои
динї
§2. 1111. Роҳбарони ишғолкунандаи
мансабҳои олии давлатии ҳокимияти давлатӣ
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45. Роҳбарони мансабҳои олии давлатии ҳокимияти давлатиро ишғолнамуда (Президенти Љумњурии Тољикистон, Раисони Маљлиси миллї ва
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон барои
татбиќи ҳадафҳо ва вазифаҳои сиёсии давлатї масъул буда, кишвари худро
дар хориља аз номи давлат муаррифї намуда, сиёсати давлатро муайян
мекунанд. Мувофиќи тартиботи муќарраршуда, санадҳои ќонунгузорї,
инчунин, созишномаҳои байналмилалиро баррасї ва ќабул намуда,
мутобиќи ќонунгузории муќарраршуда дигар вазифаҳоро низ иљро
мекунанд.
46. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− роҳбарї ва идоракунии низоми маќомоти иљроияи ҳокимияти
давлатї, ташкил ва идоракунии фаъолияти Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон;
− роҳбарї ва гузаронидани љаласаҳои Маљлиси миллї ва Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон ва роҳбарии
маќомоти ќонунгузор;
− баррасии лоиҳаҳои санадҳои ќонунгузорї дар кумитаҳо ва
комиссияҳои ҳарду маљлис, дар кори созиш ва комиссияҳои махсус,
инчунин, гурӯҳҳои корї;
− пешниҳоди дархостҳои парлумонї ва дархостҳои вакилї, мурољиат
ба роҳбарияти маќомоти иљроия, назорат аз болои иљрои санадҳои
ќонунгузорї.
47. Мувофиќи Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон, сарвари давлат
Президенти Љумҳурии Тољикистон мебошад, ки иљрои ваколатҳои зеринро
ба уҳда дорад:
− соҳаҳои асосии сиёсати дохилї ва хориљии љумҳуриро муайян
мекунад;
− Тољикистонро дар дохили кишвар ва дар муносибатҳои
байналмилалї намояндагї мекунад;
− вазоратњо ва кумитањои давлатиро таъсис ва барњам медињад;
− сарвазир ва дигар аъзои њукуматро таъйин ва озод мекунад;
− раисони Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятҳо, шањри
Душанбе, шањр ва ноњияҳоро таъйин ва озод мекунад ва ба тасдиќи
Маљлиси дахлдори вакилони халќ пешнињод менамояд;
− номзадии раис, муовинон ва судяњои Суди конститутсионї, Суди
Олї, Суди Олии иќтисодиро барои интихоб ва бозхонд ба Маљлиси миллї
пешнињод менамояд;
− бо ризояти Маљлиси миллї Прокурори генералї ва муовинони ўро
таъйин ва озод мекунад;
− Дастгоњи иљроияи Президентро таъсис медињад;
− Шўрои амниятро таъсис ва роњбарї мекунад;
− ба ќонунњо имзо мегузорад;
− низоми пулиро муайян карда, маълумотро ба Маљлиси миллї ва
Маљлиси намояндагон пешнињод менамояд;
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− ба татбиќи сиёсати хориљї роњбарї мекунад, шартномањои
байналмилалиро имзо ва барои тасдиќ ба Маљлиси намояндагон пешнињод
менамояд;
− сарони намояндагињои дипломатиро дар давлатњои хориљї,
намояндањои љумњуриро дар ташкилотњои байналмилалї таъйин ва озод
мекунад;
− сарфармондењи олии Ќуввањои Мусаллањи Тољикистон мебошад;
− фармондењони ќўшунњои Ќуввањои Мусаллањи Тољикистонро тайин
ва озод мекунад;
− њангоми тањдиди хатари воќеї ба амнияти давлат вазъи љангиро
эълон менамояд ва фармонро барои тасдиќ ба љаласаи якљояи Маљлиси
миллї ва Маљлиси намояндагон пешнињод мекунад;
− масъалањои шањрвандиро њал мекунад;
− паноњгоњи сиёсї медињад;
− масъалањои бахшиши љазоро њал мекунад;
− бо рутбањои олии њарбї, дипломатї, рутбањо ва унвонњои махсус
сарфароз мегардонад;
− шањрвандонро бо мукофотњои давлатї, љоизањои давлатї, нишонњо
ва унвонњои ифтихории Тољикистон сарфароз мегардонад;
− ваколатњои дигареро, ки Конститутсия ва ќонунњо муайян кардаанд,
амалї менамояд.
§3. Роњбарони маќомоти
давлатии ќонунгузорї ва дастгоњи иљроияи он
48. Роњбарони маќомоти давлатии ќонунгузорї ва дастгоњи иљроияи
онњо барои иљрои ҳадафҳо ва вазифаҳои сиёсии давлатї масъул буда,
усулҳо ва роњњои татбиќи сиёсати давлатиро дар њудуд ё соҳаҳои худ
муайян менамоянд, мутобиќи тартиби муќарраргардида санадҳои ќонунгузориро баррасї ва ќабул намуда, тибќи муќаррароти санадҳои меъёрии
ҳуқуқӣ дигар уњдадориҳоро иљро мекунанд.
49. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− роњбарї ва идоракунии маќомоти иљроия ва дастгоҳҳои онҳо,
созмондиҳї ва идоракунии фаъолияти зерсохторњои дахлдори маќомоти
иљроияи марказї;
− роњбарї ва доир намудани маљлисҳои маќомоти ќонунгузории сатҳи
зарурї (маљлиси вакилони Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон,
вилоятњо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияњо) ва идоракунии дастгоњи
маќомоти иљроияи њокимияти давлатї;
− идоракунии фаъолияти муассисањо ва ниҳодҳои зерсохтор;
− таъмини иљрои стратегияњои давлатї ва барномањо дар соҳаҳои
дахлдор;
− Конститутсия, ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии
Љумњурии Тољикистонро риоя намояд;
88

− њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, инчунин њуќуќ ва манфиатњои
шахсони њуќуќиро риоя, њифз ва эњтиром намояд;
− ќабули ќароре, ки ба салоњияти он вобаста аст.
50. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– муовини якуми Раиси Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон;
– муовини якуми Раиси Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон;
– узви Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон;
– вакили Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон.
§ 4. Роҳбарони маќомоти судї
51. Роҳбарони маќомоти судї барои риояи меъёрҳои ќонунгузорї,
одилона баррасї намудани баҳсу муноќишаҳо тибќи ќонун, ҳифзи ҳуќуќу
озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои давлатї, ташкилотҳо, муассисаҳо, ќонуният ва адолате, ки Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон ва
дигар санадҳои танзимкунандаи ҳуќуќии Љумҳурии Тољикистон эълон
кардаанд, инчунин санадҳои ҳуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон
онҳоро эътироф кардааст, масъуланд.
52. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− бо шаъну шараф, беѓаразона, софдилона ва холисона адолати
судиро амалї намуда, танњо ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва
ќонун итоат намудан;
− парвандањои шањрвандї, оилавї, љиноятї ва парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї, ариза ва пешнињодњои тибќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон ба тобеияти онњо мансубгардидаро баррасї намуда, тибќи
ќонунгузории Тољикистон иљрои ќарорњои ќабулшударо назорат
мекунанд.
53. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– судяи Суди конститутсионї ва Суди Олии Љумҳурии Тољикистон;
– судяи суди шаҳриву ноҳиявї.
§ 5. 1112. Роҳбарони сиёсии ҳокимияти иљроия
54. Роҳбароне, ки мансабҳои сиёсиро дар хизмати давлатї ишѓол
намудаанд, барои татбиќи ҳадафҳову вазифаҳои сиёсї дар соҳаи дахлдор
масъул буда, лоиҳаҳои санадҳои ќонунгузориро таҳия мекунанд. Роҳбарон
иљрои сиёсати ҳукумат ва риояи ќонунҳои амалкунандаро назорат намуда,
давлати худро дар хориљи кишвар намояндагї, ё худ дар ташкилотҳои
байниҳукуматї вазифаҳои мушобеҳро иљро мекунанд. Онҳо тибќи
ќонунгузорї ва сиёсате, ки ҳукумати ќонунгузор муќаррар кардааст,
фаъолияти умумии маќомоти иљроияи минтаќавї ё маҳаллии ҳокимияти
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давлатї, шўроҳо, агентиҳо ва комиссияҳоро ба наќша гирифта, созмон,
роҳбарї, назорат ва арзёбї мекунанд.
55. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− роњбарї ва идоракунии маќомоти иљроияи ҳокимияти давлатї,
идоракунї ва ташкили фаъолият дар дастгоњи вазорат, идора, маќомоти
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї;
− тањия ва татбиќи сиёсати давлатї ва идоракунї дар соњаи
муайянгардидаи фаъолият;
− њамоњангсозии фаъолияти дигар маќомоти иљроияи марказии
њокимияти давлатї тибќи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии
Тољикистон;
− андешидани тадбир ва тањияи пешнињодҳо оид ба соҳањои асосї ва
афзалиятњои сиёсати давлатї дар соњаи дахлдори идоракунї;
− тањияи лоињаи ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї оид ба
масъалањои марбут ба соњаи фаъолияти вазорат ва пешнињоди онњо тибќи
тартиботи муќарраргардида ба баррасии Њукумати Љумњурии Тољикистон;
− амалї намудани дигар вазифаҳое, ки Низомномаи вазорат ва дигар
санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон муќаррар намудаанд.
56. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− сарвазири Љумњурии Тољикистон;
− вазири Љумњурии Тољикистон;
− раиси Кумитаи давлатї;
− роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон;
− муовини роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии
Тољикистон;
− мушовири калони Президенти Љумњурии Тољикистон.
§ 6. Роњбарони маъмурии хизмати давлатї
57. Роњбарони маъмурии хизмати давлатї барои ташкили маќомоти
давлатї ва фароҳам овардани шароити корї барои кормандони роҳбарикунанда ва сохторҳои давлатї масъуланд. Фаъолияти онҳо одатан,
хусусияти байнисоњавї дошта, ба як соња нигаронида нашудааст (ба љузъ
мансабњои маъмурї дар вазорату идораҳои алоҳида). Дар асоси санадҳои
дахлдори меъёрии ҳуќуќии Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон, ки вазифа ва
салоҳияти мансабњои маъмуриро муайян месозад, ба онҳо метавон, иљрои
вазифањои хусусияти роњбаридошта ва амрдињанда вогузор гардад.
58. Уњдадорињои мушаххаси хизматчии давлатї, ки аз уњдадорињои
асосї бармеоянд, тибќи талаботи тахассусї муайян шуда, дар
дастурамалњои мансабии аз љониби роњбарони маќомоти давлатии дахлдор
тасдиќ ёфтаанд, инъикос мегарданд.Ќоидањои тањияи дастурамалњои
мансабии хизматчиёни давлатии маъмурии Љумњурии Тољикистон аз
љониби маќомоти ваколатдори соњаи хизмати давлатї тасдиќ карда
мешаванд.
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59. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− Конститутсия, ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии
Љумњурии Тољикистонро риоя кунад;
− њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, инчунин њуќуќ ва манфиатњои
шахсони њуќуќиро риоя, њифз ва эњтиром намояд;
− фармон, фармоиш ва амрњои роњбарон, ќарор ва дастури маќомоти
болої ва шахсони мансабдорро, ки дар доираи ваколати онњо дода
шудаанд, иљро намояд;
− сирри давлатї ва сирри дигари бо ќонунњо њифзшавандаро, аз
љумла, баъди ќатъи хизмати давлатї, дар давоми муњлати муќаррарнамудаи санадњои меъёрии њуќуќї нигоњ дорад;
− ташкили банаќшагирї, баҳисобгирї ва харољоти маблағњое, ки
барои нигоњдории сохторҳои дахлдори давлатї људо мегарданд;
− интихоб ва љобаљокунии кадрњои техникї ва хизматрасонї;
− ташкили назорати иљрои ќарорҳои маќомоти роњбарикунанда ва
супоришњои мансабњои баландпоя аз љониби вазорату идорањо;
− ташкил ва гузаронидани чорабинињо, аз љумла, маљлисњои маќомоти
давлатї, љамъомадњо ва сафарњои расмии шахси аввал.
60. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− мудири шуъбаи Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии
Тољикистон;
– муовини роњбари дастгоњи Маљлиси миллии Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон;
– муовини роњбари дастгоњи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон;
– муовини раиси Палатаи њисоби Љумњурии Тољикистон;
– роњбари дастгоњи Суди конститутсионї, Суди Олї, Суди Олии
иќтисодии Љумњурии Тољикистон.
§7. 1113. Роҳбарони маќомоти
иљроияи маҳаллии ҳокимияти давлатї
61. Роњбарони маќомоти иљроияи маҳаллии ҳокимияти давлатї дар
ВМКБ, вилоятҳо, шањру ноњияњои Љумњурии Тољикистон тибќи муќаррароти ќонунгузорї дар љойњо ҳокимияти иљроияро амалї намуда, ба
маќомоти намояндагии ҳокимияти давлатї ва воҳидҳои маъмурї –
минтаќавї роҳбарї мекунанд. Њамзамон, иљрои Конститутсия, ќонунњо ва
дигар санадҳои меъёрии ҳуќуќии Љумҳурии Тољикистон ва санадҳои
меъёрии ҳуќуќии маќомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро таъмин
менамоянд. Онҳо фаъолияти умумии минтаќавї ё худ маќомоти иљроияи
маҳаллии ҳокимияти давлатї, идоракунии минтаќавї, шўроњо, агентї ва
комиссияњоро тибќи ќонунгузорї ва сиёсати муќаррарнамудаи ҳукумат ва
маќомоти ќонунгузорї ба наќша гирифта, созмон медиҳанд, равона
месозанд, назорат ва арзёбї менамоянд.
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62. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− идоракунии сохторњо, зерсохторњо, муассисањои коммуналї ва дигар
муассисаҳои зертобеъ;
− ташаккули иљрои буљети мањаллї ва тасдиќи он;
− муќаррар ва љамъоварии андозњои мањаллї ва пардохтњои њатмї;
− ҳифзи тартиботи љамъиятї;
− намояндагии маќомоти худ дар маќомоти олии давлатї;
− њалли дигар масоили дорои аҳамияти маҳаллї.
63. Намунаи машғулияти ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– раисони вилоятњо, шањри Душанбе, шањру ноњияњо.
§ 8. Роҳбарони маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот
64. Роҳбарони маќомоти маҳаллии худидоракунии шањраку дењот дар
Љумњурии Тољикистон тибќи ќонунгузорї, роњбарї ва фаъолияти маъмурї
таќсимотиро дар мадди аввал идоракунї дар љойњо (шањраку деҳот) амалї
мекунанд. Инчунин, фармоишњои дахлдорро дар шаҳраку деҳот (деҳаҳо) бо
дарназардошти анъанаҳои таърихї ва маҳаллї амалї менамоянд.
Мутобиќи ќонунгузорї, онҳо метавонанд, ваколати алоҳидаи давлатиро
зимни интиќоли воситҳои моддї ва молиявї барои амалисозии он иљро
намоянд.
65. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− идоракунии фаъолияти мақомоти интихобии худидоракунӣ;
− ташаккул, тасдиқ ва иҷрои буҷети мақомоти худидоракунӣ;
− ҷамъоварии андозҳои маҳаллӣ ва пардохтҳои муқарраршуда дар
буҷети ҷамоатҳо;
− ҳалли масоили аҳамияти маҳаллидошта;
− намояндагии мақомоти худ дар мақомоти олии давлатӣ.
66. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− раиси маќомоти маҳаллии худидоракунии шањраку дењот (љамоатњо);
− раиси маќомоти маҳаллии худфаъолият (кумитаи мањал).
§ 9. 1114. Мансабдорони олии
ташкилотњои сиёсї, љамъиятї ва ҷамоатњои динї
67. Мансабдорони олии ташкилотњои сиёсиву љамъиятї ва љамоатњои
динї сиёсати ташкилотњои љамъиятиро муайян, ташаккул ва бевосита,
татбиќ менамоянд, чунончї, ташкилотњои сиёсиву њизбї, иттифоќи касаба,
иттињодияи корфармо, ассотсиатсияњои саноативу тиљоратї, ташкилотҳои
кумакиву хайриявї, иттињодияњои варзишї, ташкилотњои худро муаррифї
намуда, аз номи он амалї мекунанд.
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68. Роњбарони ташкилотњои сиёсї – вазифаи асосии онњо иштирок дар
ҳаёти сиёсии љомеа тавассути ташаккули иродаи сиёсии шаҳрвандон,
инчунин, амалї намудани њукм тавассути намояндагони худ мебошад;
69. Роҳбарони ташкилотҳои љамъиятї – барои фаъолияти муштараки
шаҳрвандони муттаҳидшуда оид ба њифзи манфиатҳои умумї ва ноил
шудан ба маќсадҳои низомномавї таъсис гардидааст;
70. Роҳбарони љамъиятҳои динї –
роҳбарї ва идоракунии
иттиҳодияҳои динї дар доираи ќонунгузории муќарраршуда амалї карда
мешавад.
71. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− риояи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, дигар санадњои
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, санадњои њуќуќии байналмилалии
эътирофнамудаи Тољикистон;
− муайянкунї ва тасвияти сиёсат, меъёр ва ќоидањои ташкилот;
− банаќшагирї, идоракунї ва ҳамоҳангсозии фаъолияти умумии
ташкилот;
− шарҳи фаъолият ва натиљаҳои ташкилот, пешниҳоди ҳисобот ба
шўрои директорон ва маќомоти роҳбарї, ташкилотҳои аъзо ва муассисањои молиявї;
− гузаронидани гуфтушунид аз номи ташкилот, аъзои он ва гурӯҳҳои
дахлдор бо манфиатҳои махсус;
− риояи манфиатҳои ташкилот, аъзои он ва гурӯҳҳои дахлдор бо
манфиатҳои махсус дар назди ҳокимияти ќонунгузорї, њукумат ё љомеа;
− банаќшагирї, созмондиҳї ва идоракунии фаъолияти соҳањои
алоњидаи алоќаманд бо татбиќи сиёсати умумї, иљрои барномаҳо, риояи
ќоидаҳо ва муќаррарот;
− мониторинг ва арзёбии фаъолияти ташкилот ё муассиса бо
дарназардошти ҳадафҳо ва сиёсатҳои муќарраршуда;
− намояндагї аз номи ташкилот дар чорабиниҳои расмї ва љаласаҳои
шўрои директорон, гуфтушунидҳо, анљуманњо, баррасиҳои љамъиятї ва
форумњо;
− татбиќи вазифаҳои оинномавии ташкилот ва дастурњои динї, ки ба
меъёрҳои ќонунгузорї мухолифат намекунанд.
72. Намунањои машғулияти ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– раиси ҳизби сиёсї;
– раиси иттиҳодияи љамъиятї;
– раиси иттифоќи касаба;
– раиси иттињодияи корфармоён ва муовинони ӯ;
– раиси палатаи давлатї;
– муфтї.
8. ГУРЎҲИ ХУРДИ 112.
§ 1. Роҳбарони корхона, муассиса ва ташкилотњои дигар
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73. Роҳбарони корхона, муассиса ва ташкилотњои дигар стратегияи
рушдро таҳия ва бознигарї менамоянд, фаъолияти умумии корхонаҳо ё
ташкилотҳоро (ба истиснои ташкилотҳои љамъиятї, вазоратҳо ва идораҳо)
бо дастгирии роҳбарони дигар, одатан мувофиќи усулњои роҳбарї, ки аз
љониби сарварони шӯро ё дигар маќоми роҳбарикунанда (муассис)
муќаррар карда шудаанд ва назди онњо барои гузаронидани амалиёт ва
натиљаҳои фаъолият масъуланд, банаќшагирї, идоракунї, ҳамоҳангсозї ва
арзёбї менамоянд.
74. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− банаќшагирї, роҳбарї ва ҳамоҳангсозии фаъолияти умумии
корхона ё ташкилот;
− таҳлили кор ва натиљаҳои фаъолияти корхона ё ташкилот, инчунин,
ҳисоботе, ки ба шӯрои директорон ва дигар маќомоти идоракунї
пешниҳод карда мешаванд;
− муайян кардани ҳадафҳо, дурнамо (стратегияҳо), сиёсат ва
барномаҳо барои корхона ё ташкилот;
− таъмини роҳнамоии умумї ва идоракунии ташкилот;
− идоракунии буљет, назорати харољот ва таъмини истифодаи
самараноки захираҳо;
− иљозат додани ҳаљми захираҳои моддї, инсонї ва молиявї барои
татбиќи сиёсат ва барномаҳо;
− мониторинг ва арзёбии фаъолияти ташкилот ё корхона барои
расидан ба ҳадафҳои гузошташуда ва татбиќи сиёсат;
− машварат бо роҳбарияти олї, бознигарии тавсияҳо ва таҳияи
ҳисобот;
− намояндагї аз номи созмон дар чорабиниҳои расмї, гуфтушунидҳо,
анљуманҳо, семинарҳо, баррасиҳои оммавї ва форумҳо;
− интихоб ё тасдиќи интихоби мансабдорони олї ва кормандон;
− таъмини риояи ташкилот ба ќонунҳо ва дастурамалњои меъёрии
дахлдор;
− таҳия ва пешниҳоди њисоботи љамъбастї(солона, миёнамуҳлат,
барномавї), иттилооти ба шўрои директорон ва дигар маќомоти
идоракунї пешниҳодшаванда.
75. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳи ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
1120 Роҳбарони корхона, муассиса ва ташкилотњои дигар
§ 2. 1120. Роҳбарони корхона, муассиса ва ташкилотњои дигар
76. Роҳбарони корхона, муассиса ва ташкилотњои дигар стратегияи
рушдро таҳия ва бознигарї намуда, фаъолияти умумии корхонаҳо ё
ташкилотҳоро (ба истиснои ташкилотњои љамъиятї, вазоратҳо ва идораҳо)
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бо дастгирии роҳбарони дигар, одатан мувофиќи усули роҳбарї, ки аз
љониби директорони шӯро ё дигар маќоми роҳбарикунанда (муассис)
муќаррар карда шудаанд назди онњо барои гузаронидани амалиёт ва
натиљаҳои фаъолият масъуланд, банаќшагирї, идоракунї, ҳамоҳангсозї ва
арзёбї менамоянд.
77. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− банаќшагирї, роҳбарї ва ҳамоҳангсозии фаъолияти умумии
корхона ё ташкилот;
− таҳлили кор ва натиљаҳои фаъолияти корхона ё ташкилот, инчунин,
ҳисоботе, ки ба шӯрои директорон ва дигар маќомоти идоракунї
пешниҳод карда мешаванд;
− муайян кардани ҳадафҳо, стратегия, сиёсат ва барномаҳо барои
корхона ё ташкилот;
− таъмини роҳбарии умумї ва идоракунии ташкилот;
− таҳия ва идоракунии буљет, назорати харољот ва таъмини истифодаи
самараноки захираҳо;
− иљозат додани ҳаљми захираҳои моддї, инсонї ва молиявї барои
татбиќи сиёсат ва барномаҳо;
− мониторинг ва арзёбии фаъолияти ташкилот ё корхона оид ба
расидан ба њадафњои гузошташуда ва амалишавии сиёсат;
− машварат бо роҳбарияти олї, бознигарии тавсияҳо ва таҳияи
гузоришњо;
− намояндагї аз номи ташкилот дар чорабиниҳои расмї,
гуфтушунидҳо, семинарҳо, баррасиҳои оммавї ва форумҳо;
− интихоб ё тасдиќи интихоби шахсони мансабдор ва кормандон;
таъмини риояи созмон ба ќонунҳо ва ќоидаҳои дахлдор;
− таҳия ва пешниҳоди њисоботи љамъбастї(солона, миёнамуҳлат,
барномавї), иттилооти ба шўрои директорон ва дигар маќомоти
идоракунї пешниҳодшаванда.
78. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− директори генералї / директори иљроия;
– раиси шӯрои директорон;
– роњбари ташкилот / корхона;
– мудири бонк;
– роњбари фурўшгоњњои бузург (супермаркетҳо);
– роњбари маѓозањои универсалї;
– директори Маркази хизмати иљтимої(хадамоти хизматрасонии
иљтимої .
Эзоњ: Роҳбарони корхона, муассиса ва ташкилотњои дигаре, ки фаъолияти роҳбарони воҳидҳо ва хадамоти сохтории тобеъро ҳамоҳанг ва назорат намуда, доираи васеи
вазифаҳои функсионлї доранд, дар гурӯҳи ибтидої 112 Роҳбарони корхона, муассиса
ва ташкилотњои дигар ба назар гирифта мешаванд. Роҳбарон (менељерон), ки барои
вазифаҳои махсус дар як минтаќаи муайяни љуғрофї масъуланд, аз ин гурӯҳи
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ибтидої хориљ карда мешаванд. Масалан, менељерони минтаќавї оид ба фурӯш
дар гурўњи ибтидоии 1221 Роњбарони хадамот оид ба фурўш ва бозоршиносї
(маркетинг) ҳисоб карда мешаванд. Кормандоне, ки вазифаи асосии онҳо ба ҳайси
аъзои Шӯрои директорони як ё якчанд корхона ё ташкилот хидмат кардан аст, дар
гурӯҳи ибтидоии 1120 Роҳбарони корхона, муассиса ва ташкилотњои дигар ҳисоб
карда мешаванд.

9. ЗЕРГУРЎЊИ 12. РОҲБАРОН ДАР БАХШИ
ХУСУСЇ (КОРПОРАТИВЇ) ВА ДИГАР ТАШКИЛОТҲО
79. Роњбарон дар бахши хусусї (иттињодиявї) стратегияи рушдро
таҳия ва бознигарї намуда, фаъолияти умумии корхона ё ташкилотҳоро
(ба истиснои ташкилотҳои ҷамъиятӣ, вазорату идораҳо), бо дастгирии
дигар маъмурон (роҳбарон) фаъолияти корхона ва ташкилот банақшагирӣ,
ташкил, роҳнамоӣ, назорат ва ҳамоҳанг сохта, фаъолияти молиявӣ,
маъмурӣ, захираҳои инсонӣ, сиёсат, банақшагирӣ, таҳқиқот ва коркардҳо,
реклама, робита бо ҷомеа, фаъолияти фурӯш ва маркетингӣ, инчунин, он
корхонаҳое, ки чунин хизматрасониҳоро ба дигар корхона ва ташкилотҳо
мерасонанд, муайян менамоянд. Сатҳи салоҳияти аксари машѓулиятњои ба
ин зергурӯҳ дохилшаванда ба сатҳи чоруми тахассус мувофиќат менамояд.
80. Уҳдадориҳои кормандони зергурӯҳи мазкур одатан иборатанд:
− банаќшагирї, идоракунї ва ҳамоҳангсозии фаъолияти умумии
корхона ё ташкилот;
− таҳия ва идоракунии буљет, назорати харољот ва таъмини истифодаи
оќилонаи захираҳо;
− таҳия ва машварат оид ба масъалаҳои идоракунї, банаќшагирии
стратегї ва молиявї;
− таҳия ва идоракунии амаликунонии тартибҳои оперативӣ ва
маъмурӣ;
− татбиќ, мониторинг ва арзёбии натиљаҳо;
− машваратдиҳии роҳбарони звенои болої;
− роҳнамоии рушди ташаббусҳо доир ба истењсоли маҳсулоти нав,
гузаронидани маркетинг, роҳандозии робита бо ҷомеа ва маъракаҳои
рекламавӣ (таблиғотї);
− муайянкунӣ ва роҳнамоии фаъолияти фурӯш (содирот), номгӯи
маҳсулот, стандартҳои хидматрасонии мизољон;
− муқаррар намудани нарх ва созишномаҳои ќарзї;
− таъмини риояи ќонунгузориҳо, ќоидаҳо ва стандартҳои дахлдор;
− назорати интихоб, тайёркунӣ ва истифодаи ҳайат;
− назорати иљрои буљет ва амалиёти молиявї;
− машварат бо директори иҷроия ва бо роҳбарони дигар шуъбаҳо ё
филиалҳо;
− назорати харољот ва таъмини истифодаи самараноки захираҳо;
− намояндагї аз номи корхона ё ташкилот дар гуфтушунидҳо,
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анљуманњо, семинарҳо, нишастҳо ва форумҳои љамъиятї.
81. Машѓулиятњои зергурўњи мазкур ба гурўҳҳои хурди зерин таќсим
мешаванд:
121
Роҳбарони фаъолияти иќтисодиву молиявї ва маъмурї
122
Роњбарони хадамотҳо оид ба фурўш, маркетинг ва рушд
Эзоњ: Чун қоида, дар гурӯҳи асосии 2 Мутахассисони тахассуси сатҳи олӣ
баҳисобгирифтшуда маълумоти олї ва таљрибаи калони кори амалї дар якчанд
машѓулият талаб карда мешавад. Роҳбароне, ки доираи васеи уҳдадориҳои
функсионалӣ доранд, онҳое, ки фаъолияти роҳбарони зертобеъро ҳамоҳанг ва
назорат мекунанд, бояд ба гурӯҳи ибтидоии 1120 Роҳбарони муассиса, ташкилот ва
корхонањо дохил карда шаванд.

10. ГУРЎҲИ ХУРДИ 121.
§ 1. Роҳбарони фаъолияти молиявї-иќтисодї ва маъмурї
82. Роҳбарони фаъолияти молиявї-иќтисодї ва маъмурї, захирањои
молиявӣ, маъмурӣ, инсониро ташкил, роњнамої, назорат ва ҳамоҳангсозї
менамоянд, барнома ва нақшаҳои фаъолияти корхона ва ташкилотҳоро
тањия менамоянд ё ҳамин гуна хизматрасониро ба дигар корхона ва
ташкилотҳо мерасонанд.
83. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешавад:
− коркард ва машварат оид ба масъалаҳои идоракунї, банаќшагирии
стратегї ва молиявї;
− таҳия ва роҳбарии татбиқи тартибҳои оперативӣ ва маъмурї;
− татбиќ, мониторинг ва арзёбии стратегияҳо ва сиёсат;
− машваратдиҳии роҳбарони звенои болоӣ ва аъзои шӯрои
директорон оид ба масъалаҳои молиявї, маъмурї-стратегї, татбиќи
сиёсат, иҷрои барномаҳо ва ташаббусҳои ќонунгузорї;
− таъмини риояи ќонунҳо, ќоидаҳо ва стандартҳои дахлдор;
− назорати интихоб, тайёркунї ва истифодаи ҳайат;
− таҳияи буљет ва назорати амалиёти молиявї;
− машварат бо директори иҷроия ва роҳбарони шуъба ё бахшҳои
дигар;
− назорати харољот ва таъмини истифодаи самараноки захираҳо;
− намояндагии ташкилот дар гуфтушунидҳо, анљуманњо, семинарҳо,
нишастҳо ва форумҳои љамъиятї.
84. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
1211 Маъмурон (роҳбарон)–и фаъолияти молиявї
1212 Маъмурон (роҳбарон)–и захирањои мењнатї
1213 Роњбарон дар соњаи муайянсозии сиёсат ва банаќшагириии
фаъолият
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1219

Маъмурон (роҳбарон)–и фаъолияти молиявї-иќтисодї
маъмурии ба гурӯњњои дигар шомилнагардида

ва

§ 2. 1211. Маъмурон (роҳбарон)–и фаъолияти молиявї
85. Маъмурон (роҳбарон)-и фаъолияти молиявии корхона ё
ташкилотро дар ҳамкорӣ бо роҳбарони ин корхонаҳо ё ташкилот ва
маъмурон (роҳбарон)-и дигар шуъба ё зерсохторҳо, инчунин ташкилотҳое,
ки хизматрасонии молиявиро ба дигар корхона ва ташкилотҳо мерасонанд,
роҳнамоӣ ва ҳамоҳанг месозанд.
86. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− татбиќи банаќшагирї, идоракунї ва ҳамоҳангсозии фаъолияти
молиявии корхона ё ташкилот;
− арзёбии ҳолати молиявии корхона ё ташкилот, омодсозии буҷет ва
назорати амалиёти молиявӣ;
− машварат бо директори иҷроия ва роҳбарони шуъба ё бахшҳои
дигар;
− таҳия ва идоракунии буљет, назорати харољот ва таъмини истифодаи
оќилонаи захираҳо;
− таҳия ва идоракунии тартибҳои роҳбарӣ ва маъмурї;
− банаќшагирї ва идоракунии фаъолияти ҳамарӯза;
− назорати интихоб, тайёркунӣ ва истифодаи ҳайат;
− намояндагї аз номи корхона ё ташкилот дар муносибат бо
маќомоти беруна ва муассисаҳо.
87. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– сармуҳосиб;
– директори молиявї.
88. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонандиба дигар гурўњҳои ибтидої
мансуб:
– роҳбари молиявии филиали муассиса–1346;
– муҳосиб–2411;
– нозири молиявї–2413.
§ 3. 1212. Маъмурон (роҳбарон)–и захирањои мењнатї
89. Маъмурон (роҳбарон)–и захирањои мењнатї сиёсатро нисбати
ҳайат, муносибатњои мењнатї, ҳифзи меҳнат ва бехатарии фаъолияти
корхона ва ташкилот ё он ташкилотҳое, ки фаъолияти асосии онҳо
хизматрасонӣ оид ба таъмини захираҳои меҳнатии корхона ва
ташкилотҳои дигар мебошад, банақшагирӣ, роҳнамоӣ ва ҳамоҳанг месозад
90. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− банаќшагирї, идоракунї ва ҳамоҳангсозии фаъолияти ҳайат,
муносибатњои истеҳсолї, сиёсат ва фаъолияти корхонаҳо ё ташкилотњо;
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− банаќшагирї ва ташкили тартиби ќабул ба кор, омӯзиш, болоравӣ
аз рӯи вазифа, гузариш ва аз кор озод намудани кормандон;
− банаќшагирї ва ташкили гуфтушунид ва тартиби муайян намудани
сохтор ва миќдори музди меҳнат, инчунин, машваратҳо бо кормандон доир
ба шароити меҳнат ва шуғл;
− назорати бехатарї, њифзи саломатї ва барномаву чорабиниҳои
дахлдор;
− таҳия ва идоракунии буљет, назорати харољот ва таъмини истифодаи
оќилонаи захираҳо;
− таҳия ва роҳбарии амалиёти оперативї ва маъмурї;
− мушоҳидаи таҳия ва татбиќи низомҳои иттилоотии идоракунии
ҳайат;
− таъмини риояи стандартҳо ва ќонунгузории ба ҳуќуќи кормандон
вобаста, саломатї ва бехатарї, имкониятњои баробар, инчунин дигар
мушкилоти ба онҳо алоќаманд;
− назорати интихоб, тайёркунӣ ва фаъолияти хизматии кормандони
њамаи корхона ё ташкилот;
− гузаронидани машварат бо роҳбарияти олӣ роҳбарияти дигар
сохторҳои таркибӣ;
− намояндагї аз номи муассиса ё ташкилот дар муносибат бо
ташкилоту муассисаҳои беруна.
91. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− директор оид ба ҳайат;
– роњбар оид ба муносибатҳои истењсолї;
– роҳбари раёсати кадрҳо.
§ 4. 1213. Роњбарон дар соњаи
муайянсозии сиёсат ва банаќшагириии фаъолият
92. Роњбарон дар соњаи муайянсозии сиёсат ва банаќшагирии
фаъолияти корњои машваратдињиро дар масъалањои сиёсат ва стратегияи
банаќшагирї дар доираи барномањои давлатї ё ташкилотҳои
ғайридавлатї ва бахши хусусї банаќшагирї, ташкил, роњандозї ва
њамоҳангсозї менамоянд ё фаъолияти он корхонаҳое, ки хизматрасониро
дар соҳаи муайянкунии сиёсат ва банаќшагирии стратерї пешнињод
менамоянд, идора мекунанд.
93. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− таҳия, амалисозї ва мониторинги татбиќи наќшаҳои стратегї,
барномаҳо, сиёсат, равандҳо, низомҳо ва тартиби ноил шудан ба маќсадҳо
ва вазифаҳо;
− идоракунии корҳо дар гузаронидани тањќиќоту таҳлил барои
асоснок намудани соҳаҳои рушд ва роњњои расидан ба онҳо:
− ҳамоҳангсозии фаъолияти иштирокчиён дар татбиќи сиёсатгузорї;
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− ташкили низоми андозагирии фаъолият ва ҳисоботдиҳї оид ба
натиљаҳои фаъолият;
− банаќшагирї ва идоракунии фаъолияти ҳамарӯза;
− дастур ва идоракунии фаъолиятҳои рушди сиёсат ва кори
банаќшагирии стратегї бо кормандон;
− назорати интихоб, омодакунї ва истифодаи кадрҳо;
− машварат бо роҳбарияти олї ва сардорони шуъбаҳои дигар;
− намояндагї аз номи корхона ё ташкилот дар гуфтушунид, мулоќот,
семинарҳо, баррасиҳои љамъиятї ва форумҳо.
94. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– сардори шуъбаи банаќшагирии дурнамо;
– сардори банаќшагирии стратегї;
– сардори раёсат оид ба рушди ширкат.
§ 5. 1219. Маъмурон (роҳбарон)–и
фаъолияти молиявї - иќтисодї ва маъмурии
ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
95. Ин гурӯҳи ибтидої роҳбарони фаъолияти молиявию иќтисодї ва
маъмуриро, ки ба дигар гурўњњои гурӯҳи хурд 121Маъмурон (роҳбарон)–и
фаъолияти молиявї-иќтисодї ва маъмурї дохил нагардидаанд, дохил
мекунад. Масалан, ба гурӯҳи мазкур машѓулиятњо, ба монанди:
идоракунии иншооти сохташаванда, хизматрасониҳои тозакунї, идораи
равандҳои маъмурї-тиљоратие, ки уњдадорињои роњбари шуъбаи
муассисаву ташкилоти бузург ё ташкилоти корхонањоеро ба зимма доранд
ва хизматрасонињои ба њамин монандро ба муассисаву ташкилотҳои дигар
низ мерасонанд, дохил мешаванд.
96. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− таъмини банаќшагирии маъмурї, стратегї ва дастгирии оперативї,
тањќиќот ва тавсияҳо барои роњбарони баландпоя оид ба масоили
идоракунии иншооти сохтмонї ва хизматрасониҳои маъмурї;
− мукаммалдињї ва идоракунии захираҳои маъмуриву моддии
ташкилот;
− омодакунї ва таҳияи тартиботи маъмурї, равандњои корї ва
дастурњо оид ба истифодаи кормандон дар ташкилот;
− таҳлили масъалаҳои мураккаб ва ташаббусҳои идоракунии
захираҳои ба ташкилот таъсиррасонанда, омодакунии њисоботи дахлдор,
бурдани мукотиба ва барасмиятдарории пешнињодот;
− пешниҳоди маълумот ва дастгирї барои омодасозии ҳисоботи
молиявї ва буљет;
− сарпарастї, идоракунї, рушди кадрњои роњбарикунанда барои
таъмини мунтазами фаъолияти тиљорат ва пешниҳоди маълумоти даќиќ ва
сариваќтї
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− намояндагї аз номи муассиса ё ташкилот дар гуфтушунидҳо,
љамъомадњо, семинарҳо, баррасиҳо ва форумҳо
− таҳия ва идоракунии буљет, назорати харољоту таъмини истифодаи
оќилонаи захираҳо;
− банаќшагирї ва идоракунии фаъолияти ҳамарӯза;
− назорати интихоб, омодакунї ва истифодаи кормандон.
97. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− роњбари корпоративӣ оид ба рушди кадрҳои идоракунанда;
– роњбари зерсохторњо оид ба идоракунии лоиҳањо;
– роњбари таљдид ва сохтмон.
11. ГУРЎҲИ ХУРДИ 122.
§ 1. Роњбарони хадамот оид ба фурўш, маркетинг ва рушд
98. Роњбарони хадамот оид ба фурўш, маркетинг ва рушд корњои дар
соњаи реклама, робита бо љомеа, тањќиќоту тањияњо, фаъолияти фурӯш ва
маркетинги корхонаву ташкилотњо ё он корхонањое, ки ин намудњои
хизматрасонињоро ба дигар корхонаву ташкилотњо анљом медињанд,
ташкил, роњнамо, назорат ва ҳамоҳангсозї менамоянд.
99. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешавад:
− таҳия ва татбиќи сиёсату банаќшагирї дар соњаи тарѓибот, робита
бо љомеа, истењсоли маҳсулоти нав, фурӯш ва маркетинг дар ҳамкорї бо
дигар роњбарон;
− ташаббускорї барои рушд ва ташкили истењсоли маҳсулоти нав ё
гузаронидани тањќиќоти илмї;
− маркетинг, амалї намудани робита бо љомеа ва гузаронидани
маъракањои тарѓиботї;
− муайян намудани номгўйи маҳсулот ва идоракунии фаъолияти
фурӯш, стандартҳои хизматрасонии мизољон, усулҳои савдо (мерчандайзинг) ва сиёсати васеъкунии маҳсулот;
− нархгузорї ва шартномаҳои ќарзї;
− таҳия ва идоракунии буљетҳо, назорати харољот барои таъмини
босамараи захираҳо;
− назорати интихоб, тайёркунї ва истифодаи кормандон барои ин
фаъолият;
− намояндагї аз номи муассиса ва ё ташкилот дар анљуманњо,
намоишгоҳҳои савдову ярмаркањо ва дигар форумҳо.
100. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
1221
Роњбарони хадамот оид ба фурўш, маркетинг ва рушд
1222
Роњбарони хадамот оид ба реклама ва робита бо љомеа
1223
Роњбарони зерсохторњо оид ба тањќиќоти илмї ва тањиясозї
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§ 2. 1221. Роњбарони хадамот оид ба фурўш ва маркетинг
101. Роњбарони хадамот оид ба фурўш ва маркетинг фаъолияти фурўш
ва хизматрасонињои маркентингиро ба корхона, ташкилот ё корхонањое, ки
хизматрасонињои фурўш ва маркетингиро бо дигар муассисаву ташкилотњо
таъмин мекунад, ба наќша мегиранд, идора ва ҳамоҳангсозї менамоянд.
102. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− банаќшагирї ва ташкили фурўш ва барномаҳои маркетинги махсус
дар асоси нишондињандаи олии фурӯш ва арзёбии бозор;
− тартиб додани нархнома (прайс-лист), муайян намудани тахфиф ва
шартњои дастаркунонї, буљети ҳавасмандгардониии фурӯш, усулњои
фурўш, њавасмандгардонї ва маъракањои махсус;
− ташкил ва идоракунии тартиботи оперативию маъмурї вобаста ба
фурӯш ва фаъолияти маркетингї;
− роњбарї ва идоракунии фаъолият оид ба фурӯш ва њайати коргарии
амаликунандаи маркетинг;
− банаќшагирї ва идоракунии фаъолияти ҳамарӯза;
− таҳия ва идоракунии буљет ва назорати харољот барои таъмини
истифодаи самаранокии захираҳо;
− назорати интихобкунї, тайёркунї ва истифодаи кормандон;
− намояндагї аз номи муассиса ё ташкилот барои бастани
созишномаи фурўш ва маркетинт, дар намоишгоҳҳо ва дигар форумҳо
103. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– директори тиљоратї;
– роњбари хадамоти маркетинг.
§ 3. 1222. Роњбарони хадамот
оид ба реклама ва робита бо љомеа
104. Роҳбарони хадамот оид ба реклама ва робита бо љомеа корњои
дар соњаи реклама, робита бо љомеа ва иттилоотии љамъиятии муассисањо
ва он ташкилотњое, ки хизматрасонии ба њам алоќамандандро пешкаш
мекунанд, банаќшагирї, идора ва ҳамоҳангсозї мнамоянд.
105. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− татбиќи банаќшагирї, идоракунї ва ҳамоҳангсозии фаъолияти
рекламавї ва робита бо љомеаи корхона ё ташкилот;
− гуфтушунидҳо оид ба шартномаҳои тарѓибот бо мизољон ё бо
рўзнома, шабакаҳои радио, телевизион, бо ташкилотњои варзишиву
фарҳангї ва расонањои рекламавї;
− банаќшагирї ва идоракунии барномаҳои иттилоотї барои маълумотдињии ќонунгузорон, васоити ахбори омма ва аҳли љомеа оид ба
наќшаҳо, дастовардҳо, нуќтаи назари муассисањо ё ташкилот;
− роњбарї ва идоракунии фаъолияти кормандон, ки бо корњои
реклама ва робита бо љомеа машѓуланд;
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− таҳия ва идоракунии буљет, назорати харољот ва таъмини истифодаи
оќилонаи захираҳо;
− тањия ва роњбарии тартиботи оперативї ва маъмурї;
− банаќшагирї ва идоракунии фаъолияти ҳамарӯза;
− назорати интихоб, тайёркунї ва истифодаи кадрҳо.
106. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− мудири шуъбаи реклама;
– роњбари шуъбаи робита бо љомеа.
§ 4. 1223. Роњбарони зерсохторњо
оид ба тањќиќоти илмї ва тањиясозї
107. Роњбарони зерсохторњо оид ба тањќиќоти илмї ва тањиясозї
гузаронидани тањќиќоти илмї ва корњои таљрибавї-конструкториро дар
корхона ё ташкилот ё дар он муассисањое, ки хизматрасонињои
њаммонандро дар дигар ташкилотњо пешнињод мекунанд, банаќшагирї,
идора ва ҳамоҳангсозї менамоянд.
108. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− банаќшагирї, идоракунї ва ҳамоҳангсозии фаъолияти илмїтањќиќотї, бо имконоти худ ё љалби муассисањои илмии берунї, барои
тањияи навсозї ё беҳтар намудани равандҳои љории технологї, маҳсулот,
дониш ё истифодаи мавод;
− банаќшагирии тањќиќот ва барномаҳои умумии рушди муассисањо ё
ташкилотњо бо нишон додани ҳадафу эҳтиёљоти буљетї;
− роњбарї
ва
идоракунии
фаъолияти
њайати
кормандон,
амаликунандагони корњои илмиву тањќиќотї ва барномаҳои рушд;
− таҳия ва идоракунии буљет, назорати харољот ва таъмини истифодаи
оќилонаи захираҳо;
- тањия ва роњбарии тартиботи оперативї ва маъмурї;
− банаќшагирї ва идоракунии фаъолияти ҳамарӯза;
− назорати интихоб, тайркунї ва истифодаи кадрҳо;
− намояндагї аз номи муассиса ё ташкилот дар иљлосия, семинарҳо ва
конфаронсҳо.
109. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– роњбарони зерсохторњои илмї- тањќиќотї;
– роњбарони лоиҳа оид ба тањиясозї (маҳсулоти нав).
12. ЗЕРГУРЎЊИ 13. РОЊБАРОН
(МАЪМУРОН)–И ЗЕРСОХТОРЊОИ МАХСУС ДАР
БАХШИ КОРПОРАТИВЇ (ИТТИЊОДИЯВЇ) ДАР СОЊАИ
ИСТЕЊСОЛОТ ВА ХИЗМАТРАСОНИЊОИ МАХСУС
110. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус дар бахши
корпоративї дар соњаи истењсолот ва хизматрасонии махсус истењсоли
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маҳсулот, пешнињоди хизматрасонии махсус ва техникиро аз љониби
муассисањову ташкилотњо ё ба њайси сардори шуъба ё роҳбари генералии
муассисаву ташкилотњое, ки табаќабандии сохтори идоракунї надоранд,
банаќшагирї, идора ва ҳамоҳангсозї менамоянд. Онҳо барои фаъолияти
истеҳсолї дар коркард ва саноати истихрољи маъдан, сохтмон, логистика,
дар соњањои коркард ва истифодаи технологияҳои иттилоотї–коммуникатсионї, хољагињои калони кишоварзї, љангалу моҳидорї, инчунин, дар
соњањои тандурустї, маориф, таъминоти иљтимої, бонкдорї, суғурта ва
дигар хизматрасониҳои махсус масъуланд. Сатҳи салоҳияти аксари
машѓулиятњои ба ин зергурўҳ дохилшаванда, ба сатҳи чоруми тахассус
мувофиќат менамояд.
111. Уҳдадориҳои кормандони зергурӯњи мазкур, одатан иборатанд:
− банаќшагирии муфассал оид ба фаъолияти марбут ба истеҳсоли
маҳсулот, хизматрасонии пешнињодшуда, сифат, миќдор, арзиш, сариваќтї
ва талабот ба ќувваи корї;
− ќабули тартибот ва муайян намудани вазифаҳо;
− назорати кори таљњизот ва равандҳои технологї;
− таъмини сифати мањсулот а хизматрасонї;
− омодакунии озмун (тендер) ва дархостњои ќарордодї;
− таҳия ва идоракунии буљет, назорати харољоту ислоҳи чорабинињо,
тартибот ва захираҳо бо маќсади кам кардани харољот;
− назорати хариду насби мошинҳо ва таљњизоти нав;
− њамоҳангсозии фаъолияти њифзи саломатї ва таъмини бехатарии
мењнат;
− банаќшагирї ва идоракунии фаъолияти њамарўза;
− идоракунии интихоб, тайёркунї ва истифодаи корманд;
− омода ё ташкили таҳияи њисобот, буљет ва пешбинињо;
− намояндагї аз номи муассиса ё ташкилот дар гуфтушунидҳо бо
дигар муассисаҳо, инчунин, дар анљуман, семинарҳо, баррасии љамъиятї
ва форумҳо.
112. Машѓулиятњои зергурўҳи мазкур ба гурўҳҳои хурди зерин тақсим
мешаванд:
131 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси кишоварзї
132 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси истењсолї, истихрољї, сохтм, таъминотї ва наќлиётї
133 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба технологияҳои
иттилоотї – коммуникатсионї ва иттилоот
134 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба хизматрасонии
касбї, молиявї, љамъиятиву иљтимої
Эзоњ: Барои ин машѓиятҳо, одатан, сатҳи баланди тахассус ва собиќаи кории
зиёд барои як ё якчанд машѓулиятњо, ки дар гурӯҳи асосии 2 Мутахассисони
тахассуси сатњи олї ё дар гурӯҳи асосї 3 Мутахассисони тахассуси сатњи миёна ба
назар гирифта мешавад, талаб карда мешавад. Менељерони минтаќавї ва дигар
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менељерони сатњи олї (топ-менељерон), ки фаъолияти роњбарони тобеи дорои
доираи васеи уњдадорињои функсионалї њастанд, њамоњансозї ва назорат мекунанд,
дар гурӯҳи ибтидоии 1120 Роњбарони муассисањо, ташкилот, ва корхонањо њисоб
мераванд.

13. ГУРЎҲИ ХУРДИ 131.
§ 1. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси кишоварзї
113. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси кишоварзї
фаъолияти истењсолиро дар соҳаи бузургмиќёси кишоварзї, боғпарварї,
хољагии љангал ва шикор, моҳипарварї ва моҳидорї, кишт ва љамъоварии
зироатҳои асосї, парвариши чорво, парранда, моњї, инчунин, моњидорї ва
дигар њайвоноти обї банаќшагирї, идора ва ҳамоҳангсозї менамоянд. Ба
ин гурӯҳ, инчунин роњбарони хољагињои коллективии барои истењсоли
мањсулоти кишоварзї махсусгардонидашуда, аз љумла, роњбарони
хољагињои дењќонї (фермерї) шомил мешаванд.
114. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешавад:
− назорати фаъолнокии бозор ва банаќшагирии истеҳсолот барои
ќонеъ намудани талаботи шартнома ва бозор;
− таҳия ва идоракунии буљет, мониторинги њаљми истеҳсолот ва
харољот, ҳуљљатгузории иттилоот оид ба таљрибаи идоракунии хољагињои
љангалпарварї ва моҳипарварї, омодасозии ҳисоботи молиявї ва
оперативї;
− гуфтушунид бо харидорон барои ташкили фурӯши мањсулоти
кишоварзї ва моњї;
− бастани шартнома бо хољагињои дењќонї (фермерон) ё соҳибони
мустаќил барои истеҳсоли маҳсулот ва идоракунии истеҳсолот;
− таҳлили таркиби хок бо маќсади муайян намудани намуд ва
миќдори нурї, ки барои истеҳсоли ҳадди аксар заруранд;
− банаќшагирии намуд, сермањсулї ва пайдарҳамии кор;
− хариди техника, таљҳизот ва маводи харољотї;
− муайянсозї ва назорати токсинҳои экологї, алафҳои бегона,
ҳашароти зараррасон ва касалиҳо;
− ташкили чорабиниҳо барои нигоњдории биноҳо, системањои
обтаъминкунї ва таљҳизот;
− назорати интихоб, тайёркунї ва самаранокии кори кормандон ва
пудратчиён;
− таќсими уњдадорињо ва њаљми кор байни аъзои хољагиҳои деҳќонї
(фермерї) ва идоракунии умумии хољагињо.
115. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
1311
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси растанипарварї
ва чорводорї
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1312

Роњбарони зерсохтор дар моњипарварї ва моњидорї
§ 2. 1311. Роњбарон (маъмурон)–и
зерсохторњои махсуси растанипарварї ва чорводорї

116. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси растанипарварї ва
љангалпарварї фаъолияти истењсолии доираи васеи кишоварзї, боғпарварї, хољагии љангал, фермањои коллективї ва хољагињои кооперативї оид
ба кишт ва љамъоварии зироатҳои асосї, парвариши чорвои кишоварзї ва
паррандапарвариро банаќшагирї, идора ва њамоњангсозї менамояд. Ба ин
гурӯҳ, инчунин, роњбарони хољагињои коллективї, махсусгардонидашуда
оид ба истењсоли мањсулоти кишоварзї, аз љумла, роњбарони хољагињои
дењќонї (фермерї) шомил мешаванд.
117. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− мониторинги фаъолнокии бозор дар хољагии кишоварзї ва љангал,
банаќшагирии истењсолот барои ќанеъгардонии талаботи ќарордод ва
эњтиёљоти бозор;
− таҳия ва идоракунии буљет, мониторинги њаљми истеҳсолот ва
харољот, ҳуљљатгузории маълумот оид ба идоракунии хољагии дењќонї
(фермерї), инчунин, омода намудани ҳисоботи молиявї ва оперативї;
− музокирот бо харидорон оид ба ташкили фурӯши зироати
кишоварзї ва ҳайвонот;
− бастани ќарордод бо фермерон ё шахсони мустаќил барои истеҳсоли
зироат, чорво, инчунин парранда ё идоракунии истеҳсолот;
− банаќшагирии намуд, сермањсулї ва пайдарҳамии корҳои
кишоварзї (масалан, људо намудани ваќти хуб барои шинондан, дорупошї
ва љамъоварии њосил);
− таҳлили таркиби хок барои муайян кардани намудҳо ва миќдори
нурї, ки барои серњосилї зарур аст;
− харидани мошинҳо, таљҳизот, маводи харољотї, ба монанди
тракторњо, тухмї, хӯроки чорво, нурї ва маводи кимиёвї;
− ошкоркунї ва назорати токсинҳо, алафҳои бегона, ҳашароти
зараррасон ва касалиҳои зироати кишоварзї ва љангал;
− ташкили корҳои кишоварзї, аз ќабили нигоҳ доштани иморатњо,
системањои обтаъминкунї ва таљҳизот;
− роњбарї ва ҳамоҳангсозии корњои
дарахту нињолшинонї,
обёрикунї, истифодабарии маводи кимиёвї, љамъоварии ҳосил ва
навъбандии маҳсулот;
− назорати киштзор ва чарогоҳ барои муайян намудани муҳлати
дарави зироати ғалладонагї ё хўроки чорво ё арзёбии эњтимолии зарари
зироат аз вазъи обу ҳаво;
− назорати интихоб, тайёркунї ва самаранокии корњои хољагии
кишоварзу хољагии љангал ва пудратчиён;
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− таќсими уњдодорињо, њаљми кор байни аъзои хољагиҳои деҳќонї
(фермерї) ва идоракунии умумии фаъолияти хољагї.
118. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– роњбари нињолпарварї;
– роҳбари ташкилот (филиали) соҳаи фаъолияти кишоварзї, роҳбари
хољагињои чорводорї ва паррандапарварї;
– фермери соҳибкор (бо кормандони кироя).
§ 3. 1312. Роњбарони зерсохтор дар моњипарварї ва моњидорї
119. Роњбарони зерсохторњо дар моњипарварї ва моњидорї фаъолияти
истеҳсолии моњипарварї ва моњидорї оид ба парвариш ва сайди моњї ва
дигар намудњои наботот ва њайвоноти обиро ба сифати зироати молї ё
барои сар додан ба обанборњои бенамак банаќшагирї, идора ва
њамоњангсозї менамоянд.
120. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− мониторинги фаъолнокии бозор дар хољагии деҳот ва љангал,
банаќшагирии истењсолот барои ќанеъгардонии талаботи ќарордод ва
эњтиёљоти бозор;
− таҳия ва идоракунии буљет, мониторинги њаљми истеҳсолот ва
харољот, ҳуљљатгузории маълумот оид ба идоракунии хољагии фермерї,
инчунин, омода намудани ҳисоботи молиявї ва оперативї;
− музокирот бо харидорон оид ба ташкили фурӯши мањсулоти
истењсолшуда ва моњї;
− гузаронидан ва ташкили ташхиси мањсулоти моҳињои дошташуда ва
нигоњдошташуда бо маќсади муайян намудани беморї ё паразитњо;
− таҳия ва ҳамоҳангсозии чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани
парвариш ва суръати афзоиши моҳї, инчунин, пешгирии беморї дар
инкубаторҳо;
− мониторини муњит барои нигоњдорї ва бењсозии шароити наботот
ва њайвоноти обї;
− роҳбарї ва назорати љойгиршавї, тухммонї, инкубатсияи тухми
моњї ва парвариши моњичањо дар асоси истифодаи донишњо дар соҳаи
роњбарї ва усулњои парвариши моњї;
− роњбарї ва назорати интиќоли моҳии балоѓатрасида ба кўлњо,
њавзњо, ё обанборњои тиљоратї;
− хариди мошинњо, таљњизот ва маводи харољотї;
− назорати интихоб, тайёркунї ва истифодаи коргарон ва пудратчиён.
121. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳҳои ибтидоии мазкур мансуб:
– роњбари марказҳои хизматрасонии техникї;
– роњбарои ќитъањои моҳипарварї;
– роҳбари коргоњи хунуккунї ва дуддињї.
122. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
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– моњипарварон ва коргарони машѓулияти ба он монанд–6221;
– дењќонони хољагии дењќонї, моњипарварї ва моњидории
истењсолкунандаи мањсулот барои истеъмолї шахсї–6310.
14. ГУРЎҲИ ХУРДИ 132.
§ 1. Роњбарон(маъмурон)–и зерсохторњои махсуси
истењсолї, истихрољї, сохтмонї, таъминотї ва наќлиётї
123. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси истењсолї, истихрољї, сохтмонї, таъминотї ва наќлиётї истењсол, истихрољи канданињои
фоиданок, сохтмон, таъминот, нигоҳдорї ва амалиёти наќлиётиро ҳамчун
сардори шуъба, ё худ роњбари корхонаи хурд, ки дорои мартабандии
сохтори идоракунї нестанд, ташкил ва њамоњангсозї менамоянд.
124. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− муфассали фаъолият марбут ба истеҳсоли маҳсулот, пешниҳоди
хизматрасонї, сифат, миќдор, арзиш, сариваќтї ва талабот ба ќувваи корї;
− назорати кори таљњизот ва сифати равандњои технологї мутобиќи
наќшањои хизматрасонии техникї, муайян намудани сарбории кормандон
ва таљњизот;
− омодасозии тендерњо ва дархости ќарордодбандї;
− таҳия ва идоракунии буљет, мониторинги њаљми истеҳсолот ва харољот, инчунин, мутобиќати равандҳои технологї бо тартиби муќарраршуда, назорат аз рўйи харољоти захирањо бо маќсади кам намудани
харољот;
− назорат аз рўйи хариду насби мошинњову таљњизоти нав;
− идоракунии бањисобгирї ва омодасозии њисобот оид ба истењсолот;
− њамоҳангсозии риояи талаботи тиббию бењдоштї ва талаботи
бехатарї;
− банаќшагирї ва идоракунии фаъолияти ҳамарӯза;
− назорати интихобкунї, тайёркунї ва истифодаи корманд.
125. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
1321 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси истењсолї (коркард)
1322 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси геологї ва
истихрољї
1323 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси сохтмонї
1324 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси таъминотї
1325 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси наќлиётї
1329 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси истењсолї, истихрољї, сохтмонї, таъминотї ва наќлиётии ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
§ 2. 1321. Роњбарон (маъмурон)–и
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зерсохторњои махсуси истењсолї (коркард)
126. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси истењсолї
(коркард) фаъолияти истењсоли бо фурўши истењсолот алоќаманданд,
банаќшагирї, идора ва њамоњангсозї менамоянд. Онҳо метавонанд,
зерсохторњои истеҳсолии корхонаҳои калонро роњбарї кунанд ва ё
роњбари корхонаҳои хурди истеҳсолї бошанд.
127. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− муайян намудани наќша ва барномаҳои истеҳсолї, ташкили татбиќ
ва мониторинги иљрои онҳо;
− банаќшагирии муфассали фаъолияти истењсолии дар таъмини сифат
ва миќдори маҳсулот, арзиш, ваќти корї ва талаботи ќувваи корї;
− идоракунии кори таљҳизоти саноатї ва сифати равандҳои технологї
тавассути банаќшагирии хизматрасонии тењникї, ваќти корї, дастрас
намудани ќисмҳои эњтиётиву асбобњо;
− таҳия ва идоракунии буљет, мониторинги њаљми истеҳсолоту
харољот, инчунин, танзими равандҳои технологї ва мувофиќати захираҳо
бо маќсади кам намудани харољот;
− машварат ва огоњонидани дигар роҳбарон оид ба масъалаҳои
истеҳсолї;
− назорати харид ва насби мошинҳову таљҳизоти нав;
− назорати омодасозии ҳуљљатгузории истеҳсолї ва ҳисобот;
− ҳамоҳангсозии риояи ҳифзи меҳнат ва техникаи бехатарї;
− муайянсозии имкониятҳо барои тиљорат ва муайян намудани
маҳсулоте, ки бояд истеҳсол карда шаванд;
− омӯзиш ва татбиќи санадҳо ва талаботи ќонунгузорї, ки ба
истеҳсол ва ҳифзи муҳити зист марбутанд;
− назорати пешнињоди квота барои истеҳсоли молҳои махсус ва имзои
ќарордод бо мизољону таъминкунандагон;
− назорати интихоб, тайёркунї ва истифодаи кадрҳо.
128. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− сартехнолог (саноати маҳсулотбарор);
– сармуњандис;
– сарэнергетик;
– сардори коргоҳҳо (саноати маҳсулотбарор).
129. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– устоҳо(саркорон) дар истењсолот ва сохтмон–3121;
– устоҳо(саркорон) дар саноати маҳсулотбарор–3122.
§ 3. 1322 Роњбарон (маъмурон)–и
зерсохторњои махсуси геологї ва истихрољї
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130. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси геологї ва
истихрољї фаъолияти истеҳсолиро дар истихрољи саноатї, инчунин
истеҳсоли нафту газ ё ба њайси роҳбари зерсохтор ё ҳамчун мудири
корхонае, ки дорои мартабабандии идоракунии сохторњо нестанд,
банаќшагирї, идора ва њамоњангсозї менамоянд.
131. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− машварат бо роҳбарони дигар оид ба муќарраркунии квота барои
истихрољ, банаќшагирии ќитъањои истихрољ ва таҳияи стратегияҳои
баровардани ашёи хом;
− арзёбии ҳосилнокии майдонњои истеҳсолї барои муайянсозии
њайати кормандон, таљҳизоту технологияҳо, инчунин, ворид намудани
таѓйирот ба љадвали корї ё љадвали кори таљҳизот дар ҳолати зарурї;
− банаќшагирии муфассали фаъолияти истењсолї бо дарназардошти
сифат ва миќдори мањсулот, арзиш, ваќт, ваќти корї ва талаботи ќувваи
корї;
− идораи кори таљҳизот ва равандҳои технологї тибќи наќшаи
хизматрасонињои техникї, тартибдињии љадвали корї ва дастрас намудани
таљҳизот;
− таҳия ва идоракунии буљет, мониторинги њаљми истеҳсолот ва
харољот, инчунин, танзими равандҳои технологї ва мувофиќати захираҳо
бо маќсади кам намудани харољот;
− назорат оид ба харид ва насби таљҳизот ва мошинњои нав;
− назорати омодасозии ҳуљљатњои истеҳсолї ва ҳисобот;
− ҳамоҳангсозии риояи талаботи тиббиву бењдоштї ва бехатарї;
− омӯзиш ва татбиќи талаботи меъёриву ќонунгузорї, ки ба истихрољи канданињои фоиданок ва муњити экологї таъсир мерасонад;
− назорати интихобкунї, тайёркунї ва истифодабарии кормандон.
132. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– сарметаллург;
– мудири корњои истихрољї;
– устои чоњи пармагарї;
– сардори кони рўйизаминї;
– сардори кон (шахта).
133. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– саркори шуъбаи пармагарї–3121.
§ 4. 1323. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси сохтмонї
134. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси сохтмонї сохтмони
иншооти муҳандисии шаҳрвандї, бино ва иморатњои истиќоматиро ё ба
њайси роњбари зерсохторњо, ё роҳбари муассисаву ташкилот, ки дорои
мартабабандии идоракунии сохторњо нестанд, банаќшагирї, идора ва
њамоњангсозї менамоянд.
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135. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− фањмиши наќшаҳои меъморї ва супоришномањо;
− ҳамоҳангсозї ва истифодаи захираҳои меҳнатї, инчунин, хариду
дастрасии мавод, мошинҳову таљҳизот;
− гуфтушунид бо соҳибони бино, сохтмончиёну пудратчиён, ки дар
раванди сохтмон иштирок мекунанд, бо маќсади таъмини анљоми
сариваќтии лоиҳа дар доираи буљет;
− таҳияи тендерҳо ва дархости ќарордод;
− таҳия ва татбиќи барномањои кори ҳамоҳангшуда дар объект;
− таъмини риояи ќонунгузории сохтмонї, меъёр ва ќоидаҳои
сохтмонї, иљрои корњои бехатар;
− ташкили пешниҳоди наќшаҳои сохтмонї ба маќомоти маҳаллї;
− амалисозии сохтмо тибќи ќарордод, ё худ иљрои хизматрасонии
пудрати майдаи махсуси сохмонї;
− ташкили тафтишњои сохтмонї аз љониби маќомоти њокимияти
дахлдор;
− таҳия ва идоракунии буљет, назорати харољоту таъмини истифодаи
оќилонаи захираҳо;
− назорати интихоб, тайёркунї ва истифодабарии кормандону
пудратчиёни ѓайриасосї.
136. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− сармеъмор;
– устои гурӯњи таъмирї- сохтмонї;
– сардори ќитъа (дар сохтмон);
– роњбари ќитъаи сохтмон;
– коргузор (прораб).
137. Машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар мансуб:
– устоњо (саркорҳо) дар саноати истихрољ–3121;
– устоњо (саркорњо) дар сохтмон–3123;
– коргузор–3123.
§ 5. 1324. Роњбарон (маъмурон)–и
зерсохторњои махсуси таъминотї
138. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси таъминотї дастраснамої, боркашонї, нигоњдорї ва таќсимкунии молҳоро њамчун роњбари
зерсохтор, ё худ ба њайси роҳбари муассисаву ташкилоте, ки дорои
мартабандии идоракунии сохторњо нестанд, банаќшагирї, идора ва
њамоњангсозї менамоянд.
139. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− муайянкунї, татбиќ ва мониторинги иљрои наќшаҳои харид,
нигоҳдориву таќсимкунии молҳо;
− таҳия ва татбиќи наќшаҳо оид ба дастгирии сатҳи зарурии захирањо
њангоми харољоти ҳадди аќќал;
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− бастани шартнома бо таъминкунандагон оид ба талаботи сифат,
арзиш ва дастрасии мол;
− мониторинг ва шарҳи низоми нигоҳдорї ва бањисобгирии молњо
барои ќонеъ намудани талабот ба дастрасии ва нигоҳдории мол;
− назорати фиристодани воситаҳои наќлиёт, ќатораҳо, киштињои
дарёї ва ҳавої;
− амалисозии низоми баҳисобгирї барои пайгирии тамоми молҳои
интиќолї, инчунин таъмини тағйироти сохторњо ва пурнамоии захираҳо
дар муњлати муносиб;
− ҳамкорї бо дигар шуъбаҳо ва мизољон љињати талабот ба намуди
берунии мол ва наќлиёте, ки дастрасиро таъмин месозад;
− пешбурди баҳисобгири муомилот оид ба харидорї, нигоҳдорї ва
таќсимоти мол;
− таҳия ва идоракунии буљет, назорати харољот ва таъмини истифодаи
оќилонаи захираҳо;
− таъсис ва идоракунии тартиби оперативию маъмурї;
− банаќшагирї ва идоракунии фаъолияти ҳамарӯза;
− назорати интихоб, тайёркунї ва истифодабарии њайати кормандон.
140. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– устои корњои боркуниву борфурорї;
– сардори хадамот (таъминоти моддї- техникї).
§ 6. 1325. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси наќлиётї
141. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси наќлиётї мусофиркашї, боркашонии молњоро тавассути наќлиёти роњи оњан, њавої,
автомобилї, наќлиёти барќї ё ба њайси роњбари зерсохтор, ё њамчун
роњбари муассисаву ташкилоте, ки дорои мартабандии идоракунии
сохторњо нестанд, банаќшагирї, идора ва њамоњангсозї менамоянд.
142. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− муайянсозї, татбиќ ва мониторинги иљрои наќшаҳо оид ба
амалисозии хизматрасонии наќлиётї бо дарназардошти талаботи аҳолї ва
иќтисодиёт;
− ташкили фаъолияти истењсолї-хољагии муассисањои наќлиётї бањри
таъмини иљрои наќшаҳои боркашї, мутобиќи њаљм ва муҳлати
муќарраргардида;
− гузаронидани корҳо оид ба таљдид ва навкунонии
боѓњо,
хољагињои роњ ва хадамоти рўизаминї;
− бастани ќарордод бо истеъмолкунандагон оид ба хизматрасониҳои
наќлиётї ва риояи талабот ба сифат, муҳлат ва арзиш;
− татбиќи назорат аз рўйи истифодаи оќилонаи воситаҳои наќлиёт
тибќи меъёрҳои муќарраршудаи иќтидори борбардорї ва ѓунљоиши он;
− ташкили корҳои маълумотиву иттилоотї вобаста ба омаду рафти
борњо, муњлати дастраснамої, шартњои њамлу наќл ва дигар масъалањои
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интиќол, амалиёти борбардорї-борфарорї тиљоратї;
− таҳия, татбиќ ва назорати иљрои чорабинињои таъмини камкунии
бекорхобии наќлиёт зери амалиёти боркашї, зиёд намудани ќобилияти
гузарониш ва оќилона истифода намудани анбор, майдон ва роҳҳои
наздикшавї, мошинњои боркуниву борфурорї, воситаҳои наќлиётиву
механизм;
− таъмини бехатарии кашонидан ва нигоњдории бор, кам намудани
хатару таҳдидњо барои мусофирон, кормандон, ањолї ва муҳити зист дар
минтаќаи муассисањои наќлиётї ва роҳҳои истифодашаванда;
− назорати интихоб, тайёр ва истифодаи њайати кормандон.
143. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– сармуҳандис (дар наќлиёт);
– мудири устохонаи механикї ва таъмирї;
– сардори истгоњи роњи оњан;
– сардори зерсохторњои бехатарии њавої;
– сардори фурудгоњ.
Эзоњ: Роҳбарони фурудгоҳҳои бузург, ширкатҳои роњи оњан, низоми транзити
шањрї ва дигар ширкатҳои наќлиётї, ки дорои табаќабандии идоракунии сохторњо
њастанд, бо гурўњи ибтидоии 1219 Маъмурон (роњбарон)–и фаъолияти молиявїиќтисодї ва маъмурии ба гурӯњњои дигар шомилнашуда дохил мешаванд.

§ 7. 1329. Роњбарон (маъмурон)–и
зерсохторњои махсуси истењсолї, истихрољї, сохтмонї,
таъминотї ва наќлиётии ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
144. Ин гурӯҳи ибтидої роҳбарони (маъмурон) махсуси ниҳодҳои
махсусгардонидашудаи саноатї, истихрољї, сохтмонї ва таъминотї ва
зерсохторњои наќлиётиро дарбар гирифта, ба гурӯҳҳои дигари гурўњи
хурди 132 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси истењсолї,
истихрољї, сохтмонї, таъминотї ва наќлиётї шомилнашуда дохил
мешаванд. Масалан, ин љо роҳбарони хадамот ва шуъбаҳои дигар соҳаҳо,
назорати сифат, хадамоти њавосанљї, бо истеҳсолоту таќсимоти нерӯи
барќ, газ, об алоќаманд, инчунин, љамъоварї, коркард ва људокунии
партовҳо ба назар гирифта мешаванд.
145. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− таъмини роњбарї ва идоракунии умумии хадамот,
муассиса,
ташкилот ё марказ;
− таҳия, татбиќ ва тартиби мониторинги амалиёт, ќоида ва стандартҳо
барои њайати кормандон;
− идора, назорат ва арзёбии фаъолияти истеҳсолии њайати кормандон;
− таҳиясозї ва идораи буљет, назорати харољот ва таъмини истифодаи
оќилонаи захираҳо;
− таъсис ва идоракунии амалиёти оперативї ва маъмурї;
− банаќшагирї ва идораи фаъолияти ҳамарӯза;
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− назорати интихоб, тайёр ва истифодаи њайати кормандон.
146. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– сармеханик (дар дигар соҳаҳо);
– мудири иншооти тозакунї;
– сардори нозирот оид ба назорати сифат;
– сардори хадамоти њавосанљї;
– сардори марказ (дар дигар бахшҳо).
15. ГУРЎҲИ ХУРДИ 133.
§ 1. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба
технологияҳои иттилоотї–коммуникатсионї ва иттилоот
147. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба технологияҳои иттилоотї–коммуникатсионї ва иттилоот харид, рушд, нигоҳдориву истифодабарии системањои компютериву телекоммуникатсионї,
инчунин, корњоро дар соҳаи нашр, эљоди филму мусиќї, барномањои
телевизионї ва барномањои њаммонанд, ё ба њайси роҳбари зерсохтор ё
сардори муассисаву ташкилоте, ки дорои мартабандии идоракунии
сохторњо нестанд, банаќшагирї, идора ва њамоњангсозї менамоянд.
148. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− машварат додани истифодабарандагон, роҳбарон, фурӯшандагон ва
мутахассисони техникї бо маќсади муайян намудани эҳтиёљот ба техникаи
компютерї, талабот ба системањои иттилоотї ва технологияҳои иттилоотї–коммуникатсионї барои ќонеъ намудани ин ниёзҳо;
− таҳия ва идоракунии стратегия, сиёсат ва наќшаҳои татбиќгардида
ва истифодаи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионї ;
− таъйин, таҳлил, идора ва роњбарї кардани таҳлилгарони системавї,
барномасозон ва дигар кормандони компютерї;
− муайянсозї, татбиќнамої ва мониторинги иљрои наќшаҳо оид ба
истеҳсол ва эљоди филм, видеофилмњо, барномаҳои телевизионї, фонограмма ва сабтњои мусиќї, инчунин, идоракунии фаъолияти нашриётї;
− таҳия ва идора кардани буљет, назорати харољот ва таъмини
истифодаи оќилонаи захираҳо;
− тањия ва идора кардани амалиёти оперативї ва маъмурї;
− назорати интихобкунї, омўзонидан ва истифода бурдани
кормандон;
− намояндагї аз номи муассисаву ташкилот дар маљлисҳо, семинарҳо
ва конфаронсҳо.
149. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
1331 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба технологияҳои
иттилоотї–коммуникатсионї
1332 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси нашриётї ва васоити
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1339

ахбори омма
Роњбарон (маъмурон)–и дигари зерсохторњои махсус оид ба
технологияҳои иттилоотї–коммуникатсионї ва иттилоотии ба
гурӯњњои дигар шомилнагардида
§ 2. 1331. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои
махсус оид ба технологияҳои иттилоотї–коммуникатсионї

150. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба технологияҳои иттилоотї–коммуникатсионї харид, рушд, нигоҳдориву истифодабарии системаҳои компютериву телекоммуникатсиониро ё ба њайси роҳбари
зерсохтор ё ҳамчун роњбари муассисаву ташкилоте, ки дорои мартабандии
идоракунии сохторњо нестанд, банаќшагирї, идора ва њамоњангсозї
менамоянд.
151. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− гузаронидани машварат барои истифодабарандагон, роҳбарон,
фурўшандагон ва мутахассисони техникї бо маќсади муайян намудани
эҳтиёљот ба таљҳизоти компютерї, талабот ба низомҳои иттилоотї ва
технологияи иттилоотї–коммуникатсионї барои ќонеъ намудани ин
ниёзҳо;
− таҳияи наќшаҳо ва татбиќу истифода бурдани технологияҳои
иттилоотї – коммуникатсионї , назорат аз татбиќи онҳо;
− роњбарии интихобу насби захираҳои технологияи иттилоотї–
коммуникатсионӣ ва ташкили омӯзиши истифодабарандагон;
− идора намудани кори технологияи иттилоотї–коммуникатсионӣ,
тањлили ҳуљљатгузорињо, муќаррар кардани афзалиятҳо, таҳияи стандартҳо
ва санадҳо;
− назорати бехатарии системањои технологияи иттилоотї–коммуникатсионӣ;
− таъйинот, таҳлил, идоракунї ва роњбарии корњои таҳлилгарони
системавї, барномасозон ва дигар кормандони компютерї;
− арзёбии истифодаи технологияҳои ташкилсозї, муайян намудани
талабот ва таҳияи тавсияҳо оид ба такмил, масалан барои таъминкунандагони таљҳизот ва таъминоти барномавї;
− таҳиясозиву идоракунии буљет, назорати харољот ва таъмини истифодаи оќилонаи захираҳо;
− тањия ва идора кардани амалиёти оперативї ва маъмурї;
− назорати интихобкунї, омўзонидан ва истифодаи кормандон;
− намояндагї аз номи муассисаву ташкилотњо дар маљлисҳо,
семинарҳо ва конфаронсҳои технологияи иттилоотї– коммуникатсионӣ.
152. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мудири шуъба (оид ба таъминоти компютерї);
– роҳбари маркази компютерї;
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– роҳбари шабакаи радио.
§ 3. 1332. Роњбарон (маъмурон)–и
зерсохторњои махсуси нашриёт ва васоити ахбори омма
153. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси нашриёт ва васоити
ахбори омма (ВАО) корњоро дар соҳаи табъу нашр, эљоди филму мусиќї,
барномањои телевизионї ва барномањои њаммонанд ё ба њайси роҳбари
зерсохтор ё роњбари муассисаву ташкилотњое, ки дорои мартабандии
идоракунии сохторњо нестанд, банаќшагирї, идора ва њамоњангсозї
менамоянд.
154. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− муайянсозї, татбиќнамої ва мониторинги иљрои наќшаҳо оид ба
истеҳсол ва эљоди кино, видеофилм, барномаҳои телевизионї, фонограмма
ва сабтњои мусиќї, инчунин, идоракунии фаъолияти нашриётї;
− ташкил намудан ва иљро кардани корҳо оид ба эљоди барномањо дар
муњлати муќаррар ва доираи буљети тасдиќшуда;
− бастани ќарордодҳо бо таъминкунандагони зарурї, назорат оид ба
риояи талабот ба сифат, муҳлат ва арзиш;
− таҳия намудан ва идора кардани буљет, назорати харољот ва
таъмини истифодаи оќилонаи захираҳо;
− тањия ва идора кардани амалиёти оперативї ва маъмурї;
− банаќшагирї ва идоракунии фаъолияти ҳамарӯза;
− назорати интихобкунї, тайёркунї ва истифодаи њайати кормандон.
155. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− сармуњаррир (нашриёт, редаксияњои рӯзномаву маљаллаҳо);
– роњбари гурӯњи наворгирї
– роњбари редаксия;
– сардори студияњо;
– сардори бойгонии филмњо.
§ 4. 1339. Роњбарон (маъмурон)–и
дигари зерсохторњои махсус оид ба технологияҳои
иттилоотї–коммуникатсионї ва иттилоотии ба
гурӯњњои дигар шомилнагардида
156. Ин гурӯҳи ибтидої роҳбарон (мудирон)–и зерсохторњои махсус
оид ба иттилооту алоќаро, ки ба дигар гурўњњои хурди 133–Роњбарон
(маъмурон)–зерсохторњои махсус оид ба технологияҳои иттилоотї–
коммуникатсионї ва иттилоот дохил намегарданд, дар бар мегирад.
16. ГУРЎҲИ ХУРДИ 134.
§ 1. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус
оид ба хизматрасонии молиявї, љамъиятї ва иљтимої
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157. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба хизматрасонии молиявї, љамъиятї ва иљтимої корњоро оид ба назорату нигоҳубини
кӯдакон, дар соҳаи тандурустї, тавонбахшї, њифзи иљтимої, маориф ва
дигар хизматрасониҳои махсус банаќшагирї, идора ва њамоњангсозї
менамоянд, инчунин, филиалу зерсохторњои муассисањои хизматрасонии
молиявию суғуртавиро идора мекунанд.
158. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешавад:
− таҳияи соҳаи фаъолияти муассисаҳо оид ба пешнињод намудани
хизматрасонї;
− ташкили ҳадафҳо ва таҳияи стандартҳо;
− таҳия ва татбиќи барномаҳо ва хидматҳо барои ќонеъ намудани
эҳтиёљоти мизоҷон;
− роњбарї кардан ва ҳамоҳанг намудани таќсимоти захираҳо;
− нигоҳ доштани равобит бо волидайн, маќомоти идоракунї,
маќомоти молиявї, намояндагони муассисаҳои љамъиятиву дахлдор оид ба
масоили ҳамкорї ва ҳамоҳангсозии фаъолият;
− мониторинг ва назорати харољот;
− назорати интихобкунї, рушд ва истифода намудани њайати
кормандон;
− омодасозї ё ташкил намудани ҳисобот, буљетҳо ва дурнамоҳо;
− намояндагї аз номи ташкилот дар гуфтушунид бо дигар муассисаҳо,
дар анљуманҳо, семинарҳо, баррасии љамъиятї ва форумҳо.
159. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
1341 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба назорат ва
нигоњубини кўдак
1342 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус дар соњаи тандурустї ва байторї
1343 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба нигоњубини
пиронсолон
1344 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба тавонбахшї,
њифзи иљтимої ва таъминоти иљтимої
1345 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус дар соњаи маориф
1346 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба амалиёти
молиявї ва суѓуртавї
1349 Роњбарон (маъмурон)–и дигари зерсохторњои махсус оид ба молия
ва хизматрасонии љамъиятиву иљтимоии ба гурӯњњои дигар
шомилнагардида
Эзоњ: Роњбарон (маъмурон)–и дигари зерсохторњои махсус оид ба хизматрасонии касбї, молиявї ва љамъиятиву иљтимої барои банаќшагирї, идоракунї ва
ҳамоҳангсозии пешниҳод намудани хизматрасонињои касбї ва техникї масъул
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мебошанд. Барои ин машѓулиятњо, одатан, сатҳи баланди тахассусї ва собиќаи
зиёди корї аз як ё якчанд машѓулиятњои дар гурӯҳи асосї 2 Мутахассисони
тахассуси сатњи олї ё гурӯҳи асосї 3-Мутахасисони тахассусси сатњи миёна ё дигар
њайати ёрирасон шомилбуда талаб карда мешавад.

§ 2. 1341. Роњбарон (маъмурон)–и
зерсохторњои махсус оид ба назорат ва нигоњубини кўдак
160. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба назорат ва
нигоњубини кўдак таъмини нигоҳубини кӯдакони муассисањои томактабї,
инчунин, дар муассисањои фароѓатї, тавонбахшї ва дигар муассисањову
марказњои кўдаконаро, ки ба хизматрасонии махсуси нигоњубин ва
инкишофи кўдакон машѓуланд, банаќшагирї, идора, њамоњангсозї ва
арзёби менамоянд.
161. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− таҳия ва татбиќ намудани барномаҳо оид ба таҳкими љисмонї,
иљтимої, равонї ва рушди зеҳнии кӯдакони хурдсол;
− назорати иљрои буљет ва људо намудани маблағ барои кормандон,
мавод, таљҳизоту хизматрасонињои техникї;
− иљрои назорату ҳамоҳангсозї оид ба пешниҳод намудани ёрї ба
кӯдакони томактабї, осоишгоњњои кўдакона, муассисањои шабонарӯзї ва
марказҳои фароғатї;
− роњбарї ва назорат аз рўйи парасторони кӯдакон дар таъмини
парасторї ва нигоҳубини кӯдакони синну соли хурд;
− идоракунии базаи моддию техникї барои табдил додани тамоми
биноҳо ва таљњизоте, ки дар он оид ба нигоҳубинию рушди кӯдакон
гузаронида мешавад, ба минтаќањои бехатар барои кӯдакон, њайати
кормандон ва зиёраткунандагон;
− таҳлилу истифодабарии кодексњои давлатї, инчунин таҳияи раванди
иљрои кодексу ќонунњои дахлдор (масалан, барои таъмини бехатарї ва
муҳофизат);
− мониторинги рушди кӯдакон ва суњбат бо волидон ё парасторон;
− баҳисобгирї ва тартиб додани њисобот оид ба кори марказњои
нигоҳубини кӯдакон;
− кирояву арзёбии њайати кормандон ва њамоњангсозии рушди касбии
кормандон.
162. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– директори хонаи кўдакон, маркази кўдаконаи будубоши рўзона;
– мудири кӯдакистон;
– мудири хадамоти иљтимої барои кӯдакон.
§ 3. 1342. Роњбарон (маъмурон)–и
зерсохторњои махсус дар соњаи тандурустї ва байторї
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163. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси соњаи тандурустї
ва байторї хизматрасонии тиббї ва хизматрасонї оид ба ҳифзи саломатии
аҳолї ва солимии чорворо дар беморхонаҳо, дармонгоњњо, маќомоти
тандурустї ва дигар ташкилотњои њаммонанд банаќшагирї, идора,
њамоњангсозї ва арзёбї мекунанд.
164. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− таъмини роњбарии умумї ва идоракунии хадамот, объект, ташкилот
ё марказ;
− роҳбарї, назорат ва арзёбии кори табибон, ҳамшираҳо, њайати
техникї, дафтардорї, хизматрасонї, хизматрасонии хурд ва дигар
кормандон;
− муайян намудани ҳадафҳо ва меъёрҳои арзёбї ё амалиётї барои
арзёбии кори воҳидҳои сохторї, ки онҳо идора мекунанд;
− ташкил ё интихобкунї, кироя ва омўзиши њайати кормандон;
− тањия ва татбиќ намудани раванди мониторинг, ќоида ва меъёри
пешнињоди хизматрасонии тиббии табибон, ҳамшираҳои тиббї, њайати
кормандони техникиву маъмурї;
− назорат ва истифода бурдани таљҳизоти ташхисї, катҳо, њайати
кормандон ва маблаѓњои тиббї барои таъмини истифодаи самараноки
захираҳои мављуда ва арзёбї намудани зарурият ба њайати кормандон,
таљҳизоту хизматрасонии иловагї;
− назорати фаъолиятҳои маъмурї оид ба банаќшагирии буљет, омодасозии њисобот ва баҳисобгирии харољот барои маводи дафтардорї,
таљҳизоту хизматрасонї;
− дастгирии робита бо дигар муассисаҳои тиббї, хадамоти хизматрасонии иљтимої, маќомоти молиявиу идоракунї, барои њамоҳангсозии
расонидани хизматрасонї;
− машварат ба маќомоти њокимияти давлатї оид ба чораҳои беҳтар
намудани саломатї, хизматрасонї ва воситаҳои таъмини некӯаҳволї;
− намояндагї аз номи ташкилот дар гуфтушунидҳо, анљуманҳо,
семинарҳо, баррасии љамъиятї ва форумҳо.
165. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− сардухтури байторї;
– сарњамшираи шафќат (муовинони сардухтур оид ба корњои њамширагї);
– мудири шуъбаи љарроҳї (табиб–љарроҳ);
– роҳбари шуъбаи асабшиносии беморхона;
– роњбари маркази хундињї.
166. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– директори хадамот оид ба нигоњбунии пиронсолон–1343;
– директори маркази хизматрасонии иљтимої–1344.
§ 4. 1343. Роњбарон (маъмурон)–и
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зерсохторњои махсус оид ба нигоњубини пиронсолон
167. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба нигоњубини
пиронсолон хизматрасонии нигоњубини манзил ва бењдошти шахсии
шахсони воќеї ва оилаҳоро, ки бар асари пиршавї ба чунин хидматҳо ниёз
доранд, пешнињод мекунанд, арзёбї, идора ва њамоњангсозї менамоянд.
168. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− таъмини роњбарии умумї ва идоракунии хадамот, обектњо,
ташкилот ё марказ;
− роҳбарї, назорат ва арзёбии кори табибон, ҳамшираҳо, њайати
техникї, дафтардорї, хизматрасонї, хизматрасонии хурд ва дигар
кормандон;
− муайян намудани ҳадафҳо ва меъёрҳои амалиётї барои арзёбии
кори воҳидҳои сохторї, ки онҳо идора мекунанд;
− интихобкун, кироя ва омўзиши њайати кормандон;
− таҳия, татбиќ ва мониторинги амалиёт, ќоидаҳо ва меъёрҳои
расонидани хизматрасонї аз љониби њайати кормандон амаликунанда,
воситањои бењдоштии шахсї, инчунин њайати кормандони техникї ва
маъмурї;
– ҳамоҳангсозї ва идоракунии татбиќи барномаҳои таъмини иљтимої
ва хизматрасонї барои нигоњубини пиронсолон;
– назорати фаъолиятҳои маъмурї оид ба банаќшагирии буљет,
омодасозии њисобот ва баҳисобгирии харољот барои маводи дафтардорї,
таљҳизот ва хизматрасонї;
− дастгирии алоќа бо дигар муассисаҳои тиббї, хадамоти хизматрасонии иљтимої, маќомоти молиявию идоракунї, барои њамоҳангсозии
хизматрасонї;
− машварат ба маќомоти њокимияти давлатї оид ба чораҳои беҳтар
намудани саломатї, хизматрасонї ва воситаҳои таъмини некуаҳволї;
− намояндагї аз номи ташкилот дар гуфтушунидҳо, анҷуманҳо,
семинарҳо, баррасиҳои љамъиятї ва форумҳо.
169. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− директори хонаи пиронсолон;
– директори дармонгоњњои хусусї оид ба нигоњубинї;
– њамоњангсози корњо оид ба нигоњубини пиронсолон дар шањраку
дењот;
– роњбари шуъбаи пиронсолї (герентологї).
§ 5. 1344. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои
махсус оид ба тавонбахшї, њифзи иљтимої ва таъминоти иљтимої
170. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба тавонбахшї,
њифзи иљтимої ва таъминоти иљтимої татбиќи барномаи тавонбахшї,
расонидани дастгирии иљтимої ва кумаки иљтимоиро, ки ба таъмини
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нафаќа ва нигоҳдории сатњи даромад, кумаки оилавї, пешниҳод намудани
хизматрасонї ба муассисањои кўдакона ва дигар барномаҳои иљтимоиву
хизматрасонињо равона шудааст, банаќшагирї, идора ва њамоњангсозї
менамоянд.
171. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− таъмини роҳбарии умумї ва идоракунии хадамот, муассисаҳо,
ташкилотҳо ё марказҳо;
− таҳия, татбиќ ва мониторинги раванд, ќоидаҳо ва меъёрҳои
хизматрасонї аз љониби корманд;
− мониторинг ва арзёбии захираҳое, ки барои таъмин намудани
некуаҳволї, нигоҳдории манзил ва дигар хизматрасониҳои иљтимої људо
карда мешаванд;
− назорати фаъолиятҳои маъмурї дар бобати банаќшагирии буљет,
омодакунии њисобот ва баҳисобгирии харољот барои маводи дафтардорї,
таљҳизот ва хизматрасонї;
− корҳои таълимї-методї барои тавонбахшии касбии маъюбон тибќи
маълумотномаи тиббї ва талаботи бозори меҳнат;
− таҳия ва татбиќи чорабинињо ва машѓулиятњои ислоњї-омўзишї,
тарбиявї, иљтимої-мутобиќшавї, љуброншаванда бо шахсони маъюб,
назорати мутобиќати ташкилот ба барќарорсозии касбї аз рўйи стандарт
ва меъёрњои амалкунанда. Таъмини омўзгорон ва шунавандагон бо
адабиёти зарурии таълимї ва методї, муљањњазсозии њуљрањои таълимї бо
воситаҳои техникии омӯзишї;
− дастгирии робита бо дигар хадамоти таъминоти иљтимої ва
муассисањои тандурустї, маќомоти идоракунї ва молиявї барои баррасии
масъалаҳои ҳамкориҳои имконпазир дар соҳаи тандурустї, таъминоти
иљтимої ва ҳамоҳанг намудани хизматрасонї;
− машваратдињї ба маќомоти њокимияти давлатї оид ба чораҳои
беҳтар намудани саломатї, хизматрасонї ва воситаҳои таъмини
некӯаҳволї;
− намояндагї аз номи ташкилот дар гуфтушунидҳо, анҷуманҳо,
семинарҳо, баррасиҳои љамъиятї ва форумҳо.
− таҳия ва идора намудани буљет, назорати харољот ва таъмини
истифодабарии самарабахши захирањо;
− ташкили равандњои оперативї ва маъмурї ва роњбарии онњо;
− назорати интихоб, тайёркунї ва истифодабарии њайати кормандон.
172. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− директори маркази дастгирии равониву омўзгорї;
– директори маркази хизматрасонии иљтимої;
– роњбари хадамоти иљтимої оид ба нигоњубин дар хона;
– роњбари маркази тавонбахшї.
§ 6. 1345. Роњбарон (маъмурон)–и
зерсохторњои махсус дар соњаи маориф
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173. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус дар соњаи маориф
љанбањои таълимї ва маъмурии пешнињоди хизматрасониҳои таълимиро
дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидої ва миёнаи умумӣ, коллељҳо, факултаву
кафедрањои донишгоњњо ва дигар муассисаҳои таълимї банаќшагирї,
идора, њамоњангсозї ва арзёбї менамоянд.
174. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− ташкил ва тањия намудани барномаҳои таълимї дар асоси стандартҳои муќаррарнамудаи маќомоти идоракунии маориф;
− љорї намудани низом ва тартиби назорат аз рўйи кори хонандагон
ва донишљӯён;
− идоракунии фаъолиятҳои маъмуриву техникие, ки ба ќабули
донишљӯён ва пешниҳоди хизматрасониҳои таълимї тааллуќ дорад;
− назорати фаъолияти маъмурї дар бобати банаќшагирии буљет,
омодакунии њисобот ва бањисобгирии харољот барои маводи дафтардорї,
таљҳизот ва хизматрасонї;
− иљрои уњдадорињои роњбарї барои омӯзгорону омӯзгорону, њайати
маъмурї ва академї, инчунин, донишљӯён;
− арзёбии самаранокии кори омўзгорону омӯзгорон бо ёрии низоми
ќабулшудаи нишондиҳандаҳо, омӯзиши усулҳои таълимї, арзёбии
методика ва маќсадҳои таълим ва маводи таълимии истифодашаванда;
− пешрафти барномаҳои таълимї ва намояндагии хадамот ё муассиса
дар љомеа;
− назорати фаъолияти муассисаҳои таълимї;
− таҳия ва таъмини риояи кодекси интизом барои ташкили муҳити
бехатар ва мусоид ба донишљӯёну омўзгоронон;
− ташкил ва истифода намудани усулҳои љалби маблағҳои иловагї
дар њамдастї бо волидон, гурӯҳҳои љамъиятї ва сарпарастон;
− назорати интихобкунї, таълим ва назорати њайати кормандон.
175. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− декани факултет;
– директори муассисаи таҳсилоти умумӣ;
– мудири кабинет (методї, таълимї– методї);
– роњбари маркази эљодиёти кӯдакон;
– роњбари маркази такмили ихтисос.
§ 7. 1346. Роњбарон (маъмурон)–и
зерсохторњои махсус оид ба амалиёти молиявї ва суѓуртавї
176. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба амалиёти
молиявї ва суѓуртавї фаъолияти муассисањое, ки хизматрасонии молиявию
суѓуртавиро пешнињод мекунанд, мисли бонк, кооперативњои сохтмонї,
ниҳодҳои ќарзї ва ширкатҳои суғуртавї, банаќшагирї, идора ва
њамоњангсозї менамоянд. Онҳо ба мизољон дар масоили молиявию
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суғуртавї машварат дода, кумак мекунанд.
177. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− банаќшагирї, идоракунї ва ҳамоҳангсозии фаъолияти њайати
кормандон дар филиалҳо;
− муќаррар ва нигоҳ доштани муносибатҳо бо мизољони инфиродиву
корпоративї;
− пешнињод намудани машваратҳо ва ба мизоҷон расонидани кумак
дар ҳалли масъалаҳои молиявию суғуртавии онҳо, ки ба таѓйирёбии
ќонунгузорї таалуќ доранд;
− баррасї, арзёбї ва баќайдгирии дархостњои ќарзиву суғуртавї;
− ќарори мониторинг оид ба пешнињоди ќарз;
− гузаронидани тафтишоти молиявї;
− мушоњида аз рўйи амалиёти маблаѓњову воситаҳои молиявї ва
омода намудани ҳисоботи молиявию идоракунї;
− тасдиќ ё радкунї, тасдиќи ҳамоҳангсозї ё рад кардани хатҳои ќарзї
барои пешниҳоднамоии ќарзҳои тиљоратї, гаравпуливу истеъмолї;
− ҳамоҳангсозии ҳамкорї бо дигар филиалҳои ширкатњо;
− идоракунии буљетї, назорати харољот ва таъмини истифодаи
оќилонаи захираҳо;
− назорати интихобкунї, тайёркунї ва истифодаи њайати кормандон.
178. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− роњбари шуъбаи ќарздињї;
– мудирони агентии суѓуртавї;
– мудирони муассисањои ќарздињї оид ба кор бо мизоҷон.
179. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– директори молиявї–1211;
– агенти ќарздињї–3312;
– агенти суѓуртавї–3321.
§ 8. 1349. Роњбарон (маъмурон)–и
дигари зерсохторњои махсус оид ба
молия ва хизматрасонии љамъиятиву иљтимоии
ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
180. Ин гурӯҳи ибтидої роҳбарон (маъмурон)–е, ки имконияти
пешниҳод намудани хизматрасонии махсуси иљтимоиро, ки дохил ба
гурӯҳи хурди 134 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба
молия ва хизматрасонии љамъиятиву иљтимої њастанд, банаќшагирї,
њамоњангсозї ва арзёбї менамоянд. Масалан, ин љо роњбарони
китобхонаҳо, осорхонаҳо, бойгонињо, хадамоти ҳуќуќї, муассисаҳои
ислоҳї ва маќомоти ҳифзи ҳуќуќ ба назар гирифта мешаванд.
181. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− таъмини роњбарикунии умумї ва идоракунии хадамот, муассисањо,
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ташкилоту марказњо;
− таҳия ва татбиќ намудани мониторинги амалиёт, ќоида ва
стандартҳо барои њайати кормандон;
− роњбарї, назорат ва арзёбии фаъолияти истеҳсолии њайати техникї,
дафтардорї, хизматрасонї, хидматрасонии хурд ва дигар њайати
кормандон;
− мониторинг ва назорат намудан аз рўйи харољоти захираҳо, ки
барои хизматрасонї људо карда мешавад;
− назорати фаъолияти маъмурї оид ба банаќшагирии буљет,
омодакунии њисобот ва баҳисобгирии харољот барои маводи дафтардорї,
таљҳизот ва хизматрасонї;
− банаќшагирї, идоракунї ва ҳамоҳангсозии хизматрасонї;
− ҳамоҳангсозии ҳамкорї бо дигар агентиҳо оид ба хизматрасонї дар
њамон соња ё ба њам наздик;
− идоракунии буљет, назорати харољот ва таъмини истифодаи
оќилонаи захирањо;
− назорати интихобкунї, тайёр намудан ва истифода бурдани њайати
кормандон.
182. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– директори китобхона;
– директор (мудири) осорхона;
– мудири бойгонї;
– мудири нигористони бадеї;
– сардори зиндон;
– сардори хонаи фарњанг.
17. ЗЕРГУРЎЊИ 14. РОҲБАРОНИ
ТИЉОРАТИ МЕҲМОНХОНАГЇ ВА
ТАРАБХОНАГЇ, САВДОИ ЯКЛУХТ ВА ЧАКАНА
ВА СОҲАҲОИ ҲАММОНАНДИ ХИЗМАТРАСОНЇ
183. Роҳбарони тиљорати меҳмонхонагиву тарабхонагї, савдои яклухт,
чакана ва соҳаҳои ҳаммонанди хизматрасонї фаъолияти ташкилотҳоеро,
ки бо манзили муваќќатї таъмин месозанд, тиљорати меҳмонхонагї ва
дигар намуди хизматрасонии њаммонандро амалї мекунанд, банаќшагирї,
ташкил ва идора мекунанд. Сатҳи салоҳияти аксари машѓулиятњои ба ин
зергурўҳ дохилшаванда ба сатҳи чоруми тахассусї мувофиќат менамояд.
184. Уҳдадориҳои кормандони зергурӯҳи мазкур, одатан иборатаст:
- банаќшагирї ва ташкили иљрои уњдадорињои меҳмоннавозї,
чорабинињои варзишї, бозї ва ваќтхушкунї, инчунин, муайян намудани
намуд ва навъњои мол, сатҳи захирањо ва стандартњои хизматрасонї;
- пешбариву фурӯши молҳо ва хизматрасонињо;
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- назорати риояи ќонунгузорї дар соҳаи фурўши машрубот, ташкили
бозињои тиљорї (ќиморхонањо), њифзи саломатї ва дигар ќонунҳову
санадњои меъёрї;
- таҳия ва бознигарии сиёсат, барномаву равандњои тааллуќ ба
муносибати мизоҷон, фурўши молҳову хизматрасониҳо;
- мусоидат ба гузаронидани конфронсҳо, анҷуманњо ва намоишгоҳҳо
бо љалби кумаки мизоҷон;
- ташкили харид ва таъмини воситаҳои наќлиёт, таљҳизот ва
сӯзишворї, инчунин, дастрасии молҳо бо наќлиёт;
- назорати интихобкунї, тайёркунї ва назорат аз рўйи корњои њайати
кормандон, таъмини риояи меъёрњои ҳифзи меҳнат ва техникаи бехатарї.
185. Машѓулиятњои зергурўҳи мазкур ба гурўҳҳои хурди зерин тақсим
мешаванд:
141
Роњбарони меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо
142
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба хизматрасонии савдои чакана ва яклухт
143
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсуси дигар соњањои
хизматрасонї
Эзоњ: Зергурӯњи 14 Роҳбарони тиҷорати меҳмонхонагиву тарабхонагї, савдои
яклухт ва чакана ва соҳаҳои хизматрасонии ҳаммонанд, одатан роњбарони
ташкилотҳорое, ки бевосита ба аҳолї хизматрасонї мекунанд ва барои доштани
мартабандии сохтори идоракунї хело хурданд, дар бар мегирад. Он роњбароне, ки
барои банаќшагирї, роҳбарї ва ҳамоҳангсозии хизматрасонии техникї ва махсус
масъуланд, одатан омодагии нисбатан баландро талаб мекунанд, дар гурӯҳҳои
гуногуни зергурӯҳҳои 12 Маъмурон (роҳбарон)–и бахши хусусї (корпоративї) ва
дигар ташкилотҳо ва 13 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус дар бахши
корпоративї (хусусї) дар соњаи истењсол ва хизматрасонињои махсус ба назар
гирифта мешаванд.
Кормандони маѓоза, меҳмонхона, ќаҳвахона, тарабхонаву барњои хурд, ки
барои онҳо роҳбариву назорат аз рўйи корњои дигар њайати кормандон ќисмати
муњими корњои онњо нестанд, дар зергурӯҳи 51 Кормандони хидматрасонии шахсї, ё
52-Фурўшандагон вобаста ба иљроиши уњдадорињои асосї ба инобат гирифта
мешаванд.

18. ГУРЎҲИ ХУРДИ 141.
§ 1. Роњбарони меҳмонхона ва тарабхонаҳо
186. Роњбарони меҳмонхона ва тарабхонаҳо идоракунии фаъолияти
ташкилотњое, ки бо љойгиркунї, пешнињод намудани хўрок, нўшокињо ва
дигар хизматрасонињои мењмонхонаро таъмин месозанд, банаќшагирї,
ташкил ва идора менамоянд.
187. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешавад:
− банаќшагирї ва ташкили иљрои уњдадорињои чорабинињои
меҳмондорї, варзишї, бозигарї ва фароғатї;
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− роҳбарї ва назорати бандкунии љойҳо (брон), ќабул ва
хизматрасонии меҳмонон, гузаронидани фаъолияти хољагидорї;
− назорати риояи ќонунгузорї дар соҳаи фурўши машрубот,
ташкили бозињои тиљорї, њифзи саломатї ва дигар ќонунҳову санадњои
меъёрї;
− назорати сифат дар њамаи марҳилаҳои тайёркунї ва рўйнамоии
озуќаву хизматрасонї;
− назорати интихобкунї, тайёркунї ва назорати њайати кормандон;
− таъмини риояи меъёрҳои ҳифзи меҳнат ва техникаи бехатарї
бехатарии меҳнат.
188. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
1411
Роњбарони мењмонхонањо
1412
Роњбарони тарабхонањо (вагон–тарабхонаҳо)
§ 2. 1411. Роњбарони мењмонхонањо
189. Роњбарони мењмонхонањо идоракунии фаъолияти мењмонхонањо,
мотелњо, хостелњо ва муассисањои ба њамин монандро банаќшагирї,
ташкил ва идора мекунанд, љойгиркунии мењмонон ва дигар намуди
хизматрасонињоро таъмин месозанд.
190. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
– роњбариву назорати идоракунии фаъолияти хољагидорї, бандкунии
љойњо, ќабул ва хизматрасонии меҳмонон;
– назорати
чорањои бехатарї, инчунин, нигоњдории ќаламрави
наздињавлигї, боғ ва биноҳо;
– банаќшагирї ва идоракунии фаъолияти барњо, тарабхонаҳо, аз
љумла, хизматрасониҳо дар конфронсу љаласањои машваратї;
– риояи ќонунгузорї дар соҳаи фурўши машрубот, ташкили бозињои
тиљорї ва дигар ќонунҳою санадњои меъёрї;
– арзёбї ва таҳлили ќаноатмандии меҳмонон ва мизоҷон;
– назорати баҳисобгирї ва фаъолияти харид;
– ќабули буљети муассиса ва назорати харољоти захиравї;
– назорати интихобкунї, тайёркунї ва назорати иљрои корњои њайати
корманд;
– таъмини риояи меъёрҳои ҳифзи меҳнат ва ќоидаҳои бехатарї;
– ба мењмонон пешнињод намудани маълумот оид ба сайёҳии дохилї,
инчунин ташкили сафарҳои сайёњї ва хизматрасониҳои наќлиётї.
191. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− директори мењмонхона (муассисањои мењмонхонањо);
– директори њотел, хостел;
– роњбари хобгоњи донишљўён;
– молики мулки хусусии муассисаи хўрокхўрии умумї (чойхона,
ошхона, ќаҳвахона, тӯйхона ва ѓайра).
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Эзоњ: Корманди њайати хизматрасони муассисањои
хурди шакли
меҳмонхонагї, ки бо
кат ва ғизо (њостел)таъмин мекунанд, инчунин,
мењмонхонаҳои хурде, ки бо љобаљокунї ва маљмуи мањдуди хизматрасонї оид ба
хўроки мизоҷон ва ба ќабули мењмононро мутобиќ дар хонањои шахсї таъмин
мекунанд, инчунин, ашхосе, ки барои роҳбарї ва назорати кори кормандон ва
фаъолияти онҳо ќисмати муњими фаъолияти онњо нест, ба гурӯҳи ибтидоии 5152
Кадбону ва дигар кормандони хонакор ба инобат гирифта мешаванд.
Роњбарони ширкатњои бузурги мењмонхона ё шабакањои мењмонхонањо дар
зергурўњи 12 Маъмурон (роҳбарон)–и бахши иттињодиявї(хусусї) ва дигар
ташкилотҳо ба инобат гирифта мешавад.

§3. 1412. Роњбарони тарабхонањо (вагон–тарабхонаҳо)
192. Роњбарони тарабхонањо (вагон–тарабхонаҳо) идоракунии фаъолияти
ќањвахона,
тарабхона
ва
дигар
муассисањои
монанд,
таъминкунандаи хизматрасонињои хўроки љамъиятиро банаќшагирї,
ташкил ва идора менамоянд.
193. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− банаќшагирии таомнома дар асоси машварат бо сарошпазу
ошпазњо;
− банаќшагирї ва ташкили вазифаҳои махсус, ки бо хўроки умумї
алоќаманд аст;
− ташкили хариди маводи хўрока аз рўйи нарх бо дарназардошти
имкони буљет;
− љорї намудани баҳисобгирии захирањо ва амалиёт молиявї;
− таъмини мувофиќати њуљраҳо барои мизоҷон, ошхона ва љойи
нигањдории маводи озуќа тибќи меъёрњои беҳбудсозї ва ќоидаҳои
бењдоштї, риояи уњдадорињову намуди зоҳирии онњо;
− муошират бо меҳмонон барои арзёбии ќаноатмандии онҳо нисбат ба
хўрок ва хизматрасонї;
− интихоб намудани њайти кормандон, тартиб додани љадвали корї,
омӯзишу назорат аз рўйи кори пешхизмат ва ошпазњо;
− бандкунии љой, ќабули меҳмонон ва кумаки ќабули фармоиш;
− музокира бо мизоҷон ва таъминкунандагон;
− таъмини риояи меъёр ва ќоидаҳои ҳифзи меҳнат ва техникаи
бехатарї.
194. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− директор (мудир)–и вагон-тарабхона
– директори ќањвахона;
– мудири толор (тарабхона, ќањвахона ва ѓайра);
– мудири ошхона.
195. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– сарошпаз–3434;
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– ошпаз–5120.
Эзоњ: Кормандони ќаҳвахонаву тарабхонаҳо ва бар (тарабхонањои хурд), ки
барои онњо роҳбариву назорати кори дигар њайати кормандон ќисмати муњими
фаъолияташон нест, вобаста ба иљрои уњдадорињои асосиашон дар гурӯҳҳои
ибтидої 5120 Ошпазњо, 5131 Пешхизматњо ва 5132 Буфетчињо (барменњо)ба инобат
гирифта мешаванд.

19. ГУРЎҲИ ХУРДИ 142.
§ 1. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус
оид ба хизматрасонии савдои чакана ва яклухт
196. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба хизматрасонии савдои чакана ва яклухт фаъолияти ташкилотњорое, ки молро дар
нуќтањои савдо чакана ё яклухт мефурӯшанд, банаќшагї, ташкил,
њамоњангсозї ва назорат менамоянд. Онҳо барои буљет, љадвали воњидњои
корї, роҳбарии марказҳои савдо, мағозаҳо ё сохторњои таркибии онњо дар
доираи мағоза, ки бо фурӯши намудҳои алоҳидаи маҳсулоти молї
машѓуланд, масъул мебошанд.
197. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешавад:
− муайян намудани намудњои маҳсулот, сатҳи захираҳо ва меъёрњои
хизматрасонї;
− таҳия ва татбиќи сиёсати харид, маркетинг ва муайян намудани
нарх;
− пешбарї ва тарѓибу ташвиќи мол ва хизматрасониҳои муассисањо;
− пешбурди баҳисобгирии захирањо ва амалиёти молиявї;
− таҳия ва назорати иљрои буљет;
− интихобкунї, таълим ва назорати њайати кормандон;
− таъмини риояи ќоидаҳо ва меъёри ҳифзи меҳнат ва техникаи
бехатарї.
198. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳи ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
1420 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба хизматрасонии савдои чакана ва яклухт
§ 2. 1420. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои
махсус оид ба хизматрасонии савдои чакана ва яклухт
199. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба хизматрасонии савдои чакана ва яклухт фаъолияти ташкилотњое, ки молро дар нуќтаи
савдо чакана ё яклухт мефурӯшанд, банаќшагї, ташкил, њамоњангсозї ва
арзёбї менамоянд. Онҳо барои буљет, љадвали воњидњои корї, роҳбарии
марказҳои савдо, мағозаҳо ё сохторњои таркибї дар доираи мағоза, ки бо
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фурӯши намудҳои алоҳидаи маҳсулоти
молї машѓуланд, масъул
мебошанд.
200. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− муайян намудани намудњои маҳсулот, сатҳи захираҳо ва стандартњои хизматрасонї;
− таҳия ва татбиќи сиёсати харид, бозорёбї ва муайян намудани нарх;
− тарѓибу ташвиќ намудани мол ва хизматрасониҳои муассисањо;
− пешбурди бањисобгирии захирањо ва амалиёти молиявї;
− таҳия ва назорати иљрои буљет;
− назорат ба интихобкунї ва таълими њайати кормандон;
− таъмини риояи ќоидаҳо ва меъёри ҳифзи меҳнат ва техникаи
бехатарї.
201. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− директори маѓоза;
– директори бозор;
– мудири хонаи хизматрасонии маишї (мўд);
– мудири шуъба (дар савдо);
– сардори хадамоти савдои чакана ва яклухт.
202. Баъзе мағулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– мудири шуъба(оид ба маркетинг ва фурӯши мањсулот)–1221;
– саркор (бригадир)дар маѓоза (фурўшандаи калон)–5210;
– фурўшанда дар киоскњо ва дўконњо–9520.
Эзоњ: Роњбарони генерали (мудирон)–и муассисањои савдо, ба монанди
шабакањои савдои бузург (супермаркетҳо) ё маѓањои универсалї, инчунин бозорҳо
дар гурўњи ибтидоии 1120 Роҳбарони корхона, муассиса ва ташкилотњои дигар ба
инобат гирифта мешавад. Кормандони савдои маѓозаи начандон калон, ки барои
онњо роҳбариву назорати кори дигар њайати кормандон ќисмати муњими кори онњо
нест, дар зергурўњи хурди 52 Фурўшандањо ё дар гурўњњи ибтидоии 9520
Фурўшандањо дар кўча ва бозорњо ба инобат гирифта мешаванд.Кормандоне, ки
фаъолияти фурўшанда-машваратчиро дар мағозаҳо назорату идора мекунанд, кори
хазиначї–назоратчї ва дигар кормандонро тафтиш намуда, љавобгариро барои
муайян намудани номгўйи маҳсулот, сиёсати нархгузорї, буљет ва теъдоди њайати
кормандон, интихобкуниву кирояи онњоро ба уњдаи худ намегиранд, дар гурӯҳҳои
ибтидої 5222 Саркор (бригадир) дар маѓоза (фурўшандаи калон) ба инобат гирифта
мешаванд.

20. ГУРЎҲИ ХУРДИ 143.
§ 1. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои
махсус оид ба соњаҳои дигари хизматрасониҳо
203. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба соњаҳои
дигари хизматрасониҳо фаъолияти муассисањои пешнињодкунандаи
хизматрасонии варзишї, фарҳангї, истироњатї, сайёҳї, њамкорї ва дигар
хизматрасонињоро оид ба таъмини истироњат ва ваќтгузаронии хуш ба
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наќшагирї, ташкил ва назорат мекунанад.
204. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешавад:
− банаќшагирї ва ташкили пешнињоди маҷмӯи хизматрасонињо ё
номгўйи намудњои фаъолиятњои пешбинишуда;
− таъмини нигоњдории объектњо дар тозагї ва ҳолати хуб;
− пайгирї ва баҳисобгирии фаъолияти тамоюлҳои наве, ки барои
пешнињод намудани хизматрасониҳо тааллуќ доранд;
− машваратдињї оид ба масъалањои пешнињоди хизматрасониву
маълумотдињї ва таблиғ оид ба пешниҳоди онҳо;
− санљишу нигоҳдории маблаѓњои воридшуда ва тафтиши мунтазами
боќимондањо;
− таҳиякунї ва идоракунии буљетҳо;
− назорати харољот ва таъмини истифодаи самараноки захираҳо;
− банаќшагирї ва идоракунии фаъолияти ҳамарӯза;
− назорати интихобкунї, мушоҳида ва кори самараноки њайати
кормандон;
− таъмини риояи меъёри њифзи саломатї ва талаботи бехатарї.
205. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
1431
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба хизматрасонињои тайёрии љисмонї ва варзиш
1432
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба хизматрасонињои дилхушиву истироњатї
1439
Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба хизматрасонињои соњањои дигари ба гурўњњои дигар шомилнагардида
§ 2. 1431. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои
махсус оид ба хизматрасонињои тайёрии љисмонї ва варзишї
206. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба хизматрасонињои тайёрии љисмонї ва варзишї фаъолияти муассисањоро, ки таъмини
хизматрасонињои варзиширо пешнињод мекунанд, банаќшагирї, ташкил ва
назорат менамоянд.
207. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− банаќшагирї, назорат ва таҳлили фаъолияти молиявию иќтисодї,
маъмуриву хољагидории муассисањои варзишї;
− ташкили корњои варзишї-оммавї ва солимгардонї байни аҳолї;
− таҳия ва идоракунии буљетњо, назорати харољот ва таъмини
истифодаи самараноки захираҳо;
− банаќшагирї ва таъмин намудани муассисањо бо таљњизоти
варзишиву технологї ва муҳандисї, асбоб ва мавод, назорат оид ба дуруст
истифода намудани онҳо;
− банаќшагирї ва идоракунии фаъолияти ҳамарӯза;
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− назорати интихобкунї, мушоҳида ва кори самараноки њайати
кормандон;
− таъмини риояи ќоидаҳои бењдоштї ва бехатарї.
208. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– сармураббї;
– директори муассисаи тайёрии љисмонї-варзишї;
– директори маркази фитнес;
– сардори пойгоҳи варзишї.
209. Баъзе мағулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– роњбарон (мудирон)–и зерсохторњои махсус оид ба хизматрасонињои
тайёрии љисмонї ва варзиш–1431;
– мураббињо ва дастурдињанда–методистон оид ба тайёрии љисмонї ва
варзиш–2358.
§ 3. 1432. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои
махсус оид ба хизматрасонињои дилхушиву истироњатї
210. Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба хизматрасонињои дилхушиву истироњатї фаъолияти ташкилотњои таъминкунандаи
хизматрасонињои бадеї, сањнавї (театрї) ва дигар намуди фароѓатии
пешнињодшударо банаќшагирї, ташкил ва назорат менамоянд.
211. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− банаќшагирї ва ташкили маҷмӯи дилхушињо, намоишњои аттраксионї, чорабиниҳои фарҳангї, барномаҳои солимгардонї – фитнесии
пешнињодкунандаи марказ;
− таъмини нигоњдории объектҳо дар тозагї ва ҳолати хуби бењдоштї;
− баҳисобгирии тамоюлҳо ва тағйирот дар эљодиёти бадеї, ташкили
сањнањои театрї ва спектаклњо барои гурӯҳҳои театриву оркестрњо;
− машваратдињї бобати масоили имконияту љойгиркунии таблиғот
(реклама) оид ба шарњи рӯйдодҳо, намоишҳову чорабиниҳои
банаќшагирифташуда;
− санљишу нигоҳдории маблаѓњои воридшуда ва тафтиши мунтазами
чиптањои фурўхташуда ва фурўхтанашуда;
− таҳия ва идоракунии буљет, назорати харољот ва таъмини истифодаи
самараноки захираҳо;
− банаќшагирї ва идоракунии фаъолияти ҳамарӯза;
− назорати интихобкунї, мушоҳида ва самаранокии кори њайати
кормандон;
− таъмини риояи ќоидањои бењдоштї ва бехатарї.
212. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– директор (саррежиссёр )- и театр(басањнагузоранда);
– сардирижёр
– мудир (роњбар)–и ќисм (бадеї-драммавї, режиссёрї, рассомї131

басањнагузорї, педагогї ва ғайра);
– директори бар, диско– бар, клуби шабона, караоке;
– директори боѓи фарҳангї ва фароғатїу;
– мудири кинотеатр.
213. Баъзе мағулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– директор (мудири) осорхона–1349;
– директори китобхона–1349.
§ 4. 1439. Роњбарон (маъмурон)–и
зерсохторњои махсус оид ба хизматрасонињои
соњањои дигари ба гурўњњои дигар шомилнагардида
214. Ин гурӯҳи ибтидої роҳбарон (мудирон)-е, ки пешнињоди
хизматрасониро банаќшагирї, идора ва ҳамоҳангсозї мекунанд ва дар
зергурўњи 13 Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус дар бахши
корпоративї (иттињодиявї) ва хизматрасонии махсус ва дар ягон зергурӯҳи
14 Роҳбарони тиҷорати меҳмонхонагшиву тарабхонагї, савдои яклухт ва
чакана ва соҳаҳои хизматрасонии ҳаммонанд
дар њисоб гирифта
нашудаанд, дохил мешаванд. Масалан, ба ин љо роњбарони агентиҳои
сайёҳї, марказҳои конфронсї ва намоишгоњњо метавонанд, дохил шаванд.
215. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− директори маркази намоишгоњї;
− мудири сартарошхона;
− роњбари агентии сайёњї.
Эзоњ: Дар гурўњи мазкур дохил намешаванд, машѓулиятњое, ки ба идоракунї,
пешнињоди хизматрасонии махсуси касбї ва техникї алоќаманданд ва тахассус ва
таљрибаи махсусро талаб мекунанд, ба як ё якчанд намуди машѓулияте, ки дар
гурўњи асосии 2 Мутахассисони тахассуси сатњи олї ё дар гурўњи асосии 3
Мутахассисони тахассуси сатњи миёна дохиланд,. Ин машѓулияти идоракунї дар
гурўњњои гуногуни ибтидоии зергурўњњои 12 Маъмурон (роҳбарон)–и бахши
иттињодиявї (хусусї) ва дигар ташкилотҳо ва зергурўњи 13 Роњбарон (мудирон)–и
зерсохторњои махсуси бахши иттињодиявї(корпоративї) дар соњаи истењсол ва
хизматрасонии махсус ба назар гирифта мешаванд.

21. ГУРЎЊИ АСОСИИ 2. МУТАХАССИСОНИ
ТАХАССУСИ САТҲИ ОЛӢ
216. Мутахассисони тахассуси сатҳи олӣ њаљми донишҳои мављударо
зиёд намуда, консепцияњои илмї ва бадеї ва назарияњоро дар амал
истифода мебаранд, ба таълими бонизоми ин донишњо машѓуланд ва
инчунин, метавонанд, ин намуди фаъолиятро дар усулњои гуногун пайваста
истифода намоянд. Сатҳи салоњияти аксар машѓулиятҳои ба ин гурўњи
асосї дохилшаванда ба сатњи чоруми тахассусї мувофиќат менамояд.
217. Уњдадорињои мутахассисони тахассуси сатњи олї иљрокунанда,
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одатан дарбар мегиранд:
− гузарондани таҳлил ва корњои илмї-тањќиќотї, тарҳрезии консепсияҳо, назарияҳо ва методҳо;
− машваратдињї ё истифодабарии илмњои мављудаи соњаи физика,
риёзиёт, техника ва технология, дар соњаи илм дар бораи њаёт,
хизматрасонии тиббї ва хизмат дар соњаи тандурустї, илмҳои љамъиятї ва
ва гуманитарї;
− таълим додани назария ва амалияи як ё якчанд фан дар зинањои
гуногуни омўзиш;
− омўзиш ва таълими шахсони дар таълим душворидошта ё ашхоси бо
талаботи махсус;
− хизматрасонии гуногуни корї (расмї), ҳуќуќї ва иљтимої;
− таҳия, озмоиш ва такмили системаи технологияҳои иттилоотї,
таъминоти дастгоњї ва барномавї;
− эљод ва иљрои асарҳои санъат;
− роҳнамоии маънавї;
− омодакунии ҳуљљатҳои илмї ва ҳисобот. Уњдадорињо метавонанд,
роњбарии коргарони дигарро низ, дарбар гиранд.
218. Машѓулиятҳои гурӯҳи асосии мазкур ба зергурӯҳҳои зерин тақсим
мешаванд:
21 Мутахассисони сатњи олии тахассус дар соњаи илм ва техника
22 Мутахассисони сатњи олии тахассус
23 Мутахассисон дар соњаи маориф
24 Мутахассисони сатњи олии тахассус дар соњаи бизнес (тиҷорат) ва
маъмурият
25 Мутахассисони сатњи олии тахассус дар технологияњои иттилоотї–
коммуникатсионї
26 Мутахассисони сатњи олии тахассус дар соњаи њуќуќ, соњањои
гуманитарї ва фарњанг
22. ЗЕРГУРӮҲИ 21. МУТАХАССИСОНИ САТЊИ ОЛИИ
ТАХАССУС ДАР СОЊАИ ИЛМ ВА ТЕХНИКА
219. Мутахассисони сатњи олии дар соњаи илм ва техника корҳои
илмї–тањќиќотиро анљом медиҳанд, консепсия, назария ва методњоро
такмил ё тањия мекунанд, ба татбиќи амалии донишҳои илмии марбут ба
физика, нуљум, метеорология, кимиё, геофизика, геология, биология,
экология, дорушиносї, тиб, риёзиёт, омор, меъморї, техника, ороиш ва
технология машғуланд. Сатҳи салоњияти аксар машѓулиятњои ба ин
зергурӯҳ дохилшаванда ба сатњи чоруми тахассусї мувофиќат мекунад.
220. Уҳдадориҳои кормандони зергурӯҳи мазкур, одатан иборатанд:
− гузаронидани тањќиќот, паҳн кардан, машваратдиҳї ва татбиќи
донишҳои илмї, ки дар натиљаи омӯзиши сохтор, хосиятҳои моддаҳо,
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падидаҳои физикї, хосиятҳои кимиёвї ва ҳолати моддаҳо, масолењ ва
маҳсулоти гуногун, ҳама шаклҳои ҳаёти инсон, ҳайвонот ва наботот,
инчунин, консепсия ва методњо дар соњаи риёзиёт ва омор ба даст
омадаанд;
− машварат, лоињасозї, идоракунии сохтмони биноҳо ва иншоот,
шаҳрҳо ва системањои наќлиётї, иншооти муњандисии шаҳрвандї ва
биноҳои саноатї ва иншоот, инчунин мошинҳо ва дигар таљҳизот;
− машваратдињї ва истифодабарии усулҳои истихрољи канданињои
фоиданок ва таъмини шароити муносиби истифодабарї;
− омӯзиш ва машварат оид ба љанбаҳои технологии вобаста ба мавод,
маҳсулот ва равандҳои муайян, инчунин самаранокии истеҳсолот ва
ташкили кор;
− таҳияи ҳуљљатҳои илмї ва ҳисобот. Уњдадорињо метавонанд,
роњбарии коргарони дигарро низ, дарбар гиранд.
221. Машғулиятњои зергурӯњи мазкур ба гурӯҳҳои хурди зерин тақсим
мешаванд:
211
Физикҳо, кимиёшиносонњо ва мутахассисони машғулиятҳои
ҳаммонанд
212
Риёзиётшиносон (аз љумла бимакоршиносї) ва оморшиносон
213
Мутахассисон дар соњаи илм оид ба њаёт
214
Мутахассисони соњаи техника ба истиснои муњандис–электротехникњо
215
Муҳандисон–электротехникњо
216
Меъморон, лоињакашон, геодезистҳо ва тарроњон
23. ГУРӮҲИ ХУРДИ 211.
§ 1. Физикҳо, кимиёшиносонњо ва
мутахассисони машғулиятҳои ҳаммонанд
222. Физикҳо, кимиёшиносон ва мутахассисони машғулиятҳои
ҳаммонанд корҳои илмї-тањќиќотї мебаранд, консепсияҳо, назария ва
методҳоро такмил ё тањия мекунанд; ба татбиќи донишҳои илмии марбут
ба физика, нуљум (астрономия), метеорология, кимиё, геология ва
геофизика машѓуланд.
223. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
- афзун намудани њаљми донишҳои илмї тавассути гузаронидани
тањќиќот ва таљрибаҳо дар соҳаи механика, термодинамика, оптика,
акустика, барќ, магнетизм, электроника, физикаи ҳастаї, нуљумшиносї,
бахшҳои гуногуни кимиё, инчунин ҳолати атмосфера ва табиати физикии
Замин;
- машварат додан ё татбиќи дониш дар соҳаҳои, мисли саноат,
кишоварзї, тиб, истифодаи захирањои нафт, газ, об, маъданњо, алоќа ва
дигар хидматњо, инчунин, сохтмони шаҳрвандї;
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- таҳияи ҳуљљатҳои илмї ва ҳисобот.
224. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
2111 Физикњо ва мунаљљимон
2112 Обуњавошиносон
2113 Кимиёшиносон
2114 Геологњо ва геофизикњо ва дигар мутахассисони соњаи илмњои
табиї
§ 2. 2111. Физикњо ва мунаљљимон
225. Физикњо ва мунаљљимон корҳои илмї-тањќиќотї мебаранд,
консепсияҳо, назария ва методҳои алоќаманд ба моддањо, фазо, ваќт, нерў,
ќувва, майдонҳо ва робитаи мутаќобилаи онњоро бо зуњуроти физикї
такмил ё таҳия менамоянд. Онҳо ба татбиќи амалии донишҳои илмии
марбут ба физика ва нуљум, дар соҳаҳои саноат, тиб, њарбї, коинот ва
дигар соҳаҳо машѓуланд.
226. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
– гузаронидани тањќиќот, такмил ё тањияи консепсияҳо, назарияҳо,
асбобҳои ченкунї, таъминоти барномавї ва методҳо дар соҳаи физика ва
нуљум;
– гузаронидани таљрибаҳо, озмоиш ва таҳлили таркиб ва хосиятҳои
моддаҳо дар чунин соҳаҳо, ба монанди механика, термодинамика,
электроника, алоќа, тавлид ва таќсими нерўи барќ, аэродинамика, оптика
ва лазерҳо, санљиши фосилавї, тиб, акустика, магнетизм ва физикаи
ҳастаї;
– арзёбии натиљаҳои тањќиќот ва таљрибаҳо ва омода намудани
хулосаҳо, асосан бо истифода аз усул ва амсилаҳои риёзї;
– татбиќи принсипњо, методика ва равандњои равонагардида ба таҳия
ё такмил додани тартиб ва методикаи соњањои физика ва нуљум бо
маќсадњои саноатї, тиббї, ҳарбї ва ѓ.
– таъмини
интиќоли
бехатар
ва
муассири
афканишот
(ионизатсияшаванда ва ионизатсиянашаванда) ба бемор бо маќсади ба
даст овардани натиљаи дурусти ташхис ё натиљаи муолиља бо таъйиноти
табиб-мутахассис;
– ченкунии даќиќ ва тавсифи бузургињои физикї, ки дар соҳаи тиб
мавриди истифода ќарор доранд;
– озмоиш, ба кор андохтан ва арзёбии таљҳизоти дар чунин соҳаҳо, ба
монанди
тасвир,
ёрии
тиббї
ва
дозиметрия
(вояченкунї)
истифодашаванда;
– машварат додан ба табибон-мутахассисон ва дигар мутахассисони
касбии соҳаи тандурустї оид ба масъалаи мутобиќати
мусоиди
(оптимали)-и фоида ва таъсири зараровари нурафконї (радиатсия),
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– мушоҳида, таҳлил ва шарҳи зуњуроти осмонї ва таҳияи усулҳо,
амсилањои ададї ва методикањо барои тавсеаи дониш дар соҳаҳои мисли
навигатсия, иртиботи моҳвораї, таҳќиќи кайҳон, љисмҳои осмонї ва
нурафкани (радиатсиони)-и кайҳонї;
– таҳия, татбиќ ва таъмини стандартњо оид ба андозагирии зуњуроти
физикї ва истифодаи технологияи ҳастаї дар соҳаҳои саноат ва тиб;
– таҳияи ҳуљљатҳои илмї ва ҳисобот;
227. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мунаљљим;
– физики тиб;
– физик (таснифоти умумї);
– физики соҳаи њастаї.
228. Баъзе мағулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
− геофизик–2114;
– табиб-саратоншинос–2212;
– шуоъшинос (рентгенолог)–2213;
– лаборанти озмоишгоҳи шуої (рентгенї)–3211.
Эзоҳ: Физикҳои тиб ба гурўњи ибтидоии мазкур, дар якљоягї бо дигар
физикҳо, ба истиснои физикњои тиббие,
ки њамчун кормандони тиббї бо
машѓулиятњои ба зергурўњи 22 Мутахассисони соњаи тандурустї дохил мешаванд,
тааллуќ доранд.

§ 3. 2112. Обуњавошиносон
229. Обуњавошиносон пешгўии кўтоҳмуддат ё дарозмуддати вазъи обу
њавои дар авиатсия, њаворањнамої (аэронавигатсионї), киштиронї,
кишоварзї ва дигар соҳаҳо, инчунин барои огоњонидани ањолї истифодашавандаро омода мекунанд. Онҳо тањќиќоти марбут ба таркиб, сохтор ва
инкишофи атмосфера ва таѓйирёбии онро зери таъсири њодисањои
гуногуни табиї ва љараёни њаво (шамол), гирдбод мегузаронанд.
230. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− гузаронидани тањќиќот оид ба соҳа ва суръати љараёни њаво, фишор, њарорат, рутубат, табодули физикї ва кимиёвї моддањои
ифлоскунанда ва дигар зуњуроти ташкилшавии абрњо ва боришот,љараёни
барќї ё радиатсияи офтобї;
− омўзиши додањои аз истгоњњои метеорологї ќабулшуда бо ёрии
тасвирњои радиолокатсионї ва мањвораї ва амсилањои компютерї барои
амсиласозї ва пешгўйии вазъи обу њаво;
− омодакунї ва расондани харитањои кўтоњмуддат ва дарозмуддат,
дурнамо ва огоњињои алоќаманд ба њодисањои њавої, аз ќабили тундбод,
раъду барќ ва дигар хатарњо барои њаёт ва молу мулк, инчунин расондани
маълумот оид ба њолати атмосфера тариќи шабакањои гуногун, аз љумла
радио, телевизион, васоити ахбори омма ва Интернет;
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− гузаронидани таљрибаҳо оид ба пароканда кардани туман ва абр,
идоракунии борон ва дигар намудҳои барномаҳои идоракунии обу ҳаво;
− тањия ва озмоиши амсилањои риёзии компютерии обу њаво ва иќлим
барои гузарондани таљрибањо ё истифодаи амалї
− иштирок дар тањќиќоти ба омўзиши таъсири обу ҳаво ба муҳити
зист нигаронидашуда;
− таҳлили таъсири объектҳои саноатї ва фаъолияти инсон ба иќлим
ва вазъи ҳаво, инчунин, ҳамкорї бо намояндагони илмҳои љамъиятшиносї,
техникї ва иќтисодї бо маќсади таҳияи стратегияҳои мувофиќ барои
рафъи оќибатҳои чунин таъсирҳо;
− иштирок дар тарҳрезї ва таҳияи таљҳизот ва тартиботи нави
љамъоварии маълумоти обуҳавошиносї ва гузарондани ченкунињои
фосилавї ё соњањои истифодабарии марбута;
− гузаронидани тањќиќот оид ба такмил ё таҳияи консепсияҳо,
назарияҳо, усулҳои вобаста ба сохтор ва таркиб динамикаи атмосфера,
инчунин таҳияи ҳуљљатҳои илмї ва њисобот оид ба натиљаҳои чунин
тањќиќот;
231. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– агрометеоролог;
– гидрометеоролог-мушоњид;
– иќлимшинос;
– обуњавошиносон.
§ 4. 2113. Кимиёшиносон
232. Кимиёшиносон корҳои илмї-тањќиќотиро анљом дода, консепсияҳо, назарияҳо ва методҳоро тањия ва такмил медиҳанд, њамчунин истфодаи
амалии донишҳои илмиро дар соҳаи кимиё ба маќсади ба даст овардани
донишњо ё маҳсулоти нав, њамчунин назорати сифат ва равандњои
технологї амалї месозанд.
233. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− гузаронидани тањќиќот, такмил ё таҳияи консепсияҳо, назарияҳо ва
методҳо дар соҳаи кимиё;
− гузаронидани таљрибаҳо, озмоишҳо ва таҳлилҳо барои омўзиши
сохти кимиёвї, таѓйироти энергетикї ва кимиёвї дар моддаҳои гуногуни
табиї ё синтетикї, мавод ва маҳсулот;
− тањияи тартиби назорати њолати муњити зист, назорати сифат ва
тартиботи гуногуни дигар барои истеҳсолкунандагон ё истеъмолкунандагон;
− татбиќи барномаҳои интихоб ва љамъоварии намунањо ва таҳлил бо
маќсади муайян кардан ва муайянкунии миќдории моддаҳои заҳролуд
дар муҳити зист;
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− иштирок дар тањќиќоти байнифаннї ва корњои таљрибавїконструкторї бо љалби муҳандисњои кимиё, биологњо, микробиологњо,
агрономҳо, геологҳо ва дигар мутахассисон;
− истифодаи микроорганизмҳо барои табдил додани моддаҳо ба
пайвастањои нав;
− муайян намудани роҳҳои таќвият додан ё пайваст кардани мавод ё
таҳияи маводи нав;
− таљдид ва синтези моддаҳои табиї ва офаридани моддаҳои нави
сунъї;
− таҳияи ҳуљљатҳои илмї ва ҳисобот;
234. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– кимиёшинос (самти умумӣ);
– ходими илмї (дар соҳаи кимиё).
235. Баъзе мағулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
− биокимиёшинос–2131;
– дорушинос–2131;
– дорусоз дорои таснифоти умумии дорусозї–2262.
§ 5. 2114. Геологњо ва геофизикњо ва
дигар мутахассисони соҳаи илмњои табиї
236. Геологњо, геофизикњо ва дигар мутахассисони соҳаи илмњои
табиатшиносї корҳои илмї–тањќиќотї меузаронанд, консепсияҳо,
назарияҳо ва методҳоро такмил дода, таҳия мекунанд ё ба татбиќи ба
истифодаи амалии донишҳои илмї дар соҳаи геологияю геофизика барои
коркард ва истифодабарии нафт, газ, маъданњо, ҳифзи захирањои об,
сохтмони шаҳрвандї, алоќа, њамчунин арзёбї ва амаликунии лоињањои
зери хоккунии партовњо, кам кардани оќибатњои таъсиррасон ба муњити
зист.
237. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− гузаронидани тањќиќот, такмил ё таҳияи консепсияҳо, назарияҳо ва
методҳо дар соҳаи геология ва геофизика;
− омӯзиши таркиб ва сохтори ќабати замин, омӯзиши љинсҳои кӯҳї,
канданиҳои фоиданок, боќимондањои маъдан ва дигар мавод барои муайян
намудани равандҳое, ки ба рушди Замин таъсир мерасонанд, пайгирии
таҳаввули ҳаёт, омӯзиши табиат ва пайдарҳамии таѓйиротњои геологї ва
арзёбии истифодаи тиљоратии онҳо;
− рамзкушоии додањои дар натиљаи тањќоќот гирифташуда,
омодакунии њисоботи геологї, харитаҳо, љадвалҳо, диаграммаҳо, ҳисобот
ва ҳуљљатҳо;
− татбиќи донишҳои геологї барои ҳалли мушкилоте, ки дар
объектњои сохтмони шањрвандї, ба монанди сарбандҳо, пулҳо, наќбҳо ва
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биноҳои баландошёна, инчунин лоиҳаҳои обёрикунии замин ба миён
меоянд;
− истифодаи барномаҳои гуногуни ченкунии фосилавї барои таҳќиќ
ва ченкунии ќувваҳои зилзила, љозиба, барќї, гармї ва магнитии Замин;
− муайян кардани вазн, андоза ва массаи Замин, таркиб ва сохтори
дохилии он, омўзиши хусусият, фаъолият ва пешгўии вулќонҳо, пиряхҳо ва
заминларза;
− тартиб додани харитаи майдони ќувваи љозибаи Замин ва истифодаи ин харита барои маълумоти гирифташуда бо маќсади пахш ва дигар
маќсадҳо;
− омўхтан, андозагирї намудани хусусияти физикии бањрњо,
атмосфера ва робитаи байни онњо, ба мисли мубодилаи ќувваи гармї;
− љойгир кардан ва муайян намудани хусусият ва андозаи конҳои
нафт, газ ва маъданҳо бо усулҳои зилзиласанљї, гравиметрї, магнитї,
барќї ва радиометрї;
− муайян кардани конҳои масолеҳи сохтмонї ва нишон додани
хусусиятҳо ва мувофиќ будани онҳо барои бетонрезї, роҳсозї ё дигар
маќсадҳо;
− омўзиши ҳаракат, таќсимот ва хосиятҳои физикии обҳои зеризаминї
ва рўйизаминї;
− машваратдиҳї оид ба масъалањои коркарди партов, масир ва
интихоби макон ва майдончањо барои партовҳо ва барќарорсозии љойҳои
ифлосшуда.
238. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– геолог;
– муҳаќќиќи геологї;
– геофизик;
– гидролог;
– маъданшинос.
24. ГУРЎЊИ ХУРДИ 212.
§ 1. Риёзиётшиносон (аз љумла бимакоршиносон) ва оморшиносон
239. Риёзиётшиносон (аз љумла, бимакоршиносон) ва оморшиносон:
корњои тањќиќотиро анљом медиҳанд; консепсияҳо, назарияҳо, методҳо,
технологияҳои риёзї, бимакоршиносї ва омориро такмил медиҳанд ё
таҳия менамоянд ва ин донишро барои ҳалли доираи васеи мушкилот дар
соҳаи технология, фаъолияти тиљоратї, илмҳои иљтимої ва дигар илмњо
истифода мебаранд.
240. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− омўзиш, таҳия ва такмили назария ва методологияҳои риёзї,
бимакоршиносї ва оморї;
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− машварат ва татбиќи хусусиятҳо, амсилаҳо ва усулҳои риёзї барои
ҳалли доираи васеи масъалаҳои технология, табиатшиносї, илмҳои
љамъиятї ё илмҳои дигар;
− гузаронидани таҳлили мантиќии масъалаҳои идоракунї, хусусан
харољоти самараноки истеҳсолот ва ҳосилнокї, тартиб додани амсилаҳо
барои њалли масъалањои риёзї, барномасозї ва компютерї;
− таҳияи пешгўиҳои бимакоршиносї, барномањои рушд ва таъминоти
нафаќа, суѓуртакунии иљтимої, ҳаёт, саломатї ва дигар намудҳои суѓурта;
− истифода бурдани риёзиёт, омор, назарияи эҳтимолият ва хатарњо
барои арзёбии оќибатҳои эҳтимолии молиявї барои рўйдодҳои оянда;
− банаќшагирї ва ташкили тањќиќоти оморї, љамъоварии дигар
маълумоти оморї, таҳияи саволномаҳо;
− арзёбї, коркард, таҳлил ва тафсири маълумоти оморї ва
омодасозии онҳо барои нашр;
− машваратдињї оид ба тарзҳои гуногуни љамъоварии маълумот ва
истифодаи усулњои технологияҳои оморї, муайян намудани эътимоднокии
маълумоти гирифташуда, хусусан, дар соҳаи фаъолияти тиљоратї ё тиб,
инчунин дигар илмҳои табиатшиносї, иљтимої;
− таҳияи ҳуљљатҳо ва ҳисоботи илмї;
− назорат ба кори ёрдамчиёни риёзидон, бимакоршиносї ва
оморшиносон, инчунин ходимони соҳаи омор.
241. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
2121
Риёзиётшиносон (аз љумла бимакоршиносї)
2122
Оморшиносон
§ 2. 2121. Риёзиётшиносон (аз љумла бимакоршиносї)
242. Риёзиётшиносон (аз љумла бимакоршиносї) корҳои тањќиќотиро
анљом дода, консепсияҳо, назарияҳо, методҳо ва технологияҳои риёзї ва
бимакоршиносиро таҳия, такмил ва машварат медиҳанд ба татбиќи амалии
дониш дар соҳаи муҳандисї, тиљорат, иљтимої ва дигар илмҳо машѓуланд.
243. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− гузаронидани тањќиќоти илмї дар соҳаи риёзиёти бунёдї, таҳия ва
такмил додани назарияҳо, методологияҳо, усулу воситаҳои истифодаи
риёзиёт барои ҳалли мушкилот ва ѓайра;
− омўзиш, такмил ва рушди назарияҳо ва методологияҳои риёзї ва
бимакоршиносї;
− машварат додан ё татбиќ намудани усулњо, амсилаҳо ва усулҳои
риёзї барои ҳалли доираи васеи масъалаҳои технология, илмҳои табиї,
иљтимої ва ғайра;
− гузаронидани таҳлили мантиќии масъалаҳои идоракунї, хусусан
харољоти самараноки истеҳсолот ва маҳсулнокї, мукаммалкунии
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амсилаҳои риёзї, усулу воситањои фаъолият барои њалли масъалаҳои
барномасозї ва компютер;
− таҳияи усулҳои ҳисобҳои бимакоршиносї ва љорї намудани
усулњои нав дар татбиќи барномаҳои таъмини нафаќа, суѓуртаи ҳаёт,
саломатї, иљтимої ва дигар намудҳои суѓурта;
− истифодаи риёзиёт, назарияи эҳтимолият барои арзёбии хатарҳои
оќибатҳои эҳтимолии молиявии рўйдодҳои оянда;
− омода намудани ҳуљљатҳои илмї ва ҳисобот;
− назорат аз болои кору фаъолияти ёрдамчиён: риёзиётчињо ва
бимакоршиносї.
244. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– бимакоршиносї;
– таҳлилгар, тањќиќоти амалиёт;
– риёзиётшинос.
245. Баъзе мағулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– таҳлилгари низомҳои иттилоотї–2511;
– ёрдамчї, бимакоршиносї–3314;
– ассистент, риёзидон–3314.
§ 3. 2122. Оморшиносон
246. Оморшиносон дар соҳаи назарияҳо, консепсияҳо ва методологияҳои оморї тањќиќоти илмї гузаронда, љанбаҳои риёзї ва дигар усулҳои
оморро такмил медиҳанд, дониши бадастомадаро дар соҳаҳои љамъоварї,
низомбандї ва таҳлили иттилоотии марбут ба соҳаҳои гуногуни фаъолият
дар илмҳои табиатшиносї ва љомеашиносї, тиб, маориф, тиљорат ва ғайра
ба кор бурда, ҳамчунин, оид ба ин масъалаҳо машварат медиҳанд.
247. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− тањќиќоти илмї, тарҳрезї ва такмили љанбаҳои риёзї ва дигар
љанбаҳои назарияҳои оморї, консепсияҳо ва методология;
− истифодаи омор барои арзёбии хатари оќибатҳои эҳтимолии молиявии рўйдодҳои оянда;
− банаќшагирї ва созмондиҳии тањќиќоти оморї ва љамъоварии
маълумоти оморї, таҳияи саволномаҳо;
− арзёбї, коркард, таҳлил ва тафсири маълумоти оморї ва омодасозии онҳо барои нашр;
− машваратдиҳї оид ба методҳои гуногуни љамъоварии маълумот ва
истифодаи усулу технологияҳои оморї, муайян намудани эътимоднокии
маълумоти бадастомада, хусусан, дар соҳаи тиљорат ё тиб, инчунин дигар
соҳаҳои илмҳои табиатшиносї, иљтимої ва илм дар бораи ҳаёт;
− таҳияи ҳуљљатҳои илмї ва ҳисобот;
− назорат ба кори ёрдамчиёни оморшиносон, инчунин, кормандони
идора дар соҳаи омор.
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248. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мутахассис оид ба омор;
– оморшинос;
– иќтисодчї–демограф.
249. Баъзе мағулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– ёрдамчї, оморшинос–3314.
25. ГУРЎЊИ ХУРДИ 213.
§ 1. Мутахассисон дар соњаи илм оид ба њаёт
250. Мутахассисон дар соњаи илм оид ба њаёт бо татбиќи амалии
донишҳое, ки ҳангоми омўзиши ҳаёти башарият, ҳайвонот ба даст
омадааст, машғул шуда, ҳамбастагии онҳо бо наботот ва муҳити зист,
љиҳати гирифтани дониши нав, такмил додани истеҳсолоти кишоварзї ва
маҳсулоти љангал, ҳамчунин барои њалли масъалањои њалталаб, ки бо
саломатии одамон ва муњити зист алоќаманданд, меомӯзанд.
251. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
- љамъоварї, таҳлил ва арзёбии маълумоти таљрибавї ва сањрої барои
муайян намудан ва тањрезии равандҳо ва усулҳои нав;
- машварат ва дастгирии маќомоти мањаллии њокимияти давлатї,
ташкилотҳо ва корхонаҳои тиљоратї оид ба рушди устувори экологї,
истифодаи оќилона ва такмили манбаъҳои табиї.
252.Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
2131 Биологҳо, ботаникҳо, зоологҳо, дорушиносон, мутахассисони
машғулиятҳои ҳаммонанд
2132 Мутахассисони соњаи кишоварзї, хољагии љангал ва моњипарварї
2133 Мутахассисони соҳаи ҳифзи муҳити зист
§ 3. 2131. Биологҳо, ботаникҳо, зоологҳо,
дорушиносон, мутахассисони машғулиятҳои ҳаммонанд
253. Биологҳо, ботаникҳо, зоологҳо, дорушиносон, мутахассисони
машғулиятҳои ҳаммонанд организмҳои зинда ва робитаи онҳоро бо
якдигар ва муҳити атроф меомӯзанд. Дониши андӯхтаро барои ҳалли
мушкилоти марбут ба саломатии инсон ва муҳити зист истифода мебаранд.
Онҳо дар соҳаҳои гуногун, аз љумла ботаника, зоология, экология,
генетика,
иммунология,
дорушиносї,
зањршиносї,
физиология,
бактериология ва вирусология кору фаъолият менамоянд.
254. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− гузаронидани тањќиќоти озмоишгоњї ва сањрої ба маќсади тавсеаи
донишҳои илмї дар бораи организмҳои зинда, гирифтани иттилооти нав,
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фарзияҳои санљишї, ҳалли мушкилот дар соҳаҳои муҳити зист, кишоварзї
ва тандурустї, инчунин барои таҳияи маҳсулот, равандҳо ва усулҳои нави
истифода дар соҳаи дорушиносї, кишоварзї ва ҳифзи муҳити зист;
− банаќшагирї ва гузаронидани таљрибаҳо ва озмоишҳо;
− љамъоварии намунаҳо ва далелҳое, ки ҳолат ва рушди одам,
ҳайвонот, ҳашарот ва растаниро тавсиф мекунанд, ҳамчунин рушд, шакли
кимиёвї ва физикї, сохтор, таркиб, ҳаёт ва равандҳои репродуктивиро
меомўзанд;
− омўзиши организмҳои зинда бо истифода аз таљҳизот, дастгоҳҳо,
технологияҳо ва усулҳои махсус, аз љумла заррабинҳои электронї,
таљҳизоти телеметрї, низомҳои љаҳонии мавќеъгирї, биотехнология,
тасвирҳои моҳвораї, технологияи генетикї, таҳлили тасвирҳои раќамї ва
барномасозии компютерї;
− њаммонандї, тасниф, тавсиф ва мониторинги организмҳои зинда,
инчунин тартиб додани мањзани маълумот;
− омодасозии ҳуљљатҳои илмї ва ҳисобот бо тавсифи тањќиќот ва
натиљаҳои нав, ки баъдан дар маљаллаҳои илмї ё конфронсҳо барои
баррасии минбаъда ба љомеаи илмї пешниҳод карда мешаванд;
− арзёбии таъсири муҳити зист ба маќсади муайян намудани
таѓйироте, ки аз омилҳои табиї ё инсонї ба вуљуд омадаанд;
− машварат додан ба маќомоти мањаллии њокимияти давлатї,
ташкилот ва корхонаҳо дар масъалаҳои ҳифз ва идоракунии манбаъҳои
табиї, ҳамчунин таъсири таѓйирёбии иќлим ва ифлосшавии муҳити зист.
255. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– анатомист;
– бактерияшинос;
– биолог(растанишинос);
– ботаник (гиёњшинос);
– зоолог (њайвоншинос);
– микробиолог;
– фармаколог (дорушинос).
256. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– табиби дорушиноси дармонгоҳї–2213;
– эколог–2133.
Эзоњ: Мутахассисони касбии соњаи тањќиќоти тиббї, ки дар тањќиќоти
биотиббї бо истифода аз организмҳои зинда иштирок карда, ба фаъолияти
дармонгоњї машѓул нестанд, ба гурӯҳи ибтидоии 2131 Биологҳо, ботаникҳо,
зоологҳо, дорушиносон, мутахассисони машғулиятҳои ҳаммонанд дохил мешаванд.
Мутахассисони касбие, ки ба фаъолияти дармонгоњї машғуланд, ба гурӯҳи хурди
221 Табибон ва мутахассисон дар соњаи фаъолияти тиббї ва экспертї- ташхисї
тааллуќ доранд.

§ 4. 2132 Мутахассисони соњаи
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кишоварзї, хољагии љангал ва моњипарварї
257. Мутахассисони соњаи кишоварзї, хољагињои љангал ва моњипарварї идоракунии хољагињои дењќонї, љангал ва моњипарвариро меомўзанд
ва дар парвариш, нуридињї, љамъоварї, бодлес ва таркиби хок, пешгирии
касалиҳо, ѓизодиҳї, киштгардон ва фурўши мањсулот кумак мерасонанд.
Онҳо роҳҳои баланд бардоштани ҳосилнокиро тањия мекунанд, инчунин
наќшаҳо ва сиёсатро дар соҳаи истифодаи замин, ҳифзу барќарорсозии
љангал ва идоракунии хољагии моњипарвариро меомўзанд ва таҳия
мекунанд.
258. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− интихоб, таҳлили маълумот ва намунаҳои марбут ба сифати маҳсулот, хўроки чорво, хоку об ва дигар омилҳое, ки ба истеҳсоли маҳсулоти
кишоварзї, љангал ва моҳипарварї таъсир мерасонанд;
− машварат оид ба усулҳои баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо,
чорводорї ва моҳпарварї, маҳсулоти хољагии љангал, инчунин, маҳсулоти
њаммонад;
− машваратдињї оид ба касалињои ҳайвоноту растанї, мубориза бар
зидди ҳашароти зараррасон ва алафҳои бегона, обёрикунии замин,
барномаҳои чорводорї ва хӯроки чорво;
− ташкили пешгирї ва њифзи растаниҳо ва чорањои карантинї дар
растанипарварї;
− омўзиши омилҳои муҳити зисти ба истеҳсоли зироати тиљоратї,
парвариши зироати чарогоҳї, парвариши чорво, захираҳои моҳї, инчунин,
ба нашъунамо ва солимии зироатҳои љангал таъсиррасонана;
− омўзиши таъсири усулҳои кишт, хок, ҳашарот, касалиҳо ва усулҳои
парвариши моҳї барои насл, ҳосилнокї, маҳсулоти хољагии љангал ва
моҳипарварї;
− омӯзиши рафтор ва тарзҳои њавасмандкунии афзоиш (тухммонї)-и
моҳї, инчунин, таҳияи усулҳои љамъоварї, бордоршавї, инкубатсияи
тухми моњї ва моњичабарорї;
− таҳќиќи хусусиятҳо, имкониятҳои истифода ва ҳосилхезии замин,
истифодаи натиљаҳои тањќиќот барои тањияи усулњои мукаммалшудаи
кишоварзї, боѓдорї ва хољагии љангал;
− тањияи тартиб ва методологияи ҳалли мушкилоти кишоварзї ва
баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот;
− омўзиш, тањия ва љорї намудани усулњои барќарорсозии њосилхезии
замин;
− идоракунии захираҳои љангал ва моҳї ба маќсади ба ҳадди аксар
расонидани бартарињои дарозмуддати тиљоратї, дамгирї ва экологии
онњо;
− омўзиши паҳншавї ва барќарорсозии зироатҳои љангал, усулҳои
беҳтар намудани афзоиши саршумории онњо
ва таъсири чораҳои
бењдоштї-солимгардон ба истеҳсоли чӯб;
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− тањќиќот, банаќшагирї ва татбиќи усулҳои идоракунии мубориза
бо сўхтор, оќибатҳои он, обхезї, хушксолї, эрозияи хок, зараррасонҳо ва
касалиҳо;
− гузаронидани тањќиќоти илмї, омода кардани гузоришҳои илмї,
гузаронидани суҳбатҳои шиносої ва лексияњо бо иттињодияњои
кишоварзон, љангалпарварон, моҳипарварон ва дигар гурўҳҳо.
259. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– агроном;
– герболог (гиёњшинос);
– агрокимиёшинос ;
– љангалпарвар;
– агроном–дендролог;
– фитопатолог.
§ 5. 2133. Мутахассисони соњаи њифзи муњити зист
260. Мутахассисони соњаи ҳифзи муҳити зист таъсири зоњироти
фаъолияти инсон ба табиат, монанди ифлосшавии њаво, об, замин, садо,
таѓйирёбии иќлим, партовњои зањролуд, њамчунин камшавї ва харобшавии
захирањои табииро омўхта, арзёбї мекунанд. Онҳо наќша ва ќарорњои
љиҳати њифз, нигањбонї, барќароркунї, коҳиш ва пешгирии зарари
минбаъда барои муҳити зистро таҳия мекунанд.
261. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− гузаронидани тањќиќот, озмоиш, љамъоварии намунаҳо, гузаронидани таҳлили сањрої ва озмоишгоҳї барои муайян кардани сарчашмањои
мушкилоти экологї, инчунин машварат оид ба пешгирї, назорат ва рафъи
оќибатҳои чунин мушкилот;
− арзёбии таъсири эҳтимолие, ки намудњои тахминии фаъолият,
лоиҳаҳо ва коркардњо метавонанд, ба муҳити зист расонанд, инчунин
машварат оид ба идома додан ё надодани ин равандҳо;
− таҳия ва ҳамоҳангсозии татбиќи низомҳои идоракунии вазъи
муҳити зист барои фароҳам овардани имконият барои ташкилотҳо љиҳати
муайян кардан, мониторинг ва назорати таъсири фаъолияти онҳо,
мањсулот ва хизматрасонї ба муҳити зист;
− гузаронидани аудит барои арзёбии таъсири фаъолияти љории онҳо,
равандҳо, партовҳо, садо ва моддаҳо ба муҳити зист;
− арзёбии риояи меъёр ва дастурњои давлатї ва дохилии њифзи табиат
аз љониби ташкилотҳо, ошкор намудани вайронкунињо ва ќабули ќарор
барои чорањои лозимї оид ба ислоњи вазъият;
− пешнињоди машваратҳои техникї ва хидматрасонии фаръї ба
ташкилотҳо оид ба роҳҳои ҳалли беҳтари мушкилоти њифзи табиат ба
маќсади коҳиши зарар ба муњити зист ва кам кардани зарари молиявї;
− таҳияи наќшаҳои ҳифзи табиат ва истифодабарии табиат.
262. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
145

– таҳлилгари ифлосшавии ҳаво;
– таҳлилгари тањќиќи сифати об;
– муҳаќќиќи ҳифзи муҳити зист;
– мутахассисон оид ба партов;
– олим, ҳифзи муҳити зист;
– эколог.
263. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– муҳандиси њифзи муҳити зист–2143.
26. ГУРЎЊИ ХУРДИ 214.
§ 1. Мутахассисони соҳаи техникї
ба истиснои муњандис–электротехникњо
264. Мутахассисони соҳаи техникї ба истиснои муњандис–электротехникњо, тањќиќот мегузаронанд, озмоишҳо, сохтмон, насб ва хизматрасонии
техникии иншоот, мошинҳо, механизмҳо ва љузъҳои онҳо, низомҳои
истеҳсолї ва дастгоҳҳо; тартиб додани љадвали истењсолот ва тартиби
технологї барои таъмини бехатарї, самаранок ва сарфакорона амалї
намудани лоињањои техникї ва истифодабарии кори мошину механизмњо
таҳия, банаќшагирї ва ташкил ммекунанд.
265. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешавад:
− банаќшагирї ва тарҳрезии низомҳои равандҳои технологї, иншооти
муњандисии
шаҳрвандї, таљҳизот ва системаҳои механикї, корҳои
истихрољи маъдан ва пармакунї, инчунин, дигар лоиҳаҳои техникї;
− тавсиф ва тафсири тарњ ва наќшаҳо, инчунин муайян кардани
усулҳои сохтмон;
− назорат ба сохтмони иншоот, системаҳои обтаъминкунї, таъмини
газ ва интиќол, инчунин назорат ба истеҳсол, насб, истифодабарї ва
хизматрасонии техникии таљҳизот, механизм ва дастгоҳҳо;
− ташкил ва идоракунии захираҳои мењнатї барои амалисозии
лоиҳаҳо ва дастрасонии мавод, дастгоҳҳо ва таљҳизот;
− таъйини нархи арзиши умумї, таҳияи наќша ва сметаи муфассали
харољот ба сифати воситањои назорати иљрои буљет;
− ҳалли мушкилоти лоињавї ва истифодабарї дар соҳаҳои мухталифи
техникї тавассути истифодаи коркардҳои муҳандисї.
266. Машѓулиятњои гурўҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
2141 Муњандисон дар саноат ва истењсолот
2142 Муњандисон–сохтмончиён
2143 Муњандисон оид ба њифзи муњити зист
2144 Муњандисон–механикон
2145 Муҳандисон–кимиёшиносон
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2146
2147
2149

Муњандисони
кўњкорї,
металлургон
ва
мутахассисони
машғулиятҳои ҳаммонанд
Муњандисони корњои нафту газ
Мутахассисон дар соњаи техника, ба истиснои муњандис–электротехникњои ба гурўњњои дигар шомилнагардида
§ 2. 2141. Муњандисон дар саноат ва истењсолот

267. Муњандисон дар саноат ва истењсолот корњои тањќиќотї, лоињакашї, мегузаронанд, ташкил ва назорати сохтмон, истифодабарї ва
хизматрасонии техникии раванд ва дастгоњњои саноатиро амалї мекунанд.
Онҳо барномаҳои ҳамоҳангсозии фаъолияти истеҳсолї ва арзёбии
самаранокии иќтисодї ва бехатариро таҳия мекунанд.
268. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− омўзиши дастурамалҳои вазифавї ва диаграммањои ташкилї ва
иттилоот дар бораи лоиҳа барои муайян намудани вазифа ва уњдадорињои
кормандон ва коргарони воҳидҳои сохторию истеҳсолї, инчунин, муайян
ва бартараф кардани соҳаҳои такроршаванда;
− муайянкунии барномањои меъёркунии мењнат ва тањлили корњои
бештар хос барои машѓулияти муайян, бо маќсади тањияи меъёрњои сарфи
мењнат барои самаранок истифода намудани ќувваи корї;
− таҳлили истифодаи ќувваи корї, наќшаи объект, маълумоти
итифодабарї ва љадвалҳои истењсолї ва харољот барои муайян кардани
самаранокии муносиби кори коргарон ва таљҳизот;
− тарҳрезии таснифоти истеҳсолї ва муайян намудани масолењ,
таљҳизот, системаи лўлагузарон, њаракати масолењ, иќтидорҳо ва
љойгиркунии дастгоњњо ва системањо;
− ташкил ва идоракунии захирањои мењнатии лоиҳањо ва дастрасии
масолењ, дастгоҳҳо ва таљҳизот;
− муайян кардани тартибот ва ќоидаҳои иљрои корҳои вобаста ба
насб, таѓйирдињї, назорати сифат, озмоиш, санљиш ва хизматрасонии
техникї тибќи шартњои техникї ва ќоидаҳои техникаи бехатарї;
− муоина ва таҳлили кори дастгоњњо барои баланд бардоштан ва
таъмини мањсулнокї;
− роњбарии хизматрасонии техникии дастгоњњо, иншоот ва таљњизот,
инчунин ҳамоҳангсозии талабот ба лоиҳа, тањќиќот ва љадвалњои нави
хизматрасонии техникї;
− машварат додан ба роҳбарият оид ба усулҳои нави истењсолот,
технология ва таљҳизот;
− робита бо шўъбаҳои харид, нигоҳдорї ва назорат барои таъминоти
мураттаби устувор;
269. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– муҳандиси истеҳсолот;
– муҳандиси автоматонї;
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– муҳандиси назорати сифат;
– муҳандис–технолог (таснифоти умумї);
– муҳандиси филизшинос.
270. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– сартехнолог (саноати маҳсулотбарор)–1321;
– сардори коргоњ (саноати коркард)–1321;
– техник–металлург–3117.
§ 3. 2142. Муњандисон–сохтмончиён
271. Муњандисон–сохтмончиён тањќиќот мегузаронанд, сохтмонро
машварат медињанд, лоињакашї ва идора мекунанд; баҳрабардории
иншооти шањрвандиро роњбарї мекунанд, инчунин, љанбањои технологиро
марбут ба маводи муайян омўхта, машварат медињанд.
272. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− гузаронидани корҳои илмию тањќиќотї ва такмили назарияҳо ва
методҳои нави марбут ба сохтмони шањрвандї;
− машваратдиҳї ва тарҳрезии иншоот, ба монанди пулҳо, сарбандҳо,
иншооти таъмири киштињо, роҳҳо, фурӯдгоҳҳо, роҳи оҳан, каналҳо,
хатлўлаҳо, системањои коррезї ва обпарто, инчунин, биноҳои саноатї ва
дигар биноҳои калон;
− муайян кардани усулҳои сохтмон, масолеҳ ва стандартҳои сифат,
инчунин идоракунии корњои сохтмонї;
− муайян кардани низомҳои назоратї бо маќсади таъмини истифодаи
самараноки иншоот, бехатарї ва ҳифзи муҳити зист;
− ташкил ва назорати хизматрасонии техникї ва таъмири иншооти
шаҳрвандии мављуда;
− таҳлили рафтори хок ва љинсњои кўњї зери фишори нисбат ба
сохтмони иншоот пешнињодшуда, инчунин тарҳрезии таҳкурсии иншоот;
− таҳлили устувории иншоот ва озмоиши рафтор ва мустаҳкамии
маводи истифодашаванда барои сохтмон.
273. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– муҳандис оид ба сохтмони шањравндї;
– муҳандис–бинокор;
– муҳандис оид ба назорати техникї;
– муҳандиси озмоишгоҳи сохтмонї.
274. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– муњандис– тарњсоз–2149;
– сармуҳандиси лоиҳа (дар сохтмон)–1323;
– муҳандиси кӯҳкорї–2146;
– металлургон –2146;
– лоињасоз-шањрсозон–2164.
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§ 4. 2143. Муњандисон оид ба њифзи муњити зист
275. Муњандисон оид ба њифзи муњити зист тавассути фанҳои
мухталифи техникии ба дигар гурўњњо дохилшуда корҳои тањќиќотї
мебаранд, љорї намудани ќарорњо барои пешгирї, назорат ё рафъи
оќибатњои манфии фаъолияти инсонро ба муњити зист машварат медињанд,
тарњрезї ва идора менамоянд. Онҳо лоиҳаҳои сохтмонї ва сохтмони
муҳандисии шањрвандиро аз ташхиси экологї мегузаронанд, инчунин
ќарорњои муњандисиро бо маќсади назорати ифлосшавї, истифодаи
такрорї ва коркарди партовњо истифода мебаранд.
276. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− гузаронидани корҳои тањќиќотї, арзёбї ва ҳисобот оид ба таъсири
сохтмони љорї ва пешбинишуда ба муҳити зист, фаъолият дар соҳаи
сохтмони шањрвандї ва дигар намуди фаъолиятҳо;
− санљиши муассисаҳои саноатї, коммуналї ва барномаҳои барои
арзёбии самаранокии баҳрабардорї, инчунин, таъмини риояи ќонунгузории ҳифзи муҳити зист;
− тарҳрезї ва назорати коркарди низомњо, равандҳо ва таљҳизот
барои назорат, идора ё барќарор кардани сифати об, ҳаво ё хок;
− дастгирии муҳандисї-экологї њангоми таҳлили шабакавї, таҳлили
талаботи меъёрї, инчунин ҳангоми банаќшагирї ё бознигарии омодасозии
мањзани иттилоот;
− гирифтан, таљдид ва дастгирии наќшаҳо, иљозатномаҳо ва
тартиботи стандартии корї;
− дастгирии муҳандисї ва техникии лоиҳаҳои бо барќарорсозии
муњити табиат ва мурофиањои судї алоќаманд, аз љумла тарҳрезии
системањои барќарорсозї ва муайянкунии талаботи меъёрии ќобили
истифода;
− назорат аз иљрои барномаҳои мубориза бо ифлосшавии муҳити
зист;
− машварат додан ба ширкатњо ва маќомоти давлатї оид ба
тартиботи марбут ба тоза кардани минтаќаҳои ифлосшуда, љиҳати њифзи
одамон ва муњити зист;
− њамкорї бо олимони машѓул бо масъалањои муњити зист,
лоињакашон, мутахассисон-техникњо оид ба кор бо партовњои хатарнок,
муњандисони дигар ихтисосњо, инчунин мутахассисони соњаи њуќуќшиносї
ва соҳибкорї барои ҳалли мушкилоти экологї.
277. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– муҳандис оид ба иншооти обтозакунї;
– муҳандис оид ба назорати ифлосшавии муњити зист;
– муҳандис оид ба њифзи муҳити зист;
– муҳандис оид ба тозакунии оби партов.
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278. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб: олим, њифзи муҳити зист–2133.
§ 5. 2144. Муњандисон–механикон
279. Муњандисон–механикон тањќиќот, машварату тањиягарї
мегузаронанд, истењсоли мошин, киштињои њавої ва дарёї, таљҳизоти
истеҳсолї ва дастгоњњои саноатї, таљњизот ва системањоро роњбарї
мекунанд, масъалањои бањрабардорї, хизматрасонии техникї ва таъмири
онњоро машварат медињанд ва идора менамоянд, инчунин љанбаҳои
механикии мавод, маҳсулот ва равандҳои муайянро меомўзанд ва
машварат медињанд.
280. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− машваратдиҳї ва таҳияи таљҳизоти истеҳсолї, мошинњо ва асбобњо
барои саноати мањсулоттайёркунї, кўњкорї, сохтмон, кишоварзї ва дигар
маќсадњои саноатї;
− машваратдиҳї ва таҳияи муҳаррикҳои дарунсӯз ва дигар
муњаррикњои ѓайрибарќии барои њаракатдињии локомотивњои роҳи оњан,
воситањои муњаррикї-наќлиётї ва дастгоњњои парвозї, инчунин барои
идораи таљњизоти саноатї ва механикї истифодашаванд.
− машваратдиҳї ва лоињакашии агрегат ва таљњизоти механикї барои
истењсол, назорат ва истифодабарии ќувваи барќ, системаи гармидињї,
њавотозакунї ва сардкунанда, механизмњои чанбаракї, помпањо ва дигар
таљњизоти механикї
− машваратдиҳї ва таҳияи баданаи дастгоњњои парвозї, шассї ва
дигар таљҳизот барои дастгоњњои парвозї. инчунин системањои овезањо,
боздорї, кузови воситањои наќлиёт ва дигар љузъҳои воситаҳои наќлиётїмуњаррикї;
− машварат ва коркарди љузъҳои ѓайрибарќии чунин дастгоҳҳо ва
маҳсулот, ба монанди протсессорњои матнї, компютер, асбобҳои даќиќ,
камераҳо ва проекторҳо;
− муайян намудани нишондиҳандаҳои назоратї ва равандњои
технологї барои таъмини бањрабардории
самаранок ва бехатарии
мошинҳо, механизмҳо, дастгоњњо, муҳаррикҳо,
дастгоҳ, таљҳизот ё
системањои саноатї;
− риояи мувофиќатии таљњизот ба талаботи муќарраршуда, ќоидањои
бањрабардорї ва техникаи бехатарї.
281. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– муҳандис- механики автомобил;
– муҳандис–тарњсоз;
– муҳандис–механик (таснифоти умумї).
282. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўҳи ибтидої
мансуб:
– техник-механик (таснифоти умумї)–3115.
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§ 6. 2145. Муњандисон–кимиёшиносон
283. Муҳандисон–кимиёшиносон кори тањќиќотї гузаронда, равандҳои кимиёвии саноатию истеҳсолї ва истењсоли як ќатор моддаҳо ва молҳо,
аз љумла нафти хом, ҳосилаҳои нафтї, маводи хӯрока ва нӯшокиҳо,
доруворї ё маводи синтетикиро таҳия, машварат ва идора менамоянд.
Онҳо ба хизматрасонии техникї ва таъмири дастгоњњо ва таљњизоти
кимиёвї мудирї мекунанд, инчунин љанбањои кимиёии марбут ба мавод,
мањсулот ва равандњои алоњидаро омўхта, машварат медиҳанд.
284. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
− гузаронидани тањќиќот, машварат ва таҳияи технологияи равандҳои
истеҳсолї барои тоза кардани нафти хом ва дигар моеъот ё газҳо, инчунин
барои истеҳсоли пайвастагиҳо ва молҳо, аз ќабили ҳосилаҳои нафтї,
маводи тарканда, маводи хўрока ва нӯшокиҳо, доруворї ё маводи
синтетикї, молњои истеъмолии умумї;
− муайян намудани усулњои истењсолоти кимиёвї, маводи хом ва
стандартњои сифат, инчунин таъмини мутобиќати онњо ба таснифот;
− муайян намудани нишондод ва тартиби назорат бо маќсади таъмини
бехатарї ва самаранокии амалиёти истењсоли кимиёвї, инчунин бехатарии
коргароне, ки таљњизотро идора мекунанд ё коргарони бевосита дар
наздикии гузариши реаксияњои кимиёвї њузур доранд;
− тарњрезии дастгоњњои кимиёвї ва тањияи раванди тайёркунии
тарҳрезии корхонаҳои кимиёвї ва таҳияи равандҳои истеҳсолї барои
реактивҳо ва маҳсулот;
− гузаронидани озмоишҳо дар марҳилаҳои гуногуни истеҳсолот
барои муайян кардани дараљаи назорати таѓйирёбандаҳои гуногун, аз
љумла, ҳарорат, зичї, вазни хос ва фишор;
− таҳияи ќоидаҳои зарурии теникаи бехатарї;
− таҳияи харљномаи харољот ва ҳисоботи истеҳсолї оид ба рафти
истењсолот барои роҳбарият;
− гузаронидани тањќиќоти озмоишгоњии марҳилаҳои гуногуни
истеҳсоли маҳсулоти нав ва озмоиши равандҳои пешниҳодшуда дар доираи
амалиёти хурд, масалан, ҳангоми кори дастгоњњои таљрибавї.
285. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– муҳандиси дастгоњњои технологї;
– муҳандис-кимиёшинос.
§ 7. 2146. Муњандисони кўњкорї,
металлургон ва мутахассисони машғулиятҳои њаммонанд
286. Муњандисони кўњкорї, металлургон ва мутахассисони машѓулиятњои њаммонанд тањќиќот мегузаронанд, усулњои саноатии аз маъдан
гирифтани филиз, истихрољи маъданњо, об аз каъри заминро тарњсозї,
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тањия ва таъмин менамоянд, инчунин хулањои нав, сафол ва дигар
масолењро коркард менамоянд ё љанбањои саноати кўњкорї ё металлургии
марбут ба мавод, маҳсулот ё равандҳои муайянро омӯхта, машварат
медиҳанд
287. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− муайянкунии љойгиршавї ва банаќшагирии истихрољи ангишт,
маъдани филизї, маъданњои ѓайрифилизї ва масолеҳи сохтмонї ба
монанди сангу шаѓал;
− муайян намудани усулњои мувофиќи самарабахши азхудкунии
сарватњои зеризаминї ва истихрољи маъдан, навъњои механизмњои
истифодашаванда, лоињакашї ва идоракунии сохтмони конњои ангишт,
чоњ ва наќби конњо;
− таъмини ќоидаю тартиби техникаи бехатарї ва воситањои ёрии
аввалия, махсусан зери замин;
− гузаронидани тањќиќот, тањияи усулњои аз маъдан њосил кардани
метал ва машварат оид ба истифодаи онњо;
− тањќиќоти хосиятњои метал ва хӯлањо, коркарди хӯлањои нав,
машварат ва назорати љанбаҳои технологии истеҳсол ва коркарди метал ва
хӯлаҳо;
− нигоҳ доштани робитаҳои истеҳсолї ва машварат бо дигар
мутахассисон, хусусан, бо геологҳо ва геофизикҳо;
− омӯзиши конњо, чоњ барои арзёбии даромаднокї.
288. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– муҳандиси кўҳкорї;
– мухандиси корхои парматарконї (тарконанда);
– мухандиси илмї оид ба рехтани филиз;
– металлург.
289. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– геолог–2114;
– геофизик–2114.
§ 8. 2147. Муњандисони корњои нафту газ
290. Муњандисони корњои нафту газ корњои тањќиќотї мегузаронанд,
равандњои пармакунї, истихрољ, нигоҳдорї, интиќоли нафти хом, гази
табиї, истифодабарии чоҳҳои нафту гази ба дигар гурўњњо
шомилгардидаро тарњрезї, таҳия, машварат ва идора мекунанд. Онҳо ба
хизматрасонии техникї ва таъмири дастгоҳу таљҳизоти нафту газ
масъуланд, роњњои баланд бардоштани самаранокии корњоро муайян
мекунанд, истифодаи оќилонаи меҳнат, захираҳои табиї ва маводро
таъмин мекунанд.
291. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
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− гузаронидани тањќиќот дар соҳаи пармакунии чоҳҳо, истихрољ,
нигоҳдорї ва интиќоли нафту газ;
− муайян кардани минтаќаҳои пармакунї ва таҳияи усулҳои назорати
љараёни нафту газ аз чоҳҳо;
− банаќшагирї ва идоракунии нигоҳдорї, коркарди аввалия ва
интиќоли нафту газ;
− тарҳрезии технологияҳои нави тараќќикарда ва воситаҳои техникии
пармакунии чоҳҳои нафту газ ва сохтмони лўлаҳои нафтгузарон ва
анборҳои газу нафт;
− назорати риояи равандҳои технологї, сифати корҳо дар соҳаи
нафту газ, таҳияи чораҳо оид ба баланд бардоштани самаранокї ва
эътимоднокии онҳо;
− андешидани чораҳои оперативї барои рафъи сабабҳои тамоюлшавї
аз рељањои технологии тасдиќшуда;
− ташкили хизматрасонии техникї ва таъмири дастгоҳу таљҳизоти
нафту газ;
− иштирок дар таҳияи наќшаҳои дурнамо ва љорї барои пармакунї,
истихрољ, нигоҳдорї ва интиќоли нафту газ;
− нигоҳ доштани муносибатҳои истеҳсолї ва машварат бо дигар
мутахассисон, хусусан бо геологњо ва геофизикҳо;
292. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– муҳандиси пармакунї (корњои пармагарї);
– муҳандиси мањлулњои гилї;
– муҳандис оид ба истихрољи нафту газ;
– муҳандис оид ба истифодабарии лўлаҳои нафту газгузарон.
293. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
- муњандисони истењсолот, аз љумла аз рўйи мањсулот–2141.
§ 9. 2149. Мутахассисон дар соњаи техника, ба истиснои
муњандис–электротехникњои ба гурўњњои дигар шомилнагардида
294. Ба ин гурўҳи ибтидої мутахассисони соњаи техникии ба истиснои
техникҳои барќї, ба дигар гурўҳҳои гурўҳи хурд 214 Мутахассисони соњаи
техника, ба истиснои муњандисон–электротехникњо дохилнашаванда, дохил
мешаванд. Масалан, ба ин гурўҳ коргароне дохил мешаванд, ки тањќиќот,
машварат мегузаронанд ё таҳияи равандҳои технологї ва ќарорњои
марбут ба техникаи бехатарї дар љойи кор, техникаи биологии тиббї,
оптика, масолењшиносї, тавлиди нерўи атомї, маводи тарканда,
стандартизатсия ва метрологияро анљом медиҳанд.
295. Дар ин њолатњо ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− истифодаи дониш дар соҳаи техника барои тарҳрезї, таҳия, арзёбии
чунин система ва мањсулоти биологии тиббї ва маҳсулот, мисли узвҳо,
протезњо ва асбобҳои сунъї;
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− тарҳрезии дастгоҳҳое, ки дар амалиёти гуногуни тиббї ва системаи
ташаккули тасвирњо, масалан томографияи магнитии инъикос, инчунин
асбобњои барои тазриќи автоматии инсулин ё мониторинги функсияи
бадан истифодашаванда;
− тарҳрезии љузъҳои асбобҳои оптикї, ба монанди линзаҳо, заррабинҳо, телескопҳо, лазерҳо, системаи диски оптикї ва дигар таљҳизот дар
асоси хосиятҳои рўшної;
− тарҳрезї, озмоиш ва ҳамоҳангсозии коркарди захирањои љангии
тарканда мувофиќи таснифи таъминоти ҳарбї;
− тарҳрезї, назорати сохтмон, нерўгоҳҳои барќї;
− арзёбии зарар ва ҳисобҳо барои иљрои корҳои наљотдиҳї;
− омўзиш ва машварат оид ба равандҳои технологии истеҳсолот, ки
ба шиша, сафол, нассољї, маҳсулоти чармї, чўб ва нашриёт марбутанд;
− муайян кардани хатарҳои эҳтимолї, татбиќи ќоидаҳои техникаи
бехатарїва асбобҳо;
− муайян намудани объектњои стандартизатсия, тањияи стандартњои
нав ва омодакунии пешнињодот оид ба таѓйирот ба стандартњо ва дигар
њуљљатњо оид ба стандартизатсия, сертификатсия ва метрология;
− таҳия ва бознигарии шартњо ва тартиботи техникї ва дигар
ҳуљљатҳо оид ба стандартизатсия ва сертификатсия, инчунин иштирок дар
ташхиси сохти мањсулот оид ба арзёбии сатњи стандартизасия ва якхелагии
онњо.
296. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– муҳандис-тањќиќотчї дар соњаи истењсоли маҳсулоти чармї ва
ивазкунандаҳо;
– муҳандиси таљҳизоти лазерї;
– муҳандиси масолењшиносї;
– муҳандиси метрология;
– муҳандиси стандартизатсия;
– муҳандиси техникаи бехатарї.
297. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњњои ибтидоии дигар
мансуб:
– муҳандиси истењсолот–2141;
– муҳандиси њифзи муњити зист–2143.
27. ГУРЎЊИ ХУРДИ 215.
§ 1. Муњандисон–электротехникњо
298. Муҳандисон–электротехникњо корҳои тањќиќотї ва конструкторї
мегузаронанд, сохтмон ва корњои истифодабарии системаии электронї,
барќї, телекоммуникатсионї, љузъҳо, муњаррикњо ва таљҳизотро
машварат, банаќшагирї ва роҳбарї мекунанд. Онҳо низомҳои назоратиро
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барои назорат кардани мањсулнокї ва бехатарии агрегат ва системањои
барќї ва электронї ташкил ва татбиќ менамоянд.
299. Ба уҳдадориҳои гурўњи хурди мазкур, одатан дохил мешаванд:
− гузаронидани тањќиќот, машварат, идоракунии истифодабарии
техникї ва таъмири маҳсулот ва системањои барќї, электронї ва
телекоммуникатсионї;
− машварат,
тарҳрезии
нерўгоҳҳои
барќї
ва
системањои
тавлидкунанда, интиќолдињанда ва таќсимкунандаи нерўи барќ;
− муайян кардани нишондињандањои назоратї барои мањсулнокї,
самаранокї, бехатарии система ва таљҳизоти барќї, электронї ва
телекоммуникатсионї.
300. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин дохил мешаванд:
2151 Муҳандисон–барќчиён
2152 Муњандисон–электроникњо
2153 Муњандисон оид ба телекоммуникатсия ва пахши телевизион ва
радио
§ 2. 2151. Муҳандисон–барќчиён
301. Муҳандисон–барќчиён тањќиќот мегузаронанд, истеҳсол ва
истифодабарии системаҳои барќї, љузъҳо, муҳаррикҳо, таљҳизот,
таљҳизоти гармидиҳии техникиро машварат, тарҳрезї ва идора мекунанд,
инчунин, оид ба масъалањои коркунї, хизматрасонии техникї ва таъмир
машварат медињанд ва идора мекунанд, илова ба ин љанбањои технологии
марбут ба масолењи техникии барќї, маҳсулот ва равандҳоро омӯхта
машварат медињанд, идоракунии оперативї-танзимгариро дар электроэнергетика амалї мекунанд.
302. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− машварат ва тањияи неругоҳҳои барќї ва системаи тавлид, интиќол
ва таќсимоти нерўи барќ;
− назорат, санљиш ва мониторинги кори системаҳои тавлид, интиќол
ва таќсимоти нерўи барќ, инчунин истифодабарии дурусти таљҳизоти
гармидиҳии техникї, дастгоњњои гармї-барќидињї ва шабакањои
таъминкунандаи гармї;
− таъмини фаъолияти таљҳизоти энергетикї, шабакаҳои барќї ва
гармидиҳї, лўлаҳои ҳаво ва газгузарон, иштирок дар рушди хољагии
энергетикї, таљдид ва навсозии системаҳои таъминоти барќ;
− машварат ва тањияи системањо барои
муҳаррикҳои барќї,
кашакњои барќї ва дигар таљњизот ё асбобњои барќии маишї;
− насби ноќилњои барќї дар биноњо ва дигар иншооти саноатї;
− муайян кардани нишондињандањои санљишї ва тартиби назорати
мањсулнокї ва бехатарии системаҳои тавлид ва таќсимоти нерўи барќ,
муҳаррикҳо ва таљҳизот;
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− муайян кардани усулҳои истеҳсоли системаҳои барќї, инчунин
хизматрасонии тењникї ва таъмири системаҳои мављудаи барќї,
муҳаррикҳо ва таљҳизот;
− татбиќи идоракунии оперативї-танзимкунї дар соҳаи энергетика.
303. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– танзимгари нерўгоњи барќї;
– муҳандиси системаи барќї;
– муҳандис-техники гармї;
– муҳандис- барќчї;
– муҳандис- механики барќї;
– муҳандис- энергетик.
304. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– муҳандиси тавлиди барќ ва нерўи офтобї–2149;
– муҳандис- электроник–2152;
– муҳандис оид ба пахш–2153;
– муҳандиси телекоммуникатсионї–2153.
§ 3. 2152. Муњандисон–электроникњо
305. Муњандисон–электроникњо тањќиќот мегузаронанд, коркард, кор,
хизматрасонии техникї, таъмири системаҳои электрониро лоињакашї ва
идора мекунанд, инчунин љанбаҳои технологии марбут ба мавод, маҳсулот
ва равандњои радиоэлектрониро меомўзанд ва машварат медињанд.
306. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− таҳияи асбобҳои электронї ё љузъҳо, наќша ва системањо ва
машварат дар ин соҳа;
− муайян кардани усулҳои истеҳсол ё насби маҳсулоти электронї ва
системаи онњо,
масолеҳ ва стандартҳои сифат, идоракунии корњои
истењсол ё насби маҳсулот ва системаи электронї;
− муайян кардани нишондињандањои назоратї ва амалиёт бо маќсади
таъмини кори самаранок ва бехатарии системањои электронї, муҳаррикҳо
ва таљҳизот;
− ташкил ва идоракунии хизматрасонии техникї, таъмири система ва
таљҳизоти электронии мављуда;
− гузарондани тањќиќот ва машваратдињї дар доираи системањои
радиолокатсионї, телеметрї ва системањои идоракунии фосилавї,
микромављї ва дигар таљҳизоти электронї;
− тарњрезї ва тањияи алгоритмҳои коркарди сигналњо ва амалисозии
онҳо тавассути интихоби мувофиќи воситањои дастгоњї ва барномавї;
− таҳияи дастгоҳҳо ва амалиёт барои озмоиши љузъиёт, наќша ва
системањои электронї,.
307. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– муҳандис оид ба асбобњои санљишї-андозагиранда ва автоматика;
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– муҳандиси системаи њисоббарори раќамї;
– муҳандис –тањиягари системаи дарунсохт;
– муҳандис- электрончї.
308. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
− муҳандис-барќчї–2151;
– муҳандис оид ба телекоммуникатсия–2153.
§ 4. 2153. Муњандисон оид ба
телекоммуникатсия ва пахши телевизион ва радио
309. Муњандисон оид ба телекоммуникатсия ва пахши телевизион ва
радио корњои тањќиќотї мегузаронанд, сохтмон, коркунї, хизматрасонии
техникї ва таъмири система ва таљҳизоти телекоммуникатсиониро
машварат, тарҳрезї ва идора мекунанд. Онҳо љанбаҳои технологиро
марбут ба мавод, маҳсулот ва равандҳои телекоммуникатсионї меомўзанд
ва машварат медиҳанд.
310. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− гузарондани тањќиќот, машварат ва тарҳрезии дастгоҳҳо ё љузъҳо,
система, таљҳизот ва марказҳои таќсимотии телекоммуникатсионї;
− муайян кардани усулҳои истеҳсол ва насби система ва таљњизоти
телекоммуникатсионї, идоракунии корҳо оид ба истеҳсол ё насби система
ва таљњизоти телекоммуникатсионї;
− ташкил ва идоракунии хизматрасонии техникї ва таъмири система
ва таљҳизоти мављудаи телекоммуникатсионї;
− тањќиќот ва машварат оид ба масъалаҳои марбут ба таљҳизоти
телекоммуникатсионї;
− банаќшагирї ва тарҳрезии шабакаҳои коммуникатсионї дар асоси
каналњои алоќаи шабакавї, оптикї- нахї ва бесим;
− тарҳрезї ва таҳияи алгоритмҳои коркарди сигналҳо ва татбиќи
онҳо тавассути интихоби мувофиќи воситањои дастгоњї ва барномавї;
− тарҳрезии шабакаҳои телекоммуникатсионї ва системаи пахши
барномаҳои радио ва телевизион, аз љумла, кабелї ва бесим.
311. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– муҳандис оид ба пахш;
– муҳандис оид ба васли таљњизоти телекоммуникатсионї;
– муҳандис - тањиягар оид ба телекоммуникатсия.
312. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
− муҳандис- барќчї–2151;
– муҳандис- электрончї–2152.
28. ГУРЎЊИ ХУРДИ 216.
§ 1. Меъморон, лоиҳакашон, геодезистҳо ва тарроњон
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313. Меъморон, лоиҳакашон, геодезистҳо ва тарроњон манзарањо,
ландшафтҳо, намуди беруна ва дохилии биноҳо, маҳсулоти истеҳсолшаванда, инчунин, мундариљаи визуалї ва аудиовизуалиро бо маќсади
интиќоли иттилоот банаќшагирї ва тарњрезї мекунанд. Онњо бо маќсади
аниќ љойгир кардани объектњои љуѓрофї корњои муњаќќиќї мегузаронанд,
харитањоро месозанд, омода мекунанд ва ислоњот медароранд, наќша ва
сиёсати назорати истифодаи заминро тањия ва амалї мекунанд.
314. Ба уҳдадориҳои кормандони гурӯҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешавад:
− муайян кардани ҳадафҳо ва маҳдудиятҳои марбут ба супориши
тарроҳї тавассути машварат бо мизољон ва љонибҳои манфиатдор;
− муайян кардани ќарорҳои тарроҳї ва наќшаҳо барои ҳамоҳангсозии
мулоҳизаҳои эстетикї бо талаботи техникї, функсионалї, экологї ва
технологї, омода кардани ангораҳо, диаграммаҳо, тасвирҳо, тасвирҳои
аниматсионї, наќшаҳо, харитаҳо, љадвалҳо, намунаҳо ва амсилаҳо барои
интиќоли ќарорҳои тарроҳї ва дигар маълумот;
− таҳлили аксҳо, тасвирҳои моҳвораї, ҳуљљат ва додањои геодезї,
харитаҳо, сабтҳо, гузоришҳо ва омор;
− тањќиќот ва таҳлили талаботи функсионалї, фазої, тиљоратї,
фарҳангї, талаботи техникаи бехатарї, минтаќањои њифзи табиат ва
талаботи эстетикї.
315. Машѓулиятҳои гурӯҳи хурди мазкур ба гурӯҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
2161
Меъморони биноњо ва иншоот
2162
Меъморони манзараҳо(ландшафт)
2163
Тарроҳони молњои истеъмолї ва маснуоти саноатї
2164
Лоињакашон–шањрсозон ва лоињакашон дар дигар соњањо
2165
Геодезистњо, харитакашњо, топографњо ва мутахассисони
машғулиятҳои ҳаммонанд
2166
Лоињакашони графикї ва мултимедї
§ 2. 2161. Меъморони биноњо ва иншоот
316. Меъморони биноњо ва иншоот лоињањои биноњои тиљоратї,
саноатї, маъмурї, истиќоматї ва истироњатиро тањия намуда, сохтмон,
хизматрасонии техникї ва барќароркунии онњоро ба наќша гирифта,
назорат мекунанд.
317. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
− коркарди нав ва такмил додани назария ва усулњои мављудаи
меъморї;
− азназаргузаронии майдонњои сохтмонї, машварат бо мизољрон,
роњбарият ва дигар шахсони манфиатдор њангоми муайян кардани намуд,
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услуб ва миќёси биноњои пешнињодшаванда ва ворид намудани таѓйирот
ба биноњои мављуда;
− пешнињод намудани маълумот дар бораи лоињањо, масолењ ва
муњлати тахминии сохтмон;
− омодасозии ҳуљљатҳои лоиҳа, аз љумла наќшаҳои генералї, ангорањо
(эскизҳо) ва наќшаҳои миќёсї, ки љузъҳои сохторї, механикї ва эстетикиро
дар доираи тарҳи ниҳоии лоиҳа муттаҳид мекунанд;
− ҳамоҳангсозии ќарорҳои лоиҳавї ва шароити сохтмон бо маќомоти дахлдор;
− тартиб додани асоснокии техникї-иќтисодї ва њисобгирии зарурии
хаљми корњои сохтмониву васлкунї, муайян кардани арзиши харољоти
сохтмон, таркиб ва миќдори зарурии таљњизот, маҳсулот ва масолењ;
− тартиб додани таснифот ва хуљљатњои шартномавї барои истифода
бурдани сохтмончиён, инчунин аз номи мизољон гузаронидани озмунҳо;
− муайян намудан ва дарёфти роњњои бехтарини њалли масъалањои
вобаста ба истифода ва сифати дохилии биноњо, тартиб додани лоињањо,
тасвирњо ва наќшањои зарурї;
− амалї намудани назорати муаллифї ва техникї ба сохтмони
иншооти пешбинишуда;
− назорати мутобиќати масолеҳи сохтмонї, таркиб, маҳсулоти
истифодашуда ба лоиҳаҳои тасдиќшуда, стандартҳо ва шартҳои техникии
сохтмон;
− барќарорсозї ва таљдиди иншооти мероси фарҳангї, инчунин
дигар иншоот;
− нигоҳ доштани муносибатҳои истеҳсолї ва машварат бо дигар
мутахассисони дахлдор.
318. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– меъмори бино ва иншоот;
– меъмори дохили биноњо (интерер);
– меъмор–лоињасоз.
319. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
− меъмори манзарањо (ландшафт)–2162;
– тарроњњони дохили бино ва рассомон–ороишгарон–3432.
§ 3. 2162. Меъморони манзарањо (ландшафт)
320. Меъморони манзараҳо манзара ва фазои кушодро барои лоиҳаҳо,
ба монанди боѓҳо, муассисаҳо, боѓҳои љамъиятї, канораи роҳҳо,
ќаламрави берунї барои сохтмон, биноҳои тиљоратї, саноатї ва
истиќоматиро ба наќша гирифта, тарҳрезї мекунанд, инчунин, сохтмон,
хизматрасонии техникї ва барќарорсозии онҳоро банаќшагирї намуда,
назорат мебаранд.
321. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
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− таҳияи нав ё такмил додани назария ва усулҳои мављуда, инчунин,
машваратдињї ба масъалањои сиёсат дар соњаи меъмории манзарањо;
− азназаргузаронї ва машварат ба мизољон, роҳбарият ва дигар
љонибҳои манфиатдор дар муайян кардани намуд, услуб ва миќёси биноҳои
пешниҳодшуда, боѓҳо, роҳҳо ва дигар майдонњои кушод;
− љамъоварї ва таҳлили маълумот дар бораи љойгиршавии иншоот ва
маълумоти коммуналї оид ба хусусиятҳои љуғрофї ва экологї, шаклњои ,
релеф, хок, наботот, гидрология дар майдони сохтмон, тавсифномаи
беруна ва иншооти сунъї, бо маќсади таҳияи тавсияҳо оид ба истифода ва
иморатсозии ќитъаи замин, тањлили амалишавандагии техникї-иќтисодї
ва арзёбии таъсир ба муњити зист;
− омодасозии ҳисоботҳо, наќшаҳои стратегї, наќшаҳои майдони
сохтмон, тарњҳои корї, таснифот ва харољот барои иморатсозии ќитъаҳои
замин, аломатгузории маҳал ва љузъиёти лоиҳа, аз љумла, амсилаҳои мањал,
иншоот, наботот ва дастрасї;
− омодасозии таснифот ва ҳуљљатҳои шартномавї барои истифода аз
љониби сохтмончиён ва пудратчиёни сохтмон, инчунин, гузаронидани
озмунҳо аз номи мизоҷон;
− таъмини робитаҳои зарурї барои иљрои лоиҳаҳо бо дарназардошти
услуб, нарх, сарфи ваќт ва риояи дастурҳо;
− муайян ва дарёфти роҳҳои муносиби ҳалли мушкилоти марбут ба
истифодабарї ва сифати вазъияти атроф ва таҳияи лоиҳа ва наќшаҳои
зарурї;
− назорати корњои сохтмонї ё барќарорсозї бо маќсади таъмини
риояи таснифот ва стандартњои сифат;
− нигоҳ доштани муносибатҳои истеҳсолї ва машварат бо дигар
мутахассисони дахлдор.
322. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– муҳандиси кабудизоркунї;
– меъмори манзарањо;
– лоињакаши минтаќањои боѓї.
323. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
− меъмори бино ва иншоот–2161;
– лоињакашон–шањрсозон ва лоињакашон дар дигар соњањо–2164.
§ 4. 2163. Тарроњони молњои
истеъмолї ва мањсулоти саноатї
324. Тарроҳони молњои истеъмолї ва маҳсулоти саноатї маҳсулотро
барои истеҳсол тарҳрезї ва таҳия намуда, лоињањо ва таснифоти молњои
оммавї, силсилавї ва фармоишї омода месозанд.
325. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
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− муайян кардани ҳадафҳо ва маҳдудиятҳои марбут ба супориши
лоињасозї, тавассути машварат бо мизољон ва љонибҳои манфиатдор;
− таҳияи консепсияи тарроҳии либос, матоъ, молҳои саноатї,
тиљоратї, истеъмолї ва ороишот;
− мувофиќаи мулоњизањои эстетикї бо талаботи техникї,
функсионалї, экологї ва технологї;
− омода кардани ангораҳо, диаграммаҳо, тасвирҳо, наќшаҳо, нусхаҳо
ва амсилањо барои интиќоли мафњум (консепсия)-њои тарроҳї;
− муҳокимаи ќарорҳои тарроҳї бо мизољон, роҳбарият, њайати савдо
ва истеҳсолот;
− интихоб, тавсиф ва тавсияҳо марбут ба маводи функсионалї ва
эстетикї, усулҳои истеҳсол ва пардоз барои истеҳсолот;
− тавсиф ва ҳуљљатгузории тарҳи интихобшудаи маҳсулот;
− омода ва интиќоли тимсол ва намунаҳо;
− назорат аз тайёр кардани намунањо, барномањо ва асбобњо, инчунин
раванди истењсолот.
326. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– тарроњи бозичањо;
– тарроњи маҳсулоти саноатї;
– тарроњи ороишоти заргарї;
– амсиласози либос;
– тарроњи либос.
327. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– меъмори биноҳо ва иншоот–2161;
– меъмори манзарањо–2162;
– тарроњони дохили бино ва рассомон- ороишгарон–3432.
§ 5. 2164. Лоињакашон–шањрсозон ва лоињакашони дигар соњањо
328. Лоињакашон–шањрсозон ва дигар лоињакашони инфрасохтори
шањрї соҳањои стратегия ва наќшаҳои истифодаи заминро дар шаҳру деҳот
ва рушди системаи наќлиёт таҳия карда, иљрои онҳоро ташкил мекунанд.
Онҳо оид ба масъалаҳои марбут ба омилҳои иќтисодї, экологї ва
иљтимоии ба истифодаи замин ва љараёни наќлиёт таъсиррасонанда,
тањќиќот гузаронда, машварат медиҳанд.
329. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− таҳия ва мувофиќатгардониии инфрасохтори шаҳр;
− љамъоварї ва таҳлили маълумот оид ба омилҳои иќтисодї, ҳуќуќї,
сиёсї, фарҳангї, демографї, иљтимої, физикї ва экологии ба истифодаи
замин таъсиррасонанда;
− машварат бо маќомоти њокимиятї, ањолї ва мутахассисон дар
соҳаҳои мисли меъморї, банаќшагирї, илмҳои љамъиятї, муҳити зист ва
ќонунгузорї;
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− тањияи тавсияњо марбут ба истифода ва иморатсозии ќитъањои
замин, рўнамоии тавсифњо ва наќшањои айёнї, барномањо ва лоињањо ба
гурўњњо ва шахсони алоњида;
− машварат бо маќомоти њокимиятї, ширкатњо ва ањолдї дар масоили
марбут ба банаќшагирии ањрї ва минтаќавї ва пешнињодот
− баррасї ва арзёбии њисобот оид ба таъсир ба муњити зист;
− банаќшагирї ва ҳамоҳангсозии људокунии ќитъањои замин барои
боѓҳо, муассисаҳо, фурудгоҳҳо, шоҳроҳҳо ва лоиҳаҳои ба он вобаста,
инчунин ќитъаҳо барои
сохтмони биноҳои тиљоратї, саноатї ва
истиќоматї;
− тарњрезї ва машварат оид ба масъалаҳои тартибдињии хатсайрњо ва
танзими ҳаракат дар роњ ва системаи наќлиёти љамъиятї бо маќсади
таъмини самаранокї ва бехатарии он.
330. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– лоињасозони инфрасохтори шаҳрї;
– лоињасозони ќитъањои замин;
– лоињасозони њаракати наќлиёт.
331. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
− меъмори бино ва иншоот–2161;
– меъмори манзарањо–2162.
§ 6. 2165. Геодезистњо, харитакашњо,
топографњо ва мутахассисони машғулиятҳои ҳаммонанд
332. Геодезистњо, хариткашњо, топографњо ва мутахассисони машғулиятҳои ҳаммонанд љойгиршавии даќиќи объект ва марзњои хушкии табиї
ва сунъии офаридаи инсонро муайян мекунанд, инчунин харита ва
наќшаҳои раќамї, графикї ва тасвирї ё дигар намоишњои визуалиро бо
истифода аз тарз ва усулҳои илмию риёзї омода ва бознигарї менамоянд
333. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− азназаргузаронї, андозагирї ва тавсифи сатҳи замин, конњо, сатҳи
зеризаминї, дарёҳо ва ќабатњои кўлњо;
− љойгиркунии даќиќи объектҳои гуногун ва баќайдгирии маълумоти
тањќиќотї дар андозаи раќамї;
− тартиб додани диаграммаҳои банаќшагирии сохмони иншооти обї;
− банаќшагирї ва гузаронидани аксбардории ҳавої;
− тарҳрезї, тартиб додан ва бознигарии харитаҳо, диаграммаҳо бо бо
ёрии аксњои ҳавої ва аксҳои дигар, тасвирҳои моҳвораї, ҳуљљат ва
додаҳои геодезї, харита, сабтҳо, гузоришҳо ва оморҳои мављуда;
− тањќиќот ва таҳияи системаҳои андозагирии геодезї, фотограмметрї, системаҳои кадастрї ва иттилоотии топографї;
− омўзиш ва машварат оид ба љанбаҳои техникї, эстетикї ва
иќтисодии истеҳсоли харитаҳо;
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− нигоҳ доштани робитаҳои истеҳсолї ва машварат бо дигар
мутахассисони дахлдор.
334. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– аэрофотогеодезист;
– гидрограф;
– муҳандис оид ба идоракунии замин;
– муҳандис оид ба фотограмметр;
– муҳандиси заминсозї;
– харитакаш;
– топограф.
335. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– муҳандис оид ба таснифот ва смета (харољот)–2149
– геодизистњо–2165
– техник оид ба кадастри замин–3111
– техник-механик (самти умумӣ)–3115
§ 7. 2166. Тарроњони графикї ва мултимедї
336. Тарроњони графикї ва мултимедї мундариљаи визуалї ва
аудиовизуалиро барои интиќоли иттилоот тавассути шаклњои чопї,
наворї, электронї, раќамї ва дигар шаклҳои њомилони визуалї ва садоиро
тарҳрезї мекунанд. Онҳо эффектҳои графикї, махсус, аниматсияҳо ва
дигар образњои визуалиро барои истифода дар бозиҳои компютерї,
филмҳо, видеонаворњо (клипҳо)-и мусиќї, васоити чопии ахбори умум ва
таблиғот эљод мекунанд.
337. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− муайян кардани ҳадафҳо ва маҳдудиятҳои марбут ба супориши
лоињакашї, тавассути машварат бо мизољон ва љонибҳои манфиатдор;
− гузарондани тањќиќот ва тањлили талаботи функсионалї ба
таљњизоти алоќа;
− таҳияи консепсияҳои тарроњии субъектҳои интиќолшаванда;
− омода намудани ангораҳо, диаграммаҳо, тасвирҳо ва амсилањои
(макетњо) аслї барои интиќоли консепсияҳои тарроњї;
− таҳияи графика ва аниматсияњои мураккаб мувофиќ ба талаботи
функсионалї, эстетикї ва эљодии дар супориши лоињакашї пешбинишуда;
− офаридани тасвирҳои дученака ва сеченакаи объектҳоро дар
ҳаракат нишондиҳанда ё ягон раванд бо истифода аз барномаҳои
аниматсия ё амсиласозии компютерї тасвиркунанда;
− муҳокимаи ќарорҳои тарроњї бо мизољон, роҳбарият, њайати савдо
ва истеҳсолї;
− интихоб, тавсиф ва тавсияҳо оид ба маводи функсионалї ва
эстетикї ва њомилон барои интишор, дастрасї ё инъикос;
− тавсиф ва ҳуљљатгузории тарроњии интихобшудаи маҳсулот;
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− назорат ё сохтан дар њомили интихобшуда.
338. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– тарроњи Web–сайт;
– тарроњи нашриёти чопї;
– тарроњи мултимедї;
– рассоми графики компютерї;
– рассоми реклама;
– рассом-мултипликатор.
339. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
− тарроњони бинои дохилї–3432;
– Web–усто–2513;
– таҳиягари таъминоти барномавї–2512;
– рассом– наќќош–2651;
– рассом-ороишгар–3432.
29. ГУРЎЊИ ХУРДИ 217.
§ 1. Мутахассисони соњаи идораи наќлиёти њавої ва дарёї
340. Мутахассисони соњаи идораи наќлиёти њавої ва дарёї уњдадорї
ва амалиёти техникї барои таъмини њаракати бехатар ва самараноки ин
воситањо, инчунин такмил додани системањои барќї, электромеханикї ва
автоматии идоракунии њаракатрои љро мекунанд.
341. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд: назорати кори таљњизоти механикї, барќї ва электронї дар
киштињо, фармондињї ва киштиронии киштињои дарёї ва њавої,
идоракунии њаракати киштињои дарёї ё њавої ва такмил додани
системањои барќї, электромеханикї ва автоматии идоракунии њаракат.
342. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
2171 Сарнишин (капитанњо)-и киштї ва мутахассисони машғулиятҳои
ҳаммонанд
2172 Њавонавардон ва мутахассисони машғулиятҳои ҳаммонанд
§ 2. 2171………………………………………… Сарнишин (капитанњо)-и
киштї ва мутахассисони машғулиятҳои ҳаммонанд
343. Сарнишин (капитанњо)-и киштї ва мутахассисони машғулиятҳои
ҳаммонанд фармондеҳї ва паймоиши киштиҳоро дар дарёҳо анљом
медињанд.
344. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
− фармондеҳї ва назорати экипаж ва киштиҳои дарёї дар обҳои
дохилї;
− назорати кори таљҳизоти механикї, барќї ва электронии киштї;
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− таъмини бехатарии боркунї ва борфарої, риояи ќоидаҳо ва
меъёрҳои бехатарї аз љониби экипаж ва мусофирон;
− назорати киштиҳо ҳангоми ворид шудан ва баромадан аз бандарҳо,
гузаштан аз каналҳо, гулўгоњ ва дигар роҳҳои обї, он љо, ки дониши
махсус талаб мешаванд;
− банаќшагирї ва ташкили назорати техникии бањрабардорї ва
таъмири киштиҳо бо маќсади таъмини риояи таснифот ва ќоидаҳо;
− ташкили омўзиши мувофиќ барои экипаж оид ба тартиб ва
ќоидаҳои истифодабарии таљҳизоти нави механикї, барќї ва электронї
дар киштї;
− истифодаи донишњои назариявї ва амалии соњаи истифодабарии
киштињо барои муайян намудан ва њалли масоили дар раванди кори онњо
бамиёномада;
− пурра намудани захирањои киштї, мутобиќи талаботи муќарраршуда, бурдани сабтњои бањисобгирї;
− интиќол ва ќабули иттилооти муќаррарї, инчунин иттилоот дар
бораи њолатњои фавќулода аз истгоњњои соњилї ва дигар киштињо.
345. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– муҳандис-супериндентант.
– сарнишини киштї
§ 3. 2172. Њавонавардон ва мутахассисони машғулиятҳои ҳаммонанд
346. Њавонавардон ва мутахассисони машғулиятҳои ҳаммонанд кори
таљҳизоти механикї, барќї ва электронии ҳавопаймоҳоро барои ҳамлу
наќли мусофирон, хаткашонї ва бор назорат ва роњбарї мекунанд,
супориш ва уњдадорињои пешазпарвозї, инчунин, уњдадорињои мувофиќро
њангоми парвоз анљом медињанд.
347. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
− идоракунии њавопаймо њангоми
парвоз тибќи ќоидањо ва
дастурњои амалкунанда оид ба истифодабарии техникї ва назорати
бехатарии парвоз;
− назорати кори таљњизоти механикї, барќї ва электронї ва таъмини
кори дурусти њамаи асбобњо ва системаи идоракунї;
− истифодаи донишҳои назариявї ва амалї дар соҳаи парвоз барои
муайян ва ҳалли мушкилоти дар љараёни кор бамиёномада;
− омўзиши журнали парвоз ва гузаронидани санљиш бо маќсади
таъмини
коршоямии
механикии
киштии
њавої,
пуррагї
ва
баанљомрасонии хизматрасонии тењникї, ба њолати корї даровардани
таљњизот;
− гузаронидани дастурдињї ва бартараф намудани монеањо пеш аз
парвоз ва нигоњ доштани алоќа бо хадамоти рўизаминии идоракунии
парвоз њангоми парвоз;
348. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
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– муњандиси парвоз;
– њавонавард;
– њавонавард–дастурдињанда;
– њавонаварди чархбол;
– њавонаварди ҳавопаймо.
349. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
− танзимгари авиатсионї–3154;
– роњнавард (дар авиатсия)–3151.
30. ЗЕРГУРЎЊИ 22. МУТАХАССИСОН
ДАР СОЊАИ ТАНДУРУСТЇ
350. Мутахассисони дар соњаи тандурустї тањќиќот гузаронда,
консепсияҳо, назарияҳо, усулҳоро такмил ва ташаккул медињанд,
донишҳои илмиро дар соњаи тиб, парастории тиббї, дандонпизишкї,
байторї, дорусозї ва пешгирии саломатиро дар амал татбиќ мекунанд.
Сатҳи салоњияти аксар машѓулиятњои ба ин зергурӯҳ дохилшаванда, ба
сатњи чоруми тахассуси мувофиќат мекунад.
351. Уҳдадориҳои кормандони зергурӯҳи мазкур одатан иборатанд:
− гузаронидани тањќиќоти илмї ва ба даст овардани донишҳои илмї
тавассути омӯзиши бемориҳои одамон ва ҳайвонот, инчунин, усулҳои
табобати онҳо;
− машваратдињї ё татбиќи чораҳои пешгирикунанда ва муолиҷавӣ;
− таҳияи ҳуљљатҳои илмї ва ҳисоботҳо;
− уњдадорињо метавонанд, роњбарї кардани дигар коргаронро дар бар
гиранд.
352. Машғулиятњои зергурӯњи мазкур ба гурӯҳҳои хурди зерин тақсим
мешаванд:
221 Табибон ва мутахассисон дар соњаи фаъолияти муолиҷавӣ ва
экспертї -ташхисї
222 Мутахассисон оид ба нигоњубинии тиббї ва момодоягї
223 Табибони баландихтисос ва
таљрибаи тибби мардумї ва
ѓайрианъанавї
224 Табибони ёрии таъљилии тиббї ва фелдшерон
225 Табибони байторї
226 Мутахассисони дигар дар соњаи тандурустї
Эзоњ: Машѓулиятҳои ба монанди муҳандисњои таљҳизоти биотиббї,
равоншиносон ва физикҳои тиббї ба ин зергурӯҳи 22 Мутахассисон дар соњаи
тандурустї дохил намегарданд, балки ба гурӯҳҳои дигар тааллуќ доранд.

31. ГУРЎЊИ ХУРДИ 221.
§ 1. Табибон ва мутахассисон дар соњаи
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фаъолияти муолиҷавӣ ва экспертї -ташхисї
353. Табибон ва мутахассисон дар соњаи фаъолияти муолиљавї ва
экспертї-ташхисї беморї, дардмандї, захмњо ва дигар нуќсњои љисмонї ва
руҳии одамонро бо истифода аз принсип ва амалиёти тибби муосир
меомўзанд, ташхис, табобат ва пешгирї мекунанд.
354. Онҳо иљрои наќшаҳои нигоҳубин ва табобатро аз љониби дигар
муассисаҳои тандурустї банаќшагирї, назорат ва арзёбї мекунанд,
инчунин фаъолиятро дар соњаи тањсилоти
тиббї ва корҳои илмїтањќиќотї анљом медињанд.
355. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− гузаронидани муоинаи тиббии беморон ва мусоҳиба бо онҳо ва
аъзои оилаи онҳо барои муайян кардани вазъи саломатии онҳо;
− таъйини озмоишҳои ташхисї ва таҳлили натиљаҳои онҳо;
− таъйин ва идоракунии муолиҷаи дорудармонӣ ва чорањои
пешгирикунанда;
− гузаронидани љарроњї ва дигар амалиёти дармонгоњї;
− назорати ҳолати беморон ва вокуниш ба табобат;
− машварат оид ба саломатї, хўрок ва тарзи њаёт барои пешгирї ё
табобати бемориҳо ва нуќсњо;
− муайян ва идоракунии мушкилиҳои пеш аз таваллуд, ҳангомии
таваллуд ва баъд аз он;
− банаќшагирї, идоракунї ва иљрои наќшаҳо барои фиристодани
беморони эњтиёљманд барои гирифтани ёрии тиббии махсус, дарозмуддат ё
дигар намудҳои хизматрасонии тандурустї;
− мубодилаи иттилоот тиббї бо дигар мутахассисони корозмудаи
соҳаи тандурустї барои таъмини нигоҳубини муттасил ва ҳамаљониба;
− огоњонидани маќомоти давлатї дар бораи таваллуд, фавт ва
беморињое, ки бояд ба ќайд гирифта шаванд;
− гузаронидани тањќиќоти илмї дар соҳаи нуќсњои саломатї ва
бемориҳои инсон, усулҳои пешгирикунанда ё муолиҷавӣ.
356. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
2211 Табибон (касбњои махсусгардонидашуда–1)
2212 Табибон (касбњои махсусгардонидашуда–2)
2213 Табибон (касбњои махсусгардонидашуда–3)
2214 Табибон (касбњои махсусгардонидашуда–4)
2215 Табибон (касбњои махсусгардонидашуда–5)
2216 Мутахассисон дар соҳаи фаъолияти экспертї–ташхисї
2217 Табибон дар соҳаи љарроҳї
§ 2. 2211–2215. Табибон (касбњои махсусгардонидашуда 1–5)
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357. Табибон беморї, дардмандї, захмњо ва дигар нуќсњои љисмонї ва
руҳии одамонро ташхис, табобат ва пешгирї мекунанд, њолати умумии
саломатии одамонро бо истифода аз усулњои озмоиш, ташхис, тиббї,
љарроњї, љисмонї ва руњї дар асоси истифодаи принсип ва амалиёти тибби
муосир нигоњдорї менамоянд.
358. Онҳо дар категорияњои муайяни баморињо, тоифаи беморон ё
усулњои муолиља мутахассисанд ва метавонанд, дар соњаи тањсилоти тиббї
ва илмї-тањќиќотї, дар соњаи тахассуси интихобшуда фаъолият намоянд.
359. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− гузаронидани муоинаи тиббии беморон, мусоҳиба бо онҳо ва аъзои
оилаи онҳо барои фаҳмидани вазъи саломатии бемор;
− омўзиши маълумоти тиббии аз љониби табиби бемори ба онњо
фиристодашуда ё дигар муассисаи тиббї пешниҳодшуда;
− муайян кардани усулҳои оќилонаи ташхиси беморон барои аниќ
намудани хусусияти нуќс ё беморї;
− таъйинот, намудани озмоишҳои махсуси ташхисї барои муайян
кардани хусусияти нуќс ё беморї;
− таъйинот ва љорї намудани мониторинги вокуниши беморон ба
табобат, доруҳо, рафъкунандаи дард, равондармонї (психотерапия),
барномаҳои барќарорсозии љисмонї ва дигар чораҳои пешгирикунандаю
солимгардонї;
− ташкил ва мустаќилона гузаронидани амалиёти зарурии ташхисї ва
озмоишгоњї мувофиќи стандартҳои муќарраршуда барои арзёбии ҳолати
беморон;
− идоракунии мушкилот пеш аз таваллуд, њангоми он ва баъд аз
таваллуд;
− баќайдгирии иттилооти тиббии беморон ва табодули иттилоот бо
мутахассисони соҳаи тиб барои таъмини нигоҳубини ҳамаљониба;
− огоҳ кардани беморон, оилаҳо ва аҳолї оид ба чораҳои
пешгирикунанда, табобат ва нигоҳубин дар сурати бемориҳои алоњида;
− гузаронидани чоккунии љасад барои муайян кардани сабабҳои
марг;
− тањќиќоти нуќс ва бемориҳои алоњидаи инсон, инчунин, усулҳои
пешгирї ё муолиҷавӣ ва паҳн кардани натиљаҳо, аз љумла тавассути
гузоришҳои илмї;
− банаќшагирї ва иштирок дар барномаҳои пешгирї ва назорати
паҳншавии бемориҳои муайян;
360. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– табиби занона-момодоя;
– табиб–вирусшинос;
– табиб–асабшинос (барои калонсол);
– табиб-руњшинос;
– табиби беморињои шуш (кўдакона);
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– табиб– муолиљаи беморињои дарунї;
– табиб-эндокринолог (барои калонсол);
– табиби таснифоти умумї.
361. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
− табиб-љарроҳи умумї–2217;
– табиб–дандонпизишк–2261;
– дорусоз–2262;
– табиби бењдоштии нурафконї (радиатсионї)–2269.
Эзоњ: Машѓулиятњои ба ин гурўњњои ибтидої дохилшуда, маълумоти олии
тиббї, тайёрии баъдидипломии клиникї, инчунин ва тањсилоти олии баъдихатмиро
дар соњаи тахассусї талаб мекунанд. Ба ин гурўњ табибон–интернон
(таљрибаомўзон) њам дохил мешаванд, ки маълумоти олии тиббї гирифта,тайёрии
баъдидипломии клиникиро дар соњаи тахассусї мегузаранд. Мутахассисони
тањќиќоти тиббї, ки дар тањќиќоти биотиббї бо истифода аз организмҳои зинда
машғуланд ва дар амалиёти клиникї иштирок намекунанд, ба гурӯҳи ибтидоии 2131
Биологҳо, ботаникҳо, зоологҳо, дорушиносон, мутахассисони машғулиятҳои ҳаммонанд дохил мешаванд. Мутахассисони касбие, ки барномаҳои марбут ба
мониторинг ё назорати фаъолияти инсон ва таъсири онҳо ба муҳити зистро арзёбї,
банаќшагирї ва дар њаёт татбиќ мекунанд, ба гурӯҳи 2133–мутахассисони соњаи
ҳифзи муҳити зист тасниф карда мешаванд.

§ 3. 2216. Мутахассисон дар
соҳаи фаъолияти экспертї–ташхисї
362. Мутахассисон дар соҳаи фаъолияти экспертї–ташхисї барои
арзёбии ҳолати беморон тањќиќоти зарурии ташхисї ва озмоишгоњї
гузаронда, инчунин, ба мутахассисони соҳаи тиб оид ба масъалаҳои ташхис
кумаки машваратї мерасонанд.
363. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− муайян намудани усулҳои дурусти ташхиси беморон барои муайян
кардани хусусияти нуќсҳо ё бемориҳо;
− ташкил ва мустаќилона гузаронидани амалиёти зарурии ташхисї ва
озмоишгоњї мувофиќи стандартҳои муќарраршуда барои арзёбии ҳолати
беморон;
− гузаронидани таҳлили тањќиќоти гузаронидашуда ва аз рўйи он
додани хулоса дар асоси таҳлили ибтидоии тањќиќоти гузарондаи њайати
миёнаи тиббї;
− иштирок дар муайян кардани ташхис ва усулњои табобати беморон;
− назорати дурустии гузарондани амалиёти ташхисї ва озмоишгоњї,
истифодабарии асбобҳо, дастгоҳҳо ва таљҳизот, истифодаи оќилонаи
масолеҳи харољотї аз љониби њайати миёнаи тиббї;
− љустуљў ва назорат аз љорї намудани усулҳои нав дар соҳаи
тањќиќоти ташхисї ва озмоишгоњї;
364. Намунаи шуѓле, ки ба гурўҳи ибтидої мансубанд:
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–
–
–
–

табиб-шуоъкунанда (рентгенолог);
табиби ташхиси шуогї;
табиби ташхиси ултрасадо;
табиби ташхиси функсионалї.
§ 4. 2217. Табибон дар соҳаи љарроҳї

365. Табибон дар соҳаи љарроҳї ба ташхис ва пешгирии бемориҳои
љарроҳї, табобат ва барќарорсозии беморони гирифтори бемориҳои
љарроњї машғуланд. Онҳо ба категорияҳои муайяни бемориҳо, намудҳои
беморон ва усулҳои табобат тахассус дошта, метавонанд, дар соњаи
тањсилоти тиббї ва илмї-тањќиќотї дар соҳаи интихобшудаи тахассусї
фаъолият намоянд.
366. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− муоинаи беморони гирифтори бемориҳои љарроҳї бо маќсади
ташхис;
− таъйин кардани табобат барои беморони гирифтори бемориҳои
љарроҳї ва назорати дурустї ва бехатарии он;
− таҳия ва татбиќи наќшаи омодасозии беморони гирифтори бемориҳои љарроҳї ба љарроҳии таъљилї ё банаќшагирифташуда;
− иштирок ё гузаронидани љарроњии оперативї ва наќшавї ба
беморони гирифтори бемориҳои љарроҳї;
− арзёбї ва таҳлили љарроњињои гузарондашуда барои такмили
минбаъдаи онҳо;
− расонидани ёрии машваратї ба мутахассисони соҳаи тиб дар
амалиёти љарроҳї;
− љустуљў ва назорати љорї намудани усулҳои нави ташхис ва
табобати оперативї дар амалиёти љарроҳї;
− гузаронидани корҳои беҳдоштї-равшаннамої оид ба тарбияи
тарзи ҳаёти солим, коҳиш додани бемориҳои љарроҳї байни калонсолону
кўдакон ва назорати самарабахши онҳо.
367.Намунаҳои машғулиятҳои ки ба гурӯҳи ибтидої мансуб њастанд:
– табиб-љарроҳи дил (барои калонсолон);
– табиб–љарроњи асаб(кўдакона);
– табиб-љарроҳи тармимї (пластикї);
– табиб-љарроҳи пайвандкунї.
32. ГУРЎЊИ ХУРДИ 222.
§ 1. Мутахассисон оид ба момодоягї
368. Мутахассисон оид ба нигоњубинии тиббї ва момодоягї барои
табобат ва нигоҳубини беморони љисмонї ё руҳї, маъюбон ё шахсоне, ки
бинобар таҳдидҳои эҳтимолии саломатї, аз љумла пеш аз таваллуд,
њангоми он ва баъд аз таваллуд ниёз доранд, хизматрасонї менамоянд.
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Онҳо масъулиятро барои банаќшагирї, идора ва арзёбии нигоҳубини
беморон, аз љумла назорат ба дигар кормандон тиббї, ки мустаќилона ё
бо табибон ва дигар мутахассисон дар татбиќи чораҳои пешгирикунанда
ва муолиҷавӣ кор мекунанд, ба дўш мегиранд.
369. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
- арзёбї, банаќшагирї, расонидани нигоњубини тиббї, хизматрасонии
момодоягї ба беморон мутобиќи таљриба,
стандартҳои муосири
нигоњубини тиббї ва момодоягї;
- ҳамоҳангсозии нигоҳубини беморон дар рафти машварат бо дигар
мутахассисони соҳаи тандурустї ва аъзоёни гурўҳҳои ёрии таъљилї;
- таҳия ва татбиќи наќшаи чорабинињои нигоҳубин, табобат ва
муолиљаи беморињои дарунї, аз љумла кумак баистеъмоли доруҳо;
- назорат, рафъи њисси дардмандї ва нороҳатї аз беморон бо истифода
аз табобати гуногун, аз љумла истифодаи доруҳои карахткунанда;
- муонаи вазъи саломатии беморон, аз љумла, назорати љараёни
ҳомиладорї ва вокуниш ба муолиљаи дорудармонї;
- огоҳ кардани беморон, оилаҳо ва аҳолї оид ба масъалаҳои гуногуни
тандурустї, аз љумла пешгирии бемориҳо, табобат, нигоҳубинї,
ҳомиладорї, таваллуд ва дигар масъалаҳо;
- назорат ва ҳамоҳангсозии кори дигар кормандони соҳаи тиб;
- гузаронидани тањќиќот дар соҳаи нигоњубини амалии тиббї ва
момодоягї, инчунин таҳияи ҳуљљатҳо ва ҳисоботи илмї.
370. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин дохил мешаванд:
2221
Мутахассисон оид ба нигоњубини тиббї
2222
Мутахассисон оид ба момодоягї
Эзоњ: Фарќи байни мутахассисони касбї ва њайати миёнаи тиббї оид ба
нигоњубини тиббї дар асоси хусусияти кор ва вазифаҳои иљрошавандае, ки дар ин
муќаррарот, инчунин дар муќаррароти гурўњњои ибтидоии мувофиќ ишора
шудаанд, гузаронда мешаванд.

§ 2. 2221. Мутахассисон оид ба нигоњубинии тиббї
371. Мутахассисон оид ба нигоњубинии тиббї, барои одамоне, ки бо
сабаби пирї, љарроҳат, беморї ё маъюбии љисмонї ё руҳї ё хатари
эҳтимолии саломатї ба нигоҳубин ниёз доранд,хизматрасонии муолиљавї,
дастгирї ва нигоњубинї мерасонанд. Онҳо барои банаќшагирї ва
идоракунии нигоҳубини беморон, аз љумла назорати дигар кормандони
тиббие, ки мустаќилона ё бо табибон ва дигар мутахассисон дар соҳаи
истифодаи амалии чорабинињои пешгирикунанда ва муолиҷавӣ кор
мекунанд, масъулият доранд.
372. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
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– банаќшагирї, пешнињод ва арзёбии нигоњубини тиббї ба беморон
мутобиќи таљриба ва стандартҳои муосири нигоњубини тиббї;
– ҳамоҳангсозии нигоҳубини беморон дар рафти машварат бо дигар
мутахассисони касбии соҳаи тандурустї ва аъзоёни гурўҳҳои ёрии таъљилї;
– таҳия ва татбиќи наќшаҳои нигоҳубин бо маќсади табобати
биологї, иљтимої ва равонии беморон дар ҳамкорї бо дигар
мутахассисони касбии соҳаи тандурустї;
– банаќшагирї ва расонидани нигоҳубин, табобат ва муолиљаи
инфиродї, аз љумла кўмак барои истеъмоли доруворї ва мушоњида аз
вокуниши љавобї ба барномаи табобат ё нигоҳубин;
– гузаронидани корҳои беҳдоштиву равшанномої бо волидон оид ба
масъалањои инкишофи кӯдакони хурдсол;
– гузаронидани мониторинги рушди инкишофи кӯдакони хурдсол бо
маќсади муайян намудани хусусиятњои инкишоф ва равонкунї барои
муоинаи амиќ ба назди табиби беморињои кўдакона дар ҳолати муайян
намудани хатарњои аќибмонї дар инкишоф;
– тоза кардани захмҳо, захмбандї кардан;
– назорати њискунии дард ва нороҳатии беморон, инчунин рафъи
дарднокї бо истифода аз усулҳои гуногуни табобат, аз љумла, истифодаи
доруҳои карахткунанда;
– банаќшагирї, иштирок дар барномаҳои маърифати бењдоштї,
чорабиниҳои солимгарданї ва равшаннамої дар шароити клиникї ва
љомеа;
– посух додан ба саволҳои беморон ва оилаҳо, маълумот дар бораи
чораҳои пешгирии бемориҳо, инчунин чораҳои табобат ва нигоҳубинї;
– назорат ва ҳамоҳангсозии кори дигар кормандони нигоњбонии
тиббї, тандурустї ва нигоҳубини инфиродї;
– гузаронидани тањќиќот оид ба таљрибаҳо ва амалиёти нигоубини
тиббї, инчунин ва паҳн кардани натиљаҳо бо роҳҳои гуногун, аз љумла
тавассути ҳуљљатҳои илмї ва ҳисоботҳо.
373. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– табиби барќарорсозии тиббї;
– табиби ёрии тиббии паллиативї.
374. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– табиб-момодоя–табиби занона2222;
– табиби ёрии таъљилии тиббї–2240;
– педиатри инкишоф (кўдокона)–2215;
– ҳамшираи тиббї оид ба нигоњубин–3221;
– момодоя–3222;
– мутахассис оид ба дахолати барваќтї–3256.
§ 3. 2222. Мутахассисон оид ба момодоягї
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375. Мутахассисон оид ба момодоягї хизматрасониҳои момодоягиро
пеш аз таваллуд, њангоми он ва баъд аз таваллуд ба наќша мегиранд,
роњбарї мекунанд, мерасонанд ва арзёбї мекунанд. Онҳо кумакрасонии
таваллудро бо маќсади коҳиш додани хатар ба саломатии модар ва
навзодро мустаќилона ё бо дигар кормандони тиб таъмин мекунанд.
376. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− банаќшагирї, таъмин, арзёбии нигоҳубинї ва хизматрасониҳои
ёрирасон ба занону кўдакон пеш аз ҳомиладорї ва таваллуд, њангоми онњо
ва баъд аз њомиладорї ва таваллуд мувофиќи таљриба ва стандартҳои
муосири момодоягї;
− машварат додан ба занон ва оилаҳо, инчунин маърифатнок кардани
ањолї љињати масъалањои саломатї, истеъмоли хўрок, бењдоштї, машќњои
љисмонї, таваллуд
ва наќшаи амал бар вазъиятњои фавќулодда,
синамаконї, нигоҳубини кўдакон, банаќшагирии оила ва зидди
њомиладошавї, тарзи зиндагї ва дигар масъалаҳои марбут ба ҳомиладорї
ва таваллуд;
− арзёбии рафти ҳомиладорї ва таваллуд, идоракунии мушкилот ва
эътирофи нишонаҳое, ки равонкуниро ба табиби дорои ихтисоси махсуси
момодоягї талаб мекунад;
− муоинаи саломатии навзодон, идоракунии мушкилот ва эътирофи
аломатҳое, ки ба табиби дорои ихтисоси махсуси неонатология ниёз
доранд;
− назорати њисси дард ва нороҳатии занҳо ҳангоми таваллуд, инчунин
рафъи дард бо истифода аз усулҳои гуногуни табобат, аз љумла, истифодаи
доруҳои карахткунанда;
− огоњонидани маќомоти давлатї оид ба таваллуд тибќи талаботи
ќонунгузорї ва маъмурї;
− гузаронидани тањќиќот оид ба амалия ва амалиёти момодоягї, паҳн
кардани натиљаҳо бо роҳҳои гуногун, аз љумла тавассути ҳуљљатҳои илмї
ва ҳисоботҳо;
− банаќшагирї ва гузаронидани чорабиниҳои маърифатї дар соҳаи
момодоягї дар шароити клиникї ва иљтимої.
377. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– табиб-момодоя-табиби занона;
– табиб-неонатолог.
378. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– табиби ёрии таъљилии тиббї ва фелдшерон–2221;
– момодоя–3222;
– ҳамшираи шафќати сарпараст–5321.
Эзоҳ: Фарќи байни мутахассисони дорои маълумоти олии тиббї ва њайати
миёнаи тиббї оид ба момдояҳо дар асоси хусусияти кор ва вазифаҳои иљрошуда, ки
дар муќаррароти дахлдори гурўҳҳои ибтидої нишон дода шудаанд, асос ёфтааст.
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33. ГУРЎЊИ ХУРДИ 223.
§ 1. Табибони баландихтисос ва
таљрибаи тибби мардумї ва ѓайрианъанавї
379. Табибони баландихтисос ва таљрибаи тибби мардумї ва ѓайрианъанавї беморонро муоина намуда, бемориҳо, захм ва дигар нуќсҳои
љисмонї ва руҳиро пешгирї ва табобат мекунанд, њолати умумии
саломатии одамонро тавассути истифодаи дониш, малака ва таљрибае, ки
аз омўзиши амиќи назария, аќида ва таљрибаи аз фарҳангҳои муайян ба
даст омадаанд, нигоҳ медоранд.
380. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− гузаронидани муоинаи тиббии беморон ва мусоҳиба бо онҳо ва
аъзои оилаи онҳо барои фаҳмидани вазъи саломатии онҳо;
− таҳия ва амалисозии наќшаҳо барои табобати бемориҳои љисмонї,
рӯҳї ва равонї бо истифода аз усулҳо, аз ќабили сўзанзанї, аюрведї,
гомеопатикї ва гиёҳдармонї;
− арзёбї ва тасдиќи расмии љараёни бемории бемор тавассути
наќшаҳои табобат;
− машварат ба шахсони алоҳида, оилаҳо ва гурўҳи шахсон оид ба
масъалаҳои саломатї, ѓизо ва тарзи зиндагї;
− таъйин ва омода намудани чунин воситањои тибби анъанавї, аз
ќабили шираҳои алафї, растанї, маъданї ва ҳайвонот бо маќсади
таќвияти имкониятњоии организми ба худбарќароршавї;
− мубодилаи иттилоот оид ба беморон бо дигар мутахассисони соҳаи
тандурустї, дар ҳолати зарурї барои таъмини нигоҳдории муттасил ва
ҳамаљонибаи тиббї;
− гузаронидани тањќиќот дар соҳаи тибби анъанавї ва ѓайрианъанавї,
табобат ва паҳн кардани натиљаҳо, аз љумла тавассути ҳуљљатҳои илмї ва
гузоришҳо.
381. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳи ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
2230 Табибони баландихтисоси ва таљрибаи тибби мардумї ва
ѓайрианъанавї
§ 2. 2230. Табибони баландихтисос ва
таљрибаи тибби мардумї ва ѓайрианъанавї
382. Табибони баландихтисос ва таљрибаи тибби мардумї ва
ѓайрианъанавї ҳолати беморонро арзёби мекунад, ба пешгирї ва табобати
бемориҳо, захмњо, ва дигар нукси љисмонї ва рӯҳї машғуланд, вазъи
умумии саломатии одамонро тавассути истифодаи дониш, малака ва
таљрибаи дар натиљаи амиќ омўхтани назарияҳо, аќидаҳои соњаи муайян ба
даст омаданигоњдорї менамоянд.
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383. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− гузаронидани муоинаи тиббии беморон, мусоҳиба бо онҳо ва аъзои
оилаи онҳо барои фаҳмидани вазъи саломатии беморон;
− таҳия ва татбиќи наќшаҳои табобати бемориҳои љисмонї, руњї ва
равонї бо усулҳои монанди сўзанмонї, аюрведикї, тибби гомеопатикї ва
гиёҳдармонї;
− арзёбї ва тасдиќи ҳуљљатии љараёни беморї тавассути наќшаҳои
табобат;
− машварат ба шахсони алоҳида, оилаҳо ва гурўҳҳои алоњида оид ба
масъалаҳои саломатї, истеъмоли хўрок ва тарзи зиндагї;
− таъйин ва омода намудани чунин воситаҳои тибби анъанавї, ба
монанди ширањои алафї, растанї, маъданї ва ҳайвонот бо маќсади
таќвияти ќобилияти бадан барои худбарќароршавї;
− табодули иттилооти беморон бо дигар мутахассисони соҳаи
тандурустї дар ҳолати зарурї барои нигоњубини тиббии муттасил ва
ҳамаљониба;
− гузаронидани тањќиќот дар соҳаи тибби анъанавї ва табобати
иловагї ва паҳн кардани натиљаҳо, аз љумла тавассути ҳуљљатҳои илмї ва
ҳисоботҳо.
384. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– табиби гомеопатї;
– табиб-рефлексшинос;
– табиб- терапевти мануалї (дастї).
385. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
− табиб, гиёњдармонї–3230;
– табиби мардумї–5149.
Эзоҳ: Машгулиятњо дар соҳаи тибби мардумї ва ѓайрианъанавї, ки барои
татбиќи тахассуси онҳо дарки амиќи хусусиятҳо ва соҳаҳои истифодаи тибби
мардумию ѓайрианъанавї дар натиљаи омӯзиши амиќи ин усулҳо дар муассисаҳои
тањсилоти олии тиббї, инчунин, анатомияи инсон ва асосњои тибби муосир зарур
аст, ба гурўњи ибтидоии 2230 Табибони баландихтисоси тибби мардумї ва
ѓайрианъанавї мансубанд. Машѓулиятҳое, ки фаҳмиши камтари амиќро дар асоси
муҳлатҳои нисбатан кӯтоҳи таълим ё омодагии расмї ё ғайрирасмї талаб мекунанд
ё фаҳмиши бо роњи ғайрирасмї бадастомада тавассути омӯзиши анъанаҳо ва
амалияҳои љомеаҳое, ки дар онҳо пайдо шудаанд, ба гурӯҳи ибтидоии 5149
Табибони тиббии мардумї ва шифокорон дохил мешаванд. Табибоне, ки танҳо бо
гиёњдармонї, табибиии руҳї ё усулҳои терапияи мануалї (дастї) машғуланд, аз
гурӯҳи ибтидоии 2230 хориљ карда мешаванд.

34. ГУРЎЊИ ХУРДИ 224.
§ 1. Табибони ёрии таъљилии тиббї ва фелдшерњо
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386. Табибони ёрии таъљилии тиббї ва фелдшерњо ба одамони бемор
ва маљруҳ, ки берун аз муассисаҳои муолиҷавӣ-пешгирикунанда ҳастанд, аз
љумла, дар ҳолати фалокатҳо ва офатҳои табии ёрии тиббї мерасонанд;
интиќоли сариваќтии беморон, аз љумла, сироятёфта, маљрўҳ ва занони
ҳомиладорро, ки ба ёрии таъљилии стасионарї ниёз доранд, таъмин
мекунанд; ба беморон ва маљруњшудагон ёрии тиббї мерасонанд, оид ба
њамаи њодисањои фавќулода ва њодисањои нахуш дар минтаќаи
хизматрасонї ба маќомоти идоракунандаи тандурустї хабар медињанд.
387. Табибон ва фелдшерҳои ёрии таъљилї хидматҳои машваратї,
ташхисї, муолиҷавӣ ва пешгирикунандаро мерасонанд, ки аз љиҳати њаљм
ва мураккабї нисбат ба табибони самти умумӣ маҳдудтаранд. Онҳо
мустаќилона ё таҳти назорати маҳдуди табибони самти умумӣ кор карда,
барои муолиља ва пешгирии бемориҳо, љарроҳатҳо ва дигар нукси љисмонї
ё рўҳї аз амалиёти мураккаби клиникї истифода мебаранд.
388. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− гузаронидани муоинаи тиббии беморон ва гирифтани маълумоти
зарурї дар бораи беморї, заҳролудшавї ё захм аз бемор ё одамони гирду
атроф барои фаҳмидани вазъи саломатии онҳо ва ќайди маълумоти тиббї
дар бораи бемор;
− гузаронидани амалиёти асосї ё стандартии тиббї ё љарроҳї, аз
љумла таъйин ва гузарондани табобат, доруворї ва дигар тадбирҳои
пешгирикунанда ё муолиҷавӣ;
− гузаронидан ё таъйин кардани тањќиќоти ташхисї, ба монанди шуоъ
(рентген), электрокардиограмма ва тањлилҳои озмоишгоњї;
− гузаронидани амалиёти муолиҷавӣ, ба монанди тазриќ, эмкунї,
дўхтани чокњо ва коркарди захм, инчунин сироят;
− расонидани кумак ба табибон дар гузаронидани амалиёти
мураккаби љарроҳї;
− назорати ҳолати беморон ва вокуниши онҳо ба табобат, инчунин
муайян намудани аломатҳо ва нишонаҳое, ки ба табибони мутахассис
мурољиат карданро талаб мекунанд;
− муайян кардани зарурати истифодаи усулҳои махсуси тањќиќот,
таъхирнопазирии онҳо, ҳаљм, мундариља ва пайдарпаии тадбирҳои
ташхисї, муолиҷавӣ ва эњёбахшї;
− асосноккунии ташхиси муайяншуда, наќша ва тарзи бурдани
беморон, нишондодҳо барои бистарикунї дар беморхона;
− таъмини ҳамлу наќли мулоим бо њамзамон гузарондани табобати
интенсивї дар як ваќт;
− корбарии ҳуљљатҳои баҳисобгирї-њисоботии муќарраршудаи тибќи
талаботи ќонунгузорї ва касбї.
389. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳи ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
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2240

Табибони ёрии таъљилии тиббї ва фелдшерњо
§ 2. 2240. Табибони ёрии таъљилии тиббї ва фелдшерњо

390. Табибони ёрии таъљилї тиббї ва фелдшерњо ба одамони бемор ва
маљруҳ, ки берун аз муассисаҳои муолиҷавӣ-пешгирикунанда ҳастанд, аз
љумла, дар ҳолати фалокатҳо ва офатҳои табии ёрии тиббї мерасонанд;
интиќоли сариваќтии беморон, аз љумла, сироятёфта, маљрўҳ ва занони
ҳомиладорро, ки ба ёрии таъљилии стасионарї ниёз доранд, таъмин
мекунанд; ба беморон ва маљруњшудагон ёрии тиббї мерасонанд, оид ба
њамаи њодисањои фавќулода ва њодисањои нахуш дар минтаќаи
хизматрасонї ба маќомоти идоракунандаи тандурустї хабар медињанд.
391. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
− гузаронидани муоинаи тиббии беморон ва гирифтани маълумоти
зарурї дар бораи беморї, заҳролудшавї ё захм аз бемор ё одамони гирду
атроф барои фаҳмидани вазъи саломатии онҳо ва ќайди маълумоти тиббї
дар бораи бемор;
− гузаронидани амалиёти асосї ё стандартии тиббї ё љарроҳї, аз
љумла таъйин ва гузарондани табобат, доруворї ва дигар тадбирҳои
пешгирикунанда ё муолиҷавӣ;
− гузаронидан ё таъйин кардани тањќиќоти ташхисї, ба монанди
шуоъ (рентген), электрокардиограмма ва тањлилҳои озмоишгоњї;
− гузаронидани амалиёти муолиҷавӣ, ба монанди тазриќ, эмкунї,
дўхтани чокњо ва коркарди захм, инчунин сироят;
− расонидани кумак ба табибон дар гузаронидани амалиёти
мураккаби љарроҳї;
− назорати ҳолати беморон ва вокуниши онҳо ба табобат, инчунин
муайян намудани аломатҳо ва нишонаҳое, ки ба табибони мутахассис
мурољиат карданро талаб мекунанд;
− муайян кардани зарурати истифодаи усулҳои махсуси тањќиќот,
таъхирнопазирии онҳо, ҳаљм, мундариља ва пайдарпаии тадбирҳои
ташхисї, муолиҷавӣ ва эњёбахшї;
− асосноккунии ташхиси муайяншуда, наќша ва тарзи бурдани
беморон, нишондодҳо барои бастарикунї дар беморхона;
− таъмини ҳамлу наќли мулоим бо њамзамон гузарондани табобати
интенсивї дар як ваќт;
–корбарии ҳуљљатҳои баҳисобгирї-њисоботии муќарраршудаи тибќи
талаботи ќонунгузорї ва касбї.
392. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– табиби ёрии таъљилии тиббї;
– табиби истгоњи (шуъбаи) ёрии таъљилии тиббї;
– табиби истгоњи (шуъбаи) ёрии таъљилии ќисмњои наљотдињии кўњї;
– фелдшер.
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393. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
- табиби самти умумӣ–2211;
– табиб-љарроҳ–2217;
– њамшираи табиби самти умумӣ –3256;
– фелдшер–ронандаи мошини ёрии таъљилии тиббї–3258.
Эзоҳ: Фаъолиятҳое, ки ба ин гурӯҳи ибтидої дохил мешаванд, одатан
маълумоти олии тиббиро талаб мекунанд. Кормандоне, ки хидматашон бо
муолиљаи таъљилї ва корашон дар хадамоти ёрии таъљилї маҳдуд аст, ба гурӯҳи
ибтидоии 3258 Њайати миёнаи тиббии ёрии таъљилии тиббї дохил мешаванд.

35. ГУРЎЊИ ХУРДИ 225.
§ 1. Байторон
394. Байторон ташхис мегузаронанд, бемориҳо, захмҳо ва нукси
ҳайвонотро пешгирї ва табобат мекунанд. Онҳо метавонанд, ба намудҳои
гуногуни ҳайвонот кўмак кунанд ё дар табобати намуди алоњидаи
ҳайвонот ё соҳаи муайяни байторї мутахассис бошанд, инчунин, ба
корхонаҳои тиљоратие, ки маҳсулоти биологї ё дорусозї истеҳсол
мекунанд, ёрї расонанд.
395. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− муайян намудани мављудият ва хусусияти ихтилолҳо бо ёрии
муоинаи тиббї, тањлилњои озмоишгоњї ва воситањои дидории ташхисї, аз
љумла, рентгенографї ва муоинањои ултрасадої;
− табобати тиббї ё љарроҳии ҳайвонот, инчунин воридкунї ва
таъйини доруҳо, воситањои карахткунандаи дард ва наркозҳои умумї ё
маҳаллї;
− гузаронидани амалиёт, захмбандї ва љойгиркунии устухонҳои
шикаста;
− расонидани ёрии момодоягї ба ҳайвонот;
− иштирок дар барномаҳои ба тадбирњои пешгирикунанда ва
пешгирии паҳншавии бемориҳои ҳайвонот нигаронидашуда;
− эмкунии ҳайвонот бар зидди бемориҳои сироятї, гузаронидани
тањлилҳо барои ошкор кардани онҳо ва огоҳисозии маќомоти њокимиятї
аз хуруљи бемориҳои сироятї байни ҳайвонот;
− гузаронидани чоккунї барои муайян кардани сабабҳои фавт;
− машварат ба мизољон оид ба саломатї, ѓизо ва хўрондан, бењдоштї,
парвариш ва нигоҳубини ҳайвонот.
396. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
2251
Байторон
2252
Байтор–дорусоз
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2253

Байтор–табиби бењдоштї
§ 2. 2251. Байторон

397. Байторон ташхис мегузаронанд, бемориҳо, захмҳо ва нуқси
ҳайвонотро пешгирї ва табобат мекунанд. Онҳо метавонанд, ба намудҳои
гуногуни ҳайвонот кўмак кунанд ё дар табобати намуди алоњидаи
ҳайвонот ё соҳаи муайяни байторї мутахассис бошанд, инчунин, ба
корхонаҳои тиљоратие, ки маҳсулоти биологї ё дорусозї истеҳсол
мекунанд, ёрї расонанд.
398. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− муайян намудани мављудият ва хусусияти ихтилолҳо бо ёрии
муоинаи тиббї, тањлилњои озмоишгоњї ва воситањои дидории ташхисї, аз
љумла, рентгенографї ва муоинањои ултрасадої;
− табобати тиббї ё љарроҳии ҳайвонот, инчунин воридкунї ва
таъйини доруҳо, воситањои карахткунандаи дард ва наркозҳои умумї ё
маҳаллї;
− гузаронидани амалиёт, захмбандї ва љойгиркунии устухонҳои
шикаста;
− расонидани ёрии момодоягї ба ҳайвонот;
− иштирок дар барномаҳои ба тадбирњои пешгирикунанда ва
пешгирии паҳншавии бемориҳои ҳайвонот нигаронидашуда;
− эмкунии ҳайвонот бар зидди бемориҳои сироятї, гузаронидани
тањлилҳо барои ошкор кардани онҳо ва огоҳисозии маќомоти њокимиятї
аз хуруљи бемориҳои сироятї байни ҳайвонот;
− гузаронидани чоккунї барои дмуайян кардани сабабҳои фавт;
− машварат ба мизољон оид ба саломатї, ѓизо ва хўрондан, бењдоштї,
парвариш ва нигоҳубини ҳайвонот;
− гузаронидани эвтаназияи ҳайвонот;
399. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– табиби байторї-бењдоштї;
– байтор;
– байтор-машваратчї;
– байтор–эпидмиолог;
– љарроҳи байторї.
400. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– зоолог–2131;
– фелдшери байторї–3240.
§ 3. 2252. Байтор–дорусоз
401. Байтор–дорусоз мутахассис оид ба саломатии чорво, дорандаи
унвони докторї ва бозомӯзї, алоќаманд бо истифодабарии маҳсулоти
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дорусозї. Байтор–дорусоз доруњоро барои истифодабарии ҳайвонот
тавсия дода, маълумотро ба мизоҷон оид ба масъалаи вояи истифодабарї
ва бехатарии он пешниҳод менамояд. Вазифаи табиб вобаста ба
хусусиятҳои машғулият худ метавонад, таѓйир ёбад (яъне, новобаста аз
оне, ки онҳо дар доираҳои академї, барои иттињодия, тиљорати байторї ё
маќомоти танзимкунанда фаъолият мекунанд).
402. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− додани доруњое, ки аз љониби байторон таъйин шудааст;
− машваратдињї оид ба воямуайянкунї ва таъсири манфї;
− пешниҳоди хизматрасонии дастурї;
− таъмини риояи дурусти њамаи меъёрњои дастурї;
− гузарондани барўйхатгирї ва назорат аз рўйи техникаи дорухона ё
дигар кормандони хизматрасон.
403. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– байтор–дорусоз;
– байтор-машваратчї оид ба дорушиносї.
404. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар мансуб:
– дорусоз–2262;
– байтор–дорушинос–2252;
– фелдшер–3212.
Эзоњ: Он нафароне, ки дар шароити академї фаъолият менамоянд, метавонанд,
дар дарсњои таълимии донишљӯён-байторон иштирок кунанд. Онҳое, ки дар
наќшҳои танзимдарорї фаъолият мекунанд, дар тестиронї, тањќиќот, таҳсилот ва
таъмини риоя иштирок карда метавонанд.

§ 4. 2253. Байтор–табиби бењдоштї
405. Байтор–табиби бењдоштї ин мутахассисест, ки назорати сифат ва
бехатарии махсулоти хўрока (аз њайвон ва растанї тайёршуда) њангоми
истењсоли он, нигоњдорї, содирот ва воридот таъмин месозад, инчунин,
барои њифзи бењдоштии сарњади минтаќа, дар ќаламраве, ки фаъолияти
касбии худро анљом медињад, љавобгарї дорад.
406. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− гузаронидани ташхиси байторї- беҳдоштии гўшт ва озуќаи
забњкунї, ашёи хоми хўрокаи гўштї, маҳсулоти гӯштї ва омодакунии
њуљљатњо аз рўйи натиљаи ташхиси байторї-бењдоштї, тасдиќкунандаи
бехатарии гўшт ва озуќаи забњкунї, ашёи хоми хўрокаи гўштї, мањсулоти
гўштї;
− гузаронидани муоинаи байторї–бењдоштии гўшт ва мањсулоти
забњкунї, ашёи хоми хўрокаи гўштї, мањсулоти гўштї барои муайянсозии
имконияти истифодабарии он ва гузаронидани тањќиќоти озмоишии
зарурї;
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− гузаронидани тањќиќоти озмоишии гўшт ва маҳсулоти забњкунї ва
ашёи хоми хўрокаи гўштї, мањсулоти гўштї барои муайян намудани
нишондињандањои сифат ва бехатарии онњо;
− ташкили муњрзании байтории гўшт ва мањсулоти гўштие, ки аз
ташхиси байториву беҳдоштї гузашта, бо муњру тамѓаи махсус зада
шудааст;
− ташкили безараргарданї, људокунї ва нест намудани маҳсулоти
забњї ва гӯштї, ашёи хоми гўштї, маҳсулоти гӯштие, ки аз натиљаи
ташхиси байторї–бењдоштї бесифат ва хатарнок эътироф гардидааст.
407. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– сартабиби байтории бењдоштї;
– коршиноси хадамоти байторї-бењдоштї.
408. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– нозири бењдоштї - 3257.
396. ГУРЎЊИ ХУРДИ 226.
§ 1. Мутахассисони дигар дар соњаи тандурустї
409. Мутахассисони дигар дар соњаи тандурустї дар соњаи
дандонпизишк, дорушиносї, њолати бењдоштии муҳити зист ва бењдоштї,
ҳифзи мењнат ва техникаи бехатарї хизматрасонии тиббї-бењдоштиро
анљом медињанд. Ин гурўҳи хурд ҳама мутахассисони соњаи тандурустї, ба
истиснои табибон, шифодињандагони тибби анъанавї ва ѓайрианъанавї,
мутахассисони касбї оид ба нигоњудини тиббї ва момодоягї,дохил
мешаванд.
410. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− ташхис ва табобати бемориҳо, захм ва иллатҳои ташаккули
дандонҳо, ковокии даҳон, даҳон ва бофтаҳои марбут;
− нигоҳдорї, хобонидан, омодасозї, озмоиш, воякунии маводи
доруворї ва машварат оид ба истифодаи дурусти онҳо ва таъсири манфї;
− таҳияи барномаҳо барои пешгирї ва мубориза бо паҳншавии
бемориҳо таъйиншуда;
− фиристодани мизољон ё машварат бо дигар мутахассисони соҳаи
тандурустї дар ҳолати зарурї;
411. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
2261
Табибон дар соҳаи дандонпизишкї
2262
Мутахассисон дар соњаи фаъолияти дорусозїї ва муомилоти
доруворї, мањсулоти таъйиноти тиббї ва техникаи тиббї
2263
Мутахассисон дар соҳаи љанбањои тиббии њифзи мењнат ва
муњити зист
2264
Мутахассисон дар соҳаи муолиљаи љисмонї (физиотерапия)
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2265
2266
2267
2268
2269

Диетологњо ва мутахассисон оид ба ѓизои оќилона
Аудиологњо ва мутахассисони рушд ва барќаррорсозии нутќ
Офталмолог– оптикњо ва оптометристњо (ба истиснои табибон–
офтомолог)
Мутахассисон оид ба эрготерапия
Мутахассисон дар соњаи тандурустии ба гурўњњои дигар
шомилнагардида
§ 2. 2261. Табибон дар соњаи дандонпизишкї

412. Табибон бемориҳо, захм ва нуќсонҳои дандон, ковокии даҳон, љоѓ
ва бофтаҳои алоќамандро бо истифода аз принсип ва амалиёти
дандонпизишкии муосир ташхис, табобат ва пешгирї мекунанд. Онҳо
усулҳои гуногуни махсуси ташхисї, љарроҳї ва ѓайраро барои шифо
додани ковокии даҳон ва барќарор намудани ҳолати солимии он истифода
мебаранд.
413. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− ташхиси бемориҳо, захм, шаклтаѓйирдињии дандонҳо ва узвҳои
дахлдори ковокии даҳон ва љоѓ бо ёрии усулҳо, монанди рентгенография,
муоинаи оби даҳон ва таърихи беморї;
− расонидани ёрии профилактикии дандон, аз љумла, табобати
пародонт, фтор ва сињатгардонии даҳон;
− ворид намудани доруҳои дардкарахткунанда барои сабук кардани
њиссиёти дард њангоми муолиља;
− таъйини доруворї барои сабук кардани њиссиёти бардавоми дард
баъд аз муолиља;
− расонидани ёрии барќароркунандаи дандонпизишкї, аз љумла,
имплантҳо, ѓилофаки дандон ва протезњои пулшакли дандон;
− амалї намудани табобати љарроҳї, аз љумла кандани дандон ва
биопсияи бофтаҳо, инчунин табобати ортодонтї;
− андозагирї ва тайёр кардани ќолаби љоѓ ва дандонњои беморон
барои муайян кардани шакл ва андозаи протезњои дандон;
− тарроҳї, истеҳсол ва насб кардани абзорњои протезї, ба монанди
ќайдгири мавќеъ, протезњои пулшакли дандон, дандонҳои сунъї ё омода
кардани дастурамали истеҳсолї ё дастурхатҳои барои техник-протезсозон;
− таҳия, истеҳсол ва танзими чунин асбобҳои сунъї, ба монанди
ќайдгирҳои мавќеъ
− барќарорсозии функсияи даҳон бо ёрии имплантҳои људошаванда ё
доимї;
− мусоидат дар ташхиси чунин бемориҳои бонизом, ки нишонаҳои
онҳо дар ковокии даҳон зоҳир мешаванд, масалан, диабети ќанд;
− таълим додани беморон ва оилаҳои онҳо оид ба бењдоштии
дандонҳо, ғизо ва дигар тадбирҳои нигоҳубини даҳон;
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− идоракунии кормандони дандонпизишкон-бењдоштчињо, фелдшерон - дандонпизишкон ва дигар кормандон.
414. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– табиб-дандонпизишк (барои калонсолон);
– табиб-дандонпизишк (барои кўдакон).
Эзоњ: Машғулиятҳое, ки ба ин гурӯҳ дохил мешаванд, одатан тањсилоти олиро
дар соњаи дандопизишкии назариявї ва амалиявї ё соҳањои њаммонанд талаб
мекунанд.

§ 3. 2262. Мутахассисон дар соњаи
фаъолияти дорусозї ва муомилоти доруворї,
мањсулоти таъйиноти тиббї ва техникаи тиббї
415. Мутахассисон дар соњаи фаъолияти дорусозї ва муомилоти
доруворї, мањсулоти таъйиноти тиббї ва техникаи тиббї, нинигоњдорї,
муњофизат, омодакунї ва воякунонии доруҳо, машвардињї оид ба
истифодаи дурусти онњо, зуњуроти манфї, истеъмоли дору тибќи дорухати
табиб ва дигар мутахассисони касбии соњаи тандурустї тавсияшударо
амалї мекунанд. Онҳо, барои беҳтар кардани саломатии инсон дар
тањќиќот, озмоиш, омодакунї, таъйинот ва назорати дорудармониҳо кумак
мекунанд.
416. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− аз табибон ва дигар мутахассисони касбии соҳаи тиб гирифтани
дорухат, таърихи беморї ва таъмини воякунї дуруст ва намуди воридкунї,
инчунин мутобиќатии доруворињо пеш аз воякунї;
− тайёркунї ё назорати тайёркунї ва тамѓагузории дорувориҳои
моеъ, марњамњо, хокаҳо, хаб ва дигар доруҳо тибќи дорухат;
− маълумоту машваратдињии табибон ва мизољон оид ба масоили
алоќамандии доруњо, номутобиќатї ва мамнуї, таъсири зарарнокї,
воякунї ва нигоњдории муносиби маҳсулоти доруворї;
− њамкорї бо дигар мутахассисон дар соњаи тандурустї бо маќсади
банаќшагирї, назорат, тафсир ва арзёбии сифат ва самаранокии табобати
дорудармонии беморони алоњида, инчунин самаранокии баъзе доруњо ё
муолиља;
− бурдани журналњои ќайди дорухатњо ва ќайди доруњои мухаддирї,
заҳрнок ва одаткунї ба дору мутобиќ ба талаботи ќонунгузорї ва касбї;
− нигоҳдорї ва њифзи ваксинаҳо, хуноба ва дигар доруҳое, ки
бадшавии хусусият доранд;
− машварат додан ба беморон ва таъмини онҳо бо доруҳои бедорухат
ва воситањои ташхисї ва муолиҷавӣ барои табобати бемориҳои маъмул;
− назорат ва ҳамоҳангсозии кори мутахассисон-техникњо дар соҳаи
дорушиносї, коромуз–дорушиносон ва фурўшандагони дорухонаҳо;
− гузаронидани корҳои тањќиќотї бо маќсади таҳия ва такмил додани
маҳсулоти дорусозї, косметикї ва кимиёвии марбута;
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− машварат бо кимиёшиносон, мутахассисони касбии техникї ва
дигар мутахассисон оид ба технологияҳои истеҳсолот ва љузъҳо;
− озмоиш ва таҳлили маҳсулоти доруворї барои муайян кардани
мутобиќатї, тозагї ва самаранокии онҳо тибќи стандартҳои
пешбинишуда;
− арзёбии тамѓагузорї, бастабандї ва таблиѓи доруҳо;
− омодасозии иттилоот ва муайян кардани хатарњои марбут ба
доруҳои муайян.
417. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дорусози дармонгоњї;
– дорусоз– технолог;
– дорусози таснифоти умумии дорусозї.
418. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– дорушинос–2131;
– дорусоз (тахассуси миёна)–3213.
§ 4. 2263. Мутахассисон дар соҳаи
љанбањои тиббии њифзи мењнат ва муњити зист
419. Мутахассисон дар соҳаи љанбањои тиббии њифзи мењнат ва муњити
зист барномаҳоро барои муайян кардан, назорат намудани омилҳои
муҳити зист, ки метавонанд ба саломатии инсон таъсир расонанд, таъмини
шароити бехатар ва солими корњо, пешгирии бемориҳо ё захмҳое, ки аз
воситаҳои кимиёвї, физикї, нурафконї (радиатсионї) ва биологї ё
омилҳои эргономї ба вуљуд меоянд, арзёбї, банаќшагирї менамоянд ва
дар дар амал татбиќ мегардонанд.
420. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− таҳия, татбиќ ва бознигарии барномаҳо ва чорабиниҳои ба кам
кардани хатарњои эҳтимолии экологї, касбї барои саломатї ва бехатарї
нигаронидашуда;
− таҳия ва татбиќи наќшаҳо ва стратегияҳо оид ба безарар, самаранок
ва коркарди ќулайи партовҳои тиљоратї, саноатї, тиббї ва маишї;
− татбиќи барномаҳо ва стратегияҳо оид ба бемориҳои сироятї,
амнияти озуќаворї, тозакунии обпартоњо ва системаи коркарди партовҳо,
сифати оби фароѓатї ва маишї, моддаҳои ифлос ва хатарнок;
− муайян намудан, огоҳ кардан ва ба ќайд гирифтани омилњои
хатарнок, инчунин арзёбї ва назорати хатарҳои марбут ба муҳити зист ва
дар љойи кор, машварат оид ба риояи ќонунҳо ва ќоидаҳои амалкунанда;
− таҳия, татбиќ ва мониторинги барномаҳои ба кам кардани
ифлосшавии љойҳои корї ва муҳити зист бо омилҳои хатарноки кимиёвї,
физикї ва биология нигаронидашуда;
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− машварат оид ба усулҳои пешгирї, рафъ, назорат ё кам кардани
таъсири нурафконї (радиатсионї) ва дигар омилҳои хатарнок ба коргарон,
донишљўён, аҳолї ва муҳити зист;
− татбиќи усулњои эргономикї дар љойи кор, аз љумла, интихоби
љињоз, таљҳизот ва фаъолияти корї мувофиќи эњтиёљоти коргарон;
− таълим, иттилоот, омодакунї ва машварати шахсони гуногун оид
ба бењдоштии мењнат ва њолати бењдоштии муҳити зист;
− ба ќайд гирифтан ва тафтиш кардани њодисањои нохушҳо ва
ҳодисаҳои вайроншавии таљҳизот, инчунин, тартиб додани ҳисобот оид ба
корҳои таъмини бехатарї;
− ҳамоҳангсозии чораҳо оид ба љуброн, тавонбахшї ва ба кор
баргардонидани коргарони маљрўҳ;
421. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– табиби беҳдоштии меҳнат;
– табиби беҳдоштии нурафконї (радиатсионї);
– табиб оид ба тањќиќоти озмоишгоњии бењдоштї- бењдоштї.
422. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
− мутахассис оид ба њифзи муҳити зист–2133;
– табиб-мутахассис–2212;
– табиби ёрии тиббии паллиативї–2221;
– табиб оид ба варзиши муолиљавї–2269;
– ёрдамчии табиб оид ба бењдоштии кўдакону наврасон–3256;
– нозири соњаи омилњои тиббии њифзи мењнат–3257;
– нозири бехатарии мењнат–32574
– нозири бењдоштї–3257.
Эзоњ: Мутахассисони сатҳи олии тахассусї, ки барномаҳои марбут ба
мониторинг ё назорати фаъолияти инсон ва таъсири онҳо ба муҳити зистро арзёбї,
банаќшагирї ва амалї мекунанд, дар гурӯҳи ибтидоии 2133 Мутахассисон дар соњаи
ҳифзи муҳити зист тасниф карда мешаванд.

§ 5. 2264. Мутахассис дар соҳаи муолиљаи љисмонї (физиотерапия)
423. Мутахассис дар соҳаи муолиљаи љисмонї барномаҳои эњёбахширо
ки барои беҳтар ё барќарор кардани функсияњои њаракаткунандаи одам,
беҳтар намудани мутањаррикї, рафъи аломотҳои дард ва табобат ё
пешгирии мушкилоти љисмонии марбут ба љарроҳатҳо, бемориҳо ва дигар
нуксҳо пешбинї шудаанд, арзёбї, банаќшагирї ва дар амалї татбиќ
месозанд,. Онҳо намудҳои гуногуни офиятбахшї ва усулҳои ба монанди
ҳаракат, ултрасадо, гармкунї, лазер ва ғайраро истифода мебаранд.
424. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
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− санљиши имкониятњои функсионалии мушакҳо, асаб ва буғумҳо,
инчунин, дигар тестҳо барои муайян ва арзёбии нукси љисмонї дар
беморон;
− муќаррар намудани ҳадафҳо барои табобати беморон ва таҳияи
барномаҳои муолиҷавӣ барои коҳиш додани дарди љисмонї, мустаҳкам
кардани мушакҳо, беҳтар кардани функсияҳои кардиоторакалї (кундаи
сина) дилу раг ва нафаскашї, барќарор кардани ҳаракати банду буѓум,
беҳтар намудани тавозун ва ҳамоҳангсозии ҳаракат;
− тањия, татбиќ ва мониторинги барномањо ва рељањои муолиља бо
истифода аз хосиятњои табобатии машќњои љисмонї, гармї, хунукї, масњ,
њаракат (коркунї), муолиљањои обї ва барќї, нурњои ултрабунафш ва
инфрасурх ва ултрасадо дар табобати беморон;
− машварат додани беморон ва аъзои оилаи онҳо вобаста ба
амалиёти дар шароити ғайри дармонгоњї гузаронидашаванда;
− сабти маълумот дар бораи њолати саломатии бемор ва вокуниш ба
табобат дар низомҳои сабти иттилооти тиббї ва табодули иттилоот бо
дигар мутахассисони касбии соҳаи тиб дар ҳолати зарурї барои таъмини
нигоҳубини доимї ва ҳамаљониба;
− тањия ва татбиќи барномањои таснифот ва пешгирии бетобї ва
нуксњои маъмулии љисмонї;
− назорати кори ёрдамчиёни табибони љисмонї ва дигар коргарон.;
425. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– табиби муолиљаи мануалї (дастї);
– табиби муолиљаи љисмонї.
426. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
- табиб оид ба машќҳои табобатии љисмонї –2269;
– ҳамшира оид ба масњ–3255;
– фелдшер– физиотерапевт –3255.
§ 6. 2265. Диетологњо ва мутахассисон оид ба ѓизои оќилона
427. Диетологњо ва мутахассисон оид ба ѓизои оќилона барномаҳои
таъсири мањсулот ва ѓизо ба саломатии инсонро арзёбї, наќшагирї ва
татбиќ мекунанд.
428. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− машварат ба шахсони алоҳида, оила ва гурўҳи одамон оид ба хўрок,
тартибдињии парҳез ва тайёркунии хўрок барои гирифтани бештарин
фоида ва коҳиш додани хатарҳои эҳтимолї ба саломатї;
− тартиб додани парҳез ва таомнома, назорати тайёр кардан ва
пешниҳоди таом, мониторинги истеъмол ва сифати маводи хӯрока барои
риояи талаботи парҳезї дар корхонаҳои пешнињодкунандаи хўрок;
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− љамъоварї ва арзёбии маълумот дар бораи саломатї ва вазъи
хўрокхўрии шахсони алоҳида, гурӯҳи одамон ва аҳолї дар асоси арзиши
ѓизоии хўроки пешкашшуда ё истеъмолшуда;
− банаќшагирї ва гузаронидани барномаҳои арзёбї ва ислоҳї,
инчунин чорабиниҳои равшаннамої ва омўзишї барои беҳтар намудани
хўроки шахсони алоҳида ва аҳолї;
− машварат бо дигар мутахассисони касбии соҳаи тандурустї ва
кормандони тиб барои ќонеъ кардани ниёзҳои парҳезї ва ғизоии беморон;
− таҳияи маводи хўрока ва арзёбии мутобиќат ба талаботи ғизонокї;
− гузаронидани тањќиќот дар соҳаи хўрок ва паҳн намудани натиљаҳо
дар конфронсҳои илмї ва дигар воситаҳо;
429. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– табиби бехдошти ғизо;
– табиб-диетолог.
§ 7. 2266. Аудиологњо ва мутахассисони рушд ва барќаррорсозии нутќ
430. Аудиологњо ва мутахассисони ташаккул ва барќарорсозии нутќ ба
ташхис ва муолиљаи нуқсњои љисмонии ба шунавої, нутќ, муошират ё
фурӯбарии одам таъсиррасонанда машѓуланд. Онҳо истифодаи лавозимоти
ислоҳкунанда ё табобати барќароркуниро барои ношунавої, нукси нутќ ва
иллатҳои пайвастаи њиссиётї ва асаб таъйин мекунанд, инчунин, оид ба
бехатарии узвҳои шунавої ва нишондиҳандаҳои муошират машварат
медиҳанд.
431. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
− арзёбии нишондихандањои шунавої, нутќ ва суханронии беморон
барои муайян кардани хусусияти нукси шунавої ва муошират;
− гузаронидани озмоишҳои узвњои шунавої ё нутќ ва дигар озмоишҳо
бо истифода аз асбобу таљҳизоти махсуси ташхисї, инчунин таҳлили
натиљаҳои озмоиш дар баробари дигар нишондињандањои ташхиси тиббї,
иљтимої ва рафторї барои муайян кардани даврњои табобати мувофиќ;
− банаќшагирї, роҳбарї ва иштирок дар барномаҳои машваратї,
интихобї, барномаҳои барќарорсозии нутќ ва дигар барномаҳои марбут ба
шунавої ва муошират;
− таъйин намудани асбобњои шунавонї ва дигар протезњо мувофиќи
талаботи беморон, инчунин машварат
ба беморон дар масоили
истифодабарии онњо;
− банаќшагирї ва татбиќи барномањои табобати нуксњои љисмонии
ба нутќ ва садопарда таъсиррасонанда;
− машварат ва таълим барои шахсони дорои нуќсҳои шунавої ва ё
нутќ, аъзои оилаи онҳо, омӯзгорон ва корфармоён;
− равон кардани беморон ва аъзои оилаи онњо барои гирифтани ёрии
иловагии тиббї ё хизматрасонии таълимї дар њолатњои зарури.
432. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
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-табиби оториноларинголог;
-табиб-протезчї (сунъимон).
§ 8. 2267. Офталмолог–оптикњо ва
оптометристњо (ба истиснои табибон– офталмологон)
433. Офталмолог–оптикњо ва оптометристњо (ба истиснои табибон–
офталмологон) ба ташхис, тобеият ва муолиљаи нуќсњои чашм ва системаи
босира машѓуланд. Онњо дар масоили нигоҳубини чашмон машварат дода,
истифодаи лавозимоти оптикї ё дигар намуди табобатро њангоми нуќсҳои
чашм таъйин мекунанд.
434. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
− муоинаи узвњои чашми беморон ва гузаронидани озмоишњои
ташхиси барои арзёбии биниш ва аниќ кардани хусусият ва дараљаи
мушкилињои биної ва нуќсњо;
− санљиши функсияи биної бо истифода аз асбобҳо ва таљҳизоти
махсус барои чен кардан
− и бурроии чашм ва нодурустии рефраксия, коршоямии роҳҳои
биниш, доираи биниш, ҳаракати чашм, набудани монеа ба биниш ва
фишори дохиличашмї;
− ошкор, ташхис ва табобати бемориҳои чашм, аз љумла, таъйини
дорудармонї;
− машварат додан ва фиристодани беморон ба табибони чашм
(офтомологон) ва дигар мутахассисони касбии соњаи тиб, агар зарурати
ёрии иловагии тиббї бошад;
− ошкор ва ташхиси нуксњои марбут ба ҳаракати чашм, биниши
љуфтї (бинокулярї), инчунин, банаќшагирї ва бурдани барномаҳои
табобат, аз љумла, машварат ба беморон оид ба машќҳои чашм бо маќсади
ҳамоҳангсозии ҳаракатҳо ва тамаркузи биниш;
− таъйини айнакњои ислоњкунанда, линзањои контактї ва дигар
лавозимот, инчунин, санљиши нишондињандањо, бехатарї, роњатнокї ва
короямии асбобњои оптикӣ барои истифода;
− машварат оид ба масъалаҳои марбут ба биниш, аз ќабили
нигоҳубини линзаҳои контактї, нигоҳдории биниши пиронсолон, оптика,
эргономикаи биниш ва инчунин, ќоидаҳои техникаи бехатарї нисбати
биниш.
435. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– оптометрчї;
– офталмолог–оптикњо.
436. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– табиб-офталмолог–2214;
– оптик–оптометрчии тиббї–3254.
§ 9. 2269. Мутахассисон дар соњаи
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тандурустии ба гурўњњои дигар шомилнагардида
437. Ба ин гурӯҳи ибтидої мутахассисони касбии соҳаи тандурустї
дохил мешаванд, ки ба гурӯҳҳои дигари зергурӯҳи 22 Мутахассисон дар
соњаи тандурустї шомил нестанд. Масалан, онҳо дар хадамоти
беҳбудсозию эпидемиологї кор мекунанд, барномаҳои барои пешгирї ва
мубориза бо паҳншавии бемориҳо таъйиншударо таҳия мекунанд
438. Дар ин њолат ба уњдадории онњо дохил мешаванд:
− оид ба таваллуд, фавт ва беморињои вољиби баќайдгирї
огоњонидани маќомоти давлатї тибќи талаботи ќонунгузорї ва касбї
− татбиќи барномањо ва стратегияњо нисбати беморињои сироятї,
бехатарии маводи хўрока тозакунии обпарто ва системаи коркарди
партовњо, сифати оби рекреатсионї (фароѓатї) ва маишї, моддањои
ифлосшуда ва хатарнок;
− ошкор, огоҳкунї ва баќайдгирии омилњои хатарнок, инчунин
арзёбї ва назорати хатарҳои марбут ба муҳити зист ва љойи кор, машварат
дар масоили риояи ќонун ва санадҳои меъёрии ќобили истифода.
439. Намунаҳои машғулиятҳои ки ба гурӯҳи ибтидої мансуб њастанд:
– табибони тандурустии љамъиятї;
– табиби бењдоштии радиатсионї;
– табиб–бактериолог;
– ходими илмї (дар соњаи тиб);
– мутахассиси хадамоти бењдоштї- эпидемиологї–биолог.
37. ЗЕРГУРЎЊИ 23. МУТАХАССИСОН ДАР СОЊАИ МАОРИФ
440. Мутахассисон дар соњаи маориф назария ва амалия дар як ё
якчанд фанњо дар сатҳҳои гуногуни тањсилот таълим медињанд, тањќиќот
мегузаронанд, консепсияҳо, назарияҳо ва усулҳоро марбут ба мавзўи онҳо
бењсозї ё такмил медињанд, маводи таълимї ва китобҳои дарсї омода
месозанд. Сатҳи салоњияти аксар машѓулиятњои ба ин зергурӯҳ
дохилшаванда ба сатњи чоруми тахассусї мувофиќат мекунад.
441. Уҳдадориҳои кормандони зергурӯњи мазкур одатан иборатанд:
- гузаронидани машѓулиятҳо, курсҳо ва роҳнамої дар ягон сатҳи
тањсилот барои маќсадҳои таълимї ё касбї, аз љумла, дарсҳои хусусї;
- татбиќи барномањои омиўзиши саводнокї ба калонсолон;
-таълим ва омўзиши одамони дорои мушкилоти омӯзиш ё шахсони
дорои эҳтиёљоти махсус;
- таҳия ва тағйир додани наќшаҳои таълимї;
- тафтиш ва машварат оид ба усулҳои таълим ва воситаҳои таълим;
- иштирок дар ќабули ќарорҳои марбут ба ташкили таълим ва
фаъолияти муносиб дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва донишгоҳҳо;
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- гузаронидани тањќиќоти илмї оид ба фанњои дахлдор бо маќсади
такмил ва рушди консепсияҳо, назарияҳо ё усулҳои татбиќ дар соњаи
саноат ва дигар соҳаҳо;
- омода намудани китобҳои дарсї ва маводи таълимї;
- гузаронидани омўзиш ва аттестатсияи кормандон, аз љумла, дар
љойи кор бо маќсади бозомўзї ё такмили ихтисос дар доираи тахассуси
худ. Ба уњдадорињо метавонанд, роњбарии дигар кармандон, низ ворид
гардад.
442. Машѓулиятњои зергурўњи мазкур ба гурўҳҳои хурди зерин таќсим
мешаванд:
231
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї
232
Омўзгорони муассисањои тањсилоти миёнаи касбӣ ва литсейҳои
техникӣ
233
Кормандони омўзгории муассисаҳои таҳилоти умумӣ ва
муассисањои тањсилоти ибтидоии касбї (литсейњо)
234
Кормандони омўзгории муассисаи таҳсилоти ибтидої ва
томактабї
235
Мутахассисони дигари соњаи маориф
38. ГУРЎЊИ ХУРДИ 231.
§ 1. Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї
443. Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
доираи курси омўзишии муќарраршуда дар донишгоњ ё дигар ташкилоти
тањсилоти олї лексияњоро омода намуда, мехонанд ва аз рўйи як ё якчанд
фан машѓулият мегузаронанд. Онњо корњои илмї–тањќиќотї бурда,
китобњои дарсї ва маводи таълимиро омода месозанд.
444. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− таҳия ва таѓйир додани наќшаҳои таълимї ва омода кардани
курсҳои омўзишї мувофиќи талабот;
− омодакунї ва гузаронидани лексияҳо ва гузаронидани машѓулиятҳо,
семинарҳо ва таљрибаҳои озмоишгоњї;
− водоркунии донишљўён ба баҳсу мунозирањо, мулоњизањои
мустаќилона;
− мушоҳидаи корҳои таљрибавї ва амалии донишљўён;
− гузаронидан, тафтиш ва арзёбии корњои санљишї ва имтиҳонот;
− роњбарии тањќиќоти илмии аспирантҳо ё дигар довталабон;
− гузаронидани тањќиќоти илмї ва рушди консепсияҳо, назарияҳо ва
усулҳои татбиќ дар соњаи саноат ва дигар соҳаҳо;
− омода намудани нашрияҳои таълимї, дастурҳо ва маќолаҳо;
− иштирок дар маљлисҳои кафедра ва факултет, инчунин, дар
конфронсу семинарҳо.
190

445. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
2311
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
соҳаи гуманитарӣ, аз љумла, фанњои забоншиносї, њуќуќ, санъат
2312
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
соҳаи илмњои иљтимої, иќтисодї ва соњибкорї (тиҷорат)
2313
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
соҳаи илмњои табиатшиносї, риёзї ва омор
2314
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
соҳаи илмњои техникї ва технологияҳо
2315
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
соҳаи меъморї ва сохтмон
2316
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
соҳаи илмҳои кишоварзї
2317
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
соҳаи хизматрасонї, тандурустї ва њифзи иљтимої (тиб)
2318
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
соҳаи фаолияти њарбї ва амният
2319
Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олии ба
гурўњњои дигар шомил нагардида
§ 2. 2311– 2319. Њайати
профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї
446. Тавсифи гурўњњои ибтидоии 2311–2319 Ҳайати профессорӣомўзгории муассисањои таҳсилоти олї аз он сабаб муттаҳид карда
шудаанд, ки хусусияти кор ва вазифањои иљрошавандаи онњо, новобаста аз
фанњои таълимдодашавандаи ба гурӯҳҳои дигар шомилшаванда, асосан
якхела мебошанд. Хусусияти фаъолияти касбї дар соҳаи маориф, илмҳои
гуманитарї ҳуќуќ, санъат, илмҳои иљтимої, иќтисодї ва тиљорат,
табиатшиносї, риёзиёт, омор, технологияҳои иттилоотию коммуникатсионї, илмҳои техникї ва технологияҳо, кишоварзї, байторї, тандурустї
ва таъминоти иљтимої (тиб), хизматрасонї, њарбї ва амният ва дигар
соњањо хусусияти монандї доранд ва аз љињати вазифањои худ якхела
мебошанд. Њайати профессорї–омўзгории муассисањои тањсилоти олї дар
доираи курси омўзишии муќарраршуда дар донишгоњ ё дигар ташкилоти
тањсилоти олї лексияњоро омода намуда, мехонанд ва аз рўйи як ё якчанд
фан машѓулият мегузаронанд.
447. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− таҳия ва таѓйир додани наќшаҳои таълимї ва омода кардани
курсҳои омўзишї мувофиќи талабот;
− омодакунї ва гузаронидани лексияҳо ва гузаронидани машѓулиятҳо, семинарҳо ва таљрибаҳои озмоишгоњї;
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− водоркунии донишљўён ба баҳсу мунозирањо, мулоњизањои
мустаќилона;
− мушоҳидаи корҳои таљрибавї ва амалии донишљўён;
− омодакунии њисобот ва пешбурди њуљљатњо, мисли табели
муваффаќиятњои студентон, табели иштирок ва тавсифномаи раванди
таълим;
− гузаронидан, тафтиш ва арзёбии корњои санљишї ва имтиҳонот;
− роњбарии тањќиќоти илмии аспирантҳо ё дигар довталабон;
− гузаронидани тањќиќоти илмї ва рушди консепсияҳо, назарияҳо ва
усулҳои татбиќ дар соњаи саноат ва дигар соҳаҳо;
− омода намудани нашрияҳои таълимї, дастурҳо ва маќолаҳо;
− иштирок дар маљлисҳои кафедра ва факултет, инчунин, дар
конфронсу семинарҳо.
448. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– омӯзгор, дотсент, профессори кафедраи табиатшиносї, МТО;
– омӯзгор, дотсент, профессори системањои иттилоотї, МТО;
– омӯзгор, дотсент, профессори кафедраи таърих, МТО;
– омӯзгор, дотсент, профессори кафедраи менељмент, МТО.
– омӯзгор, дотсент, профессори кафедраи кимиё, МТО.
449. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– ректор (проректор)–1120;
– декани факултет–1345;
– кормандони муњандисї-омўзгории коллељњо, литсейњо ва дигар
муассисањои таълимии соҳаи технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї
–2324.
39. ГУРЎЊЊОИ ХУРДИ 232.
§ 1. Омўзгорони муассисањои
тањсилоти миёнаи касбӣ ва литсейҳои техникӣ
450. Омўзгорони муассисањои тањсилоти миёнаи касбӣ ва литсейҳои
техникӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбї таълими фанҳои махсусро омода мекунанд ва амалї мегардонанд. Инчунин, онҳо дар коллељҳо ва
дигар ташкилотҳои таҳсилоти техникї ва касбї омўзиши назариявї ва
таълими истеҳсолиро аз фанҳои касбї ё махсус омода мекунанд ва
мегузаронанд.
451. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− таҳияи барномаи таълимї ва банаќшагирии мундариљаи курс ва
усулҳои таълим;
− муайян кардани ниёзҳои омўзишии донишљўён ва иртибот бо
шахсони алоњида, соҳаҳои истењсолот ва дигар бахшҳои маориф барои
таъмини сатҳи муносиби таълим ва барномаҳои таълимї;
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− хондани лексияҳо ва гузаронидани семинарҳо барои баланд
бардоштани сатҳи дониш ва малакањои донишљўён;
− таълим додани донишљўён бо истифода аз асбобҳо, таљҳизот ва
мавод ва назорати дурустї ва бехатарии истифодаи онҳо, инчунин,
пешгирии љарроҳат ва осеб;
− мушоҳидаи кори донишљўён ва арзёбии он барои муайян кардани
сатҳи омодагии донишљўён, амалї кардани робитаи мутаќобила ва
пешнињодот барои баланд бардоштани сатҳи тайёрии онҳо;
− гузаронидани озмоишҳои шифоҳї, хаттї ё истеҳсолї барои муайян
кардани сатҳи дониш, арзёбии самаранокии омўзиш ва сатҳи умумии
тахассус;
− омодакунии њисобот ва пешбурди њуљљатњо, мисли табели
муваффаќиятњои донишҷӯён, табели иштирок ва тавсифномаи раванди
таълим;
− назорати лоиҳаҳои инфиродї ё гурўҳї, таљрибагирї дар љойи корї,
корҳои озмоишгоњї ё дигар шаклҳои омўзиш;
− таъмин намудани омодагии инфиродї, роҳнамої ё курсњои ислоҳї;
− гузаронидани курсҳои омӯзишї бе тарки истењсолотї барои таълим
ва намоиши тартиб, усулҳо, амалиёт ё усулҳои омӯзиши фанҳои алоњида.
452. Машѓулиятҳои гурӯҳи хурди мазкур ба гурӯҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
2321
Кормандони муњандисї–омўзгории коллељњо, литсейњои техникї
ва дигар муассисањои таълимии соҳаи гуманитарї, аз љумла,
фанњои забоншиносї, њуќуќ, санъат
2322
Кормандони муњандисї–омўзгории коллељњо, литсейњои техникї
ва дигар муассисањои таълимии соҳаи фанҳои иљтимої,
иќтисодиёт ва соњибкорї (тиҷорат)
2323
Кормандони муњандисї–омўзгории коллељњо, литсейњои техникї
ва дигар муассисањои таълимии соҳаи илмњои табиатшиносї,
риёзї ва омор
2324
Кормандони муњандисї–омўзгории коллељњо, литсейњои техникї
ва дигар муассисањои таълимии соҳаи илмҳои техникӣ ва
технология
2325
Кормандони муњандисї–омўзгории коллељњо, литсейњои техникї
ва дигар муассисањои таълимии соҳаи меъморї ва сохтмон
2326
Кормандони муњандисї–омўзгории коллељњо, литсейњои техникї
ва дигар муассисањои таълимии соҳаи кишоварзї, экология ва
њифзи муњити зист
2327
Кормандони муњандисї–омўзгории коллељњо, литсейњои техникї
ва дигар муассисањои таълимии соҳаи хизматрасонї, тандурустї
ва њифзи иљтимої (тиб)
2328
Кормандони муњандисї–омўзгории коллељњо, литсейњои техникї
ва дигар муассисањои таълимии соҳаи фаъолияти њарбї ва
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2329

бехатарї
Кормандони муњандисї–омўзгории коллељњо, литсейњои техникї
ва дигар муассисањои таълимии ба гурўњњои дигар
шомилнагардида
§ 2. 2321–2329. Кормандони
муњандисї–омўзгории коллељњо, литсейњои
техникї ва дигар муассисањои тањсилоти миёнаи касбї

453. Тавсифи гурӯҳҳои ибтидої 2321–2329 Кормандони муҳандисї–
омўзгории коллељҳо, литсейњои техникї ва дигар муассисаҳои таълимї аз
он сабаб муттаҳид шудаанд, ки хусусияти кор ва вазифањои иљрошавандаи
онњо, асосан якхела мебошанд, новобаста аз фанњои таълимдодашавандаи
ба гурӯҳҳои дигар шомилшуда дар соҳаи маориф, илмҳои гуманитарї
ҳуќуќ, санъат, илмҳои иљтимої, иќтисодї ва тиљорат, табиатшиносї,
риёзиёт, омор, технологияҳои иттилоотию коммуникатсионї, илмҳои
техникї ва технологияҳо, кишоварзї, байторї, тандурустї ва таъминоти
иљтимої (тиб), хизматрасонї, њарбї ва амният ва дигар соњањо. Коркунони
муњандисию педагогии коллељњо ва дигар муассисањои таълимї дар
коллељњо, литсейњо ва дигар ташкилотњои тањсилоти касбї– техникї аз
рўйи фанњои касбї ё махсус машгулиятњои назариявї ва таълими
истењсолї мегузаронанд.
454. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− таҳияи барномаи таълимї ва банаќшагирии мундариљаи курс ва
усулҳои таълим;
− муайян
намудани
эҳтиёљоти
таълимии
донишљӯён
ё
таълимгирандагон, робита бо шахсони алоҳида, соҳаҳои истењсолот ва
дигар бахшҳои маориф барои таъмини сатҳи мувофиќи тањсилот ва
барномаҳои таълимї ;
− хондани лексияҳо ва гузаронидани машѓулиятњои амалї барои
баланд бардоштани сатҳи дониш ва малакањои донишљўён;
− таълим додани донишљўён бо истифода аз асбобҳо, таљҳизот ва
мавод ва назорати дурустї ва бехатарии истифодаи онҳо, инчунин,
пешгирии љароҳат ва осеб;
− мушоҳидаи кори донишљўён ва арзёбии он барои муайян кардани
сатҳи омодагии донишљўён, амалї кардани робитаи мутаќобила ва
пешнињодот барои баланд бардоштани сатҳи тайёрии онҳо;
− гузаронидани озмишҳои шифоҳї, хаттї ё истеҳсолї барои муайян
кардани сатҳи дониш, арзёбии самаранокии омўзиш ва сатҳи умумии
тахассус;
− омодакунии њисобот ва пешбурди њуљљатњо, мисли табели
муваффаќиятњои донишҷӯён, табели иштирок ва тавсифномаи раванди
таълим;
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− назорати лоиҳаҳои инфиродї ё гурўҳї, таљрибагирї дар љойи корї,
корҳои озмоишгоњї ё дигар шаклҳои омўзиш;
− таъмин намудани омодагии инфиродї, роҳнамої ё курсњои ислоҳї;
− гузаронидани курсҳои омӯзишї бе тарки истењсолотї барои таълим
ва намоиши тартиб, усулҳо, амалиёт ё усулҳои омӯзиши фанҳои алоњида.
− омода намудани нашрияҳои таълимї, дастурҳо ва маќолаҳо оид ба
ин мавзуъ;
455. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– омӯзгор оид ба маркшейдер (коллељ);
– омӯзгор оид ба хизматрасонии таљњизоти барќии истгоњњои барќї
(коллељ);
– устои таълими истењсолии соњаи муҳандисї ва кори муҳандисї,
коллељ.
456. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– директори муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (гимназия ва литсей)–1345;
– мудири таљрибаомўзї (истењсолї, таълимї)–1345;
– омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (гимназия ва литсей)–
2330.
40. ГУРЎЊИ ХУРДИ 233.
§ 1. Кормандони омўзгории муассисаҳои таҳсилоти умумӣ
457. Кормандони омӯзгории муассисаҳои таҳсилоти умумӣ таълим
медиҳанд ва дар ташкили раванди таълим дар муассисаҳои таҳсилоти
умумӣ кумак мерасонанд, аз як ё якчанд фанњо дар низоми таҳсилоти
асосї, миёнаи умумї ва ибтидоӣ, ки ба таълими амалї барои омода
кардани хонандагон ба бокортаъминшавї дар баъзе намудҳои машѓулият
нигаронида шудаанд, дарс мегўянд
458. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− таҳия ва таѓйир додани барномаҳои таълимї ва омодасозии курсҳои
омўзишї мутобиќи талабот ба барномаҳои таълимї;
− муќарраркунї ва риояи њатмии ќоидаҳои рафтор ва амалиёт барои
нигоҳ доштани тартибот ва интизом байни хонандагон;
− омода ва гузаронидани дарсҳо, муњокима ва таљрибаҳо аз як ё
якчанд фанҳо;
− муайян намудани ҳадафҳои возеҳ барои ҳама дарсҳо, мавзуъҳо ва
лоиҳаҳо, инчунин огоҳ намудани хонандагон аз ин ҳадафҳо;
− омода намудани маводи аудитория ва синф барои машѓулиятҳои
синфї;
− истифодаи усулҳои таълим ва маводи таълимї мувофиќи талабот ва
манфиатҳои гуногуни хонандагон;
− назорат, арзёбии пешрафт ва рафтори хонандагон;
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− омодакунї, гузаронидан ва арзёбии тестҳо;
− гузаронидани корњои санљишї ва имтиҳонҳо барои арзёбии
пешрафти хонандагон;
− омода кардани ҳисобот дар бораи кори хонандагон ва машварат бо
дигар омўзгорон ва волидон;
− иштирок дар маљлисҳои марбут ба таҳсил дар муассисаҳои
таҳсилоти умумӣ ё ташкили кор;
− банаќшагирї, ташкил ва иштирок дар чорабиниҳои муассисаҳои
таҳсилоти умумӣ, аз ќабили экскурсияҳо, чорабиниҳои варзишї ва
консертҳо.
459. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳи ибтидоии зерин
дохил мешавад:
2330
Омўзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ
§ 2. 2330. Омўзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ
460. Омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар низоми тањсилоти
ибтидої, миёнаи асосӣ ва миёнаи умумї як ё якчанд фанњоро таълим
медињанд, ба истиснои фанњое, ки ба омўзиши амалї барои омода
намудани хонандагон ба бакортаъминкунї аз рўи баъзе намудњои
машѓулият, нигаронида шудаанд.
461. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− таҳия ва таѓйир додани барномаҳои таълимї ва омодасозии
курсҳои омўзишї мутобиќи талабот ба барномаҳои таълимї;
− муќарраркунї ва риояи њатмии ќоидаҳои рафтор ва амалиёт барои
нигоҳ доштани тартибот ва интизом байни хонандагон;
− омода ва гузаронидани дарсҳо, муњокима ва таљрибаҳо аз як ё
якчанд фанҳо;
− муайян намудани ҳадафҳои возеҳ барои ҳама дарсҳо, мавзуъҳо ва
лоиҳаҳо, инчунин огоҳ намудани хонандагон аз ин ҳадафҳо;
− омода намудани мавод ва синфњо барои машѓулиятҳои синфї;
− истифодаи усулҳои таълим ва маводи таълимї мувофиќи талабот ва
манфиатҳои гуногуни хонандагон;
− назорат, арзёбии пешрафт ва рафтори хонандагон;
− омодакунї, гузаронидан ва арзёбии тестҳо;
− гузаронидани корњои санљишї ва имтиҳонҳо барои арзёбии
пешрафти хонандагон;
− омода кардани ҳисобот дар бораи кори хонандагон ва машварат бо
дигар омўзгорон ва волидон;
− иштирок дар маљлисҳои марбут ба таҳсил дар муассисаҳои
таҳсилоти умумӣ ё ташкили кор;
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− банаќшагирї, ташкил ва иштирок дар чорабиниҳои муассисаҳои
таҳсилоти умумӣ, аз ќабили экскурсияҳо, чорабиниҳои варзишї ва
консертҳо.
462. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– омӯзгори љуѓрофия, муассисаҳои таҳсилоти умумӣ;
– омӯзгори риёзиёт (алгебра ва геометрия), муассисаҳои таҳсилоти
умумӣ;
– омӯзгори таърих, муассисаҳои таҳсилоти умумӣ;
– омӯзгори мењнат;
– устои таълими ихтисос;
– устои таълими истењсолї.
463. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– директор (сардори) ќисми таълим–1345;
– директори муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (гимназия ва литсей)–1345;
– омӯзгор, дотсент, профессор дар соњаи маориф, МТО–2311;
– омӯзгори риёзиёт коллељ–2323;
– методист (самти умумӣ)–2351.
41. ГУРЎЊИ ХУРДИ 234.
§ 1. Омўзгори муассисаҳои таҳсилоти
ибтидоӣ ва мураббиёни муассисањои томактабї
464. Омўзгори муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва мураббиёни
муассисањои томактабї дар зинаи ибтидоии таълим як ќатор фанҳоро
таълим дода, барои кӯдакони синни томактабї корҳои тарбиявї ташкил
мекунанд.
465. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− омодакунии наќшаҳои таълимї ва таълими як ќатор фанҳои дар
зинаи ибтидоии таҳсил омўхташаванда, банаќшагирї ва ташкили
фаъолиятҳо барои аз худ кардани малакаҳои нутќ, љисмонї ва иљтимоии
кўдакон мусоидаткунанда;
− таҳлил ва арзёбии натиљаҳои бадастомадаи азхудкунї;
− таҳияи њисобот. Уњдадорињо, метавонад роњбарии дигар коргаронро
дар бар гирад.
466. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
2341
Омўзгорони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ
2342
Мураббиёни муассисаҳои таълимии томактабї
§ 2. 2341. Омўзгорони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ
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467. Омўзгорони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ дар сатҳи таҳсилоти
ибтидої як ќатор фанҳоро таълим медиҳанд.
468. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
− омодакунии наќшањои дарсњои њаррўза ва наќшањо барои давраи
давомдор мутобиќи талабот ба барномаи таълимї;
− омўзиши инфиродї ва гурўњии кўдакон бо истифода аз усулҳои
таълим ва маводи гуногун (масалан, компютерҳо, китобҳо, бозиҳо)
мувофиќи талаботи гуногуни кӯдакон таълим додан;
− нигоҳ доштани интизом ва муҳити корї дар синф;
− банаќшагирї ва гузаронидани чорабиниҳо бо љалби кӯдакон, аз
ќабили чорабиниҳои варзишї, консертҳо ва экскурсияҳо;
− супориш ва арзёбии кори синфї ва хонагї;
− тайёр кардан, гузаронидан ва арзёбии тестњо ва корњои санљишї
барои арзёбии пешрафти кӯдакон;
− назорат, арзёбии пешрафт ва рафтори кӯдакон;
− назорати кӯдакон дар ваќти дарс дар љараёни ваќти мактабї, аз
љумла, дар майдончаи бозї дар ваќти танаффус;
− иштирок дар маљлисњои њайати мактаб ва дигар љаласањо, инчунин,
машваратњо бо дигар омӯзгорон оид ба масъалањои таълим;
− омода ва гузаронидани маљлисњои падару модарон оид ба
муњокимаи пешрафти кўдакон ва мушкилот.
469. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– омӯзгори синфњои ибтидої.
470. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
− директори муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (гимназия ва литсей)–1345;
– роњбари маркази эљодиёти бачагон–1345.
§ 3. 2342. Мураббиёни тањсилоти томактабї
471. Мураббиёни тањсилоти томактабї бо маќсади таъмини рушди
иљтимої, љисмонї ва равонии кӯдакони синни томактабї фаъолияти
таълимї ва бозиро ташкил мекунанд.
472. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
− банаќшагирї ва ташкили фаъолияти инфиродї ва коллективї, ки ба
њавасмандгардонии инкишофи кўдакон дар малакањои њаракатї,
малакањои фаъолияти муштарак ва иљтимої, эътимод ба худ ва
њамдигарфањмї нигаронида шудаанд;
− њавасмандкунии рушди малакањои нутќї тавассути наќл, бозињои
наќшї, сурудхонї, шеърхонї ва суҳбату баҳсҳои ғайрирасмї;
− гузаронидани чорабинињо бо кўдакон, ки имкониятњоро барои
худнамоии эљодї тавассути санъати тасвирї, бозињои наќшї, мусиќї ва
машќњои љисмонї имкон медињанд;
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− мушоҳидаи кӯдакон барои арзёбии рушди онҳо ва муайян кардани
нишонаҳои мушкилоти алоќаманд ба рушд, мушкилоти эњсосї ё саломатї;
− мушоҳида ва арзёбии рељаи хўрокхўрї, холати равонї ва љисмонї
ва бехатарии кўдакон ва муайян кардани омилҳое, ки ба рушди онҳо
метавонанд, халал расонанд;
− муњокимаи муваффаќиятњо ва мушкилоти кўдакон бо падару
модарон ва дигар кормандон, њамчунин, муайян намудани чорањои
дахлдор ва равонкунї ба хадамоти дахлдор;
− бароњмонї ва нигоњдории муносибатҳои корї бо дигар хадамоти бо
кӯдакони хурдсол корбаранда.
473. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мураббї;
– омӯзгор (дар низоми тарбия ва таълими томактабї).
474. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– директори хадамот оид ба назорат ва нигоњубини кўдакон–1341;
– омӯзгор, дотсент, профессор дар соњаи маориф, МТО–2311;
– парастори кӯдак–5311;
– кормандон оид ба нигоҳубини кӯдакон–5311.
42. ГУРЎЊИ ХУРДИ 235.
§ 1. Мутахассисони дигари соњаи маориф
475. Мутахассисони дигари соњаи маориф оид ба усулҳои таълим
тањќиќот мегузаронанд ва машварат медиҳанд, одамонеро, ки мушкилоти
омӯзишї ва ё эҳтиёљоти махсус доранд, таълим медињанд, забонҳои хориљиро дар курсҳо бо маќсади сафар ба хориља ва бо маќсадҳои марбута
меомўзонанд, дарсҳои хусусї мегузаронанд, санъат, саводнокии компютерї ва дигар фанҳоро берун аз доираи барномањои таълимии асосии
ибтидої, миёна ва олї таълим медиҳанд, дигар хизматрасониҳои омўзиширо пешкаш мекунанд, ки ба дигар гурӯҳҳои ибтидоии зергурӯҳи 23
Мутахассисони соњаи маориф дохил нестанд.
476. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− гузаронидани тањќиќот ва таҳия ва ё машварат оид ба усулҳои
таълим, курсҳо ва воситаҳои таълимї;
− таълим додани кўдакони имконияташон маҳдуд, љавонон ё калонсолон, инчунин, одамони дорои мушкилот дар омўзиш ё эҳтиёљоти махсус;
− омӯзиши забонҳои хориљї барои сафар ба хориља;
− ба донишљӯён омӯзонидани амалия, назария ва иљрои мусиќї,
мањорати ҳунармандӣ (актёрӣ), раќс, санъати тасвирї ва ѓ.;
− ташаккулдињї, тањияи љадвал ва гузарондани барнома ва курсҳои
таълимї дар соҳаи технологияҳои иттилоотї;
199

− гузаронидани омўзиш ва аттестатсияи кормандон, аз љумла дар љойи
кор бо маќсади бозомўзї ё такмили ихтисос дар доираи ихтисосашон.
477. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
2351 Мутахассисон оид ба методикаи таълим
2352 Омўзгорони соҳаи таҳсилоти махсус
2353 Омўзгорони забони хориљї дар курсњо ва фардї
2354 Омўзгорони мусиќї дар муассисаҳои мусиќї ва фардї
2355 Омўзгорон дар соҳаи санъати тасвирї ва санъатњои дигар
2356 Омўзгорон оид ба технологияњои иттилоотӣ–коммуникатсионї
ва таълими саводнокии компютерї
2357 Мутахассисони курсњои кўтоњмуддат, бозомўзї ва такмили
ихтисос, аз љумла тањсилоти калонсолон
2358 Мураббиён ва дастурдињандагон–методистњо оид ба тайёрии
љисмонї ва варзишї
2359 Мутахассисони
соњаи
маорифи
ба
гурўњњои
дигар
шомилнагардида
§ 2. 2351. Мутахассисон оид ба методикаи таълим
478. Мутахассисон оид ба методикаи таълим тањќиќот мегузаронанд,
усулҳои таълим, курсҳои таълимї ва маводи таълимиро таҳия мекунанд ё
машварат медиҳанд. Онњо кори омӯзгорон, муассисањои таълимї ва
натиљањои бадастомадаро санљида, таѓйироту такмили дахлдорро тавсия
медињанд.
479. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− гузаронидани корҳои тањќиќотї оид ба иловаҳои љорї ба барномаи
таълимї, методикаи таълим ва дигар љанбаҳои раванди таълим, инчунин,
машварат оид ба таѓйироти зарурї ва такмилдиҳии имконпазир;
− арзёбї ва машварат дар бораи мундариљаи курсҳои омўзишї ва
усулҳои гузаронидани имтиҳонот;
− гузаронидани тањќиќот оид ба воситаҳои аудиовизуалї ва дигар
воситаҳои таълим, машварат, банаќшагирї ва ташкили истифодаи онҳо
дар муассисаҳои таълимї;
− ҳуљљатгузорї кардани фанҳо ва курсҳои таҳияшуда, инчунин,
арзёбии курсҳои нави таълимї;
− ба омӯзгорон расонидани хизматрасонии такмили ихтисос, омода
ва пешниҳоди хидматҳои машваратї;
− ташкил ва гузаронидани семинарҳо ва конфронсҳо барои
омўзондани омўзгорон бо барнома ва усулҳои нав;
− таҳияи сохтор, мундариља ва ҳадафҳои курсҳо ва барномаҳои нави
омўзишї;
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− санљишҳои мунтазами муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва муҳокима
бо маъмурият ва ҳайати омўзгорон оид ба масъалаҳои марбут ба барномаи
таълимї, методикаи таълим, таљҳизоти мактабӣ ва дигар масъалаҳо;
− иштирок дар машѓулиятњои синфї барои шиносої бо методикаи
таълим ва арзёбии дарси омӯзгор ва натиљаҳои таълимии бадастомада;
− омода намудани ҳисобот ва тавсияҳо барои роҳбарони муассисаҳои
таҳсилоти умумӣ оид ба таѓйирот ва иловаҳои эҳтимолї ба барномаи
таълимї, методикаи таълим ва масъалаҳои дигар.
480. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– нозири муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (гимназияҳо, литсейҳо);
– методист оид ба барномаҳои касбї;
– таҳиягари барномаи таҳсилоти миёнаи умумї;
– мутахассис оид ба воситањои техникии таълим.
Эзоњ: Мутахассисоне, ки ҳамзамон барномаҳои таҳсилоти умумї ва касбиро
таҳия ва арзёбї мекунанд, бояд ба гурӯҳи барномаҳои касбї дохил карда шаванд.

§ 3. 2352. Омўзгор дар соҳаи таълимоти махсус
481. Омӯзгороне, ки бо маъюбон ё шахсони дорои имкониятҳои
махсуси саломатї кор мекунанд, ба кӯдакони аз љиҳати љисмонї ё рӯҳї
номукаммал, ба љавонон ё калонсолоне, ки мушкилот дар омўзиш доранд,
ё ба одамони дорои имкониятҳои махсуси саломатї, таълим медиҳанд.
Онҳо ба рушди иљтимої, зењнї ва љисмонии донишљӯёни худ мусоидат
мекунанд.
482. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− бањодиҳии имкониятњо ва махдудиятњои донишљўён нисбат ба
нуқсњои зењнї, љисмонї, иљтимої, эњсосї, ќобилияти ѓайриоддии зењнї ва
дигар њолатњои махсус;
− таълим дар асоси инфиродї ё коллективии истифода аз усулҳо ё
воситаҳои махсус мувофиќи талаботи донишљӯён;
− истифодаи стратегия ва усулҳои махсуси таълимї ҳангоми таълим
барои ҳавасмандгардонии функсияњои њиссиётї ва даркї–њаракатї, нутќ,
ќобилияти идрок ва хотира;
− интихоби усулҳои алтернативии муошират барои шахсони дорои
нуќсҳои нутќ ва омӯзиши истифодаи онҳо;
− ташхиси функсияи фурўбарї ва барќароркунї дар сурати вайрон
шудани он;
− таълими фанҳои таълимї, малакаҳои амалї ва малакаҳои
хизматрасонї ба донишљӯёни дорои нуќсҳои шунавої, биної ва дигар;
− ҳавасмандгардонї ва рушди эътимод ба худ, завќ, ќобилият,
маҳорат ва ҳамоҳангсозии ҳаракатҳои хонандагон;
− машварат бо дигар кормандон барои банаќшагирї ва љадвали
дарсҳо барои донишљӯёни дорои эҳтиёљоти махсус;
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− тартиб додан ва пешбурди њуљљатњои донишљўён ва дигар њуљљатњо,
инчунин пешнињоди њисобот;
− истифодаи шаклҳои гуногуни арзёбї ва арзёбии дастовардҳои ҳар як
донишљӯ;
− муошират бо донишљӯён, падару модарон, мудирони ќисми илмї ва
дигар мутахассисони касбї, ки ба нигоҳубини донишљӯён иштирок
мекунанд, оид ба
таҳияи барномаҳои инфиродии таълимї
барои
дастгирии рушди донишљӯён;
− мушоиат, иљрои вазифаи шарҳи садої ё мутарҷими забони имову
ишора дар маќомоти давлатї, муассисаҳо, ташкилотҳо;
− пешнињоди хизматрасонї дар соњањои гуногуни фаъолияти
љамъиятї (кинематография, театрњо, осорхонањо, экскурсияњо) ва ѓайра.
− гузаронидани тањќиќот оид ба таҳсилоти фарогир ва таълими
кӯдакони дорои маъёбї;
− омӯзиш ва таҳлили ҳолати кори таълимї– методї дар муассисаҳои
таълимї дар соҳаи таҳсилоти фарогир ва таълими кӯдакони дорои
маъюбї, таҳияи пешниҳодҳо оид ба баланд бардоштани самаранокии
раванди таълим ва корҳои методї дар ин соҳа;
− ташкил ва тањияи хуљљатњои таълимию методї ва дастурњо оид ба
таълими фарогир (инклюзивї), таќризи онњо, батасвибрасонї ва
пањнгардонии онњо;
− омӯхтан ва паҳн намудани таљрибаи мусбати корҳои таљрибавии
муассисаҳои таълимї, технологияҳои пешќадам ва воситаҳои таълимї дар
соҳаи таҳсилоти фарогир ва таълими кӯдакони дорои маъёбї;
− расонидани ёрии машваратї ва амалї ба роҳбарон ва омӯзгорони
муассисаҳои таълимї, сохтор, марказњои методї дар ташкили корҳои
таълимию методї дар соҳаи таҳсилоти фарогир ва таълими кӯдакони
дорои маъюбї;
− тањлили мушкилоти хонандагони дорои тањсилоти махсус барои
расонидани кўмаки иљтимої;
− арзёбии эҳтиёљоти таълимї ва таҳияи наќша/барномаҳои таълимии
инфиродї ва мутобиќсозии муҳити таълимї ва љисмонї ба ниёзҳои онҳо;
− ҳамоҳангсозии ҳамкории байни кормандони муассисаҳои таҳсилоти
умумӣ ва дигар мутахассисони љалбшуда.
483. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– омўзгори соҳаи
таълими махсус барои донишљӯёни дорои
мушкилоти таҳсил;
– омўзгор барои шахсони биноияшгон заиф;
– омўзгор оид ба коммуникатсия/логопед;
– мутахассиси таълими фарогир;
– мутахассиси оид ба тавонбахшии касбї;
– омўзгори ношунавоён (сурдопедагог;
– мутарҷими забони имову ишора.
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484. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
- омӯзгори муассисаи тањсилоти миёнаи касбї–2320;
– омӯзгори муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ –2331;
– омӯзгори муассисаҳои таҳсилоти ибтидої–2341.
§ 4. 2353. Омӯзгорони забони хориљї дар курсҳо ва фардї
485. Омӯзгорони забони хориљї дар курсҳо ва фардї барои
калонсолон ва кӯдаконе, ки бо маќсади сафар ба хориља, риояи талаботи
шуғл ё ба даст овардани имкониятҳои муайян, омодагї ба иштирок дар
барномаҳои таълимї бо забони хориљї ва ё барои рушди шахсї забон
меомўзанд, забони хориљиро меомўзонанд. Онҳо берун аз низоми
таҳсилоти ибтидої, миёна ва олї ё бо дастгирии донишљӯён ё омӯзгорони
ин низом кор мекунанд.
486. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− арзёбии сатҳи ќобилият ва дараљаи мураккабї барои донишљўён
дар бобати азхудкунии забон, инчунин, муайян кардани талабот ва
ҳадафҳои омўзишии донишљўён;
− банаќшагирї, омодагї, гузаронидани дарсҳо ва семинарҳо барои
гурўҳҳо ва шахсони алоҳида, ки мундариља ва суръати омўзиш аз ќобилият
ва ниёзҳои донишљўён вобаста аст;
− таҳия ва омодасозии маводи таълимї ва мутобиќсозии маводи
мављуда;
− арзёбии пешрафти хонандагон;
− кумак ба донишљўён ҳангоми машѓулиятҳои синфї, ки фанҳо бо бо
дигар забонњо, на бо забони модарии хонанда таълим дода мешаванд;
− кумак ба омўзгорони дигар тавассути таҳияи барномаҳои махсуси
омўзишї барои донишљўёне, ки омўзиши забони асосии таълимро идома
медиҳанд;
− пешниҳод ва ислоњи супоришҳо, инчунин, омодагї ба имтиҳонҳо ва
арзёбии натиљаҳои онҳо;
− арзёбї, сабт ва ҳисоботи пешрафти донишљўён.
487. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– омўзгори забони дуюм;
– омўзгори забони хориљї бо маќсади омодагї ба сафари хориља;
– омўзгори курсҳои таълими интенсивии забони хориљї;
– омўзгоре, ки дар омўзиши забони хориљї дарсҳои амалї
мегузаронад;
– омўзгор, забони хориљї.
488. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
- омўзгори донишгоњ–2311;
– омўзгори муассисаи тањсилоти миёнаи касбї–232;
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– омўзгори муассисаҳои таҳсилоти умумӣ–2330;
– омўзгори муассисаҳои таҳсилоти ибтидої–2341.
§ 5. 2354. Омўзгорони мусиќї дар муассисаҳои мусиќї ва фардї
489. Омўзгорони мусиќї дар муассисаҳои мусиќї ва фардї ба
донишљўён амалия, назария ва иљрои мусиќиро берун аз низоми таҳсилоти
ибтидої, миёна ва олї меомўзонанд, аммо онҳо метавонанд, дар доираи
низоми таҳсилоти асосї дарсҳои хусусї ё дар гурӯҳҳои хурди донишљӯён,
ҳамчун курси интихобї, гузаранд.
490. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− арзёбии сатҳи ќобилияти хонандагон ва муайян кардани эҳтиёљот
ва ҳадафҳои омўзиш;
− банаќшагирї, таҳия ва татбиќи барномаҳои таълимї, дарсҳо ва
семинарҳо барои донишљўён ва гурўҳҳои алоҳида;
− омода кардани мавод оид ба назарияи мусиќї ва шиносої бо онҳо
бо донишљўён, инчунин, тафсири мусиќї;
− омўзиш ва намоиши љанбаҳои амалии сурудхонї ё навохтани
асбоби муайян;
− ба донишљўён омўзонидани малакаҳои хондан ва навиштани
нотаҳо;
− таќсим кардани супоришҳо ва омўзиши асарњои мусиќї мусиќии
мутобиќ ба сатҳи ќобилият, шавќ ва истеъдоди донишљўён;
− арзёбии донишљўён, машарат, танќид ва њавасмандї;
− бознигарии наќшаҳои таълимї, мундариљаи курс, маводи таълимї
ва усулҳои таълим;
− омодасозии донишљўён ба имтиҳонҳо, намоишҳо ва арзёбї;
− ташкили боздид ва сафарҳои иљрокунандагони мусиќї;
− ташкил ва мусоидат дар гузаронидани машќҳо ё баромадҳо барои
намоиши дастовардҳои донишљўён.
491. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– омўзгори гитаранавозї (омўзиши фардї);
– омўзгори скрипканавозї (омўзиши фардї);
– омўзгори фортепианонавозї (омўзиши фардї)4
– омўзгори рубобнавозї4
– омўзгори дойранавозї
– омўзгори сурудхонї (омўзиши фардї).
492. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– омўзгор, донишгоҳ–2311;
– омўзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи касбї–2321;
– омўзгори муассисаи таҳсилоти умумӣ–2330;
– омўзгори муассисаи таҳсилоти ибтидої–2341.
204

Эзоҳ: Омӯзгорони одии муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи умумӣ, ки
ба хонандагон мусиќиро таълим медиҳанд, ба гурӯҳҳои ибтидої мутаносибан 2330
Омўзгоронии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва 2341 Омўзгори муассисаҳои
таҳсилоти ибтидої дохил шудаанд.

§ 6. 2355. Омӯзгорон дар соҳаи санъати тасвирї ва санъатњои дигар
493. Омӯзгорон дар соҳаи санъати тавсирї ва санъатњои дигар ба
донишљӯён амалия, назария ва иљрои раќс, мањорати актёрї, тасвирї ва
дигар санъатҳоро (ба истиснои мусиќї) берун аз низоми таҳсилоти
ибтидої, миёна ва олї меомӯзонанд, аммо онҳо метавонанд, дар гурӯҳҳои
хурд ҳамчун курси интихобї ва ё дар доираи низоми таҳсилоти асосї
дарсњои хусусї дињанд.
494. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− арзёбии сатҳи ќобилияти хонандагон ва муайян кардани ҳадафҳои
таълимї;
− банаќшагирї, таҳия ва татбиќи барномаҳои таълимї, дарсҳо,
семинарҳо барои донишљўён ва гурўҳҳои алоҳида;
− тайёр кардани мавод оид ба назарияи мавзўи омўхташаванда;
− таълим додан ва намоиши љанбаҳои амалии мањорати актёрї, раќс,
санъати тсвирї ё дигар санъатҳо;
− таќсими супоришҳо ва корҳо мувофиќи сатҳи ќобилият, завќ ва
истеъдоди хонандагон;
− арзёбии донишљўён, пешнињоди
машварат,
танќид ва
њавасмандгардонї;
− бознигарии наќшаҳои таълимї, мундариљаи курс, маводи таълимї
ва методҳои таълим;
− омода намудани донишљӯён ба имтиҳонҳо, намоишҳо ва арзёбї;
− ташкили боздид ва сафарҳо ба намоишгоҳҳо ва намоишномаҳо;
− ташкил ва мусоидат дар гузаронидани намоишномахо ё
намоишгоњхои њунарњои донишљўён;
495. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– омўзгори мањорати актерї (омўзиши хусусї);
– омўзгори санъати тасвирї (омўзиши хусусї);
– омўзгори ҳайкалтарошї (омўзиши хусусї);
– омўзгори раќс (омўзиши хусусї).
496. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
- омўзгори донишгоҳ–2311;
– омўзгори муассисањои таҳсилоти миёнаи касбї–2321;
– омўзгори муассисаҳои таҳсилоти умумӣ –2330;
– омўзгори муассисаҳои таҳсилоти ибтидої–2341;
– омўзгори мусиќї–2354.
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Эзоҳ: Омӯзгорони одии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоӣ, ки
ба хонандагон намудҳои гуногуни санъатро таълим медиҳанд, ба гурӯҳи ибтидоии
2330 Омӯзгорони муассисаҳои тахсилоти ибтидоӣ ва миёнаи умумӣ мутаносибан ба
гурӯҳи ибтидоии 2341 мансуб мебошанд.

§ 7. 2356. Омӯзгорон оид ба технологияҳои
иттилоотї ва таълими саводнокии компютерї
497. Омӯзгорони технологияҳои иттилоотї ва таълими саводнокии
компютерї барномаҳои таълимї ва курсҳои таълимии компютериро берун
аз низоми таҳсилоти ибтидої, миёна ва олї тањия мекунанд, , љадвалњо
месозанд ва роњандозї менамоянд.
498. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− муайян кардани эњтиёљот ва талаботи корбароналоњида ва
ташкилотҳои соҳаи технологияҳои иттилоотї;
− таҳия ва коркарди мавод ва васоити таълимї, аз ќабили китобҳои
дарсї, айёниятҳо, воситаҳои онлайнии таълимї ва амсилаҳои таълимї,
инчунин, нигоҳдории ҳуљљатҳои таълимии маълумотномавї;
− таҳия, ҳамоҳангсозї, љадвалбандї ва татбиќи барномаҳои таълимї
ва рушддињанда, ки метавонанд, дар шакли дарсҳои инфиродї ё
коллективї сурат гиранд, инчунин, мусоидат дар гузаронидани семинарҳо,
вохўриҳо, намоишҳо ва конфронсҳо;
− назорат ва гузаронидани арзёбии љории сифат ва самаранокии
омўзиш, инчунин бознигарї ва таѓйир додани ҳадафҳо, усулҳо ва маводи
ҳисоботии курс;
− љустуљў, љамъоварї ва омўзиши маводи истинодї бо маќсади пурра
дарк кардани мавзуъ ва низомҳо;
− пайгирии тафсирњои нав ва нашри маҳсулот, пешрафтҳо дар соњаи
таъминоти барномавї ва тамоюлҳои умумии технологияҳои иттилоотї,
омодасозии маҳсулот ва мавод барои корбарони ниҳої, аз ќабили маводи
дарсї ва дастурҳои корбарон, маводи таълимии фарогир (интерактивї),
инчунин дастур оид ба истифода ва хизматрасонии техникї.
499. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
–омўзгори таълими саводнокии компютерї;
–омўзгори кор бо компютер.
500. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
–омўзгори донишгоњ–2311;
–омўзгори муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ –2330;
–омўзгори муассисаҳои таҳсилоти ибтидої–2341;
–мутахассис оид ба рушди кадрњо–2424.
§ 8. 2357. Мутахассисони курсњои
кўтоњмуддат, бозомўзї ва такмили ихтисос,
аз љумла тањсилоти калонсолон
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501. Мутахассисони курсњои кўтоњмуддат, бозомўзї ва такмили
ихтисос, аз љумла, тањсилоти калонсолон барномањои таълимиро аз рўйи
барномањои тањсилоти иловагї тањия намуда, бо кўдакон ва калонсолон
мувофиќи шавќу њавас ва эњтиёчоти гурўњњои гуногуни ањолї берун аз
низоми маълумоти ибтидої, миёна ва олї, машѓулиятњо мегузаронанд.
502. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− ташкили клубњои кўдаконаи техникї, бадеї, варзишї, сайёҳї ва
кишваршиносї ва дигар клубњо, маҳфилҳо, бахшҳо ва дигар љамъиятњои
њаваскорї;
− маљмуъкунонии ҳайати таълимгирандагон, тарбиятгирандагони
маҳфил, бахш, студия, клуб ва дигар иттињодияњои кўдакон ва андешидани
чораҳо
барои
нигоҳ
доштани
ҳайати
таълимгирандагон,
тарбиятгирандагон дар давоми муњлати таҳсил;
− таҳияи наќшаҳо ва љадвалҳои корї ва гузаронидани машѓулиятҳои
омўзишї, мушоњидаи азхудкунии барнома, расонидани кумак ба
фаъолияти рушдию таълимї;
− инкишофи ҳавасмандї, шавќҳои маърифатї, ќобилиятҳо;
− ташкили истироҳати таътилї барои кўдакон;
− ташкили шабнишинињо, идњо, роњпаймоињо, экскурсияҳо;
− дастгирии ташаббусҳои аз љиҳати иљтимої муҳим барои кӯдакону
калонсолон дар доираи ваќтҳои холї, фароғат ва ваќтхушии онҳо;
− ташкили таълими калонсолон вобаста ба талабот ва манфиатҳои
онҳо (ба истиснои омўзиш аз рўйи ихтисос) малака ва салоҳиятҳои нав
(бофандагї, гулпарварї, муњрабофї ва ѓайра)
− ташкил ва гузаронидани машѓулиятҳои омўзишї барои калонсолон
дар маҳфилҳо аз рўйи завќдорї (омўзиши раќс, оригамї, боѓдорї ва ѓайра)
503. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– омўзгори таълими иловагї;
– омўзгори гулпарвар, оригами.
§ 9. 2358. Мураббиён ва дастурдињандагон –
методистњо оид ба тайёрии љисмонї ва варзиш
504. Мураббиён ва дастурдињандагон–методистоњо оид ба тайёрии
љисмонї ва варзиш бо варзишгарон, бо маќсади ба даст овардани
дастовардҳои баланди варзишї ва беҳтар намудани натиљаҳо , бо номзадҳо
ва устодони варзиш, бо маќсади тайёр кардани захираи варзишї кор
мекунанд, корҳоро оид ба муайян ва љалби љавонони боистеъдод ба варзиш
анљом медињанд, инчунин, ташкил ва иљрои вазифаҳоро ҳангоми
гузаронидани чорабиниҳои варзишї, тибќи ќоидаҳои муќарраршуда, иљро
мекунанд.
505. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
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− муайян кардани љиҳатҳои ќавї ва заифи (тавоної) варзишгарон ё
дастаҳо;
− банаќшагирї, таҳия ва татбиќи машѓулиятњои омўзишї ва амалї;
− таҳия, банаќшагирї ва ҳамоҳангсозии љадвал ва барномаҳои
мусобиќавї;
− ангеза ва омодагии варзишгарон ё дастаҳо ба мусобиќаҳо ё бозиҳо;
− таҳияи стратегияи раќобат, наќшаҳои бозї, амалҳои варзишгарон
ва бозигарон ҳангоми бозї ё баргузории чорабиниҳои варзишї;
− таҳлил, арзёбї кардани баромади варзишгарон ё дастаҳо ва
таѓйирот дар барномаҳои омодакунї;
− пайгирї, таҳлили услуб ва баромади варзишгарон ва муайян
кардани такмилҳои зарурї дар оянда;
− ташкили ҳайати варзишгарон барои иштирок дар чорабиниҳо ё
мусобиќаҳои варзишї мувофиќи стандартҳои бозї, таъмини риояи
ќоидаҳои бозї ва дастурњои техникаи бехатарї;
− тањлили баромади раќибон, амалияи додани холњо, ситонидани
љарима барои њуќуќвайронкунињо ва муайян кардани натиљањои мусобиќа;
506. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мураббии дастаи мунтахаби варзишї;
– мураббии дастаи футболи кўдакон (љавонон);
– дастурдињандања–методист.
507. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– дастурдињанда оид ба аспсаворї–3423;
– фитнес- дастурдињанда–3423.
§ 10. 2359. Мутахассисони соњаи
маорифи ба гурўњњои дигар шомилнагардида
508. Ба ин гурӯҳи ибтидої мутахассисони соҳаи маориф дохил
мешаванд, ки ба гурӯҳҳои дигари зергурӯҳи 23 Мутахассисони соњаи
маориф шомил нестанд. Масалан, ба ин гурӯҳ коргароне дохил мешаванд,
ки ба таълими хусусї аз фанҳои ғайр аз забонҳои хориљї ва намудҳои
гуногуни санъат машғуланд, инчунин, кормандони ба донишљӯён оид ба
масъалаҳои таълимии махсус машваратдиҳанда.
509. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− арзёбии сатҳи ќобилияти хонандагон ва муайян кардани ҳадафҳои
таълимї;
− банаќшагирї, таҳия ва татбиќи барномаҳои таълимї, дарсу
семинарҳо барои донишљўён ва гурўҳҳои алоҳида;
− тайёр кардани мавод оид ба назарияи мавзуи омўхташаванда;
− таълим ва нишон додани љанбаҳои амалии фанҳои омўхташуда;
− таќсими вазифаҳо ва корҳо мутобиќи сатҳи ќобилият, завќ ва
майлҳои донишљўён;
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− арзёбии

донишљўён ва пешниҳоди машварат, танќид ва
њавасмандгарданї;
− бознигарии наќшаҳои таълимї, мундариљаи курс, маводи таълимї
ва методҳои таълим;
− омодасозии донишљўён ба имтиҳонҳо ва арзёбї;
− машварат ба донишомӯзон оид ба масъалаҳои таълимї, аз ќабили
интихоби курс ва барнома, љадвали дарсҳо, мутобиқшавӣ ба мактаб, аз
дарсгурезї, анъанаҳои мактабї ва банаќшагирии касб;
− машварат ба донишљӯён бо маќсади кумак расонидан ба онҳо дар
фаҳмиш ва бартараф кардани мушкилоти шахсї, иљтимої ё рафторие, ки
ба раванди таълим таъсир мерасонанд;
− ба тањсили минбаъда тайёр кардани донишљўён, хавасманд
гардондани онњо барои истифода бурдани тамоми имкониятњои хониш ва
суботкорона иљро намудани вазифањои мураккаб;
510. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
–машовир оид ба кор бо таълимгтрандагон;
–омӯзгор–китобдор;
–тютор.
511. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– омўзгори донишгоҳ–2311;
– омўзгори муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ –2331;
– омўзгори муассисаҳои таҳсилоти ибтидої–2341;
– омўзгори курсҳои шадиди забони хориљї–2353;
– омўзгори мусиќї–2354;
– омўзгори санъати тасвирї–2355;
– омўзгори раќс–2653;
– равоншинос–омўзгор–2634;
– мутахассиси кори иљтимої–2635.
43. ЗЕРГУРЎЊИ 24. МУТАХАССИСОН
ДАР СОЊАИ ТИҶОРАТ ВА МАЪМУРӢ
512. Мутахассисони соњаи тиҷорат ва маъмурї иљрои вазифаҳои
таҳлилї, консептуалї ва амалиро бо маќсади пешниҳоди хизматрасониҳои
марбут ба масъалаҳои молиявї, рушди захираҳои меҳнатї, таъмини чораҳои амнияти иќтисодии субъектҳои хољагидории фаъолияти хољагидорї
тавассути таъмини ќонуният ва тартибот дар соҳаи иќтисод, муќовимат ба
таъсири хатарҳо ва таҳдидҳо ба амнияти иќтисодї, татбиќи робита бо
љомеа, бозоршиносї ва фурўш дар соҳаҳои техникї, тиббї ва технологияҳои иттилоотии коммуникатсионї иљро мекунанд, сохтори ташкилї,
усулҳо ва низомҳо, инчунин, миќдории иттилооти марбут ба барномаҳои
сармоягузориро таҳлил мекунанд. Сатҳи салоњияти аксар машѓулиятњои ба
ин зергурӯҳ дохилшаванда ба сатњи чоруми тахассусї мувофиќат мекунад.
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513. Уҳдадорињои кормандони зергурўњи мазкур, одатан иборатанд:
- љамъоварї, таҳлил ва тафсири иттилоот оид ба мувофиќи маќсад
будани иќтисодї, љузъҳои арзиши ва самаранокии савдо дар ташкилотҳо;
- гузаронидани аудитҳо, таҳияи ҳисоботи молиявї ва назорати
низоми хазинадории ташкилотҳо;
- тањия намудан ва тањлил кардани наќша ва стратегияњои молиявї,
иљрои фармоишњои хариду фурўш ва гуфтушунид оид ба фурўш ва хариди
молњои истеъмоли умум;
- таҳия, татбиќ ва арзёбии барномаҳои киро, омўзиш ва такмили
њайати кормандон;
- татбиќи барномањои идоракунии хатарњо ва арзёбии андозаи онњо
бо маќсади таъмини амнияти иќтисодї;
- муайян намудани амалиёт (додугирифт) бо максади таъмини
амнияти иктисоди тањти назоратшаванда;
- таҳлили амалиёт (додугирифт)-и мизоҷони ташкилот бо маќсади
ошкор намудани ҳуќуќвайронкуниҳои иќтисодї
- банаќшагирї ва гузаронидани корҳои назоратї ва аудитї ва
санљишҳои хизматї барои ошкор кардани вайронкуниҳои фаъолияти
иќтисодї;
- мониторинги фаъолияти маъмурї-хољагидорї оид ба риояи
талаботи амнияти иќтисодї;
- идоракунии хатарҳои молиявї (суѓурта, андоз ва дигар) дар
низоми амнияти иќтисодї;
- тањќиќот, таҳия ва татбиќи маъракаҳои маркетингї ва дар соњаи
робита бо љомеа;
- омӯзиш ва таҳияи усулҳои идоракунї, ки ба тавсеа ва рушди
амалиёти давлатї, тиљоратї ва баланд бардоштани самаранокии онҳо
нигаронида шудаанд;
- бадасторї ва нав кардани маълумот дар бораи молу
хизматрасониҳои корфармоён ва раќибон, инчунин, дар бораи вазъи
бозор;
- арзёбии эҳтиёљоти мизоҷон, инчунин шарҳ додан ва намоиш
додани молу хидматҳо барои онҳо;
514. Машғулиятњои зергурӯњи мазкур ба гурӯҳҳои хурди зерин тақсим
мешаванд:
241 Мутахассисони соњаи молия
242 Мутахассисони соҳаи маъмурикунонї
243 Мутахассисон оид ба робита бо ҷомеа, фурӯш ва бозоршиноси
(маркетинги)–и маҳсулот ва хизматрасонї
244 Мутахассисон оид ба амнияти иқтисодӣ
44. ГУРЎЊИ ХУРДИ 241.
§ 1. Мутахассисони соњаи молия
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515. Мутахассисони соњаи молия банаќшагирї, тарҳрезї, ташкил ва
идоракунї, сармоягузорї, роњбарї ва гузаронидани тањлилњои сифатии
ҳисоботи молиявї ва шахсони алоњида, ташкилотњо ва муассисањои
љамъиятиву инфиродиро анљом медињад.
516. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
- таҳия ва ташкили ҳисоботи молиявии ташкилот;
- баррасии маводи молиявии ташкилот;
- пешниҳоди тасияҳои молиявї ба шахсони алоҳида ва ташкилотҳо;
- таҳияи ҳисоботи таҳлилї оид ба бахшҳои алоҳидаи иќтисодї ва
иќтисодиёт дар маҷмӯъ.
517. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
2411
Муњосибон ва мутахассисони машғулиятҳои ҳаммонанд
2412
Машовирон оид ба масъалањои молиявї ва сармоягузорї
2413
Таҳлилгарони молиявї ва мутахассисон
2414
Нархгузорон ва коршиносон
§ 2. 2411. Муњосибон ва мутахассисони машғулиятҳои ҳаммонанд
518. Муњосибон ва мутахассисони машғулиятҳои ҳаммонанд ба
наќшагирї, ташкил ва идора кардани низомҳои баҳисобгирии ташкилотҳо
ва шахсони алоҳидаро анљом медињанд. Баъзе машѓулиятҳое, ки дар ин
гурӯҳ тасниф шудаанд, ба омӯзиш ва таҳлили ҳуљљатҳои баҳисобгирии
муҳосибї ва молиявии ташкилотҳо ва шахсони воќеї барои таъмини
даќиќї, риояи стандартҳо ва тартиби муќарраршудаи ҳисобдорї
алоќаманданд.
519. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− машварат, банаќшагирї ва татбиќи назорати буљетї ва баҳисобгирї, инчунин, дигар сиёсат ва низомҳои фаъолияти баҳисобгирї;
− таҳия ва сертификатсияи ҳисоботи молиявї барои пешниҳод ба
роҳбарият, саҳмдорон ва дигар маќомоти пешбининамудаи ќонун;
− таҳияи эъломияҳои андоз, машварат оид ба масъалаҳои андозбандї
ва даъвоҳои баҳсбарангез дар назди нозирони андоз;
− таҳия ё пешниҳоди ҳисобот оид ба пешгўии даромад ва буљет;
− гузаронидани тањќиќоти молиявї аз рўйхати масъалаҳои ба
монанди ќаллобї ва муфлисї;
− тафтиши ҳисоботҳо ва ҳуљљатҳои баҳисобгирї;
− гузаронидани тањќиќот ва машварат ба роҳбарият оид ба љанбаҳои
молиявии фаъолият, љувздонњои ќоѓазњои ќиматнок, мушкилоти фурўш,
маҳсулоти нав ва монанди инҳо;
− таҳия ва назорати низомҳои муайян кардани арзиши мол ва
хизматрасонї.
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520. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– аудитор;
– муҳосиб;
– муњосиб оид ба андозбандї;
– муњосиб–муфаттиш;
– ҳамоҳангсози буљет;
– иќтисодчии банаќшагирї.
521. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
- роњбари њисоби муњосибї (сармуҳосиб)–1211;
– ёрдамчии муҳосиб–3313;
– њисобчї–3313.
§ 3. 2412. Машовирон оид ба масъалањои молиявї ва сармоягузорї
522. Мушовирон оид ба масъалањои молиявї ва сармоягузорї
наќшаҳои молиявиро барои шахсони алоҳида ва ташкилотҳо таҳия намуда,
аз номи онҳо сармоягузорї ва идора мекунанд.
523. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− ташкил ва нигоҳ доштани базаи мизоҷон;
− мусоҳиба бо мизољон барои фаҳмидани вазъи молиявї ва ҳадафҳо,
муайянкунии устувории хатарї ва гирифтани дигар маълумоти зарурї
барои таҳияи наќшаҳои молиявї ва стратегияҳои сармоягузорї;
− муќаррар намудани ҳадафҳои молиявї, инчунин, таҳия ва татбиќи
стратегияҳо барои расидан ба онҳо;
− омодасозии хариду фурўши саҳмияҳо ва вомбаргҳо барои мизоҷон;
− мониторинги самаранокии иќтисодии сармоягузории асосї,
инчунин таҳлил ва таљдиди наќшаҳои сармоягузорї дар асоси эҳтиёљоти
бознигаришуда ва таѓйирот дар бозор;
− пешниҳоди тавсия ва мувофиќакунии пардохтњои суѓуртавї барои
мизољон.
524. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мушовири сармоягузорї;
– мутахассиси банаќшагирии молиявї;
– мудири амвол.
§ 4. 2413. Таҳлилгарони
молиявї ва мутахассисони соњаи молия
525. Таҳлилгарони молиявї ва мутахассисони соњаи молия таҳлили
миќдории иттилооти марбут ба барномаҳои сармоягузории ташкилотҳои
давлатї ё хусусиро анљом медиҳанд.
526. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
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− таҳлили маълумоти молиявї барои гирифтани пешгўиҳои шароити
тиљоратї, саноатї ва иќтисодї бо маќсади ќабули ќарорҳои сармоягузорї;
− пайгирї намудани дастовардҳои охирини технологияҳои саноатї,
тиљорат, молия ва назарияи иќтисод;
− тафсири маълумоти марбут ба барномаҳои сармоягузорї, аз љумла
нархҳо, даромаднокї, устуворї, дурнамои оянда дар масоили хатарҳои
сармоягузорї ва таъсири иќтисодї;
− мониторинги таѓйироти иќтисодї, саноатї ва корпоративї
тавассути таҳлили иттилоот аз нашрияҳои молиявї ва хадамот, ширкатҳои
бонкии сармоягузорї, муассисаҳои давлатї, нашрияҳои соҳавї,
кормандони ширкат ва аз мусоҳибаҳои шахсї;
− тавсия оид ба сармоягузорї ва муҳлати сармоягузорї барои
ширкатҳо, кормандони ширкати сармоягузорї ё сармоягузорон;
− муайян кардани нархҳое, ки аз рўйи онҳо саҳмияҳоро метавон
муттањид (синдикаткунонї) кардан ва барои љойгиркунї дархост кардан;
− таҳияи наќшаҳои чорабиниҳо оид ба маблаѓгузории асосї аз рўйи
натиљаҳои таҳлили молиявї;
− арзёбї ва муќоисаи сифати нисбии сањмияњои гуногун дар соҳаҳои
алоҳида;
− омодакунии ҳисоботи шифоҳї ва хаттї дар бораи тамоюлҳои
умумии иќтисодї, корпоратсияҳои алоҳида ва умуман соҳаҳо;
− гузаронидани арзёбии таҳдидҳо, хатарҳо ва омода намудани
чораҳои љавобї.
527. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− таҳлилгари суғурта;
− мушовири коғазҳои ќиматнок;
− таҳлилгари ќарз;
− менељери хатарҳои молиявї.
528. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
− менељери хатарҳои молиявї (соњаи умумї–2413.
§ 5. 2414. Нархгузорон ва коршиносон
529. Нархгузорон ва коршиносони амвол ва ҳуќуќ фаъолиятеро анљом
медиҳанд, ки ба муќаррар намудани арзиши бозорї, барќарорї ё дигар
арзишњоро нисбат ба объектҳои нархгузорї ва ҳуќуќ, сарфи назар аз
шакли моликияти шахсони воќеї ва ҳуќуќї нигаронида шудаанд.
530. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− муайян кардани арзиши объекти нархгузории аз рўйи санаи
баҳогузорї, мувофиќи намуди интихобшудаи арзиш ва истифодаи се
равиш (харољот, даромад ва муќоисавї) маќарраршуда;
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− муайян кардани арзиши амволи ѓайриманќул (биноҳо ва иншоот) ва
ќитъаҳои замини категорияҳои гуногуни истифода ва намуди моликият.
− муайян кардани арзиши молу мулки манќул (таљҳизоти саноатї ва
маишї, моликияти шахсї ва хонагї, ҷиҳоз ва олотњо ва тафтишоти
асбобњо, техникаи идоравї ва компютерї, воситањои наќлиёт ва техникаи
махсус, асарҳои санъат, сангҳои ќиматбаҳо ва ѓ);
− муайян кардани арзиши дороиҳои ѓайримоддї ва моликияти зеҳнї
(тамѓаҳои савдої ва некномии корхонаҳо (аз љумла соҳибкорони
инфиродї, патентҳо, ҳуќуќи муаллифї, тамѓаҳои молї, иљозатномаҳо ва
обрўи тиљорї);
− арзёбии ҳаљми зарар ё зиён ва уҳдадориҳои ширкатҳои суѓуртавї,
суѓуртакунандагон нисбати зарари дар санади суѓурта пешбинишуда;
− муайян кардани арзиши мол ё амволи шабеҳ;
− тартиб додани маълумотномаи нархҳо, нархномањо, таҳлил ва
тањќиќоти бозори молҳо, хидматҳо ва меҳнат бо нишон додани арзиши
гузошташуда (ё диапазони нархҳо барои давраи муайян ё санаи
гузашта/ретроспективї);
− навиштани ҳисобот дар бораи нархгузории объектҳое, ки дар он
хулосаи касбии нархгузор дар асоси маълумот ва ҳисобҳои љамъшуда
нисбати арзиши объект тасдиќ шудааст;
− гузаронидани экспертизаи судї-нархгузорї (пешазмурофиавї,
ѓайримурофиавї, коммиссиёнї) (аз љумла экспертизаҳои марбута),
инчунин, иштирок дар дигар гурўҳҳои экспертї дар экспертизаи
ҳамаљониба бо додани хулосаҳои коршиносон.
531. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– нархгузори сертификатдори амволи ѓайриманќул;
– нархгузори амволи манќул;
– коршинос-нархгузори моликияти зеҳнї ва ҳуќуќњои ѓайримоддї;
– коршинос-нархгузори маъданњои табиї ва маъданҳои зеризаминї;
– коршиноси суѓурта;
– коршиноси шикоятҳо;
– коршиноси ташкилоти худтанзимкунии нархгузорон;
– коршинос-машовил.
532. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
- агенти суѓурта–3321;
– музоядакунанда–3339.
45. ГУРЎЊИ ХУРДИ 242.
§ 1. Мутахассисони соњаи маъмурї
533. Мутахассисони соњаи маъмурї мафҳумҳо ва назарияҳои мухталиферо, ки ба беҳтар намудани фаъолияти ташкилотҳо ва кормандони
алоҳидаи ташкилотҳо алоќаманданд, татбиќ мекунанд.
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534. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур одатан инњо
дохил мешаванд:
− арзёбии сохтори ташкилотҳо ва муайян намудани соҳаҳои рушди
минбаъда;
− таъмини фаъолияти оперативии ташкилот мутобиќи ҳадафҳои
асосии ташкилот;
− интихоб, омўзиш, рушд ва машварати кормандон дар дохили
ташкилот.
535. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
2421
Таҳлилгарони низоми идоракунї ва ташкилї
2422
Мутахассисони соҳаи сиёсати маъмурї
2423 Мутахассисони соҳаи интихоб ва истифодаи њайат
2424 Мутахассисон дар соҳаи тайёркунї ва рушд њайат
2425
Мутахассисони маќомоти њокимияти давлатї
§ 2. 2421. Таҳлилгарони низоми идоракунї ва ташкилї
536. Таҳлилгарони низоми идоракунї ва ташкилї ба ташкилотњо
барои ноил шудан ба самаранокии беҳтар ва њалли масъалањои ташкилї
мусоидат мекунанд. Онҳо сохторҳои ташкилї, ќоидањо, усулњо ва
тартиботро меомӯзанд.
537. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− мусоидат ва ҳавасмандгардонї дар соҳаи муайян кардани ҳадафҳо,
стратегияҳо ва наќшаҳои ба ќонеъ кардани ниёзҳои мизоҷон ва истифодаи
оќилонаи захираҳои ташкилот нигаронидашуд;
− таҳлил ва арзёбии низомҳои амалкунадаи идоракунї ва сохторҳои
ташкилї;
− муҳокима бо кормандон оид ба оќилонагии низомҳои амалкунадаи
идоракунї ва арзёбии самаранокии онҳо дар ҳама сатҳҳои ташкилот;
− додани тавсияњо ба мизољон оид ба ташкили самаранок ва таҳияи
роҳҳои ҳалли мушкилоти ташкилї;
− гузаронидан ва таҳлили тањќиќот дар соҳаи ташкили меҳнат
тавассути таҳлили усулҳо ва амалиёти мављуда ва пешниҳодшуда, аз љумла
тартиботи маъмурї, хидматї ва равандҳои тиҷорат;
− таҳия ва таҳлили љадвали пайдарпайии амалиёт, ҳуљљатҳо,
ҳисоботҳо, дастурҳо ва дастурамалњои вазифавии ташкилот;
− таҳия ва тањлили пешниҳодҳо оид ба бознигарии усулҳо ва амалиёт,
таѓйир додани равандҳои кор, азнавтаќсимкунии уњдадорињои вазифавї ва
ҳалли мушкилоти ташкилї;
− мусоидат дар амалисозии тавсияҳои тасдиќшуда, баровардани
дастурамал ва дастурҳои мурофиавї бознигаришуда ва омодасозии
лоиҳаҳои дигар ҳуљљатҳо;
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− бознигарии амалиёт ва тавсияҳои корї нисбати дуршавї аз амалиёт
ва стандартҳо.
538. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мушовири тиљоратї;
– мушовир оид ба такмили идоракунї;
– мушовир оид ба идоракунї (менељмент).
539. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
− муњандис оид ба автоматонї–2141;
– таҳлилгари тиљорат (системаҳои иттилоотї)–2511.
§ 3. 2422. Мутахассисон дар соҳаи сиёсати маъмурї
540. Мутахассисон дар соҳаи сиёсати маъмурї сиёсатро марбут ба
таҳия, татбиќ ва бознигарии фаъолият ва барномаҳои ташкилотҳои
давлатию тиљоратї тањия ва тањлил мекунанд.
541. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− робита ва машварат бо маъмурони барнома ва дигар љонибҳои
манфиатдор барои муайян кардани мушкилот ва ҳангоми татбиќи сиёсат;
− таҳияи чораҳо оид ба бознигарии сиёсат ва ќонунгузории мављуда
барои муайян кардани дуршавї ва муќаррароти куҳна;
− таҳќиќи тамоюлҳои иљтимої, иќтисодї ва саноатї, инчунин интизориҳои мизоҷон вобаста ба барномаҳо ва хидматҳои пешниҳодшаванда;
− тасвия ва таҳлили имконоти алтернативии сиёсати татбиќшаванда,
омода намудани ҳуљљат ва тавсияњои маълумотномавї оид ба таѓйироти
сиёсат ва тавсияҳо оид ба варианти писандида;
− арзёбии таъсир, оќибатҳои молиявї, ҳамкорї бо дигар барномаҳо,
инчунин мувофиќи маќсад будани барномањои сиёсї ва маъмурї;
− гузаронидани арзёбии хатар ва хавфҳо, инчунин, омода намудани
чораҳои љавобї;
− баррасии амалиёт ва барномаҳо барои таъмини мувофиќат ба
сиёсати ташкилот.
542. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− таҳлилгари сиёсати корпоративї;
− мушовири стратегияи бозор;
− корманди амнияти иттилоотї.
§ 4. 2423. Мутахассисони
соҳаи интихоб ва истифодаи њайат
543. Мутахассисони соҳаи интихоб ва истифодаи њайат ба тиљорат дар
сиёсати кадрї, кирояи кормандон, рушди онњо, таҳлили шуғл ва роҳнамоии касб хидмат мерасонанд.
544. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
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− машварат ва кор бо кадрҳои алоќаманд ба кирояи кормандон,
маљмуъкунонии љойҳои корї, омўзиш, болоравї дар касб, њавасмандї,
муносибатҳои роҳбарон ва кормандон ва дигар соҳаҳои сиёсати кадрї;
− омўзиш ва таҳлили корҳои дар ташкилот бо тарзҳои гуногун, аз
љумла мусоҳиба бо коргарон, мансабдорон ва роҳбарони боло
иљрошаванда, инчунин тартиб додани тавсифи муфассали вазифаҳо, корҳо
ва шуѓл дар асоси маълумоти бадастомада;
− омодасозии маълумот дар бораи машѓулиятњо ё таҳияи низомҳои
таснифи машѓулиятҳо;
− машварат ва таҳияи усулҳои таҳлили љойҳои корї ва шуѓлҳо дар
соҳаҳои идоракунии њайати кормандон, омўзиш ва банаќшагирии
захирањои мењнатї, омўзиш, маълумот дар бораи касбҳо ва роҳнамоии
касбї;
− омўзиш ва машваратдиҳї ба шахсони алоҳида оид ба имкониятҳои
бакортаъминшавї, интихоби афзалиятњои болоравї ва таҳсил ё омўзиши
минбаъда.
545. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− таҳлилгари амалиёти тиљоратї ва меҳнат;
– машваратчї оид ба болоравии касбї;
– машваратчї оид ба роҳнамои касбї;
– мутахассис оид ба масоили кадрї;
– мутахассис оид ба интихоби њайати кормандон;
– мутахассиси захираҳои мењнатї;
– мутахассис оид ба бакортаъминкунии кормандони аз кор озодшуда.
§ 5. 2424. Мутахассисон дар
соҳаи тайёркунї ва рушди њайат
546. Мутахассисон дар соҳаи тайёркунї ва рушди њайат натиљаҳои
барномаҳои омӯзиш ва рушди њайати кормандонро бо маќсади ба даст
овардани малака ва гирифтани тахассуси роҳбарон ва кормандони ба
ҳадафҳои рушди ташкилот мувофиќ, банаќшагирї, тањия, дар амал татбиќ
ва арзёбї менамоянд.
547. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− муайян кардани эҳтиёљоту талаботи шахсони алоҳида ва ташкилотҳо;
− гузоштани ҳадафҳо дар соҳаи рушди њайати кормандон ва арзёбии
натиљаҳои омўзиш;
− таҳия ва тахлили маводи васоити таълимї, аз ќабили китобҳои
дарсї, асбобҳои аёнї, воситаҳои онлайнии таълимї ва амсилаҳои таълимї,
инчунин нигоҳдории ҳуљљатҳои маълумотномавии таълимї;
− таҳия, ҳамоҳангсозї, љадвалбандї ва татбиќи барномаҳои таълимї
ва рушд, ки метавонанд, дар шакли дарсҳои инфиродї ё коллективї сурат
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гиранд, инчунин, мусоидат намудан дар гузаронидани семинарҳо,
љаласаҳо, намоишҳо ва конфронсњо;
− робита бо ташкилотҳои таълимии беруна бо маќсади амалї
намудани барномаҳои махсуси омўзиш ва такмили кадрҳо;
− дастгирии чорабинињои дохилї ва берунї оид ба таълим ва такмили
кадрҳо, инчунин, арзёбии чунин чорабинињо;
− назорат ва гузаронидани арзёбии љории сифат ва самаранокии
чорабинињои таълимии дохилї ва берунї, инчунин бознигарї ва таѓйир
додани ҳадафҳо, усулҳо ва маводи гузоришдиҳї барои курс;
− љамъоварї, омўзиш ва таҳќиќи мавод бо маќсади татбиќи таљрибаи
пешќадам дар соҳаи рушди захираҳои инсонї.
548. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мутахассис оид ба тайёркунии кадрњо;
– мутахассиси оид ба рушди њайати кормандон;
– мутахассиси рушди захираҳои инсонї;
– мутахассиси оид ба арзёбии њайати кормандон.
§ 6. 2425. Мутахассисони маќомоти њокимияти давлатї
549. Мутахассисони маќомоти њокимияти давлатї барои татбиќи
маќсадњои макомоти њокимияти давлатї тибќи ќонунгузорї ва сиёсати
давлатї маводи тањлилию иттилоотї ва њуљљатњо омода менамоянд,
дастовардњои нишондиҳандаҳои муќарраршуда ва иљрои наќшаҳои
чорабиниҳое, ки аз љониби ҳукумат ва маќомоти ќонунгузор тасдиќ
шудаанд,
иљрои буљет дар доираи сиёсати буљетї ва барномаҳои
татбиќшаванда назорат мекунанд ва мониторинг мегузаронанд, лоиҳаҳои
буљети давлатї, ќонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуќуќиро бо асосноккунии
зарурї омода мекунанд, назорати риояи санадҳои меъёрии ҳуќуќиро
таъмин мекунанд, ба дархостҳо оид ба татбиќи онҳо мувофиќи ќоидањои
муќарраршуда машваратҳо медињанд ва љавобњо омода менамоянд.
550. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− омода намудани ќайдҳои иттилоотї ва ҳисоботи маќомоти
њокимияти давлатї, минтаќавї ё маҳаллї ва ќонунгузорон оид ба сиёсати
пешбаранда;
− машварат оид ба тањияи буљети давлатї, ќонунњо ва санадњои
меъёрии њуќуќї, аз љумла ворид намудани таѓйирот;
− тањияи тавсияњо оид ба тартиби татбиќи барномањо ва чорабинињои
ќабулшуда аз љониби ташкилотњои зертобеъ;
− тањлили натиљањо ва арзёбии самаранокии татбиќи сиёсати давлатї
ва наќшањои чорабинињои татбиќи он;
− назорат оид ба иљрои тадбирњои муќаррарнамудаи ќонунгузорї ва
санадњои меъёрии њуќуќї, сариваќтї ва пуррагии иљрои онњо, истифодаи
маќсаднок ва самараноки захирањо;
− тањияи лоињањои санадњои меъёрии њуќуќї ва ќарорњои
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ќабулнамудаи маќомоти давлатї;
− амалисозии ҳамкории байниидоравї ва ҳамоҳангсозии ҳуљљатҳо,
омода намудани љавобҳо ба дархостҳо ва мактубҳо.
551. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– сармутахассис;
– мутахассиси пешбар;
– машваратчї;
– мушовир;
– мутахассис;
– мутахассис оид ба корҳои сафарбаркунї;
– мутахассис–эксперт.
552. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
− директори департамент–1112;
– роњбари дастгоњ–1113.
46. ГУРЎЊИ ХУРДИ 243.
§ 1. Мутахассисон оид ба робита бо ҷомеа, фурӯш
ва бозоршиноси (маркетинги)–и маҳсулот ва хизматрасонї
553. Мутахассисон оид ба робита бо ҷомеа, фурӯш ва бозоршиноси
(маркетинги)–и маҳсулот ва хизматрасонї барномаҳои паҳнкунии
иттилоотро барои тарѓиби ташкилот, маҳсулот ва хидматҳоро
банаќшагирї, таҳия, ҳамоҳанг ва амалї менамоянд, инчунин, ширкатҳоро
дар фурӯши маҳсулот ва хидматҳои гуногуни техникї, саноатї, тиббї,
дорусозї ва иттилоотї намояндагї мекунанд.
554. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− таъйин ва гузаронидани тањќиќоти маркетингї, таҳлили натиљаҳои
онҳо ва банаќшагирии фаъолияти таблиғотї, маркетинг ва робита бо
љомеа;
− мусоидат ба тавсеа ва рушди тиљорат тавассути таҳия ва татбиќи
ҳадафҳо, стратегияҳо ва барномаҳои бозоршиносї;
− банаќшагирї ва ташкили маъракаҳои таблиғотї;
− арзёбї ва интихоби маводи пешниҳоднамудаи рӯзноманигорон,
суратгирон, мусавварон ва дигар мутахассисон бо маќсади эљоди симои
мусоид;
− гирифтан ва нав кардани маълумот дар бораи молу
хизматрасониҳои корфармоён ва раќибон, инчунин, дар бораи вазъи
бозор;
− арзёбии эҳтиёљоти мизоҷон, инчунин, шарҳ додан ва намоиш додани
молу хизматрасониҳо барои онҳо;
− боздиди мизољони доимї ва дурнамо бо маќсади дарёфти
имкониятҳои бозоршиносї ва андешидани чораҳо аз рӯи натиљаҳои чунин
боздидҳо;
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− таъйин кардан ва муњокима намудани нархњо ва шартњои ќарздињї,
инчунин, бастани шартномањо.
555. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
2431
Мутахассисон оид ба реклама, бозоршиносї (маркетингї) ва
робита бо љомеа
2432
Мутахассисон оид ба логистика
2433
Мутахассисон оид ба фурўши мањсулоти техникї ва тиббї (ба
истиснои технологияњои иттилоотї–коммуникатсионї)
2434
Мутахассисон оид ба фурўши тенологияњои иттилоотї–коммуникатсионї
§ 2. 2431. Мутахассисон оид ба реклама,
бозоршиносї (маркетинг) ва робита бо љомеа
556. Мутахассисон оид ба реклама, бозоршиносї (маркетинг) ва
робита бо љомеа стратегияҳо ва маъракаҳои таблиғотиро тарҳрезї ва
ҳамоҳанг мекунанд, бозорњои фуруши молу хизматњои пайдо мекунанд,
имкониятҳои бозоршиносии маҳсулот ва хидматҳои мављударо муайян ва
тањия мекунанд, стратегияҳои иттилоотї ва коммуникатсионии ба фаҳмиш
ва ќабули ташкилотҳо, молҳо ва хидматҳои онҳо ва наќши онҳо дар љомеа
мусоидаткунандаро ба наќша мегиранд, таҳия ва татбиќ мекунанд.
557. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− банаќшагирї, таҳия, ташкили стратегияҳо ва маъракаҳои таблиѓотї
барои дастгирии ҳадафҳои фурўш;
− машварат ба роҳбарият ва мизољон оид ба стратегияҳо ва
маъракаҳое, ки аз худ кардани бозорҳои маќсаднок, баланд бардоштани
огоҳии истеъмолї ва пешбурди самараноки молҳо ва хидматҳо нигаронида
шудаанд;
− навиштани матн ва сенарияҳои таблиғотї, инчунин ҳамоҳангсозии
истеҳсоли телевизион ва филмҳо, љойкунии таблиғ дар воситаҳои ахбори
омма;
− љамъоварї ва таҳлили маълумот дар бораи рафтор ва њавасњои
истеъмолкунандагон;
− тавзењ ва пешгўйии њавасњои љорї ва ояндаи истеъмолкунандагон;
− тавзеҳ ва пешгўии эњтиёљоти эњтимолї ва тавсифоти бозории молу
хизматрасонињои нав;
− мусоидат ба тавсеа ва рушди тиљорат тавассути омодасозї ва
амалисозии ҳадафҳо, стратегияҳо ва барномаҳои бозоршиносї;
− таъйин ва гузаронидани тањќиќоти бозоршиносї барои муайян
кардани имкониятҳои бозоршиносї барои молу хизматрасониҳои нав ва
мављуда;
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− машварат оид ба тамоми љанбаҳои бозоршиносї, аз љумла, сабати
маҳсулот, нархгузорї, таблиғ ва њавасмандии фурўш, инчунин, воситањои
фурӯш ва паҳнкунї;
− банаќшагирї ва ташкили маъракаҳои таблиѓотї ва стратегияҳои
иртиботї;
− машварат додан ба роњбарият оид ба оќибатҳои сиёсати онњо ба
љамъият, барномаҳо ва усулҳо, инчунин омода ва назорати нашри ахбор ва
баёнияњои матбуотї;
− ташкили чорабиниҳои махсус, семинарҳо, фароѓатї, озмунҳо ва
ќабулҳо барои баланд бардоштани нуфуз ва ташаккули имиљи мусбати
ташкилот;
− намояндагии манфиатҳои ташкилот ва мувофиќакунии мусоҳибаҳо
дар васоити ахбори омма;
− ташриф овардан ба ќабулњои корї ва дигар ќабулҳо бо маќсади
муаррифии ташкилот;
− интихоб, арзёбї ва баррасии маводи пешниҳодкардаи рўзноманигорон, суратгирон, рассомон ва дигар мутахассисон бо маќсади эљоди
симои мусбати ташкилот.
558. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– агенти робита бо љомеа;
– бозоршинос;
– мутахассиси робита бо матбуот;
– мутахассиси реклама.
§ 3. 2432. Мутахассисон оид ба логистика
559. Мутахассисон оид ба логистика њаракати молро дар роњи аз
истеҳсолот то ба нуќтаи фурӯш назорат ва ҳамоҳанг менамояд, инчунин,
кори анборҳо, хадамоти наќлиёти ташкилотро назорат менамоянд.
560. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− иштирок дар таҳия ва татбиќи стандартҳои ташкили нигаҳдорї,
фурўш ва интиќоли маҳсулот бо маќсади кам кардани харољоти ташкилот;
− омўхтани механизмҳои фаъолияти занљирҳои фурўш ва ташкили
татбиќи чораҳои идоракунии низомии захираҳо ва таќсимоти молҳо;
− таҳияи хатсайр ва усулҳои мусоиди (оптимали)-и интиќоли бор;
− таҳияи дурнамо ва наќшаҳои мантиќї;
− таҳлили сифати интиќол ва дастрасии сариваќтии борњо;
− ҳисоб кардани харољот барои ташаккул ва нигаҳдории захираҳо,
харољоти харид, итсифодабарии љойҳои нигоҳдорї, суѓурта;
− ташкили барасмиятдарории гумрукї ва гузарондаи мол аз гумрук;
− ҳамкорї бо ташкилотҳои наќлиётї ва экспедиторї.
561. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– муҳандис оид ба ташкли њамлу наќл;
– мутахассиси логистика;
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– мутахассис оид ба расмикунонии гумрукии мол.
562. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
− экспедитор оид ба ташкили њамлу наќл–3331;
– хизматчї дар анбор–4321.
§ 4. 2433. Мутахассисон оид ба
фурўши мањсулоти техникї ва тиббї (ба
истиснои технологияњои иттилоотї–коммуникатсионї)
563. Мутахассисон оид ба фурўши мањсулоти техникї ва тиббї (ба
истиснои технологияњои иттилоотї– коммуникатсионї) дар соҳаи фурӯши
маҳсулоти чаканаи техникї, тиббї, дорусозї ва дигар маҳсулот ба
ташкилотҳои саноатї, тиљоратї ва ғайра хизмат мерасонанд.
564. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− тартиб додани рўйхати мизољони эҳтимолї бо истифода аз
маълумотномаҳо ва дигар манбаъҳо;
− ба даст овардан ва нав кардани маълумот дар бораи молу хизматрасониҳои истеҳсолкунанда ва раќибон, инчунин, дар бораи вазъи бозор;
− боздид аз мизоҷони доимї ва эҳтимолї бо маќсади дарёфти
имкониятҳои бозоршиносї ва андешидани чораҳо оид ба натиљаҳои чунин
боздидҳо;
− арзёбии эҳтиёљот ва захираҳои мизоҷон, инчунин тавсия додани
маҳсулот ва хидматҳои мувофиќ;
− пешниҳоди маълумот дар бораи тарҳи маҳсулот, агар мол ё
хизматрасонї мутобиќи талаботи мизоҷон мутобиќ карда шавад;
− таҳияи ҳисобот ва пешниҳодҳо дар доираи муаррифии тиљоратї
барои нишон додани манфиатҳои истифодаи мол ё хизматрасонї;
− арзёбии харољоти вобаста ба насби таљҳизот ва хизматрасонии он;
− пайгирии ниёзҳои таѓйирёбандаи мизољон ва фаъолияти раќибон,
инчунин омода кардани ҳисобот дар бораи чунин таѓйирот барои
менељерони фурўш;
− таъйин ва муњокимаи нархњо ва шартномањои ќарзї, инчунин,
тањия ва татбиќи шартномањои хариду фурўш;
− ҳамоҳангсозии интиќоли молҳо, насби таљҳизот ва хизматрасонї;
− таҳияи ҳисоботҳо барои менељерони фурӯш дар бораи фурўши
анљомдодашуда ва бозорпазирии молу хизматрасониҳо;
− гузаронидани машваратҳо бо мизољон пас аз фурӯш барои ҳалли
дурусти ҳама гуна мушкилот, инчунин, расонидани дастгирии доимї.
565. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мудири фурўш;
– намояндаи фурўш (маҳсулоти тиббї ва фармасевтї);
– намояндаи фурўш (маҳсулоти саноатї);
– намояндаи фурўши молњои техникї.
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566. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– намояндаи фурўш (технологияи коммуникатсионї)–2434;
– агенти тиљоратии фурўш–2434.
§ 5. 2434. Мутахассисон оид ба
фурӯши технологияҳои иттилоотї– коммуникатсионї
567. Мутахассисон оид ба фурўши технологияњои иттилоотї–коммуникатсионї таъминоти гуногуни дастгоњии компютерї ва дигар маҳсулот ва
хидматҳои тенологияи иттилоотї–коммуникатсионро, аз љумла, насб
яклухт фурўхта, дар ҳолати зарурї маълумоти махсусро пешниҳод
менамоянд.
568. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− ќабули фармоиш ва фурўши мол ба корхонаҳои чаканафурўшї,
саноатї, яклухт ва дигар коохонањо;
− фурўши таљњизоти техникї, масолењ ва хизматрасонии дахлдор ба
корхонањои тиљоратию саноатї ё шахсони алоњида,;
− муҳокимаи ниёзҳои мизоҷони нав ё љорї ва пешниҳоди маълумоти
махсус дар бораи он ки чї гуна намудҳои алоҳидаи таљҳизот, мавод ва
хидматҳо ба ниёзҳои онҳо љавобгў мебошанд;
− таъйин ва муњокимаи нархњо ва шартномањои ќарзї, инчунин имзои
шартномањо ва ќабули дархостњо;
− навсозии маълумоти мизоҷон ва таҳияи ҳисобот оид ба фурӯш;
− њамоҳангсозии интиќоли молҳо, насби таљҳизот ва хизматрасонї;
− омода намудани ҳисобот оид ба вокуниши љавобии
истеъмолкунандагон ва талаботи онҳо ба истеҳсолкунандагон.
569. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− намояндаи фурўш (технологияи коммуникатсионї);
− намояндаи фурўш (компютерҳо).
570. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб: фурўшанда дар маѓоза–5223.
47. ГУРЎЊИ ХУРДИ 244.
§ 1. Мутахассисон оид ба амнияти иќтисодї
571. Мутахассисон оид ба амнияти иќтисодї фаъолияти огоњї ва
пешгирии хатарњоро банаќшагирї, таҳия, ташкил, идора мекунанд,
гузарондани чорабинињои назоратиро, аз љумла, таҳлили хатарҳо,
вайронкунии эҳтимолии ќонун дар низомҳои ҳисоботи молиявї ва дигар
ҳисобот дар фаъолияти субъектҳои хољагидор роњбарї мекунанд,
муќовимат ба таъсири хатарҳо ва таҳдидҳо ба амнияти иќтисодї, ки дар
љараёни амалисозии фаъолияти иќтисодї ва дигар фаъолиятҳо ба вуљуд
меоянд.
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572. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− татбиќи барномаҳои идоракунии хатарҳо ва арзёбии андозаи хатар
бо маќсади амнияти иќтисодї;
− дар ташкилот муайян кардани амалиёт (доду гирифт), ки бояд бо
маќсади амнияти иќтисодї назорат карда шаванд;
− таҳлили амалиёти мизољони ташкилот бо маќсади ошкор кардани
ҳуќуќвайронкуниҳои иќтисодї,
− банаќшагирї ва гузаронидани корҳои назоратї–тафтишотї ва
санљишҳои хизматї барои ошкор кардани вайронкуниҳои фаъолияти
иќтисодї;
− мониторинги фаъолияти маъмурї-хољагидорї оид ба риояи
талаботи амнияти иќтисодї
− идоракунии хатарҳои молиявї (суѓурта, андоз ва ѓайра) дар низоми
амнияти иќтисодї;
− таҳия ва ташкили ҳисоботи молиявии ташкилот;
− таҳлили маводи молиявии ташкилот;
− пешниҳоди тавсияҳои молиявї ба шахсони алоҳида ва ташкилотҳо;
− таҳияи ҳисоботи таҳлилї барои бахшҳои алоҳидаи иќтисодї.
573. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳи ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
2440
Мутахассисон оид ба амнияти иќтисодї
§ 2. 2440. Мутахассисон оид ба амнияти иќтисодї
574. Мутахассисон оид ба амнияти иќтисодї фаъолияти огоњї ва
пешгирии хатарњоро банаќшагирї, таҳия, ташкил, идора мекунанд,
гузарондани чорабинињои назоратиро, аз љумла, таҳлили хатарҳо,
вайронкунии эҳтимолии ќонун дар низомҳои ҳисоботи молиявї ва дигар
ҳисобот дар фаъолияти субъектҳои хољагидор роњбарї мекунанд,
муќовимат ба таъсири хатарҳо ва таҳдидҳо ба амнияти иќтисодї, ки дар
љараёни амалисозии фаъолияти иќтисодї ва дигар фаъолиятҳо ба вуљуд
меоянд.
575. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− татбиќи барномаҳои идоракунии хатарҳо ва арзёбии андозаи хатар
бо маќсади амнияти иќтисодї;
− дар ташкилот муайян кардани амалиёт (доду гирифт), ки бояд бо
маќсади амнияти иќтисодї назорат карда шаванд;
− таҳлили амалиёти мизољони ташкилот бо маќсади ошкор кардани
ҳуќуќвайронкуниҳои иќтисодї,
− банаќшагирї ва гузаронидани корҳои назоратї–тафтишотї ва
санљишҳои хизматї барои ошкор кардани вайронкуниҳои фаъолияти
иќтисодї;
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− мониторинги фаъолияти маъмурї-хољагидорї оид ба риояи
талаботи амнияти иќтисодї
− идоракунии хатарҳои молиявї (суѓурта, андоз ва ѓайра) дар низоми
амнияти иќтисодї;
− таҳия ва ташкили ҳисоботи молиявии ташкилот;
− таҳлили маводи молиявии ташкилот;
− пешниҳоди тавсияҳои молиявї ба шахсони алоҳида ва ташкилотҳо;
− таҳияи ҳисоботи таҳлилї барои бахшҳои алоҳидаи иќтисодї.
576.Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мутахассис дар соњаи амнияти иттилоотї;
– мутахассис дар соҳаи ҳифзи ҳуќуќии моликияти зеҳнї ва дигар
моликияти шахсї;
– таҳлилгари молиявї.
577. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– муњосиб–2411;
– аудитор–2411.
48. ЗЕРГУРЎЊИ 25. МУТАХАССИСОНИ
ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ–КОММУНИКАТСИОНЇ
578. Мутахассисони технологияҳои иттилоотї–коммуникатсионї
корҳои илмї–тањќиќотї мебаранд, системаҳои технологияҳои иттилоотї,
таъминоти дастгоњї ва барномавї ва консепсияҳои ба онњо марбутро
барои истифодаи махсус банаќшагирї, таҳия, тавсиф, озмоиш, машварат
ва такмил медињанд, ҳуљљатҳои вобастабуда, аз љумла, принсипњо, сиёсат
ва амалиётро тањия мекунанд, инчунин мањзани маълумот ва дигар
системањои иттилоотиро барои таъмини тавсифоти беҳтарин, бехатарї ва
амнияти додаҳо тарҳрезї, таҳия, назорат, корбарї ва нигоҳдорї мекунанд.
579. Уҳдадориҳои кормандони зергурӯҳи мазкур, одатан аз инњо
иборатанд:
− омўзиши истифодаи технологияҳои иттилоотї дар тиљорат;
− муайян кардани соҳаҳои ба такмил эњтиёљманд ва таҳќиќи љанбаҳои
назариявї ва усулҳои истифодаи компютер;
− арзёбї, банаќшагирї ва таҳияи њамљойии таъминоти дастгоњї ва
барнормавї барои замимаҳои махсус, аз љумла, Интернет, шабакањои
дохилї ва системаи мултимедї;
− таҳия, навиштан, озмоиш ва мушоияти барномаҳои компютерї;
− тарҳрезї ва татбиќи меъмории мањзани маълумот ва системаҳои
идоракунии мањзани дмаълумот;
− таҳия ва татбиќи наќшаҳои амниятї ва сиёсати идоракунии
маълумот, инчунин идоракунии шабакаҳои компютерї ва муҳитҳои
ҳисоббарории ба онњо алоќаманд;
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− таҳлил, таҳия, тафсир ва арзёбии системаҳои мураккаб ва
махсусияти меъмории онҳо, амсилаҳо ва диаграммаҳои дар таҳиябуда,
шаклсозї ва ҳамгироии системаҳои компютерї.
580. Машғулиятњои зергурӯњи мазкур ба гурӯҳҳои хурди зерин тақсим
мешаванд:
251
Тањиягарон ва тањлилгарони таъминоти барномавї ва замимањо
252
Мутахассисон оид ба махзани маълумот ва шабакањо
49. ГУРЎЊИ ХУРДИ 251.
§ 1. Тањиягарон ва тањлилгарони
таъминоти барномавї ва замимањо
581. Тањиягарон ва тањлилгарони таъминоти барномавї ва замимањо
корњои тањќиќотї мебаранд, системаҳои технологияҳои иттилоотиро аз
ќабили таъминоти дастгоњї ва барномавї ва дигар замимаҳоро мувофиќи
талаботи мушаххас банаќшагирї, таҳия, тавсиф, озмоиш, машварат ва
такмил медињанд.
582. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур одатан инњо
дохил мешаванд:
− омўзиши истифодаи технологияҳои иттилоотї дар тиљорат ва
муайян кардани соҳаҳое, ки барои беҳтар кардани самаранокї ва
даромаднокї метавон такмил дод;
− гузаронидани корҳои илмї-тањќиќотї дар соҳаи љанбаҳои
назариявї ва усулҳои истифодаи компютер;
− арзёбї,банаќшагирї ва таҳияи тарњњои таъминоти дастгоњї ва
барномавї барои замимаҳои махсус;
− таҳия, навиштан, озмоиш ва мушоияти барномаҳои компютерї
тибќи талаботи махсус;
− арзёбї, банаќшагирї ва тањияи низомҳо барои Интернет, шабакањои
дохилї ва системањои мултимедї.
583. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
2511
Тањлилгарони системавї
2512
Тањиягарони таъминоти барномавї
2513
Тањиягарони Web ва барномањои амалї (замимањо)-и мултимедї
2514
Барномасозони барномањои амалї (замимањо)
2519
Тањиягарон ва тањлилгарони таъминоти барномавӣ ва
барномањои
амалї
(замимањо)-и
ба
гурўњњои
дигар
шомилнагардида
§ 2. 2511. Тањлилгарони системавї
584. Таҳлилгарони системавї тањќиќот гузаронда эҳтиёљоти мизоҷон
дар технологияҳои иттилоотї, амалиёт ё мушкилоти мизоҷонро таҳлил ва
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арзёбї намуда, пешниҳодҳо, тавсияҳо ва наќшаҳоро барои такмил додани
низомҳои иттилоотии љорї ё оянда таҳия ва амалї менамоянд.
585. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− гузарондани машварат бо истифодабарандагон барои тасвияи
талаботҳои хаттї ва бо роњбарият барои мувофиќат намудани ҳама
принсипњои кори системањо;
− муайян ва таҳлили равандҳои тиҷорат, амалиёт ва усулҳои кор;
− муайян ва арзёбии минтаќаҳои бесамар ва пешниҳоди тавсияҳо оид
ба бењсозии усулњои таљрибаи тиљорї, инчунин, амалкард ва рафтори
система;
− густариши ќарорҳои функсионалї зери масъулияти худ, аз љумла,
таҳия, ќабул ва татбиќи наќшаҳои гузаронидани озмоиши системаҳо;
− таҳияи таснифоти функсионалї барои истифода аз љониби таҳиягарони низом;
− васеъ кардан ё таѓйир додани низомҳо барои беҳтар кардани
равандҳои корї ё ноил шудан ба ҳадафҳои нав;
− ҳамоҳангсозї ва иртиботи низомҳои компютерї дар дохили созмон
барои баланд бардоштани мутобиќатї.
586. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– таҳлилгари системањои иттилоотї;
– таҳлилгари тиљорат (системањои иттилоотї);
– мушовири системањо;
– таҳиягари системањои иттилоотї-коммуникатсионї;
– мутахассис оид ба назарияи мошин ва системањои њисобарора
587. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
− маъмури системавї (компютерҳо)–2523;
– таҳлилгар, коммуникатсия(компютерҳо)–2523;
– таҳлилгари шабакавї–2523.
§ 3. 2512. Тањиягарони таъминоти барномавї
588. Тањиягарони таъминоти барномавї талаботро ба барномањои
амалї (замимањо) ва системањои амалиётии љорї ва нав тањќиќ, тањлил ва
арзёбї мекунанд ва ќарорњои барномавиро мутобиќ ба ин талаботњо
тарњсозї, тањия, озмоиш ва дастгирї менамоянд.
589. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− таҳќиќ, таҳлил ва арзёбии талабот ба барномањои амалї (замимањо)
ва системаи амалиётї;
− тањќиќот, тарҳрезї ва таҳияи низомҳои таъминоти барномавии
компютерї;
− гузаронидани машваратҳо бо кормандони муҳандисї ва техникї
барои арзёбии интерфейси байни таъминоти дастгоњї ва барномавї;
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− таҳия

ва

озмоиши

таъминоти

барномавї

ва

амалиёти

аттестатсионї;
− таѓйирдињии таъминоти барномавии љорї барои ислоҳи хатогиҳо,
мутобиќ кардани он ба таъминоти дастгоњї ё навсозии интерфейс ва
бењкунонии тавсифот;
− навиштани таъминоти барномавї ва таҳияи ҳуљљатҳо;
− арзёбї, таҳия, навсозї ва ҳуљљаткунонии амалиёти хизматрасонии
техникии системањои истифодабарї, воситањои коммуникатсионї ва
таъминоти барномавии амалї;
− машварат бо мизољон оид ба масъалањои хизматрасонии техникии
системањои барномавї.
590. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– Муҳандис-барномасоз;
– барномасоз-таҳлилгар;
– лоињакаши таъминоти барномавї;
– таҳиягари таъминоти барномавї.
591. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– барномасози замимањо–2514;
– техник-электроник–3114.
§ 4. 2513. Таҳиягарони Web ва
барномањои амалї (замимањо) мултимедї
592. Таҳиягарони Web ва барномањои амалї (замимањо) мултимедї
дар кори худ таљрибаи тарроҳї ва донишњои техникиро барои таҳќиќ,
таҳлил, арзёбї, тарҳрезї, барномасозї ва тағйир додани Web- сайтҳо ва
додањо якљоя мекунанд, ки воситањои матнї, графикаї, аниматсионї,
тасвирї, маводи садої ва наворї ва дигар васоити интерактивиро
муттаҳид мекунанд.
593. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− таҳлил, тарҳрезї ва таҳияи сайтҳо барои Интернет тавассути
пайвасти воситаҳои гуногуни бадеї ва эљодї бо таъминоти барномавї,
ссенария ва интерфейс бо муҳити амалиётї;
− тарҳрезї ва таҳияи аниматсияҳои раќамї, тасвирҳо, рўнамоњо,
бозиҳо, клипҳои садої ва наворї ва Интернет-замимањо бо истифода аз
таъминоти барномавии мултимедї, восита ва утилитҳо, графикаи
интерактивї ва забонҳои барномасозї;
− алоќа бо мутахассисони шабакавї дар масъалаҳои марбут ба
Интернет ба монанди амният ва љойкунии Web-сайтњо бо маќсади назорат
ва таъмини амният дар шабакаи Интернет ва амнияти Web-сервер,
таќсимоти фазо, дастрасии корбарон, кори муттасил, захиракунии Webсайт ва барќарорсозї пас аз садама;
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− тарҳрезї, таҳия ва ҳамгироии рамзи мошин бо дигар маълумоти
вурудии махсус, аз љумла, файлҳои тасвирї, файлҳои садої ва забонҳои
ссенарияњо, бо маќсади таҳия, мушоият ва нигоҳдории Web-сайтҳо;
− мусоидат дар таҳлил, муайян ва таҳияи Интернет-стратегияҳо,
методология ва наќшаҳои рушд дар асоси Web.
594. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– таҳиягари интернет;
– барномасози мултимедї;
– барномасоз-мултипликатор;
– барномасоз-тањиягари бозиҳои компютерї;
– барномасози меъмории Web-сайт;
– таҳиягари Web-сайт.
595. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– тарроњи Web-сайт–2166;
– маъмури Web-сайт–3514;
– Web–усто–3514;
– мутахассис -техник оид ба Web–3514;
§ 5. 2514. Барномасозони барномањои амалї (замимањо)
596. Барномасозони барномањои амалї (замимањо) рамзи барномасозиро, ки дар дастурҳои техникї ва таснифоти таъминоти барномавї ва
низомҳои амалиётї зикр шудаанд, месозанд ва нигоҳдорї мекунанд.
597. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− мувофиќи стандартҳои сифат сохтан ва дастгирии рамзи
барномавї, ки дар дастурҳо ва таснифот нишон дода шудааст;
− бознигарї, соз кардан ё васеъ кардани барномаҳои мављуда барои
баланд бардоштани самаранокии онҳо ё мутобиќ шудан ба талаботи нав;
− гузаронидани тестиронии барномаҳо ва барномањои амалї
(замимањо) барои санљидани таъмини маълумоти талабшуда;
− таҳия ва омодасозии ҳуљљатҳо оид ба таҳияи барномаҳо;
− ошкор ва огоҳ кардани мушкилоти техникї, равандҳо ва ҳалли
онҳо.
598. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– барномасози замимањо;
– мутахассис оид ба тестиронии замимањо.
599. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
- барномасоз-таҳлилгар–2512;
– таҳиягари таъминоти барномавї–2512;
– барномасози мултимедї–2513;
§ 6. 2519. Тањиягарон ва тањлилгарони
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таъминоти барномавӣ ва барномањои амалї
(замимањо)-и ба гурўњњои дигар шомилнагардида
600. Ин гурӯҳи ибтидої таҳиягарон ва таҳлилгарони таъминоти
барномавї ва барномањои амалї (замимањо)-ро дар бар мегирад, ки ба
дигар гурӯҳњои хурди 251 – Таҳиягарон ва таҳлилгарони барномаҳои
таъминотї ва замимањо дохил намешаванд. Масалан, ба ин гурӯҳ
мутахассисоне дохил мешаванд, ки дар таъмини сифат, аз љумла озмоиши
таъминоти барномавї, тахассус доранд.
601. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
− таҳия ва ҳуљљатгузории наќшаҳои озмоиши;
− насби таъминоти дастгоњї ва барномавї ва таљҳизот ва тарњсозии
таъминоти барномавии системаи амалиётї ҳангоми омодагї ба озмоиш;
− санљиши кори барномањо мувофиќи талаботи истифодабаранда ва
меъёрњои муќарраргардида;
− баќайдгирї, тањлил ва њуљљатгузории натиљањои озмоиши
барномањои амалї (замимањо), инчунин, озмоишњои системаҳои иттилоотї
ва телекоммуникатсионї;
− таҳия ва ба њаёт татбиќи тартиб, амалиёт, ссенарияњои озмоиши
таъминоти барномавї ва системањои иттилоотї.
602. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– таҳлилгари таъмини сифат (компютерҳо);
– озмоишгари таъминоти барномавї;
– озмоишгари системањо.
50. ГУРЎЊИ ХУРДИ 252.
§ 1. Мутахассисон оид ба махзани маълумот ва шабакањо
603. Мутахассисон оид ба махзани маълумот ва шабакањо тарҳрезї,
таҳия, назорат, корбарї ва нигоҳдории самаранокї ва амнияти муносиб
барои система ва инфрасохтори технологияҳои иттилоотї, аз љумла
махзани маълумот, таъминоти дастгоњї ва барномавї, шабакаҳо ва
низомҳои амалиётї мебошанд.
604. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− тарҳрезї, таҳияи меъмории махзани маълумотњо, сохторҳои луѓатҳо
ва истилоҳот барои лоиҳаҳои системаҳои иттилоотї;
− тарҳрезї, сохтан, таѓйир додан, ҳамгирої, татбиќ ва озмоиши
системаҳои идоракунии мањзани иттилоот;
− таҳия ва татбиќи наќшаҳои амният, сиёсати маъмуронии маълумот,
ҳуљљатгузорї ва стандартҳо;
− дастгирї ва маъмуронии шабакаҳои компютерї ва муҳитҳои ҳисоббарории ба онњо алоќаманд;
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− таҳлил,таҳия,тасниф ва арзёбии системањои мураккаб ва таснифоти
меъмории онҳо, амсилаҳои додањо ва диаграммаҳои дар таҳия, танзим ва
ҳамгироии системаи компютерї ќарордошта.
605. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
2521 Тарроњон ва маъмурони махзани маълумот
2522 Маъмурони шабакавї,системавї ва маъмурони серверњо
2523 Мутахассисон оид ба шабакањои компютерї ва инфрасохтор
2524 Мутахассисон оид ба бехатарии инфрасохтор ва технологияњои
иттилоотї
2529 Мутахассисони технологияњои иттилоотии ба гурўњњои дигар
шомилнагардида
§ 2. 2521. Тарроҳон ва маъмурони махзани маълумотњо
606. Тарроњон ва маъмурони махзани маълумотњо самаранокии
бењтарин ва бехатарии мањзани маълумотњоро тарҳрезї, таҳия, назорат,
корбарї, нигоҳдорї мекунанд.
607. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− тарҳрезї ва тањияи меъмории инфрасохтори технологияњои иттилоотї;
− тарҳрезї, сохтан, таѓйир додан, ҳамгирої, татбиќ ва озмоиши
системањои идоракунии мањзани маълумотњо;
− гузаронидани тањќиќот ва пешниҳоди тавсияҳо оид ба интихоб,
истифода ва татбиќи воситаҳои идоракунии мањзани маълумотњо;
− таҳия ва татбиќи сиёсати идоракунии маълумот, ҳуљљатгузорї,
стандартҳо ва амсилаҳо;
− таҳияи амалиёти дастрасї ба мањзани маълумотњо, истифодаи онҳо,
захиракунї ва барќарорсозии маълумот;
− гузаронидани чорабиниҳои корї ва пешгирикунанда вобаста ба
захиракунї, амалиёти барќарорсозї ва таъмини истифодаи воситањои
назорати амният ва комилї.
608. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– таҳлилгари махзани маълумотњо;
– меъмори инфрасохтори технологияњои иттилоотї;
– муҳандиси мушоияти мањзанњо;
– мутахассиси кор бо маълумоти калон.
609. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
− маъмури шабака–2522;
– маъмури шабакањои компютерї–2523;
– маъмури Web -сайтњо–3513.
§ 3. 2522. Маъмурони шабакавї-системавї ва маъмурони серверњо
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610. Маъмурони шабакавї, системавї ва маъмурони серверњо
самаранокии бењтарин ва бехатарии системаи технологияҳои иттилоотиро
тарҳрезї, таҳия, назорат, корбарї, нигоҳдорї мекунанд.
611. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− дастгирї, маъмуронии шабакаҳои компютерї ва ба онњо
алоќаманди муҳити ҳисоббарорї, аз љумла таъминоти дастгоњии
компютерї, системањои таъминоти барномавїї, таъминоти барномавии
замимавї ва тарњи (конфигуратсия) онҳо;
− тавсия додани таѓйирот барои бењтар кардани тарњи
(конфигуратсия) система ва шабакаҳо, инчунин муайян кардани талабот ба
таъминоти дастгоњї ва барномавї вобаста ба чунин таѓйирот;
− ташхиси мушкилоти марбут ба таъминоти дастгоњї ва барномавї;
− захиракунии маълумот ва барќарорсозии садамавї;
− истифодаи консолҳои асосї барои пайгирї кардани хусусиятҳои
система ва шабакаҳои компютерї, инчунин, ҳамоҳангсозии дастрасї ба
шабакаи компютерї ва истифодаи он.
612. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– маъмури шабакавї;
– маъмури системавїо.
613. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
- таҳлилгари шабакавї–2523;
– маъмури Web-сайтњо–3513;
– мутахассис–техник оид ба Web–3513.
§ 4. 2523. Мутахассисон оид ба
шабакањои компютерї ва инфрасохтор
614. Мутахассисон оид ба шабакањои компютерї ва инфрасохтор
стратегияҳоро дар соњаи меъмории шабакавї ва рушд таҳќиќ, таҳлил,
тарроҳї, озмоиш ва тавсия медиҳанд. Онҳо таъминоти дастгоњї ва
барномавии шабакавиро амалї, идора, нигоњдорї ва тарњсозї мекунанд,
инчунин, мониторинг, ошкор ва бартарафкунии носозињо ва бењсозии
тавсифотро иљро мекунанд.
615. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− таҳлил, таҳия, тафсир ва арзёбии низомҳои мураккаб ва таснифоти
меъмории онҳо, амсилаҳои маълумот
ва диаграммаҳои дар тањия
ќарордошта, тарњсозї ва ҳамгироии системаҳои компютерї;
− гузаронидани тањќиќот, таҳлил, арзёбї ва мониторинги инфрасохтори шабакавї барои таъмини тарњи оптималї ва самаранакии шабакаҳо;
− арзёбї ва таҳияи тавсияҳо оид ба беҳтар намудани кори шабака ва
таъминоти дастгоњї ва барномавии шабакавии њамгирошуда, системањои
коммуникатсионї ва амалиётї;
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− истифодаи малакаҳои махсус барои дастгирї ва пайгирї ва
бартарафкунии носозињо дар кори шабака ва дар ҳолатҳои садамавї;
− насб, тарњсозї, озмоиш, дастгирї ва маъмуронии шабакаҳои нав ва
навсозишуда, барномањои амалї (замимањо)-и мањзани маълумотњо,
серверҳо ва истгоҳҳои корї;
− таҳия ва гузарондани амалиёт ва ҳуљљатгузорї њангоми
гузарондани барўйхатгирии шабака, баќайдгирии њолат ва бартарафкунии
носозињои шабака, ворид намудани такмилот ва таѓйирот дар шабака,
инчунин, омода кардани дастурҳои хизматрасонии техникї;
− муоинаи трафик ва њолати шабака, ѓунљоиш ва истифода бо
маќсади таъмини комилии муттасил ва самаранокии оптималии шабака.
616. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– таҳлилгари шабакавї;
– муҳандиси шабакаї.
617. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
− маъмури шабакавї–2522.
§ 5. 2524. Мутахассисон оид ба
бехатарии инфрасохтор ва технологияи иттилоотї
618. Мутахассисон оид ба бехатарии инфрасохтор ва технологияи
иттилоотї кафолатҳои амнияти технологияҳои иттилоотиро таъмин
мекунанд.
619. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
− тањияи наќшањо оид ба таъмини амнияти файлњои компютерї аз
таѓйирдињї, нобудкунї ё ошкоркунии тасодуфї ё беиљозати маълумот,
инчунин, таъмини талаботи коркарди маълумот дар њолатњои садамавї;
− омӯзиш ва љалби таваљљуҳи корбарон ба масъалаҳои амниятї
љиҳати таъмини низоми амният ва баланд бардоштани самаранокии сервер
ва шабака;
− бо истифодабарандагон муҳокима кардани масъалаҳои нисбат ба
талаботи дастрасї ба маълумоти компютерї, вайронкунии амният ва
тағийроти барномавї;
− мониторинги њисоботҳои љорї оид ба вирусҳои компютерї бо
маќсади муайян кардани муҳлатҳои навсозии низомҳои муҳофизатї аз
вирус;
− таѓйирот ба њуљљатњои амнияти компютер барои ворид намудани
таъминоти барномавии нав, ислоњи хатоњо ё таѓйир додани маќоми
дастрасї барои шахсони алоњида;
− назорати истифодаи файлҳо бо додаҳо ва танзими дастрасї бо
маќсади ҳифзи иттилооти дар файлҳои компютерї сабтшуда;
− арзёбии хатар ва озмоиши низоми коркарди маълумот бо маќсади
таъмини кори он ва риояи чорањои бехатарї;
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− рамзкунонии маълумоти интиќолшаванда ва насби брандмауэрҳо
барои пинҳон кардани маълумоти махфии интиќолшаванда ва пешгирии
интиќоли беиљозати иттилоот.
620. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– аудитори амнияти иттилоотї;
– муҳандиси амнияти иттилоотї;
– мутахассиси амнияти иттилоотї.
621. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
- аудитори технологияњои иттилоотї–коммуникатсионӣ–2519.
§ 6. 2529. Мутахассисони технологияи
иттилоотии ба гурўњњои дигар шомилнагардида
622. Ба ин гурӯҳи ибтидої мутахассисони технологияҳои иттилоотї
дохил мешаванд, ки ба гурӯҳҳои дигари зергурӯҳи 25 Мутахассисони
касбии технологияњои иттилоотї–коммуникатсионї дохил намешаванд.
Масалан, ба ин гурўњ мутахассисон оид ба тартиб додани њуљљатњои
техникї дохил мешаванд.
623. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− таҳияи ҳуљљатҳои техникї барои таҳияи нармафзор ва додањо;
− пешниҳоди натиљаҳо дар форматҳои гуногун.
624. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– роњбари лоиҳа дар технологияҳои иттилоотї–коммуникатсионї;
– мутахассис оид ба таҳияи ҳуљљатҳои техникї (тањлилгари техникї).
51. ЗЕРГУРЎЊИ 26. МУТАХАССИСОН ДАР СОҲАИ
ЊУЌУЌ, СОҲАЊОИ ГУМАНИТАРЇ ВА ФАРЊАНГ
625. Мутахассисон дар соҳаи њуќуќ, соҳањои гуманитарї ва фарњанг
тањќиќот мегузаронанд, консепсияҳо, назарияҳо ва методҳоро такмил ё
тањия мекунанд, бо татбиќи амалии дониш дар соҳаи ҳуќуќ, нигоҳдорї ва
љустуљўи иттилоот ва ашёњои фарҳанги моддї, равоншиносї, њифзи
иљтимої, сиёсат, иќтисод, таърих, дин, илмҳои забон, љомеашиносї, дигар
илмҳои љамъиятї, санъат ва фароѓат машѓуланд. Сатҳи тахассуси аксар
машѓулиятњои ба ин зергурӯҳ дохилшаванда, ба сатњи чоруми тахассуси
мувофиќат мекунад.
626. Ба уҳдадориҳои кормандони зергурўњи мазкур, одатан дохил
мешаванд:
- гузаронидани тањќиќот оид ба масъалаҳои ҳуќуќї;
- таҳияи лоиҳаҳои ќонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуќуќї;
- машварат ба мизољон оид ба парвандаҳои судї;
- пешбурди парвандаҳо дар судҳои тобеияти умумї;
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- раёсат ҳангоми мурофиаи судї дар судҳои тобеияти умумї;
- тартиб додан ва нигоҳдории китобхонаҳо ва љамъоварии
бойгонињо;
- гузаронидани тањќиќот, такмил ё таҳияи консепсияҳо, назарияҳо ва
усулҳо ё истифодаи донишҳо дар соҳаи илмҳои љамъиятї;
- дарккунї, эљод ва иљрои осори адабию бадеї;
- тафсир ва паҳн кардани ахборот, идеяҳо, таассурот ва далелҳо.
627. Машғулиятњои зергурўњи мазкур ба гурӯҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
261 Мутахассисони соњаи ҳуќуќ
262 Китобдорон, бойгондорон ва нигоњдорандањои осорхонањо
263 Мутахассисони соҳаи гуманитарї ва дин
264 Нависандагон, рӯзноманигорон ва забоншиносон
265
Рассомон ва санъаткорон
52. ГУРЎЊИ ХУРДИ 261.
§ 1. Мутахассисони соњаи ҳуқуқ
628. Мутахассисони соњаи ҳуқуқ оид ба масъалаҳои ҳуќуќї тањќиќот
мегузаронанд, ба мизољон оид ба љанбаҳои ҳуќуќии мушкилот машварат
медиҳанд, парвандаҳои дифоъ ва айбдоркуниро дар судҳои тобеияти
умумї пеш мебаранд, дар мурофиаҳои судии тобеияти умумї роњбарї
мекунанд, лоиҳаи ќонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуќуќиро тањия мекунанд.
629. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд: машварат додан ба мизољон оид ба масъалаҳои ҳуќуќї,
ташкили тиљорати ќонунї аз номи мизољ ва пешбурди (дар ҳолати зарурї)
баҳсҳо, ё раёсат дар мурофиаҳои судї ва эълони ҳукм дар судҳои тобеияти
умумї. Уњдадорињо метавонад, роњарии дигар коргаронро фарогир бошад.
630. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
2611
Њуќуќшиносон
2612
Судяҳо
§ 2. 2611. Ҳуќуќшиносон
631. Њуќуќшиносон ба мизољон оид ба доираи васеи масъалаҳо, аз
љумла, корҳои патентї ва ҳифзи ҳуќуќи муаллифї машварати ҳуќуќї
медиҳанд, ҳуљљатҳои ҳуќуќї таҳия мекунанд, манфиатњои мизољонро дар
шӯроҳои маъмурї ё маќомоти судї намояндагї мекунанд, парвандаҳои
дифоъ ва айбдоркуниро дар суд пеш мебаранд ва ба њимоятгарҳое, ки дар
судҳои сатњи олї баромад мекунанд, машварат медиҳанд.
632. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
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− машварат додан ба мизољон оид ба доираи васеи масъалаҳои ҳуќуќї
ва намояндагї кардани манфиатҳои ќонунии мизољон дар тиљорат;
− таҳќиќи принсипњои ҳуќуќї, санадҳои ќонунгузорї ва ќарорҳои
ќаблии суд, марбут ба парвандаҳои алоҳида, гузаронидани тањќиќоти
маљмуии патентї- иттилоотї;
− љамъ овардани далелҳо барои таҳияи ҳимоя ё оѓози мурофиаи судї
тавассути воситаҳо, ба монанди: мусоҳиба бо мизољон ва шоҳидон барои
тафтиши далелҳои парванда;
− арзёбии натиљаҳои бадастомада ва таҳияи стратегияҳо ва далелҳо
дар љараёни омодагї ба баҳси љонибҳо;
− иштирок ба сифати коршинос дар чораҳои пешгирии маҳсулоти
ќалбакї ва раќобати беадолатона;
−
таъмини ҳимояи парвандаҳои мизоҷон дар судҳои тобеияти
умумї, маќомоти адлия ва шӯроҳои маъмурї ё дастур додани химоятгарон,
ки дар судҳои сатњи олї баромад мекунанд,
− ќабули парвандаҳо ва барандагї дар судҳои сатњи олї;
− бурдани
гуфтушунид
оид
ба
созиш
дар
масъалаҳои
бавуљудоварандаи баҳсҳои ҳуќуќї;
− таҳияи лоињањои ќонунҳо ва омодасозии ќарорњои њукуматї дар
асоси ќонунгузории амалкунанда;
− таҳияи ҳуљљатҳои ҳуќуќї, ба монанди шартномаҳо, додугирифти
амволи ѓайриманќул ва васиятнома, инчунин омода кардани хулосаҳои
ҳуќуќї.
633. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– адвокат(њимоятгар);
– таҳлилгар оид ба масъалањои моликияти зеҳнї;
– нотариус;
– миёнарав (медиатор);
– мутахассиси патент;
– иљрокунандаи суд, хусусї;
– мушовири ҳуќуќї;
– сабткунандаи асноди ҳолати шаҳрвандӣ.
634. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– иљрочии суд–2611;
– ёрдамчии ҳуќуќшинос–3411;
– мушовири ҳуќуќї (тахассуси миёна)–3411.
§ 3. 2612. Судяњо
635. Судяҳо дар мурофиаҳои шаҳрвандї ва љиноятї дар судҳои
тобеияти умумї раисї мекунанд.
636. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
− раёсат дар мурофиањои судї;
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− тафсир ва иљрои маљбурии меъёрњои мурофиавї ва баровардани
ќарорњои ба љоизияти далелњо дахлдор;
− муайян намудани њуќуќ ва уњдадорињои тарафњо, аз љумла, дар
њолатњое, ки парванда аз љониби ҳайати ќасамиён (ҳакамон) баррасї
мешавад;
− шинос намудани ҳайати ќасамиён бо нуќтањои ќонуни ба парванда
татбиќшаванда;
− арзёбї ва тањќиќи далелњо дар рафти парвандањои бе иштироки
ҳайати ќасамиён баррасишаванда ва баровардани ќарори гунаҳкорї ё
бегуноҳї, инчунин дараљаи љавобгарии айбдоршаванда ё љавобгар;
− таъйини њукм ба айбдоршаванда азрўйи парвандањои љиноятї,
муайянкунии зарар ё дигар воситахои дахлдори њифзи њуќуќї оид ба
парвандањои щањрвандї, инчунин баровардани ќарорњои суд;
− тањќиќи масъалахои њуќуќї ва омода намудани хулоса оид ба
масъалањои болозикр.
637. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
–довар;
–судя.
53. ГУРЎЊИ ХУРДИ 262.
§ 1. Китобдорон, бойгондорон ва нигоњдорандањои осорхонањо
638. Китобдорон, бойгондорон ва нигоњдорандањои осорхонањо ба
мукаммалкунї ва хизматрасонии љамъовардањо (коллексияҳо)-и бойгониҳо, китобхонаҳо, осорхонаҳо, намоишгоњњои санъат ва дигар муассисаҳои
шабеҳ машѓуланд.
639. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
- арзёбї ё тартибдињї ташкили оканаи бойгонї ва ашёҳои фарҳанги
моддии дорои аҳамияти таърихї, фарҳангї ё бадеї, инчунин таъмини
бехатарї ва амният онҳо;
- ташкили коллексияҳо ва намоишномањо дар осорхонаҳо, намоишгоњњои рассомї ва муассисаҳои шабеҳ;
- мукаммалкунї ва хизматрасонии маҷмӯањои мунтазами маводи
сабтшуда ва нашршуда, таъмини дастрасии мизоҷони китобхонаҳо ва
муассисаҳои марбута ба онњо;
- таҳияи ҳуљљатҳои илмї ва ҳисоботҳо;
- гузарондани тањўиќот тањќиќот;
640. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
2621
Бойгондорон ва нигоњдорандањои осорхонаҳо
2622
Китобдорон ва мутахассисони машғулиятҳои ҳаммонанди ба
нигоҳдории иттилоот вобастабуда
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§ 2. 2621. Бойгондорон ва нигоњдорандањои осорхонаҳо
641. Бойгондорон ва нигоњдорандањои осорхонаҳо бехатарї ва
амнияти маводи бойгонї, ашёњои моддии фарњанг ва сабтҳои дорои
аҳамияти таърихї, фарҳангї, маъмурї ва бадеї, инчунин, ашёњои санъат
ва дигар ашёњоро арзёбї ва таъмин мекунанд. Онҳо системаи нигоҳдории
бехатари сабтҳо ва ҳуљљатҳои арзиши таърихидоштаро ба наќша гирифта,
тарҳрезї ва татбиќ мекунанд.
642. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− арзёбї ва нигоҳдории сабтҳо бо маќсадҳои маъмурї, таърихї,
ҳуќуќї, далелї ва дигар маќсадҳо;
− роњбарї ё омода кардани индексҳо, библиографияҳо, нусхаҳои
микрофилмҳо, дигар маводи маълумотномавї ба маводи љамъоваришуда
ва таъмини дастрасї ба онҳо;
− тањќиќоти пайдоиш, таќсимот ва истифодаи мавод ва ашёњои
ифодакунандаи ањамияти фарҳангї ва бадеї;
− ташкил, мукаммалкунї ва нигоҳдории љамъовардањо (коллексия)-и
ашёҳои дорои аҳамияти бадеї, фарҳангї, илмї ё таърихї;
− идоракунї, тартиб додани таснифот ва фењрасти љамъовардањои
осорхонаҳо, нигористонњо, инчунин ташкили намоишгоњњо;
− гузаронидани корҳои илмию тањќиќотї, арзёбї, ташкил ва
нигоҳдории ҳуљљатҳои таърихии муҳим ва арзишманд, ба монанди
ҳуљљатҳои њукумотї, ќоѓазҳои шахсї, аксҳо, харитаҳо, дастнависҳо ва
маводи аудиовизуалї;
− омодакунии ҳуљљатҳо ва ҳисоботҳои илмї;
− банаќшагирї ва татбиќи идоракунии компютерии бойгонињо ва
сабтҳои электронї;
− ташкили намоишгоњњо дар осорхонаҳо ва нигористонњо, таблиѓоти
нигорањои ифодакунандаи ањамияти умумї, махсус ва таълимї;
− арзёбї ва ба даст овардани маводи бойгонї барои ташкил ва рушди
љамъовардањои бойгонї бо маќсадҳои тањќиќотї.
643. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– археограф;
– бойгондор (архивист);
– палеограф;
– мутахассиси баҳисобгирии ашёи осорхона;
– нигањдоранда (асарҳои санъатї).
§ 3. 2622. Китобдорон ва мутахассисони
машғулиятҳои ҳаммонанди ба нигоҳдории иттилоот вобастабуда
644. Китобдорон ва мутахассисони машғулиятҳои ҳаммонанди ба
нигоҳдории иттилоот вобастабуда љамъоварї, интихобкунї, мукаммал,
ташкил ва хизматрасонии фондҳои китобхонаҳо ва дигар анбори
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иттилоотиро анљом медиҳанд, дигар хизматрасониҳои китобхонагиро
ташкил ва назорат мекунанд, ба мизоҷон маълумот пешнињод мекунанд.
645. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− ташкил, мукаммал кардан ва нигоҳдории маҷмӯаҳои доимии
китобҳо, нашрияҳои даврї ва дигар маводи чопї, маводи аудиовизуалї ё
раќамї;
− интихоб ва тавсияҳо оид ба хариди китобҳо ва дигар маводи чопї ё
маводи аудиовизуалї ё раќамї;
− ташкил, таснифот ва воридкунї ба фењрасти маводи китобхона;
− идоракунии низоми истирдоди фонди китобхонаҳо барои
истифодаи муваќќатї, ќарзи байни китобхонаҳо ва шабакаи иттилоотї;
− барќарор намудани мавод ва таъмини истифодабарандагони
иттилоотии тиљоратї ва дигарон аз њисоби фондњои шахсї ё шабакаи
китобхонавию иттилоотї ќабулашуда;
− гузаронидани тањќиќот, таҳлил ва таѓйирдињии хизматрасонињои
китобдорї ва иттилоотї мувофиќи талаботи таѓйирёбандаи корбарон;
− таҳия ва татбиќи система ва амсилаҳои нигоҳдорї, ташкил, тасниф
ва дарёфти иттилоот;
− таҳияи ҳуљљатҳо ва ҳисоботҳои илмї;
− гузаронидани љустуљўњои дастї, онлайнї ва интерактивӣ дар
васоити
ахбори
омма,
пешниҳоди
хизматрасониҳои
обунагии
байникитобхонагї ва иљрои дигар уњдадориҳои ёрирасонї ба
истифодабарандагон дар дастрасии маводи китобхона.
646. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– библиограф;
– китобдор;
– китобдор–мураттиби фењрастр;
– видеонигоњдоранда (тахассуси баланд).
54. ГУРЎЊИ ХУРДИ 263.
§ 1. Мутахассисони соҳаи гуманитарї ва дин
647. Мутахассисони соҳаи гуманитарї ва дин корҳои тањќиќотї
мегузаронанд, консепсияҳо, назарияҳо ва методҳоро такмил ё таҳия
мекунанд, ба татбиќи амалии донишҳои марбут ба фалсафа, сиёсат,
иќтисодиёт, љомеашиносї, антропология, таърих, равоншиносї ва дигар
илмҳои љамъиятї машѓуланд, инчунин мувофиќи ниёзҳои шахсони алоњида
ва оилаҳо хизматрасонии иљтимої мерасонанд.
648. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан инњо
дохил мешаванд:
- тасвият ва ҳалли амалии мушкилоти иќтисодї, сиёсї ё иљтимоии
мављуда ва пешбинишаванда;
- тањќиќ ва тањлили њодисаюњо ва фаъолияти гузашта, инчунин
пайдоиш ва тањаввулоти инсоният;
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- омӯзиши равандҳои равонї ва рафтори шахси алоњида ва гурӯҳҳо;
- хизматрасонии иљтимої;
- таҳияи ҳуљљатҳои илмї ва ҳисоботҳо. Уњдадорињо метавонанд,
роњбарии дигар коргаронро дар бар гиранд.
649. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
2631
Таҳлилгар– тањќиќотчињо
2632
Љомеашиносон, антропологҳо ва мутахассисони машғулиятҳои
ҳаммонанд
2633
Файласуфон, муаррихон ва сиёсатшиносон
2634
Равоншиносон
2635
Мутахассисон дар соҳаи ташкил ва пешбурди корњои иљтимої
2636
Ходимони дин
2637
Мутахассисон дар соҳаи хизматрасонии иљтимої
Мутахассисон оид ба табобати љисмонї (физиотерапия) дар
2638
соҳаи хизматрасонии иҷтимоӣ
2639 Мутахассисони эрготерапия дар соҳаи хизматрасонии иљтимої
§ 2. 2631. Тањлилгар–тањќиќотчињо
650. Таҳлилгар–тањќиќотчињо дар макро ва микросатҳ тањќиќот ва
мониторинги маълумот гузаронда, иттилооти истењсолї ва дигар
иттилоотро тахлил мекунанд, ҳисоботҳо ва наќшаҳоро барои ҳалли
мушкилоти иќтисодї ва тиљоратї омода мекунанд ва амсилаҳоро барои
таҳлил, шарҳ, пешгӯии амалиява рафтори иќтисодиро таҳия менамоянд.
Онҳо ба соҳибкорон, гурӯҳҳои манфиатдор ва маќомоти њокимиятбо
маќсади тасвияти ҳалли мушкилоти љорї ё пешбинишавандаи иќтисодї ва
тиљоратї машварат медиҳанд
651. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− пешгўии таѓйироти шароити иќтисодї барои таҳияи буљетҳои
кўтоҳмуддат, банаќшагирии дарозмуддат ва арзёбии сармоягузорї;
− омодасозии тавсияҳо, барномаҳо ва наќшаҳои иќтисодї, стратегияҳо ва сармоягузориҳои корпоративї, инчунин, таҳлили имконпазирии
техникї-иќтисодии лоиҳаҳо;
− мониторинги маълумоти иќтисодї барои арзёбии самаранокї ва
пешниҳоди тавсияҳо мансуб ба мутобиќати сиёсати ќарзию пулї ва андоз;
− пешгўии истеҳсол ва истеъмоли баъзе намудҳои мол ва хизматрасонї дар асоси ҳуљљатҳои сатҳи ќаблии истеҳсолот ва истеъмоли намудњои
муайяни мањсулот ва хизматрасонї дар заминаи њуљљатњои ќаблии сатњи
истењсолот ва истеъмол, инчунин шароити умумииќтисодї ва вазъи
соҳаҳои алоҳидаи истењсолот;
− таҳияи дурнамоҳои даромад ва харољот, меъёри фоизҳо ва ќурби
мубодила;
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− таҳлили омилҳои сатҳи фаъолнокии иќтисодї, шуѓл, музди меҳнат,
бекорї ва дигар нишондиҳандаҳои бозори меҳнатро муайянкунанда;
− истифодаи формулаҳои риёзї ва усулҳои оморї барои санљиши
назарияҳои иќтисодї ва ҳалли мушкилоти иќтисодї;
− љамъоварї, таҳлил ва тафсири маълумоти иќтисодї бо истифода аз
назарияҳои иќтисодї, инчунин ќоидањои гуногуни оморї ва дигар усулҳо;
− арзёбии оќибатњои ќабули ќарорњои сиёсї дар масоили
иктисодиёти љамъиятї ва молияи давлатї, инчунин, машварат оид ба
сиёсати иќтисодї, интихоби самти амал бо дарназардошти омилњо ва
тамоюлњои иќтисодии гузашта, имрўза ва пешбинишаванда;
− таҳияи ҳуљљатҳо ва ҳисоботҳои илмї;
− таҳлили мушкилоти марбут ба фаъолияти иќтисодии ширкатҳои
алоҳида;
− гузаронидани тањќиќоти вазъи бозор дар сатҳи маҳаллї, минтаќавї
ё миллї барои муайян кардани ҳаљми фурӯш ва нархи молу
хизматрасониҳо, арзёбии иќтидори бозор ва тамоюлҳои оянда ва таҳияи
стратегияҳои оянда.
652. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мушовири иќтисодї;
– машваратчии иќтисодї;
– иќтисодчї (соњаи умумї);
– иќтисодчї оид ба кори шартномавї ва даъвоҳо;
– иќтисодчї, эконометрика;
– иќтисодчї оид ба шуѓл ва масоили иљтимої-меҳнатї;
– таҳлилгари амалиёт;
– таҳлилгари иќтисодї.
653. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
- оморчї–2122;
– таҳлилгари молиявї–2143.
§ 3. 2632. Љомеашиносон, антропологҳо
ва мутахассисони машғулиятҳои ҳаммонанд
654. Љомеашиносон, антропологҳо ва мутахассисони машғулиятҳои
ҳаммонанд сохтор ро тањќиќ ва тавсиф мекунанд, пайдоиш ва таѓйироти
љомеаҳо, вобастагии байни шароити муҳити зист ва фаъолияти инсонро
тањќиќ ва тавсиф мекунанд. Онњо оид ба татбиќи амалии натиљањои
тасвияти сиёсати иќтисодї ва иљтимоии бадастовардашуда машварат
медиханд.
655. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− гузаронидани тањќиќот оид ба пайдоиш, рушд, сохтор, бунёди
иљтимої, ташкилот ва муносибатҳои љомеаи инсонї;
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− тањќиќи пайдоиш ва тањаввули инсоният тавассути омўзиши
тавсифоти таѓйирёбандаи муассисаҳои фарҳангї ва иљтимої;
− таҳлили тањаввули инсоният тавассути омўзиши боќимондаҳои
моддии гузашта, мисли манзилҳо, маъбадҳо, асбобҳо, маҳсулоти гилї,
тангаҳо, аслиҳа ё муљассамањо;
− омўзиши љанбаҳои физикї ва иќлимии минтаќа ва ноњияҳо,
муќаррар намудани робитаи ин омилҳо бо фаъолияти иќтисодї, иљтимої
ва фарҳангї;
− таҳияи назарияҳо, амсилаҳо ва усулҳои шарҳу тавсифи падидаҳои
иљтимої;
− арзёбии натиљаҳои ќарорҳои сиёсї барои соҳаи иљтимої;
− таҳлил ва арзёбии маълумоти иљтимої;
− машварат оид ба татбиќи амалии натиљаҳои бадастомада њангоми
тасвияти
сиёсати иќтисодї ва иљтимої барои гурўҳҳои аҳолї ва
минтаќаҳо, инчунин, барои рушди бозор;
− таҳияи ҳуљљатҳо ва ҳисоботҳои илмї.
656. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– антрополог;
– бостоншинос;
– географ;
– љомеашинос;
– ќавмшинос (этнолог).
§ 4. 2633. Файласуфон, муаррихон ва сиёсатшиносон
657. Файласуфон, муаррихон ва сиёсатшиносон дар бораи моњияти
таљриба ва мављудияти инсон, марҳила ё љанбаҳои таърихи башар,
ташаккулҳои сиёсї, ҳаракат ва рафтори инсонї тањќиќот мегузаронанд.
Онҳо натиљањои бадастомадаро бо маќсади огоҳї ва ташаккули амалиёти
сиёсї ва инфиродї ҳуљљатгузорї ва гузориш омода мекунанд.
658. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− тањќиќот, аз љумла тавассути мулоҳизаҳо, сабабҳои бештари умумї,
хусусиятҳо ва мафҳумҳои љомеа, фаъолияти инсон, таљриба ва мављудият,
инчунин тафсир ва рушди консепсия ва назарияҳои фалсафї;
− машварат ва муќоиса кардани сарчашмаҳои аввалия, ба монанди
сабтҳои аслї ё муосири рўйдодҳои гузашта, инчунин, сарчашмаҳои
дуюмдараљаи бозёфтҳои археологї ва антропологї;
− љустуљўи маводи дахлдор, санљиши аслии он, таҳќиќ ва тавсифи
таърихи давраи муайян, кишвар, минтаќа ё љанбаи муайяни таърихї,
масалан, иќтисодї, иљтимої ё сиёсї;
− гузаронидани тањќиќот дар соҳаҳои фалсафаи сиёсї, назария ва
амалияи гузашта ва имрўзаи низоми сиёсї, мауссисањо ва рафтор;
− омўзиши муассиса ва афкорҳои сиёсии муосир, љамъоварии маълумот дар бораи онҳо аз сарчашмаҳои гуногун, аз љумла, мусоњиба бо
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мансабдорони ҳукумат ва ҳизбҳои сиёсї, инчунин, бо дигар шахсони
манфиатдор;
− таҳияи назарияҳо, амсилаҳо, усулҳо барои тавзеҳ ва тавсифи
моҳияти таљрибаи инсонї, инчунин рўйдодҳо ва рафтори таърихї ва сиёсї;
− пешниҳоди натиљаҳо ва хулосаҳо ба нашр ё барои истифода аз
љониби ҳизбҳои сиёсии давлатї ё дигар ташкилотҳо ва шахсони
манфиатдор;
− таҳияи ҳуљљатҳо ва ҳисоботҳои илмї.
659. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– муаррихон;
– сиёсатшинос;
– мутахассис оид ба насабшиносї;
– файлосуфон.
660. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– таҳлилгари сиёсї –2421;
– омўзгорор, дотсент, профессори таърих, МТО–2312;
– омўзгори таърих, коллељ–2321.
§ 5. 2634. Равоншиносон
661. Равоншиносон корҳои тањќиќотї мегузаронанд, равандҳои
равонї ва рафтори одамон, чи шахсони алоҳида ва чи гурӯҳҳоро
меомўзанд, инчунин, ин донишҳоро бо маќсади банаќшагирии тағйирот ва
рушди шахсї, иљтимої, таълимї ё касбї истифода мебаранд.
662. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− банаќшагирї ва тестиронї барои муайян кардани тавсифоти
равонї, љисмонї ва дигар тавсифот, аз љумла, зеҳн, ќобилият, майл ва
ѓайра, тафсир ва арзёбии натиљаҳо, инчунин, пешниҳоди машваратњо;
− таҳлили таъсири ирсият, омилҳои иљтимої, касбї ва дигар омилњо
ба тафаккур ва рафтори шахс;
− машварат ё мусоҳибаҳои табобатї бо шахсони алоҳида , гурўҳҳо ва
мушоњидаи минбаъда;
− нигоҳ доштани робитаҳои зарурї, аз љумла бо аъзоёни оила,
роҳбарони муассисаҳои таълимї ё корфармоён, инчунин тавсияҳо мансуб
ба ҳалли имконпазир ва танзими мушкилот;
− омӯзиши омилҳои равонї њангоми ташхис, табобат ва пешгирии
бемориҳои рӯҳї, инчунин нукси эҳсосї ва шахсї, инчунин машваратҳо оид
ба ин масъалаҳо бо мутахассисони касбҳои ба ҳам алоќаманд;
− таҳияи ҳуљљатҳо ва ҳисоботҳои илмї;
− таҳияи тестҳо барои санљиши сатҳи омодагї, тестҳои ташхисї ва
пешгўї барои истифодаи омўзгорон дар раванди банаќшагирї, усулҳо ва
мундариљаи барномаҳои таълимї;
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− гузаронидани пурсишҳо ва тањќиќот вобаста ба уҳдадориҳои
мансабї, гурӯҳҳои корї, њолати маънавї, ҳавасмандкунї, назорат ва
идоракунї;
− таҳияи назарияҳо, амсилаҳо ва усулҳои шарҳу тавсифи рафтори
инсон.
663. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мутахассиси равоншиносии муҳандисї;
– равоншинос, мураббї;
– омўзгор-равоншинос;
– равоншиноси варзишї;
– равоншинос дар соҳаи меҳнат ва равоншиносии ташкилї;
– равоншиноси мактаб.
664. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– табиб-равоншинос–2212;
– мушовир оид ба солимии руҳї–2635.
§ 6. 2635. Мутахассисон дар соҳаи
ташкил ва пешбурди корњои иљтимої
665. Мутахассисон дар соҳаи ташкил ва пешбурди корњои иљтимої
ниёзмандии шаҳрвандонро меомўзанд, хизматрасонии иљтимоиро
банаќшагирї ва ташкил мекунанд, ба шахсони алоҳида, оилаҳо, гурӯҳҳо,
љомеаҳо ва ташкилотҳо дар ҳалл намудани мушкили иљтимої ва шахсї
тавсия ва дастурњо таъмин менамоянд. Онҳо ба мизољон дар рушди малака
ва дастрасї ба захираҳо ва хадамоти ёрирасони барои ҳалли мушкилии дар
натиљаи бекорї, камбизоатї, маъюбї, одатњои зараровар, рафтори
љиноятиву ғайриќонунї, мушкилоти оилавї ва дигар мушкилот, кумак
мерасонанд.
666. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
– татбиќи сиёсати давлатии иљтимої нисбат ба гурўњњои шањрвандони
ба ёрии иљтимої ниёзманд;
– иштирок дар банаќшагирї, ташкил ва рушди низоми хизматрасонињои иљтимої;
– тањия ва пешбурди чорањои њифзи иљтимої барои шањрвандони дар
вазъи душвори зиндагї ќарордошта;
– корҳои таълимию методї барои барќароршавии касбии шахсони
дорои маъюбї, мутобиќ ба талаботи нишондињандањои тиббии бозори
меҳнат. Таҳия ва татбиќи чорабинињ ва машѓулиятњои тасњењї-омўзишї,
тарбиявї, иљтимої- мутобиќшавї, љубронї бо шахсони дорои маъюбї;
– назорати мутобиќати ташкили барќароршавии касбї ба стандартҳо
ва меъёрњои амалкунанда;
− гузаронидани суҳбатҳои инфиродї бо мизољон, бо иштироки
оилаҳои онњо ё мусоњибаҳои љамъиятї, бо маќсади арзёбї намудани вазъ
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ва мушкилоти бавуљудомада ва муайян намудани ниёзмандї ба намуди
хизматрасонї;
− таҳлили вазъи мизољон ва тавсияњои муносибатњои алтернативї
љињати њалли мушкилот;
− машваратдињї доир ба масъалањои њифзи иљтимої, аз љумла,
расондани ёрї дар љамъоварї ва тартибдињии њуљљатњо ба мизољон;
− омодакунии таърихи беморї ё ҳисоботҳо барои пешнињод ба суд ё
барои иљрои дигар амалиёти мурофиавї;
− машваратдињї, табобат ва хизматрасонии миёнаравї, инчунин,
гузаронидани чорабинињои гурўњї бо маќсади кумак ба мизољон барои
инкишофи фањмишу малакањои барои њалли масъалањои
шахсиву
иљтимоии онњо зарур;
− банаќшагирї ва татбиќи барномањои кумак, аз он љумла, дахолат
њангоми вазъи буњронї ва равон намудан ба агентињои расонандаи
мусоидати молиявї, ёрии њуќуќї, пешнињоди манзил, ёрии тиббї ва дигар
хизматрасонињо;
− тањќиќи њодисањои сўиистемолї ё худ беэътиної ва андешидани
чорањо барои њифзи кўдак ва дигар шахсони мубталои хатар;
− кор бо њуќуќвайронкунандагон њангоми иљрои љазо ва баъди он бо
маќсади ёрї барои якљояшавї дар љомеа, таѓйир додани муносибату
рафтор барои минбаъд роњ надодан ба хатоињо;
− пешнињоди тавсияњо ба сардорони мањбасхонањо, комиссияњо
барои њабси шартї ва озодшавии пеш аз муњлат барои ёрї дар муайян
намудани оё њуќуќвайронкунанда ба њабс гирифта мешавад, аз њабс озод
мешавад ё худ чорањои алтернативии ислоњ дида мешавад, дар сурати
мусбї будан, дар кадом шартњо;
− њифз ва фишороварї барои манфиатњои гурўњњи мизољон дар љомеа
бо маќсади њалли масъалањои ба манфиати онњо тааллуќдошта;
− тањияи барномањои пешгирї ва чорањои дахолат, мутобиќ ба
ниёзмандии љомеа;
− мусоидат намудан барои алоќа бо дигар маќомоти таъминоти
иљтимої, муассисањои таълимї ва кормандони тиббии бо мизољон
муносибатдошта барои пешнињоди маълумот ва гирифтани посух оид ба
вазъият ва њолати кори мизољ;
– назорати сифати хизматрасонии иљтимоии пешнињодшуда
мутобиќи стандартњои муќарраршуда.
667.Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– нозир оид ба назорати озодшавии шартї;
– машваратчї оид ба барќароршавиии касбї;
– мутахассис оид ба кори иљтимої бо шахсони мутеъ;
– мутахассис оид ба њифзи саломатии кӯдакон;
– мутахассис оид ба кори иљтимої (самти умумӣ);
– машваратчї оид ба масъалаи оила ва издивољ.
668. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
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– равоншинос–2634;
– корманди иљтимої–3412.
§ 7. 2636. Ходимони дин
669. Ходимони дин ба сифати нигоњдорандањои анъанаҳои рӯҳонї,
амалияҳо ва догматҳои имон амал мекунанд. Онҳо ибодатњои динї
мегузаронанд, тибќи меъёрҳои расму оин ва мазњаб маросимњо
мегузаронанд ё иљро мекунанд, ҳидояти маънавию ахлоќиро таъмин карда,
дигар уњдадорињоро мувофиќ ба дини омурзиш иљро мекунанд.
670. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
– нигоҳ доштани анъанаҳои руҳонї, урфу одатҳо ва азалиҳои мазњаб;
– иљрои ибодатњои динї, расму оин ва маросимҳои динї;
– иљрои вазифаҳои гуногуни маъмурї ва љамъиятї, аз љумла, иштирок
дар кумитаҳо ва маљлисҳои ташкилотҳои динї;
– таъмини ҳидояти маънавї ва ахлоќї мувофиќи дини омурзишшуда;
– паҳн кардани эътиќоди динї дар кишвари худ ё берун аз он;
– омода кардан ва хондани мавъизаҳои динї;
– тањия ва идоракунии курсњои таълимї ва барномахои таълими динї;
– роҳнамоии шахсони алоҳида дар масоили мушкилоти байнишахсї,
молиявї, динї ва саломатї;
– сохтани љадвалњо ва иштирок дар чорабиниҳои махсус, аз љумла
конфронсҳо, семинарҳо ва семинарҳои сайёр.
671. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– сархатиб;
– руњонї;
– теолог .
672. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
- хизматчиёни ташкилотҳои диние, ки рутбаи руњонї надоранд–3413;
Эзоҳ: Аъзоёни љамъиятҳои динї, ки кори онҳо ба иљрои вазифаҳои ба дигар
машѓулияҳо хос алоќаманд аст, масалан, ба сифати омӯзгор, ҳамшираи шафќат ё
корманди иљтимої, аз рӯи вазифаҳо ва масъулиятҳои асосии ба ин кор хос ҳисоб
карда мешаванд.

§ 8. 2637. Мутахассисон дар
соҳаи хизматрасонии иљтимої
673. Мутахассисон дар соҳаи хизматрасонии иљтимої нигоҳубин ва
хидматрасонї касбї, муҳофизат, дастгирии шаҳрвандони ниёзманди дар
шароити душвори зиндагї ќарордоштаро дар алоҳидагї ва гурўҳҳои хурд,
таъмин менамояд.
674. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
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– тањќиќ ва тањлили сабабњо ва оќибатњои зуњуроти рафтори
каљравии шахсон (авбошї, майзадагї, нашъамандї, талбандагї ва ѓайра)
ва њолатњои муноќишавї дар оила ва коллективњои мењнатї;
– татбиќи сиёсати иљтимоии давлатї нисбати гурўњњои шањрвандони
ба кумаки иљтимої ниёзманди (нафаќагирон, маъюбон, кўдакон,
камбизоатон, шахсони дар вазъияти душвори зиндагї дучоршуда ва
ѓайра);
– иштирок дар арзёбии эҳтиёљоти мизоҷ, банаќшагирї ва пешниҳоди
нигоҳубин ва хидматҳои касбии инфиродї ё гурӯҳї;
– ташкил ва расонидани ёрии амалии ҳаррӯза, сарпарастї,
нигоҳубини бевосита ва/ё хизматрасонї ба шахсони дорои маъюбї, ки
ќобилияти худхизматрасониро пурра ё ќисман гум кардаанд;
– ташкили хизматрасонии хусусияти таълимидоштаи инфиродї,
инчунин, дигар намудҳои кумак вобаста ба талаботи мизољон;
– расондани хизматрасонии иљтимої ба оилањо ва шахсони алоњидае,
ки тарзи њаёташон ба тартиботи њуќуќї, ахлоќи љамъиятї, саломатии
наздикони ў ва атрофиён тахдид мекунад.Таҳияи барномаҳои дахлдор
барои гирандагони хизматрасонии иљтимої ва аъзои оилаҳои онҳо;
– кор бо оилањо ва шахсони алоњида, инчунин, коллективхои
мењнатие, ки дар њалли ихтилофхои маишї ва мењнатї ба ёрї эњтиёљ
доранд. Таҳияи маљмуи тадбирҳо оид ба бартараф намудани ихтилофот ва
кам кардани таъсири манфї ба шахс (оила). Ҳалли вазъиятҳои ихтилофї
тавассути пешниҳоди як ќатор хизматрасонии иљтимої ва раввонї;
– гузаронидани машваратҳои инфиродї ва гурӯҳии оилавї бо
маќсади муайян намудани мушкилот дар нигоҳубини мизоҷ ва мусоидат
дар ҳалли онҳо;
– ба аъзои оила омўзонидани малакањои нигоњубини мизоље, ки
ќобилияти худхизматрасониро пурра ё ќисман гум кардааст;
– мусоидат дар фаъолсозї ва рушди салоҳиятҳои иљтимоии мизољон;
– иљрои уњдадорињои њаммонанд вобаста ба мундариља;
– роњбарии дигар коргарон.
675. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мутахассиси хадамоти иљтимої;
– мутахассис оид ба мутобиќсозии меҳнатї ва маишї;
– мутахассис-низоъшинос;
– коршиноси иљтимої /патолог.
§ 9. 2638. Мутахассисон оид ба табобати
љисмонї (физиотерапия) дар соҳаи хизматрасонии иҷтимоӣ
676. Мутахассисон оид ба табобати љисмонї (физиотерапия) дар соҳаи
хизматрасонии иҷтимоӣ кўшиш мекунанд, ки ба дараљаи нињоят
имконпазир имкониятњои мутањаррикї ва функсионалии шахс ё гурўњро
ташаккул, нигоњдорї а барќарор намоянд. Соњаи фаъолияти касбии ин
мутахассисон кор бо кўдакон, наврасон, калонсолон ва пиронсолонеро, ки
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ин ё он гуна норасої дар функсия ё сохтори организмашон доранд ва ин
норасоињо ба сабаби беморї, осебгирї ё потологияи модарзодї пайдо
шуда, фаъолият ва њаракатро дар њаёти њаррўзаи онњо мањдуд карданаш
мумкин аст, фаро мегирад. Њадафи фаъолияти мутахассис оид ба табобати
љисмонї (физиотерапия) аз солимии инсон, ќобилияти ў барои њаракат ва
фаъолнокии функсионалї, инчунин, ќобилияти маъюб ба амал кардан ва
мутобиќат ба шароити ивазшавандаи муњити беруна иборат аст.
Мутахассис бо фард, бо оилаи ў, атрофиёни наздик, кормандони
муассисањои тандурустї, маориф ва хадамоти иљтимої дар њамкории зич
кор мекунад. Чорабинињое, ки мутахассисон доир ба табобати љисмонї
(физиотерапия) мегузаронанд, ба усулњои љисмонии таъсир (муќаррарї ё
табиї) ба фард дар њаракат, таъсири мануалї, масњ, таъсири рефлекторї ба
таъсири гармї, равшанї, лаппишњои баланд, ултрасадо ва об асос меёбад.
Мутахассис оид ба табобати љисмонї (физиотерапия) асосан њаракатњои
фаъоли аз љониби худи фард оѓозкардашударо истифода мебаранд
Мутахассисон оид ба табобати љисмонї (физиотерапия) дар хадамоти
иљтимої, муассисањои тандурустї, мактабї ва томактабї кор мекунанд.
677. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
− гузаронидани чорабинињо, дахолатњои табобати љисмони (физиотерапия)-е, ки ба бењтар шудан, љуброн кардан ё профилактикаи
мањдудшавии фаъолнокї равона шудаанд;
− муайян намудани масъалањои муњити атроф ва иљрои чорабинињое,
ки барои таѓйир додани он дар сатњи инфиродї, гурўњї ва љамъиятї
равона шудаанд;
− пешгирї (аввалия, дувумї ва сеюмї), абилитатсия ва тавонбахшї
истифодабарандагон бо њолати кўњнашудаи хуруљкунанда ва кўњнашудаи
муътадил;
− иштирок дар банаќшагирї, ташкил, татбиќи хизматрасонињои
физиотерапиявї, инкишофи низоми њамин хизматрасонињо;
− банаќшагирї ва гузаронидани корњое, ки ба пешбурди ѓояњои тарзи
њаёти солим равона шудаанд;
− ошкор кардани захирањои фард, мусоидат дар рушди онњо, вобаста
ба имкониятњо, талабот ва хоњиши инфиродї;
− маълумотдињї
ва
таълими
асосњои
табобати
љисмонї
(физиотерапия) барои истифодабарандагон, аъзоёни оилаи онњо ва
мутахассисони дигар;
− омода кардани њисоботи хаттї, протоколњо дар бораи чорабинињои
гузаронидашуда ва дахолатњо;
− иљрои уњдадорињои аз рўйи мундариља монанд;
− роњбарї ба кормандони дигар.
678. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мутахассис оид ба табобати љисмонї (физиотерапия).
§ 10. 2639. Мутахассисони
эрготерапия дар соҳаи хизматрасонии иљтимої
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679. Мутахассисони эрготерапия дар соҳаи хизматрасонии иљтимої,
кўшиш менамоянд, сифати зиндагии фардро бењтар кунанд ва то њадди
афзал њаёти ўро аз кумаки атрофиён мустаќил кунанд. Соњаи фаъолияти ин
мутахассисон дар худ кўдакон, наврасон, калонсолон ва пиронсолонеро, ки
ин ё он гуна нуќсњо дар функсия ё сохтори организмашон доранд ва ин
нуќсњо ба сабаби беморї, осебгирї ё патологияи модарзодї пайдо
шудаанд, фаъолнокї ва њаракатро мумкин дар њаёти њаррўзаи онњо мањдуд
кунанд, фаро мегирад. Ин мутахассисон дар кори худ усул ва воситањои
гуногунро истифода мебаранд, ки ба барќарор намудани функсияњои
гумшуда ва мутобиќшавї ба муњити атроф равона шудаанд. Ин кор чи ба
таври инфиродї ва њам ба тариќи гурўњї гузаронида мешавад.
Мутахассисон оид ба эрготерапия метавонанд, дар соҳаи хизматрасонии
иљтимої, дар муассисањои тандурустї, мактабї ва томактабї кор
мекунанд.
680. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
– гузаронидани арзёбї ва ошкор кардани масъалањо ба фаъолияти
њаррўза алоќамандбуда;
– гузаронидани чорабинињо, дахолати эрготерапияи беморињои
дарунї, ки ба бењтар кардан, љуброн намудан ё пешгирии мањдудшавии
њаракат равона шудаанд;
– муайян намудани масъалањои муњити зист ва иљрои чорабинињои
барои таѓйир додани он равонашуда дар сатњи фардї, гурўњї ва љамъият;
– иштирок дар банаќшагирї, амалї кардани хизматрасонињои
эрготерапиявї, инкишоф додани низоми ин хизматрасонињо;
– банаќшагирї ва гузаронидани корњои ба тарѓиби тарзи њаёти солим
равонашуда;
– маълумотдињї
ва
таълими
асосњои
эрготерапия
ба
истифодабарандагон, аъзои оилаи онњо, дигар мутахассисон;
– машваратдињї оид ба бењтар кардани шароити эргономикї дар
истењсолот ва дар муассиса;
– омода кардани њисоботи хаттї, протоколњо дар бораи гузаронидани
чорабинињо ва дахолатњо;
– машваратдињии маќомоти маъмурї оид ба масъалањои бунёди
муњити бемонеа;
– иљрои уњдадорињои аз рўйи мундариља монанд;
– роњбарї ба кормандони дигар.
681. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мутахассис оид ба эрготерапия дар соњаи хизматрасонии иљтимої
(эрготерапевт);
– мутахассис оид ба мутобиќшавии мењнатї ва маишї.
55. ГУРЎЊИ ХУРДИ 264.
§ 1. Нависандагон, рӯзноманигорон ва забоншиносон
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682. Нависандагон, рӯзноманигорон ва забоншиносон асарҳои
адабиро ният мекунанд, эљод мекунанд, ахбор ва рӯйдодҳои љамъиятиро
тавассути ВАО тафсир ва паҳн мекунанд, тарљумаи хаттї ё шифоҳиро аз як
забон ба забони дигар анљом медиҳанд.
683. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур одатан инњо
дохил мешаванд:
- навиштани асарҳои адабї;
- арзёбии сифатҳои асарњои адабї ва дигар осори бадеї;
- љамъоварии маълумот дар бораи рӯйдодҳои љорї ва тавсифи онҳо;
- љустуљӯ, таҳќиќ, тафсир ва паҳн кардани ахбор ва рӯйдодҳои
љамъиятї тавассути рӯзномаҳо, телевизион, радио ва дигар васоити
ахбори омма;
- тарљумаи хаттї, тарљумаи синхронї (њамзамонї) аз як забон ба забони
дигар.
684. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
2641 Нависандагон, шоирон ва дигар адибон
2642 Рӯзноманигорон
2643 Филологон, мутарҷимон ва дигар забоншиносон
§ 2. 2641. Нависандагон, шоирон ва дигар адибон
685. Нависандагон, шоирон ва дигар адибон наќшаҳо месозанд,
таҳќиќот мегузаронанд, китобҳо, сенарияҳо, сужетҳо, песаҳо, очеркҳо, эссе,
нутќҳо, дастурҳо, таснифот ва дигар маќолаҳои ғайрирўзноманигорї (ба
истиснои мавод барои рӯзнома, маљалла ва дигар нашрияҳои даврї) барои
нашр ё рўнамої менависанд.
686. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
– нияткунї, навиштан ва таҳрири романҳо, песаҳо, сенарияҳо, шеърҳо
ва дигар маводҳо барои чоп ё рўнамої;
– гузаронидани тањќиќот барои муќаррар намудани далелҳо ва
гирифтани дигар маълумоти зарурї;
– навиштани сенария, матни намоишномањо ва тайёр намудани
барномањо барои басањнагузорї дар театр, кино, радио ва телевизион;
– тањлили масолењ, аз љумла, таснифот, ќайдњо ва наќшањо, тайёр
кардани дастурњо, дастурамал оид ба истифодабарї, дастури
истифодабаранда ва дигар њуљљатњо барои фањмо ва мухтасар тавзењ
додани раванди насби, истифодабарї ва хизматрасонии техникии
таъминоти барномавї, таљњизоти электронї, механикї ва ѓ.;
– навиштани брошюрањо, китобљањои роњнамо ва нашрияҳои
техникии шабеҳ;
– интихоби мавод барои нашр, санљиши услуб, грамматика ва
дурустии мундариља, мувофиќа намудани ҳама ислоњоти зарурї ва
тафтиши нусхањои санљишї пеш аз нашр.
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687. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– муаллифи сенария;
– драманавис;
– мунаќќиди синамо;
– очеркнавис;
– нависанда;
– романнавис;
– шоир;
– муҳаррири китоб;
– мураттиби баромадњо;
– мураттиби матнњои техникї;
– мураттиби фењристњо;
– сенариянавис
688. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
- мураттиби матнњои робита бо љомеа–2641;
– рўзноманигор–2642;
– муњаррири рўзнома–2642.
§ 3. 2642. Рўзноманигорон
689. Рӯзноманигорон рӯйдодҳои љамъиятї ва иттилотро тањќиќот
мегузаронанд, тафтишот ва тафсир мекунанд, тавассути рӯзномаҳо,
телевизион, радио ва дигар васоити ахбори омма пањн мекунанд.
690. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
– љамъоварии ахборњои мањаллї, миллї ва байналмилалї тавассути
мусоњиба, тањќиќ ва мушоњидањо, иштирок дар чорабинињои оммавї,
љустуљўи њуљљатњо, баррасии асарњои хаттї, тамошои филмњо ва
намоишномањои сањавї;
– љамъоварї, тартиб додани гузориш ва омода намудани шарҳу эзоҳ
ба ахбор ва рӯйдодҳои љорї барои интишор дар рӯзномаҳо ва нашрияҳои
даврї ё пахши радио, телевизион ва шабакаи Интернет;
– ќабул, тањлил ва тафтиши дурустии ахборот ва њуљљатњои дигар;
– мусоҳиба бо ходимони сиёсї ва дигар ходимони љамъиятї дар
нишастҳои матбуотї ё дигар чорабиниҳо, аз љумла мусоҳибаҳои
инфиродии барои радио, телевизион ва нашрияҳои интернетї сабт
шудаанд;
– гузаронидани тањќиќот ва тартиб додани ҳисобот оид ба рушди
рўйдодњо дар соҳаҳои махсусгардонидашуда, аз ќабили тиб, илм ва
техника;
– навиштани маќолањои тањририя ва омода намудани шарњу эзоњот
оид ба мавзуъњои мубрам бо маќсади љалби таваљљўњи ањли љомеа ва баёни
андешањо дар бораи нашр ё маводи эфирї;
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– тайёр намудани таќризњои осори адабї, мусиќї ва дигар асарњои
бадеї дар асоси дониш, мулоњиза ва таљрибаи худ барои рўзномањо,
телевизион, радио ва дигар васоити ахбори омма;
– интихоби мавод барои нашр, тафтиши услуб, грамматика, дурустї
ва ќонунии мундариља, инчунин, мувофиќа кардани ҳама таҳрирҳои
зарурї;
– алоќа бо њайати кормандони истењсолї барои санљидани ислоњи
охирин пеш аз чоп;
– ќабул, интихоб ва омода намудани маводи таблиғотї оид ба
ташкилоти тиљоратї ё дигар ташкилотҳо барои нашр дар матбуот, радио,
телевизион ва дигар васоити ахбори омма.
691. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– хабарнигори рўзнома;
– рўзноманигорон, барандаи ахбори ашрофї;
– мухбир;
– мухаррири рўзнома;
– хабарнигори телевизион ва радио.
692. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
-мутахассиси робита бо љомеа–2431;
– шоир–2641;
– муњаррири китобњо–2641;
– суратгир–3431;
– наворбардори видео–3521.
§ 4. 2643. Филологњо, мутарљимон ва дигар забоншиносон
693. Филологњо, мутарљимон ва дигар забоншиносон тарљумаи хаттї
ва шифоњии аз як забон ба забони дигар иљро мекунанд ва таърих, рушд ва
сохтори забонњоро тањќиќ мекунанд.
694. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
– омӯзиши робитаи байни забонҳои ќадим ва гурӯҳҳои забонҳои
муосир, муайян кардани пайдоиш ва таҳаввулоти калимаҳо, шаклҳои
грамматикї ва забонї, инчунин, навиштани ҳисобот оид ба натиљаҳо;
– машварат ё омода намудани системаи таснифоти забонҳо, грамматика, луғатҳо ва маводи шабеҳ;
– тарљумаи хаттї аз як забон ба забони дигар, таъмини нигоњ
доштани мазмуни дурусти нусхаи асл, дурустии тарљумаи корњои њуќуќї,
техникї ё илмї, инчунин ба таври даќиќ интиќоли фразеология, истилоњот,
руњия ва услуби осори адабї;
– ташаккули методикаи истифодаи компютерҳо ва дигар асбобҳо бо
маќсади баланд бардоштани самаранокї ва сифати тарљумаҳо;
– тарљума аз як забони шифоњї ё имову ишора ба дигар забони
шифоҳї ё имову ишора, бахусус, дар маљлисҳо, љамъомадҳо ва
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чорабиниҳои шабеҳ, инчунин,ба ќадри имкон аниќ интиќол додани мазмун
ва руҳияи нусхаи аслї;
– таҳрир ва ислоҳи маводи тарљумашуда.
695. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– забоншинос;
– мутарҷим (хаттї);
– мутарҷим(нутќи шифоњї);
– мутарҷим(синхронї);
– мутарҷим-дактиолог;
– мутарҷими имову ишора;
– филолог.
696. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– муњаррири китобњо–2641;
– рўзноманигор–2642.
56. ГУРЎЊИ ХУРДИ 265.
§ 1. Рассомон ва санъаткорон
697. Рассомон ва санъаткорон ѓояҳо, таассурот ва далелҳоро тавассути
васоити мухталиф барои ба даст овардани таъсири махсус паҳн мекунанд,
асарҳоро, аз љумла партитура ё сенарияњоро бо маќсади иљро кардан ё ба
саҳна гузоштан шарҳ медиҳанд, намоишномањо ва дигар чорабинињоеро
мегузаронанд, ки ба васоити ахбори омма ањамият доранд,.
698. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
- тарҳрезї ва эљоди шаклҳои санъати тасвирї;
- тарњрезї ва навиштани мусиќии аслї;
- андешаронї, басаҳнагузорї, гузаронидани машќҳо ва иљрои
намоишњои мусиќї, раќсї, театрї ва филмофарї;
- бар зиммаи худ гирифтани масъулияти эљодї, молиявї ва ташкилї
вобаста ба тайёр кардани барномањои телевизионї, филмњо ва намоишњои
театрї;
- омӯзиши сенарияҳо, песаҳо ё китобҳо ва омода кардани тафсири онҳо
ва гузаронидани машќҳо;
- интихоб ва пешниҳоди мусиќї, наворњои видео ва дигар маводи
фароғатї барои пахш, омодакунии
таблиғ ва эълонҳои хадамоти
иттилооти љамъиятї.
699. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
2651
Рассомон ва њайкалтарошњо
2652
Навозандагон, сарояндагон ва бастакорон
2653
Раќќосон ва хореографҳо
2654
Коргардонњои филм, театр ва ходимони санъат ва продюссерони
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2655
2656
2659

ба онњо њаммонанд
Актёрњо
Барандањо, шорењон ва дикторон
Санъаткорони ба гурўњњои дигар шомил нагардида
§ 2. 2651. Рассомон ва њайкалтарошњо

700. Рассомон ва њайкалтарошҳо асарҳои санъатиро эљод мекунанд,
ҳайкалҳо меофаранд, ҳайкалтарошї мекунанд, бо ранг расм мекашанд,
филмњои тасвирї меофаранд, кандакорї ва ё дигар усулҳоро истифода
мебаранд.
701. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
– тарњрезї ва таҳияи ғояҳо, ҳалли созанда ва услубҳои наќќошї,
рассомї ва ҳайкалтарошї;
– љойгиршавии объектҳо, гузоштани амсилањо ва интихоби манзараҳо
ва дигар шаклҳои дидорї (визуалї) мувофиќи мавзуи интихобшуда;
– интихоби ороиш, усул ва мавод;
– сохтани тасвир ё шаклҳои абстрактии сеченака ё релефї тавассути
шаклдарорї, кандакорї ва коркард, инчунин бо истифода аз мувофиќатии
маводҳо ба монанди чӯб, санг, гил, филиз, ях ё коғаз;
– сохтани тасвирҳо ё расмҳои абстрактї ва наќќошиҳо,бо истифода аз
ќалам, ранг, бур, рангҳои равғанї, рангњои обї (акварел) ё бо истифода аз
замимањо ё дигар усулҳо;
– сохтани расмњо вазарробї, наќшзанї дар рўйи филиз, чўб ва дигар
мавод;
– офаридани филмњои тасвирї бо тасвири одамон ва воќеаҳо, аксар
ваќт дар шакли расмњои њаљвї (карикатура);
– барќарор намудани нигорњои вайроншуда, ифлосшуда ва
рангпарида ва дигар ашёи санъат.
702. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– рассоми карикатура;
– њайкалтарош;
– рассом;
– рассом–наќќош;
– иллюстратор;
– рассом-барќарорсоз.
703. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– конструктори мањсулоти саноат–2163;
– рассом оид ба реклама–2166;
– омӯзгори санъат (таълими иловагї)–2321.
§ 3. 2652. Навозандагон, сарояндагон ва бастакорон
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704. Навозандагон, сарояндагон ва бастакорон асарҳои мусиќиро
эљод, аранжировка, њамроњї ва иљро мекунанд.
705. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
– сохтани сохтори хущоҳангї, мавзун ва вазндор барои ифодаи ѓояњо
ва эҳсосот дар шакли мусиќї;
– табдил додани ѓояњо ва мафњумњо ба аломатњо ва ишорањои
стандартии мусиќї барои бавуљудоварї ва иљро;
– мутобиќ ё аранжировкаи мусиќї барои гурўњњои инструменталї ё
вокалї, асбобњо ё чорабинињо;
– роњбари (дирижёри)-и гурўњњои инструменталї ё вокалї;
– интихоби мусиќї барои намоишномањо ва вобастакунии партияњои
инструменталї ба навозандагон;
– навохтани як ё якчанд асбоби мусиќї ба сифати якканавоз ё аъзои
оркестр ё гурўњи навозандагон;
– сурудхонї ба сифати яккахон ё аъзои гурўњи овозї ё ансамбли
дигар;
– гузаронидани машќҳо ва репетитсия барои нигоҳ доштани санъати
олии иљроиш.
706. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– аккомпанист;
– њунарпешаи ансамбли суруд ва раќс;
– њунарпешаи оркестр;
– њунарпешаи хор;
– вокалист(опера ва камера);
– дирижёр;
– бастакор;
– конертмейстер;
– сароянда.
707. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– омӯзгори вокали эстрадї, коллељ–2334;
– омӯзгори мактаби мусиќї–2321.
§ 4. 2653. Раќќосон ва хореографњо
708. Раќќосон ва хореографҳо раќсњоро тарњрезї, эљод ва иљро
менамоянд.
709. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
– тарњрезї ва эљоди раќсҳое, ки дар онҳо сужет, мавзуъ, ғоя ё табъи
онҳо бо ќадамҳои муайяни раќс, ҳаракат ва имову ишора ифода шудааст;
– иљрои раќс ҳамчун якка, бо шарик ё иштирокчии гурӯҳи раќсї дар
назди тамошобинони зинда ё барои филм, телевизион ё дигар воситаҳои
иттилооти дидорї (визуалї);
– тамрин, машќњои љисмонї ва иштирок дар дмашѓулиятҳои раќс
барои нигоҳ доштани сатҳи зарурии ќобилият ва омодагии љисмонї;
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– роҳбарї ва иштирок дар машќҳо барои такрори ќадамҳои раќс ва
усулҳои барои намоиш зарурї;
– азназаргузаронии номзадҳо ба наќшҳои раќсї ё ба аъзогии гурӯҳҳои
раќс;
– ҳамоҳангсозии эљоди асарҳои мусиќї бо роҳбарони мусиќї.
710. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– санъаткори балет;
– хореограф.
§ 5. 2654. Коргардонњои филм, театр,
ходимони санъати ба онњо њаммонанд ва продюсерон
711. Коргардонњои филм, театр, ходимони санъати ба онњо њаммонанд
ва продюсерон љанбаҳои техникї ва бадеии раванди истеҳсоли филмҳо,
барномаҳои телевизионї ё радиої ва намоишҳои саҳнавиро назорат
мекунанд
712. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
– интихоби нависандагон, омўзиши сенарияњо барои тањияи тафсири
бадеї, инчунин ба актёрњо фахмондани усулњои бозї;
– роњбарии тамоми љанбаҳои намоишҳои драмавї дар саҳна,
телевизион, радио ё филмҳо, аз љумла интихоби актёрҳо, ќабули ќарорҳои
ниҳої оид ба либосҳо, ороиши сањнањо, воситањои садої ва равшанї;
– банаќшагирї, ташкил, назорати даврањо ва марњалањои гуногуни
тайёр намудани намошномањо, синамо, намоишњои телевизионї ва
барномањои радио;
– кироя ва назорат кардани хамаи њайати техникї, инчунин муайян
кардани муносибат, миќёс ва љадвалњои истењсолї;
– пешбурди бойгонии истењсол ва муњокимаи пардохтњои
литсензионї;
– тањия, банаќшагирї ё навиштани сенарияҳо барои сабт, сабти видео,
инчунин таҳрири барномаҳо;
– назорати љойгиршавии декоратсияҳо, асбобҳо, инчунин асбобҳои
рӯшної ва садої.
713. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– коргардони садо;
– коргардони синамо;
– ёрдамчии рассом оид ба наворгирии омехта;
– филмбардор-басањагузоранда;
– коргардони филмњои њуљљатї;
– коргардон-басањнагузоранда;
– продюсери филмњои телевизионї ва синамо;
– продюсери хабарҳои телевизионї ва радио;
– рассом- басањнагузорандаи театр.
714. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
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– наворбардори видео–3521;
– наворбардори сабти садо–3521;
– васлгар/монтажчї (ихтисоси миёна)–3521.
§ 6. 2655. Актёрњо
715. Актёрњо наќшҳоро дар синамо, намоишҳои телевизионї ё радио
ва намоишномаҳои саҳнавї иљро мекунанд.
716. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
– дар ёд гирифтани кардани ашъор, луќмањо ё иљрои наќшњо дар
намоишномањои драмавї дар сањна, реклама, телевизион, радио ва
филмњо;
– воридшавї ба наќши офаридаи драманавис ё муаллиф ва ба
тамошобин пешкаш намудани ин наќш;
– наќл кардани ќиссањо ё бо овози баланд хондани асарҳои адабї
барои тарбия ё фароғати шунавандагон;
– иштирок дар азназаргузарониҳо ва шуниданњо барои наќшҳо;
– омодагї ба намоишномаҳо тавассути машќњо таҳти назорат ё
роҳбарии коргардон-басањнагузорҳо;
– мутолиаи сенарияњо ва гузаронидани тањќиќот барои дарки наќшҳо,
мундариља ва нишонањои хислат;
– иљро ва намоиши наќшҳои дар марҳилаҳои машќҳо, синамо,
намоишномањои телевизион, радио ва сањнавї омода шудаанд.
717. Намунањои машғулияти ба ин гурўҳи ибтидоӣ мансуб:
– актёр;
– њунарманди драма;
– њунарманди ансамбли ќиёфабозї.
718. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– актёри дубляж–2656;
– дорбоз–3440;
– каскадёр–3440.
§ 7. 656. Барандањо, шорењон ва дикторон
719. Барандањо, шорењон ва дикторњо маълумоти хабарињоро
мехонанд, мусоҳибаҳо мегузаронанд ва эълонњоро дар радио, телевизион,
театр ва дигар васоити ахбори омма мерасонанд.
720. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
– хондани хабару эълонњо тариќи радио ё телевизион;
– муаррифии ходимони санъат ва мусоњибон, хондани эълонњои
дахлдор ба воситаи радио ва телевизион, дар театрњо, клубњои шабона ва
дигар муассисањо;
– гузаронидани мусоҳибаҳои кушода бо ашхоси гуногун, аз љумла
тавассути радио ё телевизион;
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– омўзиши маводи маълумотї бо маќсади омодагї ба барнома ё
мусоњиба;
– пешниҳоди таќризњо ба асарҳои мусиќї ва дигар масъалаҳо, аз
љумла вазъи обу ҳаво ё ҳаракати наќлиёт.
721. Намунањои машғулиятҳои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– актёри дубляж;
– барандаи барномаи ахборот;
– барандаи ток–шоу;
– диктори редаксияи радиошунавонї;
– шорењи варзиш.
722. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– рўзноманигор–2642;
– њунарпешаи драма–2655.
§ 8. 2659. Санъаткорони ба гурўњњои дигар шомилнагардида
723. Ба ин гурӯҳи ибтидої рассомоне дохил мешаванд, ки ба дигар
гуруњи гурӯҳи хурди 265 Рассомон ва санъаткорон дохил нестанд. Масалан,
ба ин гурўњ масхарабозон, акробатњо ва дигар ходимони санъат дохил
мешаванд.
724. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешаванд:
– бозигарї ва наќл кардани ҳикояҳои хандовар;
– завќманд намудани тамошобинон ба воситаи чашмбандї, намоиш
додани найрангњо, њилла ва гипноз;
– намоиш додани баромадњои мураккабу њаячонбахши акробатикї,
гимнастикї ва жонглёрї;
– таълими њайвонот ва намоишњо бо иштироки онњо.
725. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидої мазкур мансуб:
− ҳунарпешаи жанри «њаљв»;
− њунарпенша-гимнасти ҳавої;
− ҳунарпешаи жанри варзишї-акробатикї;
– ҳунарпешаи сирк.
726. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– њунарпешаи ансамбли ќиёфабозї–2655.
57. ГУРЎЊИ АСОСИИ 3.
§ 1. Мутахассисони тахассуси сатњи миёна
727. Мутахассисони тахассуси сатњи миёна уњдадорињои техникї ва аз
рўи мундариља њаммонанди ба таҳия ва истифодаи консепсияњои илмї ё
бадеї ва усулҳои кор, инчунин бо идоракунии давлатї ё ташкили тиҷорат
вобастаро иљро менамоянд. Бештари машѓулиятҳои гурӯҳи асосии мазкур
сатҳи сеюми тахассусро талаб менамоянд.
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728. Уҳдадориҳои мутахассисони тахассуси сатњи миёна иљрокунанда,
одатан о дарбар мегиранд:
- иљрои корҳои техникии алоќаманд ба таҳия ва истифодаи консепсияҳо
ва усулҳо дар соҳаи илмҳои физикӣ, аз љумла техника ва технология,
илмҳои табиатшиносї, аз љумла тибб, ҳамчунин, илмҳои љамъиятшиносӣ
ва гуманитарӣ;
- ташкил ва иљрои хизматрасонии гуногуни техникии алоќаманд ба
савдо, молия, идоракунї, бо назардошти риояи ќонун ва ќоидаҳои давлатї,
ҳамчунин кори иљтимої;
- амалисозии таъминоти техникї дар соҳаи санъат ва фароғат;
- иштирок дар фаъолияти варзишї;
- иљрои баъзе уњдадорињо дар соҳаи дин. Ҳамчунин, метавонанд,
назорати кормандони дигарро анљом диҳанд.
729. Машѓулиятњои гурўњи асосии мазкур ба зергурўҳҳои зерин тақсим
мешаванд:
31
Мутахассисон–техникҳо дар соҳаи илм ва техника
32
Техникҳо, њайати миёнаи тиббӣ ва дорусозї дар соҳаи тандурустӣ
33
Њайати миёнаи махсус дар соҳаи фаъолияти молиявӣ, баҳисобгирӣ
ва коркарди иттилооти рақамӣ
34
Њайати ёрирасони касбї дар соњаи корњои њуќуќӣ, иљтимої,
фарњанг, варзиш ва машѓулиятњои њаммонанд
35
Мутахассисон–техникњо дар соҳаи технологияњои иттилоотї–коммуникатсионї
58. ЗЕРГУРЎҲИ 31. МУТАХАССИСОН–ТЕХНИКҲО
ДАР СОҲАИ ИЛМ ВА ТЕХНИКА
730. Мутахассисон–техникҳо дар соҳаи илм ва техника вазифаҳои
техникии алоќаманд ба таҳия ва истифодаи консепсияҳо ва усулҳои
оперативии дар соҳаи илм ва техника истифодашавандаро иљро
менамоянд. Онҳо љанбаҳои техникї ва баҳрабардории истихрољи
канданиҳои фоиданок, равандњои истеҳсолї, сохтмон ва иљрои корҳои
дигари техникї, ҳамчунин, баҳрабардории таљҳизоти техникї, аз љумла,
таљҳизоти ҳавопаймоҳоро назорат мебаранд. Аксари машғулиятҳои
зергурӯҳи мазкур сатҳи сеюми тахассусиро талаб менамоянд.
731. Уҳдадориҳои кормандони зергурӯҳи мазкур, одатан дарбар
мегиранд:
− сохтан, назорат ва баҳрабардории асбобҳо ва таљҳизот,
гузаронидани таҷриба ва озмоишҳои системањо ва мониторинги онҳо;
− љамъоварї ва тестиронии намунаҳо;
− баќайдирии мушоҳидаҳо ва таҳлили маълумот;
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− омодасозї, таҳрир ва истифодаи тарњњо ва наќшаҳои техникї,
ҳамоҳангсозї, назорат, идора ва банаќшагирии фаъолияти дигар
кормандон;
− баҳрабардорї ва мониторинги дастгоҳҳои коммутаторї, системаҳои
идоракунии худкор ва механизмҳои бисёрвазифавии идоракунии
равандҳои технологї;
− иљрои уњдадориҳои техникї оид ба таъмини ҳаракати бехатар ва
самараноки истифодаи киштиҳои обӣ ва ҳавоӣ ва таљҳизоти дигар.
732. Машғулиятњои зергурӯњи мазкур ба гурӯҳҳои хурди зерин таќсим
мешаванд:
311 Техникҳои соњаи илмњои физика ва техника
312 Устоҳо (саркорҳо) дар истеҳсолот ва сохтмон
313 Техникҳо (операторҳо)оид ба идоракунии равандҳои технологӣ
314 Њайати миёнаи махсус дар биология, кишоварзӣ ва ҷангал
315 Мутахассисон–техникҳо оид ба идоракунӣ ва истифодабарии
ҳавопаймоҳо
59. ГУРЎҲИ ХУРДИ 311.
§ 1. Техникњои соњаи илмњои физика ва техника
733. Техникҳои соњаи илмњои физика ва техника вазифаҳои техникиро
ба маќсади кумакрасонї, ҳангоми омӯзиш ва
истифодаи амалии
консепсияҳо, принсипҳо ва усулҳои кор, хусусан, дар соҳаи илмҳои физикї,
аз он љумла чунин соҳаҳо, монанди кори муҳандисї, банаќшагирии
техникї ё самаранокии иќтисодии равандҳои истеҳсолї, иљро менамоянд.
734. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур,одатан дохил
мешавад:
− анљом додани корҳои техникї дар соҳаи кимиё, физика, геология,
ҳавошиносї, нуљум, кори муҳандисї ва лоињакашии техникї;
− танзим, баҳрабардорї ва хизматрасонии абзорҳо ва таљҳизоти
озмоишгоҳї, мониторинги додањои таљрибањо, гузаронидани мушоҳида,
ҳамчунин ҳисоб ва сабти натиљаҳо;
− омода кардани мавод барои анљоми таљрибаҳо;
− гузарондани озмоиши системањо;
− љамъоварї ва тестиронии намунаҳо;
− баќайдгирї ва таҳлили маълумот;
− омодакунї, санљиш ва истифодаи тарњҳои техникї, наќшаҳои барќї,
наќшаи васли лавњањо (платањо) ё омода кардани ангораи наќшаҳо.
735. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
3111
Техникҳо дар соҳаи илмҳои кимиёвї ва физикї
3112
Техникњо оид ба сохтмони шањрвандї
3113
Техник- барќчињо
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3114
3115
3116
3117
3118
3119

Техник-электроникњо
Техник–механикҳо
Техникҳои истеҳсолоти кимиёвї
Техникҳо дар истихрољи маъдан ва металлургия
Наќшакашҳо
Техникњо дар соҳаи илмњои физикї ва техникии ба гурӯњњои дигар
шомилнагардида
§ 2. 3111. Техникҳои соҳаи илмҳои кимиёвї ва физикї

736. Техникҳои соҳаи илмҳои кимиёвї ва физикї вазифҳои техникиро
бо маќсади кумакрасонї, ҳангоми анљом додани тањќиќот дар соҳаҳои
кимиё, физика, геология, геофизика, ҳавошиносї ва нуљум, ҳамчунин дар
раванди истифодаи амалии натиљаҳои бадастомада дар саноат, тибб, ҳарбї
ва соҳаҳои дигар, амалї месозанд. Техникҳо оид ба ҳифзи муҳити зист
вазифаҳои техникиро дар соҳаи тањќиќот оид ба пешгирї, назорат ва
бартараф кардани оќибатњои манфии фаъолияти инсон ба муҳити зист, аз
љумла, дар соҳаи сохтмон ва коркарди партоваҳо иљро менамоянд.
737. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
– љамъоварии намунаҳо ва омода кардани мавод ва таљҳизот барои
озмоиш, тест ва таҳлилҳо;
– таҳияи тестҳои озмоишгоҳии соддатарин ва хуб коркардшуда, иљрои
вазифаҳои техникии гуногун њамчун кӯмак ба олимони таҳќиќгар барои
анљом додани тањќиќоти кимиёвї ва физикї, таҳлил ва тестҳо;
– назорат ба сифат ва миќдори маводи озмоишгоҳии сарфшаванда
барои гузаронидани озмоиши намунаҳо истифодашаванда, назорат аз
истифодаи мавод ва арзёбии муфассали масрафи моддї ва меҳнатии барои
амалисозии лоиҳањо мутобиќи талаботи техникї зарур;
– баҳрабардорї ва хизматрасонии абзор ва таљҳизоти озмоишгоҳї,
мониторинги корњои таљрибавї ва озмоишҳо, гузарондани мушоҳидањо,
инчунин ҳисобкунї ва ќайди сабтњои натиљаҳо;
– омода кардани мавод барои таљрибагузаронї, монанди яхкунонї,
сохтани намунаҳо ва омехта кардани маводи кимиёвї;
– љамъоварї ва санљиши намунаи замин ва об, сабти мушоҳидаҳо ва
таҳлили маълумот барои кумак ба геологон ва геофизикҳо;
– расонидани кумак ба мутахассисони соҳаи њифзи муҳити зист
ҳангоми гузаронидани корҳои тањќиќотї ва арзёбии таъсироти намудҳои
гуногуни фаъолияти инсон ба муҳити зист, аз љумла, дар соҳаи сохтмон ва
коркарди партовҳо;
– расонидани кумаки техникї ба муҳандисон ҳангоми лоињакашии
система, равандҳо ва таљҳизот барои назорат, идора ё барќарорсозии
сифати об, ҳаво ё хок;
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– тафтиши муассисаҳои саноатї ва коммуналї ба маќсади ошкор
намудани вайронкунии ќонунгузории ҳифзи табиат
ва масрафи
ғайриоќилонаи захираҳои табиї, таҳдид ё далелҳои осебрасонї ба муҳити
атроф;
– анљом додани таҳлилҳои озмоишгоҳии намунаҳои муҳити зист ба
маќсади муайян намудани сатҳи зарари муҳити зист;
– назорати ҳолати корї, санљиш ва танзими таљҳизот ва абзори
озмоишгоҳї мутобиќи дастурамалҳои таҳияшуда.
738. Намунањои машғулияти ба ин гурўҳи ибтидоӣ мансуб:
– техник- геодезчӣ;
– техник- геолог;
– техник- физик;
– техник- кимиёшинос (самти умумӣ);
– техник оид ба кадастр;
– техник оид ба мониторинги ифлосшавии муҳити зист;
– техник оид ба коҳиши партовҳо;
– техник оид ба ҳифзи муҳити зист;
– техник оид ба экология.
739. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– техник оид ба технологияи кимиёвї–3116;
– техник- кимиёшиносм (нафт ва газ)–3116;
– техник- биолог–3141;
– эколог–2133;
– муҳандис оид ба ҳифзи муҳити зист–2143.
§ 3. 3112. Техникњо оид ба сохтмони шањрвандї
740. Техникҳо оид ба сохтмони шањрвандї вазифаҳои техникиро дар
соҳаи тањќиќот доир ба сохтмони шањрвандї, лоињасозї, сохтмон,
баҳрабардорї, хизматрасонии техникї ва таъмири биноҳо ва дигар
иншоот, ба монанди системаи обтаъминкунӣ ва коррезӣ, пулҳо, роҳҳо,
сарбанд ва майдони ҳавої иљро мекунанд. Нозирони корҳои сохтмонї оид
ба назорати сифат ва ҳифзи меҳнат назорати ҷойҳои корӣ, бино, иншоот,
равандҳои истеҳсолӣ, мол ва хизматрасониҳои истеҳсолшаванда,
истеъмолшаванда ва фурӯхташаванда, назорати иҷрои қонунгузории
њимоякунандаи инсон, олами ҳайвонот, объектҳои мероси таърихӣфарҳангӣ ва муҳити атрофро амалӣ менамоянд.
Онҳо ҳамчунин,
назорати меъёр ва ќоидаҳои баҳрабардорї, истеҳсолоти – техникї,
ташкилӣ ва дигар масъалаҳоро амалӣ менамоянд.
741. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
– иљро кардан ё расонидани кумак ҳангоми гузаронидани озмоишҳои
саҳрої ва озмоишгоҳии хок ва маводи сохтмонї;
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– расонидани кумаки техникии ба сохтмони биноҳо ва дигар иншоот,
ҳамчунин ба гузаронидани озмоиш ё омода кардани гузоришҳо оид ба
натиљаҳои тањќиќот алоќаманд;
– таъмини риояи хусусиятҳои техникї, ќонунгузории амалкунанда ва
муќаррароти меъёрї, ҳамчунин, стандартҳои муќарраршудаи иљрои корњо
ва маводи истифодашаванда;
– истифодаи донишњои техникии усулҳои муҳандисии сохтмони мулкї
дар амал, ба маќсади ошкор намудан ва ҳаллу фасли масъалаҳои
бавуљудомода;
– расонидани кумак барои арзёбии даќиќи миќдор ва арзиши
харољоти моддї ва меҳнатї љиҳати иљрои лоиҳа мутобиќи талаботи
муќарраршудаи техникї;
– ташкили хизматрасонии техникї ва таъмир;
– санљиши биноҳо ва иншоот ҳангоми сохтмон ва баъд аз он љиҳати
таъмини мутобиќати онҳо бо ќонунгузории соҳаи сохтмон, таъмини
дараљанокї, минтаќабанї ва бехатарї, ҳамчунин, њамчунин ба наќшаҳои
тасдиќшуда, таснифот, стандартҳо ва дигар меъёрҳои дахлдор ба сифат ва
бехатарии биноҳо;
– санљиши муассисаҳои саноатї, меҳмонхонаҳо, кинотеатрҳо ва дигар
биноҳо ва иншоот љиҳати ошкор сохтани риоя накардани тадбирҳои
бехатарии зиддисӯхтор ва пешниҳоди тавсияҳо барои бартараф намудани
он;
– машваратдиҳї оид ба масоили насби детекторҳои сӯхтор ва
системаи оташхомӯшкунї, ҳамчунин, истифода њангоми сохтмони биноҳо
ва воситаҳои наќлиёт, маводи коҳишдиҳандаи сўхтор, миќёси хатар ва
зарар дар сурати ба вуљуд омадани он;
– бозрасї кардани сохтмонҳои нав ва дар истифода ќарордоштаи
биноҳо ва иншооти гуногун, корхонаҳо, воситаҳои наќлиёт, минтаќаҳои
истеҳсолї, љойњои истењсол, ҳамлу наќл, коркард, нигоњдорї ва фурӯши
маҳсулот ба маќсади назорат аз риояи ќонунҳои амалкунанда, меъёрҳо ва
ќоидаҳои сохтмон, стандартҳои давлатї, ќоидаҳои бехатарии сӯхтор ва
дигар санадҳои меъёрї;
– таҳќиќ кардани љойи сӯхтор љиҳати муайян намудани сабаби
оташгирї, таҳќиќ намудани сабабҳои садама дар объектњои истеҳсолии
хатарнок;
– андешидани тадбирҳо оид ба нигоњдорї ё беҳсозии шароити
бењдоштию беҳдоштї ва пешгирии ифлосии об, ҳаво ва хок;
– мусоидат ба амалисозии тадбирҳои пешгирикунанда ва тасњењї оид
ба мубориза бо беморї, коҳиши миќдори микроорганизмҳои зарарнок ва
маводи зараровар дар ҳаво, ба сурати муносиб дур кардани партовҳо ва
поккории љойҳои љамъиятї;
– мониторинги риояи ќоидаҳо ҳангоми муќаррар намудани нархи
амвол ва хизматрасонї барои арзёбии сатњи таносуби онҳо бо харољот ва
ҳимояи манфиатҳои истеъмолкунандагон;
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– баррасї кардани аризаҳо ва мониторинги риояи ќонунгузории
меҳнат љиҳати таъмини сатҳи муносиби пардохти музд барои иљрои кор ва
таъмини талаботи ҳифзи меҳнат;
– назорат аз риояи ќонунгузорї дар соҳаи моҳигирї, истифодаи
љангал, ошкор намудани ҳодисаҳои шикори ѓайриќонунї, ғайриќонунї
буридани дарахтон, таҳдиди бавуљуд омадани сӯхтор дар љангал ва
пешгирии вайронкунии ќоидаҳо ва дастурњои давлатї ва дигар
вайронкунињои муќарраршуда, мушваратдињии муассисаҳо ва аҳолї оид
ба мушкилоти амалисозии ќоидаҳо ва муќаррароти давлатї алоќаманд ба
бехатарии истеҳсолот ва муҳити истењсолї, бехатарии наќлиёт, шароити
бењдоштию беҳдоштї, покї ва сифати ашё, маводи хўрока, доруворї,
маводи ороишї ва дигар маҳсулоти ҳаммонанд.
742. Намунањои машғулияти ба ин гурўҳи ибтидоӣ мансуб:
– техник оид ба сохтмони шањрвандї;
– коргузор (прораб);
– техник-бинокор;
– нозирони корҳои сохтмонї оид ба назорати сифат ва ҳифзи меҳнат.
743. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
− муҳандис оид ба мушаххасот ва харљномањо - 2149;
− техник – механикњо–3115;
− нозири зиддисўхтор–5411.
§ 4. 3113. Техник–барќчиён
744. Техник–барќчињо вазифаҳои техникї дар соҳаи техникаи барќї,
ҳамчунин лињакаш, сохтан, васл, сохтмон, баҳрабардорї, хизматрасонии
техникї ва таъмири таљҳизоти барќї, воситаҳо ва системаи таќсими нерўи
барќиро иљро мекунанд.
745. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
– пешниҳоди кумаки техникї дар раванди тањќиќот ва таҳияи
таљҳизоти нави техникаи барќї ва иншоот ё тестиронии таљҳизоти
мушобеҳи амалкунандаи онҳо;
– лоињакшї ва омода кардани тарњ ва наќшаҳои дастгоҳҳои барќї
мутобиќи нишондиҳандаҳои додашудаи техникї;
– омодакунии арзёбии муфассали миќдор ва арзиши харољоти моддї
ва меҳнатии зарурї барои истеҳсолот ва насби таљҳизот мутобиќи
нишондиҳандаҳои техникї;
– назорати техникї ба таёркунї, васл, истифода, хизматрасонї ва
таъмири система ва таљҳизоти барќї љиҳати таъмини кори ќаноатбахш
мутобиќи таснифот ва ќоидаҳо;
– банаќшагирии усулҳои васл ва санљиши сифати он љиҳати таъмини
баҳрабардории бехатар, назорат кардан ё ба кор даровардани таљҳизот ва
системаи нави барќї;
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– васл, бакордарорї, тестиронї, танзим, такмилдињї ва таъмири
таљҳизот ва дастгоҳҳои техникии барќї мутобиќи ќоидаҳо ва талаботи
бехатарии кори онҳо.
746. Намунањои машғулияти ба ин гурўҳи ибтидоӣ мансуб ҳастанд:
– техник-техники гармї;
– техник- энергетик;
– техник- барќчї;
– техник- техникаи барќї.
747. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– техник - электроник–3114;
– васлгари барќї оид ба таъмир ва хизматрасонии таљҳизоти барќї–
7413.
§ 5. 3114. Техник–электроникњо
748. Техник–электроникњо вазифаҳои техникиро дар соҳаи тањќиќот
дар электроника, ҳамчунин, њангоми лоињакашї, тайёркунї, васл, сохтмон,
баҳрабардорї, хизматрасонии техникї ва таъмири таљҳизоти электронї
иљро мекунанд.
749. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
– расонидани кумаки техникї ҳангоми тањќиќот ва таҳияи таљҳизоти
нави электронї ё тестиронии таљҳизоти мушобеҳи амалкунандаи онҳо;
– лоињакашї ва омода кардани тарњҳои электронї мутобиќи нишондиҳандаҳои муќарраршудаи техникї;
– омодакунии арзёбии муфассали миќдор ва арзиши харољоти моддї
ва меҳнатии зарурї барои истеҳсолот ва насби таљҳизот мутобиќи
нишондиҳандаҳои техникї;
– назорати техникї ба таёркунї, васл, истифода, хизматрасонї ва
таъмири система ва таљҳизоти барќї љиҳати таъмини кори ќаноатбахш
мутобиќи таснифот ва ќоидаҳо;
– банаќшагирии усулҳои васл ва санљиши сифати он љиҳати таъмини
баҳрабардории бехатар, назорат кардан ё ба кор даровардани таљҳизот ва
системаи нави барќї;
– гузарондани озмоиши системаи электронї, љамъоварї ва тањлили
додањои ќабулшуда , љамъоварии наќшањои электронї барои расондани
кумак ба муњандисон-электрончихо.
750. Намунањои машғулияти ба ин гурўҳи ибтидоӣ мансуб ҳастанд:
– механики авиатсионї оид ба асбоб ва таљҳизоти барќї;
– мутахассис – техник оид ба радиошунавонї ва телевизион;
– техники барномасоз;
– техник оид ба таъминоти дастгоҳии компютерї;
– техник- электрончї.
751. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
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– техник–барќчї–3113;
– техник оид ба таљҳизоти телекомуникатсионї–3522;
– васлгари таљҳизоти электронї–8213.
§ 6. 3115. Техник–механикњо
752. Техник–механикњо вазифаҳои техникиро ҳангоми тањќиќот дар
соҳаи мошинсозї, ҳамчунин ҳангоми лоињакашї, тайёркунї, васл, сохтмон,
баҳрабардорї, хизматрасонии техникї ва таъмири мошинҳо, ќисмҳо ва
таљҳизоти механикї иљро мекунанд.
753. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
– расонидани кумаки техникї дар соҳаи омӯзиш ва рушди
мошинсозї ва бунёди иншооти нави механикї, насб ва маљмаъкунонии
онҳо, ҳамчунин тестиронии таљҳизоти мушобеҳи амалкунанда;
– лоињакашї ва таҳияи амсилаи мошин ва системаи механикї,
таљҳизот ва маводи маљмуъкунанда мутобиќи нишондиҳандаҳои
муќарраршудаи техникї;
– омодакунии арзёбии муфассали миќдор ва арзиши харољоти моддї
ва кории барои истеҳсолот ва насби таљҳизот зарур мутобиќи таснифоти
муќаррашуда;
– таъмини назорати техникї ба тайёркунї, васл, истифодабарї,
хизматрасонї, таъмири мошинҳо ва дастгоҳҳои механикї ба маќсади кори
ќаноатбахши он мутобиќи таснифот ва ќоидаҳо;
– тањия ва назорат аз риояи ќоидаҳои бехатарї, стандартҳо ва
тартиботи корҳои иктишофии мутобиќ ба баданаи киштиҳо, таљҳизоти
киштиҳо ва бор;
– васл ва насби ќисмҳои нав ва такмилдодашудаи механикї,
маҳсулоти маљмуъкунанда, дастгоҳҳо ва воситањои назорат, ҳамчунин,
системаи гидроэнергетикї;
– анљом додани озмоиши системаҳои механикї, љамъоварї ва
таҳлили маълумоти ќабулшуда, ҳамчунин, насби ќисмҳои механикї љиҳати
расонидани кумак ба муҳандисон – механикҳо;
– таъмини иљрои корҳо аз оғози лоињакашии конструксияҳои
механикї то анљоми онҳо, дар асоси таснифоти амалкунанда, ќоидаҳо ва
шартҳои ќарордод.
754. Намунањои машғулиятњои ба ин гурўҳи ибтидоӣ мансуб:
– техник (механик)–и авиатсионӣ оид ба баҳрабардории киштињои
њавої (системањои киштињои ҳавої);
– техник оид ба асбобу анљом;
– техник оид ба танзими ҳаво;
– техник- мошинсоз;
– техник-механик (самти умумӣ).
755. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
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– васлгари муҳаррик –8211;
– васлгари дастгоҳҳои парвоз–8211.
§ 7. 3116. Техникњои истењсолоти кимиёвї
756. Техникҳои истеҳсолоти кимиёвї вазифаҳои техникиро ҳангоми
тањќиќот дар соҳаи технологияи кимиёвї, ҳамчунин, ҳангоми лоињакашї,
тайёркунї, сохтмон, баҳрабардорї, хизматрасонии техникї ва таъмири
таљҳизоти корхонаҳои кимиёвї.
757. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
– расонидани кумаки техникї дар раванди омӯзиш ва тањияи
равандҳои нави кимиёвии саноатї, дастгоҳҳо, таљҳизот, ҳамчунин
тестиронии таљҳизоти мушобеҳи амалкунанда;
– таҳия ва омодакунии амсилањои муассисаҳои кимиёвї мутобиќи
талаботи муќарраршудаи техникї;
– омодакунии арзёбии муфассали миќдор ва арзиши харољоти моддї
ва кории барои истеҳсолот ва насби таљизоти кимиёвї зарур мутобиќи
таснифоти муќарраршуда;
– таъмини назорати техникї ба тайёркунї, васл,, истифодабарї,
хизматрасонї ва таъмири таљҳизот ва дастгоҳҳои кимиёвї ба маќсади кори
ќаноатбахши он мутобиќи таснифот ва ќоидаҳои муќарраршуда;
– анљом додани озмоишҳои кимиёвї ва физикї љиҳати расонидани
кумак ба олимон ва муҳандисон дар раванди таҳлили нишондињандањои
сифатї ва миќдории маводи сахт, моеъ ва газмонанд.
758. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– техник оид ба технологияи кимиёвї;
– техник оид ба ҳифзи барќї-кимиёвї;
– техник- кимиёшинос (нафт ва газ);
– техник оид ба тозакунии нафт.
759. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– техник- кимиёшинос (самти умумӣ)–3111.
§ 8. 3117. Техникҳои кўњкорї, техник-металлургон
ва мутахассисон-техникњои машѓулиятњои њаммонанд
760. Техникҳои кўњкорї, техник-металлургон ва мутахассисон-техникњои машѓулиятњои њаммонанд вазифаҳои техникиро ҳангоми тањќиќот ва
таљрибаҳо дар соҳаи металургї, такмили усулҳои истихрољи канданиҳои
фоиданок, ҳамчунин, дар раванди лоињакашї, сохтмон, баҳрабардорї,
хизматрасонии техникї ва таъмири конҳо, таљҳизоти конї, инчунин,
таљҳизот барои њосил кардани метал аз маъдан иљро мекунанд.
761. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
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– расонидани кумаки техникї ба муҳандисон дар раванди омӯзиш ва
такмили раванди муайянкунии хосиятњои метал ва хӯлаҳои нав;
– расонидани кумаки техникї ба мутахассисон ҳангоми аксбардории
геологї ва топографї, лоињакашї ва истихрољи канданињои сахти
фоиданок, тањия ва нишонагузории системаи наќлиёт, таљҳизот барои
њосилкунї ва коркарди канданињои фоиданок ва метал;
– омодакунии арзёбии муфассали миќдор ва арзиши харољоти моддї
ва кории барои амалисозии лоињаҳо зарур барои љустуљӯ, истихрољ,
коркард ва ҳамлу наќли канданиҳои фоиданок;
– таъмини назорати техникї, назорат аз таъминоти меъёрї ва
техникаи бехатарї ҳангоми сохтмон, васл, баҳрабардорї, хизматрасонии
техникї ва таъмири таљҳизот ва дастгоҳҳо барои истихрољ, интиќол ва
нигоҳдории маъданҳои маъданї;
– иљрои корҳои ёрирасон ҳангоми банаќшагирї ва тлоињакашии
конњои маъдан, наќб ва нуќтаҳои зеризаминии расонидани кумаки
аввалия;
– љамъоварї ва омодакунии љинсҳои кӯҳї, намунаҳои маъдани
маъданї ва филизї, анљом додани тањќиќоти озмоишгоњї барои муайян
намудани хосияти онҳо, таҳлил ва пешниҳоди натиљаи тестиронї ва
хизматрасонии таљҳизоти озмоишї;
– ќобилияти истифода бурдани заррабин, мошинҳои афканишоти
барќимагнитї, спектрсанљ, спетрограф, денситосанљ ва асбобҳои
муайянкунандаи шиддат;
– расонидани кумаки техникї ва дастгирии тањќиќотчиён ҳангоми
истифодаи воситаҳои андозагирии барќї, ултрасадо ё радиатсионї дар
шароити озмоишгоҳї ва фаъолияти истеҳсолї љиҳати дарёфти маълумоти
зарурї, аз љумла маълумоти алоќаманд ба муќаррар намудан манбаъҳои
эҳтимолии истхрољи маъдани метал.
762. Намунањои машғулиятњои ба ин гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– техники кӯҳкорї;
– механик оид ба корҳои пармакунї ва кӯҳкорї;
– техник оид ба истихрољи ангишт;
– техник-металлург.
763. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– техник–геолог–3111;
– оператори чоҳҳои истихрољи сулфур ва обпарто–8113;
– конкан–8113.
§ 9. 3118. Наќшакашњо
764. Наќшакашҳо наќшаҳои техникї, харитаҳо ва тасвирњоро аз рӯи
амсилаҳо, андозагирињо ва дигар маълумот, ҳамчунин аз нусхањои
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наќшаҳо ва тасвирҳо барои галваноклише ва шаклҳои чопї омода
менамоянд.
765. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
– омода кардан ва санљиши наќшаҳои корї аз рӯи амсилааҳо ва
таснифоти таҳиякардаи муҳандисон ва тарњсозон барои сохтан, васл ва
танзими мошинҳо ва таљҳизот ё барои сохтмон, таљдид, баҳрабардорї ва
таъмири биноҳо, сарбанд, пулҳо, роҳҳо ва дигар иншооти меъморї ва
муҳандисї;
– истифодаи системаи лоињакашии автоматонида барои таҳия, таҳрир
ва чоп кардани наќшаҳо ва сохтани наќшаҳои корї ба шакли раќамї;
– истифодаи таљҳизоти компютерї ё таљҳизоти ҳаммонанд барои
табдили наќшаҳои кории ададишуда ба ќолаби чопї ва табдили харитаҳо
ва дигар тасвирҳо ба ќолаби раќамї;
– омода кардан ва санљиши тасвирҳо барои нашрияҳои маълумотї,
брошюрањова маълумотномаҳои техникї оид ба насб, васл, баҳрабардорї,
хизматрасонии техникї ва таъмири мошинҳо ва дигар таљҳизот ва
мањсулот;
– нусхабардории наќшаҳо ва гузарондании тасвирҳо ба ќолаби сангї
ва филизї барои чоп;
– таҳияи љадвалҳо, диаграммаҳо ва наќшаҳои љамъоварї ва љадвалњои
пешакии истифодашаванда барои истеҳсолот, васл ва таъмири таљҳизоти
техникии барќї дар корхонаҳо, нерўгоҳҳои барќї ва биноҳо;
– таҳияи наќшаҳои муфассали кории таљҳизот ва дастгоҳҳои
механикї, аз љумла бо зикри андоза, усули насб ва дигар иттилооти
техникї;
– ташкили нусхабардории наќшаҳои омодашуда барои истифодаи
онҳо ба сифати наќшаҳои корї.
766. Намунањои машғулияти ба ин гурўҳи ибтидоӣ мансуб ҳастанд:
– наќшакаш (самти умумӣ);
– наќшакаши авиатсионӣ;
– наќшакаш –тарњкаш;
– наќшакаш – механик;
– наќшакаш- барќчї.
767. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– харитакаш–2165;
– топограф–2165.
§ 10. 3119. Техникњо дар соҳаи илмњои физикї
ва техникии ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
768. Ин гурӯҳи ибтидої тахникҳои соҳаи илмҳои физикї ва техникии
ба дигар гурӯҳҳои ибтидої ва хурди 311–312 Техникњои соњаи илњои
физикї ва техникї шомилшударо дарбар мегирад,. Масалан, гурӯҳ он
269

мутахассисонеро фаро мегирад, ки ба олимон ва муҳандисони машғул ба
тањияи амалиёт ё гузарондани тањќиќоти таъмини бехатарї, ҳаллу фасли
масъалаҳои тиббї – биологї, экологї ва дар соҳаҳои дигари таъминоти
саноатї ва истеҳсолотї кумаки техникї мерасонанд.
769. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
– љамъоварии маълумот ва дастгирии техникии алоќаманд ба
истифодаи самаранок, бехатар ва оќилонаи њайати кормандон, мавод ва
таљҳизот,усулњои кор ва пайдарпайии амалиёт, ҳамчунин, назорат аз
амалисозии онҳо, љойгиркунонии самарабахши корхонаҳо ё муассисаҳо;
– расонидани кумак барои ошкор намудани хатари воќеањои нохуш ва
љорикунонии воситаҳо ва ќоидаҳои бехатарї;
– љорї намудан такмил ва гузарондани озмоиши таљҳизот ва
дастгоҳҳои истифодашаванда барои пешгирї, назорат ва барќарорсозии
минтаќањои ифлосшуда ва обёрикунии замин;
– расонидани кумак дар бобати пешгирии ифлосшавї ва барќарорсозии муҳити зист таҳти роҳбарии муҳандисон;
– расонидани кумак ба муҳандисон барои тестиронї ва таҳияи
таљҳизоти худкор ва техникаи роботї.
770. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии зерин мансуб:
– техники озмоишгоҳи криминалї;
– техник оид ба маводшиносї;
– техник-рехтагар;
– техник–оптик;
– технологи саноати хӯрокворї.
771. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– муҳандис дар истеҳсолот–2141;
– муҳандис оид ба таснифот ва смета–2149;
– техник оид ба бехатарии ҳаракати ҳавопаймоҳо–3155;
– техник-механик–3115.
60. ГУРЎҲИ ХУРДИ 312.
§ 1. Устоҳо (саркорҳо) дар истеҳсолот ва сохтмон
772. Устоҳо (саркорҳо) дар истеҳсолот ва сохтмон фаъолияти
кормандони дар саноати истихрољ, коркард ва сохтмон машғулро
ҳамоҳанг месозанд, назорат ва идора менамоянд ва ба наќша мегиранд.
773. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан, дохил
мешаванд:
− мушоҳида, назорат ва ҳамоҳангсозии фаъолияти коргарони ихтисосманд, операторон–техникҳо, идоракунандањои равандҳои технологї,
операторони мошин ва механизмҳо, васлгарон, коргарони тахассуси паст
ва дигар кормандон;
− ташкил ва банаќшагирии кори ҳамарӯза;
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− омода кардани смета, њисобот ва арзномањо;
− ошкор кардани норасої ё барзиёии кормандон;
− таъмини амнияти кормандон;
− дастурдињї ва омӯзиши кормандони нав.
774. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин таќсим мешаванд:
3121
Устоҳо (саркорҳо) дар саноати истихрољ
3122
Устоҳо (саркорњо) дар саноати коркард
3123
Устоҳо (саркорњо)дар сохтмон
Эзоҳ: Машғулиятҳои ба гурӯҳи хурди 312 Устоњо (саркорњо) дар истењсолот ва
сохтмон воридшуда, асосан бо банаќшагирї, ташкил, ҳамоҳангсозї, назорат ва
идораи корњи аз љониби одамони дигар алоќаманданд. Ќисми бештари ваќти
кормандони машғул дар ин љойҳои корї на ба иљрои уњдадорї ва вазифањои онњое,
ки онњоро назорат мекунанд, сарф мешавад, гарчанде онҳо аксар ваќт дар иљрои ин
вазифаҳо иштирок мекунанд. Онҳое, ки вазифа ва уҳдадориҳои ҳаммонанд бо
вазифаҳо ва уҳдадориҳои кормандони назораткунандаи онҳо анљом медиҳанд,
илова ба уњдадорињои назоратї оид ба таъмини сифати техникии тамоми кори
анљомдодаи дигарон, бояд якљо бо коргароне, ки онҳоро назорат мекунанд,
таснифбандї шаванд.
Зимни муќоисакунї байни роҳбарони шомил дар гурӯҳи асосии таснифии 1
Роњбарон ва устоњо (саркорон)и дохилшуда дар дигар гурӯҳҳои асосї, бояд таъкид
кард, ки ҳамонњо ва дигарон метавонанд, кори дигаронро банаќшагирї, ташкил,
ҳамоҳангсозї, назорат ва равона кунанд. Аммо, роҳбарон, одатан, масъулиятро бар
дӯш доранд ва ќарорҳоеро ќабул кунанд ки алоќаманд ба идоракунии умумии
стратегї ва оперативии рушди тиљорат дар умум ё воҳиди алоҳида (масалан,
муайян намудани номгӯй, миќдор ва сифати амволе, ки бояд истеҳсол шавад), буљет
(чї ќадар маблағ бояд масраф шавад ва ба кадом маќсадҳо), ҳамчунин интихоб,
таъйин ва аз кор озод кардан бошанд. Устоҳо (саркорҳо) метавонанд, ба роҳбарон
аз рӯи тамоми масъалаҳои номбаршуда, махсусан, аз рӯи масъалаҳои алоќаманд ба
интихоб ва аз кор озод кардани кормандон машварат диҳанд ва мадад расонанд,
аммо салоҳияти ќабули ќарорро надоранд.:
Фарќияти намоён аз он иборат аст, ки устоҳо (саркорњо) танњо барои назорат
ба фаъолияти кормандони дигар масъулият доранд, дар ҳоле ки роҳбарон умуман
барои фаъолияти тамоми воҳиди сохторї масъул мебошанд.

§ 2. 3121. Устоҳо (саркорњо) дар саноати истихрољ
775. Устоҳо (саркорњо) дар саноати истихрољ бевосита кори коргарони
конњоро назорат мекунанд, фаъолияти конканњои дар зери замин ё дар
конњои кушода коркунандаро ҳамоҳанг месозанд.
776. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− назорат ва ҳамоҳангсозии фаъолияти коргарони машғул ба истихрољи канданиҳои фоиданок аз ќаъри замин, баҳрабардории воситаҳои
наќлиёти зеризаминї дар конњои зеризаминї ё таљҳизоти вазнин дар
конњои кушода;
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− таҳияи усулҳои риояи љадвали корї ва тавсияҳо оид ба тадбирҳои
баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат барои роҳбарони дигар;
− кор бо њайати идоракунанда ва техникї, кормандони дигар воҳидҳо
ва пудратчиён барои ҳалли таъљилии масъалањои оперативї ва
ҳамоҳангсозии фаъолият;
− пешниҳоди њисобот ва дигар иттилоот ба роҳбарони болої аз рӯйи
тамоми масоили алоќаманд ба истихрољ ё коркарди канданиҳои фоиданок;
− муайян намудани эњтиёљоти кадрї ва моддии конњои зеризаминї ва
кушода.
777. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии зерин мансуб:
– саркори шуъбаи пармакунї;
– саркори наќбканон;
– устои (саркор) оид ба баҳрабардории таљҳизоти иншооти газї;
– устои (саркор)ќитъаи кон;
– усто оид ба истихрољи нафт.
778. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– роҳбари кон–1322;
– назоратчї дар кон–3117;
– конкан–8111.
§ 3. 3122. Устоҳо (саркорҳо) дар саноати коркард
779. Устоҳо (саркорҳо) дар саноати коркард фаъолияти техникҳо–
операторон оид ба идораи равандҳои технологї, операторони мошин ва
механизмҳо, васлгарон ва дигар коргарони истеҳсолиро ҳамоҳанг месозанд
ва назорат менамоянд.
780. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− ҳамоҳангсозї ва назорат аз фаъолияти техникҳо–операторон оид ба
идораи равандҳои технологї, операторони мошин ва механизмҳо,
насбгарон ва дигар коргарони саноати коркард;
− ташкил ва банаќшагирии кори ҳаррӯза мутобиќи наќша, нишондиҳандаҳои иќтисодї ва њайати кормандон ва уҳдадорињо оид ба ҳифзи
муҳити зист;
− омода кардани смета, њисобот ва арзномањо;
− ошкор намудани норасоии кормандон ё ќисмҳои эҳтиётї;
− таъмини амнияти кормандон;
− дастурињї ва омӯзиши кормандони нав.
781. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурўњи ибтидоии зерин мансуб:
– усто (саркоргшар) дар васлгарї;
– усто (саркор) оид ба автоматонии комплексї;
– усто (саркор) оид ба таъмири таљҳизоти технологї;
– устои (саркори) баст (дар корхона, фабрика);
– устои (саркори)минтаќаи корҳои васлкунї.
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782. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– роҳбари коргоҳи истеҳсолї–1321;
– коргузор–3123.
§ 4. 3123. Устоҳо (саркорҳо) дар сохтмон
783. Устоҳо (саркорњо) дар сохтмон фаъолияти кормандони машғул
дар сохтмон, таъмири биноҳо ва иншоотро ҳамоҳанг месозанд, назорат
менамоянд ва ба наќша мегиранд.
784. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− хондани мушаххасот барои муайян кардани талаботи сохтмонї ва
амалиёти наќшавї;
− ташкил ва ҳамоҳангсозии таъминоти моддї ва кадрии зарурї барои
анљоми кор;
− баррасї ва санљиши љараёни иљрои кор;
− муоинаи таљҳизот ва майдони сохтмон ба маќсади таъмини ҳифзи
саломатї ва риояи талаботи техникаи бехатарї;
− назорат аз сохтмони объектҳо ва ҳамоҳангсозии фаъолият бо
лоињаҳои дигари сохтмонї;
− назорат ба фаъолияти коргарони баландихтисоси
сохтмонї,
коргарони бетахассус ва дигар кормандони сохтмон.
785. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидої мансуб:
– усто (саркор)–и сохтмон;
– коргузор.
786. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– роҳбари лоиња дар сохтмон–1323;
– сохтмончї–лоињакаш–1323.
61. ГУРЎҲИ ХУРДИ 313.
§ 1. Техникҳо (операторон) оид ба идоракунии равандҳои технологї
787. Техникҳо (операторон) оид ба идоракунии равандҳои технологї
роњбариро тавассути мушоҳидаи монитор бо истифода аз системаи
идоракунии автоматї, механизмҳои раванди бисёрљанбаи назорат ва
нигоҳдории ҳолати кории дастгоҳҳои технологї, истеҳсол ва таќсими
нерўи барќ, фаъолияти системаи коррезї ва поксозии гандоб, равандҳои
технологї оид ба коркарди партов, истеҳсолоти кимиёвї, коркарди нафт ва
гази табиї, истењсоли метал ва дигар равандҳои гуногуни технологї, анљом
медиҳанд.
788. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− идоракунї бо кумаки лавњаи идоракунии амалиёти электронї ё
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компютерї аз марказњои идоракунї барои назорат ва бењсозииравандњо;
− назорати раванди бакордарорї ва хомӯш кардани дастгоҳҳо;
− истифода ва пайгирии
нишондиҳандаҳои монитор ва дигар
таљҳизоти вобастабуда;
− мониторинг ва тафтиши таљҳизот ва система ба маќсади ошкор
намудани вайронї;
− таҳлили нишондиҳандаҳои асбобҳо, ҳисобкунакҳо ва ќосидакњо
(датчикњо)-и дар фосилањо насбшуда;
− ошкор намудани вайронї ва андешидани тадбир барои ислоҳи он
дар њолати зарурї;
− бурдани њисобгирї, журналњо ва тањияи њисобот;
− ҳамкорї бо коркунони дигар љиҳати арзёбии ҳолати таљҳизоти корї;
− таъмини тозакунї ва хизматрасонии таљҳизот;
− назорати фаъолияти операторони мошинҳо, механизмҳо ва дигар
кормандон.
789. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
3131
Техникҳо / операторони дастгоҳ оид ба истеҳсоли нерўи барќ
3132
Техникҳо / операторони кӯраи партовсӯз, иншооти тозакунї ва
таљњизоти њаммонанд
3133
Техникҳо / операторони идоракунии равандҳои технологї дар
истеҳсолоти кимиёвї
3134
Техникҳо / операторони дастгоҳҳои тозакунї ва коркарди нафту
газ
3135
Техникњо / операторони равандҳои технологии истеҳсоли метал
3139
Техникҳо (операторон)- и идоракунии равандҳои технологии ба
гурӯҳҳои дигар шомилнагардида
Эзоҳ: Дар баъзе љойҳои корї ба уҳдадории техникҳои (операторони)
идоракунии равандҳои технологї, метавонад назорат ба кори дигар њайат, масалан,
назорат ба коргарони корхона, операторони мошинҳо ва механизмҳо ва васлгарон
дохил карда шавад. Ин машғулиятҳоро бояд дар гурӯҳи хурди 313 Техникҳо
(операторон) оид ба идораи равандҳои технологї дохил кард, агар назорат ба
кормандони дигар унсури ошкорои афзалиятноки кори онҳо набошад ва раванди
назорат ба фаъолияти дигарон нисбатан содда бошад. Масалан, операторони
дастгоҳи коркарди ашёи кимиёвї, ки кори дастгоҳҳо ва таљҳизоти коркарди
кимиёиро аз маркази танзимгарї идора мекунанд, ҳамчунин ба фаъолияти коргарон
ва операторони истеҳсолоти кимиёвї назорат мебаранд, бояд дар гурӯҳи ибтидоии
3133 Техникҳо / операторони идоракунии равандҳои технологї дар истеҳсолоти
кимиёвї дохил карда шаванд. Ҳамзамон, саркорњои васлгарони масъули ба кор
даровардан ва ќисман мутаваќќиф кардани хатҳои васлкунандаи автоматї бошанд,
бояд дар гурӯҳи ибтидоии 3122 Устоҳо (саркорҳо) дар саноати коркард ба назар
гирифта шаванд.
Операторони дастгоҳҳо ва механизмҳо ё мошинҳои алоҳида, ки бо системаи
идоракунии автоматишуда ва раванди ягонаи технологї алоќаманд нестанд, набояд
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дар гурӯҳи хурди 313 Техникҳо (операторон) оид ба идораи равандҳои технологї
шомил шаванд. Чунин машғулиятҳо асосан, дар гурӯҳи асосии 8–Операторони
дастгоҳҳои истеҳсолӣ ва мошинҳо, васлгарон ва ронандагон дар назар гирифта
шаванд.
Тамоми операторони комбинатҳои маъдантозакунї дар гурӯҳи ибтидоии 8111
Операторон ва машинистњои таљњизоти кўњкорї ва конї дохил карда мешаванд.

§ 2. 3131. Техникҳо / операторони дастгоҳњои истеҳсоли нерӯи барќ
790. Техникҳо / операторони дастгоҳњои истеҳсоли нерӯи барќ
роњбариро тавассути мушоҳидаи монитор ва дигар таљњизоти њаммонанд,
дар марказњои идоракунї, ки истеҳсол ва таќсими нерӯи барќ ё дигар
энергияро дар шабакаҳои интиќол назорат мекунанд, амалї месозанд. Дар
доираи амали онҳо дастгоҳҳои зерини барќї ќарор доранд: реакторҳо,
турбинаҳо, генераторҳо ва дигар таљҳизоти ёрирасони истеҳсоли нерӯи
барќ дар нерӯгоҳҳои барќї.
791. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− идоракунї, мониторинг ва санљиши таљҳизоти гуногуни нерӯгоҳҳои
барќї оид ба истеҳсоли нерӯи барќ;
− идоракунї ва назорати системаи энергетикї ва таљҳизот, аз љумла,
дегҳо, турбинҳо, генераторҳо, конденсаторҳо ва реакторҳои дар
нерӯгоҳҳои обї-ҳароратї (бо ангишт, нафт, гази табиї коркунанда) ва
нерўгоњњои барќии атомї амалкунанда барои истеҳсол ва таќсими нерӯи
барќ;
− назорати ба кор андохтан ва хомӯш кардани таљҳизоти энергетикї,
назорати амалиёти ивазкунии танзимкунандаи сатҳи об, њамкорї бо
системаҳои амалиётии танзимкунанда ва ҳамоҳангкунандаи сарборї,
басомад ва шиддат дар хаттҳои барќ;
− назорати нишондиҳандаҳои асбобҳо, ҳисобкунакҳо ва ќосидакњо
(датчикњо)-и насбшуда дар таљҳизот, ошкор намудани вайронї ва дар
сурати зарурат, андешидани тадбирҳо барои ислоҳи вазъият;
− пайгирии нишондиҳандаҳои асбобњо, њисобкунакњо ва ќосидакњои
дар фосилањо насбшуда, ошкори носозињо ва дидани тадбирњои
ислоњкунии вазъхият дар њолати зарирї;
− бурдани ќайди нишондињандањо, пур кардани журнал ва тартиб
додани њисобот, ҳамкорї бо дигар кормандон љиҳати арзёбии ҳолати
таљҳизоти коркунанда;
− таъмини тозакунї ва хизматрасонии таљҳизот, монанди, генераторҳо, дегҳо, турбинҳо, помпаҳо, компрессорҳо ба маќсади роҳ надодан ба
радкунї ва бадтаршавии кори таљњизот.
792. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи зерини ибтидої мансуб:
– операторони нерӯгоҳҳои барќии атомї;
– операторони нерӯгоҳҳои генераторї;
– операторони нерӯгоҳҳои барќии обї;
275

– операторони нерӯгоҳҳои барќ.
793. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– васлгари барќї, генераторњо–7412;
– операторони мошинҳои буғї (деги буғї)–8182.
§ 3. 3132. Техникҳо / операторони кӯраи
партовсӯз, иншооти тозакунї ва таљњизоти њаммонанд
794. Техникҳо / операторони кӯраи партовсӯз, иншооти тозакунї ва
таљњизоти њаммонанд системаи идоракунии автоматї ва ба онњо
алоќманди таљҳизоти корхонаҳоро оид ба коркарди партовҳои сахт ва
моеъ ба маќсади танзими коркард, дур кардани гандоб ва партовҳо, вале
ҳангоми полоиши об дар иншооти тозакунї – танзими тозакунї ва таќсими
об мушоњида мекунанд.
795. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− ба кор андохтан ва назорат ба системаи идоракунии компютерї,
техника ва таљҳизоти иловагии тозакунии гандоб ва партовҳои моеъ дар
корхонаҳо ба маќсади танзими љараён, коркард ва дур кардани гандоб ва
партовҳо, дар истгоњњои полоиши об ва иншооти тозакунї бошад, танзими
тозакунї, таќсими оби ошомиданї ва оби минбаъд коркардшаанда ва
рехташаванда ба системаи обњои табиї;
− назорати кори якчанд кӯраи ҳароратбаланд барои сӯзондани
партов, таљҳизоти иловагї барои сӯзонидани тагшин ва партовҳои сахт
дар корхонаҳои коркарди партовҳо ва партовсўзї;
− тафтиши таљҳизот ва назорати шароити баҳрабардорї, ҳисобкунакҳо, полояҳо, хлораторҳо ва ќосидакњо (датчикњо) дар маркази танзимгарї
ба маќсади риояи талаботи муќаррашуда, ошкор намудани вайрониҳо ва
таъмини селобї, фишор ва ҳарорат ба нишондињандањои таснифоти
муќарраршуда;
− назорат ва идора намудани таљҳизоти ёрирасони барорандаи гази
ињрољї, скрубберҳо ва дастгоҳҳо барои сӯзонидани партов ба маќсади
њосили энергияи гармї;
− љамъоварї ва тестиронии намунаи об ва гандоб барои муайян
намудани таркиби кимиёвї ва бактериявї бо кумаки дастгоҳҳои назоратї–
андозагирї;
− таҳлили натиљаҳои тестиронї ба маќсади ислоҳи кори таљҳизоти
корхона, тамиз ва дезодоратсияи об ва дигар моеъҳо;
− таъмини бехатарї ва тафтиши риояи ќоидаҳои бехатарї дар
корхона ва дар муҳити зист;
− пур кардан ва бурдани журнал ва њисоботњои истењсолї.
796. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии зерин мансуб:
– оператори истгоњњои обкашї;
– оператори иншооти тозакунї;
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–
–
–
–
–

оператор оид ба тоза кардани обпартовњо;
оператори дастгоҳи коркарди об;
оператори дастгоҳи коркарди партовҳои моеи технологї;
оператори дастгоҳи партовсӯз;
оператори дастгоҳи љасадсўзонии њайвонњо.
§ 4. 3133. Техникҳо / операторони идоракунии
равандҳои технологї дар истеҳсолоти кимиёвї

797. Техникҳо / операторони идоракунии равандҳои технологї дар
истеҳсолоти кимиёвї хизматрасонї ва мушоњидаи кори корхонаҳои
кимиёвї ва дигар таљҳизоти технологии бисёрфунксионалиро анљом
медињанд, ҳамчунин, ќисмҳои корї ва таљҳизоти соф, полоиш, људо, гарм ё
поккунандаи маводи кимиёиро танзим ва нигоњдорї менамоянд.
798. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− ба кор андохтани лавњаи идоракунии электронї ё компютерї дар
маркази танзимгарї љиҳати назорат ва бењсозии равандҳои физикї ва
кимиёии дар якчанд протсессорҳо љараёндошта;
− танзими асбобҳо, сарпӯшҳо, помпаҳо, танзимаҳо ва дигар таљҳизоти
технологї;
− назорати омодакунї, баркашї ва дињиши ашёи хом барои коркард,
инчунин, дигар мавод, монанди катализаторҳо ва воситаҳои полоиш;
− назорати раванди бакорандозї ва хомўшкунии таљҳизот, љустуљӯи
вайронињо ва мониторинги кори таљҳизот берун аз раванди технологї;
− тафтиши таљҳизот ба маќсади ошкор кардани вайронњо, гузаронидани озмоишњои ќабулу супориш оид ба баҳрабардорї ва хизматрасонии
техникии таљҳизот;
− таҳлили намунаҳои маҳсулот, анљом додани озмоиш, ќайд кардани
маълумот ва ќайдњо дар журналҳои истеҳсолї.
799. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– оператори таљҳизоти коркарди кимиёвї–ҳароратї;
– оператори таљҳизоти полоиши кимиёвї ва људокунї;
– оператори таљҳизоти кимиёвии таќтирї ва реакторї;
800. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– оператор дар корхонаи коркарди нафт(коркарди газ)–3134;
– оператори дастгоҳи коркарди ашёи хоми кимиёвї–8131.
§ 5. 3134. Техникҳо / операторони
дастгоҳҳои тозакунї ва коркарди нафту газ
801. Техникҳо/операторони дастгоҳҳои тозакунї ва коркарди нафту
газ таљҳизотро ба кор меандозанд ва назорат мебаранд, кори муътадили
воҳидҳои технологї ва дастгоҳҳои тозакунї, софкунї ва коркарди нафт ва
277

гази табиї, истеҳсоли маҳсулот аз нафт, газ, ҳамчунин, маҳсулоти
дуюмдараљаро танзим менамоянд.
802. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
– ба кор андохтани лавњаи идоракунии электронї ё компютерї дар
маркази танзимгарї љиҳати назорат ва бењсозии равандҳои физикї ва
кимиёии дар якчанд протсессорҳо љараёндошта;
– танзими асбобҳо, сарпӯшҳо, помпаҳо, танзимаҳо ва дигар таљҳизоти
технологї;
– назорати раванди бакорандозї ва хомўшкунии таљҳизот, љустуљӯи
вайронињо ва мониторинги кори таљҳизот берун аз раванди технологї;
– тафтиши таљҳизот ба маќсади ошкор намудани носозї, лўлаҳо
барои ошкори чакиш ва шикастагињо, ташкили хизматрасонии техникї;
– таҳлили намунаҳои маҳсулот, анљом додани озмоишҳо, ќайди
маълумот ва сабт дар журнали истеҳсолї.
803. Намунаҳои машғулияти ба гурӯҳи ибтидої мансуб њастанд:
– оператори дастгоҳҳои коркарди нафту газ;
– оператори таљҳизоти тозакунї ва коркарди гази табиї;
– оператори дастгоҳ (блендер) барои коркарди нафт ва гази табиї;
– оператори дастгоҳи коркарди нафт;
– оператори дастгоҳи истеҳсоли парафин.
804. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– оператори таљҳизоти кимиёвї–3133;
– оператори мошин ва механизмҳои истеҳсолкунандаи маҳсулоти
кимиёвї–8131.
§ 6. 3135. Техникњо /операторони
равандҳои технологии истеҳсоли метал
805. Техникњо/операторони равандҳои технологии истеҳсоли метал
таљҳизоти технологии бисёрфунксионалии раванди гудозиш ва резиши
метал, кори кӯраҳо, дастгоњи вараќакунї, рехтагарї ва ќолибгарии метал
анљомдиҳандаро ба кор андохта, назорат мекунанд.
806. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
– ҳамоҳангсозї ва назорати иљрои марҳалаи муайяни истеҳсол ва
коркарди метал тавассути лавњаи идоракунї, терминалҳои компютерї ва
дигар системаи идоракунї аз маркази танзимгарї;
– ба кор андохтани дастгоҳи марказии бисёрфунксионалии идораи
равандҳои технологї ба маќсади майдакунї, тоза, полоиш, гудохтан,
беҳтар кардани сифат ва дигар равандҳои истеҳсоли метал;
–
мушоњидаи чопи компютерї, видеомониторҳо ва ќосидакњо
(датчикњо) љиҳати санљиши шартњои муайяни коркарди метал ва ворид
кардани ислоҳи зарурї;
– ҳамоҳангсозї ва назорати кори бригадаҳои истеҳсолї;
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– ба кор андохтан ва анљом додани кори таљҳизоти истеҳсолї дар
вазъияти фавќулода ё мутобиќи љадвал;
– интихоби кормандон ва ташкили курсҳои омӯзиш барои аъзои
бригадаи истеҳсолї;
–
пешбурди журнали тамоилњои
ҳангоми истеҳсоли метал
бавуљудомада, дигар нишондиҳандаҳо ва омода кардани њисоботи
истењсолї ва дигар њисобот.
807. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– оператори кӯраи оҳангудозї;
– оператори лавњаи идоракунии вараќабандии метал;
– оператори лавњаи идоракунии резиши метал.
808. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– вараќабанди метал–8121;
– рехтагари метал–8121;
– оператори мошин оид ба пардози метал–8122.
§ 7. 3139. Техникҳои (операторони) идоракунии
равандҳои технологии ба гурӯҳҳои дигар шомилнагардида
809. Ин гурӯҳи ибтидої техникҳо (операторон)-и идоракунии
равандҳои технологии дар дигар гурӯҳҳои ибтидоии хурди 313 Техникҳо
(операторон) оид ба идоракунии равандҳои технологї дохилнашударо
дарбар мегирад. Масалан, дар гурӯҳи мазкур онҳое дохил мешаванд, ки
якбора якчанд намуди равандҳои технологї ва таљҳизотро дар хатҳои
истеҳсолии љамъкунї ва ҳангоми истеҳсоли маҳсулоти селлюлозї – коғазї
идора мекунанд.
810. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
– идоракунї ва назорати риояи тартиби технологии кори таљҳизот дар
хатҳои истеҳсолии васлкунї ва ҳангоми истеҳсоли маҳсулоти селлюлозї–
коғазї бо кумаки лавњаи идоракунї, терминалҳои компютерї ё дигар
системаи идоракунї ва барномасозии роботҳои саноатї;
– ба кор андохтан ва анљом додани кори таљҳизоти истеҳсолї
мутобиќи љадвали корҳои наќшавї– пешгирикунанда ва дар ҳолатҳои
фавќулода;
– санљиши таљҳизоти истеҳсолї ва роботҳои саноатї ба маќсади сари
ваќт ошкор намудан ва бартараф кардани вайронї;
– назорат ба кори бригадаҳои истеҳсолии хизматрасони таљҳизот ва
хатњои роторї;
– интихоби кормандон ва ташкили омӯзиш барои аъзои бригадаҳои
истеҳсолї;
– пешбурди журнали тамоюлњои дар раванди истењсолот ба вуќуъ
омада, дигар нишондињандањо ва тайёр кардани њисобот.
811. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
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– оператори идоракунии роботҳои саноатї
– оператори хатҳои васлкунии автоматї
– оператори дастгоҳҳои истеҳсоли хамираи коғаз
Эзоҳ: Тамоми операторони комбинатҳои тозакунии маъдан дар гурӯҳи
ибтидоии 8111 Операторон ва машинистњои таљњизоти кўњкорї ва конњо дохил
мешаванд.

62. ГУРЎҲИ ХУРДИ 314.
§ 1. Њайати миёнаи махсуси биологї, кишоварзӣ ва хољагии ҷангал
812. Њайати миёнаи махсуси биологї, кишоварзӣ ва хољагии ҷангал як
силсила вазифаҳои техникиро дар соҳаи илми биология (илм дар бораи
ҳаёт) бо њамзамон кумакрасонї ба мутахассисони касбї ҳангоми гузарондани тањќиќот, тањия корҳои вобаста ба нигоњдорї ва ҳифзи табиат дар
биология, ботаника, зоология, биотехнология ва биохимия, ҳамчунон дар
кишоварзї, хољагии љангал ва моҳигирї иљро мекунанд.
813. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− анљом додани озмоишҳо ва таљрибаҳо, таҳлилҳои озмоишгоҳї,
тањќиќоти саҳрої ва љамъоварии иттилоот бо истифодаи усулҳои илмии
ќабулшуда;
− бурдани баҳисобгирї;
− мусоидат ба љамъбасти маводи таҳлилї ва тартиб додани
гузоришҳо;
− баҳрабардорї ва хизматрасонии техникии таљҳизот.
814. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
3141 Мутахассисон–техникҳо дар соҳаи тањқиқоти биологӣ (ба
истиснои њайати миёнаи тиббї)
3142 Њайати миёнаи агрономї дар кишоварзӣ
3143 Мутахассис–техникҳо дар хољагии ҷангал
§ 2. 3141. Мутахассисон–техникҳо дар соҳаи
тањқиқоти биологӣ (ба истиснои њайати миёнаи тиббї)
815. Мутахассисон–техникҳо дар соҳаи тањқиқоти биологї (ба
истиснои њайати миёнаи тиббї) ба мутахассисони касбии соҳаи илми
биология (илм дар бораи ҳаёт) ҳангоми тањќиќот, таҳлил ва омӯзиши
организмҳои зинда, ҳамчунин, дар љараёни коркард ва истифодаи дониши
азхудшуда дар натиљаи тањќиќоти вобаста ба истифодаи оќилонаи
манбаъҳои табиат, ҳифзи муҳити зист, олами наботот ва ҳайвонот (флора
ва фауна), микробиология, биологии ҳуљайрагї ва молекулярї кумаки
техникї мерасонанд.
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816. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
– расонидани кумак барои тарроҳї, ташкил ва анљом додани
таљрибаҳо;
– васл, танзим, истифода ва хизматрасонии техникии асбобҳо ва
таљҳизоти озмоишгоҳї;
– љамъоварї ва омода кардани намунаҳо, маҳлулњои кимиёвї,
намунаи зироатњои сабзанда барои истифода дар таљрибањо;
– анљом додани озмоишҳои анъанавии саҳрої ва озмоишгоҳї;
– мониторинги озмоишҳо ба маќсади риояи назорати сифати дурусти
озмоишгоҳї, ҳифзи саломатї ва техникаи бехатарї;
– мушоњидаи озмоишҳо ва корҳои таҳлилї, баҳисобгирї, тартиб
додани гузоришҳо дар бораи натиљаи тањќиќот бо истифода аз усулҳои
дахлдори илмї;
– нигоҳдорї, таснифот ва фењрасткунонии намунаҳо;
– пешбурди муфассали журнали иљрои корњо;
– истифодаи компютерҳо барои таҳияи амсилаҳо ва таҳлили
маълумот;
– истифодаи таљҳизоти мураккаб ва даќиќсанљ барои иљрои корҳо;
– иштирок дар тањќиќот, тањия ва истеҳсоли маҳсулот ва равандњо;
– батартибдарорї ва нигоњдории лавозимоти озмоишгоҳ;
– бурдани базаи маълумотњои мувофиќ.
817. Намунањои машѓулиятњои ба гурўњи ибтидоии мазкур мансуб:
– ҳамоҳангсози тањќиќоти клиникї;
– техник–бактерияшинос;
– техник–зоолог;
– техник–дорушинос.
818. Баъзе машѓулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи дигари ибтидої
мансуб: дорусоз (бо тахассуси миёна)–3213
§ 3. 3142. Њайати миёнаи агрономї дар кишоварзӣ
819. Њайати миёнаи агрономї дар кишоварзӣ дар анљоми тањќиќот ва
таљрибаҳо иштирок мекунанд, ҳамчунин ба олимон–агрономҳо, фермерҳо
ва роҳбарони хољагї кумаки техникї ва илмї мерасонанд.
820. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
– омода кардани мавод ва таљҳизот барои гузаронидани таљрибањо,
озмоишҳо ва таҳлилҳо;
– љамъоварї ва омода кардани намунаҳо ( хок, ҳуљайра ва бофтаҳои
растаниҳо ё ҳайвонот) барои гузаронидани таљрибањо, озмоишҳо ва
таҳлилҳо;
– кумак барои гузаронидани таљрибањо, озмоишҳо ва таҳлилҳо дар
асоси истифодаи чунин усул ва методика, монанди заррабиния, гистология,
хроматография, электрофорез ва спектроскопия;
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– ошкор намудани микроорганизмҳои касалиовар, ҳашарот,
паразитҳо, пӯпанак ва алафњои бегонаи барои растаниҳо ва ҳайвонот
зараровар, ҳамчунин расонидани кумак барои таҳияи усулҳои назорат;
– анљом додани таҳлилҳо ба маќсади дастёбї ва риояи сифати
маҳсулот;
– назорат ба иљрои наќшаҳои љории кор (кори корхонаи моҳипарварї, гармхонаҳо, наќшаҳои истеҳсоли маҳсулоти чорводорї ва мурғпарварї);
– таҳлили намунаҳои тухмї барои арзёбии сифат, тозагї ва ќобилияти
сабзиши онҳо;
– љамъоварии маълумот ва арзёбии миќдор ва арзиши харољоти
моддї ва кории зарурї барои амалисозии тарҳҳо;
– ташкили хизматрасонии техникї ва таъмири таљҳизоти тањќиќотї.
821. Намунањои шуѓле, ки ба гурўњи ибтидої мансуб:
– агроном (бо тахассуси миёна);
– зоотехники истеҳсоли шир;
– техник– агроном (боғдорї);
– техник-чорводор;
– техник-мурғпарвар;
– техник-боғдор;
– техник–фермер (чорводорї).
822. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– агроном–2132;
– фелдшери байторї–3240.
§ 4. 3143. Мутахассисон–техникҳо дар хољагии ҷангал
823. Мутахассисон–техникҳо дар хољагии ҷангал вазифаи техникї ва
назоратиро ҳангоми тањќиќот дар соҳаи љангалпарварї, истифодаи љангал,
нигоњдории захирањои љангал ва ҳифзи муҳити зист иљро менамоянд.
824. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
– ба рӯихатгирии љангалҳо, тањќиќ ва андозагирии сањрої бо риояи
тартиботи илмї ва истеҳсолии ќабулшуда;
– расонидани кумак ҳангоми иљрои укњдадорињои техникї дар
љараёни истифодаи љангал ва тартиб додани наќшаҳои парвариши
(барќарорсозии) љангалҳо бо истифода аз усулҳои фотограмметрї,
харитасозї ва системаи иттилоотии худкор;
– расонидани кумак ҳангоми банаќшагирї ва назорати сохтмони
роҳҳои даромад ва роҳҳои љангалї;
– иљрои уњдадориҳои техникї, ҳамчунин назорат ба раванди амалиёти
хољагии љангал вобаста ба омода кардани ќитъаҳо, ниҳолшинонї ва
нигоҳубини дарахтони шинондашуда;
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– ҳамоҳангии чунин тадбирҳо, монанди муайян намудани ҳаљми чӯб,
мубориза бо сӯхтор дар љангал, касалињо, ҳашароти зарарасон ё арзёбии
пешакии тиљоратии ниҳолҳои љангал;
– таъмини риояи ќоидаҳо ва амалисозии сиёсати ҳифзи муҳити зист,
истифодаи захираҳои љангал, риояи бехатарии сӯхтор ва пешгирии
ҳодисаҳои нохуш;
– назорат аз болои фаъолияти хољагии љангал дар парваришхонањои
љангал;
– ба роњ мондани дастгирии техникии татбиќи барномањои
тањќиќотии рушди хољагии љангали алоќаманд ба бењтаршавии сифати
дарахтзор, афзоиш додани масоњати љангал ва шинонидани нињолњо,
мубориза бо њашаротњо ва беморињо, гузаронидани озмоиш ё таљрибањо
дар соњаи хољагии љангал ё муњандисии љангал;
– омоданамоии наќшањои парвариш ва буридани љангал.
825. Намунањои шуѓле, ки ба гурўњи ибтидої мансуб њастанд:
– техник оид ба таљдиди љангал ва љангалпарварї;
– техник– љангалпарвар.
826. Баъзе машѓулиятњои њаммонанд, ки ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– шикорчї–5419;
– дарахтбур–6210.
63. ГУРЎҲИ ХУРДИ 315.
§ 1. Мутахассисон–техникҳо оид ба
идоракунї ва истифодабарии ҳавопаймоҳо
827. Мутахассисон–техникҳо оид ба идоракунӣ ва истифодабарии
ҳавопаймоҳо вазифаҳои техникї ва амлиёти таъмини амният ва ҳаракати
муассири ин воситаҳои наќлиёт, ҳамчунин, такмили системаҳои
идоракунии барќї, барќимеханикї ва худкори киштиҳо ва ҳавопаймоҳоро
иљро менамоянд.
828. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд: назорати кори таљҳизоти механикї, барќї ва электронии борти
фармондињї ва киштиронии дарёї ва њавої, идоракунии њаракати
киштињои дарёї ва њавої ва такмили системаҳои идоракунии барќї,
механикї, барќимеханикї ва худкори ҳаракат.
829. Машѓулиятњои гурӯњи хурди мазкур ба гурӯҳҳои ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
3151 Авиамеханикҳо
3153 Хавонавардони њавопаймо ва мутахассисони машғулиятҳои
ҳаммонанд
3154 Танзимгарони авиатсионї
3155 Техник–электроникњо оид ба системаи бехатарии парвоз
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§ 2. 3151. Авиамеханикҳо
830. Механикҳои авиатсионї (штурман) киштиронии њавопаймоњо ва
роњбаладии онҳоро дар фазои ҳавої иљро мекунанд. Инчунин, назорат,
истифодабарї, хизматрасонии техникӣ ва таъмири таҷҳизот ва техникаи
механикӣ, барқӣ ва электрониро дар киштӣ ё уњдадорињои фаръии
мувофиќро дар соҳил анҷом медиҳанд.
831. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
– назорат ва иштирок дар баҳрабардорї, хизматрасонии техникї ва
таъмири таљҳизот ва техникаи механикї, барќї ва электронї дар
њавопаймо;
– омодакунї ва тасдиќи наќшаи парвоз ё баррасии наќшаи
стандартии парвоз;
– таъмини сўзишворї ва дигар талаботи таљњизоти њавопаймо, иљрои
ќайдгирї ва баҳисобгирї;
– иљрои назорати техникиивасл, хизматрасонии техникї ва таъмири
муњаррики њавопаймо ба маќсади таъмини риояи таснифот ва ќоидаҳо;
– муоина ва гузарондани хизматрасонии техникї ва таъмири
садамавии муҳаррикҳо ва таљҳизоти ёрирасон;
– навбатдорї дар шуъбаи мошинњо, мушоҳида ва ќайди тасифоти
кори муҳаррикҳо, мошин ва таљҳизоти ёрирасон.
832. Баъзе машѓулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– механики хизматрасонии таљҳизоти барќї;
– механик.
833. Баъзе шуѓлҳои ҳаммонанди ба гурўњи дигари ибтидої мансуб:
– муҳандис–механик–2144;
– механики дастгоҳҳои барќї–7232.
§ 3. 3153. Њавонавардони ҳавопаймо ва
мутахассисони машғулиятҳои ҳаммонанд
834. Њавонавардони ҳавопаймо ва мутахассисони машғулиятҳои ҳаммонанд назорат ва идораи кори таљҳизоти механикї, барќї, электрониро
барои интиќоли мусофирон, почта ва бор амалї месозанд, вазифаҳо ва
уҳдадориҳои пешазпарвозї, инчунин уҳдадориҳои мавофиќро њангоми
парвоз иљро мекунанд.
835. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
– идора кардани киштии њавої дар парвоз мутобиќи тартиботи
назорат ва баҳрабардорї;
– омода ва тасдиќ намудани наќшаи парвоз ё баррасии наќшаи
стандартии парвоз;
– назорати кори таљҳизоти механикї, барќї ва электронї ва таъмини
кори дурусти тамоми асбобҳо ва системаи идоракунї;
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– истифодаи дониши назариявї ва амалї дар кори парвозї љиҳати
ошкор ва ҳал намудани масъалаҳои бавуљудомада дар љараёни кор;
– омӯхтани журнали парвоз ва гузаронидани санљиш ба маќсади
таъмини дурустии механикии киштии њавої, пуррагї ва инљомии
хизматрасонии техникї ва ба ҳолати корї овардани таљҳизот;
– имзои сертификатҳои зарурї ва тартиб додани гузоришҳои расмї
(журнал) оид ба парвоз;
– гузарондани дастурдињї ва бартараф кардани монеањо пеш аз
парвоз ва барќарор намудани алоќа бо хадамоти заминии идоракунии
парвозњо ҳангоми парвоз.
836. Намунањои шуѓле, ки ба гурўњи ибтидої мансуб ҳастанд:
– њавонавард;
– идоракунандаи киштии њавої;
– роҳнамои киштии њавої (штурман).
§ 4. 3154. Танзимгарони авиатсионї
837. Танзимгарони авиатсионї ҳаракати киштињои ҳавоиро дар фазои
њавої ва замин бо истифода аз радио, системаҳои радарї ва нурї идора
мекунанд, ҳамчунин дар бораи парвозњо иттилоот пешниҳод менамоянд.
838. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− идора кардани ҳаракати киштињои њавої ва назорати он ҳангоми
наздик шудан ба фурудгоњ ва парвоз аз фурудгоњ, ҳамчунин дар замин;
− идораи ҳаракат ва назорати киштињои њавоии дар бахши муайяни
фазои њавої ќарордошта;
− баррасї ва тасдиќи наќшаҳои парвоз;
− огоҳ намудани экипажи парвоз ва кормандони хизматрасон аз
шароити обу ҳаво, кори асбобу дастгоҳҳо, наќшаҳои парвоз ва ҳаракати
киштињои њавої;
− истифодаи дониш ва малакањои назариявию амалї дар љараёни
идоракунии ҳаракати ҳавої ба маќсади ошкор ва ҳал намудани масъалаҳои
мављуда;
− ташаббускорї ва гузаронидани тадбирҳо ва амалиёти садамавї–
наљотдиҳї ва љустуљўйї-наљотдињї;
− идоракунии фаъолияти тамоми киштињои ҳавої, воситаҳои
наќлиёти хизматї дар ќаламрав ва дар наздикии хатти парвозу фуруд;
− нигоњдории алоќаи радиої, телефонї бо манорањои идоракунї,
терминалҳои љузъиёти идоракунї ва дигар марказҳои идоракунї ва
ҳамоҳангсозии харакати киштињои ҳавої дар минтаќаҳои ҳамшафат.
839. Намунаҳои машғулияти ба гурӯҳи ибтидої мансуб њастанд:
– танзимгари фурудгоњ;
– танзимгари хадамоти фурудгоњї;
– танзимгар–оператор.
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§ 5. 3155. Техник–электроникњо
оид ба системаи бехатарии парвоз
840. Техник–электроникњо оид ба системаи бехатарии парвоз вазифаҳои техникї оид ба лоињасозї, насб, идоракунї, баҳрабардорї,
хизматрасонии техникї ва таъмири системаи аэронавигатсионии идораи
ҳаракати ҳавоиро иљро мекунанд.
841. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− иљрои уҳдадориҳои техникии ба рушди система ва таљҳизоти
аэронавигатсионии электронї ва компютерї, ҳамчунин озмоиши
намунаҳои амалкунанда алоќаманд;
− кумаки техникї барои таҳия ва љойгиркунонии наќшаҳои
мушаххаси аэронавигатсионї ва системаи пайгирии парвозњо;
− омода кардан ё иштирок дар муайян намудани сиетаи харољот;
− таҳияи таснифоти техникї ва ќоидањои омӯзиши идоракунии
ҳаракати ҳавої ва таљҳизот љиҳати таъмини бехатарї;
− расондани кумак барои назорати техникї ба сохтмон, васл ва
баҳрабардории таљҳизоти аэронавигатсионии заминї, хизматрасонии
техникї таъмири он ба маќсади таъмини риояи стандартҳо ва шартҳои
техникї;
− истифодаи дониш ва малакањои назариявї, амалї барои таъмини
бехатарии ҳаракати ҳавої, ошкор ва бартараф намудани масъалаҳои
бавуљудомада дар љараёни кор;
− таҳия, такмил ва танзими системаи таъминоти барномавї;
− такмили система ва таљҳизоти аэронавигатсионии амалкунандаи
заминї ва мутобиќ намудани онҳо ба тартиботи нави идоракунии
ҳаракати ҳавої ба маќсади густариши имкониятҳо, баланд бардоштани
эътимодият ва бутунии системаи идораи ҳаракати ҳавої, таъмини
бехатарии парвоз ва фурудоии фазои њавої;
− назорат, мониторинг ва сертификатсияи воситањои навигатсионї,
алоќа ва таљҳизот барои мушоҳидаи ҳаракат дар њаво, санљиши системаи
аэронавигатсионии заминї барои таъмини аниќї, бехатарии парвоз,
болоравї ва фурудої;
− таъминкунї ва назорати омодагии техникии дигар кормандон.
842. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– техник оид ба коркарди иттилооти парвоз;
– техник оид ба радиолокатсия, радионавигатсия ва алоќа;
– техники баҳисобгирии имконияти киштињои њавої ва таљҳизоти
онҳо.
843. Баъзе машѓулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳҳои дигари ибтидої
мансуб:
– муњандиси њавопаймо–2144;
– муҳандис – электроник–2152;
– механики њавопаймо–7232.
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64. ЗЕРГУРЎҲИ 32. ТЕХНИКҲО, ЊАЙАТИ МИЁНАИ
ТИББӢ ВА ДОРУСОЗЇ ДАР СОҲАИ ТАНДУРУСТӢ
844. Техникҳо, њайати миёнаи тиббӣ ва дорусозї дар соҳаи тандурустӣ
вазифаҳои техникї ва амалиро оид ба ташхис ва муолиљаи беморї, захмњо
ва нуќсњо дар организми инсон ва ҳайвонотро иљро мекунанд,
хизматрасонии тиббї, риояи дастур оид ба муолиља, ки одатан ба
мутахассисони соҳаи тибб, байторї ва дигар кормандони тиббї медиҳанд,
таъмин менамоянд.
845. Аксарият машғулиятҳои зергурӯҳи мазкур сатҳи сеюми тахассусро
талаб менамоянд.
846.Уҳдадориҳои кормандони зергурӯҳи мазкур одатан иборатанд:
− санљиш ва истифодаи техникаи тиббї барои муоина ва муолиљаи
нурї;
− иљрои озмоиши клиникии намунаҳои моеъ ва бофтаҳои биологї,
омода кардани доруворї ва дигар пайвастаҳои дорусозї таҳти роҳбарии
дорусозњо;
− лоињасозї, васл, хизматрасонї ва таъмири асбоб ва дастгоҳҳои
тиббї ва дандонпизишкї;
− таъмини нигохубин ва беҳдоштии шахсї, ҳамчунин хизматрасонии
момодоягї;
− истифода бурдани гиёҳҳо ва дигар намудҳои муолиља барои дар
асоси тибби мардумї ва эътиќодњои динї ва таљрибањои халќҳо ва
фарњангњои гуногун.
847. Машғулиятњои зергурӯњи мазкур ба гурӯҳҳои хурди зерин тақсим
мешаванд:
321
Њайати миёнаи тиббї (фелдшерњо), техникњо оид ба хизматрасонии таҷҳизоти тиббӣ ва дорусозї
322
Њайати миёнаи тиббї барои нигоњубин ва момодоягї
323
Табибони тибби мардумї ва шифобахшон
324
Фелдшерњо ва ёрдамчињои байторї
325
Њайати дигари миёнаи тиббии соњаи тандурустї
65. ГУРЎҲИ ХУРДИ 321.
§ 1. Њайати миёнаи тиббї (фелдшерњо), техникњо
оид ба хизматрасонии таҷҳизоти тиббӣ ва дорусозон
848. Њайати миёнаи тиббї (фелдшерњо), техникњо оид ба хизматрасонии таҷҳизоти тиббӣ ва дорусозон як силсила вазифаҳои техникиро
барои расонидани кумак ба ташхис ва табобати касалї, беморон, зарбхўрї
ва нуќси функсионалї иљро мекунанд.
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849. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− санљиш ва истифодаи таљҳизоти радиографї, ултрасадо ва дигар
таљҳизот барои таҳќиќи визуалии тиббї;
− идораи таљҳизоти радиокимиёвї ва радиатсионї ба маќсади ошкор
кардани касалї ва табобати беморон;
− гузаронидани озмоишҳои клиникї дар намунаҳои моеъ ва бофтаҳои
органикї;
− омода кардани доруворї ва дигар пайвастаҳои дорусозї таҳти
роҳбарии дорусозон;
− лоињакашї, васл, хизматрасонї ва таъмири асбобҳо ва таљҳизоти
тиббї ва дандонпизишкї.
850. Машѓулиятњои гурӯњи хурди мазкур ба гурӯҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
3211 Техникњо оид ба хизматрасонии таљҳизоти тиббї
3212 Фелдшерњо
3213 Техник – дорусозњо ва ёрдамчиёни дорусозњо
3214 Техникњои дандон
3215 Техникњо–протезчиён
§ 2. 3211. Техникњо оид ба хизматрасонии таљҳизоти тиббї
851. Техникњо оид ба хизматрасонии таљҳизоти тиббї ба таљҳизоти
радиографї, ултрасадо ва дигар таљҳизоти тиббии барои ќабули тасвири
сохтори бадан ва узвҳои инсон, барои ташхис ва табобати љароҳат, беморї
ва дигар нуќсњо истифодашавандаро озмоиш ва хизматрасонї менамоянд.
852. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
– истифода ва мушоҳидаи кори дастгоҳҳои радиологї, ултрасадо ва
магнитї барои ќабули тасвири бадани бемор бо маќсади ташхис;
– дастурдињї, мушоҳида ва љойгир кардани беморон, истифодаи
асбобҳои муҳофизатї барои таъмини бехатарї ва бароњатї ҳангоми
муоина, сканеронї ва табобат;
– љойгир кардани таљҳизоти ташхисї ва табобатї, мониторинги
тавсифнома ва танзими нишондиҳандаҳои техникї, идораи дастгоҳҳо
мутобиќи таснифоти техникї;
– омӯзиш ва арзёбии сифати аксҳои шуої (рентгенї), видеоѓилофак ва
иттилооти компютерї љиҳати муайян намудани эътимодияти тасвирҳо ва
имконияти истифодаи онҳо ба маќсади ташхис ва ќайди натиљаҳои ташхис;
– андозагирї ва ќайди вояи радиатсия ё доруњои кимиёвї-табобатии
беморон аз љониби табиб таъйиншуда;
– воридкунї, ошкоркунї ва ченкунии доруњои кимиёвї - табобатї ва
афканишоти радиатсионии дар бадани бемор љамъшуда бо истифода аз
радиоизотопҳо, камера ва дигар таљҳизот барои ташхис ва табобати
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беморї ошкор намудан ва андозагирї намудани таркиби муолиљаи
беморињо;
– баҳисобгирї ва партовкунии маводи радиоактивї ва кимиёвї табобатї мутобиќи ќоидаҳои нигоҳдории онҳо ва таъмини бахатарии
радиатсионї.
853. Намунањои машѓулиятњои ба гурўњи ибтидоии мазкур мансуб:
– техники ренгент;
– техники хизматрасонии таљҳизоти тиббї.
854. Баъзе машѓулиятњои ҳаммонанди ба дигар гурўњҳои ибтидої
мансуб:
– мутахассис дар соҳаи муҳофизати радиатсионї–2111;
– табиб-рентгенчї–2216.
§ 3. 3212. Фелдшерњо
855. Фелдшерњо ба мизољон кумаки аввалияи тиббї пешнињод
менамоянд, озмоишњои клиникиро дар намунањои моеъњо ва бофтањо бо
маќсади дастрас намудани маълумот дар бораи њолати саломатии бемор ё
сабабњои марги ў мегузаронанд .
856. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– гузаронидани амалиёти тиббї ва ворид намудани доруворї,
истифодаи дигар усулњои табобат дар мутобиќатї бо протоколи
расонидани кумаки таъљилии тиббї, аз он љумла, эњёи беморон бо
истифодаи дефибрилляторњо ва дигар таљњизоти њаёттаъминкунанда;
– расонидани кумаки тодухтурӣ ва ёварї намудан ба табибон
њангоми гузаронидани корњои муолиҷавӣ – ташхисї ва амалиёти хурд дар
шароити амбулаторї ва статсионарї;
– гузарондани назорати беҳбудсозї ва гузаронидани тањќиќоти одии
озмоишгоњї;
– воридкунии маълумоти тањлилї ва тањќиќоти озмоишгоњии
гузаронидашуда, пешбурди ќайдњои натиљањои клиникї дар система ва
бонки нигоњдории иттилоот, пешнињоди маълумот ба кормандони тиббї
ва дигар кормандони соњаи тандурустї;
– пешбурди њуљљатгузории бањисобгирї–њисоботии тасдиќшудаи
тиббї;
– гузаронидани корњои бењдоштї–фањмондадињї оид ба устувории
саломатї ва пешгирии беморињо, тарѓиби тарзи њаёти солим.
857. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– фелдшери таљрибаи умумї;
– фелдшери бењдоштї.
858. Баъзе машғулияти ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар мансуб:
– фелдшери байторї–3240.
§ 4. 3213. Техник–дорусозњо ва ёрдамчиёни дорусозњо
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859. Техник– дорусозњо ва ёрдамчиёни дорусозњо як ќатор вазифањои
бо фурўши доруворї алоќамандро тањти роњбарии дорусозњо ё дигар
кормандони тиббї иљро менамоянд.
860. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– тайёркунии доруворї ва дигар пайвастњои дорусозї тањти роњбарии
дорусозњо ё дигар кормандони тиббї;
– фурўши воситањои доруворї ба беморон ва дастурдињии хаттї ва
шифоњии онњо оид ба истфиодабарии доруворї мувофиќи дастурамалњои
табибон, байторон ва дигар кормандони тиббї;
– гирифтани дастурамал ва дархостњо аз љониби кормандони тибб,
санљиши пуррагї ва даќиќии иттилооти гирифташуда ва мутобиќатии он
бо талаботи тиббии нигањдории стандартњо;
– таъмини нигоњдории мувофиќ ва шароити бехатарї њангоми
нигоњдории маводи мухаддир;
– пур кардан ва тамѓазании зарфњо бо дорувории таъйиншуда;
– расонидани кумак ба мизољон њангоми ба вуљуд омадани саволњо,
фањмондадињии бандњои алоњида ё раонкунии онњо ба назди дорусозњо
барои гирифтани иттилоот дар бораи доруворї;
– муайян намудани нархњо ва љузъњои дорухатї, ки дар таърихи
бемории беморон таъйин ва ќайд шудаанд, аз он љумла, рўйхати
доруворињои тиббии беморони алоњида истеъмолкунанда;
– батартибдарорї, тамѓазанї ва ќайди захирањои доруворї, химикатњо ва мавод, њамчунин ворид намудани маълумоти барўйхатгирї дар
сабти системањои нигоњдорї;
– тоза ва омода намудани таљњизот ва зарфњои барои тайёркунї ва
воякунонии доруворї ва дармонњои дорусозї истифодашаванда.
861. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дорусоз (тахассуси миёна);
– ёвари дорусоз.
862. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– дорусоз–2262;
– техник–дорушинос–3141;
– ёрдамчї оид ба нигоњубин ва ќабули воситањои доруворї–5312.
§ 5. 3214. Техникњои дандон
863. Техникњои дандон таљњизот ва асбобњои дандонпизишкиро дар
мутобиќатї бо фармоиш ва дастурњои табибњо тарњкашї, насб, хизматрасонї ва таъмир мекунанд.
864. Онњо метавонанд, доираи васеи воситањои ёрирасони заруриро
барои њалли дурусти масъалањои дандонпизишкї, масалан, дандонњои
ориятї, ѓилофаки дандонњо, тайёр кунанд.
865. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– гузаронидани муоина ва ченкунии андозаи мизољон бо маќсади
муайян кардани хусусиятњои хос, талаботњои онњо ба ин ва ё он сохт ва
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њамчунин, ошкор намудани омилњое, ки метавонанд, ба хусусиятњои хоси
инфиродии сохт таъсир расонанд;
– бо таљрибагирандагони тиббї ва кормандони дандонпизишкї
муњокимаи масъалањои тањияи таснифот ва фармоишњо барои сохт ва
асбобњо;
– омўзиши дастурамалњо ё таснифот барои муайян кардани навъњои
маҳсулот ё сохт ва њамчунин, маводи зарурї ва асбобњо;
– омода намудан ё истифодаи ќолиби дандонњо барои истифодаи
минбаъда њамчун амсила;
– васли асбобњо ва сохтњо ба мизољон, муайян кардани аниќии
тайёркунї ва зарурати тасњењ барои таъмини мутобиќатї бо хусусиятњои
хоси мизољон, бадастории мутобиќаткунии функсияњо ва њузуру њаловат;
– таъмир, такмилдињї ва таъмини кори муътадили ориятњои
дандонпизишкї ва таљњизоти фаръї дар мутобиќатї бо таснифот;
– ќаткунї, ќолибрезї ва тайёркунии бофтањои зарурї ва мањсулот
барои тайёр намудани ќисмњои созавии дандонњои ориятї дар мутобиќатї
бо амсилањои тайёршуда;
– дастурдињии мизољон оид ба ба истифода ва нигоњубини дандонњои
ориятї.
866. Намунаҳои машғулияти ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– техники дандон.
867. Баъзе машғулияти ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар мансуб:
– ёрдамчї оид ба нигоњубини беморони дандонпизишкї – 5312.
Эзоњ: Машѓулиятњои ба ин гурўњи ибтидої воридшуда,
одатан баъзе
донишњои тиббї, дандонпизишкї, анатомї ва муњандисии тавассути омўзиши
махсус гирифташударо талаб менамояд. Техникњое, ки асбобњои даќиќи тиббї ва
љарроњиро тайёр менамоянд, дар ин љо ба инобат гирифта намешаванд.

§ 6. 3215. Техник – протезчињо
868. Техник – протезчињо маҳсулоти аз масолењи нимтайёри стандартии протезї – ортопедиро барои њолатњои хоси протезонї аз тамоми
навъњои масолењи дар протезонї истифодашаванда ва њамчунин, њангоми
вобасткунї ва узвбурии хос ва таѓйири шакливазкунии бадан ва
сутунмуњра тайёр, чен, љо ба љо ва таъмир менамоянд.
869. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– кор бо таљњизоти технологї, асбобу анљом, воситањо ва абзорњои
назоратї– ченкунанда;
– тайёркунии протезњои ќисмати болоии дастњо бо сарчашмањои
ќувваи (биоспротезњо) беруна, протезњо аз ќисмњои таљрибавї ва
бисёрќабатаи протезњои пойњо бо системаи идораи электронї;
– омоданамоии гилзањои ќабулкунанда протез ва ортезњои аз
пластикањои ќабатдор ва термопластњо бо усули ќолибсозии вакуумї
барои амсилањои гаљї аз дасту пойњо ё ќисмњои узви мизољон;
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– ошкор намудани нуќсњо дар созаи љузъњо ва нимтайёрњо, иштирок
дар тањияи пешнињодњо барои бартарафсозии онњо;
– васл ва мувофиќгардонии маҳсулот тибќи дастури табибон, наќшаи
васлкунї ва равандњои технологї;
– андозагирї ва ислоњи минбаъда пас аз андозагирї мувофиќи
хусусиятњои хоси инфиродии мизољон барои ба даст овардани короямии
маҳсулот ва њузуру њаловати мизољон;
– таъмири маҳсулот мувофиќи дастури табибон;
– омўзонидани мизољон бо малакањои истифодабарии маҳсулот ва
ќоидањои нигоњубини онњо;
– расонидани кумаки протезї – ортопедї дар њолатњои мураккаб ва
ѓайримаъмулї;
– истифодаи муносибати системаї њангоми расонидани кумаки
протезї– ортопедї аз мавќеи эљоди системањои биотехникии «одам–
протез» ё «одам– ортез».
870. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– техник–ортопед;
– механик–протезчї.
871. Баъзе машѓулияти њаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар мансуб:
– васлгари асбобњо ва дастгоњњои љарроњї–7311.
66. ГУРЎЊИ ХУРДИ 322.
§ 1. Њайати миёнаи тиббї оид ба парасторї ва момодоягї
872. Њайати миёнаи тиббї оид ба парасторї ва момодоягї нигоњубини
умумї ва инфиродиро ба беморони љисмонї ва рўњї, маъюбон ё шахсони
камќувват ва њамчунин, дигар эњтиёљмандони парасторї аз сабаби хатари
имконпазир барои саломатї, аз љумла расонидани кумак њангоми
таваллуд, таъмин менамоянд.
873. Одатан, онњо тањти назорати табибон, момодояњо ва дигар
кормандони тибб кор мекунанд, ба онњо њангоми ба роњ мондани
парастории тиббї ва татбиќи усулњо ва наќшањои муолиҷавӣ кумак
мерасонанд.
874. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− таъмини парасторї ва бењдошти шахсї, табобат ва машваратдињии
мизољон дар мутобиќатї бо дастурњои табибон;
− мусоидат ба њамширањои касбии тиббї, момодояњо ва табибони
таъйинкунандагони
ќабули
доруворї
ва
усулњои
табобатро
муайянкунанда;
− тоза намудани љарроњатњо ва истифода бурдани маводи
љарроњатбандї;
− машваратдињї ба шахсони алоњида, оилањо ва љомеа вобаста ба
масъалањои ба саломатї, њомиладорї ва таваллуд дахлдор;
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− арзёбии љараёни њомиладорї ва таваллуд, расонидани кумак дар
пешнињоди кумаки тиббї ва њамчунин, шинохтани аломат ва нишонањои
беморињои барои мурољиат ба табибон талабкунанда;
− таъмини парасторї ва нигоњубини занон ва тифлон пас аз таваллуд.
875. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
3221
Њайати миёнаи тиббї оид ба парасторї
3222
Њайати миёнаи тиббї оид ба момодоягї
§ 2. 3221. Њайати миёнаи тиббї оид ба парасторї
876. Њайати миёнаи тиббї оид ба парасторї парастории умумї ва
фардиро барои одамони бемор ба кумаки тиббї ниёздошта, дар
алоќамандї бо омилњои синнусолї, беморињо, љарроњатњо, ноќисњои
дигари љисмонї ё аќлонї таъмин менамоянд.
877. Одатан, онњо тањти назорати табибон, момодояњо ва дигар
кормандони тиббї кор мекунанд, ба онњо њангоми ба роњ мондани
парастории тиббї ва татбиќи усулњо ва наќшањои муолиҷавӣ кумак
мерасонанд.
878. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− гузаронидани амалиёти дастї, ба монанди масњ ё табобати нуќтагї
(масњи нуќтагї);
− таъмини парасторї ва бењдошти шахсї, табобат ва машварати
тиббии беморон дар мутобиќатї бо дастурњои табибон;
– ворид намудани дору, истифода бурдани дигар усулњои табобати
беморон, мушоњидаи њолати беморон ва таъсирпазирии онњо бо усулњои
табобати истифодагардида, равон карданибеморон ва хешовандони онњо
ба назди табибон барои расонидани кумаки тиббии махсус аз рўйи
зарурат;
– тоза намудани љарроњатњо ва истифода бурдани мавод љарроњатбандї;
– навкунонии иттилоот дар бораи беморон вобста ба шароит ва
усулњои табобат, ворид намудани ќайдњо дар системањои нигоњдории
маълумот;
– расонидани кумак њангоми банаќшагирї ва ташкили парасторї ба
њар як бемор;
– мусоидат дар пешнињоди кумаки аввалия дар њолатњои фавќулодда.
879. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мањсгар;
– њамшираи тибї;
– њамшираи тибї (соњибтахассус);
– њамшираи тибї оид ба парасторї.
880. Баъзе машѓулиятњои њаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– табиб–момодоя–2214
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– момодоя–3222;
– ёрдамчї оид ба парасторї (дар беморхона ё табобатгоњ)–5312;
– ёрдамчї оид ба парасторї дар хона–5313.
Эзоњ: Ба гурўњи 3221 њамчунин, њамшираи тиббии дорои маълумоти миёнаи
тиббї дохил мешаванд.

§ 3. 3222. Њайати миёнаи тиббї оид ба момодоягї
881. Њайати миёнаи тиббї оид ба момодоягї хизматрасонии тиббии
стандартї ва машваратдињиро њангоми таваллуд таъмин менамоянд. Онњо
парасторї, табобат ва татбиќи дастурњоеро, ки аз љониби мутахассисони
касбии тиббї (табибон, момодояњо ва дигар мутахассисони тибб) муайян
шудааст, ба роњ мемонанд.
882. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− машваратдињї ба занон, оила ва љомеа дар соњаи тандурустї, ѓизо,
бењдоштї, машќњои љисмонї, таваллуд ва њомиладоршавї, синамаконї,
парастории навзодон, банаќшагирии оила ва зиддињомиладоршавї, тарзи
њаёт ва дигар мавзуъњои алоќаманд бо њомиладоршавї ва таваллуд;
− арзёбии љараёни њомиладорї ва таваллуд, њамчунин, муайян
кардани аломат ва нишонањои барои мурољиат ба табибон талабшаванда;
− мустаќилона расонидани кумаки тиббї дар њолатњои мављуд
набудани нуќсњои имконпазир ё кумак намудан ба табибон ва
мутахассисон- момодояњо;
− таъмини парасторї ва дастгирии занон ва навзодон пас таваллуд,
мушоњидањои вазъи саломатии онњо ва њамчунин, ошкор намудани аломат
ва нишонањои барои мурољиат ба табибонро талабшаванда.
883. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– момодоя;
– момодояи амалияи умумї.
884. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– табиб– момодоя – 2214;
– њамшираи тиббї оид ба парасторї–3221.
67. ГУРЎЊИ ХУРДИ 323.
§ 1. Табибони тибби мардумї ва шифобахшон
885. Табибони тибби мардумї ва шифобахшон кумаки пешгирикунанда мерасонанд, беморињои љисмонї ва равонии инсон, иллатњо ва
љарроњатњоро бо роњи гиёњдармонї ва дигар усулњои мардумии аз назария,
эътиќод ва таљрибањои фарњанг ва халќњои мушаххас асоснокшуда
парасторї ва табобат менамоянд. Онњо татбиќи муолиљаро дар истифодаи
усул ва воситањои табобатии асосёфтаи анъанавї ташкил менамоянд,
мустаќилона ё дар чањорчўбаи кумаки банаќшагирифташудаи муолиҷавӣ
аз љониби тибби мардумї ё дигар кормандони тиббї ташкил мекунанд.
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886. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− муоинаи мизољон, њамсўњбат шудан бо онњо ва аъзои оилаи онњо
барои муайян кардани вазъи саломатї ва хосиятњои иллати љисмонї ё
равонї, касалї ё дигар намуди беморињо;
− тавсия барои парасторї ва табобати беморї ё дигар намуди касалї
бо истифодаи усул ва воситањои анъанавии мардумї, њаракатњои љисмонї
ва машќњо, хунравонї бо истифодаи зарфњо ва доруворињои табиии дар
асоси растанињо, алафњо, њашарот ва шираи њайвонот гирифташуда;
− таъйини табобат бо чунин воситањо ва усулњо, ба монанди,
акупунктура, аюрвед, дорувории гомеопатикї ва гиёњњои муолиҷавӣ дар
мутобиќатї бо наќшањо ва амалиёти муолиҷавӣ, ки одатан дар тибби
анъанавї ё аз љониби кормандони тиббї истифода бурда мешаванд;
− амалї намудани парасторї ва табобати љарроњатњои љисмонии бо
ба љояш даровардан ва табобати шикастагињо ва баромадани устухонњо
алоќаманд дар асоси усулњои анъанавии таъсиррасони љисмонї ва
гиёњдармонї;
− машваратдињї ба шахсони алоњида, оила ва љомеа дар соњаи
тандурустї, ѓизо, бењдоштї, тарзи њаёт ва дигар масъалањо барои
нигањдорї ё бењсозии саломатї ва некўањволї;
− равонкунии беморон ба дигар мутахассисон барои расонидани
кумакњои тиббї – беҳдоштї ва табодули иттилоот бо онњо барои таъмини
табобати пурра ва парастории бетанаффус.
887. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳи ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
3230 Табибони тибби мардумї ва шифобахшон
§ 2. 3230. Табибони тибби мардумї ва шифобахшон
888. Табибони тибби мардумї ва шифобахшон кумаки пешгирикунанда мерасонанд, беморињои љисмонї ва равонии инсон, иллатњо ва
љарроњатњоро бо роњи гиёњдармонї ва дигар усулњои мардумии аз назария,
эътиќод ва таљрибањои фарњанг ва халќњои мушаххас асоснокшуда
парасторї ва табобат менамоянд. Онњо татбиќи муолиљаро дар истифодаи
усул ва воситањои табобатии асосёфтаи анъанавї ташкил менамоянд,
мустаќилона ё дар чањорчўбаи кумаки банаќшагирифташудаи муолиҷавӣ
аз љониби тибби мардумї ё дигар кормандони тиббї ташкил мекунанд.
889. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− муоинаи мизољон, њамсўњбат шудан бо онњо ва аъзои оилаи онњо
барои муайян кардани вазъи саломатї ва хосиятњои иллати љисмонї ё
равонї, касалї ё дигар намуди беморињо;
− тавсия барои парасторї ва табобати беморї ё дигар намуди касалї
бо истифодаи усул ва воситањои анъанавии мардумї, њаракатњои љисмонї
ва машќњо, хунравонї бо истифодаи зарфњо ва доруворињои табиии дар
асоси растанињо, алафњо, њашарот ва шираи њайвонот гирифташуда;
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− таъйини табобат бо истифодаи доруњои гомеопатї ва гиёњњои
табобатї дар мутобиќатї бо наќшањо ва амалиёти муолиҷавӣ;
− амалї намудани парасторї ва табобати љарроњатњои љисмонии бо
ба љояш даровардан ва табобати шикастагињо ва баромадани устухонњо
алоќаманд дар асоси усулњои анъанавии таъсиррасони љисмонї ва
гиёњдармонї;
− машваратдињї ба шахсони алоњида, оила ва љомеа дар соњаи
тандурустї, ѓизо, бењдоштї, тарзи њаёт ва дигар масъалањо барои
нигањдорї ё бењсозии саломатї ва некўањволї;
− равонкунии беморон ба дигар мутахассисон барои расонидани
кумакњои тиббї– беҳдоштї ва табодули иттилоот бо онњо барои таъмини
табобати пурра ва парастории бетанаффус.
890. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– шикастабанд;
– табиб, гиёњдармонї;
– шифобахш, усулњои мардумї.
891.Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– гомеопат–2230;
– мутахассис оид ба акупунктура–2230;
– остеопат–2269.
Эзоњ: Машѓулиятњо дар соњаи шифобахшї ва истифодаи таљрибаи тибби
мардумї, ки фањмиши амиќи бартариятњои анъанавї ва усулњои табобати
ѓайрианъанавии дар натиљаи истифодаи амалии дурударози ин усулњо ва њамчунин,
донишњои анатомии инсон ва љузъњои тибби муосир тањиягардида, дар гурўњи
ибтидоии 2230 Табибони баландихтисос ва таљрибадори тибби мардумї ва
ѓайрианъанавї ба њисоб гирифта мешаванд. Онњое, ки фаъолияти назариявии
донишњои васеи дар асоси даврањои кўтоњмуддати омўзиши амалї ва тайёрии
махсус дар заминаи омўзиши анъанањои мардумї ва таљрибањои дар љойњои
истиќомати онњо истифодашударо талаб менамояд, дар гурўњи ибтидоии 3230
Табибони тибби мардумї ва шифобахшон дохил карда мешаванд. Табибони
таљрибакори ба сифати усулњои асосї гиёњдармонї, табобати диниро
истифодабаранда аз гурўњи ибтидоии 2230 хориљ карда мешаванд.
Табибони дар асоси эътиќодњо, ки беморињои инсонро тавассути амалиёти
динї бе истифодаи гиёњдармонї ё дигар доруворињо ва таъсиррасонии љисмонї
табобат мекунанд, дар гурўњи ибтидоии 3413 Хизматчиёни динии рутбањои рўњонї
надошта, дохил мешаванд.
Машѓулиятњое, ки табобатро бо истифодаи шаклњои анъанавии масњ ва
системаи фишор, ба монанди, масњи нуќтагї ва методикаи шиатсу пешбинї
гардидаанд, дар гурўњи ибтидоии 3255 Фелдшерњо–физиотерапевтњо ва дигар
физиотерапевтњои тахассуси сатњи миёна дохил карда мешаванд.
Момодояњои анъанавї ва момодояњое, ки ба занон бо сабаби њомиладорї ва
таваллуд кумак мерасонанд, парасторї мекунанд, тавсияњои пеш аз њама аз
таљрибањои амалї ва донишњои на дар раванди омўзиш, балки тавассути анъанањо
ва таљрибаи тибби анъанавї гирифташударо медињанд, бояд дар гурўњи ибтидоии
3222 Њайати миёнаи тиббї оид ба момодоягї ба њисоб гирифта шаванд.
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68. ГУРЎЊИ ХУРДИ 324.
§ 1. Фелдшерњо ва ёрдамчињои байтор
892. Фелдшерњо ва ёрдамчињои байтор корњои машваратдињї,
ташхисї, пешгирї ва табобатии байтории бештар аз рўйи мањдудияти
миќёс ва мураккабї нисбат ба дигар корњое, ки аз љониби табибони
байторї ба роњ монда мешаванд, иљро менамоянд. Онњо ба њайвонот
њангоми табобат ва кумаки байторї дар љойњои муваќќатии љойгиршавї
ѓамхорї мекунанд, њамчунин, ба байторњо дар ваќти иљрои амалиёт ёрї
мерасонанд.
893. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур одатан, дохил
мешаванд:
− машваратдињї оид ба масъалањои муносибат бо њайвонот, табобати
онњо ва љарроњатбардорї;
− гузаронидани муоина бо маќсади ташхис ё роњхат ба назди табиби
байтор дар њолатњои нисбатан мураккаб;
− табобати њайвоноти бемор ё љарроњатбардошта, махсусан, њангоми
беморињо ва нуќсњои маъмулї;
− тозакунї ва тамйизкунии миз ва асбобњо, омоданамоии мавод барои
муоина ва табобати њайвонот;
− амаликунии вазифањои техникии бо бордоркунии сунъии њайвонот
алоќаманд;
− дастгир намудани њайвоноти барои муоина ё нигоњдорї дар ваќти
табобат таъйингардида;
− расонидани кумак ба байторњо њангоми ворид кардани наркоз ва
оксиген дар ваќти табобат;
− љойгиркунонии њайвонот дар ќафасњо барои барќарорсозї пас аз
љарроњї, назорати њолати онњо.
894. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳи ибтидоии зерин
дохил мешавад:
3240 Фелдшерњои байторї ва ёрдамчињо
§ 2. 3240. Фелдшерњои байторї ва ёрдамчињо
895. Фелдшерњо ва ёрдамчињои байтор корњои машваратдињї,
ташхисї, пешгирї ва табобатии байтории бештар аз рўйи мањдудияти
миќёс ва мураккабї нисбат ба дигар корњое, ки аз љониби табибони
байторї ба роњ монда мешаванд, иљро менамоянд. Онњо ба њайвонот
њангоми табобат ва кумаки байторї дар љойњои муваќќатии љойгиршавї
ѓамхорї мекунанд, њамчунин, ба байторњо дар ваќти иљрои амалиёт ёрї
мерасонанд.
896. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− машваратдињї оид ба масъалањои муносибат бо њайвонот, табобати
онњо ва љарроњатбардорї;
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− гузаронидани муоина бо маќсади ташхис ё роњхат ба назди табиби
байтор дар њолатњои нисбатан мураккаб;
− табобати њайвоноти бемор ё љарроњатбардошта, махсусан, њангоми
беморињо ва нуќсњои маъмулї;
− тозакунї ва тамйизкунии миз ва асбобњо, омоданамоии мавод барои
муоина ва табобати њайвонот;
− амаликунии вазифањои техникии бо бордоркунии сунъии њайвонот
алоќаманд;
− дастгир намудани њайвоноти барои муоина ё нигоњдорї дар ваќти
табобат таъйингардида;
− расонидани кумак ба байторњо њангоми ворид кардани наркоз ва
оксиген дар ваќти табобат;
− љойгиркунонии њайвонот дар ќафасњо барои барќарорсозї пас аз
љарроњї, назорати њолати онњо.
897. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– њамшираи тиббии байторї;
– байтори ваксинакун;
– фелдшери байторї.
898. Баъзе машғулияти ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар мансуб:
– табиби байторї–2250.
69. ГУРЎЊИ ХУРДИ 325.
§ 1. Њайати дигари миёнаи тиббии соњаи тандурустї
899. Њайати дигари миёнаи тиббии соњаи тандурустї вазифањои техникиро иљро мекунанд ва дар соњаи дандонпизишкї, идоракунии тиббї ва
пеш бурдани њуљљатгузории тиббї, саломатии љомеа, тасњењи пастшавии
тезбинї, физиотерапевтї, бењдошти муњити зист, расонидани кумаки
таъљилии тиббї ва дигар чораббинињо вобаста ба нигањдорї ва бењтар
намудани саломатии инсон хизматрасонї менамоянд.
900. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− расонидани кумак бо маќсади пешгирї ва табобати беморињо ва
иллатнокии дандонњо ва ковокии дањон;
− машваратдињї вобаста ба масъалањои бењдоштї, ѓизо ва дигар
чорањои пешгирии кам намудани хатарњои этимолї барои саломатї;
− тартибдињї ва пеш бурдани ќайдњои тиббї ва њуљљатњо оид ба њолат
ва табобати беморон, пешнињод намудани маълумот барои гузаронидани
тањќиќот, пешнињоди њисобњо, назорати харољот ва мукаммалнамоии
парасторї;
− мусоидат намудан ба оилањо дар рушди малакањои зарурї ва
истифодабарии захирањо вобаста ба бењтар сохтани вазъи саломатии онњо;
− гузаронидани корњои машваратї ва равшаннамої дар соњаи
бењдоштї ва бењдоштї бо маќсади мањдуд намудани пањншавии беморињои
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сироятї, андозгирї ва муайян намудани нишондињандањои линзањои
оптикї;
− омўзиши меъёрњо ва ќоидањои ба омилњои экологї ва истењсолї
алоќаманде, ки метавонанд, ба саломатии инсон таъсир расонанд;
− масњи мулоими бофтањои бадан;
− муоинаи беморон дар њуљрањои азнаназгузаронї ва омодакунии
онњо барои гузаронидани муоина;
− иштирок ва расонидани кумак њангоми садамањо, ба вуљуд омадани
њолатњои фавќулода ва зарурати расонидани кумаки тиббї.
901. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
3251
Фелдшер–дандонпизишк
3252
Хизматчиён оид ба иттилооти тиббї
3253
Кормандони саломатии љамъиятї
3254
Мутахассисони тиббии оптикї–оптометристњо
3255
Фелдшерњо–физиотерапетњо ва дигар терапевтњои сатњи миёнаи
тахассусї
3256
Ёрдамчињо (ёварон)-и табибон
3257
Нозирон ва дигар њайати миёнаи тиббї оид ба њифзи мењнат ва
муњити зист
3258
Њайати миёнаи тиббии ёрии таъљилї
3259
Њайати миёнаи тиббї дар соњаи тандурустии ба гурӯњњои дигар
шомилнагардида
§ 2. 3251. Фелдшер–дандонпизишк
902. Фелдшер–дандонпизишк хизматњои асосии дандонпизишкиро оид
ба пешгирї ва табобати беморї ва нуќснокии дандон ва ковокии дањони аз
љониби
дандонпизишкон
ва
дигар
табибони
дандонпизишк
пешнињодгардида мерасонанд.
903. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– машваратдињї оид ба масъалањои бењдошти ѓизо ва ковокии дањон
ва дигар чорањои пешгирикунандаи пасткунии таваккали эњтимолї барои
солимии ковокии дањон;
– гузаронидани муоинаи визиуалї ва љисмонии ковокии дањони
беморон ва бофтањои ба њамин алоќаманд барои арзёбии вазъи саломатї;
– ошкор намудани беморон бо вазъи бади ковокии дањон ё беморињои
ковокии дањон барои мурољиат намудан ба табибон ва дигар
мутахассисони тиббї талабдошта;
– расониданини кумак ба дандонпизишкњо њангоми гузаронидани
амалиёти душвори дандонпизишкї;
– фторкунонии дандонњо, тозакунї ва нест кардани лояњои дандон,
муолиљаи холигии дандон ва пломбазании дандон, гузаронидани
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карахткунии мањаллї ва њамчунин, иљрои дигар намудњои асосї ё бештар
маъмули амалиёти клиникии дандонпизишкї;
– омоданамої, тозакунї ва безараргардонии асбобњо, таљњизот ва
маводи истифодашавандаи дандонпизишкї њангоми муоина ва
табобаткунии беморон;
– омоданамоии беморон барои гузаронидани муоина ё табобат, аз
љумла, фањмондадињии моњияти муолиља ва дуруст мавќеъгирї;
– гирифтани ќолаби дандон ва дастрас кардани тасвири рентгени
дандонњо барои гузаронидани ташхис ва мондани протезњои дандон.
904. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ёрдамчии дандонпизишк;
– дандонсоз;
– табиби дандон.
905. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– табиб–дандонпизишк–2261;
– техники дандон–3214;
– техник–протезчии дандон–3215.
§ 3. 3252. Хизматчиён оид ба иттилооти тиббї
906. Хизматчиён оид ба иттилооти тиббї донишњои махсуси худро оид
ба истилоњоти тиббї ва амалиёти
солимгардонии расондани ёрии
бењдоштї истифода бурда, ба табибон ва дигар кормандони муассисањои
тиббї ва иљтимої ёрї мерасонанд, корњои гуногунро дар соњаи алоќа, пеш
бурдани њуљљатгузорї, вазифањои идоравї ва монанди инњоро барои
њамоњангсозї иљро менамоянд ва њамчунин, ба кормандони тиббии
муассисањои тиббї ва дигар корхонањои тандурустї кумак мерасонанд.
907. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– тартиб додани рўйхат ва тасдиќи дастурњои тиббї ва додани
маълумот ба њайати тиббї ва беморон;
– тартиб додан, барасмиятдарорї ва ќабули картаи тиббї, њисоботњо,
њуљљатњо ва мукотибот;
– пурсиши беморон барои пур кардани намунањо, њуљљатњо ва таърихи
беморї;
– пур кардани намунањои суѓуртавї ва дигар даъвоњо;
– пеш бурдани њуљљатгузории тиббї ва ќайдњо, китобхонањои
техникї;
– омоданамоии њисоботњои молиявї ва њисобњо барои амалиёти
тиббї;
– расонидани кумак дар тањияи буљет, назорати харољот, тартиб
додани шартномањо ва харид ё ба даст овардани фармоишњо;
– таъмини иттилооти тиббии кормандон ва дигар кормандони идора.
908. Намунаи машғулияти ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– баќайдгирандаи тиббї.
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909. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– котиб (таснифоти умумї)–4120;
– котиби бемористон–4229;
– хизматчї оид ба ќабули мизољон дар идораи тиббї–4229.
Эзоњ: Машѓулиятњои дар ин гурўњи ибтидої воридшуда, одатан, донишњои
истилоњоти тиббї, љанбањои кори њуќуќї бо иттилооти тиббї, донишњои
стандартњои тиббї–бењдоштї ва њамчунин, малакањои кор бо маълумот дар
компютер ё шакли коѓазї дар чањорчўбаи тањсилоти миёнаи тиббї ва / ё аз љойи кор
гирифташударо талаб менамоянд.

§ 4. 3253. Кормандони саломатии љамъиятї
910. Кормандони саломатии љамъиятї маърифати тиббї-бењдоштї,
пешнињодот барои баррасї ва ќабули чорањои минбаъда, , идораи корњоро
амалї мекунанд, ба ањолї хизматрасонии асосии ёрии тиббии профилактиро мерасонанд. Онњо дастгирї ва расонидани кумакро ба шахсони
алоњида ва оилањо дар гузаронидани чорабинињои ба саломатї ва соњаи
иљтимої дахлдор таъмин менамоянд.
911. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– пешнињод намудани маълумот ба ањолї, оилањо ва шањрвандони
алоњида оид ба як ќатор масъалањои ба саломатї алоќаманд, аз љумла,
ѓизо, воситањои бењдоштї, нигоњубини кўдак, ваксинакунонї, банаќшагирии оила, омилњои таваккал ва пешгирии пањншавии беморињои сирятї,
зањролудшавї, расонидани кумаки аввалия њангоми табобати беморињои
одї ва умумї, нашъамандї, зўроварї дар оила ва мавзуъњои дигар;
– ташрифи оилањо ба хонаи онњо бо маќсади пешнињод намудани
иттилоот дар бораи хизматрасонињои тиббї, иљтимоии дастрас ва монанди
инњо, расонидани кумак дар дастрасї ба ин хизматрасонињо;
– ташрифи оилањое, ки одатан дастрасї ба муассисањои тиббї, барои
мониторинг дар асоси муттасилии нишондињандањои алоњида, ба монанди,
њомиладорї, афзоиш ва инкишофи кудак ва њамчунин, њолати бењдоштии
муњити атроф надоранд;
– байни хољагињои хонаводагї пањн намудани воситањо ва доруворињои тиббии таъйингардида барои пешгирї ва табобати беморињои
эндемикї, ба монанди табларза, илтињоби шуш ва беморињои меъдаю рўда
ва њамчунин, дастурдињї ба аъзои оила ва љомеа оид ба истифодаи ин
воситањо ва доруворињо;
– ба роњ мондани чорабинињои таблиѓотии пешбинигардида ба
гурўњњое, ки одатан ба муассисањои тиббї дастрасї надоранд, ба онњо
пешнињод кардани маълумот ва доруворињои асосї барои пешгирї ва
табобати баъзе беморињое, ки онњо ба хатари бештар дучор мегарданд, ба
монанди ВНМБ (вируси норасоии масъунияти бадан-) ва дигар беморињои
сироятї;
– љамъоварии маълумот аз хољагињои хонаводагї ва љомеа, ки одатан
ба муассисањои тиббї дастрасї надоранд, бо маќсади гузаронидани
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мониторинги вазъи беморон ва самти њисоботдињї дар мутобиќатї бо
ќоидањои тиббї– бењдоштї.
912. Намунањои машѓулиятњои ба гурўњи ибтидоии мазкур мансуб:
– нозир оид ба тарбияи бењдоштї;
– ёрдамчии табиб оид ба бењдошти кўдакон ва наврасон;
– ёрдамчии табиб оид ба тарбияи бењдоштї;
– ёрдамчии табиб оид ба бењдошти коммуналї;
– ёрдамчии табиб оид ба бењдоштии умумї.
913. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
– момодоя–3222;
– ёрдамчї оид ба нигоњубини умумї–5312.
§ 5. 3254. Мутахассисони тиббии оптикї–оптометристњо
914. Мутахассисони тиббии оптикї–оптометристњо линза (шиша)-њои
оптикиро барои мизољон дар асоси дастури духтури чашм барои тањрири
пастшавии тезбинии чашм интихоб мекунанд. Онњо барои нигоњубини
айнакњои ислоњкунанда, линзањои тиббї ва дигар лавозимот барои
шахсони биниши заифдошта ва дигар намуди асбобњои оптикї
хизматрасонї мекунанд.
915. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– омўзиши сохт ва тарњи рўй ва чашм, андозагирии нишондињандањои
чашмони мизољон барои интихоби айнакњо ва дигар асбобњои оптикї;
– расонидани кумаки машваратї дар интихоб ва мондани айнакњо ва
айнакњои чанбаракдор, интихоб намудани линзањои тиббї ва дигар
асбобњои оптикї барои баланд кардани техбинї, бехатарї, њузуру њаловат
ва сабки њаёт;
– фањмидани
дастури
оптикї
ва
омодашави
корњои
озмоишггузаронии оптикии иљрокунандаи суфтакунї ва насби линзањо ба
чанбараки айнак, омодакунии линзањо ва дигар корњои зарурї;
– санљиши даќиќият ва мутобиќатии асбобњои тайёри оптикї ва
дастгоњњо ба дастури ибтидої ва талаботи мизољон.
916. Намунаи машғулияти ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– оптометрист.
917. Баъзе машѓулиятњои њаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб: табиби чашм–2214.
§ 6. 3255. Фелдшерњо–физиотерапевтњо
ва дигар терапевтњои сатњи миёнаи тахассусї
918. Фелдшерњо–физиотерапењо ва дигар терапевтњои сатњи миёнаи
тахассусї гузаронидани амалиёти табобати љисмониро барои беморон дар
шароите, ки ба кори њаракати функсионалї ба љарроњатњо, беморињо ё
дигар нуќсњо тањдид менамоянд, таъмин мекунанд. Физиотерапия, одатан
дар мутобиќатї бо наќшањои тиббии барќарорсозии бемороне, ки аз
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љониби физиотерапевтњо ё дигар мутахассисони тиббї (табибон) муќаррар
карда мешаванд, пешнињод карда мешаванд.
919. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– гузаронидани амалиёти дастї, ба монанди масњ ё табобати нуќтагї
(масњи нуќтагї);
– гузаронидани табобат ба барќ, ултрасадо ва дигар намудњои
табобати љисмонї бо истифодаи технология ва таљњизоти махсус;
– дастурдињї, далелноккунї, таъмини бехатарї ва расонидани кумак
ба беморон њангоми машѓулиятњои љисмонї, техникаи оромиш ва дигар
фаъолиятњои функсионалї;
– муњокимаи маълумот оид ба беморон барои банаќшагирї, таѓйирот
ва њамоњангсозї бо физиотерапевтњо ва дигар мутахассисони тиббї;
– мушоњида ва баќайдгирии вазъи бењтаршавии беморон дар љараёни
табобат, аз љумла таѓйирдињии амплитудаи њаракат ва функсияњои њаётан
муњим;
– ба мизољон гузоштани тахтачаи шикастабандї, протезњо ва дигар
таљњизоти ёрирасон, ба монанди, асобаѓалњо, дастурдињии беморон оид ба
истифодабарии чунин обзорњо.
920. Намунаи машѓулиятњои ба гурўњи ибтидоии мазкур мансуб:
– дастурдињанда оид ба тарбияи љисмонии табобатї;
– масњгар;
– њамшираи тиббї оид ба масњ;
– њамшираи тиббї оид ба эњё;
– њамшираи тиббї оид ба физиотерапия.
921. Баъзе машѓулиятњои њаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– табиб–физиотерапевт–2264;
– табиб–ортопед–2214;
– табиби табобати равонї–2212.
§ 7. 3256. Ёрдамчињо (ёварон)–и табибон
922. Ёрдамчињо (ёварон)–и табибон вазифањои асосии клиникӣ ва
идоравиро барои таъмини хизматрасонии босифат ба беморон тањти
назорати бевоситаи табибон ё дигар кормандони тиббї иљро мекунанд.
923. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– пурсиши беморон ва оилаи онњо бо маќсади гирифтани маълумот
дар бораи вазъи саломатї ва таърихи беморињо;
– ба табибон ва дигар мутахассисони тиббї расонидани кумак дар
муоина ва табобати беморон, аз он љумла, гузаронидани ченкунї ва
баќайдгирии функсияњои њаётан муњими узвњо, додани доруворї ва
инчунин, иљрои амалиёти одии табобатї, ба монанди, тазриќ ва гирифтани
кўкњо;
– омоданамоии беморон барои муоина ва табобат, аз љумла, ба онњо
фањмонидани табобати дарпешистода ва нишон додани њуљрањои
муолиҷавӣ;
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– омодакунї ва коркарди асбобњои тиббї ва маводи харољотї, аз
љумла, тамъизи тасбобњо ва партофтани маводи ифлосшуда дар
мутобиќатї бо амалиёти бехатарї ва риояи бењдоштї;
– гирифтани хун, бофтањо ё дигар намунањо, тайёркунии онњо барои
санљиши озмоишгоњї;
– пешнињод намудани маълумот ба беморон ва оилаи онњо дар бораи
кумакњои ба онњо расонидашаванда, инчунин дастури дорувории табибон
ё дигар кормандони тиббї;
– пешнињод намудани дорухат барои гирифтани доруворї ва давоњои
нашъадор барои пур кардани маълумот дар дорухонањо;
– нигоњ доштани тозагї дар толорњои мунтазиршавии беморон ва
њуљрањои муоинавї;
– бурдани ќайди маълумот дар бораи беморон дар таърихи беморї,
маълумот дар бораи ташхиси гузошташуда ва амалиёи муолиҷавӣ,
натиљањои табобат ва дигар иттилоот дар системањои нигоњдории
њуљљатгузории тиббї;
– таъйини мулоќот бо беморон, омоданамоии њуљљатгузории зарурї
барои пешнињоди њисобњо, њисоботдињї ва маќсади суѓуртакунонї;
– гузаронидани скрининги инкишофи кўдакони синни барваќтї бо
маќсади сари ваќт ошкор намудани тамоюлњо дар инкишоф ва даъвати
волидон ба ќабули табиби беморињои кўдакона дар њолати ошкоршавии
хатарњои ќафомонї дар инкишоф;
– назорат аз рўйи таќвими воякунонї, даъват ва омоданамоии кўдакон
барои гузаронидани воякунонии пешгирикунанда;
– пеш бурдани корњои бењдоштї–маърифатї бо волидон оид ба
масъалањои нигоњубини кўдакон, тайёр кардани ѓизои кўдакона, тарбия ва
инкишофи кўдакон;
– расонидани кумак ба одамони калонсол њангоми риояи бењдошти
шахсї, ќабули ѓизо ва воситањои муолиҷавӣ;
– љалби одамони калонсол ба њаёти иљтимої тавассути ташкили
корњои фароѓатї, вохўрї бо аъзои љомеа, ташкили сафарњо ба љойњои
љамъиятї.
924. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– њамшираи тиббии табиби таснифоти умумї (табиби оилавї);
– њамшираи тиббии кўдакон;
– њамшираи тиббии гериатрї;
– ёрдамчии табиб оид ба бењдошти кўдакон ва наврасон;
– ёрдамчии табиб оид ба бењдошти радиатсионї;
– ёрдамчии табиби эпидемиолог
925. Баъзе машѓулиятњои њаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– табиби ёрии таъљилии тиббї–2240;
– техники дандон–3214;
– дандонпизишк–3251;
– ёрдамчии физиотерапевт–3255;
– оморчии тиббї–3344.
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Эзоњ: Машѓулиятњои ба ин гурўњи ибтидої воридшуда, одатан, маълумоти
тиббии миёнаро оид ба пешнињоди хизматрасонии тиббї талаб менамояд.
Мутахассисони тиббї оид ба расонидани кумаки тиббии омодагии махсус ва
тахассуси бештар баландро талабкунанда, имконияти мустаќилона гузаронидани
ташхис ва таъйин намудани табобати беморонро пешбиникунанда, дар гурўњи
ибтидоии 2240 Табибони ёрии таъљилии тиббї ва фелдшерњо ба њисоб гирифта
мешаванд.

§ 8. 3257. Нозирон ва дигар њайати
миёнаи тиббї оид ба њифзи мењнат ва муњити зист
926. Нозирон ва дигар њайати миёнаи тиббї оид ба њифзи мењнат ва
муњити зист истифодаи меъёр ва ќоидањои ба омилњои экологї
алоќамандро назорат мекунанд ва метавонанд ба саломатии инсон,
бехатарї дар љойи кор, бехатарии равандњои истењсоли мањсулот ва
хизматрасонињо таъсир расонанд. Онњо метавонанд барномањои
барќарорсозї ё баланд бардоштани сатњи бехатарї ва шароити бењдоштї–
бењдоштиро тањти назорати њайати тиббии сатњи олии тахассусї ба роњ
монанд ва арзёбї намоянд.
927. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– машварат ба корфармоён ва кормандон оид ба масъалањои татбиќи
ќоидањо ё тартибњои давлатї ё дигари ба њифзи мењнат ва бехатарии
муњити истењсолї вобаста;
– санљиши љойњои корї бо маќсади таъмини мутобиќатии шароити
кор, воситањои техникї ва таљњизоти давлатї ё дигар меъёрњо, ќоидањо ва
стандартњои бо вазъи бењдоштї ва/ё муњити истењсолї ва зист, бењдоштї ва
бехатарї алоќаманд;
– машваратњо оид ба масъалањо ва усулњои экологї ва бењдоштї;
– тафтиши љойњои корї тавассути гузаронидани пурсишњо,
мушоњидањо ва дигар намуди чорабинињо, дастрас намудани иттилоот дар
бораи фаъолияти истењсолї ва њодисањои нохуш бо маќсади муайян
кардани риояи ќоидањо ва меъёрњои техникаи бехатарї;
– санљиши минтаќањои истењсолї, љойњои коркард, њамлу наќл,
нигоњдорї ва фурўши мањсулот барои таъмини мутобиќатии онњо ба
меъёрњо, ќоидањо ва стандартњо давлатї ва монанди инњо;
– машваратдињї ба корхонањо ва дар маҷмӯъ, ба ањолї оид ба
масъалањои татбиќи ќоидањо ва тартибњои давлатї ва монанди инњо, ки ба
шароити бењдоштї–бењсозї, тозагї ва сифати ашёи хом, маҳсулоти хӯрока,
муолиҷавӣ, косметикї ва дигар маҳсулоти ба њаминњо монанд вобастагї
доранд;
– санљиши корхонањо дар мисоли мутобиќатии онњо бо меъёрњо ва
дигар ќоидањои давлатии ба партофтњои моддањои ифлоскунанда ва
партофтани партовњои хатарнок вобаста;
– ташаббуси чорањои нигоњдорї ё бењтаркунонии шароити бењдоштї–
бењсозї ва барњамдињии ифлосшавии об, њаво, мањсулоти хӯрока ва хок;
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– њамкорї дар татбиќи чорањои эњтиётї ва ислоњкунанда оид ба
мубориза бо беморињо, кам кардани миќдори микроорганизмњои
зараррасон ва моддањои зараррасон дар њаво, коркарди бењдоштии маводи
хўрокаи ба партофтани партовњо ва тоза намудани љойњои љамъиятї
лозим;
– муайян кардани миќдор ва арзиши харољоти молї ва мењнатии
барои татбиќи лоињањо дар соњаи њифзи саломатї, риояи бехатарї ва
бењдошти зарурї, аз байн бурдани оќибатњои манфї.
928. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– нозир оид ба бехатарї ва њифзи мењнат;
– нозир оид ба бехатарии маводи хўрока;
– нозир оид ба мубориза бо ифлоскунии муњити зист;
– нозир оид ба њифзи саломатї;
– нозири бењдоштї.
929. Машѓулияти њаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар мансуб:
− ёрдамчии табиб оид ба бењдоштї–3253.
§ 9. 3258. Њайати миёнаи тиббии ёрии таъљилии тиббї
930. Њайати миёнаи тиббии ёрии таъљилии тиббї ёрии таъљилии
тиббиро ба беморони љарроњатбардошта, беморон, бемадорон ё бо дигар
нуќсдорони љисмонї ё аќлонї, то ва њангоми њамлу наќли онњо ба
муассисањои тиббї мерасонанд.
931. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– арзёбии вазъи шахсоне, ки ќурбонии њодисањои нохуш, фалокатњои
табиї ва дигар њолатњои фавќулода гардидаанд ва њамчунин, муайян
кардани талаботњо дар расонидани ёрии тиббии таъљилї ё махсусгардонидашуда;
– гузаронидани амалиёти тиббї ва ворид кардани воситањои
доруворӣ, истифодаи дигар усулњои муолиҷа дар мутобиќатї бо
протоколњои расонидани ёрии таъљилии тиббї, аз љумла, эњёгардонии
беморон бо истифодаи дефибрилляторњо ва дигар таљњизоти
таъминкунандаи њаёт;
– мониторинги таѓйирёбии вазъи саломатии беморон њангоми њамлу
наќл ба муассисањои муолиҷавӣ, эњёгардонї ва дигар муассисањои тиббї ва
аз муассисањои муолиҷавӣ, эњёгардонї ва дигар муассисањои тиббї;
– пешнињоди иттилоот ва омўзонидани ањолї ва њамчунин, дигар
кормандони хадамоти расонидани ёрии аввалия барои нигоњубини
аввалиндараљаи беморон ё љарроњатбардоштагон;
– иштирок ва/ё мушоњидакунии љалласањои умумии калонмиќёс ва
дигар чорабинињои умумие, ки онљо хатарнокии баланд ба саломатї ва ба
вуљуд омадани њолатњои фавќулодда мављуд аст;
– баќайдгирии иттилоот дар бораи вазъи саломатии беморон ва
табобати пешнињодшуда дар системаи нигоњдории њуљљатњои тиббї.
932. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
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– њамшираи тиббї оид ба ќабули даъвати ёрии таъљилии (фаврї)
тиббї;
– фелдшери ёрии таъљилии тиббї;
– фелдшери дастаи махсусгардонидашудаи ёрии таъљилии тиббї;
– фелдшер– љарроњатшинос.
933. Баъзе машѓулиятњои њаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– табиби ёрии таъљилии тиббї–2240;
– ронандаи мошини ёрии таъљилї–8322.
Эзоњ: Машѓулиятњои ба гурўњи ибтидоии мазкур дохилшуда, одатан
маълумоти миёнаи тиббиро оид ба расонидани ёрии оперативии тиббї, њамлу наќли
беморон, хусусиятњо ва таљрибаи кори ёрии таъљилии тиббї ё соњањои омехтаро
талаб менамоянд. Ронандагони мошинњои ёрии таъљилии тиббие, ки кумаки тиббї
намерасонанд, дар гурўњи ибтидоии 8322 Ронандањои мошинњои сабукрав, таксї ва
каппадор дар назар дошта мешаванд.

§ 10. 3259. Њайати миёнаи тиббї дар
соњаи тандурустии ба гурӯњњои дигар шомилнашуда
934. Ба ин гурўњи ибтидої њайати миёнаи соњаи тандурустии дар дигар
гурўњњои зергурўњи 321 Њайати миёнаи тиббї (фелдшерњо), техникњо оид
ба хизматрасонии таҷҳизоти тиббӣ ва дорусозон дохил намешаванд, ворид
мегарданд. Масалан, ба гурўњи мазкур чунин мутахассисон, ба монанди,
дастурдињанда оид ба табобати љисмонї ва дигарони дар соњаи нигањдорї
ва барќарорсозии саломатї машѓул, дохил мешаванд.
935. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– пурсиш ва муоинаи беморон барои гирифтани иттилоот дар бораи
вазъи саломатї, тавсиф ва дараљаи љарроњатњо, беморињо ё дигар
масъалањои љисмонї ё равонї бо саломатї;
– воякунонї ва машваратдињї оид ба масъалањои истифодаи иловагињои хӯрока, зидди ретровирусњо ва доруворињои табобатии пешгирикунанда ва њамчунин, дигар воситањои ёрии тиббї – бењдоштї;
– мушоњидаи бењтаршавии вазъи саломатии беморон дар мутобиќатї
бо усулњои муолиҷава ва њамчунин, ошкор намудани аломатњо ва
нишонањои талаботкунандаи мурољиаткунї ба табибон ё дигар
мутахассисони тиббї;
– баќайдгирии иттилоот оид ба вазъи саломатии беморон ва табобати
пешнињодшуда дар системаи нигоњдории њуљљатњои тиббї;
– табодули иттилоот бо дигар мутахассисони кумаки тиббї –
бењдоштиро расонанда, дар сурати зарурат барои таъмини нигоњубини
доимї ва њамаљониба.
936. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– нозир оид ба тарбияи љисмонии табобатї;
– њамшираи тиббї оид ба ѓизои парњезї.
937. Машғулияти ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар мансуб:
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– њамшиари тиббї оид ба парасторї–3221.
70. ЗЕРГУРЎЊИ 33. ЊАЙАТИ МИЁНАИ
МАХСУС ДАР ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДЇ ВА МАЪМУРЇ
938. Њайати миёнаи махсус дар соҳаи фаъолияти иќтисодї ва маъмурї
асосан вазифањои техникии бо истифодаи донишњои амалии бањисобгирии
молиявї ва додугирифти молиявї, њисобкунии риёзї ва њисобињо, рушди
захирањои инсонї, харид ва фурўши молу ашёњо тариќи њуљљатњои
молиявї, иљрои корњои котиботии махсусгардонидашуда ва њамчунин, бо
пешбурд ё истифодаи ќоидањо ва меъёрњои давлатї алоќамандро иљро
менамоянд. Илова ба ин, дар ин гурўњ њамон кормандоне дохил мешаванд,
ки хизматрасонии тиљоратї, ба монанди барасмиятдароии гумрукї, конфронс-бананаќшагирињо, бо кор таъминкунї, харид ва фурўши воситањои
ѓайриманќул ё як миќдори маҳсулоти яклухтро мерасонанд, дохил
шудаанд, ба сифати агент (вакил) барои варзишгарон ва њунармандон
баромад мекунанд. Сатҳи салоњияти аксар машѓулиятњои ба ин зергурӯҳ
дохилшаванда, ба сатњи чоруми тахассусї мувофиќат мекунад.
939.Уҳдадориҳои кормандони зергурўњи мазкур, одатан иборатанд:
− тањия ва пешнињоди њуљљатњо оид ба харид ва фурўши ќоѓазњои
ќимматнок, сањмияњо, облигатсияњо ё дигар воситањои молиявї барои
хариди дарпешистода ё оперативии арзњои хориљї;
− пешнињоди ќарзњо ва дархостњои ќарзї ба роњбарият бо тавсияњо
барои тасдиќ ё рад намудан;
− тасдиќ ё рад намудани аризањо дар чањорчўбаи њудудњои таъминоти
иљозатдодашуда бо риояи стандартњои тасдиќшудаи ќарзї;
− таъмини њисоботбарии пурраи њамаи амалиёти молиявии корхона
дар мутобиќатї бо принсипњои умумии њисобгирии муњосибї тањти
роњбарии муњосибон;
− мусоидат намудан дар банаќшагирї ва иљрои њисобкунии риёзї,
оморї, актуарї, муњосибї ва ба онњо алоќаманд;
− фурўш ва хариди воситањои молиявї.
940. Машғулиятҳои зегурӯҳи мазкур ба гурӯҳҳои хурди зерин тақсим
мешаванд:
331 Њайати миёнаи махсус дар соҳаи фаъолияти молиявӣ, баҳисобгирӣ
ва коркарди иттилооти рақамӣ
332 Агентњо оид ба харид ва фурўш, брокерњои савдо
333 Агентњо оид ба хизматрасонии тиљоратї
334 Њайати миёнаи дар фаъолияти маъмурї – идоракунї машѓулбуда
335 Њайати миёнаи техникї дар хизмати давлатї
71. ГУРЎЊИ ХУРДИ 331.
§ 1. Њайати миёнаи махсус дар соњаи фаъолияти
молиявї, бањисобгирї ва коркарди иттилооти раќамї
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941. Њайати миёнаи махсус дар соњаи фаъолияти молиявї,
бањисобгирї ва коркарди иттилооти раќамї арзиши њар як ашёи алоњида
ва моликиятро дар маҷмӯъ муайян менамояд, бањисобгирии амалиёти
молиявиро пеш мебарад, иттилоотро оид ба аризањо тањлил менамояд, оид
ба харид ва фурўши воситањои молиявї ќарор мебарорад ва њамчунин,
њисоботњои риёзї ва дигар њисобтњои ба он алоќамандро иљро менамояд.
942. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− барасмиятдарорї ва пешнињоди њуљљатњо оид ба харид ва фурўши
ќоѓазњои ќиматнок, сањмияњо, облигатсияњо ё дигар воситањои молиявї
барои хариди дарпешистода ё оперативии арзњои хориљї;
− пешнињоди ќарзњо ва дархостњои ќарзї ба роњбарият бо тавсияњо
барои тасдиќ ё рад намудан;
− тасдиќ ё рад намудани аризањо дар чањорчўбаи њудудњои
таъминоти иљозатдодашуда бо риояи стандартњои тасдиќшудаи ќарзии
муассисањо;
− таъмини њисоботбарии пурраи њамаи амалиётњои молиявии
корхонањо дар мутобиќатї бо прнинсипњои умумии њисобгирии муњосибї
тањти роњбарии муњосибон;
− мусоидат намудан дар банаќшагирї ва иљрои бањисобгирињои
риёзї, оморї, актуарї,муњосибї ва ба онњо алоќаманд.
943. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
3311 Дилерњо ва брокерњо оид ба хариду фурўш дар бозорњои молиявї,
арзї ва мол
3312 Агентњои ќарзї
3313 Њисобкорон ва муњосибони бањисобгирї
3314 Техникњо–оморчиён ва њайати машѓулиятњои њаммонанд бо
гузаронидани њисоби риёзї ва њисоббарорї
3315 Баҳодиҳандањо ва коршиносон(мушовирон)оид ба зарарњо
§ 2. 3311. Дилерњо ва брокерњо оид ба
хариду фурўш дар бозорњои молиявї, арзї ва мол
944. Дилерњо ва брокерњо оид ба хариду фурўш дар бозорњои молиявї,
арзї ва мол ќоѓазњои ќимматнок, сањмияњо, облигатсияњо ва дигар
воситањои молиявиро мехаранд ва мефурўшанд, њамчунин, додугирифтро
бо асъори хориљї дар љой ё дар бозорњои фючерї аз номи ширкат ё барои
мизољон дар асоси комиссионї ба роњ мемонанд. Онњо барои
додугирифтњо бо мизољон ва роњбарияти болої машваратњо медињанд.
945. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– гирифтани иттилоот дар бораи вазъи молиявии мизољон ва
ширкатњое, ки ба онњо сармоягузорї кардан мумкин аст;
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– тањлили тамоюлњои бозори ќоѓазњои ќимматнок, облигатсияњо,
сањмияњо ва дигар воситањои молиявї, аз љумла, дар асъори хориљї;
– иттилоотонии мизољони иќтидорманд дар бораи шароити бозорї ва
дурнамо;
– машваратдињї ва иштирок дар гуфтушунидњо оид ба шартњои
ташкили гирифтан/додани ќарзњо ва љойгиркунонии сањмияњо ва облигатсияњо дар бозори молиявї барои афзоиш додани сармояи мизољон;
– барасмиятдарорї ва пешнињоди њуљљатњо оид ба харид ва фурўши
ќоѓазњои ќимматнок, сањмияњо, облигатсияњо ё дигар воситањои молиявї
барои хариди дарпешистода ё оперативии арзњои хориљї.
946. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– брокери сањмия ва бастањо;
– брокери асъори хориљї;
– брокер оид ба ќоѓазњои ќимматнок;
– дилери асъорї;
– брокери сармоягузорї.
947. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– тањлилгари молиявї–2413;
– брокери савдо–3324;
– хизматчї оид ба ќоѓазњои ќимматнок–4312.
§ 3. 3312. Агентњои ќарзї
948. Агентњои ќарзї иттилооти молиявии дар аризањо барои
гирифтани ќарзњо дарљгардидаро тањлил ва арзёбї менамоянд, дар бораи
маъќул донистан ё рад намудани пешнињоди ќарз ба мизољон ќарор ќабул
мекунанд ва ба роњбарият барои маъќул донистан ё рад намудан тавсия
медињанд.
949. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– гуфтушунидњо бо дархосткунандагон барои гирифтани ќарзњо
барои эњтиёљоти шахсї, ипотекї, донишљўї ва ќарзњои тиљоратї;
– омўзиш ва арзёбии вазъи молиявии ќарзгиранда, тавсияњо, таърихи
ќарзї ва ќобилияти ќарзпардохткунї;
– пешнињоди ќарз ва дархостњои ќарзї ба роњбарият барои маъќул
донистан ё рад намудан;
– тасдиќ ё рад кардани дархостњо дар доираи њудудњои
иљозатдодашудаи таъминот бо риояи стандартњои тасдиќшудаи ќарзии
муассисањо;
– пешбурди бањисобгирии пардохтњо ва њамчунин, омоданамоии
мактубњои стандартї бо дархости пардохти њисобињои муњлаташон
гузашта ва додани маълумот барои амали њуќуќї;
– ба анљом расонидани ќарз ва њуљљатгузории ќарзї.
950. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– агенти ќарзї;
– брокери ќарзї;
310

– агент оид ба ќарздињї.
951. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– роњбари агентии суѓуртаї–1346;
– брокери суѓуртавї–3321.
§ 4. 3313. Њисобкорон ва муњосибони бањисобгирї
952. Њисобкорон ва муњосибони бањисобгирї тањти роњбарии муњосибони тахассусашон бештар баланд кор мекунанд, бањисобгирии амалиёти
молиявии муассисаро ба роњ мемонанд ва дурустии њуљљатгузорї ва
ќайдњои ба чунин амалиёт кардашударо назорат мебаранд.
953. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– ба роњ мондани њамаи амалиёти бањисобгирии молиявии корхонањо
дар мутобиќатї бо принсипњои умумии њисобгирии муњосибї тањти
роњбарии муњосибон;
– санљиши дурустии барасмиятдарорї, пеш бурдани њуљљатгузорї ва
ќайдњои ба пардохт, њисобвараќањо ва дигар амалиёти молиявї
алоќаманданд;
– омоданамоии њуљљатгузории молиявї ва њисоботњо ба муњлати
муакйян;
– истифодаи дониши принсип ва таљрибаи њисобгирии муњосибї бо
маќсади ошкор намудан ва њалли масъалањои бавуљудомада дар раванди
кори онњо;
– иљро кардани њисоби муњосибї ва ба онњо алоќаманд дар компютер
бо истифодаи бастањои стандартии таъминоти барномавї.
954. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ёварони муњосиб;
– њисобгар.
955. Баъзе машѓулиятњои њаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– муњосиб–2411;
– ёрдамчии актуар–3314;
– корманди муњосибот–4311.
§ 5. 3314 .Техникњо–оморчиён ва њайати машѓулиятњои
њаммонанд бо гузаронидани њисобгирии риёзї ва њисоббарорї
956. Техникњо–оморчиён ва њайати машѓулиятњои њаммонанд бо
гузаронидани њисобгирии риёзї ва њисоббарорї њангоми банаќшагирии
љамъоварї, коркард ва пешнињоди маълумоти оморї, риёзї ё актуарї
барои гузаронидани дигар амалиёт тањти роњбарии оморчиён,
риёзиётшиносон ва актуарон кумак мерасонанд.
957. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– расонидани кумак њангоми банаќшагирї ва гузаронидани њисоботњои оморї, риёзї ва актуарї ба њаминњо алоќаманд;
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– тайёр намудани арзёбии муфассали миќдої ва арзиши харољоти
молї ва мењнатии барои гузаронидани баќайдгирии ањолї ва дигар
тањќиќоти соњаи шуѓли ањолї зарур;
– иљрои вазифањои техникии алоќаманд бо насб, нигањдорї ва
истифодаи ќайдгирњо ва иќтибос барои барўйхатгирии оморї ва тањќиќоти
шуѓл;
– иљрои вазифањои техникии алоќаманд бо љамъоварии маълумотњо
ва ба роњ мондани амалиёт оид ба назорати сифат дар љараёни
гузаронидани барўйхатгирї ва тањќиќот;
– иљрои њисобгирии риёзї, актуарї, оморї ва ба инњо алоќаманд дар
комютер бо истифодаи бастаи стандартњои таъминоти барномавї;
– омода намудани натиљањои оморї, риёзї, актуарї, муњосибї ва
дигар натиљуњо барои пешнињод дар шакли графикї ва љадвал;
– назорати кори хизматчиён (ходиман)-и оморї.
958. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ёрдамчии актуар(бимакоршинос);
– ёрдамчии риёзиётшинос;
– техник–оморчї.
959. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– актуар–2121;
– риёзиётшинос–2121;
– оморчї–2122;
– ёрдамчї оид ба пешбурди њисобгирии муњосибї–3313.
§ 6. 3315. Баҳодиҳандањо ва коршиносон (мушовирон) оид ба зарарњо
960. Баҳодиҳандањо ва коршиностон (мушовирон) оид ба зарарњо
арзиши моликият ва маҳсулоти гуногунро муайян мекунанд, талафотро
барои рўйпўшкунии пардохтњои суѓуртавї арзёбї мекунанд.
961. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– муайян кардани сифат ё арзиши ашёи хом, мулки ѓайриманќул,
таљњизоти саноатї, моликияти шахсї ё хонаводагї, эљодиёти санъат,
сангњои ќиматбањо ва дигар ашёњо;
– арзёбии андозаи зарар ва уњдадорињои ширкатњои суѓуртавї ва
суѓурташавандагон нисбати зарарњои дар суѓуртанома дарбаргирифта;
– муайян кардани сатњи рекордии фурўш ва арзиши маҳсулоти
њаммонанд ё моликият;
– санљиши ашё ё моликият барои арзёбии холат, андоза ва созањо;
– омоданамоии њисобот оид ба арзёбињое, ки дар онњо омилњо ва
усулњои истифодашуда дарљ гардидаанд.
962. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– баҳодиҳанда;
– баҳодиҳандаи моли ѓайриманќул;
– коршинос оид ба арзёбии зарари суѓуртавї;
– коршинос оид ба даъвоњо.
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963. Машғулияти ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар мансуб:
– музояда–3339.
72. ГУРЎЊИ ХУРДИ 332.
§ 1. Агентњо оид ба хариду фурўш ва брокерњои савдо
964. Агентњо оид ба хариду фурўш ва брокерњои савдо ширкатњо,
ташкилотњои давлатї ва дигаронро барои харид ва фурўши молњо,
маҳсулот, хизматрасонињои суѓуртавї, наќлиётї ва дигар намудњои
хизматрасонињои барои саноат, сохтмон, савдо ва дигар ташкилотњои
тиљоратї намояндагї мекунанд ё ба сифати агентњои мустаќил њангоми
шиносоии харидорон ва фурўшандагони мањсулот ва хизматрасонињо
баромад мекунанд.
965. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− гирифтани маълумот дар бораи кордињандагон ва мањсулот ва
хизматрасонињои раќобатпазир;
− мониторинг ва тањлили тамоюлњои бозорї ва шароиттњо, љустуљўи
корфармоён ва љўяндагони мањсулот ва хизматрасонињо;
− гирифтани маълумот оид ба эњтиёљоти мизољон ва муайян кардани
мавод ва хизматрасонињои мувофиќ;
− фањмондадињї ва намоиши маҳсулот ва хизматрасонињо ба
мизољон;
− гуфтушунидњо оид ба арзиш, шартњои бастани шартномањо, шарт
ва чорабинињо оид ба боркунонї, барои харид ё фурўши мањсулот,
хизматрасонињо ва молњо.
966. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
3321 Агентњои суѓуртавї
3322 Агентњо оид ба фурўши тиљоратї
3323 Харидкунандањо ва таъминотчиён
3324 Брокерњои савдо
Эзоњ: Роњбарони хадамот оид ба фурўш дар гурўњи хурди 122 Роњбарони
хадамот оид ба фурўш, бозоршиносї (маркетинг) ва рушд ба њисоб гирифта
мешаванд. Мутахассисон оид ба фурўши мањсулоти техникї, тиббї ва
технологияњои иттилоотї–коммуникатсионӣ дар гурўњи хурди 243 Мутахассисон
оид ба робита бо ҷомеа, фурӯш ва бозоршиноси (маркетинги)–и маҳсулот ва
хизматрасонї ба њисоб гирифта мешаванд. Дилерњо оид ба фурўши ќоѓазњои
ќимматнок ва њуљљатњои молиявї дар гурўњи хурди 331 Њайати миёнаи махсус дар
соњаи фаъолияти молиявї, бањисобгирї ва коркарди иттилооти раќамї ба њисоб
гирифта мешаванд.

§ 2. 3321. Агентњои суѓуртавї
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967. Агентњои суѓуртавї хизматрасонињои суѓуртавиро оид ба суѓуртакунонии њаёт, аз њодисањои нохуш, наќлиёт, масъулиятњо, дороињо, аз
сўхтор ва дигар намудњои суѓуртакунонї барои мизољони нав ва доимї
мерасонанд.
968. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− гирифтани маълумоти зарурї дар бораи вазъияти мизољон барои
муайян намудани намуди зарурии суѓуртакунонї ва шартњои суѓурта;
− бурдани гуфтушунид бо мизољон барои муайян кардани намуд ва
андозаи таваккалњои суѓуртавї, суѓуртањое, ки њатмї ба њисоб мераванд;
− фањмондадињии љузъиёт ва шартњои суѓуртакунонї, андозаи
пардохти суѓуртавї барои рўйпўшкунонии таваккалњо ва манфиатњо барои
мизољон;
− расонидани кумак ба мизољон бо муайян кардани намуд ва андозаи
талабшавандаи суѓуртавї, њисобии пардохтњои суѓуртавї ва муќаррар
намудани усулњои пардохтњо;
− бурдани гуфтушунидњо ва љойгир кардани шартномањои
азнавсуѓуртакунонї;
− машваратдињї оид ба масъалањои бурдани гуфтушунидњо дар бораи
шартњо ва љойгиркунонии онњо дар шартномањои суѓуртавї барои
намудњои лоињањои калон ё махсусгардонидашуда, иншоот ё таваккалњо.
969. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− агент оид ба фурўши суѓурта;
− брокери суѓуртавї;
− суѓуртакунанда оид ба объекњои њуќуќи моликияти зењнї.
970. Баъзе машѓулиятњои њаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– роњбари агентии суѓурта1346;
– брокер оид ба ќоѓазњои ќимматнок–3311;
– коршинос оид ба зарарњои суѓуртавї–3315;
– хизматчї оид ба суѓуртакунї–4312.
§3. 3322. Агентњо оид ба фурўши тиљоратї
971. Агентњо оид ба фурўши тиљоратї ширкатњои вобаста ба фурўши
молњо ва хизматрасонињо барои корхонањо ва ташкилотњои гуногунро
намояндагї мекунанд, гирифтани иттилооти мушахассро аз рўйи зарурат
таъмин месозанд.
972. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– љустуљўи фармоишњо ва фурўши маҳсулот барои савдои чакана,
саноат, муассисањои яклухтфурўш ва дигар муассисањо;
– фурўши таљњизот, маводи харољотї ва хизматрасонињои њаммонанд
барои корхонањои тиљоратї ё шахсони хусусї;
– гирифтан ва навкунонии иттилоот дар бораи шароитњои бозор ва
њамчунин, молњо ва хизматрасонињои истењсолнамудаи кироякунандагон
ва њамчунин, молњо ва хизматрасонињои раќибон;
314

– ба мизољони эњтимолї пешнињод намудани маълумот дар бораи
тавсифот ва функсияњои таљњизоти фурўшї, намоиши истифодабарї ва
сифат;
– муайян кардани арзиш ва шарти ќарздињї, баќайдгирии фармоишњо
ва ташкили дастрасонї;
– тартиб додани њисоботњо дар бораи таассури мизољон ва талабот ба
таъминкунандагон ва истењсолкунандагон;
– мушоиати мизољон барои таъмини ќаноатмандї аз маҳсулоти
харидоришуда.
973. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– агент оид ба фурўш ва омўзиши истеъмолкунандагон;
– агент оид ба хизматрасонии баставї ба мизољон;
– агенти сайёр;
– агент оид ба рушди тиљорат.
974. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– роњбари хадамоти бозоршиносї–1221;
– намояндаи савдо (маҳсулоти тиббї ва дорусозї)–2433;
– намояндаи савдо оид ба фурўши таљњизоти техникї–2433;
– фурўшандаи маѓоза–5223;
– намояндаи савдо, пешнињодкунандаи мол дар ба љойи зист–5243.
§ 4. 3323. Харидкунандањо ва таъминотчиён
975. Харидкунандањо ва таъминотчиён мањсулотро аз номи
муассисањои саноатї, тиљоратї, давлатї ва дигар корхона ва ташкилот
барои истифода ё харидуфурўш харидорї менамоянд.
976. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– муайян намудан ё бурдани гуфтушунид оид ба шартњои
шартномањо, молрасонї ё ќарордодњои тавсияшуда барои хариди
таљњизот, ашёи хом, мањсулот, хизматрасонињо ва харидории мањсулот
барои харидуфурўш;
– гирифтани маълумот дар бораи эњтиёљот ва захирањо, коркарди
талаботњо вобаста ба миќдор ва сифати маҳсулоти харидоришуда, арзиш,
муњлати дастрасонї ва дигар шартњои шартнома;
– харидории таљњизоти умумї ва махсус, масолењ ё хизмартрасонии
тиљоратї барои истифодабарї ё коркарди минбаъда вобаста ба таъйинот;
– иштирок дар тендерњо, машварат бо таъминкунандагон ва тањлили
нархтаъйинкунї;
– харидории мањсулот барои харидуфурўш дар савдои чакана ва
яклухт;
– омўзиши вазъи бозор, нашрияњои даврии савдо ва масолењ, ташрифи
намоишгоњњои савдо, толорњои савдо, фабрикањо ва муассисањои
ороишгарї;
– интихоби молњо ё маҳсулоте, ки бењтар аз њама ба талаботњои
пешнињодшуда мутобиќат менамоянд;
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– пурсиши таъминкунандагон ва бурдани гуфтушунид дар бораи
нархњо, тахфифњо, шартњои ќарздињї ва њамлу наќл;
– назорати таќсимоти молњо барои нуќтањои савдо ва нигоњдории
сатњи кифоягии захирањо;
– муќаррар кардани рељаи дастрасонии молњо, мониторинги иљрои
шартномањо ва алоќа бо мизољон ва таъминкунандагон барои њалли
масъалањои бавуљудомада.
977. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– агент оид ба харид;
– агент оид ба таъминот;
– харидкунанда;
– намоянда оид ба дастрасонї.
978. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– мутахассис оид ба бозоршиносї–2431;
– брокери савдо–3324.
§ 5. 3324. Брокерњои савдо
979. Брокерњои савдо њамодатан миќдори зиёди молњо ва хизматрасонињои наќлиётиро аз номи ширкати худ ё барои мизољон дар асоси
комиссионї мехаранд ва мефурўшанд.
980. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− барќарор намудани алоќа байни харидорон ва фурўшандагони
молњо;
− муњокима намудани талаботњои мизољон оид ба харид ё фурўш ва
пешнињоди машваратњои дахлдор;
− гуфтушунид дар бораи харидорї ё фурўши маҳсулот ва фючерсњои
молњо;
− пайдо кардани бор ва /ё љой барои нигањдории молњо, ба роњ
мондани гуфтушунид дар бораи шартњои (арзиши) боркунонї, њамлу наќл
ва нигањдорї;
− мониторинг ва тањлили тамоюлњои бозор ва дигар омилњои барои
талабот ва пешнињоди молњо ва хизматрасонињои њамлу наќл таъсиррасон.
981. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– брокер оид ба њамлу наќли молњо;
– брокери савдо.
982. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– брокер оид ба ќоѓазњои ќиматнок–3311;
– дилер оид ба ќоѓазњои ќиматнок–3311;
– брокери молиявї–3311;
– дилери молиявї–3311.
73. ГУРЎЊИ ХУРДИ 333.
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§ 1. Агентњо оид ба хизматрасонии тиљоратї
983. Агентњо оид ба хизматрасонии тиљоратї алоќањоро бо маќсади ба
роњ мондани фурўши хизматрасонињои тиљоратии гуногун, ба монанди,
пешнињод кардани љойњои реклама дар васоити ахбори омма, таъмини
њуљљатгузории зарурї барои барасмиятдарории додугирифтњои гумрукї
дар мутобиќати бо тартиби муќарраргардида, љустуљўи љойњои кории холї
барои корљўён, интихоби кормандон барои корфармоён, ташкили
созишномањо барои баромад намудани варзишгарон, хунарпешагон ва
рассомон ва њамчунин, барои нашри китоб, истењсоли бозињо ё фиттањо,
навиштан ва фурўхтани асарњои мусиќї, банаќшагирї ва ташкили
конфронсњо ва чорабинињои ба њаминњо монандро ба танзим медароранд.
984. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− гузаронидани барасмиятдарории гумрукии тартиби содирот ва
воридот, хизматрасонињо барои ташкил ва гузаронидани конфронсњо ва
чорабинињои ба њамин монанд, чун љињозонидани толори конфронс,
муассисањои хўроки умумї, ороиши лавњањо, дисплейњо, истифодаи
техникањои
аудиовизуал ва компютерї, љойгиркунонї, мушоиати
наќлиётї ва иљтимої барои иштирокчиён;
− љустуљўи номзадњо барои љойњои кории холии корфармоён;
− интихоби љойњои корї барои корљўён;
− нишон додани объектњои ѓайриманќул барои фурўш ё ба иљора
додан ба харидорон ё иљорагирандагони эњтимолї;
− шарњдињии шартњои фурўш ва шартњои иљора ё лизинг;
− дар музоядањо ба фурўш гузоштани намудњои гуногуни молу мулк,
мошинњо, молњо, чорво, эљодиёти санъат, маҳсулоти заргарї ва дигар
объектњо;
− ташкили созишномањо барои иљрокунандагон ва намоишномањо.
985. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазку ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
3331
Агентњо оид ба тозакунии гумрукї ва мушоиати бор ва молњо
3332
Ташкилкунандагони конфронсњо, намоишгоњњо ва дигар
чорабинињо
3333
Агентњо оид ба шартномањои мењнатї ва кироя
3334
Агентњо оид ба амалиётњо бо молу мулки ѓайриманќул ва дигар
моликияти шахсї
3339
Агентњо оид ба хизматрасонии тиљоратии ба гурӯњњои дигар
шомилнагардида
§ 2. 3331. Агентњо оид ба
тозакунии гумрукї ва мушоиати бор ва молњо
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986. Агентњо оид ба тозакунии гумрукї ва мушоиати бор ва молњо
амалиёти барасмиятдарории гумрукиро мутобиќ ба тартиби муќарраргардидаи суѓуртавї, додани литсензияњои содиротї–воридотї ва риояи
дигар амалиёт ба роњ мемонанд.
987. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– гузаронидани барасмиятдарории тартиби содиротї – воридотї;
– таъмини риояи ќоидањои суѓуртакунонї;
– таъмини дуруст ба расмият даровардани литсензияњои содиротї –
воридотї ва риояи дигар расмиятњо;
– ба имзо расонидан ва додани борпномањо;
– санљиши њуљљатгузории содиротї – воридотї барои муайян кардани
оганаи бор ва њамчунин, таснифоти молњо ба гурўњњо, вобаста аз тарифњо ё
гурўњи тарифњо бо истифода аз системаи рамзкунонии тарифњо.
988. Намунањои машѓулиятњои ба гурўњи ибтидоии мазкур мансуб:
– агент оид ба дастраскунонии борњо;
– агент оид ба тозакунии гумрукии борњо;
– экспедитор.
989. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– логистик–2432;
– мутахассис оид ба барасмиятдарории борњои гумрукї–2432.
§ 3. 3332. Ташкилкунандагони
конфронсњо, намоишгоњњо ва дигар чорабинињо
990. Ташкилкунандагони конфронсњо, намоишгоњњо ва дигар
чорабинињо барои ташкил ва њамоњангсозии гузаронидани конфронсњо,
рўйдодњо, љашнњо, зиёфатњо ва семинарњо хизматрасонї мекунанд.
991. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– мусоидат дар гузаронидани конфронсњо, маљлисњо ва намоишгоњњо
барои мизољони эњтимолї;
– љавоб додан ба дархостњо ба хизматрасонињо ва харољоти дахлдор
барои истиќомат, кирояи љињозот, ѓизо ва дигар намудњои хизматрасонињои ба инњо алоќаманд;
– вохўрї бо мизољон барои муњокимаи талаботи онњо ва коркарди
вариантњои ќаноаткунандаи талаботњои онњо;
– ташкил ва ба роњ мондани хизматрасонињо оид ба љињозонидани
толорњои конфронс, муассисањои хўроки умумї, ороиши лавњањо,
дисплейњо, истифодаи техникањои аудиовизуалї ва комютерї,
љойгиркунонї, мушоиати наќлиётї ва иљтимоии иштирокчиён, таъминоти
моддї-техникии барандањо;
– ташкили баќайдгирии иштирокчиён;
– гузаронидани гуфтушунидњо оид ба хусусият ва арзиши хизматрасонињои пешнињодшаванда дар доираи буљет;
– назорати кори пудратчиён ва њисобдињї вобаста ба таѓйирёбии
супоришномањо ба кор.
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992. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– њамоњангсози намоишгоњњо;
– ташкилкунандаи конфронсњо;
– ташкилкунандаи тўйњо;
– ташкилкунандаи семинарњо.
993. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– агентњои реклама–3339;
– агенти мусиќавї–3339;
– агенти варзишї–3339;
– агенти театрї–3339.
§ 4. 3333. Агентњо оид ба шартномањои мењнатї ва кироя
994. Агентњо оид ба шартномањои мењнатї ва кироя барои шахсони
корљўянда љойњои кории холї мекобанд, барои корфармоён кормандонро
меёбанд, љињати татбиќи лоињањои мушаххас бо дархости корхонањо ва
дигар ташкилотњо, аз љумла сохторњо ва муассисањои давлатї ё вобаста ба
бокортаъминкунї дар асоси комиссионї шартномањои мењнатиро
барасимият медароранд.
995. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– интихоби љойњои кории холї барои шахсони корљўянда;
– интихоби кормандон барои љойњои холии корї ба комиссияи
корфармоён ё корманд;
– бо корхонањо/ташкилотњо муњокима намудани малакањои зарурї ва
дигар тавсифоти талаботдоштаи кормандон барои барасмиятдарории онњо
дар воњиди корї ё кори шартномавї;
– интихоби кормандон мувофиќи тахассус ва њамчунин, риояи
расмиётњои зарурї дар мутобиќатї бо ќоидањо ва талаботњои миллї ё
байналмилалї;
– таъмини мутобиќатии шартномањои мењнатї бо талаботњои
ќонунгузорї ва имзогузории онњо;
– машваратдињї оид ба масъалањои омоданамоии кадрњо.
996. Намунањои машѓулиятњои ба гурўњи ибтидоии мазкур мансуб:
– агент оид ба интихоби кори мувофиќ;
– агент оид ба шартномањои мењнатї;
– машваратчї оид ба бокортаъминкунї.
997. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– тањлилгари шуѓул–2423;
– агенти мусиќї–3339;
– агенти варзишї–3339;
– агенти театїр–3339.
§ 5. 3334. Агентњо оид ба амалиёт
бо мулки ѓайриманќул ва дигар моликияти шахсї
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998. Агентњо оид ба амалиёт бо мулки ѓайриманќул ва дигар
моликияти шахсї фурўш, харид, лизинг ва ба иљорадињии
мулки
ѓайриманќул ва дигар моликияти шахсиро, одатан, бо супориши мизољон
ва тариќи комиссиионї ташкил менамоянд.
999. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– гирифтани иттилоот дар бораи объектњои ѓайриманќул ва дигар
моликияти шахсї бо маќсади фурўш ё додани онњо ба иљора, талаботњои
соњибмулк ва дархостњои харидорон ё иљорагирандагони эњтимолї;
– љустуљў барои моликияти шахсие, ки мехоњанд фурўшанд ё иљора
дињанд, љустуљўи харидорон ё иљорагирандагони эњтимолї, ба онњо
фањмонидани шартњои фурўш ва шартњои иљора ё лизинг;
– сабуккунии гуфтушунидњо бо иљорагирандагон ва моликон дар
бораи андозаи пардохти иљора ва мукофотпулї;
– тањия ва татбиќи шартномањои лизингї ва арзёбии харољотњо;
– ташкили баимзорасонии шартномањои иљора ва додани њуќуќи
соњибмулкї;
– љамъоварии пардохтњои иљора ва пардохтњои ќарзї аз номи
соњибмулкон, санљиши моликияти шахсї то иљора, њангоми иљора ва пас аз
он;
– таъмини мављудияти кормандон барои иљрои хизматрасонии
техникии объектњои ѓайриманќул.
1000. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− агент оид ба мулки ѓайриманќул;
− риелтор;
− мутахассис оид ба мулки ѓайриманќул.
1001. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
− агентњо оид ба фурўши тиљоратї – 3322.
§ 6. 3339. Агентњо оид ба хизматрасонии
тиљоратии ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
1002. Ин гурўњи ибтидої агентњоро оид ба хизматрасонии тиљоратии
дар дигар гурўњи ибтидоии шомилнагардидаи гурўњи хурди 333 Агентњо
оид ба хизматрасонињои тиљоратї дохил намудааст. Масалан, ба гурўњи
мазкур онњое дохил мешаванд, ки муносибатњои кориро барќарор
менамоянд, хизматрасонињои гуногуни тиљоратиро ба монанди, майдонњои
рекламавї дар воситањои ахбори омма, мефурўшанд, баимзорасонии
шартномањоро барои баромад кардани варзишгарон, њунарпешањо ва
рассомон, нашри китобњо, истењсоли бозињо ва фиттањоро ташкил
менамоянд, асарњои мусиќиро фармоиш медињанд ва мефурўшанд,
њамчунин, шахсоне, ки молу мулк, мањсулотро дар музояда мефурўшанд,
самт ва саёњатњои гурўњиро тањия ва ташкил мекунанд.
1003. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
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– гирифтани иттилоот дар бораи хизматрасонињое, ки дар фурўш
гузошта мешаванд ва талаботњои харидорони эњтимолї;
– бастани шартномањо аз номи фурўшанда ё харидор ва
фањмондадињии шартњои фурўш ва пардохтњо барои мизољон;
– баимзорасонии шартномањо аз номи фурўшанда ё харидор ва
таъмини он, ки шартнома дорои ќувваи ќонунї мебошад;
– тасдиќкунии он, ки хизматрасонињои тиљоратии харидашуда барои
харидорон дар шакли мувофиќашуда ва дар муњлати мувофиќашуда
дастрас шудаанд;
– дар музояда фурўхтани намудњои гуногуни моликият, мошинњо,
молњо, чорво, асарњои бадеї, ороишоти заргарї ва дигар маҳсулот;
– ташкили саёњатњои гурўњї барои тиљорат ё сайёњат барои истироњат,
омоданамоии бастаи саёњатњо ва мувофиќанамоии фармоишњо.
1004. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– музоядакор;
– агенти адабї;
– агенти мусиќї;
– агенти варзишї;
– агенти театрї.
1005. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– њамоњангсози намоишгоњњо–3332;
– ташкилкунандаи конфронсњо–3332;
– агент оид ба шартномањои мењнатї–3333;
– мутахассис оид ба мулки ѓайриманќул–3334.
74. ГУРЎЊИ ХУРДИ 334.
§ 1. Њайати миёнаи дар фаъолияти маъмурї–идоракунї машѓулбуда
1006. Њайати миёнаи дар фаъолияти маъмурї–идоракунї машѓулбуда
дастгирии ташкилкунї, коммуникатсионї ва њуљљатгузориро бо истифодаи
донишњои махсус дар фаъолияти тиљоратии ташкилоте, ки дар онњо кор
мекунанд, ба роњ мемонанд. Ин кормандон ба худ масъулият ва назоратро
аз болои хизматчиёни муассиса мегиранд.
1007. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− њамоњангсозї, муайянкунї ва тањлили хизматчиёни дафтардорї;
− барасмиятдарории њуљљатњо;
− омоданамої ва коркарди њуљљатгузории њуќуќї ва ќоѓазњои корї ба
монанди, васиятнома, нишондодњои хаттї ва баёни кўтоњи парвандањои
њуќуќї;
− љорї намудан ва дастгирии алоќа, гардиши њуљљатњо ва
њамоњангсозии идоравии дохилии фаъолияти зерсозхторњо, дар баъзе
њолатњо истифодаи донишњо оид ба ташкили фаъолияти хољагидорї;
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− банаќшагирї ва тасдиќкунии гузаронидани маљлисњо, вохўрињо ва
муошират тариќи ахборотдињї барои мизољон;
− тањия, баќайдгирї ва баррасии њуљљатњои њуќуќї ва тиббї,
њисоботњо, њуљљатњо ва мукотибот.
1008. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
3341 Менељерњои идоравї
3342 Њайати миёнаи њуќуќї
3343 Њайати маъмурї ва дигар њайати миёнаи техникии иљроия
3344 Оморчиёни тиббї
3349 Хайати миёнаи машѓул дар фаъолияти маъмурї–идоравии ба
гурӯњњои дигар шомилнагардида
§ 2. 3341. Менељерњои идоравї
1009. Менељерњои идоравї назорат ва њамоњангсозии фаъолияти
кормандони дар гурўњи асосии 4 Хизматчиёни машғули омодакунї ва
барасмиятдарории њуљљатњо, баќайдгирї ва хизматрасонї дохилшударо
назорат ва њамоњангсозї мекунанд.
1010. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– њамоњангсозї, муайян ва тањлил кардани кори хизматчиёни
иљрокунандагони уњдадорињои зерин: коркарди матнњо, бурдани њисобот
ва баќайдгирї, хизматрасонии телефонњо ва коммутаторњо;
– ворид намудани маълумот, чопкунии онњо ва дигар чорабинињои
малакањои умумии идоравї ва корњои идоракуниро талабкунанда;
– коркарди љадвалњои корї ва амалиёт ва њамоњангсозии фаъолият бо
дигар кормандони зерсохторњо ва бахшњо;
– њалли масъалањои алоќаманд бо корњо, омодакунї ва пешнињоди
мавод дар бораи комёбињои бадастовардашуда ва дигар њисоботњо;
– омўзонидан ва дастурдињии кормандон дар хусуси иљрои
уњдадорињои хизматї, таъмини бехатарї ва татбиќи сиёсати ширкат ё
ташкили омўзиш вобаста ба самти мазкур;
– арзёбии корњои иљронамудаи кормандон, риояи ќоидањо ва тавсияњо
мувофиќи амалњои њайат;
– расонидани кумак њангоми ќабули кормандон ба кор, гузаронидани
суњбат ва интихоби њайат.
1011. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– роњбари идора;
– роњбари њайати амаликунандаи воридкунии иттилоот;
– роњбар оид ба баќайдгирии њуљљатњо;
– роњбари хизматчиён оид ба коргузории кадрї.
1012. Баъзе машғулияти ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб: баќайдгирандаи тиббї–3252.
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Эзоњ: Кормандони назораткунандаи фаъолияти хизматчиёни идоравї дар
идорањои њимоятгарї (адвокатї) ва шуъбањои њуќуќї, дар гурўњи ибтидоии 3342
Њайати миёнаи њуќуќї ба њисоб гирифта мешаванд. Онњое, ки фаъолияти хизматчиёни идоравиро дар муассисањои тиббии талабкунандаи донишњои махсус дар
соњаи тандурустї ва тиб барои коркарди ќайдњои тиббї ва муайянкунии
муфассалии ба беморхона хобкунонї истифодабаранда, назорат мебаранд, дар
гурўњи ибтидоии 3344 Оморчиёни тиббї ба њисоб гирифта мешаванд. Онњое, ки
бевосита ба роњбарият ё мутахассисон (бе назардошти кормандони њуќуќшинос ва
тиббї) кумаки котиботї ва идоравї мерасонанд ва њамчунин, фаъолияти
хизматчиёни идориро назорат мебаранд, дар гурўњи ибтидоии 3343 Њайати маъмурї
ва дигар њайати миёнаи техникии иљроия ба њисоб гирифта мешаванд.

§ 3. 3342. Њайати миёнаи њуќуќї
1013. Њайати миёнаи њуќуќї донишњои махсуси истилоњоти њуќуќшиносї ва амалиётро оид ба расонидани кумак ба њуќуќшиносон њангоми кор
бо воситањои коммуникатсионї, њуљљатгузорї ва ба роњ мондани
фаъолияти дохилии њамоњангсозї– идоракунї дар идорањои њимоятгарї,
шуъбањои њуќуќии ширкатњои бузургва сохторњои давлатї истифода
менамоянд.
1014. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– омода ва коркарди њуљљатњои њуќуќї ва ќоѓазњои корї, ба монанди,
васиятнома, гувоњињои хаттї ва баёноти кўтоњи парвандањои њуќуќї;
– баррасї, ислоњи њуљљатњо ва мукотиба бо маќсади таъмини риояи
амалиёти њуќуќї;
– фиристодани њуљљатњо, ирсоли факсњо ё ташкили дастраскунии
мукотиботи њуќуќї бо мизољон, шоњидон ва маќомоти судї;
– ташкил ва пеш бурдани њуљљатгузорї, парвандањо ва китобхонањои
њуќуќї;
– људокунии дархостњо оид ба вохўрињо, банаќшагирї ва ташкили
вохўрињо;
– расонидани кумак дар тањияи буљет, назорати харољот, тартиб
додани шартномањо ва харид ё ба даст овардани фармоишњо;
– назорат аз болои хизматчиёни идоравї.
1015. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– котиби идораи њимоятгарї (адвокатї);
– котиби њуќуќї.
1016. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– мушовири њуќуќї–2611;
– ёрдамчї оид ба масъалањои њуќуќї–3411.
§4. 3343. Њайати маъмурї ва дигар њайати миёнаи техникии иљроия
1017. Њайати маъмурї ва дигар њайати миёнаи техникии иљроия
вазифањоро дар соњаи алоќа, њамоњангсозї ва ташкилї барои кумак ба
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роњбарон ва мутахассисон ва/ё омоданамоии мукотибот, њисоботњо,
протоколњо ва дигар њуљљатњои махсус иљро менамоянд.
1018. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– пешбурди мукотиботи идоравї ва протоколњо;
– муайянкунї ва назорати муњлатњои пешнињодшаванда ва санањои
нињої;
– ба навъњо људокунии дархостњо дар бораи вохўрињо, банаќшагирї
ва ташкили вохўрињо ва сафарњо;
– расонидани кумак дар тањияи буљет, назорати харољот, тартиб
додани шартномањо ва харид ё ба даст овардани фармоишњо;
– нигоњ доштани алоќа бо дигар кормандон дар хусуси доираи
масъалањои ба фаъолияти ташкилот дахлдор;
– тањияи мактубњои корї ё техникї ва пешбурди дигар мукотибаи ба
њаминњо монанд;
– омода намудани стенограммањои тафтишоти судї дар маќомоти
судї, судњо ва дигар љойњо бо истифодаи таљњизоти идоравии сайёр ё
махсус;
– назорати кори хизматчиёни идоравии ёрирасон.
1019. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– котиби маъмурї;
– ёрдамчии иљроия;
– ёрдамчии шахсї;
– ёрдамчї оид ба мукотибот;
– хабарнигор аз толори суд.
1020. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– оморчии тиббї–3344;
– котиби самти умумӣ–4120.
§ 5. 3344. Оморчиёни тиббї
1021. Оморчиёни тиббї бањисобгирии оморї ва гардиши њуљљатнигории муассисањои тиббиро мебаранд, шаклњои муќарраргардидаи
бањисобгирии омориро пур менамоянд ва системањои ќабулнамудаи
рамзгузорї ва таснифоти беморињоро истифода мебаранд, дурустии пур
намудани шаклњои оморї ва боэътимодиии маълумоти солонаи омориро
назорат мебаранд, њисобкунии нишондињандањои тавсифкунандаи кори
ташкилотњоро мегузаронанд.
1022. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– пешбурди бањисобгирии оморї ва гардиши њуљљатгузории омори
муассисањои тиббї;
– рамзгузории маълумоти оморї дар асоси бањисобгирии ибтидої
(талонњо, кортњо ва монанди инњо) дар мутобиќатї бо таснифоти миллї ва
байналмилалии беморињо;
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– коркард ва системакунонии маълумотњои бањисобгирї –
њисоботдињї, муайян кардани нишондињандањои омории тавсифкунандаи
кори ташкилотњо;
– гузаронидани дастурдињї ба кормандони сохторњои таркибии
ташкилотњо оид ба ќоидањои пешбурди шаклњои баќайдгирї ва тартиб
додани њисоботњои оморї;
– назорати дурустии пешбурд ва пур кардани њуљљатгузории оморї,
боэътимодии маълумотњои солонаи њисоботњои оморї;
– ташкили нигоњдорї, љустуљў ва истифодаи иттилоот бо истифодаи
технологияњои иттилоотї барои тартиб додани њуљљатњои њисоботї;
– барасмиятдарорї ва пешнињод намудани дархост барои хариди
бланкњои шаклњои омории бањисобгирї – њисоботии њуљљатгузории тиббї,
таъмин намудани сохторњои таркибии муассисањо бо онњо;
– тайёр намудани маълумотномањои гуногун дар асоси маълумотњои
бањисобгирии оморї.
1023. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– рамзгузори маълумотњои бањисобгирии ибтидої;
– оморчии тиббї;
– мутахассис оид ба рамзгузории маълумоти омори тиббї.
1024. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– оморчї, бањисобгирии истењсолї–2122;
– хизматчии идора, оморчї–4312.
§ 6. 3349. Њайати миёнаи машѓул дар фаъолияти
маъмурї–идоравии ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
1025. Ба ин гурўњ њайати миёнаи маъмурї–идоравии дар дигар гурўњњо
шомилнашударо дохил менамоянд. Масалан, маъмури толор, маъмури
бино, коменданти хобгоњ, аниматор дар истироњатгоњ ва монанди инњо.
1026. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− маъмури хонаи фарњанг;
− мудири ќасри аќди никоњ.
75. ГУРЎЊИ ХУРДИ 335.
§ 1. Њайати миёнаи техникї дар хизмати давлатї
1027. Њайати миёнаи техникї дар хизмати давлатї меъёрњои давлатї
ва санадњои меъёрии дахлдорро татбиќ мекунад ё истифода мебарад,
њуљљатњоро аз шањрвандон барои пешнињод намудани хизматрасонињои
давлатї дар соњаи пардохтњои иљтимої, молумулк, гирифтани иљозатнома,
њуљљатњои иљозатдињанда барои пеш бурдани тиљорат ќабул мекунанд ва
месанљанд.
1028. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешавад:
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− ба ањолї додани машварат оид ба масъалањои расонидани хизматрасонињои давлатї;
− машваратдињї ба шахсони воќеї ва корхонањо дар бораи ќонунњо,
ќоидањо ва дастурамалњои батанзимдарорандаи барномањои давлатии
кумаки иљтимої, муайянкунї ва пардохти кумакпулї ё пешнињоди хизматрасонињо, инчунин, њуќуќ ва уњдадорињои шахсият;
− ќабул ва санљиши аризањо, њуљљатњо аз ањолї барои расонидани
хизматрасонии давлатї, аз љумла, барои дастгирии иљтимої ва кумакњо;
− баррасии дархостњо ва дигар њуљљатњои мувофиќ барои муайян
кардани намуд ва андозаи кумакпулињое, ки шахс ба гирифтани онњо њуќуќ
дорад;
− ба дархосткунандагон додани иттилоот дар бораи вазъи баррасии
аризањо ва ќабули ќарорњо ба онњо алоќ;
− баррасї ва ќабули њуљљатњо оид ба пешнињоди иљозатномањо аз
љониби њукумат;
− санљиши корхонањои тиљоратї бо маќсади таъмини истифодабарии
ченак ва тарозуњои дуруст дар савдо;
− назорати иљрои ќонунугузорї, иљрои амалњои тафтишотї ва
маъмурї оид ба тасдиќи њуљљатии риояи ќонунгузорї ё ошкор намудани
вайронкунињо ва ба љавобгарї кашидан, омоданамоии санадњо,
протоколњо, њисоботњо ва мукотибот. Онњо метавонанд, дастурњои
идоравиро аз шахсони мансабдори олии њукумат ё дигар роњбарон гиранд.
Ба уњдадорињои онњо мумкин аст, назорати дигар кормандон низ дохил
карда шавад.
1029. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳи ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
3350 Њайати миёнаи техникї дар хизмати давлатї
§ 2. 3350. Њайати миёнаи техникї дар хизмати давлатї
1030. Њайати миёнаи техникї дар хизмати давлатї меъёрњои давлатї
ва санадњои меъёрии дахлдорро татбиќ мекунад ё истифода мебарад,
њуљљатњоро аз шањрвандон барои пешнињод намудани хизматрасонињои
давлатї дар соњаи пардохтњои иљтимої, молумулк, гирифтани иљозатнома,
њуљљатњои иљозатдињанда барои пеш бурдани тиљорат ќабул мекунанд ва
месанљанд.
1031. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− ба ањолї додани машварат оид ба масъалањои расонидани
хизматрасонињои давлатї;
− машваратдињї ба шахсони воќеї ва корхонањо дар бораи ќонунњо,
ќоидањо ва дастурамалњои батанзимдарорандаи барномањои давлатии
кумаки иљтимої, муайянкунї ва пардохти кумакпулї ё пешнињоди хизматрасонињо, инчунин, њуќуќ ва уњдадорињои шахсият;
− ќабул ва санљиши аризањо, њуљљатњо аз ањолї барои расонидани
хизматрасонии давлатї, аз љумла, барои дастгирии иљтимої ва кумакњо;
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− баррасии дархостњо ва дигар њуљљатњои мувофиќ барои муайян
кардани намуд ва андозаи кумакпулињое, ки шахс ба гирифтани онњо њуќуќ
дорад;
− ба дархосткунандагон додани иттилоот дар бораи вазъи баррасии
аризањо ва ќабули ќарорњо ба онњо алоќ;
− баррасї ва ќабули њуљљатњо оид ба пешнињоди иљозатномањо аз
љониби њукумат;
− санљиши корхонањои тиљоратї бо маќсади таъмини истифодабарии
ченак ва тарозуњои дуруст дар савдо;
− назорати иљрои ќонунугузорї, иљрои амалњои тафтишотї ва
маъмурї оид ба тасдиќи њуљљатии риояи ќонунгузорї ё ошкор намудани
вайронкунињо ва ба љавобгарї кашидан, омоданамоии санадњо,
протоколњо, њисоботњо ва мукотибот. Онњо метавонанд, дастурњои
идоравиро аз шахсони мансабдори олии њукумат ё дигар роњбарон гиранд.
Ба уњдадорињои онњо мумкин аст, назорати дигар кормандон низ дохил
карда шавад.
1032. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– нозир оид ба даъвоњо ба таъминоти иљтимої;
– нозири расонандаи хизматрасонии давлатї;
– мутахассис оид ба расонидани хизмати иљтимої ба ањолї;
– нозир оид ба таъминоти нафаќа.
1033. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– директори маркази хизматрасонии иљтимої–1344;
– мутахассис оид ба кори иљтимої–2635;
– хизматчї оид ба мусоидат ба шуѓли ањолї–3333.
76. ЗЕРГУРЎЊИ 34. ЊАЙАТИ МИЁНАИ МАХСУС
ДАР СОЊАИ КОРЊОИ ЊУЌУЌӢ, ИЉТИМОЇ, ФАРЊАНГ,
ВАРЗИШ ВА МАШЃУЛИЯТЊОИ ЊАММОНАНД
1034. Њайати миёнаи махсус дар соњаи корњои њуќуќӣ, иљтимої,
фарњанг, варзиш ва машѓулиятњои њаммонанд, супоришњои техникии
алоќамандро бо истифодаи донишњои амалии мансуб ба хизматрасонињои
њуќуќї, кори иљтимої, фарњанг, омоданамоии ѓизо, варзиш ва дин, иљро
менамоянд. Сатҳи салоњияти аксар машѓулиятњои ба ин зергурӯҳ
дохилшаванда, ба сатњи чоруми тахассуси мувофиќат мекунад.
1035. Ба уҳдадориҳои кормандони зергурўњи мазкур, одатан, дохил
мешавад:
− пешнињод намудани хизматрасонињои техникї ва амалии иљрои
корњои ёрирасон дар мурофиањои судї ва тафтишот њангоми татбиќи
барномањои иљтимої ва кумаки љамъиятї ва њамчунин, њангоми
гузаронидани чорабинињои динї ва фарњангї;
− иштирок ва доварї дар чорабинињои варзишї;
327

− коркард ва амаликунии тамринњои варзишї, фитнес ва барномањои
дамгирї;
− муттањидкунии малакањои эљодї ва техникї дар чорабинињои
гуногуни бадеї, фарњангї ва дигар чорабинињо;
− эљоди таом, тањияи таомнома ва назорати омоданамоии хўрок.
1036. Машѓулиятњои зергурўњи мазкур ба гурўҳҳои хурди зерин таќсим
мешаванд:
341 Њайати миёнаи махсус оид ба хизматрасонињои њуќуќї, иљтимої ва
дин
342 Кормандони соњањои варзиш, тайёрии љисмонї ва фитнес
343 Њайати миёна дар соњаи фарњанг ва таббоњї
344 Њайати миёна дар саноати фароѓатї ва истироњатї
345 Њайати миёна дар соҳаи корњои иљтимої, хизматрасонии иљтимої,
иљтимоии абилитатсионї ва тавонбахшї
77. ГУРЎЊИ ХУРДИ 341.
§ 1. Њайати миёнаи махсус оид ба
хизматрасонињои њуќуќї, иљтимої ва дин
1037. Њайати миёнаи махсус оид ба хизматрасонињои њуќуќї, иљтимої
ва дин кумакњои техникї ва амалї ва дастгирии функсионалиро дар
пешбурди равандњои њуќуќї ва тафтишот, татбиќи барномањои кумакњои
иљтимої ва љамъиятї ва фаъолиятњои динї мерасонанд.
1038. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан, дохил
мешаванд:
− мусоидат намудан ва дастгирии мутахассисон–соњибкасбон дар
соњаи фаъолиятњои њуќуќї, иљтимої ва динї;
− гирифтан ва тањлили маълумоти воќеї, омоданамоии њуљљатњои
њуќуќї ва супоридани ќарорњои судї;
− идоракунї ва татбиќи барномањои кумакњои иљтимої ва
хизматрасонињои коммуналї, мусоидат намудан ба мизољон њангоми њалли
масъалањои шахсї ва иљтимої;
− расонидани кумаки амалї ва дастгирии маънавии шахсони алоњида
ва љомеаи ба дигар гурўњ дохилшуда.
1039. Машѓулиятњои гурўњи хурд ба гурўҳҳои ибтидоии зерин тақсим
мешаванд:
3411 Њайати миёнаи махсус дар соњаи њуќуќшиносї ва машѓулиятњои
њаммонанд
3412 Кормандон дар соҳаи ташкил ва пешбурди кори иљтимої
3413 Хизматчиёни динии мартабаи руњонї надошта
§ 2. 3411. Њайати миёнаи махсус дар соњаи
њуќуќшиносї ва машѓулиятњои њаммонанд
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1040. Њайати миёнаи махсус дар соњаи њуќуќшиносї ва машѓулиятњои
њаммонанд корњои ёрирасонро дар судњои умумии њуќуќи ё дар идорањои
адвокатї иљро менамоянд, хизматрасонињои алоќаманд ба масъалањои
зерини њуќуќї, ба монанди, барасмиятдарории шартномањои суѓуртавї,
додани молумулк ва ќарзњо, њамчунин, дигар амалиёти молиявї
мерасонанд ё барои мизољон тафтишот мегузаронанд.
1041. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– барасмиятдарории њуљљатии амалиёти судї ва ќарорњои суд;
– супоридани аризањои даъвогї, даъватномањо, огоњномањо, ордерњо,
хабарномањо бо даъват ба суд ва дигар ќарорњои судї;
– нигоњ доштани тартибот дар суд ва њуљрањои машваратї;
– омоданамоии њуљљатњои њуќуќї, аз љумла дарљњои кўтоњи
парвандањои судї барои њимоятгарон, ариза, мурољиат, васиятнома ва
шартнома, њамчунин, тайёр кардани ќоѓазњо барои љамъбасткунии мавќеи
њуќуќї ё бо дарљи шартњои пешнињоди ќарзњо ё суѓуртакунонї;
– тањќиќи далелњо, љамъоварии маълумот ва омўзиши кодексњои
дахлдор, ќарорњо ва дигар њуљљатњои њуќуќї барои омоданамоии
парвандањо;
– ба мизољон расонидани хизматрасонињои машваратї оид ба
масъалањои њуќуќї;
– омўзиши њуљљатњо аз рўйи масъалањои њуќуќї, ба монанди
барасмиятдарории ќарзњои ипотекї, гаравњо, ќарорњои судї, сервитутњо,
шартномањо ва њуљљатњо барои санљиши аслї будани кафолатњои њуќуќї
ва њуќуќи моликият;
– омода намудани њуљљатњои алоќаманд бо супоридани мулки
ѓайриманќул, сањмияњо ё дигар масъалањои баќайдгирии расмиро
талабкунанда;
– санљишњои имконпазирии њолатњои дуздии маҳсулот, пул, маълумот
аз муассисањои корї ва дигар њолатњои имконпазири ахлоќи ѓайриќонунии
фармоишгарон ва кормандон;
– санљиши фаъолияти муассисањо, вазъият ё ахлоќи шахсони хусусї аз
номи мизољон.
1042. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− ёрдамчии њуќуќшинос;
− маъмури судї;
− машвартчии њуќуќї (тахассуси миёна).
1043. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– машваратчии њуќуќї–2611;
– њуќуќшинос–2611;
– нотариус–2611;
– судя–2612;
– маъмури судї–3411.
§ 3. 3412. Кормандон дар соҳаи
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ташкил ва пешбурди кори иљтимої
1044. Кормандон дар соҳаи ташкил ва пешбурди кори иљтимої идора
ва татбиќи барномањои кумаки иљтимої, пешнињоди хизматрасонињои
љамъиятиро амалї менамоянд ва ба мизољон барои њалли масъалањои
шахсї ва иљтимоии онњо кумак мерасонанд.
1045. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– љамъоварии маълумоти дахлдор ба талаботи мизољон ва арзёбии
малакањои мувофиќ, тарафњои ќавї ва камбудињо;
– расонидани кумак ба шахсони дорои имкониятњои мањдуд ва
одамони куњансол бо маќсади гирифтани хизматрасонињои зарурї ва
бењтарсозии ќобилияти мутобиќшавии онњо дар љомеа;
– расонидани кумак ба мизољон барои муайян кардани вариантњои
эњтимолї ва тањияи наќшањои амалиёт ва таъмин намудани кумаки лозимї;
– расонидани кумак ба мизољон ба муайян кардан ва таъмини
дастрасї ба захирањои љамъиятї,аз љумла кумакњои њуќуќї, тиббї ва
молиявї, манзил, шуѓл, наќлиёт, кумакрасонї дар рафтуомад, боѓчањои
кўдакона ва дигар намуди хизматрасонињо;
– машвартдињї ба шахсони дар хонањои кўдакон ва интернатњо
истиќоматкунанда, назорати фаъолияти онњо ва расонидани кумак дар
банаќшагирии тохатмї ва баъдихатмии њаёти минбаъдаи онњо;
– иштирок дар интихоб ва ќабули мизољон барои иштирок дар
барномањои мувофиќ;
– пешнињод намудани кумак њангоми њолатњои буњронї ва
хизматрасонї оид ба пешнињоди манзили муваќќатї;
– расонидани кумак барои ба даст овардани касб ва
бокортаъминшавї, љалб намудан ба барномањои пешгирї ва табобат аз
нашъамандї, барномањои идоракунандаи рафтор, барномањои љавонон ва
дигар барномањои љамъиятї ва иљтимої тањти роњбарии мутахассисон–
соњибкасбон дар соњаи кори иљтимої ё тандурустї;
– расонидани кумак дар арзёбии самаранокии чорањо ва барномањои
истифодашаванда, мониторинг ва пешбурди њисоботњо оид ба кор бо
мизољон;
– нигоњдории алоќа бо дигар хадамоти иљтимої, мактабњо ва
муассисањои тандурустии алоќаманд бо пешнињодкунии иттилоот дар
бораи мизољон ва барои гирифтани робитаи мутаќобила аз мизољон барои
арзёбии таѓйирот дар вазъияти умумї.
1046. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– корманд оид ба корњои љавонон;
– корманди маркази буњронї;
– корманди маркази оилавї;
– корманди иљтимої.
1047. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– машваратчии оилавї–2635;
– мутахассис оид ба кори иљтимої–2635.
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§ 4. 3413. Хизматчиёни
динии мартабаи руњонї надошта
1048. Хизматчиёни динии мартабаи руњонї надошта ба ибодаткунандагон ё љамоати динї кумак мерасонанд ва дастгирї мекунанд, вазъ
мегўянд ва таълимоти динњои муайянро бо кушиши бењтар кардани
некўањволї ба ќувваи эътиќод ва маслињати руњонї пањн мекунанд.
1049. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– вазъгўї ва пањн кардани таълимоти ин ва ё он эътиќоди динї;
– расонидани кумак њангоми гузаронидани ибодат ва маросимњои
динї;
– мусодат намудан дар гирифтани таълимоти динї, идоракунии
руњонї ва дастгирии маънавии одамон ва љомеа;
– ташкил ва иштирок дар барномањо оид ба таъмини хўрокворї,
либос ва манзил барои муњтољон;
– машваратдињї ба љомеа ва шахсони алоњида оид ба масъалањои
ахлоќи мувофиќ, нигоњдории эътиќод ё бењтарсозии некуањволии онњо.
1050. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– воиз (католикї);
– имомхатиб;
– хизматчиёни ташкилоти динии мартабаи руњонї надошта.
1051. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– сархатиб–2636;
– руњонї–2636.
78. ГУРЎЊИ ХУРДИ 342.
§ 1. Кормандони соҳањои варзиш, тайёрии љисмонї ва фитнес
1052. Кормандони соҳањои варзиш, тайёрии љисмонї ва фитнес
чорабинињои варзиширо барои љалби даромадњои молиявї омода
мекунанд ва дар он иштрок менамоянд, дўстдорон ва варзишгарони
касбиро барои бењтар намудани натиљањои варзишї тамрин медињанд,
машѓулиятњои тайёрии љисмонї ва варзиши оммавиро барои љавонон ва
дигар гурўњњои ањолї ташкил мекунанд, ташкил ва доварии чорабинињои
варзиширо таъмини менамоянд, омўзиши варзишї, омоданамої ва
назорати шаклњои гуногуни фаъолнокї ва дигар чорабинињои дилхуширо
ба роњ мемонанд.
1053. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− иштирок дар мусобиќањои варзишї;
− гузаронидани чорабинињои варзишї оид ба рушди ќобилиятњо ва
васеъ намудани донишњо оид ба варзиш;
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− тартиб додани ќоидањои гузаронидани мусобиќањои варзишї ва
њамчунин, назорати рафти гузаронидани онњо дахлдор;
− банаќшагирї, ташкил ва гузаронидани машѓулиятњои амалї
(тамринњо);
− рушд ва тартиб додани фитнес - барномањо;
− гузаронидани машѓулиятњои гурўњї дар синфњо ва омўзиши
инфиродї дар љараёни машѓулиятњои фитнесї;
− оммавигардонии варзиш ва дастовардњои варзишї;
− љалби љавонон ба варзиш.
1054. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
3421 Варзишгарон
3422 Мураббиёни варзишдастурдињандагон, аз љумла дар муассисаҳои
таълимӣ
3423 Дастурдињандагони клубњои фитнес, минтаќањои варзишии
истироњатї ва ташкилкунандагони барномањои варзишї
§ 2. 3421. Варзишгарон
1055. Варзишгарон дар мусобиќањои варзишї иштирок менамоянд.
Онњо дар шакли инфиродї ё дар дохили дастањо, вобаста ба интихоби
намуди варзиш тамрин ва мусобиќа мекунанд
1056. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– иштирок дар мусобиќањои варзишї;
– иштирок дар машќњои пайвастаи амалї ва таълимї ва гузаронидани
дарсњои хусусї барои нигоњ доштани сатњи зарурии омодагии љисмонї ва
мањорат;
– гузаронидани чорабинињои варзишї ва ширкатњои рекламавї дар
васоити ахбори омма;
– нигоњдории сатњи баланди мањорат дар намуди маълуми варзиш;
– ќабули ќарорњо оид ба стратегияи омодагии варзишї дар раванди
гузаронидани машваратњо бо мураббиён;
– арзёбии дигар раќибон ва шароитњо дар майдонњои варзишї;
– иштирок дар чорабинињои варзишї;
– риояи ќоидањо ва дастурњои алоќаманд бо намуди мушаххаси
варзиш;
– иљрои наќшањои инфиродии омодашавї, вазифањои тамрин ва
мусобиќавї;
– ба роњ мондани ташвиќу тарѓиби тайёрии љисмонї ва варзиш;
– расонидани кумаки амалї ба варзишгари љавон.
1057. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳҳои ибтидоии мазкур мансуб:
– муштзан;
– гўштингир;
– дучархарон;
– лижарон;
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–
–
–
–
–

варзишгар;
теннисбоз;
футболбоз;
хоккейбоз;
шоњмотбоз.
§ 3. 3422. Мураббиёни варзиш,
дастурдињандагон, аз љумла дар муассисаҳои таълимӣ

1058. Мураббиёни варзиш, дастурдињандагон, аз љумла дар муассисањои таълимї омўзиши таълимгирандагони тарбияи љисмониро ба наќша
мегиранд ва ба роњ мемонанд, њамчунин, бо варзишгарон–дўстдорон ва
варзишгарони касбї барои бењтар намудани дастовардњои варзишии онњо
кор мекунанд, мусоидат намудан ба иштироки бештар дар варзиш,
барасмиятдарории њуљљатгузорињое, ки дар онњо дастовардњои варзишї ва
натиљањои алоњидаи варзишгарон ва дастањо ба ќайд гирифта мешаванд,
њамчунин омодакунї ва гузаронидани чорабинињои варзиширо дар
мутобиќатї бо ќоидањои муќарраргардида ташкил ва иљро менамоянд.
1059. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– банаќшагирї ва ба роњ мондани раванди таълим дар мутобиќатї бо
барномањои омўзишї бо назардошти синну сол, тайёр будан, хусусиятњои
хоси инфиродї ва рўњонию љисмонї ва шавќу њаваси таълимгирандагон;
– коркард, банаќшагирї ва њамоњангсозии љадвалњо ва барномањои
мусобиќот;
– омодашавї барои ташкил ва гузаронидани чемпионатњо ва дигар
мусобиќањои варзишї;
– њавасмандї ва омоданамоии варзишгарон ё дастањо барои
мусобиќањо ё бозињо;
– коркарди стратегияњои раќобатпазир, наќшањои бозї ва амали
варзишгарон ва бозингарон њангоми бозї ё гузаронидани чорабинињои
варзишї;
– пайгирї ва тањлили техника ва баромадњои варзишгарон ва муайян
намудани заруриятњо барои такмили минбаъда;
– назорати ваќти баанљомрасии бозї ва пешбурди њисоб дар ваќти
гузаронидани чорабинињо ва мусобиќањо;
– доварї дар ваќти баромади варзишгарон дар мусобиќањо, додани
холњо, љаримабандї вобаста ба њуќуќвайронкунї ва муайян кардани
натиљањо;
– ташкили њамоњангсозї бо васоити ахбори омма ва сарпарастон;
– баќайдгирии њисобњои варзишї ва дигар рекордњои варзишї ва
дастовардњо;
– назорати риояи ќоидањои мусобиќањои варзишї ва ќоидањои
зиддидопингї;
– банаќшагирї ва гузаронидани чорабинињо вобаста ба тарѓибу
ташвиќи тайёрии љисмонї ва варзиш;
1060. Намунаҳои машғулияти ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
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– довари варзиш, њакам;
– довар;
– мураббї;
– дастурдињанда– методисти муассисаҳои варзишї.
1061. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– дастурдињанда оид ба аэробика–3423;
– дастурдињанда оид ба дайвинг–3423;
– дастурдињанда оид ба фитнес–3423.
§ 4. 3423. Дастурдињандагони клубњои
фитнес, минтаќањои варзишии истироњатї
ва ташкилкунандагони барномањои варзишї
1062. Дастурдињандагони клубњои фитнес, минтаќањои варзишии
истироњатї ва ташкилкунандагони барномањои варзишї барномањоро
мебаранд, гурўњ ва шахсони алоњидаро оид ба гузаронидани фароѓат,
ташрифи фитнес– клубњо ё дилхушї дар фазои кушод ташкил ва дастур
медињанд.
1063. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– банаќшагирї ва гузаронидани фароѓат ва машѓул шудан бо фитнес;
– мониторинги чорабинињои рекретсионї, варзишї ва фитнесї барои
таъмини бехатарї ва расонидани ёрии оперативї ва аввалияи тиббии дар
сурати зарурї;
– арзёбї ва мониторинги ќобилиятњои варзишї ва маълумоти
мизољон, додани тавсияњо барои фаъолияти минбаъда;
– намоиш ва омўзонидани њаракатњои бадан, мафњумњо ва малакањои
истифодашаванда дар ќоидањои фитнес ва фаъолияти рекреатсионї;
– омўзонидани истифодабарии таљњизоти варзишї;
– дастурдињї барои риояи техникаи бехатарї, меъёрњо ва ќоидањои
варзишї.
1064. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дастурдињанда оид ба аэробика;
– дастурдињанда оид ба кўњнавардї ва шухпаймої;
– дастурдињанда оид ба дайвинг;
– дастурдињанда оид ба оббозї;
– дастурдињанда оид ба дилхушї дар њавои кушод;
– дастурдињанда оид ба йога;
– дастурдињанда оид ба варзиш бо воњидњои таваккалї.
1065. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– дастурдињанда оид ба картинг–5170;
– дастурдињанда оид ба раќс–5170.
79. ГУРЎЊИ ХУРДИ 343.
§ 1. Њайати миёнаи соњаи санъат, фарњанг ва таббоњї
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1066. Њайати миёнаи соњаи санъат, фарњанг ва таббоњї ќобилияти
эљодї, техникї ва донишњои фарњангиро њангоми истењсол ва тайёр
кардани аксњо, ороиши сањна, сипарњои реклама ва лавњањо барои
маѓозањо, дохили хонањо, объектњоро барои ороишдињї, намоишњои
коллексияњои китобхона ва коллексияи долонњо, системаи нигоњдорї ва
фењристкунонї, тањияи таомномањо ва пешнињоди мањсулоти хӯрока,
расондани дастгирї њангоми истењсоли кинофилмњо ва дар телевизион ва
њамчунин, дигар соњањои бадеї ва фаъолияти фарњангї муттањид мекунанд.
1067. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
- кор бо камераи суратгирї барои гирифтани сурати одамон, воќеањо,
сањнањо, масолењ ва дигар ашёњо;
- истифодаи усулњои бадеии ороиши маҳсулот, ороиши дохили биноњо ва
њавасмандгардонии фурўш;
- васл ва омоданамоии объектњо барои инъикос, коркард ва ташкили
намоишгоњњои љињозот, намоишдињии ашёњо ва намоишдињии минтаќањо;
- тарњсозии таомномањо ва назорати омоданамоии мањсулоти хўрокворї;
- кумакрасонї ба роњбарон ва иљрокунандагон дар басањнагузории
намоишномањои театрї, истењсоли кинофилмњо, татбиќи лоињањои
телевизионї ё тиљоратї.
1068. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
3431 Суратгирњо (бадеї)
3432 Ороишгарони дохили бино ва рассомон–ороишдињандањо
3433 Њайати миёнаи долонњои бадеї, осорхонањо ва китобхонањо
3434 Сарошпазњо
3435 Њайати миёнаи санъат, фарњанг ва таббоњии ба гурӯњњои дигар
шомилнашуда
§ 2. 3431. Суратгирњо (бадеї)
1069. Суратгирњо (бадеї) бо камерањои суратгирї кор мекунанд ва
одамон, њодисањо, сањнањо, масолењ, маҳсулот ва дигар ашёњоро сурат
мегиранд. Дар асоси суратњо бо истифода аз муносибати эљодї, асарњои
бадеї (суратњо) ва манзарањо месозанд.
1070. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– тайёркунии суратњо барои реклама ё дигар маќсадњои тиљоратї,
саноатї ва илмї, барои тасвирњои њикояњо ва маќолањо дар рўзнома,
маљаллањо ва дигар нашрияњо;
– тайёр кардани суратњои шахс ва гурўњи шахсон, асарњои бадеї
(суратњо) ва манзарањо;
– омўхтани талаботњои супоришњои мушаххас ва ќабули ќарор оид ба
навъњои камера, наворњо, љузъиёти равшандињанда ва манзарњое, ки
истифода мешаванд;
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– муайян кардани композитсияи
тасвир, гузаронидани танзими
техникии таљњизот ва суратгирии объект;
– кор бо сканерњо барои гузарондани тасвири сурат ба компютер;
– кор бо компютер барои ислоњи тасвири сурат;
– мутобиќкунонии тасвири суратњои мављуда њангоми сохтани
тасвирњои нави раќамие, ки ба мањсулоти мултимедї ворид карда
мешаванд;
– истифодаи компютер ва дигар усулњо барои ташкили асарнокии
визуалии зарурї.
1071. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– суратгири хабарнигор;
– суратгири варзишї;
– суратгир;
– суратгири пайкарнигар;
– рассом–суратгир.
1072. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– банаворгирандаи синамо–3521;
– банаворгирандаи видеонаворњо–3521;
– суратгири њаккокии механикии сурат–7321.
§ 3. 3432. Тарроњони дохили
бино ва рассомон–ороишдињандањо
1073. Тарроњони дохили бино ва рассомон–ороишдињандањо тарњкашї
ва тарроњии дохили биноњои тиљоратї, саноатї, љамъиятї, савдо ва
иншооти истиќоматиро барои ташаккулдињии муњит бо назардошти
њадафњо, бо ба эътибор гирифтани моилњое, ки барои бењтар гардидани
сифати зиндагї ва шароити кор ва њамчунин, њавасмандкунии фурўш
мусоидат мекунад, роњандозї менамоянд. Онњо корњоро ба роњ мемонанд,
дар сохтмон ва пардози бино ва иншоот барои ороишоти бадеии дохили
бино, намоишномањо (дар театрњо) њамоњангсозї менамоянд. Ба гурўњи
мазкур њамчунин, тарроњони тарњкаши амсилањои нави либосњо ва
пойафзолњо дохил мешаванд.
1074. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– муайян кардани њадафњо ва мањдудиятњои тарроњї тавассути
гузаронидани машварат бо мизољон ва љонибњои манфиатдор;
– тањќиќот ва тањлили талаботњои фазої, функсионалї ва эстетикї,
инчунин, талаботњои самаранокї ва бехатарї;
– коркарди консепсияњои тарњ барои дохили биноњо;
– тайёркунии ангорањо, љадвалњо, тасвирњо ва наќшањо барои
муњокимаи консепсияи тарроњї;
– гуфтушунидњо бо мизољон оид ба ќарорњои лоињавї ва њамчунин, бо
њайати амаликунандаи идоракунї, боррасонї ва сохтмон;
– интихоб, аниќ кардан ва тавсияњо оид ба масолењи функсионалї ва
пардоздињї, љињозот ва мањсулот барои дохили биноњо;
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– муњокима ва ќабули тарроњии интихобшуда барои сохтмон ва
ороиши иншоот;
– њамоњангсозии сохтмон ва ороишоти дохили бино;
– лоињакашї ва ороиш ва наќшунигорбандии ороиши сањна;
– коркард ва тарроњии амсилањои либос, пойафзол ва дигар молњои
талаботи умум (аз љумла, тарњроњии пойафзолњои ортопедї);
– лоињакашї ва ороиш додани намоишљоњо ва дигар минтаќањои
рекламавї барои пешбарї кардани мањсулот ва хизматрасонињо дар
бозорњо.
1075. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ороишдињандаи дохили бино;
– тарроњи дохили бино;
– тарроњи манзарњо;
– тарроњи студия;
– тарроњи сањна;
– рассом–ороишдињанда (тахассуси миёна);
– тарњкаши пойафзоли ортопедї.
1076. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– тарроњи дохили бино ва рассомон–ороишдињандагон–3432;
– меъмор–2161;
– меъмори манзарї–2162;
– тарроњи љињозот–2163.
§ 4. 3433. Њайати ёридињандаи касбии
долонњои бадеї, осорхонањо ва китобхонањо
1077. Њайати ёридињандаи касбии долонњои бадеї, осорхонањо ва
китобхонањо омоданамоии асарњои санъат, намунањо ва артефактњоро
барои коллексия роњандозї менамоянд, намоишгоњњои нигорањоро
маслињат ва ташкил менамоянд, ба китобдорон дар раванди ташкил ва
идораи системањои коркарди маводњои баќайдгирифташуда ва њуљљатњо
кумак мерасонанд.
1078. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– бањисобгирї ва омоданамоии объектњо барои инъикос;
– тањия ва ташкили расондани таљњизоти намоишгоњї, ороиши
пештоќњо ва минтаќањои намоишї;
– расонидани кумак дар ташкили рўшної ва таљњизоти намоишї;
– ќабул, расонидан, бастабандї ва бастакушоии нигорањо;
– фармоиши масолењи нав барои китобхонањо ва нигоњдории фондњои
китобхонањо ва системањои коллектории китобхонањо;
– фењристкунонии маводи нашриётї ва дастхатњо;
– ворид намудани маълумот дар махзани маълумот ва тањрири ќайдњо
дар компютер;
– кор бо техникањои аудиовизуалї ва чопкунанда;
– љустуљў ва санљиши маълумоти библиографї.
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1079. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– хизматчии китобхона;
– мутахассис оид ба баќайдгирии ашёњои осорхона;
– техники осорхона.
§ 5. 3434. Сарошпазњо
1080. Сарошпазњо таомномањоро месозанд, хўрокњои нав эљод
мекунанд, раванди банаќшагирї, ташкил ва худи
тайёр кардани
хўрокњоро дар мењмонхонањо, тарабхонањо ва дигар љойњои хўроки
љамъиятї, дар ќаторањои мусофиркаш ва дар хољагињои шахсї назорат
мебаранд.
1081. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– банаќшагирї ва коркарди дастурњои ошпазї, таомномањо бо
бањодињии мањсулоти хӯрока ва арзиши ќувваи корї ва њамчунин,
фармоиши мањсулот;
– назорати сифати хўрокњо дар њамаи давраи омодакунї ва
пешнињоди онњо;
– муњокимаи масъалањои омоданамоии хўрокњо бо роњбарон,
парњездонон, кормандони ошхона ва њайати хизматрасон;
– назорат ва њамоњангсозии фаъолияти ошпазњо ва дигар кормандони
машѓул ба омода кардани хўрок;
– санљиши масолењ, таљњизот ва минтаќањои корї барои таъмини
мутобиќатї бо стандартњои муќарраргардида;
– муайян намудани чї тавр пешнињод кардани хўрок ва њамчунин,
эљоди тарзи ороишдињии таом;
– дастурдињии ошпазњо ва дигар кормандон оид ба масъалањои
омоданамої, тайёркунии хўрокњо, гарнирњо, инчунин, рўнамокунонии
маҳсулоти хўрока;
– иштирок дар интихоби њайат барои ошхона ва мониторинги
истифодабарии онњо;
– тайёркунї, интихоби забудањо ва омоданамоии маҳсулоти махсуси
хўрока ва таомњои мураккаб;
– фањмондадињї ва таъмини риояи бењдоштї ва бехатарии маҳсулоти
хўрока.
1082. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– бренд–сардор;
– су–сардор;
– сардор–ќаннод;
– сарошпаз;
– сарошпази намакинњо;
– сарошпази ќайлањо.
1083. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– ошпаз–5120;
– ошпаз дар мењмонхона–5120;
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– ошпаз дар ќањвахонањо–5120;
– тайёркунандаи хўроки тезтайёр–9410.
§ 6. 3435. Њайати миёнаи санъат, фарњанг
ва таббоњии ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
1084. Ба ин гурўњи ибтидої њайати миёнаи санъат, фарњанг ва
таббоњии ба дигар гурўњњои ибтидоии гурўњи хурди 343 Њайати миёна дар
соњаи санъат, фарњанг ва таббоњї шомилнашуда дохил мегарданд.
Масалан, ин љо онњое дохил шудаанд, ки ба роњбарон ё њунармандон дар
басањнагузории намоишномањои театрї, истењсоли кинофилмњо, татбиќи
лоињањои телевизионї ё дигар лоињањои тиљоратии бадеї кумак
мерасонанд.
1085. Намунаҳои машғулияти ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– каскадер;
– њамоњангсози њуќќабозї;
– суфлер;
– техник оид ба воситањои махсус;
– рассом оид ба бодиарт;
– рассом оид ба њуќќањо.
1086. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– басањнагузоранда–2654;
– њунарманд оид ба воситањои махсус–3440.
80. ГУРЎЊИ ХУРДИ 344.
§ 1. Њайати миёна дар соҳаи саноати фароѓатї ва истироњат
1087. Њайати миёна дар соҳаи саноати фароѓатї ва истироњат намоишномањои диданбоб ва дилхушкунандаро дар сањна, мюзик-хол, дар кўча,
сирк ва дар майдонњои варзишї, боѓњои истироњатї ба намоиш мегузоранд. Онњо тањти роњбарии менељерњо, продюссерон ё мустаќилона кор
мекунанд. Дар баъзе мавридњо, онњо метавонанд, кори роњбарї ё
омоданамоии дигар кормандонро ба роњ монанд.
1088. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан, дохил
мешавад: иљрои баромадњои тамошобоби дилхушикунанда, намоишдињии
шуъбадањо, иљрои њуќќабозињои акробатикии мураккабу таъсиррасон ва
дигар баромадњои сиркї.
1089. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳи ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
3440
Њайати миёна дар соҳаи саноати фароѓатї ва истироњат
§ 2. 3440. Њайати миёна дар саноати фароѓатї ва истироњат
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1090. Њайати миёна дар саноати фароѓатї ва истироњат њозиронро бо
нишон додани намоишномањои диданбоб ва дилхушкунанда дар сањна,
мюзик-хол, дар кўча, сирк. майдонњои варзишї, боѓњои истироњатї хушнуд
мекунанд.
1091. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– омоданамоии сенарияи баромадњои худ барои тамошобинон;
– иљрои њуќќабозињои дилхушкунанда, бозї кардани сањнањои
хандаовар;
– намоишдињии шуъбадањо, намоишњои жанри чашмбандї, санъати
гипноз;
– иљрои намоишњои мураккаб ва таъсиррасони акробатикї ва
гимнастикї, њуќќабозињои жонглёрї.
1092. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– њунарманд оид ба таъсиррасонии махсус;
– раќќоси клубњои шабона;
– њофизи кўчагї (мусиќачї).
1093. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– њунарманди ансамбли ќиёфабозї–2655;
– диск – жокей дар радио–2656;
– њунарманди жанри «акробатика»–2659;
– њунарманди жанри «жонглёрї»–2659;
– каскадёр–3440.
81. ГУРЎЊИ ХУРДИ 345.
§ 1. Њайати миёна дар соҳаи кори иљтимої,
хизматрасонии иљтимої, абилитатсия ва тавонбахшии иљтимої
1094. Њайати миёна дар соҳаи кори иљтимої, хизматрасонии иљтимої,
абилитатсия ва тавонбахшии иљтимої бо маъюбон, шахсони пиронсоли
танњо, модарони серфарзанд, кўдакони ятим, шахсони аз касалињои вазнин,
аз майпарастї ва нашъамандї ранљкашида, шањрвандони бенаво дар
њолати руњафтодагї бо сабабњои садамањои экологї, низоъ ва љангњои
байни миллатњо, , аз даст додани наздикон, оила, манзил ва монанди инњо
ќарордошта, кор мекунанд.
1095. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан, дохил
мешаванд:
− ташкил ва пешнињоди кумаки зарурии иљтимоии (хизматрасонињои
иљтимої, хизматрасонињо, тавонбахшї, машваратдињї) инфиродї, дар
доираи оила, дар љомеа ва дар муассисањои хизматрасонињои иљтимої;
− њайати миёна дар амалишавии њуќуќњои шањрвандон барои њифзи
иљтимої, маориф, мењнат ва истироњат мусоидат менамоянд, барои
пешгирї ва паси сар кардани њолатњои вазнини њаётї ва масъалањои
иљтимої кумак мерасонанд;
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− њайати миёна тањти роњбарии мутахассисони дорои сатњи бештар
баланд тахассусї ва роњбарони ташкилотњо кор мекунанд ва њамчунин,
метавонанд, роњбарии дигар кормандонро роњандозї намоянд.
1096. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
3451
Кормандони иљтимої
3452
Ёварони иљтимої
3453
Ёрдамчиёни табибони љисмонї (физиотерапевтњо)
3454
Ёрдамчиёни эрготерапевтњо
§ 2. 3451. Кормандони иљтимої
1097. Кормандони иљтимої дар ташкили расонидани кумак ва ёрии
байнињамдигарии одамон ва гурўњњои дар њолати душвори њаётї афтода,
барќарорсозии равонї– иљтимої ва воридкунии онњо бо љомеа мусоидат
менамоянд. Онњо кумакњои молї– маишї ва дастгирињои ахлоќї– њуќуќї
мерасонанд, шањрвандони чунин намудњои кумакњо эњтиёљдоштаро ошкор
мекунанд, тавсифот ва андозаи дастгирии заруриро муайян месозанд.
1098. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− иштирок дар банақшагирӣ, ташкил ва бевосита пешниҳод намудани
хизматрасониҳои иҷтимоӣ;
− мусоидат намудан дар рушди системаҳои пешниҳодкунии хизматрасониҳо барои шаҳрвандони дар ҳолати душвори њаётї қарордошта;
− муайян намудани шахсони осебпазир ва гурўҳи шаҳрвандон дар
ҷомеа, муайян намудани тавсифот ва андозаи кумаки зарурӣ ба онҳо;
− ташкили раванди пешниҳоди хизматрасониҳои иҷтимоӣ;
− мусоидат дар гузаронидани мониторинг ва шарҳи натиҷаҳои
хизматрасониҳои пешнињодшаванда, аз ҷумла, мониторинги парастории
фардї;
− расонидани кумак ба шахсони алоҳида ва оилаҳо дар ҳалли
масъалаҳои шахсӣ ва иҷтимоӣ;
− расонидани кумак дар бартарафсозии омилҳои расонандаи таъсири
манфӣ ба ҳолатҳои ҷисмонӣ, иҷтимоӣ, равонӣ, иқтисодӣ ё тиббии
мизоҷон;
− машваратдиҳӣ оид ба масъалаҳои ҳифзи иҷтимоӣ, аз љумла
гирифтани пардохтҳои иҷтимоӣ;
− расонидани кумак ба одамони дорои тамоилҳои равонӣ ё ҷисмонӣ
дар гирифтани табобати зарурӣ ва иштирок дар ҳаёти иҷтимоӣ–меҳнатӣ;
− машваратдиҳӣ, дастгирии эњсосотї, равонӣ ва амалии мизоҷон ва
аъзои оилаи онҳо, пешниҳод намудани маълумот дар бораи хадамоти
иҷтимоӣ ва хизматрасониҳо, роҳхат додан ба хадамоти иҷтимоии зарурӣ
дар љомеа;
− гузаронидани мушоиати инфиродии иҷтимоии мизоҷон дар љомеа ва
муассисаҳои хизматрасонии иҷтимоӣ;
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− гузаронидани корҳои тарбиявӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунї
байни кўдакон ва бо роњи ҷалби онҳо ба фаъолияти фоиданоки иҷтимоӣ;
− гузаронидани корҳои маърифатӣ ва иттилоотї дар ҷомеа, оила ва
ғайра;
− иҷрои корҳои мазмунан ҳаммонанд;
− роҳбарии дигар кормандон.
1099. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳҳои ибтидоии мазкур мансуб:
– корманди иљтимої;
– ёвари иљтимої;
– мураббии иљтимої.
§ 3. 3452. Ёварони иљтимої
1100. Ёварони иљтимої бо шањрвандони хизматрасони (парастори)-и
иљтимоиро дар љомеа ё/ва муассисањои хизматрасонињои иљтимоигирифта,
кор мекунанд. Ёварони иљтимої метавонанд њам тањти роњбарии
мутахассисон ва њам мустаќилона фаъолият мекунанд.
1101. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− иштирок дар арзёбии талаботҳо ва таҳия намудани нақшаи
инфиродии хизматрасонӣ ба мизоҷон;
− пешниҳоди парастории бевосита ва/ё хизматрасони ба шахсони дорои
маъюбӣ, аз он ҷумла, ба кўдакон ва оилаи онхо дар љомеа ё муассисаҳои
хизматрасонии иҷтимоӣ;
− рушди малакаҳои мустақилона зиндагӣ кардан барои шахсони дорои
маъюбӣ дар хона ва дар ҷомеа;
− бевосита пешниҳод кардани кумаки амалии ҳаррўза, сарпарастӣ,
парасторӣ ва/ ё хизматрасонӣ ба шахсони дорои маъюбии пурра ё қисман,
имкониятҳои худхизматрасониашонро аздастдода;
− парастории инфиродии хусусияти иҷтимої ва таълимидошта
инчунин, дигар намудҳои кумакҳои дар ҳаёти ҳамарўзаи мизоҷон
ҷойдошта;
− расонидани кумак ба мизољон дар ҷамъоварии маълумоти зарурӣ ва
барасмиятдарории ҳуҷҷатҳо;
− ба роҳ мондани фаъолияти барқарор ва нигоҳдории амалҳои
байниҳамдигарӣ бо мизоҷони ба фаъолияти ҳаётии онҳо таъсири мусбат
расонанда (кори калидӣ);
− зиёрати хонаҳо ва ба роҳ монадин равандҳои барқарорсозии шахсони
дорои маъюбӣ ва аъзои оилаи онҳо аз рўйи барномаи инфиродии
барқарорсозӣ, тањия ва амалисозии наќшањои инфиродии барќарорсозї
дар асоси арзёбии талаботҳои инфиродии шахсони дорои маъюбӣ;
− ҳамоҳангсозии дигар намудҳои фаъолият мувофиқи нақшаҳои
хизматрасонии инфиродӣ;
− иҷрои корҳои аз рўйи мазмун ҳаммонанд;
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− роҳбарии дигар кормандон.
1102. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– корманди иљтимої;
– ёвари иљтимої;
– тютор (омўзгори дарсњои иловагї);
– ёвари мураббии муассисањои ислоњї–мењнатї.
§ 4. 3453. Ёрдамчиёни
табибони љисмонї (физиотерапевтњо)
1103. Ёрдамчиёни табибони љисмонї метавонанд, тањти роњбарии
табибони љисмонї ва њам мустаќилона кор кунанд. Мустаќилона кор
намуда, онњо дар њолатњои пешбинигардидаи гузошташудаи истифодаи
доираи муайяни усулњои стандартњои табобати љисмониро талабкунанда,
амал мекунанд.
1104. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− гузаронидани чорабинињо/мудохилањои физиотерапевтї барои
бењтар кардан, љуброн ё пешгирии мањдудиятњои
фаъолнокї
равонгардида;
− њаммонандкунии масъалањои муњити зист ва иљрои чорабинињои ба
таѓйирёбии он равонашуда дар сатњњои инфиродї, гурўњї ва љамъиятї;
− пешгирї (аввалия, дубора ва сеюмбора), абилитатсия ва
барќарорсозии истифодабарандагон бо беморињои кўњнаи инкишофёбанда
ва беморињои њолаташ куњнаи бардавом;
− иштирок дар банаќшагирї, ташкил, бароњмонии хизматрасонињои
физиотерапевтї, рушди системањои ин хизматрасонињо;
− банаќшагирї ва гузаронидани корњои ба пешбурди ѓояњои ба тарзи
њаёти солим равонакардашуда;
− муайян кардани захирањои фард, кумак барои инкишофи онњо
вобаста ба имкониятњои инфиродї, талабот ва хоњишњо;
− иттилоотонї ва омўзонидани гурўњњои гуногуни одамон
(истифодабарандагон, аъзои оилаи онњо ва дигар мутахассисон);
− омода намудани њисоботњо/протоколњои хаттї дар бораи
гузаронидани чорабинињо ва мудохилот;
− иљрои уњдадорињои мазмунан њаммонанд;
− роњбарии дигар кормандон.
1105. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ёрдамчии мутахассис оид ба табобати љисмонї;
– ёрдамчии мутахассис оид ба эрготерапия.
§ 5. 3454. Ёрдамчиёни эрготерапия
1106. Ёрдамчиёни эрготерапия метавонанд, тањти роњбарии
эрготерапевт ва њам мустаќилона кор кунанд. Мустаќилона кор карда,
онњо ба корњои устохонањои барќарорсозї-мењнатї роњбарї намоянд,
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арзёбии заминавии талаботњоро гузаронанд ва дар амал ќаноатмандии
онњоро татбиќ месозанд.
1107. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− гузаронидани арзёбии заминавии иљрои фаъолнокии мизољон;
− мутобиќнамоии воситањои ёридињанда, муњити хонагї ва ба ин
монанд зери эњтиёљоти мизољон;
− омўзонидани беморон/мизољон бо малакањои њаёти мустаќилона;
− расонидани кумак барои мутобиќшавии касбии мизољони синну
солашон ќобили мењнат;
− омўзонидани њунарњо ба мизољон дар устохонањои барќарорсозїмењнатї;
− иттилоотонии хешовандони мизољон ва дигар муттахассисон оид ба
хусусиятњои кумакрасонї ба мизољон ва пешгирии љарроњатбардорї;
− иљрои уњдадорињои аз рўйи мазмун њаммонанд;
− роњбарии дигар кормандон.
1108. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ёрдамчии мутахассис оид ба эрготерапия;
– ёрдамчии мутахассис оид ба табобати љисмонї;
– устои устохонаи барќарорсозї- мењнатї;
– устоди мутобиќнамоии мењнатї ва маишї.
82. ЗЕРГУРЎЊИ 35. МУТАХАССИСОН–ТЕХНИКЊО
ДАР СОЊАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ–
КОММУНИКАТСИОНЇ
1109. Мутахассисон–техникњо дар соњаи технологияњои иттилоотї–
коммуникатсионї корњои њаррўзаи системањои компютерї, системањо ва
шабакаои алоќаро нигоњ медоранд ва вазифањои техникии бо
телекоммуникатсия, пахшкунии тасвир ва садо, инчунин, бо дигар
намудњои сигналњои телекоммуникатсионї дар замин ва њавопаймо
алоќамандро иљро менамоянд. Сатҳи салоњияти аксар машѓулиятњои ба
зергурӯҳи мазкур дохилшаванда, ба сатњи сеюми тахассусї мувофиќат
мекунад.
1110. Уҳдадориҳои иљронамудаи кормандони зергурўњи мазкур,
одатан иборатанд:
− расонидани кумак ба истифодабарандагони системањои иттилоотї
ва коммуникатсионї;
− насб намудани барномањо ва таљњизоти нав;
− созмон додан, истифодабарї ва хизматрасонии техникии шабакањо
ва дигар системањои маълумотдињанда;
− насбкунї, мониторинг ва нигоњдории Интернет ва Интернетсомонањо ё таљњизоти Web–серверњо ё таъминоти барномавї;
− таѓйир додани Web–сањифањо, инчунин иљрои нусхабардории
захиравии Web– серверњо ва барќарорсозии маълумотњо;
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− назорати таљњизот барои сабти садо, тањрир ва пайвасткунии тасвир
ва овоз;
− назорат ва бурдани барномањо ва системањои шунавонидан ва
системањои моњвораї барои радио ва барномањои телевизионї;
− назорат ва нигоњдории системањои алоќаи радиої, хизматрасонињои
моњвораї ва системањои бисёршабакавї;
− пешнињоди кумаки техникии алоќаманд бо тањќиќот ва рушди
системањои компютерї ва таљњизоти телекоммуникатсионї ё тестиронии
тимсолњо;
− лоињакашї ва омоданамоии љадвали наќшањо дар мутобиќатї бо
таснифоти маълумотњо;
− таъмини назорати техникии истењсолот, истифодабарї, хизматрасонии техникї ва таъмири системањои телекоммуникатсионї.
1111. Машғулиятҳои зергурӯҳи мазкур ба гурӯҳҳои хурди зерин таќсим
мешаванд:
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Мутахассисон–техникњо оид ба истифодабарии технологияи иттилоотї –коммуникатсионӣ ва дастгирии истифодабарандагон
352 Мутахассисон–техникњо
оид
ба
телекоммуникатсия
ва
телерадиопахшкунї
83. ГУРЎЊИ ХУРДИ 351.
§ 1. Мутахассисон–техникњо
оид ба истифодабарии технологияњои
иттилоотї–коммуникатсионӣ ва дастгирии истифодабарандагон
1112. Мутахассисон–техникњо оид ба истифодабарии технологияњои
иттилоотї– коммуникатсионӣ ва дастгирии истифодабарандагон корњои
њаррўзаи системањои алоќа, компютерї ва шабакањоро нигоњ медоранд ва
ба истифодабарандагон кумаки техникї мерасонанд.
1113. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан, дохил
мешаванд:
− истифодабарї ва идораи таљњизоти ѓайримарказї ва алоќаманд бо
компютерњо;
− мониторинги системањо барои пешгирии радкунии таљњизот ё хатої
дар кори онњо;
− пурбор кардани таљњизоти ѓайримарказї, ба монанди, принтерњо,
маводи зарурї барои бакордарорї пур кардан ё назорат аз болои
пурборкунии таљњизоти ѓайримарказї аз љониби операторони
ин
таљњизот;
− љавобњо ба саволњои истифодабарандагон нисбати таъминоти
барномавї ва асбобї барои њалли масъалањо;
− насбкунї ва таъмири хурди таљњизот, таъминоти барномавї ё
таљњизоти ѓайримарказї дар мутобиќатї бо тарњњо ё таснифот барои насб;
− назорати њаррўзаи кори системањо;
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− танзимкунии таљњизот барои истифода бурдани кормандон, иљро ё
таъмини васлкунии зарурии ноќилњо, системањои амалиётї ва таъминоти
барномавии мавофиќ;
− сохтан, истифодабарї ва хизматрасонии техникии шабакањо ва
дигар системањои интиќолдињандаи маълумот;
− насб кардан, мониторинг ва нигоњдории эътимоднокї ва бароњатии
Интернет ва Интернет-сомонањо ё таљњизоти Web– серверї ё таъминоти
барномавї;
− таѓйирдињии Web–сањифањо ва њамчунин, иљрои нусхабардории
захиравии Web–серверњо ва барќарорсозї.
1114. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
3511 Мутахассисон–техникњо оид ба истифодабарии технологияи
иттилоотї–коммуникатсионӣ
3512 Мутахассисон –техникњо оид ба дастгирии истифодабарандагони
технологияи иттилоотї–коммуникатсионӣ
3513 Мутахассисон–техникњо оид ба шабакањо ва системањои компютерї
3514 Мутахассисон–техникњо оид ба Web
§ 2. 3511. Мутахассисон–техникњо оид ба
истифодабарии технологияи иттилоотї–коммуникатсионӣ
1115. Мутахассисон–техникњо оид ба истифодабарии технологияи
иттилоотї–коммуникатсионӣ
корњои
њаррўза,
истифодабарї
ва
мониторинги системањои технологияи иттилоотї ва коммуникатсионї,
таљњизоти ѓайримарказї, таъминоти барномавї ва дигар таљњизоти бо
компютер алоќамандро бо маќсади таъмини кори муносиб ва муайян
кардани мушкилоти бавуљудоянда мегузаронанд.
1116. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– истифодабарї ва идоракунии и таљњизоти ѓайримарказї ва
алоќаманд бо таљњизоти компютерї;
– ворид намудани фармон бо кумаки терминали комютерї, инчунин,
фаъолкунонии назорати комютерњо ва таљњизоти ѓайримарказї барои
муттањидкунї ва истифодабарии таљњизот;
– мониторинги системањои назорати радкунии таљњизот ё хатогињо
дар кор;
– хабардоркунии роњбар ё њайати техникї дар бораи вайроншавии
таљњизот;
– дарёфткунї ва ислоњи мушкилот дар љавоб ба иттилои хатогињои
барнома, бартараф кардани мушкилоти дигар кормандон ё ќатъи амали
барномањо;
– хондани дастурамалњо оид ба танзими корњо барои муайян кардани
хусусиятњои таљњизоти истифодашаванда, тартиби истифодабарии мавод,
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ба монанди, фиттањо ва ќоѓазњои боршуда, инчунин, назорати
нишондињандањои кор;
– гирифтан, таќсим ва ба навъњо људокунии баромади барномањо аз
рўйи зарурат ва ирсоли маълумот барои истифодабарандагони муайян;
– пурбор кардани таљњизоти ѓайримарказї, ба монанди, принтер,
маводи гирифташуда барои ба кор даровардан ё назорати таљњизоти
ѓайримарказї аз љониби операторони таљњизоти ѓайримарказї.
1117. Намунањои машѓулиятњои ба гурўњи ибтидоии мазкур мансуб:
– оператори принтери баландсуръати компютерї;
– оператори компютер;
– оператори таљњизоти ѓайримарказї.
§ 3. 3512. Мутахассисон–техникњо
оид ба дастгирии истифодабарандагони
технологияхои иттилоотї–коммуникатсионӣ
1118. Мутахассисон–техникњо оид ба дастгирии истифодабарандагони
технологияњои иттилоотї–коммуникатсионӣ ба истифодабарандагон
бевосита ё тариќи телефон, почтаи электронї ё дигар воситањои электронї,
аз љумла ташхис ва њалли масъалањо ва мушкилот бо таъминоти
барномавї, таљњизот, таљњизоти компютерии ѓайримарказї, шабакањо,
махзани маълумот ва Интернет кумаки техникї мерасонанд, инчунин, дар
кушодан, насб намудан ва хизматрасонии системањо тавсияњо медињанд ва
дастгирї мекунанд .
1119. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– љавобњо ба саволњои истифодабарандагон нисбати таъминоти
барномавї ва асбобї барои њалли мушкилот;
– ворид намудани фармон ва таъмини кори системањои назоратї
барои санљиши дурусти амалиёт ва ошкор кардани хатоињо;
– насб намудан ва иљрои таъмири хурди таљњизоти компютерї,
таъминоти барномавї ё таљњизоти ѓайримарказї дар мутобиќатї бо
хусусиятњои сохт ё таснифоташон барои насб кардан;
– назорати кори њаррўзаи воситањои коммуникатсионї ва системањои
компютерї;
– танзими таљњизот барои истифодабарии кормандон, иљро ё таъмини
васлкунии дурусти ноќилњо, системањои амалиётї ва таъминоти
барномавии зарурї;
– пешбурди баќайдгирии амалиёт оид ба интиќоли њаррўзаи
маълумот, мушкилот ва чорањои андешида оид ба ислоњи вазъият ё корњои
васлкунї;
– бартараф намудан ё таљдиди мушкилоти техникие, ки
истифодабарандагон дучор мегарданд;
– машваратдињї
оид
ба
истифодаи
дастурамал
барои
истифодабарандагон, дастурњои техникї ва дигар њуљљатњо барои омўзиш
ва дарёфти ќарорњо пешбинигардида;
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– расонидани кумак ба барномасозони замимањо, тањиягарони
системањо ва дигар мутахассисон њангоми тањия ва тестиронии маҳсулот ва
хизматрасонињо дар соњаи технологияи иттилоотї– коммуникатсионӣ.
1120. Намунањои машѓулиятњои ба гурўњи ибтидоии мазкур мансуб:
– оператори хадамоти дастгирии компютерї;
– ёрдамчї оид ба тањлили системањои компютерї;
– ёрдамчї оид ба махзани маълумотњои компютерї;
– ёрдамчї оид ба барномасозии компютерї.
§ 4. 3513. Мутахассисон–техникњо оид
ба шабакањо ва системањои компютерї
1121. Мутахассисон–техникњо оид ба шабакањо ва системањои
компютерї шабакањои интернетї ва дигар системањои интиќолдињандаи
маълумотњоро месозанд, истифода мебаранд ва хизматрасонї мекунанд.
1122. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– истифодабарї, хизматрасонии техникї ва бартарафсозии носозињои
системањои шабакавї;
– истифодабарї ва хизматрасонињои техникии системањои интиќолдињандаи маълумот, ба истиснои шабакањо;
– расонидани кумак ба истифодабарандагони шабакањо ва бартарафсозии мушкилот дар интиќоли маълумот;
– муайян кардани минтаќањои ба навкунонии таљњизот ва таъминоти
барномавї ниёзманд;
– насб намудани техникаи компютерї, таъминоти барномавии
шабакавї, таъминоти барномавии системаи амалиётї ва барномањои
амалї (замимањо)-и таъминоти барномавї;
– бакордарорї ва хомўш кунонидан ва њамчунин, иљрои амалиёти
захиравии нусхабардорї ва барќарорсозии садамавии маълумот дар
шабакањои компютерї.
1123. Намунањои машѓулиятњои ба гурўњи ибтидоии мазкур мансуб:
– техники шабакањои компютерї;
– техники хадамоти дастгирии техникї.
1124. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– маъмури шабакавї–2522;
– тањлилгари шабакаї–2521;
– оператори компютер–3511;
– мутахассис–техник оид ба Web–3514.
§ 5. 3514. Мутахассисон–техникњо оид ба Web
1125. Мутахассисон–техникњо оид ба Web кори муътадили Интернет
ва Интернет-сомонањо, Web–серверњои таљњизот ва таъминоти
барномавиро техникиро нигоњ медоранд, назорат ва таъмин мекунанд.
1126. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
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– насбкунї, мониторинг ва нигоњдории эътимоднокї ва бароњатї
будани Интернет ва Интернет-сомонањо ё Web–серверњои таљњизот ё
таъминоти барномавї;
– инкишоф додан ва таъмини нигоњдории њуљљатњо, тањияи сиёсат ва
дастурамалњо, ќайди амалиёти оперативї ва барасмиятдарории журналњои
системавї;
– коркард, њамоњангсозї, ба роњ мондан ва мониторинги чорањои
бехатарї;
– тањлил ва коркарди тавсияњо барои баланд бардоштани истењсолнокї, аз љумла навгоникунонї ва харидории системањои нав;
– нигоњдории алоќа бо мизољон ва истифодабарандагон ва ба онњо
расонидани кумаки машваратї;
– сохтан ва таѓйир додани Web– сањифањо;
– иљрои Web– серверњои нусхабардории захиравї ва барќароркунї.
1127. Намунаи машѓулиятњои ба гурўњи ибтидоии мазкур мансуб:
– Web–усто;
– маъмури Web–сомона;
– техники Web–сомона
1128. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– тарроњи Web–сомона–2166;
– тањлилгари системавї (компютерї)–2511;
– тарроњи таъминоти барномавї–2512;
– тањиягари Web–сомона–2513;
– маъмури системањои компютерї–2522;
– маъмури шабакавї–2522.
84. ГУРЎЊИ ХУРДИ 352.
§ 1. Мутахассисон–техникњо оид
ба телекоммуникатсия ва телерадиопахшкунї
1129. Мутахассисон–техникњо оид ба телекоммуникатсия ва
телерадиопахшкунї назорати техникиро аз болои кори асбобњо барои сабт
ва тањрири тасвирњо ва садо ва барои интиќоли тасвирњо ва садои
намоишњои радио ва телевизионї, њамчунин, дигар намудњои сигналњои
телекоммуникатсионї дар замин ё дар њавопаймо амалї мекунанд,
вазифањои техникиро алоќаманд бо тањќиќот ва лоињакашии муњандисии
телекоммуникатсионї, сохтан, васлкунї, сохтмон, истифодабарї,
хизматрасонии техникї ва таъмири системањои телекоммуникатсионї иљро
мекунанд.
1130. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− назорати таљњизот барои сабти овоз, тањрир ва муттањидкунии
тасвир ва овоз;
− назорат ва бурдани намоишњо, системањои пахшкунї ва системањои
моњвораї барои барномањои радио ва телевизион;
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− назорат ва хизматрасонии системањои алоќањои радиої, хизмати
моњвораї ва системањои бисёршабака дар хушкї, киштињои дарёї ё њавої;
− пешнињоди кумаки техникии алоќаманд бо тањќиќот ва рушди
таљњизоти телекоммуникатсионї ё тестиронии тимсолњо;
− лоињасозї ва омода кардани љадвали наќшањо дар мутобиќатї бо
талаботњои дарљшудаи техникї;
− таъмини назорати техникии истењсолот, истифодабарї, нигоњдорї
ва таъмири системањои телекоммуникатсионї.
1131. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
3521 Мутахассисон–техникњо оид ба телерадиопахшкунї ва
операторони аудио/видеонаворњо
3522 Мутахассисон оид ба телекоммуникатсия
3523 Операторони таљњизоти телекомуникатсионї
§ 2. 3521. Мутахассисон–техникњо оид ба
телерадиопахшкунї ва операторони аудио-видеонаворњо
1132. Мутахассисон–техникњо оид ба пахши телевизион ва радио ва
операторони аудио-видеонаворњо назорати техникии кори асбобњоро
барои сабт ва тањрири тасвирњо ва овоз ва барои интиќоли тасвирњо ва
овозњои барномањои радио ва телевизионї ба роњ мемонанд.
1133. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– назорати таљњизот барои сабти овоз;
– назорат аз болои таљњизоте, ки барои тањрир, муттањидкунии
тасвир ва сабти овоз бо маќсади ќонеъ намудани сифати ќаноатбахш ва
сохтани тасвири махсус ва садоњои таъсирнок;
– истифода бурдани донишњо оид ба принсипњо ва таљрибаи тасвир ва
сабти овоз ва тањрир бо маќсади ошкор намудан ва њалли мушкилот;
– назорати намоишњо, системањои пахшдињанда ва системањои
моњвораї барои барномањои радио ва телевизион;
1134. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ёвари оператор (видео, телевизион, овоз);
– оператори синамо;
– васлкунандаи тасвир;
– оператори сабти овоз;
– техник оид ба рўшноидињии технологї;
– техник оид ба пахш.
1135. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– муњандиси сабти овоз–2152;
– муњандиси теле радиошунавонї–2153;
– суратгир–3431.
§ 3. 3522. Мутахассисон–техникњо оид ба телекоммуникатсия
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1136. Мутахассисон оид ба телекоммуникатсия вазифањои техникии
алоќаманд бо телекоммуникатсия, тањќиќоти муњандисї ва њамчунин,
лоињакашї, сохтан, васлкунї, сохтмон, истифодабарї, хизматрасонии
техникї ва таъмири системањои телекоммуникатсиониро иљро мекунанд.
1137. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– расондани кумаки техникии алоќаманд бо тањќиќот ва рушди
таљњизоти телекоммуникатсионї ё тестиронии тимсолњо;
– омўзиши маводи техникї, ба монанди, наќшањо ва ангорањо бо
маќсади муайян намудани усулњои коре, ки ќабул карда мешаванд;
– омоданамоии арзёбии ботафсили миќдор ва арзиши масолењ ва
харољоти мењнати барои тайёр кардан ва насби таљњизоти алоќаи
телевизионї дар мутобиќатї бо талаботњои дарљгардидаи техникї зарур;
– таъмини назорати техникии истењсолот, истифодабарї, нигоњдорї
ва таъмири системањои телекоммуникатсионї барои таъмини кори
ќаноатбахш дар мутобиќатї бо таснифот ва ќоидањо;
– истифода
бурдани
донишњои
принсип
ва
таљрибањои
телекоммуникатсионии муњандисї бо маќсади ошкор намудан ва њалли
мушкилоти дар љараёни кори онњо баамаломада.
1138. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– техник-техники радио;
– техник оид ба васли таљњизоти телекоммуникатсионї;
– техник оид ба системањои телекоммуникатсионї.
1139. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– техник–электрончї–3114;
– танзимгари шабакањои телекоммуникатсионї –7422.
§ 4. 3523. Операторони таљњизоти телекомуникатсионї
1140. Операторони таљњизоти телекомуникатсионї назорати техникии
кори таљњизоти телекоммуникатсиониро барои интиќоли сигналњои
телекоммуникатсионї дар замин ё дар њавопаймоњо ба роњ мемонанд.
1141. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– назорати алоќањои радиої, хизматрасонињои моњвораї ва
системањои бисёршабака дар замин ва дар њавопаймоњо;
– истифодаи донишњо оид ба принсипњо ва таљрибаи пахшдињї,
терминалњои телекоммуникатсионї ва системањои интиќолдињанда бо
маќсади ошкор кардан ва њалли мушкилот;
– ба роњ монадани таъмири садамавии таљњизот.
1142. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– радиочии киштињо;
– радиочии њавої;
– радиопайгир.
85. ГУРЎЊИ АСОСИИ 4. ХИЗМАТЧИЁНИ
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МАШҒУЛИ ОМОДАНАМОЇ ВА БАРАСМИЯТДАРОРИИ
ЊУЉЉАТЊО, БАЊИСОБГИРЇ ВА ХИЗМАТРАСОНЇ
1143. Хизматчиёни машғули омоданамої ва барасмиятдарории
њуљљатњо, бањисобгирї ва хизматрасонї нигоҳдориро таъмин менамоянд,
баҳисобгирї ва ҳисоббарорї мегузаронанд, иттилооти заруриро ба даст
меоранд, инчунин як ќатор уҳдадориҳои хизматии бо амалиёти пулї,
сафарњо ва сайёњатњо, дархостњо ва вохўрињои иттилоотї алоќамандро
иҷро менамоянд. Бештари машѓулиятњои гурўњи асосии мазкур сатњи
дуюми тахассусро талаб менамоянд.
1144. Уҳдадориҳои хизматчиёни дар соҳаи маъмурӣ иљрокунанда,
одатан дар бар мегиранд:
− стенография, навишти мошинї, кор бо протсессорњои амалиётии
матнї ва дигар мошинаҳои идоравӣ;
− ворид намудани маълумот дар компютерњо;
− иљрои уњдадорињои котибї;
− вориднамої ва коркарди компютерии маълумоти рақамӣ;
− навиштан ва нигоњдории ќайдњои марбут ба захираҳои анборӣ,
истеҳсолот ва нақлиёт;
− ба роҳ мондани баќайдгирии алоқаманд ба ҳамлу нақли мусофирон
ва боркашонӣ;
− роҳандозии функсияҳои техникї дар китобхонањо;
− баќайдгирї ва нигањдории њуљљатњо;
− иљрои уњдадорињои ба хадамоти почта алоќаманд;
− омоданамої ва санљиши мавод барои нашр њангоми кор бо
мукотибот;
− иљрои амалиёти пулї;
− пешбурди корњо оид ба ташкили сафарњо;
− пешнињоди иттилоотии мизољон ва шахсони мансабдори
дархосткунанда;
− хизматрасонии коммутатори телефонї, инчунин, шояд ба роњ
мондани назорати кормандони дигар.
1145. Машғулиятҳои гурӯҳи асосии мазкур ба зергурӯҳҳои зерин
тақсим мешаванд:
41
Хизматчиёни доираи касбияташон васеъ ва хизматрасонњои
техникаи идоравӣ
42
Хизматчиёни соњаи хизматрасонї ба ањолї
43
Хизматчиён дар соњаи коркарди
иттилооти рақамӣ ва
бањисобгирии маводи арзишнок
44
Хизматчиёни дигари дар соҳаи маъмурӣ
87. ЗЕРГУРЎЊИ 41. ХИЗМАТЧИЁНИ ДОИРАИ КАСБИЯТАШОН
ВАСЕЪ ВА ХИЗМАТРАСОНЊОИ ТЕХНИКАИ ИДОРАВӢ
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1146. Хизматчиёни доираи касбияташон васеъ ва хизматрасонњои
техникаи идоравӣ мутобиқи тартиби муқарраргардида иттилоотро бақайдгирӣ, ташкил, нигоҳдорї мекунанд ва мегиранд, доираи васеи вазифаҳои
дафтардорӣ ва маъмуриро иҷро менамоянд. Бештари машѓулиятњои
зергурўњи мазкур сатњи дуюми тахассусро талаб менамоянд.
1147. Уҳдадориҳои кормандони зергурӯҳи мазкур, одатан иборатанд:
баќайдгирї, омоданамої, ба навъњо људокунї, тасниф ва пешнињоди
иттилоот;
− ба навъњо људокунї, кушодан ва ирсоли почта;
− омоданамоии њисоботњо ва мукотиботи дорои хусусияти ќолибї;
− нусхабардорї ва факсравонкунии њуљљатњо;
− кор дар комютерњои фардї, протсессорњои матнӣ ё мошинњои
чопкунанда барои бақайдгирӣ, ворид ва коркарди маводи матндор ва
раќамї;
− тањрир ва ислоњи нусхаи њуљљатњо;
− омоданамоии њисобномаи мол ва санљиши маълумоти раќамї.
1148. Машғулиятҳои зергурӯҳи мазкур ба гурӯҳҳои хурди зерин
таќсим мешаванд:
411
Хизматчиёни идоравии доираи касбияташон васеъ
412
Котибони доираи касбияташон васеъ
413
Хизматчиён оид ба коркард, њуруфчинии матнњо ва воридкунии
маълумот
88. ГУРЎЊИ ХУРДИ 411.
§ 1. Хизматчиёни идоравии доираи касбияташон васеъ
1149. Хизматчиёни идоравии доираи касбияташон васеъ мутобиқи
тартибҳои муќарраргардида доираи вазифањои дафтардорї ва маъмуриро
иљро менамоянд.
1150. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− сабтгирї, омоданамої, ба навъњо људокунї, тасниф ва пешнињоди
иттилоот;
− људокунї, кушодан ва ирсоли почта;
− нусхабардорї ва факсравонкунии њуљљатњо;
− омоданамоии њисобот ва мукотиботи дорои хусусияти ќолибї;
− баќайдгирии нишондињандањои таљњизот барои њайат;
− љавобњо ба дархостњои телефонї ё электронї ё ба дигар шахсони
дахлдор ирсолкунӣ;
− санљиши раќамњо, омоданамоии њисобнома ва сабти тафсилоти
додугирифтњои молиявӣ;
− рамзхонии иттилоот дар компютер, њамчунин, тасњењ ва ислоњи
нусхањо.
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1151. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳи ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
4110
Хизматчиёни идоравии доираи касбияташон васеъ
§ 2. 4110. Хизматчиёни идоравии доираи касбияташон васеъ
1152. Хизматчиёни идоравии доираи касбияташон васеъ як қатор
вазифањои дафтардорї ва маъмурии бо пешбурди коргузорї алоқамандро
мутобиқи тартиби муќарраргардида иљро менамоянд.
1153. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− таъмини сариваќтии коркарди мукотиботи воридотї ва содиротї,
дастраснамоии он тибќи таъйинот;
− баќайдгирї, бањисобгирї, нигоњдорї ва ирсоли њуљљатњои њаррўзаи
коргузорї, аз љумла, фармонњо ва фармоишњои роњбарият ба воњидњои
сохтории дахлдор;
− омоданамоии њисоботњо ва мукотиботи дорои хусусияти ќолибї;
− баќайдгирии нишондињандањои таљњизот барои њайат;
− љавобњо ба дархостњои телефонї ё электронї ё ба дигар шахсони
дахлдор ирсолкунӣ;
− бурдани назорати муњлати иљрои њуљљатњо ва дуруст
барасмиятдарории онњо;
− иљрои корњои мошиннависї, нусхабардорї ва зиёдкунии њуљљатњо;
− назорати дурустии барасмиятдарорї, нигоњдорї ва сариваќт додани
парвандањо ба бойгонї;
− тањияи њисобот, маълумот, ахборот оид ба натиљањои назорати
иљрои супоришњо.
1154. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– коргузор;
– хизматчии идорї (самти умумӣ);
– хизматчии дафтари коргузорї;
– хизматчї оид ба робита бо љомеа;
– хизматчї оид ба бањисобгирии кадрњо.
1155. Баъзе машѓулиятњои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:котиби доираи касбияташ васеъ–4120.
Эзоњ: Ба сифати фарќият байни уњдадорињои хизматчиёни тахассусашон умумї
иљрошаванда ва кормандони дар гурўњи ибтидоии 4120 Котибони касбияташон
васеъ бањисобгирифташуда, ќайд кардан зарур аст, ки кори котибон дар навбати
аввал ба сабт, андозабандї ва коркарди мукотибот ва дигар намудњои њуљљатгузорї
дохл дорад. Њамзамон, хизматчиёни идории касбияташон васеъ метавонанд,баъзе
аз ин намуд корњоро иљро кунанд, вале састкунї ва коркарди њуљљатгузорї
мундариљаи кори асосии онњо ба њисоб намеравад.

89. ГУРЎЊИ ХУРДИ 412.
§ 1. Котибони доираи касбияташон васеъ
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1156. Котибони доираи касбияташон васеъ мошинњои чопї, компютерњои фардї ё дигар таљњизоти коркарди матнњоро барои навистани
мактуб ва дигар њуљљат истифода мебаранд, њуљљатњои дигар кормандон
омоданамударо месанљанд ва андозабандї мекунанд, бо њуљљатњои
воридотї ва содиротї сару кор доранд, хоњишњоро дар бораи вохўрињо ё
таъйинот људо мекунанд ва њамчунин, вазифањои гуногуни ёридињандаи
маъмуриро иљро менамоянд.
1157. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
- санљидан, андозабандї ва чопкунии њуљљатњои маъмурї, протоколњо
ва њисоботњо зери дикта, њуљљатњои электронї ё сиёњнависњо бо кумаки
мошинњои чопкунанда, компютерњои фардї ё дигар намуди таљњизот
барои коркарди матнњо тибқи стандартњои барасмиятдарории њуљљатгузорї;
- роњандозии дастгирии маъмурї бо истифодаи бастањои гуногуни
барномањои компютерї, аз љумла љадвалњои электронї;
- таъмини ќабул ва интиќоли маълумот бо кумаки алоќањои телефонї,
факсималї ва почтавї;
- сканиронї, сабт ва пањнкунии паёмњои почтавї, мукотибот ва
њуљљатњо;
- таъмини ќабул, бањисобгирї ва нигоњдории маълумоти
њуљљатонидашуда;
- људокунии дархостњо дар бораи вохўрињо, муайян кардани
навбатнокии худи вохўрињо ё расонидани кумак дар ташкили вохўрињо,
мушоиати хизматрасонї дар раванди гуфтушунидњо;
- мувофиќакунонии навбатнокии рухсатињо, баќайдгирии рухсатињо ва
риояи дигар њуќуќњои кормандон;
- ташкил ва назорати системањои баќайдгирї ва нигоњдории њуљљатњо;
- пешбурди муросилоти ќолибї бо ташаббуси шахсї.
1158. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳи ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
4120
Котибони доираи касбияташон васеъ
§ 2. 4120. Котибони
доираи касбияташон васеъ
1159. Котибони доираи касбияташон васеъ мошинњои чопї, компютерњои фардї ё дигар таљњизоти коркарди матнњоро барои навиштани
мактуб ва дигар њуљљатњо истифода мебаранд, њуљљатњои дигар кормандон
омоданамударо месанљанд ва андозабандї мекунанд, бо њуљљатњои
воридотї ва содиротї сару кор доранд, хоњишњоро оид ба вохўрињо ё
таъйинот људо мекунанд ва њамчунин, вазифањои гуногуни ёридињандаи
маъмуриро иљро менамоянд.
1160. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
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– санљиш, андозабандї ва чопкунии њуљљатгузорињо, мактуб,
протоколњо ва њисоботњо зери дикта, њуљљатњои электронї ё сиёњнависњо
бо кумаки мошинњои чопкунанда, компютерњои фардї ё дигар намуди
таљњизот барои коркарди матнњо тибқи стандартњои барасмиятдарории
њуљљатгузорї;
– роњандозии дастгирии маъмурї бо истифодаи бастањои гуногуни
барномањои компютерї, аз љумла љадвалњои электронї;
– кор бо почтаи воридотї ва содиротї;
– сканиронї, сабт ва пањнкунии паёмњои почтавї, мукотибот ва
њуљљатњо;
– људокунии дархостњо дар бораи вохўрињо, муайян кардани
навбатнокии худи вохўрињо ё расонидани кумак дар ташкили вохўрињо,
мушоиати хизматрасонї дар раванди гуфтушунидњо;
– мувофиќакунонии навбатнокии рухсатињо, баќайдгирии рухсатињо
ва риояи дигар њуќуќњои кормандон;
– ташкил ва назорати системањои баќайдгирї ва нигоњдории њуљљатњо;
– пешбурди муросилоти ќолибї бо ташаббуси шахсї.
1161. Намунаи машѓулиятњои ба гурўњи ибтидоии мазкур мансуб:
– ёрдамчии шахсї;
– котиби њуљраи корї;
– стенографист.
1162. Баъзе машѓулиятњои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– баќайдгирандаи тиббї, табобатгоњ–3252;
– котиби дандонпизишкї–3251;
– котиби њуќуќї–3342.
90. ГУРЎЊИ ХУРДИ 413.
§ 1. Хизматчиён оид ба коркард,
њуруфчинии матнњо ва воридкунии маълумот
1163. Хизматчиён оид ба коркард, њуруфчинии матнњо ва воридкунии
маълумот воридкунї ва коркарди матнњо ва маводи раќамї њамчунин,
омодакунї, тањрир ва сохтани њуљљатњоро барои нигоњдорї, коркарди
минбаъда, нашр ё интиќоли маълумот амалї менамояд.
1164. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− ворид намудани маълумот ва рамзњои барои коркарди иттилоот
зарурї;
− гирифтан, нигањдорї ва навкунонии маълумоти дар диски устувор
ва људошавандабуда;
− пешбурди бањисобгирии маълумоти содиротї;
− пешбурди
сабтњои
стенографї бо
истифодаи
таљњизоти
компютеронидашуда ё мошинњои стенографї;
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− рамзхонии иттилооти стенографии дар шакли стенограммањо
(кўтоњ) ё дар асбобњои сабти овоз сабтшуда, тасњењ ва ислоњи нусхањо;
− навишти мошинии
матнњои шифоњї, инчунин, барномањои
телевизионї.
1165. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин таќсим мешаванд:
4131 Коркардкунандањо ва њуруфчинњои матнњо
4132 Хизматчиён оид ба ворид намудани маълумот
§ 2. 4131. Коркардкунандањо ва њуруфчинњои матнњо
1166. Коркардкунандањо ва њуруфчинњои матнњо маводи матниро бо
кумаки мошинњои чопї, компютерњои фардї ё дигар протсессорњои матнї
чоп, тањрир ва нашр мекунанд, инчунин зери дикта чоп мекунанд ё сабтњои
стенографї менамоянд.
1167. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− чопкунии маводи сиёњнависи бо даст нависташуда, ислоњи нусхањо,
чопкунї зери дикта чопкардашуда ё нашри стенограммањо бо кумаки
компютер, протсессорњои матнї ё машини чопкунї;
− назорати корњои иљрокардашуда аз нуќтаи назари риояи ќоидањои
орфографї, грамматикї, аломатњои китобатї ва андозабандї;
− љамъоварї ва батартибдарории маводи њуруфчиншуда бо риояи
дастурамалњо;
− воридкунї ва нигоњдории њуљљатњои тайёр дар диски сахти
компютер ё диски људошаванда, дастгирии системаи нигоњдории
компютерї, гирифтан ва навкунонии њуљљатњо;
− чопкунї зери дикта ва стенографикунонї;
− рамзкушоии иттилоотї дар шакли стенограммањо ё дар асбобњои
сабти овоз сабтшуда.
1168. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб :
– њуруфчини матнњо;
– коркардкунандаи матнњо;
– оператори телефаксњо.
1169. Баъзе машѓулиятњои њаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб: стенографист–4120.
§ 3. 4132. Хизматчиён оид
ба ворид намудани маълумот
1170. Хизматчиён оид ба ворид намудани маълумот вориднамоии
маълумоти рамзгузоришуда, молиявї ва дигар маълумоти раќамии
омориро дар таљњизоти электронї, махзани маълумоти компютерї,
љадвалњои электронї ё дигар мањзанњои маълумот бо кумаки калидлавња,
мушак ё сканери оптикї, таъминоти барномавии шинохти нутќ ва дигар
воситањои воридкунандаи маълумот, амалї мекунанд. Онњо маълумотро
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дар дастгоњњои механикї ва электронї барои иљрои њисобњои риёзї ворид
менамоянд.
1171. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− ќабул ва баќайдгирии њисобномањо, шаклњо, њисобот ва дигар
њуљљатњо барои љамъоварии маълумот;
− ворид намудани маълумоти раќамї, рамзњо ва матнњо аз маводи
содиротї дар таљњизоти дастгоњи бо компютер якљояшаванда барои
нигањдорї ва коркарди иттилоот;
− санљиши дурустї ва пуррагии маълумот, воридкунии ислоњот дар
маълумоти воридшуда дар њолати зарурї;
− кор дар мошинњои амалиёти муњосибї ва њисоббарорї;
− табодули маълумот байни системањои гуногуни нигањдории махзани
маълумот ва таъминоти барномавї.
1172. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидои мазкур мансуб:
– операторон оид ба ворид кардани маълумот;
– хизматчї оид ба ворид кардани маълумот;
– хизматчї оид ба ворид кардани маълумот дар бораи музди мењнат.
91. ЗЕРГУРЎЊИ 42. ХИЗМАТЧИЁНИ
СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНЇ БА АЊОЛЇ
1173. Хизматчиёни соњаи хизматрасонї ба ањолї барои амалї
кардани амалиёти пулї, сафарњо ва саёњатњо, дархостњо дар бораи
пешнињоди иттилоот, муайян кардани вохўрињо, хизматрасонии
коммутаторњои телефонї, гузаронидани мусоњибањо барои муоина ё пур
кардани дархостњоро барои муайян намудани њуќуќ ба хизматрасонињо бо
мизољон сару кор доранд. Аксари машѓулиятњои зергурӯҳи мазкур, сатњи
дуюми тахассусиро талаб мекунанд.
1174. Уҳдадориҳои кормандони зергурӯҳи мазкур, одатан иборатанд:
− ба роњ мондани амалиёти пулї дар бонкњо, шуъбањои почта,
муассисањои ќиморбозї ва њангоми шартбандї ё барасимиятдарории
сафарњо ва саёњатњо;
− пешнињод намудани маълумот бо дархости мизољон ва њангоми
ташкили вохўрињо;
− хизматрасонии коммутаторњои телефонї;
− вохўрї ва ќабули мизоҷон;
− пурсиши респондентњо, пурсидани довталабон барои хизматрасонї.
1175. Машғулиятњои зергурӯњи мазкур ба гурӯҳҳои хурди зерин
таќсим мешаванд:
421
Хазинадорњо ва кормандони машѓулиятњои њаммонанд
422
Кормандон оид ба хизматрасонї ва иттилоотонии мизољон
92. ГУРЎЊИ ХУРДИ 421.
§ 1. Хазинадорњо ва кормандони машѓулиятњои њаммонанд
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1176. Хазинадорњо ва кормандони машѓулиятњои њаммонанд амалиёти
пулиро дар муассисањои расонандаи хизматрасонии бонкї ва почтавии
дињандањои ќарзњои пулї тањти гарав ва амаликунандаи љамъоварии
ќарзњо иљро мекунанд.
1177. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− кор бо мизољони бонк ва шуъбањои почта бо сабаби амалиёти пулї ё
хизматрасонињои алоќаи почта;
− додани ќарзњо тањти гарави амонатњои молї ё дигар ќоѓазњои
ќимматнок;
− љамъоварии ќарзњо ва дигар пардохтњо.
1178. Машғулиятњои гурӯњи хурди мазкур ба гурӯҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
4211
Хазинадорњои бонкњо ва кормандони машѓулиятњои њаммонанд
4213
Кормандони гаравхона ва дигар агентњо оид ба гарави ашёњо
4214
Коллекторњо ва кормандони машѓулиятњои њаммонанд оид ба
љамъоварии ќарзњо ва пардохтњо
§ 2. 4211. Хазиндорњои бонкњо
ва кормандони машѓулиятњои њаммонанд
1179. Хазинадорњо ва кормандони машѓулиятњои њаммонанд бо
мизољони бонкњо ё шуъбањои бонкї бо сабаби гирифтан, иваз намудан ва
пардохти воситањои пулї ё пешнињод намудани хизматрасонињои почтавї
мустаќиман кор мекунанд.
1180. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− хизматрасонї ба мизољон алоќаманд ба барасмиятдарории амонатњои пулї ва гирифтани пулњо, расидњо, интиќоли пулї, суратњисобњо,
пардохтњо бо кортњои ќарзї, интиќолњои пулї, зоминї ва дигар амалиёти
пулї;
− барасмиятдарории дохилшавии воситањои пулї ва гирифтани онњо
аз суратњисобњои мизољон;
− пардохти њисобномањо ва амаликунии интиќолњои пулї бо
супориши мизољон;
− ќабули почта, фурўши маркањои почтавї ва гузаронидани дигар
амалиёти њисобикунї дар шуъбањои почта, ба монанди, пардохти
њисобномањо, интиќолњои пулї ва амалиёти њаммонанд;
− интиќоли маблаѓи пулї аз як асъор ба дигар тибқи талаботи
мизољон;
− баќайдгирии њама додугирифт ва мувофиќанамої бо боќимондаи
воситањои пулї.
1181. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– хазинадори бонкї;
– хазинадори асъор дар бонк;
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– оператори хазинаи мубодила;
– хизматчии почта, барасмиятдарории амалиёти пулї.
1182. Баъзе машѓулиятњои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
− назоратчї–хазинадор – 5230.
§ 3. 4213. Кормандони гаравхона
ва дигар агентњо оид ба гарави ашёњо
1183. Кормандони гаравхона ва дигар агентњо оид ба гарави ашёњо
додани ќарзи пулиро зери гарави амонатњои молї ё дигар моликияти
шахсї, инчунин, дигар таъминот амалї мекунанд.
1184. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− арзёбии молњои ба сифати гаравмондашуда, њисобињои фоизњо ва
муайянкунии андозаи ќарзњо;
− бозгардонии молњо дар њолати баргардонидани ќарзњо ё фурўши
маҳсулот дар њолати пардохт накардан;
− додани ќарзњо барои эњтиёљоти шахсї зери гарави њосили минбаъда
гирифташуда ва дигар корхонањои њаммонанд;
− гирифтани ќарзи бозгардонидашудаи зери гарави њосили минбаъда
гирифташуда ва дигар корхонањои њаммонанд додашуда;
− пешбурди баќайдгирии мол ва маблаѓњои пулии зери гарав
ќабулшудаи додашуда ва баргардонидашуда.
1185. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб :
– молшиноси гаравхона;
– хизматчии гаравхона.
§ 3. 4214. Коллекторњо
ва кормандони машѓулиятњои њаммонанд
оид ба љамъоварии ќарзњо ва пардохтњо
1186. Коллекторњо ва кормандони машѓулиятњои њаммонанд оид ба
љамъоварии ќарзњо ва пардохтњо пардохтњоро аз рўйи њисобињои муњлаташон гузашта ва расидњои ќалбакї ва њамчунин, пардохтњои хайриявї
љамъоварї менамоянд.
1187. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− пайгирї ва љустуљўї ќарздорон;
− иттилоотонии мизољон тариќи телефон, шахсан ё хаттї оид ба
зарурати пардохтњо ё ба даст овардани бамувофиќарасї дар бораи пардохтњои муњлаташон дарозкардашуда;
− омоданамоии маълумот дар бораи маблаѓњои гирифташуда ва
пешбурди сабтњо ва файлњои бо љамъоварии пардохтњо алоќаманд;
− омоданамоии тавсияњо оид ба амалњои њуќуќї ё ќатъ кардани
хизматрасонињо дар њолатњое, ки агар пардохт гирифта шуда набошад;
− мурољиат кардан бо хоњишњо ва љамъоварии пардохтњои хайриявї.
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1188. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– коллектор оид ба ситондани ќарзњо;
– коллектор оид ба суратњисобњо ва векселњо.
93. ГУРЎЊИ ХУРДИ 422.
§ 1. Кормандон оид ба хизматрасонї ва иттилоотонии мизољон
1189. Кормандон оид ба хизматрасонї ва иттилоотонии мизољон
шахсан тариќи телефон ё бо кумаки воситањои электронї, ба монанди
почтаи электронї бо сабаби ташкили сафарњо ва саёњат, тавсифи маҳсулот
ё хизматрасонињо, баќайдгирї ва пешвози мењмонон, ташрифоварандагон,
ташкили вохўрињои расмї, пайвасткунии зангњои телефонї, љамъоварии
маълумот аз респондентњо ё довталабон барои хизматрасонињо иттилоотро
пешнињод ё ќабул мекунанд.
1190. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− коркарди хатсайрњои саёњат, бандкунии чиптањо ва мењмонхонањо
барои мизољон;
− вохўрї ва ќабули мизољон ва ташрифоварандагон;
− баќайдгирии љойгиркунонии мењмонон, пешнињод намудани маълумот дар бораи молњо, хизматрасонињо ва сиёсати ташкилот;
− ташкили вохўрињои расмї;
− хизматрасонии коммутарори телефонї;
− пурсиши респондентњо ва довталабон барои имтиёзњо
1191. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
4221 Агентњои сайёњї ва хизматчиёни машѓулиятњои њаммонанд
4222 Хизматчиёни марказњои иттилоотии тамосї (кол-марказҳо)
4223 Телефончињо
4224 Хизматчиёни пешвозгиранда ва баќайдгирандаи мизољон дар
мењмонхонањо (мењмонсароњо)
4229 Хизматчиён оид ба иттилоотонии мизољони ба гурўњњои дигар
шомилнагардида
§ 2. 4221. Агентњои сайёњї ва
хизматчиёни машѓулиятњои њаммонанд
1192. Агентњои сайёњї ва хизматчиёни машѓулиятњои њаммонанд оид
ба самтњои сайёњї маълумот пешнињод менамоянд, хатсайрњои саёњатро
тањия мекунанд, бандкунии чипта ва истиќоматро дар мењмонхонањо ба
расмият медароранд, мусофиронро њангоми рафтан ва омадан ба ќайд
мегиранд.
1193. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
361

− гирифтани иттилоот дар бораи мављуд будан, арзиш ва бароњатиии
намудњои гуногуни наќлиёт ва љойгиршавї дар мењмонхонањо, муайян
кардани талаботи мизољон ва ба онњо пешнињод намудани машваратњо оид
ба ташкили сафарњо ва саёњат;
− пешнињоди маълумот дар бораи ёдгорињои таърихии мањаллї ва
минтаќавї, сайрњо, тарабхонањо, муассисањои бадеї ва фароѓатї, инчунин,
пешнињоди харитањо ва брошурањои иттилоотї;
− тањияи хатсайрњои саёњат;
− ба роњ мондан ва тасдиќи бандкунї барои сафарњо, сайрњо ва
истиќомат;
− додани чиптањо, талонњои нишаст ва расидњо;
− расонидани кумак ба мизољон барои гирифтани њуљљатњои зарурии
сафарї, аз љумла, раводидњо;
− санљиши њуљљатњои сафарї ва баќайдгирии мусофирон ва бағоҷ
њангоми рафтан ва омадан;
− омода кардани њисобињо ва гирифтани пардохтњо.
1194. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– агенти тафтиш;
– агенти сайёњї;
– оператор оид ба бандкунии чиптањо (њавої, роњи оњан ва дигар
намуди мусофиркаш);
– хизматчї оид ба додани чиптањо (њангоми саёњат);
– хизматчї оид ба иттилооти сайёњї.
1195. Баъзе машѓулиятњои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– роњбалади сайёњї–5113;
– хазинадор оид ба додани чиптањо (чорабинињои фароѓатї ва
варзишї)–5230;
§ 3. 4222. Хизматчиёни марказњои иттилоотии тамосї (кол-марказҳо)
1196.Хизматчиёни марказњои иттилоотии тамосї (кол–марказњо) ба
мизољон машваратњо ва иттилоот медињанд, ба дархостњои ба ширкат ё
мањсулоти истењсолшаванда, хизматрасонињо ё сиёсат, инчунин, иќдомњои
молиявї бо истифодаи телефон ё васоити электронии ахбори омма, ба
монанди, почтаи электронї посухњо медињанд. Онњо дар биноњое ки
метавонанд аз мизољон дур бошанд, ё дигар ташкилотњо ва ширкатњое, ки
дар бораи онњо иттилоот дода мешавад, љойгир мешаванд.
1197. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− ќабули зангњои воридотї ва паёмњо аз мизољон оид ба посухњо ба
дархостњо, коркарди даъватњо барои пешнињоди хизматрасонињо ё ќабули
арзу шикоятњо дахлдор;
− муайянкунии талабот ва ворид намудани иттилоот дар системаи
компютерї;
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− банизомгардонии масъалањо ба дигар сохторњо дар њолатњои
зарурї;
− муайян кардани андоза ё ба роњ мондани пардохтњои зарурї;
− ирсоли мактубњо, бюллетенњои иттилоотї ва дигар њуљљатњо ба
мизољон;
− машваратдињї ба мизољон оид ба масъалањои маҳсулот ва
хизматрасонињои иловагї.
1198. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
- хизматчии иттилоотии маркази тамосї;
- оператори маркази иттилоотї (колл–марказ).
1199. Баъзе машѓулиятњои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– оператори телефон–4223;
– фурўшандаи маѓозаи телефонњо–5249.
Эзоњ: Он кормандоне, ки ба дархостњо оид ба пешнињоди иттилоот љавоб
медињанд ва/ё амалиёти дастиро оид ба доду гирифт иљро мекунанд, дар гурўњи
ибтидоии 4222 Хизматчиёни марказњои иттилоотии тамосї (колл–марказњо) ба
њисоб гирифта мешаванд. Онњое, ки хизматрасонињои махсус мерасонанд, ба
монанди, ба сифати мушовир ба макон рафтан, ба гурўњњои махсусгардонидашудаи
мувофиќ, новобаста аз он ки, онњо дар марказњои тамосї бо мизољон кор мекунанд
ё не, ба њисоб гирифта мешаванд.

§ 4. 4223. Телефончињо
1200. Телефончињо алоќаи телефониро бо кумаки коммутаторњо ва
лавњањои алоќа амалї мекунанд, зангњои телефонї ва паёмњоро оид ба
масъалањои хизматрасонї ќабул мекунанд, инчунин, паёмњоро ба
њамкорон ё мизољон ирсол менамоянд ва ба ќайд мегиранд.
1201. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− хизматрасонии сипарњои таќсимкунанда ва лавњањои алоќа барои
насб, нигоњдорї, интиќол ва људокунии зангњои телефонї;
− насбии алоќа барои зангњои содиротї;
− таќсими зангњои телефонї ва ќайди паёмњо;
− ба дигар суроѓањо равона намудани паёмњо ба њамкорон ва мизољон;
− тањќиќи масъалањои системањои амалиётї ва иттилоотии хадамоти
таъмирї.
1202.Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– оператор– телефончї;
– оператори коммутатори телефонї;
– оператори алоќаи маркази тамосї.
§ 5. 4224. Хизматчиёни пешвозгиранда
ва баќайдгирандаи мизољон дар мењмонхонањо
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1203. Хизматчиёни пешвозгиранда ва баќайдгирандаи мизољон дар
мењмонхонањо ќабул ва баќайдгирии мењмононро дар мењмонхонањо ва
дигар муассисањои пешнињодкунандаи хизматрасонињои љойгиркунонї
амалї менамоянд. Онњо људо намудани њуљрањо, додани калидњоро амалї
намуда, оид ба хизматрасонињои мењмонхонавї иттилоот медињанд,
њуљрањоро банд мекунанд, њуљрањои барои истиќомат омодашударо
бањисобгирї мекунанд, пеш мебаранд, мизољонро оид ба ќоидањои
будубош иттилоот медињанд ва барои истиќомат пардохт ќабул мекунанд.
1204. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− гузаронидани барўйхатгирии њуљрањои барои љойгиркунонї омода,
бандкунї ва вобасткунии њуљрањо;
− баќайдгирии мењмонони ташрифоварда, таъмини њуљрањо;
− санљиши пардохтпазирии мизољон ва додани калидњои њуљрањо;
− пешнињоди иттилоот дар бораи хизматрасонињои мењмонхонавї ва
дигар хизматрасонињои дастрас;
− пешнињоди иттилоот дар бораи мављуд будани њуљрањои холї ва
бандкунии њуљрањо;
− ќаноатбахш намудани дархостњои мењмонон вобаста ба хизматрасонињои хољагидорї ва техникї ва њамчунин, арзу шикоятњои воридгардида;
− њалли мушкилињои хизматрасонињои хољагидорї ва техникї
њангоми дар мизољон ба вуљуд омадани онњо;
− тартибдињї ва санљиши сабтњои бањисобгирии мењмонхонавї бо
истифода бурдани системањои компютерї ё тариќи дастї;
− гирифтан ва интиќол намудани паёмњо шахсан, бо кумаки телефон ё
коммутатори телефонї;
− тањлили иттилоот оид ба рафтани мењмонон ва ќабули пардохтњо.
1205. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– маъмури мењмонхона;
– дарбон дар мењмонхона.
§ 6. 4229. Хизматчиён оид ба иттилоотонии
мизољони ба дигар гурўњњо шомилнагардида
1206. Ин гурўњи ибтидої дар худ хизматчиёнро оид ба иттилоотонии
мизољони дар дигар гурўњњои гурўњи хурди 422 Кормандон оид ба
хизматрасонї ва иттилоотонии мизољон дохил намешаванд, дохил
менамояд. Масалан, он дар худ кормандонеро, ки аз мизољон иттилооти
заруриро барои муайян кардани њуќуќ барои гирифтани хизматрасонињо
ќабул ва коркард мекунанд, дохил менамояд.
1207. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− пурсиши мизољон барои гирифтан ва коркарди маълумоти ба
пешнињоди хизматрасонињои беморї алоќаманд;
− пурсиши довталабон оид ба кумаки давлатї барои љамъоварии
маълумоти алоќаманд ба фарогирии онњо бо ин намуди хизматрасонињо;
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− санљиши дурустии иттилооти пешнињодшаванда;
− ташаббуси амалиёти пешнињод, таѓйирдињї, радкунї ё ќатъ кардани
кумак;
− пешнињоди иттилоот ва љавобњо ба саволњои дахлдор ба имтиёзњо
ва даъвоњо оид ба тартиби пешнињоди кумак;
− фиристодани беморон ё дархостткунандагон ба дигар муассисањо,
агар онњо њуќуќ ба гирифтани хизматрасонињоро надошта бошанд.
1208. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мусоњибагир оид ба муќарраркунии њуќуќ ба имтиёзњо ва
хизматрасонињо;
– хизматчї оид ба ташкили бистарикунонї;
– хизматчї оид ба муќарраркунии њуќуќ ба имтиёзњо ва хизматрасонињо.
94. ЗЕРГУРЎЊИ 43. ХИЗМАТЧИЁН ДАР
СОЊАИ КОРКАРДИ ИТТИЛООТИ РАҚАМӢ
ВА БАЌАЙДГИРИИ МАВОДИ АРЗИШНОК
1209. Хизматчиён дар соњаи коркарди иттилооти рақамӣ ва
баќайдгирии маводи арзишнок коркарди иттилооти раќамї ва баќайдгирии масолењи арзишнок њисобгирии муњосибї, коркарди муњосибї,
оморї, молиявї ва дигар маълумоти раќамиро ќабул, љамъоварї ва
њисобгирї менамоянд, инчунин, ба худ масъулиятро барои амалиёти
хазинавии барои пешбурди тиљорат алоќамандро ба зимма мегиранд.
Баъзе машѓулиятњое, ки ба зергурўњи мазкур дохил мешаванд, ба пешбурди
бањисобгирии молу масолењи истењсолшуда, харидшуда, амборкунонида ва
боршудаи барои сабти санаи сикли истењсолї ё пешбурди бањисобгирии
љанбањои идоракунї ва мувофиќакунии муњлати мусофиркашонї ва
интиќоли борњо заруранд, алоќаманд мебошанд. Аксари машѓулиятњои
зергурӯҳи мазкур сатњи дуюми тахассусро талаб мекунанд.
1210. Уҳдадориҳои кормандони зергурӯҳи мазкур, одатан иборатанд:
− расонидани кумак дар амаликунии њисобгирии муњосибї, пешбурди
њисобњои муњосибї ва тартиб додани њисоботњо;
− гузаронидани њисобњои харољотї ба њар як воњиди мањсулот;
− њисобкунии музди мењнат ва дар баъзе њолатњо, пардохти музди
мењнат, бо ба худ гирифтани масъулият ба амалиёти хазинавии алоќаманд
бо тиљорат;
− ќабул, тартиб додан ва њисобкунии маълумоти оморї ё актуарї;
− иљрои корњои дафтардории бо амалиёти молиявї дар ташкили
суѓуртавї, бонкї ё муассисањои њаммонанд алоќаманд;
− баќайдгирии молњои истењсолгардида, амборкардашуда, бастабандшуда ва боршуда;
− бањисобгирии мањсулоти ќабулшудаи дар амбор љойгиршуда ё
додашуда;
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− муайян кардани миќдори мањсулоти истењсолшудаи дар муњлати
муайяни ваќт зарур ва кумак дар тайёркунї ва санљиши љадвали фаъолияти
истењсолї;
− пешбурди
баќайдгирии
љанбањои
истифодашаванда
ва
њамоњангсозии муњлати њамлу наќли мусофирон ва борњо.
1211.Машғулиятҳои гурӯҳи асосии мазкур ба зергурӯҳҳои зерин дохил
мешаванд:
431
Хизматчиёни коркардкунандаи маълумоти раќамї
432
Хизматчиёни машѓул бо бањисобгирии масолењ ва интиќоли
наќлиётї
95. ГУРЎЊИ ХУРДИ 431.
§ 1. Хизматчиёни коркардкунандаи маълумоти раќамї
1212. Хизматчиёни коркардкунандаи маълумоти раќамї њисобињоро
оид ба њисобгирии муњосибї, коркарди маълумоти раќамии муњосибї,
оморї, молиявї ва ѓайраро ќабул, љамъоварї ва амалї мекунанд, инчунин,
масъулиятро аз амалиёти хазинавии ба пешбурди тиљорат алоќаманданд,
ба дўши худ мегиранд.
1213. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− расонидани кумак дар амаликунии њисобгирии муњосибї, пешбурди
њисобњои муњосибї ва тартиб додани њисоботњо;
− гузаронидани њисобњои харољотї ба њар як воњиди мањсулот;
− њисобкунии музди мењнат ва дар баъзе њолатњо, пардохти музди
мењнат, бо ба худ гирифтани масъулият ба амалиёти хазинавии алоќаманд
бо тиљорат;
− ќабул, тартиб додан ва њисобкунии маълумоти оморї ё актуарї;
− иљрои корњои дафтардории бо амалиёти молиявї дар ташкили
суѓуртавї, бонкї ё муассисањои њаммонанд алоќаманд;
1214. Машѓулиятњои гурўњи хурд ба гурўҳҳои ибтидоии зерин дохил
мешаванд:
4311 Хизматчиён оид ба амалиёти муњосибї ва баќайдгирї
4312 Хизматчиён оид ба коркарди маълумоти оморї, молиявї ва
суѓуртавї ва пешбурдани њисобгирї
4313 Хизматчиён оид ба баќайдгирии ваќти корї ва њисобкунии музди
мењнат
4314 Хизматчиён оид ба коркарди маълумоти оморї ва тањќиќоти
бозоршиносї (маркетингї)
4315 Хизматчиён оид ба амалиёти компютерї
§ 2. 4311. Хизматчиён оид ба амалиёти муњосибї ва баќайдгирї
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1215. Хизматчиён оид ба амалиёти муњосибї ва баќайдгирї њисоббарориро мегузаронанд, таснифот ва сабьти маълумоти раќамиро оид ба
пешбурди њуљљатгузории молиявї ба роњ мемонанд, инчунин љамъоварї,
санљиш ва коркарди маълумотро барои њисобкунии музди мењнат ва дигар
пардохтњоро тибқи дастурамалњо дар бораи пардохтњо ва њавасмандгардонии мењнат, дигар њуљљатњои батанзимдарорандаи муносибатњои
иљтимої–мењнатиро роњандозї менамоянд, андозаи пардохтњо ва
кумакпулињои кормандони шуъбањо, ширкатњо ё дигар ташкилотњоро бо
назардошти маќоми онњо њисобї мекунанд. Онњо њар намуди
њисобкунињои тартибњои муайяншуда, гузаронидан ва љойгиркунонии
нишондињандањо ва уњдадорињои гирифтани маълумоти ибтидоии молиявї
барои истифода намудани онњо љињати пешбурди њисобгирии муњосибї
иљро менамоянд.
1216. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− санљиши раќамњо, баќайдгирии онњо ва санљиши њуљљатњо барои
дуруст воридкунї, таъмини даќиќияти риёзї ва рамзхонии мувофиќ;
− кор дар компютер бо таъминоти барномавии муњосибї барои сабт,
нигањдорї ва тањлили маълумот;
− таснифот, баќайдгирї ва љамъбасткунии маълумоти шуморї ва
молиявї барои тартиб додан ва пешбурди њуљљатњои молиявї бо истифода
аз маљаллањо, китобњо ва компютерњо;
− гузаронидани њисобињо, омоданамої ва додани векселњо, њисобномањо, нусхањо аз суратњисобњо ва дигар њисоботњои молиявї тибқи
тартибњои муќарраргардида;
− пешбурди баќайдгирии ваќти кории кормандон, рухсатињо ва
корњои аз муњлати муќарраргардида зиёд барои њисобкунии музди мењнат
ва кумакпулињо, бо истифодаи њисобкунињои дастї ва системањои
компютерї;
− омоданамої ва санљиши дастурамалњои пардохти музди мењнати
умумии кормандон ва њисобкунињо, ба монанди пардохти андоз, њаќќи
аъзогии иттифоќи касаба, нафаќањои суѓуртавї;
− омоданамоии пардохтњо ба кормандон ва кумакпулињо тавассути
расидњо ё интиќоли электронї;
− баррасии табелњои ќайди ваќти кории кормандон, љадвалњои корї,
њисобии музди мењнат ва дигар маълумот ошкор кардан ва бартараф
намудани хатогињо дар муайян кардани андозаи музди мењнат;
− санљиши ваќти корї, миќдори соатњои корњои анљомдодашуда ва
пардохти фарќиятњо, ворид намудани маълумоти ислоњкунанда ба
њуљљатгузории муносиб;
− тартиб додани њисоботи оморї, молиявї, муњосибї ва аудиторї ва
љадвалњои ба масъалањои, ба монанди, маблаѓњои воридгардида, харољот,
ќарздории дебиторї ва кредитї, инчунин, даромаднокї ва зарар дахлдор.
1217. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– хизматчии муњосиб оид ба баќайдгирии ибтидої;
– ёрдамчї оид ба аудит;
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– хизматчї оид ба суратњисобњо барои пардохт;
– табелчї;
– њисобчї.
1218. Баъзе машѓулиятњои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– муњосиби њисоббарор –3313.
§ 3. 4312. Хизматчиён оид ба коркарди маълумоти
оморї, молиявї ва суѓуртавї ва пешбурди њисобикунї
1219. Хизматчиён оид ба коркарди маълумоти оморї, молиявї ва
суѓуртавї ва пешбурди њисобикунї маълумоти оморї ё актуариро ќабул,
љамъоварї ва њисоб менамоянд ё вазифањои дафтардории алоќаманд бо
фаъолияти муассисањои суѓуртавї, бонкї ва дигар ташкилотњои
молиявиро иљро мекунанд.
1220. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− коркарди рўйхатњои суѓуртавї, пешбурди маълумот дар бораи
бекор кардан ва тасдиќи додугирифтњо, таѓйирот дар сиёсат ва пардохтњо;
− ќабул ва љамъбаст намудани маълумоти оморї ё актуарсї дар асоси
сарчашмањои маълумотии доимї ё махсус;
− њисобикунии маблаѓ, дараљањои миёна, фоизњо ва дигар нишондињандањо, нишон додани онњо дар шакли љадвалњои талабшуда;
− омоданамоии њуљљатњои молиявї, инчунин, њисобикунии фоизњо,
бољњои брокерї ва ќарздорињо аз андоз ва маблаѓњо;
− пешбурди бањисобгирии облигатсияњо, сањмияњо ва дигар ќоѓазњои
ќимматноки харидоришуда ё фурўхташуда тибќи супориши мизољон ва
корфармоён.
1221. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– хизматчии брокерї;
– хизматчї оид ба њисобикунињои актуарї;
– хизматчї оид ба суѓуртакунонї;
– хизматчї оид ба ќоѓазњои ќимматнок;
– хизматчии молиявї.
1222. Баъзе машѓулиятњои њаммонанд ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– брокер оид ба фурўши ќоѓазњои ќимматнок–3311;
– муњосиби њисобикунї–3313;
– брокери савдо–3324;
– хизматчии муњосибї–4311;
– хизматчї оид ба бањисобгирї–4311.
§ 4. 4313 .Хизматчиён оид ба
баќайдгирии ваќти корї ва њисобикунии музди мењнат
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1223. Хизматчиён оид ба баќайдгирии ваќти корї ва њисобикунии
музди мењнат љамъоварї, санљиш ва коркарди маълумотро дар бораи
њисобикунии музди мењнат ва дигар пардохтњо тибқи дастурамалњои
пардохтњо ва њавасмандгардонии мењнат, дигар њуљљатгузорињои
батанзимдарорандаи муносибатњои иљтимої–мењнатиро роњандозї
менамоянд, андозаи пардохтњо ва кумакпулињои кормандони шуъбањо,
ширкатњо ё дигар ташкилотњоро бо назардошти маќоми онњо њисобї
мекунанд.
1224. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− пешбурди баќайдгирии ваќти кории кормандон, рухсатињо ва
корњои аз муњлати муќарраргардида зиёд барои њисобикунии музди мењнат
ва кумакпулињо, бо истифодаи њисобкунињои дастї ва системањои
компютерї;
− омоданамої ва санљиши дастурамалњои пардохти музди мењнати
умумии кормандон ва њисобикунињо, ба монанди пардохти андоз, њаќќи
аъзогии иттифоќи касаба, нафаќањои суѓуртавї;
− омоданамоии пардохтњо ба кормандон ва кумакпулињо тавассути
расидњо ё интиќоли электронї;
− баррасии табелњои ќайди ваќти кории кормандон, љадвалњои корї,
њисобикунии музди мењнат ва дигар маълумот ошкор кардан ва бартараф
намудани хатогињо дар муайян кардани андозаи музди мењнат;
− санљиши ваќти корї, миќдори соатњои корњои анљомдодашуда ва
пардохти фарќиятњо, ворид намудани маълумоти ислоњкунанда ба
њуљљатгузории муносиб;
1225. Намунаи машѓулиятњои ба гурўњи ибтидоии мазкур мансуб:
– хизматчї оид ба њисобикунии музди мењнат;
– табелчї.
1226. Намунањои машғулияти ба ин гурўҳи ибтидоӣ мансуб ҳастанд:
– муњосиби њисобикунї–3313;
– ёрдамчї оид ба пешбурди њисобгирии муњосибї–3313;
– хизматчии муњосибї–4311;
– хизматчї оид ба бањисобгирї–4311.
§ 5. 4314. Хизматчиён оид ба коркарди
маълумоти оморї ва тањќиќоти бозоршиносї (маркетингї)
1227. Хизматчиён оид ба коркарди маълумоти оморї ва тањќиќоти
бозоршиносї (маркетингї) маълумоти оморї ё актуариро ќабул,
љамъоварї ва њисоб менамоянд. Ба усулњои гирифтани маълумот мусоњиб
шудан бо одамон ва сабти љавобњои онњо ба саволњо дар доираи
гузаронидани тањќиќоти маркетингї дохил мешаванд.
1228. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− муошират бо шахсони мусоњибашаванда тариќи телефон ё шахсан
ва фањмонида додани маќсади мусоњиба;
− додани саволњо дар асоси пурсишномањо ва пурсишњо;
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− навиштани љавобњо дар ќоѓаз ё ворид намудани љавобњо бевосита
дар махзани маълумот тариќи системањои мусоњибавї бо истифода
бурдани компютер;
− муайян ва бартарафкунии номутобиќатї дар љавобњо;
− њамкорї бо сарпарастони тањќиќот нисбати мушкилот дар ќабули
маълумоти боэътимод;
− ќабул ва љамъбасти маълумоти оморї ва актуарї дар асоси
сарчашмањои маълумоти мунтазам ё махсус.
1229. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мусоњибакунанда дар тањќиќоти сањрої;
– мусоњибакунанда оид ба гузаронидани пурсишњо;
– рамзгузор;
– хизматчї оид ба коркарди маълумоти оморї.
1230. Баъзе машѓулиятњои њаммонанд ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– оморчї–2122;
– тањлилгар–бозоршинос–2431.
§ 6. 4315. Хизматчиён оид ба амалиёти компютерї
1231. Хизматчиён оид ба амалиёти компютерї љадвали равандњои
истењсолиро омода менамоянд ва амалиёти компютериро ба ќайд
мегиранд.
1232. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− омодакунии њаррўзаи љадвали равандњои истењсолї барои амалиёти
компютерї;
− омоданамоии алгоритмњои иљрои супоришњо, аз он љумла, файлњои
барои ворид намудан ба компютер зарур.
1233. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
наќшакаш (оид ба амалиёти компютерї);
хизматчї оид ба назорати коркарди маълумот.
1234. Баъзе машѓулиятњои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– оператор оид ба воридкунї, санљиш ва коркарди маълумот–4132;
– хизматчї оид ба воридкунии маълумот–4132.
96. ГУРЎЊИ ХУРДИ 432.
§ 1. Хизматчиёни машѓул бо
бањисобгирии масолењ ва њамлу наќли наќлиётї
1235. Хизматчиёни машѓул бо бањисобгирии мањсулот ва њамлу наќли
наќлиётї маҳсулоти истењсолгардида, харидоришуда, анборкардашуда,
боршуда, инчунин, масолењи зарурї барои истењсолро тибқи наќшањо
бањисобгирї менамоянд ё бањисобгирии хизматрасонињои наќлиётиро пеш
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мебаранд, муњлати њамлу наќли мусофиркашонї ва борњоро мувофиќа
менамоянд.
1236. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− амаликунии бањисобгирии моли истењсолгардида, фиристодашуда
ба амборњо, бастабандшуда ва боршуда;
− бањисобгирии маҳсулоти ќабулшудаи ба амборњо роњикардашуда ё
додашуда аз анбор;
− муайян кардани миќдори масолењи истењсолии барои муњлати
муайяни ваќт зарур ва кумак дар омоданамої ва санљиши љадвалњои
фаъолияти истењсолї;
− пешбурди баќайдгирии хизматрасонињои наќлиётї ва њамоњангсозии муњлатњои њамлу наќли мусофирон ва борњо.
1237. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин таќсим мешаванд:
4321
Хизматчиён дар анбор
4322
Хизматчиён оид ба бањисобгирї дар истењсолот
4323
Хизматчиён дар наќлиёт
§ 2. 4321. Хизматчиён дар анбор
1238. Хизматчиён дар анбор масолењи истењсолшуда ва ќабулшударо
барои истењсолот ба њисоб мегиранд, онњоро бар мекашанд, медињанд, бор
мекунанд ё ба анбор равон мекунанд.
1239. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− ташкил ва назорати ќабул ва интиќоли масолењ ва пешбурди
њуљљатгузории мувофиќ;
− пешбурди сабти њисобгирии анборї, санљиши захираи масолењ,
арзёбии талабот ва ќабули дархостњо ба миќдорњои нав барои
амборкунонї;
− ќабул, нигањдорї ва додани асбобњо, ќисмњои эњтиётї ё дигар
таљњизот ва пешбурди бањисобгирии мувофиќ;
− бар кашидани молњои ќабулшуда, додашуда, истењсолшуда ё
интиќолдодашуда ва пешбурди сабтњои мувофиќ;
− гузаронидани барўйхатгирии љињозот ва дигар ашёњои барои
нигоњдорї ќабулшуда.
1240. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– тарозукаш;
– хизматчї оид ба барўйхатгирї;
– њисобчї оид ба боркунии молњо (дар анбор);
– њисобчї дар анбор.
1241. Баъзе машѓулиятњои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб: хизматчї оид ба ќабули фармоишњо–4322.
§ 3. 4322. Хизматчиён оид ба бањисобгирї дар истењсолот
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1242. Хизматчиён оид ба бањисобгирї дар истењсолот миќдори
масолењи заруриро ба давраи муайяни ваќти истењсол, сохтмон ё татбиќи
барномањои њаммонанд њисоб мекунанд, инчунин, омодакунї ва санљиши
љадвалњои таъмини ашё, масолењ, маљмуъкунандањоро тибқи барномањои
истењсолї аз таъминкунандањои берунї ва байни минтаќањои истењсолї ба
роњ мемонанд.
1243. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− њисобгирии миќдор, сифат ва намудњои ашёи хом, масолењ,
маљмуъкунандањои зарурї барои иљрои барномањои истењсолї;
− назорати оперативии иљрои љадвали таъминоти масолењи
талабшавандаи кафолатдињандаи таъминоти онњо тибқи рафти равандњои
истењсолї ва пешбурди њуљљатгузории мувофиќ;
− омодакунї ё расонидани кумак дар омоданамоии љадвалњои
пурборкунии истењсолї дар асоси фармоишњои мизољон, таъмини
истифодаи пурраи иќтидорњои истењсолї ва мањсулнокии мењнат;
− ташхис ва мониторинги вайронињои рафти равандњои истењсолї;
− бањисобгирї ва њамоњангсозии марњилаи коркард ва њаракати ашёи
хом ва масолењ байни сохторњо.
− омоданамоии њисобот аз рафти равандњои истењсолї.
1244. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– хизматчї оид ба бањисобгирии танзимгарии масолењ;
– хизматчї оид ба бањисобгирии танзимгарии истењсолот;
– хизматчї оид ба љадвали таъминот (масолењ);
– хизматчї оид ба ќабули фармоишњо;
– оператори хадамоти танзимгарї.
§ 4. 4323. Хизматчиён дар наќлиёт
1245. Хизматчиён дар наќлиёт батанзимдарории фаъолияти оперативиро дар наќлиёт пеш мебаранд, муњлатњои иљрои њамлу наќли мусофирон
ва борњоро тариќи роњи оњан, наќлиёт ва њавої мувофиќа ва назорат
мекунанд. инчунин барои роњбарият њисобот омода мекунанд.
1246. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− пешбурди бањисобгирии оперативии истењсолии истифодабарии
воситањои наќлиётї, њамоњангсозии муњлатњои њамлу наќли мусофирон ва
борњо;
− идораи хатсайрњои анъанавии воситањои наќлиётї дар дохили
дохили шуъба ё минтаќа, њамоњангсозии љойивазкунии онњо ва пешбурди
бањисобгирии мувофиќ;
− санљиши дурустии барасмиятдарории њуљљатњои ибтидої њангоми
бароњмонии њамлу наќли наќлиётї;
− њамоњангсозї ва бањисобгирии фаъолияти оперативї дар соњаи
њамлу наќли наќлиётї, масалан, таќсимкунї ва банаќшагирии њаракати
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воситањои наќлиёт ва кори ронандагон, боркунонї ва борфурории
воситањои наќлиёт ва нигањдории борњо дар роњњо;
− њамоњангсозї ва бањисобгирии фаъолият оперативї дар соњаи
наќлиёти њавоии мусофиркашонї ва боркашонї, тартиб додани рўйхати
мусофирон ва баённомаи борњо;
− омоданамоии њисобот барои роњбарият.
1247. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– навбатдори депои ќаторањои сайёр;
– навбатдор оид ба мушоияти њавопаймоњо.
1248. Баъзе машѓулиятњои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– назоратчии боркунонї ва борфурории мол–4321.
97. ЗЕРГЎЊИ 44. ХИЗМАТЧИЁНИ ДИГАРИ ИДОРАВЇ
1249. Хизматчиёни дигари идоравї ба навъњо људокунї ва дастраснамоии почтаро амалї мекунанд, файлњои њуљљатњо ва иттилоотро барои
коркард, пешбурди бањисобгирии кадрњо омода менамоянд, маводро тибқи
нусхаи аввалї месанљанд, ба шахсон дар барасмиятдарории њуќуќ барои
гирифтани хизматрасонињо ва имтиёзњо кумак мерасонанд, инчунин дигар
уњдадорињои техникии гуногуни махсусро иљро мекунанд. Ќисмати зиёди
машѓулиятњои зергурўњи мазкур сатњи дуюми тахассусиро талаб
менамоянд.
1250. Ба уҳдадориҳои кормандони зергурӯҳи мазкур, одатан дохил
мешавад:
− сабти иттилооти барои харидорї намудан, додан ва баргардонидани
китобњои китобхонањо дахлдор;
− пешбурди бањисобгирии кадрї;
− таснифот ва додани њуљљатњои гуногун ва дигар мавод;
− ба навъњо људокунї, бањисобгирї ва дастраснамоии почта аз
шуъбањои почта ва њамчунин, дар дохили муассиса;
− рамзкунонї;
− ислоњи нишондодњои шоњидон;
− иљрои як ќатор уњдадорињои гуногуни техникї;
− барасмиятдарории аризањо ва мактубњо њангоми расонидани кумак
ба одамон дар барасмиятдарории њуќуќ ба хизматрасонињо ва имтиёзњо.
1251. Машғулиятҳои зергурӯҳи мазкур ба гурӯҳи хурди зерин дохил
мешаванд:
441
Хизматчиёни дигари идоравї
98. ГУРЎЊИ ХУРДИ 441.
§ 1. Хизматчиёни дигари идоравї
1252. Хизматчиёни дигари идоравї ба навъњо људокунї ва
дастраснамоии почтаро амалї мекунанд, файлњои њуљљатњо ва иттилоотро
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барои коркард, пешбурди бањисобгирии кадрњо омода менамоянд, маводро
тибқи нусхаи аввалї месанљанд, ба шахсон њангоми навиштани хат,
аризањо кумак мерасонанд, аз номи шахсони хондан ва навистан ба забони
расмии муќарраргардида наметавониста шаклњоро пур мекунанд, барои
барасмиятдарории њуќуќ барои гирифтани хизматрасонињо ва имтиёзњо
кумак мерасонанд, инчунин дигар уњдадорињои техникии гуногуни
махсусро иљро мекунанд.
1253. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− сабти иттилооти барои харидорї намудан, додан ва баргардонидани
китобњои китобхонањои дахлдор;
− таснифот ва додани њуљљатњои гуногун ва дигар мавод;
− пешбурди бањисобгирии кадрї;
− ба навъњо људокунї, бањисобгирї ва дастраснамоии почта аз
шуъбањои почта ва њамчунин, дар дохили муассиса;
− рамзкунонї;
− ислоњи нишондодњои шоњидон;
− иљрои як ќатор уњдадорињои гуногуни техникї;
− барасмиятдарории аризањо ва мактубњо њангоми расонидани кумак
ба одамон дар барасмиятдарории њуќуќ ба хизматрасонињо ва имтиёзњо.
1254. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
4411
Кормандони китобхонањо
4412
Хаткашонњо ва ба навъњо људокунандагони почта
4413
Рамзгузорњо, мусаҳҳеҳон ва хизматчиёни дигари њаммонанд
4415
Барўйхатгирандањо ва нусхабардорњо
4416
Хизматчиён оид ба пешбурди њуљљатњои кадрї
4419
Хизматчиёни идоравии ба гурўњњои дигар шомилнагардида
§ 2. 4411. Кормандони китобхонањо
1255. Кормандони китобхонањо маводи китобхонагиро медињанд ва
ќабул мекунанд, китобњо, аудио ва видеонаворњо, нашрияњои давравї,
брошурањо, рўзномањо ва маљаллањоро ба навъњо људо мекунанд ва дар
рафњо љойгир месозанд ва ба истифодабарандагони китобхонањо маълумоти умумиро дар бораи онњо медињанд.
1256. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− додан ва ќабули китобњои китобхонагї ва дигар мавод, пур кардани
кортњо;
− љойгиркунонии китобњо ва дигар маводи китобхона дар рафњо,
пешбурди фењрастњои муттасил ва аз алифбої;
− иљрои корњои дафтардорї, ба монанди дастї ва тариќи электронї
пур кардани бланкњо, коркард ва баъзан ваќт њуруфчинии матнњо;
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− пешбурди журналњо барои обуна ва барасмиятдарории нашрияњои
воридшуда;
− расонидани кумак ба истифодабарандагони китобхонањо дар
дастрасї ба маводи асосии китобхонањо ва таъмини кори муштаригии
байникитобхонавї;
− пешбурди њуљљатгузории китобхонагии ба харидорї, аз њэътибор
соќит кардан ва њаракати китобњо ва дигар нашрияњо алоќаманд.
1257. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб :
– хизматчии китобхона;
– ёрдамчии китобдор.
1258. Баъзе машѓулиятњои њаммонанди ба дигар гурўњњои
ибтидоїмансуб:
– китобшинос–2622;
– китобдор–2622.
§ 3. 4412. Хаткашонњо ва
ба навъњо људокунандагони почта
1259. Хаткашонњо ва ба навъњо људокунандаи почтањо ба навъњо
људокунї, бањисобгирї, дастраскунонї ва дигар уњдадорињои хадамоти
почтаро дар шуъбањои почта ё муассисањои ба онњо алоќамандро иљро
менамоянд.
1260. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− иљрои коркарди почта дар шуъбањои давлатии почта ё муассисањои
хусусии дастраскунии почта;
− ба навъњо људокунї ва дастраскунонии почта ба хонањои хусусї ва
ташкилотњо;
− пешнињод намудани њисоботи тасдиќкунандаи дастраснамої бо
дархости мизољ;
− ба навъњо људокунї ва нигоњдории мукотиботи одии воридотї ва
содиротї ва ирсоли почтаи содиротї ба муассисањои гуногун.
1261. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидои мазкур мансуб:
– наќлкунанда–дастраскунандаи почта;
– хаткашон;
– ба навъњо људокунандаи почта.
§ 4.4413. Рамзгузорњо,
мусаҳҳеҳон ва хизматчиёни дигари њаммонанд
1262. Рамзгузорњо, мусаҳҳеҳон ва хизматчиёни дигари њаммонанд
маълумотро рамзгузорї мекунанд, тасњењотро месанљанд ва ислоњ
мекунанд, инчунин, як ќатор уњдадорињои гуногуни дафтардориро иљро
менамоянд.
1263. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
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− рамзгузории иттилоот ва таснифоти иттилоот тибқи рамзњо бо
маќсади коркарди минбаъдаи маълумот;
− санљиши нусхаи чопии матнњо ва маводи ба онњо алоќаманд барои
нашр омодашуда, муќоиса намудан ба нусхаи асл, ислоњи хатогињо ва
нишонагузории матнњо барои принтер тибқи тартиби муќарраргардида;
− ба хелњо људокунии шаклњои чопї ва нишонагузории раќамњои
мувофиќатии онњо;
− ба хелњо људокунии њуљљатњо барои дињиш ё интихоби сањифањо;
− унвоникунонии дастурњо, эъломњои рекламавї ва лифофањо тариќи
дастї.
1264. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– хизматчї–рамзгузор;
– хизматчї–мусањњењ.
§ 5. 4415. Барўйхатгирандањо ва нусхабардорњо
1265. Барўйхатгирандањо ва нусхабардорњо мукотибот, кортњо, њисобномањо, расидњо ва дигар њуљљатњоро бо тартиби алифбо ё раќамї ё тибқи
системањои баќайдгирї истифодашаванда ба ќайд мегиранд. Онњо маводро
меёбанд, онро дар сурати зарурї барои нусхабардорї, тасвирбардори
(сканеронї) ё тариќи факс ирсол намудани њуљљатњо аз файл мегиранд
1266. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− ба хелњо људокунонї ва таснифоти мавод тибқи дастурњое, ки
мундариља, маќсад, меъёри истифодабарї ё тартиби пайдарњамї, алифбогї
ва раќамї муќаррар менамоянд;
− љойгиркунонии мавод дар ќуттињо, љевонњо барои нигањдории
њуљљатњо;
− дарёфт ва баровардани мавод аз файлњо тибќи дархост;
− пешбурди баќайдгирии маводи дар парвандањо нигањдоришуда ва аз
онњо гирифташуда;
− нусхабардорї, тасвирбардорї (сканерон) ё ирсоли њуљљатњо тариќи
факс.
1267. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– хизматчї–нусхабардор;
– хизматчї–баќайдгиранда.
§ 6. 4416. Хизматчиён оид ба пешбурди њуљљатгузории кадрї
1268. Хизматчиён оид ба пешбурди њуљљатгузории кадрї бањисобгирии
кадрии дорои чунин маълумот, ба монанди гузариш ва болоравии хизматї,
аттестатсияи хизматии њайат, рухсатињои истифодашуда ва ѓуншудаи
кормандон, музди мењнат, тахассусї ва тайёрии касбиро пеш мебаранд ва
нав мекунанд.
1269. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
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− навкунонии маълумот дар бораи собиќаи корї, музди мењнат,
аттестатсия, тахассуснокї ва тайёрии касбї, рухсатињои истифодашуда ва
ѓуншуда;
− пешбурди сабтњои ба кормандони навтаъйиншуда дахлдор ва
санљиши пуррагии маълумот;
− баррасии аризањо барои шуѓл ва болоравии хизматї, машваратдињї
ба дархосткунандаи натиљањо;
− ќабул ва посухдињї ба дархостњо оид ба шуѓл тибқи меъёрњо ва
шартњо;
− ба њар тараф фиристодани пешнињод дар бораи ќабул ба кор ва
эълонњои љойњои холии корї ва даврањои озмоишї;
− нигоњдорї ва навкунонии дастурњо ва системањои автоматонидаи
дињиш ва баќайдгиранда, инунин, тартиб додан ва омоданамоии
гузоришњо ва њуљљатњои ба фаъолияти њайат дахлдор;
− нигањдории њуљљатгузорињо ва гирифтани маводи баќайдгирии
кадрї ва файлњо тибќи дархост.
1270. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– нозир оид ба кадрњо;
– корманди шуъбаи кадрњо.
§ 7. 4419. Хизматчиёни идоравии ба гурўњњои дигар шомилнагардида
1271. Ба ин гурўњи ибтидої хизматчиёни идоравии дар дигар гурўњњои
гурўњи асосии 4 Хизматчиёни машғули омоданамої ва барасмиятдарории
њуљљатњо, баќайдгирї ва хизматрасонї дохил намегарданд, ворид
мешаванд. Масалан, ба гурўњи зерин кормандони пешбари мукотибакунї,
матнњоро аз матбуот буридагиранда ва кормандони бо маводи интишорї
коркунанда дохил мешаванд.
1272. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− ќабули дархостњои мизољон барои ба хелњо људокунии реклама,
навиштан ва тањири нусхањои мавод, њисобкунии тарифњои рекламавї ва
пешнињоди њисобнома ба мизољон;
− пешбурди мукотиботи расмии дорои посухдињї ба дархостњо орид
ба пешнињод кардани иттилоот ва кумак, талабот оид ба товони зарар,
дархостњои ќарзї ва пардохтї ва шикоятњои хизматї;
− мусоидат намудан дар омоданамоии нашрияњои даврї, эълонњои
рекламавї, фењристњо, маълумотномањо ва дигар мавод барои нашр;
− хондани рўзномањо, маљаллањо, вараќањои матбуотї ва дигар
нашрияњо бо маќсади љустани маќолањои нашршудаи ифодакунандаи
манфиатњо барои кормандон ва мизољон.
1273. Намунањои машѓулиятњои ба гурўњи ибтидоии мазкур мансуб:
− хизматчии рекламакунанда;
− хизматчї оид ба мукотибот;
− хизматчї оид ба нашрияњо;
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− хизматчї оид ба тартибдињии маълумот.
99. ГУРЎЊИ АСОСИИ 5. КОРМАНДОНИ СОЊАИ
ХИЗМАТРАСОНЇ ВА САВДО
1274. Кормандони соњаи хизматрасонї ва савдо хизматњои гуногуни
инфиродии алоќаманд бо саёњатњо, рўзѓордорї, хўроки умумї, нигоњубини
инфиродї, њифз аз сўхтор ва амалњои ѓайриќонуниро мерасонанд, ё
мањсулотро намоиш медињанд ва дар маѓозањои савдои чакана ё яклухт ва
дар муассисањои њаммонанд, инчунин дар нуќтањои савдо ва дар бозорњо
мефурўшанд ва дар соњаи њифзи шањрвандон ва моликият хизматрасонї
мекунанд. Бештари машѓулиятњои гурўњи асосии мазкур сатњи дуюми
тахассусро талаб менамоянд.
1275. Уҳдадориҳои кормандони соњаи хизматрасонї ва савдо
иҷрокунанда одатан дарбар мегиранд:
− ташкил ва расонидани хизматрасонињо дар ваќти саёњат;
− пешбурди хољагии хонаводагї;
− тайёркунї ва додани ѓизо ва нўшокињо;
− нигоњубини кўдакон;
− расонидани хизматрасонї дар соњаи нигоњубини инфиродї ва
хизматрасонињои заминавии тандурустї дар хона ва дар муассисањо, аз
љумла, хизматрасонињо дар сартарошхонањо ва толорњои зебогї, инчунин
хизматрасонињои мушоиатї;
− марњамкунонї (ҳунуткунонӣ) ва ташкили маросими дафн;
− расонидани хизматрасонї дар соњаи њифзи шањрвандон ва
моликият аз сўхтор ва амалиётњои зиддисўхторї;
− нигоҳдории (дастгирии) ќонунгузорї ва тартибот;
− кор ба сифати тамсилаҳои зинда бо маќсадњои рекламавӣ дар
намоишњои бадеї ва намоишгоњњои молҳо;
− фурўши молҳо дар корхонањои савдои яклухт ва чакана, инунин
дар нуќтањои савдо ва дар бозорњо;
− намоишдињии молњо ба харидорони боэътимод. Уњдадориҳои онњо
метавонад роҳбарии дигар кормандонро дарбар гирад.
1276. Машғулиятҳои гурӯҳи асосии мазкур ба зергурӯҳҳои зерин
тақсим мешаванд
51
Кормандони соњаи хизматрасонии инфиродї
52
Фурўшандањо
53
Кормандони дастраскунандаи (расонандаи) хизматрасонии
нигоњубини инфиродї
54
Кормандони хадамоти њифзи шањрвандон ва моликияти шахсиро
амаликунанда
100. ЗЕРГУРЎЊИ 51. КОРМАНДОНИ СОЊАЊОИ
ХИЗМАТРАСОНИИ ИНФИРОДЇ
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1277. Кормандони соњањои хизматрасонии инфиродї хизматрасонињои
инфиродии алоќаманд бо саёњат, пешбурди рўзғордорї, хўроки умумї ва
хизматрасонии мењмонхонавї, хизматрасонињо дар сартарошхонањо ва
толорњои зебої, нигоњубини њайвонот ва ромкунї, хизматрасонии
мушоиатї, инчунин дигар хизматрасониҳои хусусияти инфиродиро,
мерасонанд. Бештари машѓулиятњои зергурўњи мазкур сатњи дуюми
тахассусро талаб менамоянд.
1278. Уҳдадориҳои кормандони зергурӯҳи мазкур иҷрокунанда, одатан
иборатанд:
− ташкил ва пешнињоди хизматрасонињои алоќаманд ба саёњатњо ва
муоинаи мавзеъњои таърихї;
− рўзғордорї;
− омоданамої ва пешнињоди хўрокњо ва нўшокињо;
− хизматрасонї дар сартарошхонањо ва толорњои зебої;
− марњамкунонї (ҳунуткунонӣ) ва ташкили маросими дафн;
− нигоњубини њайвонот ва ромкунонии онњо;
− омўзонидани одамон ҷиҳати рондани воситањои наќлиёт;
− мушоиат ва дигар хизматрасонињои инфиродї. Уњдадориии онњо
метавонад роҳбарии дигар кормандонро дарбар гирад.
1279. Машғулиятҳои зергурӯҳи мазкур ба гурӯҳҳои хурди зерин таќсим
мешаванд:
511
Кормандони соњањои сайёњї ва наќлиёти љамъиятї
512
Ошпазњо
513
Барменњо, буфетчињо ва пешхизматњо
514
Сартарошон, косметологњо ва кормандони машѓулиятњои
њаммонанд
515 Њайати хизматрасонии коммуналї ва хизматрасонӣ
516 Кормандони дигари дастраскунандаи хизматрасонии инфиродї
101. ГУРЎЊИ ХУРДИ 511.
§ 1. Кормандони соњањои сайёњї ва наќлиёти љамъиятї
1280. Кормандони соњањои сайёњї ва наќлиёти љамъиятї
хизматрасонињои гуногуни инфиродии алоќаманд бо саёњатњо дар
њавопаймо, ќатора, киштӣ, автобус ё дигар воситањои наќлиёт, инчунин
мушоиати шахсони алоњида ё гурўњњои шахсонро дар сафарҳои сайёњӣ
њангоми муоинаи љойњои таърихї ва дар экскурсияњо мерасонанд.
1281. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− таъмини фароѓат ва бехатарии мусофирон;
− таќсим кардани хўрок ва хўришњо;
− пешнињод намудани иттилоот ва љавобњо ба саволњои алоќаманд ба
сафар;
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− љамъоварї ё додани чиптањо дар наќлиёти љамъиятї;
− мушоиати шахсони алоњида ё гурўњи шахсон њангоми муоинаи
мавзеъњои таърихї ё дар экскурсияњо, инчунин пешнињоди иттилоот дар
бораи љойњои шавќовар.
1282. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин таќсим мешаванд:
5111 Роњбаладњо ва стюардњо
5112 Кондукторњо ва назоратчиёни чиптањо
5113 Роҳбаладњои сайёҳӣ ва экскурсияҳо
§ 2. 5111. Роњбаладњо ва стюардњо
1283. Роњбаладњо ва стюардњо фароѓат ва бехатарии мусофиронро
таъмин намуда, ѓизо ва нўшокињо дода, хизматрасонињои (одатан дар
дохили њавопаймо) инфиродї мерасонанд. Онњо нигоњдории тозагї ва
тартибот ва гузаронидани чорабинињои фарњангї-фароѓатиро дар вагонҳо
ва каютаҳо (дар ќаторањо) ва толорҳои тайёрањо таъмин мекунанд.
1284. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− пазироии мусофирон њангоми ворид шудан ба вагонҳои ќаторањои
роњи оњан, ҳавопаймо, санљиши чиптањо ё талонњои ҷойи нишаст ва
мушоиати мусофирон ба љойи нишаст ё каютаашон (ҳуҷраашон);
− эълоннамої, фањмонидадињї ё намоишдињии чунин ќоидањо
тартиби амал дар ҳолатҳои садамавӣ, чун қоида истифодаи ниќобњои
оксигенї, тасмањои бехатарї, камзўлњо ва дигар воситаҳои наҷотдиҳӣ;
− ҷобаҷогузорӣ ва додани хўрокњо ва нўшокињои ќаблан омодакардашуда;
− фурўши мањсулоти бе бољ ва дигар молҳо;
− ѓамхорї оид ба талаботи умумї ва фароѓати мусофирон,
батанзимдарории таљњизоти њавокаш, конденсиониронӣ ва гармидињанда;
− таъминкунї бо рўзномањо ва маљаллањо, нигањдории тозагї ва
тартибот дар толорҳо;
− роњнамоии мусофирон ва ба онњо расонидани кӯмак њангоми иљрои
тартибҳои муќарраргардида дар њолати садама, масалан, њангоми тахлия
(эвакуатсия) аз дохили њавопаймо пас аз ба заминнишинии садамавї;
− санљиши њолати кории таљњизоти садамавї – наљотдињанда ва
доруќуттињои кӯмаки аввалия;
− расонидани кӯмаки аввалияи тиббї ба мусофирон дар њолатњои
зарурї;
− омӯзиши дастурњои пешбинишуда оид ба масъалањои обу њаво,
хатсайрњо, тартиби амалкунї дар њолати садамавї, њамоњангсозии кори
аъзои экипаж, давомнокии хатсайр, омоданамоии хўрокњо ва нўшокињои
додашаванда бо назардошти теъдоди мусофирони пешбинигардида;
− муайян намудани талаботњои махсус ва расонидани кӯмак ба чунин
мусофирон ба монанди, кўдакон, калонсолон ё маъбон.
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1285. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− роњбалад (њавої);
− роњбалади вагони мусофиркашонӣ (ќаторањои мусофирбар);
− стюард;
− cтюардесса.
§ 3. 5112. Кондукторњо ва назоратчиёни чиптањо
1286. Кондукторњо ва назоратчиён чиптањоро месанљанд ва чипта
медињанд, бехатарї ва фароѓати мусофирони ќаторањо, тролейбусњо,
автобусњо ва дигар намудњои воситањои наќлиётро таъмин месозанд.
1287. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− љамъоварии пардохтњо ва додани чиптањо, санљиши њуљљатњои
саворагардии қаблан додашуда;
− мусоидат намудан њангоми нишастан, љойгиркунонї ва истифодаи
боғоҷ вобаста ба зарурат, дар навбати аввал ба калонсолон, беморон ё
маъюбон, инчунин мусофирони кўдакдор;
− кушодан ва пўшидани дарњо барои мусофирон;
− санљиши бехатарии таљњизот то оғози ҳаракат;
− ба ронандагон бонг додан барои таваққуф (боздоштан) ё оғози
ҳаракат;
− пазироии мусофирон њангоми нишастан дар воситањои наќлиёт ва
эълон кардани хатсайр ва истгоњњо;
− таъмини риояи талаботњои бехатарї;
− таассур ба хоњишњо ва шикоятњои мусофирон ва пешнињоди
маълумотњо дар бораи истгоњњо ва гузаришњо;
− ќабули чорањои зарурї њангоми ба вуљуд омадани њолатњои
ѓайричашмдошт ё њангоми њолатњои фалокатовар;
− бозшумории чиптањои фурўхташуда ва додани маблаѓњои мављуда.
1288. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– кондуктори автобус;
– кондуктори троллейбус;
– назоратчии чиптањо.
§ 4. 5113. Роњбаладњои сайёњї ва сайёрӣ
1289. Роњбаладњои сайёњї ва сайёрї шахсони алоњида ё гурўњи
шахсонро дар сафарњо њангоми муоинаи мавзеъњои таърихї, дар сайрҳо ва
њангоми сафар барои шинос шудан бо љойњои шоёни таваљљуњ, ба монанди,
муљассамањои таърихї, корхонањои саноатї ва боѓњои мавзӯӣ роњнамої
мекунанд. Онњо дар бораи мавзеъњои ќобили таваљљуњ иттилоъ медињанд
ва маълумотњои иловагиро дар бораи хусусиятњои хоси онњо манзур
менамоянд.
1290. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
381

− роњнамоии сайёњон ба љойњое, ки барои истиќомати онњо људо карда
шудаанд ва њангоми муоинаи мавзеъњои таърихию ќобили таваљљўњ;
− роњнамоии муштариён ба чунин љойњои таърихию ќобили таваљљўњ,
ба монанди, осорхонањо, боѓњои њозиразамон, заводҳо (корхонаҳо) ва
дигар иншоот;
− иттилоъ додан ва пешнињоди иттилоот дар бораи мавзеъњои
таърихию ќобили таваљљўњ ва экспонатњо ва љавобњо ба саволњо;
− гузаронидани чорабинињои фарњангї бо кўдакон;
− мушоњидаи муштариён бо маќсади таъмини риояи меъёр ва
ќоидањои бехатарии техникии дар заводҳо (корхонањо) амалкунанда ё дар
сафар;
− пазирої ва баќайдгирии муштариён ва иштирокчиёни сафар, ичунин
додани рухсатномањои зарурї ё асбобњои њимоявї;
− пањн кардани брошурањо, гузаронидани рўнамоии шунидорию
дидорї ва фањмондадињии ќоидањо ва тартибњои ќабулшуда дар объекти
сайёњї;
− таъмини бехатарии љисмонии гурўњ ва ќабули чорањое ба монанди,
расонидани кумаки аввалияи тиббї ва гузаронидани тањлил дар њолати
хатарњо;
− њалли масъалањои дар хатсайр баамаломада ва масъалањои
алоќаманд бо хизматрасонӣ ё љойгиркунї.
1291. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– роњбалади боѓи њайвонот;
– роњбалад (осорхона, толори бадеї, сафар);
– роњбалади боѓи истироњатї;
– роњбалад–тарљумон;
– роњбалади сайёњї;
– роҳбалади саёњат.
102. ГУРЎЊИ ХУРДИ 512.
§ 1. Ошпазњо
1292. Ошпазњо хўрокњоро тибќи дастуруламалњо ё тањти назорати
сарошпазњо дар тарабхонањо, ќањвахонањо ва дигар муассисањои хўроки
умумї, дар мењмонхонањо, ќаторањои мусофиркашони роњи оњан,
муассисањои табобатї ва дар хонањои хусусї ба наќша гирифта, ташкил,
омода ва тайёр мекунанд.
1293. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− банаќшагирии рўйхати хўрокњо;
− тайёркунї ва омоданамоии хўрокњо;
− банаќшагирї, назорат ва њамоњангсозии кори ёрдамчиён дар
ошхона;
− санљиши сифати мањсулот;
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− баркашӣ, андозагирї ва омехтакунии ќисмњои таркибӣ мувофиқи
дастурњо ва аз рўйи диди худ;
− батанзимдарории њарорати љевонњои оташдонњо, асбоби грилњо,
манќалњо ва дигар таљњизоти ошхона;
− муоина ва рўбучини ошхона, асбобу анљоми ошхона, минтаќањои
дастархонорої ва монанди инњо барои таъмини ќоидањои бехатарї ва
бењдоштї њангоми кор кардан бо мањсулоти хӯрока;
− истифодаи чунин таљњизоти калони ошхона, ба монанди, грилњо ва
манќалњо.
1294. Машѓулиятњои гурўҳи хурд ба гурўҳи ибтидоии зерин дохил
мешаванд:
5120
Ошпазњо
§ 2. 5120. Ошпазњо
1295. Ошпазњо хўрокњоро тибќи дастуруламалњо ё тањти назорати
сарошпазњо дар тарабхонањо, ќањвахонањо ва дигар муассисањои хўроки
умумї, дар мењмонхонањо, долонњои киштињо, ќаторањои мусофирбари
роњи оњан, муассисањои табобатї ва дар хонањои хусусї ба наќша гирифта,
ташкил мекунанд, омода ва тањия месозанд.
1296. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− банаќшагирии таомнома;
− банаќшагирї, дастурдињї ва њамоњангсозии кори ёрдамчиён дар
ошхона;
− санљиши сифати мањсулот;
− баркашидан, андозагирї ва омехтакунии ќисмњо тибќи дастурњо ва
аз рўйи диди худ;
− батанзимдарории њарорати љевонњои оташдонњо, асбоби грилњо,
манќалњо ва дигар таљњизоти ошхона;
− дида баромадан ва рўбучини ошхона, асбобу анљоми ошхона,
минтаќањои дастархонорої барои таъмини ќоидањои бехатарї ва бењдоштї
њангоми кор кардан бо мањсулоти хӯрока;
− истифодабарии чунин таљњизоти калони ошхона, ба монанди,
асбоби грилњо ва манќалњо.
1297. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ошпази ќањвахона;
– ошпази муассисаҳои таҳсилоти умумӣ;
– ошпази муассисаи табобатї;
– ошпаз дар зиёфатњо;
– ќайлахобон.
1298. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– директори ќањвахона–1412;
– директори тарабхона–1412;
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– директори ќањвахонаи ќаннодї–1412;
– сарошпаз–3434;
– омодакунандаи ѓизоњои зудтайёр–9410.
Эзоњ: Кормандони ќањвахонањои хурд, тарабхонањо ва барњое, ки барои онњо
идоракунї ва назорати њайат ќисми муњими кори онњо ба њисоб намеравад, ба
гурўњи ибтидоии 5120 Ошпазњо ё 5131 Пешхизматњо, 5132–Буфетчињо (барменњо)
вобаста аз уњдадорињои асосии иљроменамудаи онњо дохил мешаванд.

103. ГУРЎЊИ ХУРДИ 513.
§ 1. Барменњо, буфетчињо ва пешхизматчињо
1299. Барменњо, буфетчињо ва пешхизматчињо дар тарабхонањо,
ќањвахонањо, барњо ва дигар муассисањои хўроки умумї, бошгоњњо
(клубњо) ва ќаторањо ѓизо ва нўшокињоро пешнињод менамоянд.
1300. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− мусоидат њангоми пуракунии захирањо дар барњо ва љобаљогузории
шишањо ва зарфњо;
− шустани зарфњои истифодашуда ва тоза намудани њудуди бар;
− омоданамої ва додани нўшокињои майдор ва бемай дар бар;
− оростани мизњо бо дастархонњои тоза, асбобњои ошхона, табаќчањо
ва зарфњо;
− пазироии муштариён ва ба онњо додани таомнома ва номгўйи
нўшокињо;
− пешнињоди тавсияњо њангоми интихоби таомњо ва нўшокињо;
− ќабули фармоишњо ва пешнињод кардани онњо ба ошхона;
− пешнињоди таомњо ва нўшокињо;
− пешнињоди њисобињо, ќабули пардохтњо ва кор бо терминалњои
пардохткунанда ва дастгоњњои хазинавї.
1301. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
5131 Пешхизматњо
5132 Буфетчињо (барменњо)
§ 2. 5131. Пешхизматњо
1302. Пешхизматњо таомњо ва нўшокињоро дар тарабхонањо, барњо,
ќањвахонањо ва бошгоњњо (клубњо) ва дар ќаторањо ба мизњо манзур
менамоянд.
1303. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− оростани мизњо бо дастархонњои тоза, асбобњои ошхона, табаќчањо
ва зарфњо;
− пазироии муштариён ва ба онњо додани таомнома ва нўшокињо;
− пешнињоди тавсияњо њангоми интихоби таомњо ва нўшокињо;
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− ќабули фармоишњо ва пешнињод кардани онњо ба ошхона ё ба њайти
бар;
− ба мизи мизољон пешнињод намудани таомњо ва нўшокињо;
− тоза намудани мизњо ва баргардонидани таомњо ва зарфњо ба
ошхона;
− пешнињоди њисобињо, ќабули пардохтњо ва кор бо терминалњои
пардохткунанда ва дастгоњњои хазинавї.
1304. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– пешхизмат;
– сомеле (майшинос).
1305. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– роњбари тарабхона–1412;
– роњбари ќањвахона–1412;
– буфетчї (барменњо)–5132.
Эзоњ: Кормандони ќањвахонањои хурд, тарабхонањо ва барњое, ки барои онњо
идоракунї ва назорати њайат ќисми муњими кори онњо ба њисоб намеравад, ба
гурўњи ибтидоии 5120 Ошпазњо ё 5131 Пешхизматњо, 5132 Буфетчињо (барменњо)
вобаста аз уњдадорињои асосии иљроменамудаи онњо дохил мешаванд.

§ 3. 5132. Буфетчињо (барменњо)
1306. Буфетчињо (барменњо) нўшокињои майдор ва бе май, хўришњои
сард ва мањсулоти ќаннодиро бевосита ба муштариён тавассути мизи
сутунии барњо ё пештахтањо ё тавассути пешхизматњо тайёр, омехта ва
пешнињод менамоянд.
1307. Ба уњдадории онњо дохил мешаванд:
− ќабули фармоишњо барои нўшокињо, хўришњо ва мањсулоти ќаннодї, дигар намудњои мањсулоти ѓизоии тайёркардашуда аз њайати
хизматрасон ё бевосита аз муштариён;
− омоданамої ва пешнињод кардани нўшокињои майдор ва бе май дар
барњо;
− шустани зарфњои истифодашуда, тоза кардан ва хизматрасонии
толорҳои хизматї дар барњо, мизи сутунии бар барои омоданамоии чой ё
ќањва ва таљњизот, ба монанди, мошинњои ќањватайёркунї;
− гирифтани
пардохтпулӣ њангоми фурўш, кор бо дастгоњњои
хазинавї ва бозњисобии даромадњои хазинавї;
− рехтани нўшокињо аз кегњо ва ба онҳо пайваст намудани найчаҳо;
− мусоидат барои сари ваќт пур кардани захирањо дар барњо ва
љобаљогузории шишањо ва зарфњо;
− санљиши ҳуҷҷатҳои муштариён бо маќсади риояи мањдудиятњои
синнусолї њангоми харидорї намудани нўшокињои майдор;
− ќабули чорањо барои мањдудияти мушкилиҳо оид ба истеъмоли
барзиёди май, ба монанди, муътакид намудани муштариён барои дигар
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нанўшидан, рад кардан аз хизматрасонии минбаъда ё даъвати хадамоти
марбута барои њамлу наќли мизољон;
− омехтакунии ќисмњо барои омоданамоии коктейлњо ва дигар намуди
нўшокињо;
− ороиши пештахтаи бар ва љевони мањсулот
1308. Намунањои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– бармен;
– буфетчї.
1309. Баъзе машғулиятҳои њаммонанд ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– роњбари тарабхона–1412;
– роњбари ќањвахона–1412;
– пешхизмат–5131.
Эзоњ: Кормандони ќањвахонањои хурд, тарабхонањо ва барњое, ки барои онњо
идоракунї ва назорати њайат ќисми муњими кори онњо ба њисоб намеравад, ба
гурўњи ибтидоии 5120 Ошпазњо ё 5131 Пешхизматњо, 5132 Буфетчињо (барменњо)
вобаста аз уњдадорињои асосии иљроменамудаи онњо дохил мешаванд.

104. ГУРЎЊИ ХУРДИ 514.
§ 1. Сартарошњо, косметологњо ва
кормандони машѓулиятњои њаммонанд
1310. Сартарошњо, косметологњо ва кормандони машѓулиятњои
њаммонанд кӯтоҳкунӣ ва ороиши муйҳо, кутоҳкунӣ ва тарошидани риш,
хизматрасониҳои косметикӣ (ҳуснороӣ), гузоштани косметика ва грим,
дигар намуди корҳоро барои беҳтар шудани намуди зоҳирии мизоҷон
амалӣ менамоянд.
1311. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− бо мизољон муњокима намудани дархостњои онњо;
− мўйтарошї ва ба тартиб даровардани мўйи сар;
− тарошидану кўтоҳкунии риш;
− пешнињод намудани хизматрасонињои косметикї;
− молидани косметика ва грим;
− шаклдарорї, ранг кардани нохунҳо дар даст ва пойҳо ва табобати
беморињои сабуки пўст ва нохунњо;
− расонидани кумак ба муштариёни њаммомњо ва гузаронидани масњи
одї.
1312. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд
5141 Сартарошњо
5142 Косметологњо ва кормандони машѓулиятњои њаммонанд
5149 Кормандони ба тартиби солимгардони алоќаманди ба гурўњњои
дигар шомилнагардида
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§ 2. 5141. Сартарошњо
1313. Сартарошњо мўйи сарро кўтоҳ мекунанд, ранг медињанд, рост ва
онро љингила, поктарош мекунанд, мўйњои рўйро тоза намуда, пўсти сарро
коркард мекунанд.
1314. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− сартарошї, шустан, рангкунї ва љингила кардани мўй;
− тарошидан ва кўтоњ кардани риш ва мўйлаб;
− нигоњубини пўсти сар;
− мувофиќ кунонидани мўйњои сунъӣ тибќи талаботи мизољон;
− пешнињоди тавсияњо оид ба нигоњубини мўйи сар, масолењи
косметикї ва шаклњои ороиши мўйи сар;
− майдабофӣ ва бофтани кокулњо аз мўй ва афзоиши мӯйҳо;
− таъйини ташрифњо ва гирифтани пардохт;
− тоза кардани манзилҳои корї ва коркарди бењдоштии асбобњо.
1315. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– барбер;
– риштарош;
– сартарош;
– мутахассис оид ба нигоњубини мўйи сар;
– услубгар–сартарош.
§ 3. 5142. Косметологњо ва
кормандони машѓулиятњои њаммонанд
1316. Косметологњо ва кормандони машѓулиятњои њаммонанд
тартибњои косметикиро барои рўй ва бадан мегузаронанд, косметика ва
грим мекунанд ва дигар намуди корњоро барои бењтар намудани намуди
зоњирии мизољонро ба роњ мемонанд.
1317. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− тоза намудани пўст ва молидани равѓанњо, обњои мушкин ва
воситањои њаммонанд дар рўй ва дигар ќисмњои бадан;
− масњи рўй ва бадан;
− грим кардани мизољон ё њунармандон ва дигар иљрокунандагон дар
толори ҳусн;
− тозакунї, башаклдарорї ва рангкунии нохуни дастњо, пойњо ва
табобати беморињо ба монанди обилањо, дуруштї ва таѓйири шаклкунии
нохунњои пойњо;
− расонидани кумак ба муштариёни њаммомњо ва гузаронидани масњи
оддї;
− гузаронидани тартибњо бо истифодаи мумњо ва ќанд ва гузаронидани муолиљаи депилятсионї барои бартараф кардани мўйњои нодаркор
дар бадан;
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− ба муштариён пешнињод кардани тавсияњо оид ба масъалањои
парњезї ва машќњо бо маќсади кам кардани вазн ва харобшавї;
− таъини ташриф ва гирифтани музди мењнат.
1318. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– кокулбоф;
– гримкунанда– мӯйсоз;
– косметолог;
– устои маникюр.
§ 4. 5149. Кормандони ба амалиёти солимгардонӣ
алоќаманди ба гурўњњои дигар шомилнагардида
1319. Ба ин гурўњ кормандони бо амалиёти солимгардонї алоќаманди
ба дигар гурўњњои гурўњи хурди 514 Сартарошњо, косметологњо ва
кормандони машѓулиятњои њаммонанд дохил нестанд, шомиланд. Мисол,
ба он машваратгарон оид ба ислоњи љусса, табибони тибби мардумї ва
шифобахшон шомиланд.
1320. Ба уњдадории онњо дохил мешаванд:
− муњокимаи талаботњои мизољон, тањлили хусусиятњои хоси инфиродї ва машваратдињї аз рӯйи усулњои табобат;
− тавсияҳо оид ба нигоњубин ва табобати беморињо ё дигар беморињо
бо истифодаи воситањои маъмулии мардумї ва усулњо:њаракати љисмонї
ва тамринњо, ширањо ва доруворињои дар асоси растанињо ва гиёҳҳо
ҳосилнамуда, њашарот ва шираи њайвонот гирифташуда;
− ба роњ мондани нигоњубин ва табобати љарроњатњои љисмонии
алоќаманд бо љобаљокунонї ва табобати устухонњои шикаста ва баромада
дар асоси усулњои маъмулии таъсиррасони љисмонї ва табобаткунї бо
растанињо;
− масњи ѓайритиббӣ кардани љисм;
− ба муштариён додани машварат оид ба масъалањои парњез ва
тамринњои љисмоние, ки ба тањрири љисм кумак мекунанд;
− гузаронидани арзёбии равандњои тањрири љисм ва мањсулот барои
харобшавї;
− ташкили вохўрињо ва пеш бурдани ќайдњо бо муштариён;
− тоза кардани минтаќаи корї ва гузаронидани тамйизкунии асбобњо.
1321. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– машваратчї оид ба ислоњи љисм;
– табиб, гиёњдармонї;
– масњгар (ѓайритиббї);
– шифокор бо усули мардумї.
1322. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– диетолог–2265;
– масњгари тиббї–3221.
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Эзоњ: Машѓул шудан дар соњаи шифобахшї ва истифода бурдани таљрибаи
маъмулї ва ѓайримаъмулии тиббие, ки дарки амиќи бартарияти усулњои табобати
анъанавї ва ѓайрианъанъанавиро дар натиљаи таљрибаи дарозмуддати истифодаи
ин таљрибањо, инчунин, донишњои анатомии инсон ва љузъњои тибби муосирро
талаб менамоянд, дар гурўњи ибтидоии 2230 Табибон ва мутахассисони тибби
анъанавї ва ѓайрианъанавї ба њисоб гирифта мешаванд. Онњое, ки фаъолияти
таљрибавиашон донишњои бештар васеъи асоснокро дар вобастагї бо даврањои
давомнокиашон ками омўзиши амалиявї ва тайёрии касбиро дар асоси омўхтани
таљрибаи анъанавии мардумї дар мањалњои истиќоматии онњо истифода бурда
мешаванд, талаб менамояд, ба гурўњи ибтидоии 5149–Кормандони бо амалиёти
солимгардонї алоќаманди ба гурўњњои дигар шомил нагардида, дохил мешаванд.
Шифобахшони таљрибагирандае, ки ба сифати усулњои асосии табобат
гиёҳтабобатӣ, руҳонитабобатї ё муолиљаи мануалї истифода мебаранд аз гурўњи
ибтидоии 2230 хориљ карда мешаванд. Машѓулиятњое, ки табобаткуниро бо
истифодаи шаклњои маъмулии масњ ва фишороварї ба монанди, масњи нуќтавї ва
методикаи шиатсу мекунанд, ба гурўњи ибтидоии 3221–Ҳайати миёнаи тиббї оид ба
парасторї дохил мешаванд. Момодояњои анъанавї ва момодояњое, ки ба занон дар
алоќамандї бо њомиладорї ва таваллуд кумак мерасонанд, парасториро роњандозї
намуда, тавсияњои асоснокро пеш аз њама вобаста ба таљриба ва донишњои
амалиявие, ки на дар раванди омўзиш гирифтаанд, балки тавассути анъанањо ва
таљрибаи тибби мардумї ба даст овардаанд, бояд ба гурўњи ибтидоии 3222–Ҳайати
миёнаи тиббї оид ба момодоягї дохил карда шаванд.

105. ГУРЎЊИ ХУРДИ 515.
§ 1. Њайати хизматрасонии коммуналї ва хољагидорї
1323. Њайати хизматрасонии коммуналї ва хољагидорї корҳои
фаррошон ва дигар њайати хизматрасонро дар биноњои тиљоратї,
истењсолї ва истиќоматї њамоњанг сохта, ҷадвалҳо тартиб медиҳанд ва
назорат мебаранд. Он барои фаъолияти хољагидорї ва хизматрасонї дар
мењмонхонањо, идорањо, њуљрањо, хонањо ва биноњои истиќоматии хусусї
масъул мебошанд.
1324. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− таъини вазифањо ва дида баромадани манзилҳои гуногун дар биноњо
барои санљиши тозакунии зарурии гузаронидашуда, корњои хољагидорї ва
хизматрасонињои техникї;
− додани мањсулот ва таљњизот, инчунин, барўйхатгирии захирањо
барои таъмини миќдори зарурии масолењи додашаванда;
− интихоб ва киро кардани номзадњо барои бакоргирї;
− омодакунии њайати нав ва дорои таљриба;
− тавсиядињї оид ба масъалањои баланд бардоштани интиќол ба дигар
вазифа ё аз кор озодкунї;
− гузаронидани намудњои нави рўбучин, корњои хољагидорї ва
хизматрасонии техникї.
1325. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
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5151 Саркорони фаррошон ва ёрдамчиён оид ба хољагидорї дар
мењмонхонањо (њотелњо), идорањо ва дигар муассисањо
5152 ќадбонуњо ва дигар кормандони хонакор
5153 Нозирони бино ва њайати машѓулиятњои њаммонанд
§ 2. 5151. Саркорони фаррошон ва ёрдамчиён оид ба хољагидорї
дар мењмонхонањо (њотелњо), идорањо ва дигар ташкилотњо
1326. Саркорони фаррошон ва ёрдамчиён оид ба хољагидорї дар
мењмонхонањо (њотелњо), идорањо ва дигар ташкилотњо корњои гуногуни бо
хољагидорї алоќамандро бо маќсади тозакунї ва нигоњ доштани тозагї,
зебу зиннати дохилї, таркибњо ва манзилҳои муассисањои мазкур роњбарї
ва иљро менамоянд.
1327. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− ташкили корњо ва назорат аз болои фаъолияти њайати ба рўбучин ва
корњои хољагидорї (чӯрӣ, фаррош, хизматгор) машѓул, тавсия оид ба киро
намудан, омўзонидан ва аз кор хориљнамоии кормандон;
− харидан ё назорати харид ва харољоти мавод;
− назорати ҳолат ва додани мавод;
− таъмини тартиб ва риояи ќоидањои муќарраргардида;
− рўбучини дастї ё бо истифода аз чангкашак, шустан ва тоза намудани фарш, љевонњо ва дигар ашёњо;
− ба тартиб овардани рахти хоб, рўбучини њуљраи дастурўйшўї, иваз
намудани дастмолњо, собун ва маҳсулоти њамроњикунанда;
− рўбучини ошхона ва расонидани кумак дар ошхона, дар маљмуъ, бо
дар бар гирифтани шустани зарфњо;
− пура кардани захирањо дар барњои хурд ва маҳсулотњо ба монанди
стаканњо ва асбобњои њуруфчинї.
1328. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– маъмур оид ба ошёна (мењмонхона);
– хоњари хољагидор (кумак ба хољагидорї).
1329. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– директори мењмонхона–1411;
– корманди мењмонхонаи хурд–5152;
– кадбонуи (сарфакори) соњибхонаи хусусї–5152;
– нозири бино–5153;
– фарроши хона–9111.
§ 3. 5152. Кадбонуњо ва дигар кормандони хонакор1

1
Карори Хукумати Чумхурии Тољикистон аз 3 марти соли 2012, №159 «Дар бораи тасди ќи намудњои
кори хонагї»
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1330. Кадбонуњо ва дигар кормандони хонакор кори њайати тобеъро
ташкил ва назорат мебаранд, инчунин, мустаќилона корњои гуногунро бо
пеш бурдани хољагидорї дар муассисањои на чандон калон, њуљрањо,
хонањо ва иншооти истиќоматии хусусии барои истиќомат алоќамандро
иљро менамоянд. Корњои кормандони хонакор њамодатан бо шартнома ба
расмият дароварда шуда, аз љониби соњибхона пардохт карда мешавад.
1331. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− идораи кормандоне, ки дар хонањо ба сифати хизматгор киро карда
шудаанд;
− харидан ё назорат аз болои мањсулоти харидашуда ва
харољоткардашуда;
− назорати нигоҳдорӣ ва додани мањсулот;
− расонидани кумак дар њолати љарроњатбардории сабук ё беморињо
тавассути тартибњое, ба монанди, чен кардани њарорат, додани доруворї,
бастабандї кардан;
− рўфтан ё рўбучин бо чангкашак, шустан ва тоза намудани фарш,
љевонњо ва дигар ашёњо;
− ба тартиб даровардани рахти хоб, рўбучини њуљраи дастурўйшўї,
иваз намудани дастмолњо, собун ва маҳсулоти њамроњикунанда;
− нигоњубини њайвоноти хонагї ва растанињо, ќабули мењмонон,
љавобњо ба зангњои телефон, дастраскунии иттилоот ва харид намудани
мањсулоти баќќолї – гастрономї;
− омоданамої ва тайёр кардани таомњо, ба рўйи миз гузоштан, ва тоза
кардани миз ва њамчунин, додани хўрокњо ва нўшокињо;
− рўбучини ошхона ва расонидани кумак дар ошхона, дар маљмуъ, бо
дар бар гирифтани шустани зарфњо.
1332. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– маъмури хона;
– кадбонуи хонаи хусусї;
– доя;
– боѓбон;
– тарбиятгар–мураббї;
– хизматгорзан (хонакор);
– чўпон;
– муњофиз;
– ронанда;
– ошпаз.
1333. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– фарроши хона–9111.
Эзоњ: Кормандони муассисањои на он ќадар калон барои истиќомат, бо дар бар
гирифтани баъзе мењмонхонаҳи хурд ва пансионњое, ки ба муштариён оид ба
истиќомат хизматрасонӣ, хизматрасониҳои мањдуди ѓизо ва
хизматрасонињои
њаммонанди пулакӣ дар хонањои хусусї, ки барои онњо идора ва назорат ќисми кори
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бартаридоштаи онњо ба њисоб намеравад, мерасонанд, ба гурўњи ибтидоии 5152–
Кадбону мансуб медонанд.

§ 4. 5153. Нозирони бино ва њайати машѓулиятњои њаммонанд
1334. Нозирони бино ва њайати машѓулиятњои њаммонанд нигоњубини
хонањои истиќоматї, мењмонхонањо, идорањо, масҷидҳо (калисо) ва дигар
биноҳоро роњандозї намуда, тозагию тартиби онњо ва њудудњои онҳоро
нигоњ медоранд, инчунин, корњо оид ба таъмири на он ќадар мураккаб ва
хизматрасонии техникии дохили манзилҳоро иљро мекунанд. Онњо
метавонанд роњбарии дигар кормандон ва пудратчиёнро вобаста аз њаљм
ва соҳаи биноҳои зертобеъ роњандозї намоянд.
1335. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− назорати кори њайат ва пудратчиён њангоми гузаронидани рўбучин,
нигоњ доштани тозагї ва тартибот, истифодабарии нигоњдории бино;
− иштирок дар рўбучин, таъмири на он ќадар мураккаб ва
хизматрасонии техникии манзилҳои дохилии бино;
− хизматрасонии оташдонњо ва дегхонањо барои таъмини гармї ва
оби гарм;
− таъсиррасонї ба ахлоќи иљорагирандагон (иҷоранишинон) ва
мењмонон бо маќсади паст намудани сатњи садою ғавғо ё муносибати
нодуруст бо амвол;
− ба иљорагирандагони њозирнабуда расонидани хизмати хурд, ба
монанди, гирифтани борќуттињо аз номи онњо ё тариќи телефон пешнињод
намудани иттилооти дархосткардашуда;
− бохабар кардани нозир ва соњиби бино дар бораи зарурати таъмири
асосї;
− даврзании биноҳо бо маќсади таъмини бехатарии онҳо;
− пур кардани бланкањои баќайдгирї ва ба иљорагирандагон додани
нусхаи ќоидањои ахлоќї.
1336. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дарбон (бинона);
– нозири бино;
– техники театр;
– техники сањна.
106. ГУРЎЊИ ХУРДИ 516.
§ 1. Кормандони дигари
дастраскунандаи хизматрасонии инфиродї
1337. Кормандони дигари дастраскунандаи хизматрасонии инфиродї
оид ба роњнамої ва дигар хизматрасонињои инфиродї, тозакунї, ромкунӣ
ва нигоњубини њайвонот хизматрасонӣ мекунанд, љасадњоро марњам
молида, дар маросими дафн хизматрасонӣ мекунанд, инчунин идоракунии
воситањои наќлиётро ба одамон меомўзонанд.
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1338. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан
дохил мешаванд:
− хизматрасонињои роњнамої, нукарї ва дигар хизматрасонињои
инфиродї барои муштариён;
− марњаммолии љасадњо ва хизматрасонињои маросими дафн;
− хўрокдињї, нигоњубин, ромкунї ва тоза намудани њайвонот;
− омўзонидани рондан дар шароитњои воќеии рондандагї
1339. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
5162 Шарикон ва нукарњо (шахси дастраскунандаи хизматрасонии
инфиродӣ)
5163 Кормандони хизматрасони маросимњо
5164 Грумерњо ва дигар кормандони нигоњубини њайвонот
5165 Дастурдињандањо оид ба ронандагї (рондан)
5166 Устоњо оид ба тайёркунии ороишоти заргарї ва маснуот аз металу
сангњои ќиматбањо, мањсулоти њунарњои бадеї (минйотури локї,
наќшу нигори бадеї дар метал ва сафолот
5169 Кормандони расонидани хизматрасонии инфиродї ба гурўњњои
дигар шомилнагардида
§ 2. 5162. Шарикон ва пешхизматњо
(шахси дастраскунандаи хизматрасонии инфиродӣ)
1340. Шарикон ва нукарњо (шахси дастраскунандаи хизматрасонии
инфиродӣ) ба мизољон ё корфармоён шарикї мекунанд ва ба он
хизматрасонињои гуногуни инфиродї мерасонанд.
1341. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− роњнамоии корфармоён ба љойњои гуногун, хондан, суњбат кардан ва
њамроњи онњо иштирок кардан дар чорабинињои гуногун, масалан,
варзишї;
− расонидани кумак дар ќабули мењмонон дар хонаи корфармо;
− нигоњубини либос ва ашёњои шахсии корфармо.
1342. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– нукарњо;
– шарик;
– хизматгорзани шахсї.
1343. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– соњибхона–5152;
– шарик оид ба раќс–5169;
– њамсафар барои роњнамої дар љойњои фароѓатї–5169.
§ 3. 5163. Кормандони хизматрасони маросимњо
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1344. Кормандони хизматрасони маросимњо хизматрасонии маросими
гўронидан ва дигар хизматрасонињои бо дафн вобастаи дафнкуни ҷасади
одамро мерасонанд.
1345. Ба уњдадорињои онњо дохил мешаванд:
− ташкил ва гузаронидани маросими дафн, марњамкунонї ва дафнкунї, расонидани кумак њангоми устадонњои дафнкунї ва муайян намудани
замон ва макони баргузории маросими дафн ё марњамкунонї;
− марҳаммолӣ (њунуткунонӣ) ҷасади инсон бо маќсади таъхир додан ё
ќатъ намудани вайроншавии он;
− риояи ќоидањои беҳдоштї–бењсозї ва талаботи ќонунгузории бо
марҳаммолӣ (њунуткунонӣ) ва дафнкунї алоќаманд;
− дастраскунии ашёњои маросимї ба макон ва замони зарурї,
омоданамоии љойи дафн;
− нишонидан ва рўйпўш кардани буришњо дар ќисмњои гуногуни љисм
ва башаклдарорї ё њангоми зарурат барќарорсозии боќимондањои
вайроншуда ва маъюбкардашудаи инсон;
− пўшонидани љасадњо ва дар тобут љойгиркунии онњо;
− гузаронидани суњбатњо барои омоданамоии таъзияномањо,
расонидани кумак дар риоя кардани расму русуми динї.
1346. Намунаи машғулияти ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ќабркан.
§ 4. 5164. Грумерњо ва дигар
кормандони нигоњубинии њайвонот
1347. Грумерњо ва дигар кормандони нигоњубини њайвонот, њайвонотро хўрок медињанд, нигоњубин, ром ва тоза мекунанд, ба бойторњо,
кормандони бойторї–техникї ва мутахассис-техникҳо дар муасисаҳои
бойторӣ, дар паноҳгоҳҳо барои ҳайвонот, парваришгоҳҳо барои
нигоҳубини ҳайвонот, боѓҳои њайвонот, озмоишгоњњо, маѓозањои фурўши
чаканаи њайвонот, мактабњои гашти савора, мактабњои ромкунии сагњо,
муассисањои нигоњубинкунандаи њайвоноти хонагї ва муассисањои дигари
њаммонанд мусоидат менамоянд.
1348. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− шустан ва хўрок додани њайвонњо;
− роњнамої ё дастраскунии њайвонњо ба њуљрањои табобатї ва
нигоњдории онњо дар муҳлати табобат;
− тоза ва тамйиз кардани асбобњои љарроњии байторї;
− тамѓазанонии воситањои табобатї, химикатњо ва дигар лавозимоти
дорусозї ва пур кардани захираи онњо;
− тамйизи шишањо, зарфњои дараљадор ва дигар таљњизот;
− тозакунї, ташкил ва тамйизи љойњои махсуси нигоњдории њайвонот,
молхонањо, саисхонањо, ќафасњо ва майдонњо ва њамчунин, абзорњо барои
њайвонњо, ба монанди зин ва гарданбандњо;
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− љамъоварї ва баќайдгирии маълумот дар бораи њайвонотњо, ба
монанди, вазн, андоза, њолати љисмонї, табобати гирифташуда, дорувории
гузаронидашуда ва ѓизои гирифташуда;
− ромкунии њайвонот барои инкишоф ва нигоњдории малакањои
зарурї барои мусобиќањо, сайру гашт, гўш додан, њифз, саворшавї ва
дигар чорабинињо;
− нигоњубини њайвонот бо дар бар гирифтани гузаронидани
чорабинињо, ба монанди, шустан, шона кардан, ќайчї кардан ва
тарошидани мўина, гирифтани нохунњо ва тоза кардани гўшњо.
1349. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– грумерњо;
– ромкунандаи сагњо;
– човандоз;
– ромкунанда;
– сонитари байторї.
§ 5. 5165. Дастурдињандањо оид ба ронандагї
1350. Дастурдињандањо оид ба ронандагї рондани воситањои
наќлиётро ба одамон меомўзонанд.
1351. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− омўзонидани ронандагї дар шароити воќеии ронандагї, фањмондадињї ва намоиши кори боздорњо, пайвастакњо, таѓйирдињандаи тањвил,
ноќили њаракати автоматї, сигналњои овозї (бимовањо) ва равшандињанда;
− омўзонидани ќоидањои бехатарии њаракат дар роњ;
− омўзонидани малакањои ронандагї ва ќоидањои бехатарии њаракат
дар роњ;
− пешнињоди тавсияњо дар бораи омодагии донишљўён ба имтињонњои
ронандагї;
− пешнињоди тавсияњо ва омўзонидани малакањои пешќадами ронандагии зарурї барои рондан дар њоалтњои фавќулодда;
− овардани мисолњо ва фањмондадињии хусусиятњои идоракунї ва
кори ќисмњои механикии воситањои наќлиёт ва хусусиятњои рондан бо
истифодаи схемањо ва наќшањо дар тахтаи синфї ва дастурамалњои
аудиовизуалї.
1352. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дастурдињандањо оид ба ронандагї;
– дастурдињандањои мошинњо, мошинњои колонњаљм.
1353. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
- дастурдињандањо оид ба идоракунии дастгоњњои парвозкунанда–3153.
§ 6. 5166. Устоњо оид ба тайёркунии
ороишоти заргарї ва маснуот аз металу сангњои
ќиматбањо, мањсулоти њунарњои бадеї (минйотури
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локї, наќшу нигори бадеї дар метал ва сафолот)
1354. Устоњо оид ба тайёркунии ороишоти заргарї ва маснуот аз
металу сангњои ќиматбањо, мањсулоти њунарњои бадеї (минйотури локї,
наќшу нигори бадеї дар метал ва сафолот) ороишоти заргарї, маҳсулоти
маросимї ё динї, маҳсулот аз тилло, нуќра, дигар метали ќиматнок ва
љавоњиротро тарњ мекашанд, омода, таъмир, барќарор ё нарх мегузоранд,
корњои њаккокї ва нозук, наќшу нигори бадеии маҳсулоти минйотурии
наќќоширо бо њаракатњои раќќосї ва маҳсулотро аз метал ва сафолот иљро
мекунанд. Онҳо сангҳои қиматбаҳо ва нимқиматбаҳо, аз ҷумла сангҳои
ранга ва алмос, инчунин ба ороиши заргарӣ нақш кашида, қираҳо
бароварда, алмоси саноатиро сайқал медиҳанд.
1355. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− рехтагарии дастии ороишї ва дигар маҳсулот аз метали ранга;
− сохтани намои ороишоти нави заргарї ва таѓйир додани намои
мављуда њангоми зарурат бо истифода аз компютер;
− буридани расмњо барои намунањо ё дигар масолењ барои истифода
ба сифати ќолиб њангоми сохтани маҳсулоти филизї ва заргарї;
− таѓйир додани чанбараки мављуда барои маҳсулоти заргарї бо
маќсади љойивазкунонии сангњо ё батанзимдарории чанбаракњо;
− таъмир, барќарорсозї ва навкунонии ороишоти заргарї ё маҳсулот
аз метали ќимматбањо дар мутобиќатї бо намо ё сохти онњо;
− омода кардани ороишоти заргарии тайёр, ба монанди ангуштарї,
гарданбандњо ва дастпонањо аз масолењњо, ба монанди, тилло, нуќра,
платина ва сангњои ќиматбањо ва камбањо;
− муоинаи сатњи љавоњирот ва сохтори дохилии он бо истифода
бурдани асбобњои махсус, заррабинњо ва дигар абзорњои оптикї барои
дида баромадани гуногунї миёни нусхањои сангњои ноёфти
дарёфткардашуд ё ошкор намудани норасоињо, нуќсонњо ё хусусиятњои
хоси ба арзиши љавоњирот таъсиррасон;
− суфтакунї ва пардоздињии сангњои ќимматбањо ва љобаљокунии
онњо дар маҳсулоти заргарї;
− суфтакунї ё пайзании њарфњо, расмњо ё хатњои ороишї дар маҳсулот
аз сангњо ва метали ќимматбањо;
− наќшу нигори бадеии маҳсулоти бадеии рассомї аз хамираи коѓаз ва
маҳсулоти филизї ва сафолї;
− пардоздињї, пармакунї ва коркардкунии саќќочархакњо аз сангњои
ќимматбањо барои истифода дар абзорњои комилан даќиќ, ба монанди
ќутбнамоњо ва хронометрњо;
− муоинаи маҳсулоти љамъовардашуда ва тайёр барои таъмини
мутобиќатии онњо бо таснифот бо истифода бурдани шишањои
калонкунанда ё асбобњои комилан даќиќи ченкунанда.
1356. Намунањои машғулиятњои ба гурўҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– суфтагари алмосњо;
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–
–
–
–

суфтагари руфуъњо барои маҳсулоти заргарї ва бадеї;
зарњалкори маҳсулоти бадеї;
рассоми ороишдињандаи наќшу нигор дар филиз:
заргар.
§ 7. 5169. Кормандони хизматрасониии
инфиродии ба гурўњњои дигар шомилнагардида

1357. Ба ин гурўњи ибтидої кормандони хизматрасонии инфиродие, ки
ба дигар гурўњњои ибтидоии зергурўњи 51 Кормандони соњањои
хизматрасонии инфиродї дохил намешаванд, ворид мегарданд. Дар ин љо
он кормандонеро, ки масалан, ба сифати шарик оид ба раќс кор мекунанд,
роњнамоикунандањо дар чорабинињои гуногуни фароѓатї ва њамчунин,
маъмурони клубњои шабона, пазироикунандагони мењмонон дар назди
даромадгоњ бояд дохил намуд.
1358. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− роњнамоии мизољон дар тарабхонањо ва дигар љойњои фароѓатї;
− вохўрии мизољон дар клубњои шабона ва таъмини фароѓати онњо.
1359. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– маъмури клуби шабона;
– шарик оид ба раќс;
– њамсафар барои роњнамої ба љойњои фароѓатї.
107. ЗЕРГУРЎЊИ 52. ФУРЎШАНДАЊО
1360. Фурўшандањо мањсулотро дар маѓозањои яклухт ва
чаканафурўшї, дар љойњои истиќоматї, тариќи телефон ё дар марказњои
хизматрасонї ба муштариён мефурўшанд ва намоиш медињанд. Онњо
барои харидории молњо ва хизматрасонињо метавонанд онњоро ба ќайд
гиранд ва пардохтњоро ќабул намоянд ва њамчунин, метавонанд нуќтањои
майдаи савдои чаканаро идора кунанд. Бештари машѓулиятњои зергурўњи
мазкур сатњи дуюми тахассусро талаб менамоянд.
1361. Уҳдадориҳои кормандони зергурӯҳи мазкур, одатан иборатанд:
− ташкили раванди савдо ва фурўши мањсулот дар маѓозањои фурўши
яклухт ва чакана вобаста ба љойи истиќомат, бо телефон ё дар марказњои
ба мизољон хизматрасон;
− намоишдињї ва нишон додани мањсулот ба харидорони
иќтидорманд;
− харидорї ё бастани шартнома дар бораи пайваста тањвил намудани
молњое, ки ба фурўш гузошта мешаванд;
− батартибдарорї ва љойгиркунонии мањсулот барои фурўш ва
борпечонї ё бастабандї кардани молњои фурўхташуда;
− муайян кардани номгўйњо, захирањо ё сатњи нархи мањсулоти ба
фурўш гузошташаванда;
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− кор бо дастгоњњои хазинавї, сканерњои оптикии дорои хат– рамзњо,
компютерњо ва таљњизот барои баќайдгирї ва ќабули пардохтњо барои
хариди мол ва хизматрасонињо. Баъзе машѓулиятњое, ки ба дигар зергурўњ
дохил шудаанд, метавон уњдадорињо оид ба дастурамалњои дигар
кормандонро ворид намуд.
1362. Машғулиятҳои зергурӯҳи мазкур ба гурӯҳҳои хурди зерин таќсим
мешаванд:
521 Савдогарони кўчагї ва фурўшандањо дар бозор
522
Фурўшандаи маѓозањо
523 Хазинадорњо, бо иловаи хазинадорони чиптањо
524 Кормандони дигар соњаи савдо
Эзоњ: Мудирони маѓозањо ва менељерон оид ба фурўш ба гурўњи асосии 1–
Роњбарон дохил мешаванд. Мутахассисон оид ба фурўши молњои техникї ва тиббї
дар соњаи технологияњои иттилоотї–коммуникатсионї ба гурўњи асосии 2–
Мутахассисони тахассуси сатњи олї дохил мешаванд. Агентњо оид ба фурўши
тиљоратї ва агентњои суѓуртавї, брокерњои молиявї ва савдо ба гурўњи асосии 3–
Мутахассисони тахассуси сатњи миёна дохил мешаванд. Савдогарони кўчагї ба
гурўњи асосии 9–Коргарони бетахассус ворид мегарданд.

108. ГУРЎЊИ ХУРДИ 521.
§ 1. Савдогарони кўчагї ва фурўшандањо дар бозор
1363. Савдогарони кўчагї ва фурўшандањо дар бозорњо аз дӯкончањо
дар бозорњо ё дар кўчањо молро мефурўшанд ва ѓизои гарм ё хунук ва
нӯшокиҳои омода истифодаи бевосита дар кучаҳо ва ҷойҳои ҷамъиятиро
тайёр намуда, мефурӯшанд.
1364. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− гирифтани иљозат барои кушодани нуќтаи савдо дар љойњои
муайяни кўча, бозор ё дигар њудудњои кушода ё барои фурўши ѓизо ва
нўшокињо дар кўча;
− харидорї ё бастани шартнома дар бораи пайваста расонидани
мањсулоте, ки ба фурўш гузошта мешавад;
− љамъкунї ва ба тартиб даровардани дӯкончањо ва хаймањо;
− њамлу наќл, нигањдорї, боркунонї ва фуровардани мањсулоте, ки
барои фурўш пешбинї гардидаанд;
− ба тартиб даровардан, љойгиркунонї ва фурўши мањсулот ва
нўшокињо ва ќабули пардохтњо;
− печонидан ва бастабандакунии мањсулоти фурўхташуда;
− омоданамоии таомњо ва нўшокињо барои фурўш;
− љойивазкунї ва кашонидани аробањои дастї, истгоњњои молдор,
дӯкончањо ё сабадњо барои кашонидани ѓизо ва нўшокињо ба љойњои
зарурї дар кўчањо ё дар љойњои љамъиятї, ба монанди, истгоњњо ё
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кинотеатрњо, пешбурди баҳисобгирии молҳои фурўхташуда ва сатњи
захирањо.
1365. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
5211 Фурўшандањо дар бозорњо
5212 Фурўшандањои кўчагии малњои хӯрокворї
Эзоњ: Фурўшандањои мањсулоти ѓайрихӯрока дар кўчањо ва дар љойњои
љамъиятї (ё мањсулоти ќоѓазпечи ѓизоии зудвайроннашаванда, масалан, маҳсулоти
ќаннодї) бо аробањои дастї, истгоњњои молрасонї, дӯкончањо ё сабадњо ба гурўњи
хурди 9520–Фурўшандањо дар кўчањо ва бозорњо дохил мешаванд.

§ 2. 5211. Фурўшандањо дар бозорњо
1366. Фурўшандањо дар бозорњо мањсулоти гуногунро тањти осмони
кушод дар бозорњо ё бозорњои болопўшида, дар нуќтањои савдо дар кўчањо
(дар дўконњо) ё дар дигар майдонњои кушод мефурўшанд.
1367. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− гирифтани иљозат барои кушодани нуќтаи савдо дар љойњои
муайяни кўча, бозор ё дигар майдонњои кушод;
− муайян кардани навъњо, захирањо ё сатњи нархи мањсулот барои
фурўш пешбинишуда;
− харидорї намудани молҳо аз боррасонњои яклухтфурўш ё бевосита
аз истењсолкунандагон, бо онњо бастани шартномањо дар бораи мунтазам
дастраскунии молњои барои фурўш таъингардида;
− муљањњазгардонии (омоданамоии) нуќтаи савдо, њамлу наќл, нигањдорї, боркунонї ва фуровардани мањсулоти барои фурўш пешбинишуда;
− намоиш ва фурўши молҳо ва ќабули пардохтњо;
− батартибдарорї ва љойгиркунонии молҳо барои фурўш, печонидан ё
бастабандикунонии молҳои фурўхташуда;
− пешбурди баќайдгирии моли фурўхташуда ва сатњи захирањо.
1368. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– молики нуќтаи савдо дар бозор;
– фурўшанда дар бозор.
1369. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– фурўшандаи кўчагии молҳои хўрока–5212;
– фурўшанда дар дӯконча–5221;
– ёрдамчии фурўшандаи маѓоза–5223;
– корманди дӯкон, хизматрасони муштариёни љойњои хўроки
љамъиятї– 5246;
– фурўшандањо дар кўча ва бозорњо–9520.
Эзоњ: Фурўшандагони нуќтањои савдо дар кўчањо ва бозорњо, ки мањсулоти
ѓизоии тару тозаи барои бевосита истеъмол намудан пешбинї нагардидааст
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(масалан, мевањо, сабзавот, мањсулоти гўштї ва ширї) ба гурўњи ибтидоии 5211–
Фурўшандањо дар бозор дохил мешаванд. Фурўшандагони нуќтањои савдо дар
кўчањо ва бозорњо, ки таомњои тайёр ва мањсулоти ѓизоиро барои истеъмоли
бевосита мефурўшанд, ба гурўњи ибтидоии 5246 – Кормандони дӯкони
хизматрасонии мизољон дар љойњои хўроки умумї ба њисоб мераванд. Фурўшандањо
дар кўчањо ва љойњои љамъиятие, ки таом ва нўшокињоро барои истеъмоли бевосита
аз аробачањои дастї, истгоњњои молрасонї, дўконњо ё сабадњо мефурўшанд, ба
гурўњи ибтидоии 5212–Фурўшандањои мањсулоти хӯрока дар кўчањо дохил
мешаванд. Фурўшандагони мањсулоти ѓайрихӯрока дар кўчањо ва љойњои љамъиятї
(ё ќоѓазпечи мањсулоти зудвайроннашавандаи хӯрока, масалан, мањсулоти ќаннодї),
ки аз аробачањои дастї, истгоњњои молрасонї, дўконњо ё сабадњо мефурўшанд, ба
гурўњи ибтидоии 9520 – Фурўшандањо дар кўча ва дар бозорњо ба њисоб мераванд.
Кормандоне, ки мањсулоти оддии ѓизоиро барои бевосита истеъмол намудан тайёр
менамоянд, аз он љумла, гамбургер тайёр мекунанд, вале, бевосита бо муштарї
таќрибан дар алоќа намебошанд, ба гурўњи ибтидоии 9410–Тайёркунандагони
хўрокњои зудомодашаванда ва коргарони бетахассуси нуќтањои хўроки умумї, ба
истиснои фаррошон ба њисоб мераванд. Бояд қайд намуд, ки маќсад аз људо
намудани фурўшандањои мањсулоти хӯрока барои истеъмоли бевосита аз он иборат
мебошад, ки алоњида људо намудани машѓулиятњо барои онњое, ки малакањои
хизматрасонї, малакањои заминавї барои омоданамої ва муносибати бењдоштї бо
мањсулоти ѓизоиро талаб менамоянд, ба њисоб гирифта шудааст. Кормандони
дўконњои дастраскунандаи хизматрасонии муштариёни љойњои хўроки умумї
одатан таомњо ва мањсулоти доираи васеи бештар мураккабро нисбат ба
фурўшандањои кўчагии фурўши мањсулоти хӯрока пешниҳод менамоянд ва аслан ба
ҳамлу нақли маҳсулоти хӯрока бо аробањои дастї, дучархањо ё сабадњо ва фурӯш ба
воситаҳои онҳо истифода намебаранд.

§ 3. 5212. Фурўшандањои кўчагии молњои хўрокворї
1370. Фурўшандањои кӯчагии молҳои хӯрокворї хўрокҳои гарм, сард
ва нўшокињои тайёр барои истеъмол дар кӯчаҳо ва ҷойҳои ҷамъиятӣ ба
монанди истгоҳҳо, кинотеатрҳо ё боғҳо тайёр карда савдо мекунанд ё
пешакӣ тайёргардидаро мефурўшанд.
1371. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− гирифтани иљозат ё литсензия (дар њолати зарурї) барои фурўхтани
ѓизо ва нўшокињо дар кўчањо ё дар љойњои љамъиятї;
− дастраскунии таомњо ва нўшокињо барои фурўш;
− омоданамоии (ќаблан ё дар љойњо) тайёр кардани таомњо ва нўшокињо барои фурўш;
− боркунї ва борфурорї, аз як љой ба љойи дигар ва кашонидани
аробањои дастї, аробаҳои ҳамвори (платформаҳои) молкашонї, дўконњо ё
сабадњо барои ҳамлу нақли хӯрока ва нўшокињо ба љойи зарурї дар кўча, ё
дар љойњои љамъиятї, ба монанди, истгоњњо, кинотеатрњо ё боѓњо;
− намоиш ва фурўши молњо ва нўшокињо ва ќабули пардохтњо.
1372. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– фурўшанда–дукондори кўчагї (мањсулоти хӯрока);
– фурўшандаи кўчагии молњои хўрокворї.
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1373.Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– ошпаз–5120;
– корманди дукон, хизматрасони муштариёни љойњои љамъиятї–5246;
– омадакунандагони хўрокњои зудтайёр–9410;
– фурўшандагон дар кўчањо ва бозорњо–9520.
Эзоњ: Фурўшандагон дар нуќтањои савдо дар кўчањо ва дар бозорњо, ки
мањсулоти хўроквории тару тозаро барои бевосита истеъмол накардан пешбинї
гардидааст, (масалан, мевањо, сабзавот, мањсулоти гўштї ва ширї) мефурўшанд, ба
гурўњи ибтидоии 5211–Фурўшандањо дар бозорњо
мансуб медонанд.
Фурўшандагони нуќтањои савдо дар кўчањо ва бозорњо, ки таомњои тайёр ва
мањсулоти ѓизоиро барои истеъмоли бевосита мефурўшанд, ба гурўњи ибтидоии
5246–Кормандони дукон, хизматрасони мизољон дар љойњои хўроки умумї мансуб
мебошанд. Фурўшандањо дар кўчањо ва љойњои љамъиятие, ки таом ва нўшокињоро
барои истеъмоли бевосита аз аробачањои дастї, аробаҳои ҳамворӣ (платформаи)
молрасонї, дўконњо ё сабадњо мефурўшанд, ба гурўњи ибтидоии 5212–Савдогарони
кўчагии мањсулоти хўрокворї мансуб мешаванд. Фурўшандањои мањсулоти
ѓайрихӯрока (ғайрихӯрока) дар кўчањо ва дар љойњои љамъиятї (ё мањсулоти
ќоѓазпечи ѓизоии зудвайроннашаванда, масалан, маҳсулоти ќаннодї) бо аробањои
дастї, аробаҳои ҳамворӣ (платформаи) молрасонї, дӯкончањо ё сабадњо ба гурўњи
хурди 9520–Фурўшандањо дар кўчањо ва бозорњо мансуб медонанд. Кормандоне, ки
мањсулоти одии ѓизоиро барои бевосита истеъмол намудан тайёр менамоянд, аз
љумла, гамбургер тайёр мекунанд, вале, бевосита бо муштарї таќрибан дар алоќа
намебошанд, ба гурўњи ибтидоии 9410–Тайёркунандагони хўрокњои зудтайёр ва
коргарони бетахассуси нуќтањои хўроки умумї, ба истиснои фаррошон мансуб
медонанд. Бояд дарљ намуд, маќсад аз људо намудани фурўшандањои мањсулоти
хӯрока барои истеъмоли бевосита аз он иборат мебошад, ки алоњида људо намудани
машѓулиятњо барои онњое, ки малакањои хизматрасонї, малакањои заминавї барои
омоданамої ва муносибати бењдоштї бо мањсулоти ѓизоиро талаб менамоянд, ба
њисоб гирифта шудааст. Кормандони дўконњои дастраскунандаи хизматрасонии
муштариёни љойњои хўроки умумї, одатан таомњо ва мањсулоти доираи васеи
бештар мураккабро нисбат ба фурўшандањои кўчагии фурўши мањсулоти хӯрока
пешниҳод менамоянд ва аслан ба ҳамлу нақли маҳсулоти хӯрока бо аробањои дастї,
дучархањо ё сабадњо ва фурӯш ба воситаҳои онҳо истифода намебаранд.

109. ГУРЎЊИ ХУРДИ 522.
§ 1. Фурўшандањои маѓозањо
1374. Фурўшандаи маѓозањо бевосита ба ќишрњои васеи ањолї дар
маѓозањои чакана ва муассисањои яклухтфурўшї (анборњо)
молҳои
гуногунро мефурўшанд ва хизматрасонї мекунанд. Онњо кор ва сифати ин
молҳоро ва хизматрасонињоро мефањмонанд ва маѓозањои хурдро мудирї
мекунанд ё кори ёрдамчиёни фурўшандањои маѓозањо ва хазинадорњоро
назорат мебаранд.
1375. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
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− фањмондадињии афзалиятњои муштариён ва пешнињоди тавсияњо дар
бораи навъњои мањсулот, нарх, дастраскунї, кафолат, истифодабарии
мањсулот ва нигоњубини онњо;
− намоишдињї, фањмондадињї ва фурўши мањсулот ва хизматрасонї
ба муштариён;
− ќабули пардохт барои мањсулот ва хизматрасонињо бо истифодаи
усулњои гуногуни пардохткунї ва омоданамоии њисобињо–рўйхатњо
(чиптањо);
− гузаронидан ё расонидани кумак њангоми ба роњ мондани идоракунии љории захирањо, бо дар бар гирифтани аз нав њисобукитобкунї ва
њамчунин, иштирок дар барўйхатгирї;
− батартибдарорї ва љойгиркунонии мањсулот барои фурўш ва
печонидан ё бастабандикунонии мањсулоти фурўхташуда;
− муайян кардани навъњо, захирањо ё сатњи нархи мањсулоте, ки барои
фурўш пешбинї шудаанд;
− њамоњангсозї ва назорати кори ёрдамчиёни фурўшандањои
маѓозањо, назоратчиён ва дигар кормандони маѓозањои бузург
(супермаркетҳо) ва маѓозањои универсалї (универмагҳо).
1376. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
5221 Фурўшандаи дўкончањо ва дўконњо
5222 Саркорони маѓозањо (сарфурўшанда)
5223 Фурўшандањо ва ёрдамчиёни фурўшандањои маѓозањо
§ 2. 5221. Фурўшандаи дўкончањо ва дўконњо
1377. Фурўшандаи дўкончањо ва дўконњо маѓозањои на он ќадар
калони чаканафурўширо (дўкончањо ё дўконњо) мустаќилона ё бо кумаки
шумораи ками дигар одамон идора мекунанд.
1378. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− муайян кардани навъњо, захирањо ва сатњи нархи мањсулоте, ки
барои фурўш гузошта мешаванд;
− харидорї ва фармоиши мањсулот дар бозор аз яклухтфурўшон ва
дигар молсупорандагон барои фурўш;
− тартиб додани буљет ва пеш бурдани бањисобгирии захирањо ва
амалиёти молиявї;
− муайян намудани нархњо ва чиндани мањсулот барои фурўш;
− фурўши мањсулот ба мизољон ва машваратдињї ба муштариён дар
бораи истифодабарии мањсулот;
− дида баромадани мањсулоти бозгардонидашуда ва ќабули ќарор дар
бораи чорањои зарурї;
− гузаронидани барўйхатгирии молу мањсулоти арзишманд.
1379. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– баќќол;
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– молики дӯкончаи рўзномафурўшї;
– фурўшандаи дукон.
1380. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
- мудири маѓоза–1420;
– молики нуќтаи савдо дар бозор–5211.
Эзоњ: Танњо кормандони маѓозањои хурде, ки барои онњо идора ва назорати
њайатњо ќисми асосии корашон ба њисоб намеравад, ба гурўњи ибтидоии 5221–
Фурўшандаи дӯкончањо ва дўконњо мансуб медонанд. Кормандони маѓозањое, ки
барои онњо идора ва назорати њайатњо ќисми кори асосї ва бештар
такроршавандаашон ба њисоб мераванд, ба гурўњи ибтидоии 1420–Роњбарон
(маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба хизматрасонии савдои чакана ва яклухт
мансуб мешаванд. Њайате, ки фаъолияти ёрдамчиёни фурўшандањои маѓозањо,
назоратчиён ва дигар кормандонро назорат ва идора мекунанд, вале, барои муайян
кардани навъњои мањсулот, сиёсати ягонаи нархгузорї, буља, шумораи њайат,
интихоб ва кирои њайат масъулият намебаранд, ба гурўњи ибтидоии 5222–
Сардорони маѓозањо мансуб медонанд.

§ 3. 5222. Саркорони маѓозањо (сарфурўшанда)
1381. Саркорони маѓозањо кори фурўшандаҳои маѓозањо, назоратгараон ва дигар кормандони маѓозањои чакана ва яклухтфурўшї, ба монанди
маѓозањои бузург ва маѓозањои универсалиро назорат мебаранд ва
њамоњанг месозанд.
1382. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− банаќшагирї ва тартиб додани љадвали кор ва ба њайат додани
супориши муайян;
− дастурдињї ба њайат оид ба масъалањои бо ќоидањои фурўш
алоќаманд, аз он љумла, њалли масъалањои душвор ва мураккаб;
− таъмини хизматрасонии оперативї ба муштариён;
− ќабули иштирок ва пешнињоди тавсияњо ба идоракунандагон дар
раванди гузаронидани мусоњиба, кирокунї, омоданамої, баландбардорї
дар љойи кор ва хориљ кардани њайат ва њамчунин, њалли муноќишањои
мењнатї;
− дида баромадани мањсулоти бозгардонидашуда ва ќабули ќарор дар
бораи чорањои зарурї;
− гузаронидани барўйхатгирии молњо барои фурўш ва фармоишњои
нав барои ташаккули захирањо;
− таъмини нишондодњои дурусти нархњо ва намоишгузории дурусти
мањсулот ва хизматрасонињо;
− таъмини риояи ќоидањои бехатарии техникї.
1383. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– сардор дар маѓозањои бузург;
– сардор–назоратгар.
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1384. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– маъмури маѓоза–1420;
– фурўшанда дар дўконча–5221;
– фурўшандаи нуќтаи савдо (дар кўча)–5211.
Эзоњ: Кормандони маѓозањои хурде, ки барои онњо идора ва назорати њайатњо
ќисми асосии корашон ба њисоб намеравад, ба гурўњи ибтидоии 5221–
Фурўшандањои дўкончањо ва дўконњо дохил мешаванд. Маъмурони маѓозањое, ки
бар иловаи назорати њайат корњои идоракуниро, ба монанди, муайян кардани
навъњои мањсулот, сиёсати ягонаи умумї, тартиб додани буљет ва ќабули ќарор дар
бораи шумораи њайат, интихоб ва киро намудани њайат ба роњ мемонанд, ба гурўњи
ибтидоии 1420–Роњбарон (маъмурон)–и зерсохторњои махсус оид ба хизматрасонии
савдои чакана ва яклухт дохил мешаванд.

§ 4. 5223. Фурўшандањо ва ёрдамчиёни фурўшандањои маѓозањо
1385. Фурўшандањо ва ёрдамчиёни фурўшандањои маѓозањо мањсулоти
гуногунро мефурўшанд ва ба табаќарњои васеи ањолї ё аз номи
муассисањои савдои чакана ва яклухт бевосита хизматрасонї мекунанд ва
њамчунин, кор ва сифати чунин мањсулот ва хизматрасонињоро
мефањмонанд.
1386. Ба уњдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− фањмондадињии афзалиятњои муштариён ва пешнињоди тавсияњо дар
бораи навъњои мањсулот, нарх, дастраскунї, кафолат, истифодабарии
мањсулот ва нигоњубини онњо;
− намоишдињї, фањмондадињї ва фурўши мањсулот ва хизматрасонии
муассиса;
− фурўши мањсулот ва хизматрасонињо, ќабули пардохт барои
мањсулот ва хизматрасонињо ва ќайди фурўш бо истифодаи усулњои
гуногуни пардохткунї ва омоданамоии њисобињо–рўйхатњо;
− расонидани кумак њангоми ба роњ мондани идоракунии љории
захирањо, бо дар бар гирифтани аз нав њисобу китобкунї ва њамчунин,
иштирок дар барўйхатгирї;
− батартибдарорї ва љойгиркунонии мањсулот барои фурўш ва
печонидан ё бастабандикунонии мањсулоти фурўхташуда.
1387. Намунаи машѓулиятњои ба гурўњи ибтидоии мазкур мансуб:
– ёрдамчии фурўшандаи маѓоза;
– фурўшанда (муассисаи савдои яклухт);
– фурўшанда (муассисаи савдои чакана).
1388. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
− мудири маѓоза–1420;
– фурўшандаи нуќтаи савдо (дар кўча)–5211;
– фурўшанда дар бозор–5211;
– фурўшандаи мањсулоти хўрокворї дар кўча–5212;
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– фурўшанда дар дӯконча–5221;
– хазинадор–5230.
110. ГУРЎЊИ ХУРДИ 523.
§ 1. Хазинадорњо, бо иловаи
хазинадорони хазинањои чиптафурўшї
1389. Хазинадорњо, бо иловаи хазинадорони хазинањои чиптафурўшї
бо дастгоњњои хазинавї, сканерњои оптикии хат–рамздор, компютерњо ё
дигар таљњизот барои баќайдгирї ва ќабули пардохтњо барои хариди
мањсулот, хизматрасонї ва пардохти воридшавї ба чунин муассисањо, ба
монанди, маѓозањо, тарабхонањо ва хазинаи чиптањо кор мекунанд.
1390. Ба уҳдадориҳои гурўҳи хурди мазкур чун қоида дохил мешавад:
− гирифтан ва санљидани пули пардохт, бо чек, картаи ќарзї ё
тавассути амалиёти дастгоњи худкори дебетї дар маѓозањо, хазинањои
чипта ё муассисањои њаммонанд;
− додани баќия ва расидњо;
− додани чиптањо дар хазинањои чиптафурўшї ва ќабули пардохтњои
зарурї;
− бозњисобї ва баќайдгирии пулњои гирифташуда ва пардохткардашуда ва муќоиса намудани онњо бо њисоботњои савдо бо дастгоњњои
хазинавї;
− гирифтани пулњои воридгардида, санљиши онњо аз рўйи расидњо
(чиптањо) оид ба фурўш ва дигар њуљљатњо ва омоданамої барои супоридан
ба бонк;
− кор бо дастгоњњои хазинавї барои њисобкунии маблаѓњои ба
пардохтњои мизољон вобастабуда;
− сканеркунонї, баркашї ва баќайдгирии нархњо барои молњо;
− печонидан ва љойгиркунонии молњо дар халтањо.
1391. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳи ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
5230 Хазинадорњо бо иловаи хазинадорони хазинањои чиптафурўшї
§ 2. 5230. Хазинадорњо, бо иловаи
хазинадорони хазинањои чиптафурўшї
1392. Хазинадорњо, бо иловаи хазинадорони хазинањои чиптафурўшї
бо дастгоњњои хазинавї, сканерњои оптикии рамзхатдор, компютерњо ё
дигар таљњизот барои баќайдгирї ва ќабули пардохтњо барои хариди
мањсулот, хизматрасонї ва пардохти воридшавї ба чунин муассисањо, ба
монанди маѓозањо, тарабхонањо ва воридшавии пулакї ба чорабинињои
дилхушкунанда ва варзишї кор мекунанд.
1393. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
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− гирифтан ва санљидани пардохти наќдї, бо чек, картаи ќарзї ё
тавассути амалиёти худкори дебетї дар маѓозањо, хазинањои чипта ё
муассисањои њаммонанд;
− додани баќия ва расидњо;
− додани чиптањо барои дидан намудани чорабинињои варзишї ва
фарњангї;
− бозњисобї ва баќайдгирии маблаѓи гирифташуда ва пардохтшуда ва
муќоиса намудани онњо бо њисоботи савдо бо дастгоњњои хазинавї;
− гирифтани пулњои воридгардида, санљиши онњо аз рўйи расидњо оид
ба фурўш ва дигар њуљљатњо ва омоданамої барои супоридан ба бонк;
− кор бо дастгоњњои хазинавї барои њисобкунии маблаѓњои ба
пардохтњои мизољон вобастабуда;
− сканеркунонї, баркашї ва баќайдгирии нархњо барои молњо;
− печонидан ва љойгиркунонии молњо дар халтањо.
1394. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– хазинадори маѓоза;
– хазинадор дар истгоњи хизматрасонї (нуќтањои фурўши
сўзишвории автомобилї);
– хазинадор оид ба додани чиптањо (чорабинињои дилхушї ва
варзишї);
– назоратчї – хазинадор (супермаркетњо).
1395. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
- хизматчї оид ба додани чипта (саёњат)–4221;
– саркор– назоратчї–5222;
– ёрдамчии фурўшандаи маѓоза–5223;
– хизматчї дар истгоњи хизматрасонї–5245.
111. ГУРЎЊИ ХУРДИ 524.
§ 1. Кормандони дигари соњаи савдо
1396. Кормандони дигари соњаи савдо молњо, мањсулоти хўрокворї ва
њизматрасонињоро њамодатан ба љомеаи васеъ дар шароити фарқкунанда
аз фурўш дар бозорњо, кўчањо ва дар маѓозањо пешниҳод мекунанд,
намоиш медињанд ва мефурўшанд. Ба ин гурўњ кормандоне, ки дар гурўњи
хурди 521 Савдогарони кўчагї ва фурўшандањо дар бозор, 522
Фурўшандаи маѓозањо ва 523 Хазинадорњо бо иловаи хазинадорони
хазинањои чиптафурўшї дохил намешаванд, ворид мегарданд.
1397. Ба уҳдадориҳои гурўҳи хурди мазкур яун қоида дохил мешавад:
− љойкунонї ва намоишдињии молњо барои фурўш;
− мавқеъгузорӣ барои суратгирї, сабти кино- ва видеофилмњо,
реклама, ё бо маќсади эљодиёти бадеї;
− љавобњо ба саволњо ва пешнињоди тавсияњо барои истифодаи молњо
ва хизматрасонињо;
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− ќабули фармоишњо ва ташкили пардохтњо, дастраскунї ва гирифтани молњо ё расонидани хизматрасонињо;
− фурўши молњо ва хизматрасонињо ва мусоидат намудан дар бароњмонии тиљорат, ташрифи мизољони иќтидорманд ва аз як хона ба хонаи
дигар рафтан, бо телефон ё истифодаи дигар воситањои электронї;
− фурўши сўзишворї, маводи сўзишворї–молиданї ва дигар
мањсулот барои наќлиёт дар нуќтањои хизматрасонии техникї, расонидани
хизматрасонї, ба монанди, пур кардани сўзишворї, тозакунї, равѓанмолї
ва гузаронидани таъмири хурди воситањои наќлиёт.
1398. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
5241 Манекенњо ва дигар моделњои зинда
5242 Намоишдињандагони молњо
5243 Фурўшандагони ба харидорон пешниҳодкунандаи молҳо дар
љойи зист ва тариќи интернет
5245 Хизматчиён дар пойгоњњои хизматрасонї
5246 Кормандони пешдўкони хизматрасонии мизољон дар љойњои
хўроки умумї
5249 Кормандони соњаи савдо ба гурўњњои дигар шомилнагардида
Эзоњ: Роњбарони хадамот оид ба фурўши ба гурўњи хурди 122–Роњбарони
хадамот оид ба фурўш, бозоршиносї ва рушд дохил мешаванд. Мутахассисон оид
ба фурўши молњои техникї, тиббї ва дар соњаи технологияњои иттилоотї ва
коммуникатсионї ба гурўњи хурди 243–Мутахассисон оид ба робита бо ҷомеа,
фурӯш ва бозоршиноси (маркетинги)–и маҳсулот ва хизматрасонї дохил мешаванд.
Агентњо оид ба фурўши тиљоратї ва агентњои суѓуртавї ба гурўњи хурди 332 Агентњо оид ба харид ва фурўш, брокерњои савдокунї мансуб мебошанд.

§ 2. 5241. Манекенњо ва дигар моделњои зинда
1399. Манекенњо ва дигар моделњои зинда либос ва лавозимотро
намоиш медињанд ва барои суратгирї, кино-видеофилмњо, рекламањо,
суратњо ё бо маќсади эљоди бадеї ба таври махсус меистанд.
1400. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− намоиши намунањои либосњои нав ё либосњои мўдї ё либосњо аз
рўйи хоњиши мизољон;
− гардиш, тоб хўрдан ва дигар усулњои намоишдињї бо маќсади
нишон додани тарафњои бештар љолиб, услуб ва тавсифи либос,
лавозимоти мудї ва дигар мањсулот;
− ба сифати асл барои пайкаратарошї, наќќошї ва дигар намудњои
санъати тасвирї ба таври махсус истодан;
− ба сифати модел барои суратгирї, маљаллањо ва дигар њомилони
реклавмавї истодан ба таври махсус;
− барои телевизион, рекламаи наворї, рекламањо дар синамо ва дигар
басањнагузорињо ба таври махсус истодан.
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1401. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– андомањо (манекенњо);
– модел барои наворбардорї дар реклама;
– модел.
§ 3. 5242. Намоишдињандагони молњо
1402. Намоишдињандагони молњо молњоро дар толорҳои савдо,
намоишгоњњо ва дар хонањои хусусї намоиш медињанд.
1403. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− батартибдарории љевонњои намоишии мањсулот ва намоишдињии
молњо барои фурўш бо маќсади иттилоотонии ањолї дар бораи тавсифот
ва усулњои истифодабарии онњо ва њамчунин, барои њавасмандсозї ва
завќи харидорон;
− љавобњо ба саволњо ва пешнињоди тавсияњо дар бораи истифодабарии молњо;
− фурўши мањсулот ё равона кардани мизољон ба њайати фурўшандањо;
− ќабули фармоишњо ва тагкили пардохт, дастраскунонї ва
гирифтани молњо;
− пешнињоди намунањои молњо, пањн кардани фењрист ва маводи
рекламавї.
1404. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
-намоишдињандаи молњо;
-фурўшанда– машваратчї.
1405. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
− фурўшандаи нуќтањои савдо (дар кўча)–5211;
− фурўшанда дар бозор–5211;
− фурўшандагони ба харидорон пешниҳодкунандаи молҳо дар љойи
зист ва тариќи интернет –5243;
§ 4. 5243. Фурўшандагони ба харидорон
пешниҳодкунандаи молҳо дар љойи зист ва тариќи интернет
1406. Фурўшандагони ба харидорон пешниҳодкунандаи молҳо дар
љойи зист ва тариќи интернет
молњо ва хизматрасонињоро тавсиф,
намоиш медињанд ва мефурўшанд, барои ба роњ мондани савдои корхонањо
бо ташрифи мизољони иќтидорманд, ки одатан дар хонањои шахсї
истиќомат мекунанд, аз як хона ба хонаи дигар рафта мусоидат менамоянд.
1407. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− муфассал хабар додан дар бораи молњо ё хизматрасонињои гуногун
ва шароити фурўш тавассути дидани мизољон ва муштариёни иќтидорманд
дар хонањои шахсї ва истифодабарандагони интернет;
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− намоиш додан ё тавсифи молњо ё хизматрасонињои пешнињодшаванда;
− баќайдгирии фармоишњо, љойгиркунонии фармоишњо аз молсупорандагон гирифташуда;
− омоданамоии суратњисобњо ва шартномањои хариду фурўш ва
ќабули пардохтњо;
− дар байни мизољон пањн намудани мактубњо, вараќањои иттилоотї
ва дигар њуљљатњо;
− тартиб додани рўйхати мизољони минбаъда ва то ба онњо
расонидани иттилоот дар бораи фармоишњои нави гирифташуда;
− аз як љой ба љойи дигар байни минтаќањои фурўш ва мизољон, њамлу
наќли намунањо ё мањсулоти барои фурўш пешнињодшаванда.
1408. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
–фурўшандаи пешнињодкунандаи молњо дар љойи истиќомат;
–фурўшандаи молњо ва хизматрасонињо бо телефон ва тавассути
интернет.
1409. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– агент оид ба фурўши тиљоратї–3322;
– фурўшандаи кўчагї–9520.
§ 5. 5245. Хизматчиёни пойгоњњои хизматрасонї
1410. Хизматчиёни пойгоњњои хизматрасонї фурўши сўзишворї,
мањсулоти сўзишворї–молиданї ва дигар мањсулот барои наќлиёт ва дигар
воситањои муњаррикї-нақлиётӣ дар нуќтањои фурўши сўзишворї,
тозакунї, равѓанмолї ва гузаронидани таъмири хурди воситањои наќлиётиро роњандозї мекунанд.
1411. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− пур кардани чалакњо барои сўзишворї ва зарфњо то сатње, ки
мизољон нишон медињанд;
− санљидан ва баланд бардоштани фишор дар чархњо, сатњи равѓан ва
дигар моеъњо дар воситањои наќлиёти мошинњо;
− шустани шишањои пеш ва тирезањои воситањои наќлиёти
автомобалї;
− гузаронидани таъмири хурди воситањои наќлиёти мошинњо, аз
љумла иваз кардани чархњо, лампањои барќї ва чўткањои шишатозакунак;
− хизматрасонии техникї ва истифодабарии таљњизот барои ба таври
автоматї шустани мошинњо;
− гирифтани пардохтњо аз мизољон барои харидњо;
− тоза кардани помпаи сўзишворикаш ва рўбучини роњњои наздики
роњравњои маѓозањо ва иншоот;
− назорат аз болои захирањо ва омоданамоии њисобот дар бораи
сўзишворї, равѓан, асбобу анљом ва дигар маҳсулоти фурўхташуда.
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1412. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– хизматчиёни нуќтањои хизматрасонї;
– шустагари автомобилњо.
1413. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
− ёрдамчии фурўшандаи маѓоза–5223;
– хазинадор дар нуќтаи хизматрасонї–5230;
– корманди пешдукони хизматрасонї ба мизољон дар љойњои хўроки
умумї– 5246.
Эзоњ: Кормандоне, ки пардохт ќабул мекунанд ё дар маѓозањо ва нуќтањои
хизматрасонї мол мефурўшанд, вале, чунин хизматрасонињоро, њангоми пур
кардани сўзишворї, равѓанмолї, шустан ва таъмири техникї мусоидат намекунанд,
ба гурўњи ибтидоии 5245–Хизматчиён дар нуќтањои хизматрасонї дохил
намекунанд.

§ 6. 5246. Кормандони пешдўкони
хизматрасонии мизољон дар љойњои хўроки умумї
1414. Кормандони пешдўкони хизматрасонии мизољон дар љойњои
хўроки умумї ба мизољон дар дўконњо ва дар давраи баанљомрасии
омоданамоии мањсулоти хўроки оддї дар тарабхонањо, ќањвахонањо,
мењмонхонањо, муассисањои ѓизои зудомодашаванда, ошхонањо, беморхонањо ва дигар муассисањо хизматрасонї мекунанд.
1415. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− ба мизољон пешнињод кардани таом ба пешдукон;
− фањмонида додани он, ки кадом намуди мањсулотро мизољон мехоњанд, расонидани кумак ба онњо њангоми интихоби мањсулот ва ќабули
фармоишњо;
− шустан, тоза намудан, буридан ва реза кардани мањсулоти хӯрока бо
истифодаи асбобњои дастї ва барќї;
− омода намудани мањсулоти одии хӯрока ва гарм кардани таоми
тайёршуда;
− таќсим кардани мањсулоти хӯрока ба њиссањо, бастабандї ё бевосита
љойгиркунонии онњо дар табаќчањо барои ба мизољон пешнињод кардан;
− бастабандии таомњо барои бурдан;
− зиёд кардани захирањо дар яхдонњо, барњои хўришњо ва дўкончањо
ва бањисобгирии миќдори мањсулоти ѓизоии сарфшуда;
− гирифтани пардохтњо барои харидории мањсулоти хӯрока.
1416. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
–корманди бар(ёрдамчии бармен);
–таќсимкунанда дар ошхона.
1417. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– ошпаз–5120;
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–
–
–
–
–

пешхизмат–5131;
буфетчї–5132;
фурўшандаи нуќтаи савдо (дар кўча)–5211;
фурўшанда дар бозор–5211;
омодакунандаи ѓизои зудтайёр–9411.

Эзоњ: Фурўшандагон дар нуќтањои савдо дар кўчањо ва дар бозорњо, ки
мањсулоти хўроквории тару тозаро барои бевосита истеъмол кардан пешбинї
нагардидааст, (масалан, мевањо, сабзавот, мањсулоти гўштї ва ширї) мефурўшанд,
ба гурўњи ибтидоии 5211–Фурўшандагон дар бозорњо мансубанд. Фурўшандагони
нуќтањои савдо дар кўчањо ва бозорњо, ки таомњои тайёр ва мањсулоти ѓизоиро
барои истеъмоли бевосита мефурўшанд, ба гурўњи ибтидоии 5246–Кормандони
пешдўкон, хизматрасони мизољони љойњои хўроки умумї мансуб медонанд.
Фурўшандањо дар кўчањо ва љойњои љамъиятие, ки таом ва нўшокињоро барои
истеъмоли бевосита аз аробачањои дастї, истгоњњои молрасонї, дўконњо ё сабадњо
мефурўшанд, ба гурўњи ибтидоии 5212–Фурўшангдањои кўчагии мањсулоти
хўрокворї дохил мешаванд.
Фурўшандањои мањсулоти ѓайрихўрока дар кўчањо ва дар љойњои љамъиятї (ё
мањсулоти ќоѓазпечи ѓизоии зудвайроннашаванда, масалан, маҳсулоти ќаннодї) бо
аробањои дастї, истгоњњои молрасонї, дӯкончањо ё сабадњо ба гурўњи хурди 9520–
Фурўшандањо дар кўчањо (ба истиснои мањсулоти хўрокворї) дохил мешаванд.
Кормандоне, ки мањсулоти одии ѓизоиро барои бевосита истеъмол намудан, тайёр
менамоянд, аз љумла, гамбургер тайёр мекунанд, вале, бевосита бо муштарї амалан
дар алоќа намебошанд, ба гурўњи ибтидоии 9410 Тайёркунандагони хўрокњои
зудтайёр ва коргарони бетахассуси нуќтањои хўроки умумї, ба истиснои фаррошњо
ба њисоб мераванд.
Бояд қайд намуд, ки маќсад аз људо намудани фурўшандањои мањсулоти хӯрока
барои истеъмоли бевосита аз он иборат мебошад, ки машѓулиятњои барои онњо
малакањои хизматрасонї, малакањои заминавї барои омоданамої ва муносибати
бехдоштї бо мањсулоти ѓизоӣ зарурӣ , алоњида ба њисоб гирифта шавад.
Кормандони дўконњои хизматрасонї ба муштариёни љойњои хўроки умумї,
одатан таомњо ва мањсулоти доирашон васеи бештар мураккабро нисбат ба
фурўшандањои кўчагии фурўши мањсулоти хӯрока пешниҳод менамоянд ва одатан,
ба њамлу наќли мањсулоти хӯрока бо истифодаи таљњизот, ба монанди, аробачањои
дастї, дучархањо ё сабадњо машғул нестанд ва дар ваќти фурўш аз онҳо истифода
намебаранд.

§ 7. 5249. Кормандони соњаи савдои
ба гурўњњои дигар шомил нагардида
1418. Ба ин гурўњи ибтидої кормандони соњаи савдо, ки ба дигар
гурўњњои зергурўњи 52 – Фурўшандањо дохил намешаванд, шомиланд.
1419. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– фурўшанда дар гаравхона;
– фурўшанда дар нуќтаи кироя.
112. ЗЕРГУРЎЊИ 53. КОРМАНДОНИ ХИЗМАТРАСОНИИ
НИГОЊУБИНИИ ИНФИРОДЇ
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1420. Кормандони хизматрасонии нигоњубини инфиродї нигоњубин,
кумак ва назорати кўдакон, беморон ва шахсони калонсол ва маъюбонро
дар ташкилот ва дар хона таъмин мекунанд. Аксари машѓулиятњои ба
зергурӯҳи мазкур дохилшуда, сатњи дуюми тахассусро талаб мекунанд.
1421. Уҳдадориҳои кормандони зергурӯҳи мазкур иҷрокунанда, одатан
иборатанд:
− кумаки аз як љой ба љойи дигар бурдан, шустан ва дигар эњтиёљоти
шахсї;
− ба кўдакон расонидани кумак дар бадастории малакањои иљтимої
дар асоси инфиродї;
− назорат ва иштирок дар намудњои фаъолияти мусоидаткунанда ба
рушди љисмонї, иљтимої, эњсосї ва зењнии кўдакон;
− мушоњида ва пешнињоди њисоботи зарурии кормандони маќомоти
тандурустї ва њифзи иљтимої.
1422. Машғулиятҳои зергурӯҳи мазкур ба гурӯҳи хурди зерин тақсим
мешаванд
531 Кормандони дастраскунандаи хизматрасонӣ оид ба нигоњубини
кўдакон, беморон, маъюбон, пиронсолон ва ѓайра
113. ГУРЎЊИ ХУРДИ 531.
§ 1. Кормандони дастраскунандаи хизматрасонӣ оид
ба нигоњубини кўдакон, беморон, маъюбон, пиронсолон ва ѓайра
1423. Кормандони дастраскунандаи хизматрасонӣ оид ба нигоњубини
кўдакон, беморон, маъюбон, пиронсолон ва ѓайра хизматрасониҳоро
дастрас мекунанд. Онњо нигоњубин ва муоишатро ба роњ монда, ба табибон
ва ҳамшираҳои тиббї, кормандони иљтимої ва ёварони иљтимої, табибони
касалиҳои дарунӣ ва эрготерапия кумак мерасонанд. Њамчунин, онњо ба
мизољони муассисањои тандурустї ва беморони дар хона, мизољони
муассисањои хизматрасонии иљтимої, маъюбон ва пиронсолон дар
харидорї намудани мањсулоти хўрокворї ва хизматрасонињои гуногуни
маишї кумак мекунанд. Ба ғайр аз ин, онњо барои табобат ва
бистарикунии њайвоноти хонагї кумак мерасонанд.
1424. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− нигоњубини кўдакон дар муассисањои томактабї ва муассисаҳои
таҳсилоти умумӣ, мушоияти онњо њангоми сайру гашт, шустушў,
либоспўшї, хўрокхўрї ва ѓайра;
− нигоњубини пиронсолон ва беморон дар хона ва дар муассисањои
хизматрасонии иљтимої, коркарди бењдоштї ва рўбучини иншоот;
− расонидани кумак ба беморон дар муассисањои табобатї, овардани
онњо ба њуљрањои табобатї–ташхисї ва амалиётї;
− расонидани кумак ба табибон ва њайати миёнаи кумакрасони тиббї
ба беморон дар хона;
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− коркарди асбобњо ва ашёњои нигоњубини беморон;
− харидорї ва ба пиронсолони дорои мањдудият дар њаракат, дастраскунии мањсулоти хўрокворї, доруворї ва ба онњо расонидани хизматрасонињо барои пеш бурдани хољагии хонаводагї;
− супоридани љойпўшњои рахти хоб ба шустушўйхона, пардохти
хизматрасонињои коммуналї ва монанди инњо.
1425. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
5311 Кормандон оид ба нигоњубини кўдакон
5312 Кормандони дастраскунандаи хизматрасонии инфиродї ба
мизољони муассисањои муолиҷавӣ
5313 Ёрдамчиён дар соњаи хизматрасонии иљтимої
5319 Кормандони хизматрасонии инфиродї ва кормандони касбњои
њаммонанди ба гурўњњои дигар шомил нагардида
§ 2. 5311. Кормандон оид ба нигоњубини кўдакон
1426. Кормандон оид ба нигоњубини кўдакон (аз љумла, кўдакони
дорои маъюбї) ба кормандони иљтимої ва ёварони иљтимої барои
нигоњубини кўдакон дар муассисањои томактабї, муассисаҳои таҳсилоти
умумӣ, муассисањои тиббї, марказњои будубоши рўзона ва дигар
муассисањои њифзи иљтимої барои кўдакон, наврасон ва дигар љойњои
њозиршавии кўдакон кумак мерасонанд. Кормандон оид ба нигоњубини
кўдакон фаъолияти худро тањти роњбарї ва назорати мутахассисон ба роњ
мемонанд.
1427. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− либоспўшонї, либоскашї, хўрокдињї, хобонидан дар рахти хоб;
− мушоияти кўдакон дар сайругашт, тайёркунї ва ташкили дарсњо;
− таъмини зарурии њолати бењдоштии иншоот, таљњизот ва асбобу
анљом;
− омўзонидани кўдакон барои мустаќилона хўрдани хўрок;
− иљтимоикунонии кўдакон, дар онњо инкишоф додани малакањои
бозї кардан ва иљтимої;
− кумак намудан дар гузаронидани чорабинињои бењдоштї,
инкишофёбї ва тавонбахшї;
− кумак дар дастраскунии хизматрасонињо мутобиқи наќшањои
инфиродии хизматрасонї.
1428. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– доя,мураббї (мураббия);
– ёрдамчии мураббї;
– кормандони хизматрасонандаи инфиродї дар хона;
– ёрдамчиён дар соњаи хизматрасонии иљтимої;
– ёрдамчии фардї;
– ёрдамчии корманди иљтимої оид ба кор бо кўдакони дорои маъюбї;
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– аниматори гурўњњои бозигарї.
§ 3. 5312. Кормандони дастраскунандаи
хизматрасонии инфиродї ба мизољони муассисањои табобатї
1429. Кормандони хизматрасонии инфиродии мизољони муассисањои
табобатї, беморонро нигоњубин мекунанд, муолиљањои тиббї мегузаронанд, мизољонро барои муоина ё табобат омода намуда, коркарди
бењдоштии асбобњо, ашёњо барои нигоњубини беморон ва манзилҳоро
мегузаронанд.
1430. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− нигоњубини беморон;
− расонидани беморон ба муассисањои табобатї– ташхисї ва
муолиљавї, ба табибон расонидани кумак њангоми гузаронидани амалиёти
табобатї ва ташхисї;
− расонидани кумак ба беморони эњтиёљманд њангоми либоспўшї,
либоскашї, шустушў ва хўрокхўрї, иваз кардани љойпўшњои рахти хоб,
коркарди асбобњо ва ашёњои нигоњубини беморон, рўбучини бино;
− назорати иљрои ќоидањои тартиботи дохилї аз љониби беморон.
1431. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– њамшираи хурди тиббї оид ба парастории беморон;
– њамшираи тиббї;
– ёрдамчии корманди иљтимої оид ба кор бо шахсони дорои маъюбї
ва пиронсол.
§ 4. 5313. Ёрдамчиён дар соњаи хизматрасонии иљтимої
1432. Ёрдамчиён дар соњаи хизматрасонии иљтимої кумаки заруриро
ба шахсони эњтиёљманд дар алоќамандї бо беморињо, маъюбият ё синну
соли калон мерасонанд. Онњо барои иштирок ва њамгироии гурўњњои осебпазири ањолї дар љомеа мусоидат намуда, барои бартараф намудани
мушкилиҳои зиндагї кумак мекунанд. Ба ѓайр аз ин, ёрдамчиён дар соњаи
хизматрасонии иљтимої дар гузаронидани чорабинињои бењдоштї,
дастгирикунанда ва инкишофдињанда барои мизољоне, ки дар хизматрасонии иљтимої дар муассисањои хизматрасонии иљтимої ќарор доранд,
мусоидат менамоянд. Ёрдамчиён дар соњаи хизматрасонии иљтимої
фаъолияти худро тањти роњбарї ва назорати мутахассисон ба роњ
мемонанд.
1433. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− дастгирї дар пешнињоди хизматрасонињо тибќи наќшаи инфиродии
хизматрасонї;
− парастории пиронсолон ва беморон дар хона, аз љумла, таомпазї,
пешнињоди таом ва хўронидани шахсоне, ки ќисман ё пурра ќобилияти
худхизматрасониашонро аз даст додаанд;
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− расонидани хизматрасонињои маишї ва бењдоштї–бењсозї (шустани
зарфњо, рўбучини бино, иваз кардани љойпўшњои рахти хоб ва либос,
оббозидорї, либоспўшонї, расонидани кумак њангоми њаракаткунии
мизољон ва ѓайра);
− расонидани кумак њангоми ќабули дорувории зарурї ва
гузаронидани амалиёт табобатї;
− амалї намудани равандхои барќарорсозии маъюбон ва аъзои оила
аз рўйи барномањои инфиродии тавонбахшї дар љойи зист, тартиб додан
ва амали намудани наќшаи барќарорсозии инфиродї дар асоси баҳодиҳии
эҳтиёљоти инфиродї;
− иттилоотикунонии табиби табобаткунанда дар бораи аломатњои
таѓйирёбии вазъи саломатии истифодабарандагон;
− кумак дар иљрои чорабинињои абилитатсионї ва хислати барќарордошта;
− хариди мањсулоти хўрокворї, мањсулоти саноативу доруворї,
додани ҷойпӯш барои шустан, либосњо барои шустушўи кимиёвї ва
пойафзол барои таъмир ва ѓайра.
1434. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– доя;
– коргари идораи хизматрасонињои маишї;
– хоњари тиббии сарпараст;
– њамшираи тиббї дар соњаи хизматрасонии иљтимої;
– ёрдамчии фардї;
– корманди барќарорсозии љамъиятї;
– ёрдамчии табиби табобати љисмонї(физиотерапия);
– ёрдамчии эрготерапия.
§ 5. 5319. Кормандони дастраскунандаи
хизматрасонии инфиродї ва кормандони
касбҳои њаммонанди ба гурўњњои дигар шомилнагардида
1435. Ба гурўњи заминавии мазкур кормандоне, ки хизматрасонии
инфиродї мерасонанд ва коргарони касбњои њаммонанд, ки ба дигар
гурўњњо дохил намегарданд, ворид мешаванд. Ба чунин кормандон,
масалан, њамон нафароне бояд дохил шаванд, ки ба њайвонот, дорусозњо
дар омоданамоии дармонњои гуногуни табобатї ва монанди инњо
хизматрасонї мекунанд.
1436. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− шустан ва хўрок додани њайвонот;
− мушоият ё расондани њайвоноти касал ба муассисањои табобатї ва
расонидани кумак ба байторон дар гузаронидани муолиљаи тиббї;
− тозакунї ва тамйизи асбобњои љарроњии байторї;
− тамйизи шишањо, зарфњо ва дигар таљњизот барои омодакунии
доруњои табобатї;
− тамѓазанонии доруњо ва дигар намуди доруворињои фарматсевтї;
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− иљрои дигар уњдадорињо.
1437. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– бењдошти бойторї;
– ёрдамчии дорусоз.
114. ЗЕРГУРЎЊИ 54. КОРМАНДОНИ ХАДАМОТИ
АМАЛИКУНАНДАИ ЊИФЗИ ШАЊРВАНДОН ВА МОЛИКИЯТИ
ШАХСӢ
1438. Кормандони хадамоти амаликунандаи њифзи шањрвандон ва
моликияти шахсӣ, шањрвандон ва моликияти шахсиро аз сўхтор ва дигар
хатарњо њифз менамоянд, тартиботи љамъиятиро нигоњ медоранд, иљрои
ќонунњо ва меъёрњои њуќуќиро таъмин месозанд. Аксари машѓулиятњои ин
зергурӯҳ дохилшуда, сатњи дуюми тахассусро талаб мекунанд.
1439. Ба уҳдадориҳои кормандони зергурӯҳи мазкур одатан дохил
мешаванд:
− пешгирї, мубориза бо сўхтор ва хомўш кардани он, наљот додани
одамон аз бинои сўхтаистода ва љойи њодисањо ва њамчунин, одамоне, ки
дар њолати хатарнок ќарор доранд;
− нигоњдории тартиботи њуќуќї, истифодаи ќонунњо ва меъёрњои
њуќуќї, навбатдорї дар љойњои љамъиятї ва њабс кардани гумонбарон дар
содир кардани љиноят;
− батанзимдарории њаракат дар роњ ва ба худ додани ваколат дар
ваќти њодисањои нохуш;
− назорат ва нигоњдории тартибот миёни њабсшудагон дар
њабсхонањо, муассисањои ислоњї ва дигар муассисањои пенитенсиарї;
− навбатдорї ва назорати иншоот бо маќсади њифзи моликият аз
ѓорат ва харобкорињо, назорати дастрасї ба муассисањо, нигоњдории
тартибот ва истифодаи меъёри њуќуќњо дар ваќти чорабинињои љамъиятї
ва дар дохили муассисањо. Ба уњдадории онњо њамчунин метавон роњбарї
аз болои дигар кормандонро дохил намуд.
1440. Машғулиятҳои зергурӯҳи мазкур ба гурӯҳи хурди зерин дохил
мешаванд:
541
Кормандони хадамоти амаликунандаи моликияти шахсї ва
њифзи шањрвандон
115. ГУРЎЊИ ХУРДИ 541.
§ 1. Кормандони хадамоти
амаликунандаи ҳифзи шаҳрвандон ва моликият
1441. Кормандони хадамоти амаликунандаи њифзи шањрвандон ва
моликият, шањрвандон ва моликиятро аз сўхтор ва дигар хатарњо њифз
менамоянд, тартиботи љамъиятиро нигоњ медоранд ва иљрои ќонунњо ва
меъёрњои њуќуќиро таъмин месозанд.
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1442. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазку, одатан дохил
мешаванд:
− пешгирї, мубориза бо сўхтор, хомўш кардани он, наљот додани
одамон аз бинои сўхтаистода, љойи њодисањо, инчунин одамони дар њолати
хатарнок ќарордошта;
− нигоњдории тартиботи њуќуќї, истифодаи ќонунњо ва меъёрњои
њуќуќї, посбонии ҷойҳои љамъиятї ва њабс кардани гумонбарон дар содир
кардани љиноят;
− батанзимдарории њаракат дар роњ ва қабул кардани ваколат дар
њангоми њодисањои нохуш;
− назорат ва нигоњдории тартибот миёни њабсшудагон дар њабсхонањо, муассисањои ислоњї ва дигар муассисањои ислоњї;
− посбонї ё назорати иншоот бо маќсади њифзи моликият аз ѓорат ва
харобгарињо, назорати дастрасї ба муассисањо, нигоњдории тартибот ва
истифодаи меъёри њуќуќњо дар ваќти чорабинињои љамъиятї ва дар дохили
муассисањо. Ба уњдадории онњо њамчунин метавон роњбарї аз болои дигар
кормандонро дохил намуд.
1443. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсиммешаванд:
5411
Оташнишонњо
5412 Милитсионерњо
5413
Хизматчиёни њабсхонањо
5414
Муњофизон
5415
Наљотдињандагон
5419
Кормандони хадамоти њифзи шањрвандон ва моликияти ба
гурўњњои дигар шомилнагардида
§ 2. 5411. Оташнишонњо
1444. Оташнишонњо оташро хомўш намуда, бо он мубориза мебаранд,
тамоми тавоноиро барои хомўш кардани он равона месозанд, дар дигар
њолатњои фавќулода кумак мерасонанд, њаёти одамон ва моликиятро њифз
менамоянд, инчунин амалиёти наљотдињиро мегузаронанд.
1445. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− эътино ба бонги хатари сўхтор ва дигар даъватњо барои ёрї, аз
љумла, дар њолатњои садамањои наќлиётӣ ва саноатї, тањдидњои истифодаи
воситањои тарканда ва дигар хатарњо;
− мубориза бо сўхтор ва оташнишонї бо истифодаи таљњизоти дастї
ва ќуввагӣ, инчунин реагентњои кимиёвии зиддиоташнишонӣ;
− мубориза бо сўхторњои навъашон махсус ва истифода бурдани
таљњизоти махсус дар корхонањои саноатї;
− наљот додани одамон аз бинои сўхтаистода, љойи њодиса, инчунин
дар њолати хавф ќарордошта;
417

− бартарафкунї ё мањдуд намудани моддаҳои зарарнок њангоми сар
задани сўхтор ё њангоми њодисањои нохуш;
− назорати объектњо ва иншоот дар масъалаи риояи ќоидањои
бехатарї аз сўхтор;
− иттилоотонии љомеа оид ба чорањои пешгирӣ.
1446. Намунањои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидої мансуб:
– оташнишони љангал;
– оташнишон.
1447. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– нозири оташнишонї 3112;
– хизматчї оид ба сўхтор ва техникаи бехатарї 3112;
– мутахассис оид ба тањќиќи сўхтор 3112.
§ 3. 5412. Милитсионерњо
1448. Милитсионерњо тартиботи њуќуќиро бо посбонӣ кардан дар
љойњои љамъиятї, истифодаи ќонунњо ва меъёрњои њуќуќї ва њабс
намудани гумонбарон дар содир намудани љиноят таъмин месозанд.
1449. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− посбонии њудудњои алоњида бо маќсади нигоњ доштани тартиботи
љамъиятї, эътино ба њолатњои фавќулода, њифзи одамон, моликият ва
дигар меъёрњои њуќуќї;
− ошкор намудан, пайгирї, њабс кардани гумонбарон ва љинояткорони содирнамудаи корњои љиноятї;
− батанзимдарории њаракати роњ ва ба худ гирифтани ваколат дар
ваќти њолатҳои нохуш;
− расонидани кумакњои таъхирнопазир ба ќурбониёни њолатҳои
нохуш, љиноятњо ва офатњои табиї.
1450. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− милитсионерњо;
− корманди гвардияи миллї.
§ 4. 5413. Хизматчиёни њабсхонањо
1451. Хизматчиёни њабсхонањо мањбасони њабсхонањо, муассисањои
ислоњӣ ва дигар муассисањои бошишгоњиро мушоҳида намуда, тартиботро
миёни онњо нигоњ медоранд.
1452. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− кофтукоби мањбусони воридшуда, барои нигоњдорї додани ашёњои
арзишноки онњо, роњнамоии мањбусон ба камерањо (ҳуҷраҳо) ва қулф
кардани онҳо;
− давра ба давра тафтиши камерањо, муоина ва нигоњдории ќулфњо,
тирезањо ва дарњо дар њолати бехатарї;
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− назорати мањбусон дар ваќти кор, хўрокхўрї ва истроњат;
− мушоњидаи рафтори мањбусон бо маќсади пешгирии бетартибињо ва
фирор;
− посбонии њудуди мањбасхона барои пешгирии фирор;
− мусоидат њангоми татбиќи барномањои тавонбахшї;
− посбонї кардани мањбусон њангоми таҳвил ва дар ваќти иљозати
муваќќатӣ барои баромадан.
1453. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– посбон;
– муњофизи њабсхона.
§ 5. 5414. Муњофизон
1454. Муњофизон бехатарии саломатї ва њаёти мизољи муњофизатшавандаро дар сафарњои гуногун, вохўрињо таъмин намуда, манзилҳоро бо
мақсади ҳифзи моликият аз дуздӣ ва харобкории ваҳшиёна посбонӣ ё
мушоҳида менамоянд.
1455. Онњо назорати воридшавӣ ба муассисањоро ба роњ монда,
тартиботро нигоњ медоранд ва меъёрњои њуќуќиро дар ваќти чорабинињои
љамъиятї ва дар дохили бино истифода мебаранд.
1456. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− таъмини бехатарї ва дахлнопазирии шахси њифзшаванда;
− нишон додани зиракї, баќайдгирии њамаи таѓйиротњои вазъ дар
атрофи шахси муњофизатшаванда, таваљљўњ зоњир накардан ба воќеањои
дар гирду атроф баамалоянда ва ба амалњои шахси муњофизатшаванда;
− посбонии бино, санљиши дарњо, тирезањо, дарвозањо барои пешгирї
кардан ва ошкор намудани аломатњои дастрасии ѓайрирухсатї;
− назорати воридшавӣ ба муассиса, мониторинг ва иљозати
вурудшавї ё хориҷшавии кормандон ва ташрифорандагон, санљидани
шахсият, додани рухсатномањо;
− њузур доштан миёни ташрифорандагон, мизољон ё кормандон бо
маќсади нигоњдории тартибот, њифзи моликият аз дуздї ё харобкорї ва
истифодаи ќоидањои амалкунанда дар муассисањо;
− эътино ба бонги хатар, тафтиши сабабњои нооромї ва мурољиат ба
маќомоти болої, милитсионерњо ё хадамоти оташнишонї аз рўйи зарурат;
− санљишии мусофирон ва баѓољ дар фурўдгоњњо барои таъмини
бехатарї;
− љамъоварї ва таъмини бехатарии дастрасонии наќдинањо ва
пурбањо ба бонкњо, банкаматњо ва муассисањои савдои чакана.
1457. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– инкассатор;
– посдор;
– муњофиз;
– корманд (оператор)-и хадамоти бехатарии дохилї.
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1458. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– наљотдињанда 5415.
§ 6. 5415. Наљотдињандагон
1459. Наљотдињандагон дар дидбони наљотдињї навбатдорї намуда,
назорат ва њифзи њаёти одамонро дар љойњои хатарнокиашон баланд ба
роњ мемонанд, якумин шуда ба зарардидагон њангоми њолатњои
фалокатовар дар об, дар кўњњо, садамањо ба ёрӣ меоянд ва ҳангоми зарурат
ба зарардидагон хизматрасонињои тиббї мерасонанд.
1460. Ба уњдадории онњо дохил мешаванд:
− посбонии соҳилҳо ва њавзњои оббозї бо маќсади пешгирї кардан аз
ҳолатҳои фалокатовар ва наљот додани ѓарќшудагон;
− љустуљўи зарардидагон, аз љумла бо истифодаи асбобњои махсуси
љустуљўкунанда, ќабули чорањо барои наљот додани онњо;
− расонидани кумаки тотабобатгоњї ба зарардидагон њангоми
њолатњои фалокатовар;
− ба шањрвандон фањмонидани ќоидањои бехатарии рафтор бо
маќсади роњ надодан ба њолатњои фавќулода ва тартиби амалкунї дар
њолатњои сар задани онҳо;
− омодакунии воситањои садамавї– наљотдињанда ба кор, воситањо ва
асбобу анљом барои иҷрои корњои садамавї–наљотдињї.
1461. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– сагшинос;
– наљотдињандаи кўњї;
– наљотдињанда дар соҳил (дар об);
– наљотдињанда–ѓаввоз.
1462. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
- оташнишон–5411.
§ 7. 5419. Кормандони хадамоти њифзи
шањрвандон ва моликияти ба гурўњњои дигар шомилнагардида
1463. Гурўњи ибтидоии мазкур кормандони хадамоти амаликунандаи
њифзи шањрвандон ва моликияти шахсии ба дигар гурӯҳҳои хурди 541
Кормандони хадамоти амаликунандаи ҳифзи шаҳрвандон ва моликият
шомилангардидаро дар бар мегирад. Мисол, ба ин гурӯҳи ибтидоӣ
муффатишҳои хусусӣ, шикорчиён ва нозирони мамнўъгоњњо дохил
мешаванд.
1464. Ба уњдадории онњо дохил мешавад:
− гузаронидани корњои љустуљўї тибќи фармоишњои мизољ;
− љамъоварии иттилоот, ошкоркунии шарикони беэътимоди
қарзпардохткунї ё шарикони корӣ (бизнес);
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− назорат аз болои риояи ќоидањои шикор;
− ташкил ва гузаронидани шикорњои инфиродї ва дастаљамъона;
− мушоњидаи њайвонот, паррандагон дар мамнўъгоњњо, мусоидат ба
нигоњдории онњо якљо бо мутахассисони сатњи тахассуси баланд.
1465. Мисоли машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– шикорчї;
– нозири мамнўъгоњњо;
– дедектив.
116. ГУРЎЊИ АСОСИИ 6 . ДЕЊЌОНОН (ФЕРМЕРОН) ВА
КОРГАРОНИ ХОЉАГИЊОИ КИШОВАРЗӢ, ҶАНГАЛ,
МОҲИПАРВАРӢ ВА МОҲИДОРЇ
1466. Дењќонон (фермерон) ва коргарони хољагињои кишоварзӣ,
ҷангал, моҳипарварӣ ва моҳидорї: ҳосили зироатњои кишоварзї ва
мевадињандаро парвариш ва љамъоварї намуда, меваю гиёњњои худрўйро
меғундоранд; ҳайвонотро наслгирию парвариш, нигоҳубин менамоянд ё
онҳоро шикор мекунанд; мањсулоти гуногуни чорводориро истењсол
мекунанд; љангалзорњоро парвариш, муњофизат ва истифода мебаранд;
моњї парвариш менамоянд ё моњидорї мекунанд; дигар намуди љонварони
обиро барои таъмини худ ва аъзои оила бо ғизо, манзил ва даромад
парвариш ва ҷамъоварӣ мекунанд. Аксари машѓулиятњои ин гурўњи асосии
мазкур сатњи дуюми тахассусро талаб мекунанд.
1467. Уҳдадориҳое, ки дењќонон (фермерон) ва кормандони хољагињои
кишоварзӣ, ҷангал, моҳипарварӣ ва моҳидорї иљро мекунанд, одатан
дарбар мегиранд:
− омода кардани замин;
− кишт, коштан, обёрї, истифодаи нурињои маъданї ва ҷамъоварии
зироатҳои сањрої;
− парвариши зироатҳои мевагӣ, буттамевагӣ ва табобатӣ;
− парвариши зироатҳо ва маҳсулоти боғдорї;
− љамъоварии мева ва растаниҳои худрўй;
− парвариш ва нигоњубини чорво, инчунин, шикори онњо барои ба
даст овардани гӯшт, шир, пашм, чарм, пўст, мањсулоти пиллапарварї,
занбуриасалпарварї ва дигар намуди мањсулот;
− парвариш, нигоҳдорӣ ва истифодабарии љангалзор;
− моњипарварї ва моњидорї;
− парвариш ва љамъоварии дигар намуди љонварони обї;
− нигоњдорї ва коркарди нахусти мањсулоти худ;
− фурўши мањсулоти худ ба харидорон, ташкилотњои фурӯшанда ё
дар бозор. Уњдадориии онњо метавонад. роҳбарии дигар кормандонро
дарбар гирад.
1468. Машғулиятҳои гурӯҳи асосии мазкур ба зергурӯҳҳои зерин
таќсим мешаванд:
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61
62
63

Дењќонон (фермерон) ва кормандони хољагии дењќонии истеҳсолкунандаи мањсулот барои фурӯш
Шикорчиён ва кормандон оид ба истењсоли маҳсулоти љангал ва
моњї
Дењќонон (фермерон)-и кишоварзӣ, моњипарварї ва моњидории
истеҳсолкунандаи маҳсулот барои истеъмоли шахсӣ
117. ЗЕРГУРЎҲИ 61. ДЕЊЌОНОН (ФЕРМЕРОН) ВА
КОРМАНДОНИ ХОЉАГИИ ДЕЊЌОНИИ
ИСТЕҲСОЛКУНАНДАИ МАЊСУЛОТ БАРОИ ФУРӮШ

1469. Дењќонон (фермерон) ва кормандони кишоварзии истеҳсолкунандаи мањсулот барои фурӯш: корҳои кишоварзї оид ба парвариш ва
љамъоварии њосили зироатњо, сабзавот, меваю буттамева ва ѓайраро ба
нақша гирифта, ташкил ва иҷро менамоянд; чорвои гуногун ва паррандаи
хонагиро нигоњубин мекунанд, мањсулоти чорводориро истењсол намуда,
ба харидорони яклухт, ташкилотњои савдо ё ба бозор мунтазам, дар асоси
доимӣ пешнињод мекунанд. Аксари машѓулиятњои ин зергурӯҳ сатњи
дуюми тахассусро талаб мекунанд.
1470. Уҳдадориҳои кормандони зергурӯҳи мазкур одатан аз инњо
иборатанд:
− омода кардани хок;
− кишт, коштан, обёрї, истифодаи нурињои маъданї ва чамъоварии
зироатхои сањрої;
− парвариши мева ва дигар зироатњо, ки дар дарахтон ва буттамевањо
мерўянд;
− парвариши зироатҳо ва маҳсулоти боғдорї;
− парвариш ва нигоњубини чорво, бештар барои ба даст овардани
гўшт, шир, пашм, мўина, пўст ва ё мањсулоти пиллапарварї,
занбурпарварї ва дигар намуди мањсулот;
− нигоњдории баъзе навъњои коркарди ибтидоии махсулот;
− фурўши мањсулоти худ ба мизољон (харидорон), ташкилотњои
фурӯш ё дар бозор. Уњдадорињои онњо метавонад, назорат аз болои
кормандони дигарро дарбар гирад.
1471. Машғулиятњои гурӯњи асосии мазкур ба зергурӯҳҳои зерин
таќсим мешаванд:
611
Дењќонон (фермерон) ва кормандон оид ба парвариши маҳсулоти
полезї, мевагї ва зироатњои сањрої барои фурўш
612
Дењќонон (фермерон) ва коргарон дар чорвопарварї
613
Дењќонон (фермерон)ва коргарон оид ба истењсоли мањсулоти
омехтаи растанипарварї ва чорводорї
Эзоњ: Машѓулиятњои ба зергурўњи 63 Дењќонон (фермерон)–и кишоварзӣ,
моњипарварї ва моњидории маҳсулотро барои истеъмоли худ истеҳсол менамоянд,
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шомиланд, ки агар молҳо (асосан маҳсулоти озуќаворї) танњо истеҳсоли маҳсулотро
барои истеъмоли худ ва ё дигар аъзои оилаи корманд дар бар гирад.
Агар мањсулот аз меъёр зиёд истењсол шуда, молҳо нисбат ба истифода бештар
фурӯхта шаванд ҳам, аммо мақсади асосии истеҳсолот истеъмоли шахсӣ бошад, он
гоҳ ин гуна машғулиятҳоро, дар ҳама маврид зарур мебошад, ки ба зергурӯҳи 63
нисбат дода шаванд. Машѓулиятњоро ба зергурўњи 61 Дењќонон (фермерон)ва
коргарони кишоварзии мањсулотро барои фурўш истењсолкунанда ё 62 Шикорчиён
ва коргарон оид ба истењсоли маҳсулоти љангал ва моњигӣ нисбат медиҳанд, агар
маќсади асосии фаъолият истењсоли мањсулот барои фурўш (дар бозорњо) бошад.

118. ГУРЎҲИ ХУРДИ 611.
§ 1. Дењќонон (фермерон)
ва кормандон оид ба парвариши маҳсулоти
полезї, мевагї ва зироатњои сањрої барои фурўш
1472. Дењќонон (фермерон) ва кормандон оид ба парвариши маҳсулоти
полезї, мевагї ва зироатњои сањрої барои фурўш: корњо оид ба парвариш
ва љамъоварии њосили зироатњои сањрої, мевагї ва дигар зироатњо,
зироатњои боѓдорї, растанињои шифобахшу
техникї,
истењсоли
маҳсулоти боѓу токпарварї ва нињолпарварї барои фурўш ё барои
дастрасномої ба таври доимї ба харидорони яклухт, ташкилотҳои
фурӯшанда ё барои фурӯши онҳо дар бозорҳоро ба нақша гирифта,
ташкил ва иҷро менамоянд.
1473. Ба уҳдадориҳои кормандони зергурӯҳи мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− мушоњида намудани вазъи бозор ва шароити он, муайян кардани
намудҳо ва миќдори зироатҳои парваришшаванда, инчунин банаќшагирї
ва ҳамоҳангсозии раванди истеҳсолот;
− харид намудани тухмї, бехпиёз ва нуриҳои маъданї;
− маблаѓгузории замин бо мақсади обёрї;
− омода намудани замин, кишт, ниҳолшинонӣ, нармкунонӣ, ва
љамъоварии зироатњои гуногун;
− нигоњубини чорвои хонагї, хизматрасонии иншооти хољагиҳои
кишоварзӣ, мошин ва таҷҳизот;
− парвариши кўчатњо, бехињо ва тухмї;
− нигоњдорӣ ва баъзе намудҳои коркарди аввалияи мањсулот;
− таҳвил ё фурўши маҳсулоти кишоварзї. Уњдадорињои онњо
метавонад, назорат аз болои кормандони дигарро дарбар гирад.
1474. Машғулиятҳои гурўҳи хурди мазкур ба гурӯҳҳои ибтидоии
зерин тақсим мешаванд:
6111 Зироаткорон ва сабзавоткорон
6112 Дењќонон (фермерон) ва кормандон оид ба парвариши зироатњо
дар дарахтонњо ва буттањо
6113 Боѓдорон, боѓпарварон ва коргарони парваришгоњњои меваю
сабзавотпарварї
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6114

Дењќонон (фермерон) ва коргарони мањсулоти омехтаи растанипарварї
§2. 6111. Зироаткорон ва сабзавоткорон

1475. Зироаткорон ва сабзавоткорон корҳои кишоварзиро оид ба
парвариш ва љамъоварии ҳосили навъҳои гуногуни зироатҳои саҳрої, аз
ќабили гандум, љав, шолї, дигар зироатњои ѓалладонагї, ба монанди
љуворимакка, чормағзињо, тамоку, пахта, зағир, инчунин, картошка, карам,
лаблабў, сабзї ва ё дигар зироатњои полезию сањрої барои фурўш ба
харидорони яклухт, ташкилотҳои фурӯшанда ё барои фурӯши онҳо дар
бозорҳо ба таври доимї ба нақша гирифта, ташкил ва иҷро менамоянд.
1476. Ба уҳдадорњои онҳо дохил мешавад:
− мушоњида намудан аз рўйи шароити бозор ва вазъи он, муайян
кардани намудҳо ва миќдори зироатҳои парваришшаванда, инчунин,
банаќшагирї ва ҳамоҳангсозии раванди истеҳсолот;
− омода намудани заминњои корам ва пошидани нурињои минарелї ва
пору тариќи дастӣ ё техникаи кишоварзї;
− интихоб ва кишти тухмї ва шинонидани нињолњо;
− парвариши зироатњо тавассути коркарди замин, аз нав шинонидани
нињол, ягонакунї ва кўтоњкунии растанї, инчунин, бо роњи соз намудан ва
истифода бурдани таљњизоти обёрї;
− тоза намудани зироатњои кишоварзї аз алафњои бегона, мубориза
бо њашароти зараррасон ва касалињо бо роњи истифодаи гербитсидњо ва
пестисидњо;
− љамъоварї ва нест намудани зироатҳои ба касалї гирифторшуда ё
пастсифат;
− тафтиш, тоза намудан, ба навъњо људо кардан, баста ва боркунии
њосил барои фурўш ё дастраснамої дар бозор ;
− нигоњубин аз рўйи чорвои корї ва хизматрасонии техникии
биноњои хољагї, иншоот ва системаи обтаъминкунї;
− нигоњдорї ва баъзе навъњои аввали коркарди мањсулот;
− пешниҳод ва маркетинги маҳсулот, бастани шартномаҳо оид ба
фурўш, харид, интиќоли маҳсулот ва захираҳо, инчунин, баҳисобгирї ва
арзёбии корҳо ва амалиёти кишоварзї;
− банаќшагирї ва таќсимкунии кор, омодакунии коргарон ва
назорати онњо ҳангоми иљрои амалиётњои технологии кишоварзї,
хизматрасонии техникӣ, назорат аз рўйи риояи талаботи бењдоштиию
беҳдоштї ва ќоидаҳои техникии бехатарї, инчунин ба кор ќабул ва аз кор
озод намудани коргарон ва пудратчиён.
1477. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– пахтакор;
– истеҳсолкунандаи занбурўѓ;
– коргари тахассуманди кишоварзї (зироатҳои саҳрої);
424

– сабзавоткор;
– зироаткор;
– тамокупарвар.
1478. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
− агроном–2132;
– коргари анбори меваю сабзавот–9211;
– љамъоварандаи сабзавот–9211.
Эзоњ: Сабзавоткороне, ки усулҳои серњосилии (интенсивии) парваришро
истифода мебаранд, бояд ба гурӯҳи ибтидоии 6113–Боѓдорон, боғпарварон ва
кормандони парвариши нињолњо дохил карда шаванд.

§ 3. 6112. Дењќонон (фермерон) ва коргарон
оид ба парвариши зироатњо дар дарахтњо ва буттањо
1479. Дењќонон (фермерон) ва кормандон оид ба парвариши зироатњо
дар
дарахтњо ва буттањо корҳои кишоварзиро оид ба парваришу
ҷамъоварии ҳосил аз чунин зироатҳо, ба монанди дарахтони мевадор ва
чормағзӣ, буттаҳои ҳосилдиҳандаю чойӣ, ангур, буттамеваҳо, ҳосил
кардани шарбат барои фурӯш ё бо тартиби даврӣ дастрас кардани онҳо ба
харидорони яклухт, ташкилотҳои фурӯшӣ ё барои фурӯши онҳо дар
бозорҳо, ба нақша гирифта, ташкил менамоянд ва иҷро мекунанд.
1480. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− мушоњидаи вазъи бозор ва сатҳи талаботу пешниҳод (конъюктура),
муайян кардани намудҳо ва миќдори зироатҳо барои парвариш, инчунин
банаќшагирї ва ҳамоҳангсозии раванди истеҳсолот;
− омода намудани заминњои корам ва пошидани нурињои маъданї ба
тариќи дастї ё техникаи кишоварзї;
− интихоб ва кишти тухмї ва шинонидани нињолњо;
− парвариши зироатњо тавассути коркарди замин, аз нав шинонидани
нињол, ягонакунї ва кутоњкунии растанї, инчунин, бо роњи соз намудан ва
истифода бурдани таљњизоти обёрї ;
− мубориза бо алафњои бегона, њашароти зараррасон ва беморињо бо
роњи истифодаи гербистидњо ва пестисидњо;
− нигоҳубинии дарахту буттаҳо, љамъоварии шира ва ҳосил;
− муоина, тоза намудан, ба навъњо људо кардан, бастабандӣ,
нигоҳдорӣ ва боркунии ҳосил барои фурӯш ё дастраскунӣ ба бозор;
− нигоњубини ҳайвоноти корӣ, ва хизматрасонии техникии биноҳои
кишоварзӣ,иншоот, таҷҳизот ва низоми обтаъминкунї:
− нигоњдорї ва баъзе намудҳои коркарди аввалияи мањсулот;
− пешниҳод ва маркетинги маҳсулот, бастани шартномаҳо оид ба
фурўш, харид, интиќоли маҳсулот ва захираҳо, инчунин, баҳисобгирї ва
арзёбии корҳо ва амалиёти кишоварзї;
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− банаќшагирї ва таќсимкунии кор, омодакунии коргарон ва
назорати онњо ҳангоми иљрои амалиётњои технологии кишоварзї,
хизматрасонии техникӣ, назорат аз рўйи риояи талаботи бењдоштию
беҳдоштї ва ќоидаҳои техникии бехатарї, инчунин ба кор ќабул ва аз кор
озод намудани коргарон ва пудратчиён.
1481. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− токпарвар;
– меваю сабзавоткор;
– анорпарвар;
– фермер (мева).
1482. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– љамъовари сабзавот–9211;
– љамъовари меваҳо–9211.
§ 4. 6113. Боѓдорон, боѓпарварон ва
коргарони парваришгоњњои меваю сабзавотпарварї
1483. Боѓдорон, боѓпарварон ва кормандони парваришгоњњои меваю
сабзавотпарварї корҳои парвариш ва нигоњдории дарахтон, буттањо, гулњо
ва дигар растаниҳоро дар боғҳо ва боғҳои шахсӣ, инчунин кучатҳо,
бехпиёз ва тухмиҳоро истеҳсол ё сабзавот ва гулҳоро бо усулҳои интенсивӣ
(дар гармхонаҳо ё боғҳои сунъӣ (оранжерияҳо) барои савдо ё дар асоси
доимӣ ба харидорони яклухт, ташкилотҳои фурӯшанда ё барои фурӯш дар
бозорҳо нақшагирӣ, ташкил ва иљро мекунанд.
1484. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− мушоњидаи вазъи бозор ва сатҳи талаботу пешниҳод,
муайян
кардани намудҳо ва миќдори зироатҳо барои парвариш, инчунин
банаќшагирї ва ҳамоҳангсозии раванди истеҳсолот;
− омода намудани замин бо усули коркарди хок, њамвор кардани хок
ва насбу истифодабарии низомњои обёрї ва зањкашњо;
− шинонидани дарахтҳо, панҷараҳои ниҳолии зинда, растаниҳо ва
алафњои боғӣ;
− буридану кутоҳ кардани дарахтон, буттањо ва панҷараҳои ниҳолии
зинда, гузоштани пояҳо ва деворчаҳо барои растаниҳо, инчунин
ғелонидан, кутоҳкунӣ, тозакунии ҳаво, кутоҳкунии сабзазорҳо;
− муоинаи сиҳатии растаниҳо ва дарахтҳо, муайянкунӣ ва коркарди
алафҳои бегона, зараррасонҳо ва бемориҳо, инчунин истифодаи пору ва
нуриҳо;
− истењсоли ниҳолҳо (кӯчатҳо), бехиҳо, тухмї ва парвариши растанињо
аз тухмӣ ё қаламчаҳо;
− љамъоварии њосил, муоина, тозакунӣ, навъҷудокунонӣ, бастабандӣ,
нигоҳдорӣ ва боркунии маҳсулот барои фурӯш ё расонидан ба бозор;
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− хизматрасонии техникии бино, гармхона ва иншооти дигар,
таљњизот ва низоми обтаъминкунї;
− нигоњдорї ва баъзе намудњои коркарди нахусти мањсулот;
− пешниҳод ва маркетинги маҳсулот, бастани шартномаҳо оид ба
фурўш, харид, интиќоли маҳсулот ва захираҳо, инчунин, баҳисобгирї ва
арзёбии корҳо ва амалиёти кишоварзї;
− банаќшагирї ва таќсимкунии кор, омодакунии коргарон ва
назорати онњо ҳангоми иљрои амалиётњои технологии кишоварзї,
хизматрасонии техникӣ, назорат аз рўйи риояи талаботи бењсозию
бењдоштї ва ќоидаҳои техникии бехатарї, инчунин ба кор ќабул ва аз кор
озод намудани коргарон ва пудратчиён.
1485.Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− боѓпарвар;
– гулпарвар;
– истењсолкунандаи лимў;
– фермер дар боѓдорӣ ва растанипарварӣ.
1486. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– коргари беихтисос дар боѓдорї–9214.
Эзоњ: Коргароне, ки буттаҳо ва дарахтони мевадорро дар парваришгоҳҳои
ниҳолҳои мевадор парвариш менамоянд, ба гурӯҳи ибтидоии 6112 Дењќонон
(фермерон)ва коргарон оид ба парвариши зироатҳо дар дарахтҳо ва буттаҳо
мансубанд. Сабзавоткорон дар саҳроҳо, ки усулҳои интенсивии коркардро истифода
накардаанд, ба
гурӯҳи ибтидоии 6111 -Саҳрокорон ва сабзавоткорон
мансубмедиҳанд.

§ 5. 6114. Дењќонон (фермерон) ва коргарони мањсулоти омехтаи
растанипарварї
1487. Дењќонон (фермерон) ва коргарони мањсулоти
омехтаи
растанипарварӣ корҳои кишоварзиро оид ба парвариш ва ҷамъоварии
зироатҳои муайяни тавъами донагии саҳроӣ, зироатҳои саҳроии
сабзавоткорӣ, зироатҳои мевагї-буттамевагӣ, инчунин полезӣ, маҳсулоти
боғдорӣ ва маводи кӯчатӣ барои фурӯш ё таҳвил ба харидорони яклухт,
ташкилотҳои фурӯш ё барои фурӯши онҳо дар бозорҳо нақшагирӣ,
ташкил ва иҷро менамоянд.
1488. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− мушоҳидаи фаъолият ва талаботу пешниҳод дар бозор,
муайянкунии намудҳо ва миқдори зироатҳо барои парвариш, инчунин
нақшагирӣ ва ҳамоҳангсозии раванди истеҳсолот;
− омода намудани хок тариќи дастӣ ё техникаи кишоварзї ва ворид
кардани нурињои минарелї ва пору;
− интихоб коридани тухмӣ ва шинонидани кӯчатҳо;
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− парвариши ҳосил ба воситаи нармкунии хок, бозшинонӣ, кутоҳкунӣ,
ягонакунии кӯчатҳо, дарахтҳо ва буттаҳо, инчунин ба воситаи
мувофиқгардонӣ ва истифодаи таҷҳизоти обёрикунонӣ;
− парвариши гулҳо ва сабзавотҳо бо усули технологияи интенсивӣ;
− истењсоли кӯчатҳо, бехпиёз ва тухмӣ;
− ҷамъоварии ҳосил ва муоина, тозакунӣ, навъҷудокунӣ, бастабандӣ,
нигоҳдорӣ ва боркунии маҳсулот барои фурӯш ё расонидан ба бозор;
− нигоҳубини ҳайвоноти корӣ ва хизматрасонии техникии бинои
кишоварзӣ, иншоот, таҷҳизот ва низоми обтаъминкунӣ;
− нигоҳдорӣ ва баъзе намудҳои коркарди нахусти маҳсулот;
− пешниҳод ва маркетинги маҳсулот, бастани шартномаҳо оид ба
фурўш, харид, интиќоли маҳсулот ва захираҳо, инчунин, баҳисобгирї ва
арзёбии корҳо ва амалиёти кишоварзї;
− банақшагирӣ ва тақсимоти кор, омоданамоии коргарон ва назорати
иҷрои онҳо.
1489. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– коргари тахассусноки кишоварзї (зироатҳои омехта);
– деҳқонон (фермерҳои) зироати омехта.
1490. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– коргари беихтисос дар растанипарварӣ–9211;
– љамъовари сабзавот–9211;
– љамъовари меваҳо–9211.
119. ГУРЎҲИ ХУРДИ 612.
§ 1. Дењќонон (фермерон) ва коргарон дар чорводорї
1491. Дењќонон (фермерон) ва коргарон дар чорводорї корҳои
кишоварзиро оид ба наслгирӣ, парвариши ҳайвонҳои хонагишуда,
парандаҳо, ҳайвонҳои хонагинашударо барои истеҳсоли гӯшт, пӯст, пашм,
махсулоти ширї, асал, абрешим, матоъ ва дигар маҳсулот ё барои
истифода ба сифати ҳайвонҳо барои кор, шуғл ба варзиш ё истироҳат ва
дар ин асос барои фурӯш ё дастрас кардан ба харидорони яклухт,
ташкилотҳои фурӯшанда ё барои фурӯши онҳо дар бозорҳо ба нақша
мегиранд, ташкил ва иҷро менамоянд.
1492. Ба уҳдадориҳои коргарони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− мушоҳидаи фаъолият ва талаботу пешниҳод дар бозор, муайянкунии
намудҳо ва миқдори зироатҳо барои парвариш, инчунин нақшагирӣ ва
ҳамоҳангсозии раванди истеҳсолот;
− парвариш, хӯронидан ва нигоҳубини ҳайвонот;
− омодакунии чорво ё маҳсулоти чорводорӣ барои фурӯш дар бозор;
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− назорат ва муоинаи чорво барои муайянкунии беморӣ, ҷароҳат ё
беморӣ, инчунин назорати вазнгирӣ, ширдиҳӣ ва дигар нишондиҳандаҳои
ҳосилнокӣ;
− иҷрои чунин уҳдадориҳои вобаста ба бозистеҳсолии чорво, ба
монанди ҷуфткунонӣ, бордоркунонии сунъӣ ва кӯмак ба ҳайвонот ҳангоми
таваллуд;
− иҷора ё сармоягузорӣ, хизматрасонии техникӣ ва тозакунии
биноҳо, мошинҳо, таҷҳизот ва иншоот;
− нигоҳдорӣ ва баъзе намудҳои коркарди нахусти маҳсулот;
− пешниҳод ва маркетинги маҳсулот, бастани шартномаҳо оид ба
фурўш, харид, интиќоли маҳсулот ва захираҳо, инчунин, баҳисобгирї ва
арзёбии корҳо ва амалиёти кишоварзї;
− омодакунии коргарон ва назорати онњо ҳангоми иљрои амалиёти
технологии кишоварзї, хизматрасонии техникӣ, назорат аз рўйи риояи
талаботи бењдоштию беҳсозї ва ќоидаҳои техникии бехатарї, инчунин ба
кор ќабул ва аз кор озод намудани коргарон ва пудратчиён.
1493. Машғулиятњои гурӯњи хурди мазкур ба гурӯҳҳои ибтидоии
зерин тақсим мешаванд:
6121 Дењќонон (фермерон) ва коргарони чорводории гӯшт ва шир ба
ѓайр аз забњи чорво
6122 Паррандапарварон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
6123 Занбӯриасалпарварон ва кирмакпарварон
6124 Кормандони кишоварзӣ, инчунин ҳунармандони мардумии забҳи
чорво, коркарди гӯшт ва тайёркунии маҳсулоти гӯштӣ ва моҳӣ
6129 Коргарон оид ба истењсоли мањсулоти чорводории ба гурўњњои
дигар шомилнагардида
§ 2. 6121. Дењќонон (фермерон) ва коргарони чорводории гӯшт
ва шир ба ѓайр аз забњи чорво
1494. Дењќонон (фермерон) ва коргарони чорводорӣ, ба ѓайр аз забҳи
чорво корҳои кишоварзиро оид ба парвариши чунин ҳайвоноти
хонагишуда (ба истиснои парранда), ба монанди чорвои калони шохдор,
гўсфанд, буз, ќутос, асп ва шутур барои истеҳсоли гушт, шир ва дигар
маҳсулоти ширӣ, пуст ва пашм ё ҷиҳати истифода ба сифати ҳайвонот
барои кор, машғулият ба варзиш ё истироҳат, барои фурӯш ё дастрас
намудан ба харидорони яклухт, ташкилотҳои фурӯш ё барои фурӯш дар
бозорҳо банақшагирӣ, ташкил ва иҷро менамоянд.
1495. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− мушоҳидаи фаъолият ва талаботу пешниҳод дар бозор, муайянкунии
намудҳо ва миқдори сарҳо барои истеҳсолот, инчунин банақшагирӣ ва
ҳамоҳангсозии раванди истеҳсолот;
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− нармкунии чарогоҳҳо, инчунин таъмин ва назорати захираҳои
хӯроки чорво ва об барои дар сатҳи зарурӣ нигоҳдории хӯрок ва ҳолати
чорво;
− назорат ва муоинаи ҳайвонот бо мақсади ошкор намудани
беморихо, ҷароҳатҳо ва касалиҳо, инчунин назорати афзоиши вазн,
ширҷушӣ ва дигар нишондихандахои маҳсулнокӣ;
− нигоҳубин, тамғагузорӣ, кутоҳкунӣ, тарошидан, ворид намудани
дору ва/ё
безурётгардонии чорво, инчунин
тарошидани пашм ва
ҷамъоварии мӯй ё пашм;
− рондани чорво ба чарогоҳҳо барои чаронидан ё ба тарозу, оғилҳо,
ба воситаи нақлиёт ё ба молхонаҳо;
− дӯшидани чорво дастӣ ё бо истифодаи дастгоҳҳои ширдӯшӣ;
– парвариш ва хариди хӯроки чорво, омехта кардани хӯроки чорво,
иловаҳо ва маводи дорӯгӣ дар таносуби муқарраршуда ва тақсимкунӣ ё
дастӣ додан барои истеъмоли чорво;
− иҷрои чунин уҳдадориҳо вобаста ба такрористеҳсолкунии чорво ба
монанди ҷуфтикунонӣ, бордоркунии сунъӣ ва кумак ба ҳайвонот;
− хизматрасонии техникӣ ва тозакунии биноҳои кишоварзӣ, мошинҳо,
таҷҳизот ва иншоот;
− нигоҳдорӣ ва баъзе намудҳои коркарди аввалияи маҳсулоти
чорводорӣ ва ширӣ;
− пешниҳод ва маркетинги маҳсулот, бастани шартномаҳо оид ба
фурӯш, харид, интиқоли
чорво, маҳсулот ва захираҳо, инчунин,
баҳисобгирӣ ва арзёбии корҳо ва амалиёти кишоварзӣ;
− банақшагирӣ ва тақсимкунии кор, омодакунии коргарон ва
назорати онҳо ҳангоми иҷрои амалиётҳои технологии кишоварзӣ,
хизматрасонии техникӣ, назорат аз рӯйи риояи талаботи беҳбудсозию
беҳдоштӣ ва қоидаҳои техникии бехатарӣ, инчунин ба кор қабул ва аз кор
озод намудани коргарон ва пудратчиён.
1496. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− говљӯш;
− чорводор;
− асппарвар;
− қутоспарвар;
− деҳқон (фермер)-и маҳсулоти ширӣ;
− деҳқон (фермер) оид ба парвариши буз;
− деҳқон (фермер)оид ба парвариши гӯсфанд.
1497. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурӯҳҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– роҳбар (маъмур, мудир) дар кишоварзӣ -1310;
– ваҳшпарвар– 6129
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Эзоҳ: Коргароне, ки якчанд намуди ҳайвоноти хонагӣ ва дигар ҳайвонот, аз
ҷумла парранда ва ҳайвоноти хонагинагардидаро парвариш мекунанд, аз рӯи
намуди фаъолияти бартаридошта тасниф менамоянд. Коргароне, ки хошок ва дигар
хӯрокиҳои чорворо барои истифодаи минбаъда асосан барои он ҳайвоноте, ки
барои онҳо масъуланд, ба гурӯҳи ибтидоии 6121 Деҳқонон (феремерон) ва
коргарони чорводории гушт ва шир ба истиснои забҳ шомил менамоянд.

§ 3. 6122. Паррандапарварон ва
коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
1498. Паррандапарварон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
корҳои кишоварзиро оид ба парвариши чӯҷа, мурғи марҷон, мурғобӣ, ғоз
ва дигар паррандаҳо барои истеҳсоли гӯшт, тухм, инчунин галаи зотӣ
барои фурӯш ё дастрас кардан ба харидорони яклухт, ташкилотҳои
фурӯшанда ё барои фурӯш дар бозорҳо банақшагирӣ, ташкил ва иҷро
менамоянд.
1499. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− мушоҳидаи вазъи бозор, башақшагирӣ ва ҳамоҳангсозии раванди
истеҳсолот, инчунин баҳисобгирӣ ва арзёбии корҳои кишоварзӣ;
− парвариш ва хариди хӯрок ва дигар захираҳо барои таъмини сатҳи
хӯрок ва ҳолати паррандаҳо зарурӣ;
− назорат ва муоинаи ҳайвонот бо мақсади ошкор намудани беморихо,
ҷароҳатҳо ё касалиҳо, инчунин назорати рушди дуруст ва
нишондиҳандаҳои маҳсулнокӣ ба монанди вазнгирӣ, тухмдиҳӣ ва ғайраҳо,
инчунин дур намудани паррандаҳои заиф, касалӣ ва мӯрда аз галла;
− омехтакунии хӯрокҳо ва иловаҳои ғизоӣ ва пур намудани
контейнерҳо барои хӯрок ва об;
− эмкунии паррандаҳо ба воситаи оби нӯшокӣ, инъексия ё пошдиҳӣ дар
ҳаво;
− ҷамъоварӣ ва нигоҳдории тухм ва бастабандии онҳо барои савдо ё
дастрасӣ намудан ба бозор;
− муайянкунии ҷинси чуҷаҳо ва мусоидат ҳангоми парвариш,
бордоршавии сунъӣ ва чуҷабарории тухмҳо;
− иҷора ё сармоягузорӣ, хизматрасонии техникӣ ва рӯбучини биноҳои
барои истеҳсолот истифодашаванда, мошинҳо, таҷҳизот ва иншоот;
− забҳ ва пўсткунии паррандаҳо барои фурӯш ё дастраскунӣ ба бозор;
− нигоҳдорӣ ва баъзе намудҳои коркарди аввалияи маҳсулот;
− бастани шартномаҳо оид ба фурӯш, харид ва интиқоли галлаҳо,
маҳсулот ва захираҳо;
− банақшагирӣ ва тақсимкунии кор, омӯзиши коргарон ва назорати
онҳо ҳангоми иҷрои амалиётҳои технологии кишоварзӣ, хизматрасонии
техникӣ, назорат аз рӯйи риояи талаботи беҳбудсозию беҳдоштӣ ва
қоидаҳои техникии бехатарӣ, инчунин ба кор қабул ва аз кор озод
намудани коргарон ва пудратчиён.
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1500. Намунаи машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– деҳқон (фермер) оид ба парвариши мурғи марҷон;
– деҳқон (фермер) оид ба парвариши кабк ва бедона;
– деҳқон (фермер)-и парандапарвар.
Эзоҳ: Коргароне, ки якчанд намуди ҳайвоноти хонагӣ ва дигар намуди
ҷонварон, аз ҷумла парранда, ҳашарот ва ҳайвоноти хонагинашударо парвариш
мекунанд, аз рӯйи намуди фаъолияти бартаридоштаашон тасниф менамоянд.

§ 4. 6123. Занбӯриасалпарварон ва кирмакпарварон
1501. Занбӯриасалпарварон ва кирмакпарварон корҳоро оид ба
парвариш ва нигоҳубини чунин ҳашаротҳо ба монанди занбӯри асал,
кирми пилла ва дигар намуди ҳашарот барои истеҳсоли асал, муми занбӯри
асал, абрешим ва дигар маҳсулот барои фурӯш ё дастрас намудан ба
харидорони яклухт, ташкилотҳои фурӯш ё барои фурӯш дар бозорҳо
банақшагирӣ карда, ташкил ва иҷро менамоянд.
1502. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− мушоҳидаи ҳолат ва пешниҳоду талаботи бозор, муайянкунии
намудҳо ва миқдори ҳашаротҳо барои истеҳсолот, инчунин башақшагирӣ
ва ҳамоҳангсозии раванди истеҳсолот;
− харид ва парвариши ҳашаротҳо ё хариди хӯрока ва дигар захираҳо;
− парвариш ва нигоҳубини ҳашаротҳо ва ҷамъоварии маҳсулоти онҳо;
− иҷора ё сармоягузорӣ ба бино, мошинҳо, таҷҳизот ва иншооти
кишоварзии барои истеҳсол ва хизматрасониҳои техникии онҳо
истифодашаванда;
− нигоҳдорӣ ва баъзе намудҳои коркарди нахусти маҳсулот;
− бастани шартномаҳо оид ба фурӯш, харид ва интиқоли галлаҳо,
маҳсулот ва захираҳо, инчунин баҳисобгирӣ ва арзёбии корҳо ва амалиёти
кишоварзӣ;
− банақшагирӣ ва тақсимкунии кор, омӯзиши коргарон ва назорати
онҳо ҳангоми иҷрои амалиётҳои технологӣ, хизматрасонии техникӣ,
назорати риояи талаботи бењдоштию беҳсозӣ ва қоидаҳои техникии
бехатарӣ, инчунин ба кор қабул ва аз кор озод намудани коргарон ва
пудратчиён.
1503. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– занбӯриасалпарвар;
– кирмакпарвар;
– деҳқон (фермер) –занбӯрпарвар.
§ 5. 6124. Кормандони кишоварзӣ
, инчунин ҳунармандони мардумии забҳи чорво,
коркарди гӯшт ва тайёркунии маҳсулоти гӯштӣ ва моҳӣ
432

1504. Кормандони кишоварзӣ, инчунин ҳунармандони мардумӣ
ҳайвонотро забҳ, тоза, бурида ва гӯшту моҳиро ба қисмҳо тақсим карда,
устухонҳоро ҷудо намуда, маҳсулоти дахлдори хўрокаро омода мекунанд ё
гӯшт, моҳӣ ва дигар маҳсулотро бо роҳи хушккунӣ, намаккунӣ ё дудкунӣ
консерв мекунанд.
1505. Ба уҳдадории онҳо дохил мешаванд:
− забҳи чорвои калон ва майдаи шохдор, парранда ва харгӯш;
− пӯсткунӣ ва буридани чорво;
− ҷудо намудани устухонҳо, буришу ҷудокунии гӯшт ва моҳӣ барои
фурӯш ва коркарди минбаъда;
− омода намудани ингредиентҳо ва тайёр кардани ҳасиб ва маҳсулоти
монанд бо истифодаи мошинаҳо барои буриш, омехтакунӣ ва қолибкунӣ;
− захира кардани гӯшт, моҳӣ ва дигар маҳсулот бо роҳи яхкунонӣ,
намаккунонӣ ва очорӣ;
− идораи камераҳои дуддиҳӣ ё оташдонҳо барои дуддиҳии гӯшт, моҳӣ
ва дигар маҳсулоти хӯрока;
− ҷӯшонидан, бирён кардан, дуддиҳӣ ё бо дигар усулҳо тайёр кардан
(коркард)-и гӯшт, моҳӣ ва маҳсулоти монанд барои фурӯш;
− фурӯши гӯшт ё моҳӣ ба истеъмолкунандагон, аз ҷумла бастабандӣ,
баркашӣ ва тамғагузории маҳсулот.
1506. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– қассоби чорво;
– захиракунандаи гӯшти моҳӣ;
– тайёркунандаи маҳсулоти нимтайёр аз гӯшт;
– коркардкунандаи нимтаҳои гӯшт;
– коркунандаи моҳӣ;
– захиракунандаи моҳӣ;
– тартибдиҳандаи гӯшти қимма.
§ 6. 6129. Коргарон оид ба истењсоли мањсулоти
чорводории ба гурўњњои дигар шомилнагардида
1507. Гурӯҳи ибтидоии мазкур коргарони дигари оид ба истеҳсоли
маҳсулоти чорводории ба гурӯҳҳои дигари гурӯҳи хурди 612 Деҳқонон
(фермерон) ва кормандони чорводории шомилнагардидаро дар бар
мегирад. Мисол, ба ин гурӯҳ онҳоеро дохил мекунанд, ки ба парвариш ва
нигоҳубини ҳайвоноти хонагинашудаи пашмдор, паррандаҳо (ба истиснои
паррандаи хонагӣ), тӯкумшуллуқ, морҳо ва дигар хазандаҳо, инчунин
ҳашарот ва ҳайвоноти гуногуни барои таҷрибаҳои озмоишӣ зарурӣ, барои
фурӯш ё дастрасӣ барои харидорони яклухт дар заминаи доимӣ,
ташкилотҳои фурӯш, боғи ҳайвонот, сирк ё ба бозор машғуланд.
1508. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:

433

– мушоҳидаи ҳолат ва пешниҳоду талаботи бозор, муайянкунии
намудҳо ва миқдори маҳсулот барои истеҳсолот, инчунин банақшагирӣ ва
ҳамоҳангсозии раванди истеҳсолот;
– парвариш ва нигоҳубини ҳайвонот;
– назорат ва муоинаи ҳайвонот бо мақсади ошкор намудани
беморихо, ҷароҳатҳо ё касалиҳо, инчунин ҳолати ҷисмонии онҳо ва
инкишофёбӣ;
– иҷрои уҳдадориҳо вобаста ба такрористеҳсолкунии ҳайвонот, чун
ҷуфткунонӣ, бордоркунии сунъӣ ва кумак ба ҳайвонот ҳангоми зоиш;
– иҷора ва сармоягузорӣ, хизматрасонии техникӣ ва рӯбучини
катакҳо, қафасҳо, молхона, нигоҳдории ҳарорат, намнокӣ ва рӯшноӣ дар
биноҳо;
– забҳ ва азнавкунии ҳайвонот ва омодакунии маҳсулоти онҳо барои
бозор;
– нигоҳдорӣ ва баъзе намудҳои коркарди нахусти маҳсулот;
– пешниҳод ва маркетинги маҳсулот, бастани шартномаҳо оид ба
фурӯш, харид, интиқоли саршумор (галла), маҳсулот ва захираҳо, инчунин,
баҳисобгирӣ ва арзёбии корҳо ва амалиёти кишоварзӣ;
– банақшагирӣ ва тақсимкунии кор, бозтайёркунии коргарон ва
назорати онҳо ҳангоми иҷрои амалиётҳои технологии кишоварзӣ,
хизматрасонии техникӣ, назорати риояи талаботи беҳбудсозию беҳдоштӣ
ва қоидаҳои техникии бехатарӣ, инчунин ба кор қабул ва аз кор озод
намудани коргарон.
1509. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− ваҳшпарвар;
− ҷудокунандаи пашм ва пар;
− селексионер оид ба парвариши сагҳо;
− деҳқон (фермер), ҳайвоноти мӯинадор (ҳайвоноти хонагинашуда);
− деҳқон (фермер)-и шутурмурғпарвар.
1510. Баъзе машғулиятҳои њаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
− грумер (мӯинашинос) – 5164;
− шикорчӣ – 5419;
− паррандапарвар – 6122.
120. ГУРЎҲИ ХУРДИ 613.
§ 1. Дењќонон (фермерон) ва кормандон оид ба
истењсоли мањсулоти омехтаи растанипарварї ва чорводорї
1511. Дењќонон (фермерон) ва кормандон оид ба истењсоли мањсулоти
омехтаи растанипарварї ва чорводорї корҳои кишоварзиро оид ба
парвариш ва ҷамъоварии ҳосили зироатҳои саҳроӣ, ѓалладона, сабзавот,
меваю буттамева ва дигар зироатҳо нақшагирӣ, ташкил ва иҷро карда,
инчунин чорворо парвариш ва нигоҳубин мекунанд ва барои фурӯш ё
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дастрас кардан ба харидорони яклухт, ташкилотҳои фурӯш ё ба бозор
маҳсулоти гуногуни чорводорӣ истеҳсол менамоянд.
1512. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− мушоҳидаи ҳолат ва пешниҳоду талаботи бозор, муайянкунии
намудҳо ва миқдори кишт барои парвариш ва чорво барои истеҳсолот,
инчунин банақшагирӣ ва ҳамоҳангсозии раванди истеҳсолот;
− хариди тухмиҳо, нуриҳо, хӯрока ва дигар захираҳо;
− иҷрои чунин корҳои кишоварзӣ, чун омодакунии замин, кишт,
шинонидан, нармкунӣ ва ҷамъоварии ҳосил;
− парвариш ва хариди хӯрока ва дигар маҳсулоти хӯрока;
− парвариш ва нигоҳубини чорво;
− забҳ ва азнавкунии чорво ва омодакунии маҳсулоти онҳо барои
бозор;
− иҷора ва сармоягузорӣ, хизматрасонии техникӣ ва рӯбучини бино,
мошин, таҷҳизот ва иншооти кишоварзӣ;
− нигоҳдорӣ ва баъзе намудҳои коркарди нахусти маҳсулот;
− пешниҳод ва маркетинги маҳсулот, бастани шартномаҳо оид ба
фурӯш, харид ва интиқоли чорво, маҳсулот ва захираҳо, инчунин,
баҳисобгирӣ ва арзёбии корҳо ва амалиёти кишоварзӣ;
− бозтайёркунии коргарон ва назорати онҳо дар раванди истеҳсолот
ҳангоми иҷрои хизматрасонии техникӣ, назорати риояи талаботи
беҳбудсозию беҳдоштӣ ва қоидаҳои техникии бехатарӣ, инчунин ба кор
қабул ва аз кор озод намудани коргарон.
1513. Машғулиятҳои гурӯҳи хурди мазкур ба гурӯҳи ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
6130 Дехқонон (фермерон) ва коргарони оид ба истеҳсоли маҳсулоти
омехтаи растанипарварӣ ва чорводорӣ
§ 2. 6130. Дењќонон (фермерон) ва коргарон оид ба истењсоли
мањсулоти омехтаи растанипарварї ва чорводорї
1514. Дењќонон (фермерон) ва коргарон оид ба истењсоли мањсулоти
омехтаи растанипарварї ва чорводорї корҳои кишоварзиро оид ба
парвариш ва ҷамъоварии ҳосили зироатҳои саҳроӣ, ѓалладона, сабзавот,
меваю буттамева ва дигар зироатҳо нақшагирӣ, ташкил ва иҷро карда,
инчунин чорворо парвариш ва нигоҳубин мекунанд ва барои фурӯш ё
дастрас кардан ба харидорони яклухт, ташкилотҳои фурӯш ё ба бозор
маҳсулоти гуногуни чорводорӣ истеҳсол менамоянд.
1515. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− мушоҳидаи ҳолат ва пешниҳоду талаботи бозор, муайянкунии
намудҳо ва миқдори кишт барои парвариш ва чорво барои истеҳсолот,
инчунин банақшагирӣ ва ҳамоҳангсозии раванди истеҳсолот;
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− хариди тухмиҳо, нуриҳо, хӯрока ва дигар захираҳо;
− иҷрои чунин корҳои кишоварзӣ, чун омодакунии замин, кишт,
шинонидан, нармкунӣ ва ҷамъоварии ҳосил;
− парвариш ва хариди хӯрока ва дигар маҳсулоти хӯрока;
− парвариш ва нигоҳубини чорво;
− забҳ ва азнавкунии чорво ва омодакунии маҳсулоти онҳо барои
бозор;
− иҷора ва сармоягузорӣ, хизматрасонии техникӣ ва рӯбучини бино,
мошин, таҷҳизот ва иншооти кишоварзӣ;
− нигоҳдорӣ ва баъзе намудҳои коркарди нахусти маҳсулот;
− пешниҳод ва маркетинги маҳсулот, бастани шартномаҳо оид ба
фурӯш, харид ва интиқоли чорво, маҳсулот ва захираҳо, инчунин,
баҳисобгирӣ ва арзёбии корҳо ва амалиёти кишоварзӣ;
− банақшагирӣ ва тақсимкунии кор, бозтайёркунии коргарон ва
назорати онҳо ҳангоми иҷрои амалиётҳои технологии кишоварзӣ,
хизматрасонии техникӣ, назорати риояи талаботи беҳбудсозию беҳдоштӣ
ва қоидаҳои техникии бехатарӣ, инчунин ба кор қабул ва аз кор озод
намудани коргарон.
1516. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− коргари тахассусноки кишоварзӣ (истеҳсолоти омехта);
− деҳқон (фермер) (истеҳсолоти омехта).
1517. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурӯҳҳои дигари ибтидоӣ
мансуб:
− роҳбар (роҳбар, мудир) дар кишоварзӣ 1311;
− коргарони бетахассус дар растанипарварӣ 9211.
Эзоҳ: Дењќонон (фермерон) ва коргарони тахассусноки дигари кишоварзї, ки
уҳдадориҳои асосии онҳо ба парвариши чорво ё маҳсулоти растанипарварӣ
алоқаманд мебошад, аммо дар баробари ин фаъолияти иловагӣ оид ба парвариши
маҳсулоти растанипарварӣ ё нигоҳубини чорворо иҷро менамоянд, мутобиқан
набояд ба гурӯҳи ибтидоии 6130 Дењќонон (фермерон) ва коргарон оид ба
истењсоли мањсулоти омехтаи растанипарварї ва чорводорї мансуб гарданд.
Мисол, деҳқон (фермер), ки барои фурӯш дар бозор чорво парвариш мекунад,
аммо инчунин як миқдори на чандон вақти зиёди худро барои парвариши зироати
обчакорӣ сарф мекунад, бояд ба гурӯҳи ибтидоии 6121 дењќонон (фермерон) ва
кормандони чорвопарварии гӯшт ва шир ба истиснои забњи чорво мансуб карда
шавад. Ҳамин тавр, дењќонон (фермерон)-и парваришкунанда гандум, ки инчунин
миқдори на чандон зиёди чӯҷа ва ҳайвоноти дигарро доранд, ба гурӯҳи ибтидоии
6111-Зироаткорон ва сабзавоткорон мансуб медонанд.
Коргарон дар хоҷагиҳои омехта, ки ба маҳсулоти растанипарварӣ ва
чорводорӣ барои бозор махсусгардонида шудаанд, ба гурӯҳи ибтидоии дахлдор дар
гурӯҳи хурди 611–Дењќонон (фермерон) ва кормандон оид ба парвариши зироатҳои
полезї, мевагї ва сањрої барои фурўш ё 612 Дењќонон (фермерон) ва кормандон дар
чорводорӣ мансуб медонанд.

436

121. ЗЕРГУРЎЊИ 62. ШИКОРЧИЁН ВА КОРГАРОН ОИД БА
ИСТЕЊСОЛИ МАЊСУЛОТИ ХОЉАГИИ ЉАНГАЛ ВА
МОЊИПАРВАРЇ
1518. Шикорчиён ва кормандони оид ба истењсоли мањсулоти хољагии
љангал ва моњипарварї корҳоро оид ба парвариш ва нигоҳдории
ниҳолзорҳои ҷангал, парвариши моҳӣ, моҳидорӣ, шикору доштани
ҳайвонот барои фурӯш ё дастрас намудан ба харидорони яклухт,
ташкилотҳои фурӯш ё барои фурӯш дар заминаи доимӣ дар бозорҳо
нақшагирӣ, ташкил ва иҷро менамоянд. Бештари машғулиятҳои зергурӯҳи
мазкур сатҳи дуюми тахассусро талаб менамоянд.
1519. Уҳдадориҳои коргарони зергурӯҳи мазкур, одатан иборатанд:
− иљора ё сармоягузорї барои таљњизот, мошинҳо
ва хариди
захираҳо;
− банақшагирӣ ва
гузаронидани корњо вобаста ба љангал,
моњипарварї, моҳидорї ва шикор;
− хизмарасонии техникии биноҳо, зарфҳо, мошинҳо ва дигар
таљњизот;
− бурда расонидан ё фурӯши маҳсулот;
− назорати коргарони дигар ва омӯзиши онҳо.
1520. Машғулиятҳои зергурӯҳи мазкур ба гурӯҳҳои хурди зерин
тақсим мешаванд
621 Љангалпарварон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
622
Коргарони моҳипарварї ва моҳидорї, шикорчї-тирандозњо ва
шикорчӣ- домгузорон
623 Шикорчиён
Эзоҳ: Машғулиятҳо ба зергурӯҳи 63 Деҳқонон (фермерон)-и кишоварзӣ,
моҳипарварӣ ва моҳидории маҳсулотро барои истеъмоли шахсӣ истеҳсолкунанда
шомиланд, агар мол (асосан маводи хӯрока) асосан барои истеъмоли шахсӣ ё барои
истеъмоли аҳли дигари хонаи корманд, истеҳсол шуда бошад. Агар мањсулот аз
меъёр зиёд истеҳсол шуда, он нисбат ба истеъмол бештар фурўхта шавад, вале
маќсади асосии истењсолот истеъмоли худи шахс бошад,
он гоҳ ин гуна
машѓулиятњоро
дар ҳама маврид ба
зергурўњи 63 мансуб медонанд.
Машѓулиятњоро ба зергурўњи 61 Дењќонон (фермерон) ва коргарони кишоварзии
маҳсулотро барои фурӯш истеҳсолкунанда ё 62 Шикорчиён ва коргарон оид ба
истењсоли мањсулоти љангал ва моњї мансуб медонанд, агар маќсади асосии
фаъолият истењсоли мањсулот барои бозор бошад.

122. ГУРЎҲИ ХУРДИ 621.
§ 1. Љангалпарварон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
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1521. Љангалпарварон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
корњоро оид ба парвариш ва ниҳолзорҳои ҷангал ба наќша мегиранд,
ташкил ва иҷро менамоянд.
1522. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− арзёбии майдонҳо барои барќарорсозии љангал, омода кардани хок
барои шинондани ниҳолҳо, интихоби ниҳолҳо ва шинонидани дарахтон бо
истифода аз асбобҳои дастї, инчунин бунёд ва нигоҳубини љангалзорҳо;
− интихоби дарахтон барои буридан ва арзёбии захираи чӯб;
− истифодаи асбобҳои дастї ва дигар арраҳои механикӣ барои арра
кардани ниҳолзорҳои ҷангал, кӯтоҳ кардани шохачаҳо, ќисмати болои
дарахтон ва буридани дарахтон ва арракунии онҳо барои ғӯлачӯб.
− коркарди нахусти ғӯлачӯб дар дарахтбурӣ;
− гузоштани ғӯлачӯбҳо дар сарҷинҳо, боркунии онҳо ба қаиқҳо ё
омехта дар дарёҳо;
− ҳифз ва мушоҳидаи ҷангалҳо барои муайянкунии сӯхторҳо ва
иштирок дар мубориза бо оташ, омода намудани ҳисоботҳо оид ба
мубориза бо сӯхторҳо ва хизматрасонии техникии таҷҳизоти зиддисӯхторӣ;
− тоза кардани алафҳои бегона ва буттаҳо ҳангоми барқаррорунии
ниҳолзорҳои ҷангал бо истифодаи асбобҳои дастӣ ва реагентҳои кимиёӣ;
− истифодабарӣ ва хизматрасонии техникии чӯббур (чӯбкашон),
булдозерҳо ё дигар тракторҳо ҷиҳати ҷойивазкунии таҷҳизоти гуногун
барои нармкунии хок ё тайёр кардани майдонҳо дар ҷойҳо барои
барқаррорунии ниҳолзорҳои ҷангал;
− ҷамъоварии чалғӯза, кӯтоҳкунии дарахтон, расонидани кӯмак
ҳангоми аксгирии геодезии ҷойҳои ниҳолшинонӣ ва тамғагузории
дарахтон барои гузаронидани амалиётҳои минбаъда;
− омӯзиш ва назорати коргарони дигар дар соҳаи ҷангалпарварӣ, аз
ҷумла коргарони бетахассус дар ҷангалпарварӣ ва операторҳои дастгоҳҳо.
1523. Машғулиятҳои гурӯҳи хурди мазкур ба гурӯҳи ибтидоии зерин
шомиланд:
6210 Ҷангалпарварон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
§ 2. 6210. Љангалпарварон ва
коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
1524. Љангалпарварон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
корњоро оид ба парвариш ва нигоҳдории ниҳолзорҳои љангал ба наќша
гирифта, ташкил ва иҷро менамоянд.
1525. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− арзёбии майдонҳо барои барќарорсозии љангал, интихоби ниҳолҳо
ва шинонидани дарахтон бо истифода аз асбобҳои дастии ниҳолшинонӣ,
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инчунин бунёд ва нигоҳубини љангалзорҳо корҳо оид ба ҷамъоварӣ ва
коркарди тухмиҳои ҷангал, парвариши маводи кишт;
− интихоби дарахтон барои буридан ва арзёбии захираи чӯб;
− истифодаи асбобҳои дастї (арраи муҳаррикдор) ва дигар арраҳои
механикӣ барои ягонакунии ниҳолзорҳои ҷавон, кӯтоҳ кардани шохачаҳо,
ва ќисмати болоию буридани дарахтон ва арракунии онҳо барои ғӯлачӯб.
− коркарди нахусти ғӯлачӯб дар дарахтбурӣ;
− гузоштани ғӯлачӯбҳо дар сарҷинҳо;
− ҳифз ва мушоҳидаи ҷангалҳо барои муайянкунии сӯхторҳо ва
иштирок дар мубориза бо оташ, омода намудани ҳисоботҳо оид ба
мубориза бо суӯторҳо ва хизматрасонии техникии таҷҳизоти зиддисӯхторӣ;
− тоза кардани алафҳои бегона ва буттаҳо ҳангоми барқаррорунии
ниҳолзорҳои ҷангал бо истифодаи асбобҳои дастӣ ва реагентҳои кимиёӣ;
− истифодабарӣ ва хизматрасонии техникии чӯббур (чӯбкашон),
булдозерҳо ё дигар тракторҳо ҷиҳати ҷойивазкунии таҷҳизоти гуногун
барои нармкунии хок ё тайёр кардани майдонҳо дар ҷойҳо барои
барқаррорунии ниҳолзорҳои ҷангал;
− ҷамъоварии чормағзҳо ва дӯлона (худрӯй), кӯтоҳкунии дарахтон,
расонидани кӯмак ҳангоми аксгирии геодезии ҷойҳои ниҳолшинонӣ ва
тамғагузории дарахтон барои гузаронидани амалиётҳои минбаъда;
− омӯзиш ва назорати коргарони дигар дар соҳаи ҷангалпарварӣ, аз
ҷумла коргарони бетахассус дар ҷангалпарварӣ ва операторҳои дастгоҳҳо.
1526. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дарахтбури ҷангал;
– сӯзонандаи ангишти чӯбї;
– захиракунандаи чормағзҳо ва дӯлона;
– захиракунандаи най (қамиш);
– ҷангалпарвар;
– арракаш (тахтабур).
1527. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурӯҳҳои дигари ибтидоӣ
мансуб:
– агроном-дарахтшинос 2132;
– техник -ҷангалпарвар 3143;
– оператори мошин барои буридани ғӯлачӯбҳо 8172;
– коргари беихтисос дар хоҷагии ҷангал 9211.
123. ГУРЎҲИ ХУРД 622.
§ 1. Коргарони моҳипарварї ва
моҳидорї, шикорчї-тирандоз ва шикорчӣ-ќапќонгир
1528. Коргарони моҳипарварї ва моҳидорї, шикорчї-тирандоз ва
шикорчӣ-ќапќонгир моҳиро парвариш мекунанд, моҳиро медоранд,
ҳайвонҳоро барои фурӯш ё дастрас кардан ба харидорони яклухт,
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ташкилотҳои фурӯш ё барои фурӯш дар заминаи доимӣ дар бозорҳо шикор
карда, онҳоро медоранд.
1529. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− парвариш ва нигоҳубини моҳӣ, организмҳои дигари обӣ ба сифати
зироати молӣ ё барои сар додан дар обҳои ширин;
− мушоҳидаи ҳолати муҳити атроф барои таъмини шароити муътадил
барои ҳаёти организмҳои обӣ;
− тозакунӣ, яхкунонӣ, хунуккунонӣ ё намакунонии сайди моҳӣ дар
соҳил, инчунин тайёркунии моҳӣ ва дигар маҳсулот барои ҳамлу нақл;
− иҷора ва сармоягузорӣ, инчунин хизматрасонии техникии бино,
зарфҳо, мошинҳо, киштиҳои моҳидорӣ ва дигар таҷҳизот;
− тайёркунӣ ва аъмири шабакаҳо ва дигар лавозимоту таҷҳизоти
моҳидорӣ;
− идоракунии киштиҳои моҳидорӣ
дар роҳи
минтақаҳои
моҳипарварӣ (моҳидорӣ), дар роҳи баргашт ва дар минтақаи моҳидорӣ;
− шинонидани мулӯх, партофдан ва кашида гирифтани лавозимоти
моҳидорӣ;
− гузоштани қапқонҳо (домҳо) барои сайд кардани ҳайвоноти
ширхӯр, паррандагон ё хазандагон, таҳвил ё фурӯши маҳсулот;
− назорати коргарони дигар ва омӯзиши онҳо.
1530. Машғулиятҳои гурӯҳи хурди мазкур ба гурӯҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд
6221 Моњипарварон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
6222 Коргарони моҳидорӣ дар обанборњои дохилї ва дарёњо
6223 Коргарони хољагии моњипарварї
§ 2. 6221. Моњипарварон ва
коргарони машғулиятҳои њаммонанд
1531. Моњипарварон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд моҳӣ ва
дигар намудҳои организмҳои обиро барои фурӯш ё дастрас кардан ба
харидорони яклухт, ташкилотҳои фурӯш ё барои фурӯш дар заминаи
доимӣ дар бозорҳо парвариш менамоянд.
1532. Ба уҳдадорњои онҳо дохил мешавад:
– парвариш ва нигоҳубини моҳӣ ва дигар намудҳои организмҳои обӣ
ба сифати зироати молӣ ё барои паҳн кардан дар обҳои ширин ё
обанборҳои намакдор;
– ҷамъоварӣ ва бақайдгирии маълумотҳо оид ба афзоиши
организмҳо, истеҳсол ва муҳити атроф;
– гузаронидани муоинаҳо ва назорат саршумор барои муайянкунии
касалиҳо ё паразитҳо;
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– мушоҳидаи ҳолати муҳити атроф барои таъмини шароити муътадил
барои организмҳои обӣ;
– роҳбарӣ ва мушоҳидаи моҳидорӣ ва тухммонии моҳиҳо,
азтухмбароӣ ва парвариши моҳичаҳо бо истифодаи донишҳо дар бораи
усулҳои ташкили кор ва парвариши моҳӣ;
– тозакунї, яхкунї, хукуккунї ва намаккунии сайди моњї, нчунин,
тайёркунии моњї ва дигар мањсулот барои ҳамлу нақл;
– таъмири техникии биноњо, зарфҳо, мошинњо, киштињо ва дигар
таљњизот;
– дастраскунї ва ё фурӯши маҳсулот;
– иљора ё сармоягузорӣ, инчунин, хизматрасонии техникии биноҳо,
таҷҳизот ва мошинҳо, инчунин хариди хӯрок ва дигар захираҳо;
– назорат ва тайёр кардани коргарони дар соњаи моњипарварї ва
барои кор дар ҷойҳои парвариши моҳӣ.
1533. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– коргари тахассусноки кишоварзӣ, моҳипарварӣ;
– моҳипарвар;
– деҳқон (фермер)-и моҳипарвар.
1534. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурӯҳҳои дигари ибтидоӣ
мансуб:
– директор (сардори) заводи моҳӣ 1312;
– коргари хоҷагии моҳипарварӣ 9212.
§ 3. 6222. Коргарони моњидор
дар обанборњои дохилї ва дарёњо
1535. Коргарони моњидор дар обанборњои дохилї ва дарёњо моҳӣ
медоранд ё дигар намуди организмҳои обиро аз обанборҳои дохилӣ барои
фурӯш ё дастрас кардан ба харидорони яклухт, ташкилотҳои фурӯш ё
барои фурӯш дар бозорҳо ҷамъоварӣ мекунанд.
1536. Ба уҳдадорњои онҳо дохил мешаванд:
– омода ва таъмир кардани тӯрҳо ва дигар асбобу анљом ва таҷҳизоти
моњидорї;
– шинонидани мулӯх, партофтан ва кашида гирифтани асбобу
анҷомҳои моҳидорӣ тариқи дастӣ ё бо истифодаи таҷҳизоти борбардор;
– љамъоварии намудҳои гуногуни организмҳои обї аз соҳилҳо ва
камобҳо;
– хизматрасонии техникии ҷиҳозоти муњаррикдори моњидорї ва
дигар таљњизот;
– баҳисобгирии амалиётњо, фаъолияти моҳидорї, шароити обу ҳаво,
инчунин, баҳодиҳии сайд ва харољот;
– ба навъњо људо кардан ва нигоњдории сайд дар борхонаи киштӣ
(трюм) бо намак ва ях;
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– баровардани сайд аз таљњизоти моҳидорї, андозагирии он мутобиқи
андозаи қонунгузории пешбинишуда ва ба об баргардонидани сайди
номатлуб ё ғайриќонунї.
1537. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– моҳидор дар обанборҳои дохилӣ ва дарёҳо;
– моҳидорони умумӣ;
– моҳидори соҳилӣ.
1538. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди мансуби гурўњҳои ибтидоии
дигар:
– усто оид ба доштани моҳӣ - 1312;
– моҳидор - 6223;
– коргари хоҷагии моҳипарварӣ - 9212.
§ 4. 6223. Коргарони хољагии моњипарварї
1539. Коргарони моњидор моҳиро барои фурӯш ё дастрас кардан ба
харидорони яклухт, ташкилотҳои фурӯш ё барои фурӯш дар бозорҳо
медоранд.
1540. Ба уҳдадорњои онҳо дохил мешаванд:
– омода ва таъмир кардани тӯрҳо ва дигар асбобу анљом ва таҷҳизоти
моњидорї;
– фармондиҳӣ ва идораи киштињои моњигирї дар роҳи минтақаҳои
моҳидорӣ, дар роҳи баргашт ва дар минтақаи моҳидорӣ;
– интихоби минтаќаҳои моҳидорї, муайян кардани самт ва ҳисоб
кардани мавќеи роњнамої бо истифода аз ќутбнамо, харитаҳо ва дигар
воситаҳо;
– идора кардани киштињои моњидорӣ ва истифодаи асбобњои
навигатсионї ва электронии моњигирї;
– шинонидани мулӯх, партофтан ва кашида гирифтани асбобу
анҷомҳои моҳидорӣ;
1541. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– оператори таҷҳизоти коркарди моҳӣ;
– моҳидор.
1542. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди мансуби гурўњҳои ибтидоии
дигар:
– моњипарвар - 6221.
124. ГУРЎҲИ ХУРДИ 623.
§ 1. Шикорчиён
1543. Шикорчиён ширхӯрон, паррандаҳо ё хазандаҳоро асосан барои
ба даст овардани гӯшт, пӯст, пар ва дигар маҳсулот, барои фурӯш ё
дастрас кардан ба харидорони яклухт, ташкилотҳои фурӯш ё барои фурӯш
дар бозорҳо медоранд ва мезананд.
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1544. Ба уҳдадорињои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− гузоштани қапқон барои сайди ширхӯрон, паррандагон ё
хазандагон;
− забҳи ба қапқон афтодагон ё ширхӯрони ваҳшї, паррандагон ё
хазандагон бо истифодаи силоҳи оташфишон ё силоҳи дигар;
− пусткунӣ ва коркарди дигари ширхӯрон, паррандагон ё хазандагон
ҷиҳати ба даст овардани маҳсулоти зарурӣ барои фурӯш ва таҳвил;
− таҳвил ё
фурӯши ҳайвоноти зиндаи ширхӯр, паррандагон ё
хазандагони зинда;
− таъмир ва хизматрасонии техникии таљњизот.
1545. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳи ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
6230
Шикорчиён-тирандозон ва шикорчиён-домгузорон
§ 2. 6230 .Шикорчиён-тирандозон ва шикорчиён-домгузорон
1546. Шикорчиён ширхӯрон, паррандаҳо ё хазандаҳоро асосан барои
ба даст овардани гӯшт, пӯст, пар ва дигар маҳсулот, ҷиҳати фурӯш ё таҳвил
дар заминаи доимӣ ба харидорони яклухт, ташкилотҳои фурӯш ё барои
фурӯш дар бозорҳо медоранд ва шикор мекунанд.
1547. Ба уҳдадорњои онҳо дохил мешаванд:
– гузоштани қапқон барои сайди ширхӯрон, паррандагон ё
хазандагон;
– забҳи дар қапқон дошташудагон ё ширхӯрони ваҳшӣ, парранда ё
хазандагон бо истифодаи силоҳи оташфишон ё дигар силоҳ;
– пўсткунӣ ва коркарди дигари ширхӯрон, паррандагон ё хазандагон
ҷиҳати ба даст овардани маҳсулоти зарурӣ барои фурӯш ва таҳвил;
– таҳвил ё
фурӯши ҳайвоноти зиндаи ширхӯр, паррандагон ё
хазандагони зинда;
– таъмир ва хизматрасонии техникии таҷҳизот;
1548. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– шикорчӣ (шоњин, бургут)
– шикорчии касбӣ;
– шикорчӣ-домгузор.
125. ЗЕРГУРЎЊИ 63. ДЕЊЌОНОН (ФЕРМЕРОН)-И КИШОВАРЗӢ,
МОЊИПАРВАРЇ ВА МОЊИДОРИИ ИСТЕҲСОЛКУНАНДАИ
МАҲСУЛОТ БАРОИ ИСТЕЪМОЛИ ШАХСӢ
1549. Дењќонон (фермерон)-и кишоварзӣ, моњипарварї ва моњидории
истеҳсолкунандаи маҳсулот барои истеъмоли шахсӣ: њосили зироатњои
сањрої ё зироатњои мевагию буттамева, сабзавоту меваро парвариш ва
љамъоварї мекунанд; меваи худруй, гиёњњои шифобахш ва дигар
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растаниҳоро љамъоварї мекунанд; чорворо парваришу нигоњубин ё худ
шикор мекунанд; моҳӣ дошта, намудҳои гуногуни организмҳои обиро,
барои он ки худ ва аъзои оилаи худро бо ғизо, манзил ва дар баъзе
мавридҳо даромади ҳадди ақали пулӣ таъмин намоянд, ҷамъоварӣ
мекунанд. Аксари машѓулиятњои ин зергурӯҳ сатњи дуюми тахассусро
талаб мекунанд.
1550. Уњдадориҳои кормандони зергурӯҳи мазкур, одатан иборатанд:
− омода намудани хок;
− кишт, шинондан, парвариш ва љамъоварии зироатҳои саҳроӣ;
− парвариши сабзавот, меваю буттамева ва дигар зироатњо;
− љамъоварии мевањои худруй, буттамева, гиёњњои шифобахш ва
дигар растаниҳо;
− парвариш, нигоҳубин ва хўронидани чорво ва паррандањои хонагї,
асосан барои ба даст овардани гӯшт, тухм, шир, пашм, чарм ё дигар
мањсулот;
− шикор ва ё гузоштани қапқон барои њайвонњо;
− сайди моҳӣ ва дигар намудҳои организмҳои обї;
− таҳвили об ва љамъоварии ҳезум;
− нигоҳдории маҳсулот барои истифодаи минбаъда ва
баъзе
намудҳои коркарди аввалияи маҳсулот;
− сохтмон ва хизматрасонии техникии манзил ё дигар паноњгоњ;
− тайёр намудани олат, либос ва асбобу анҷом барои истифода дар
хоҷагидорӣ;
− фурўш ё мубодилаи молњои зиёдатии баъзе мањсулот дар бозорњои
мањаллї.
1551. Машғулиятњои зергурӯҳи мазкур ба гурӯњи хурди зерин дохил
мешаванд:
631 Дењќонон (фермерон)-и кишоварзӣ, моњипарварї ва моњидории
истењсолкунандаи мањсулот барои истеъмоли шахсї
Эзоњ: Дар доираи машғулиятҳои мансуб ба зергурӯҳи 63 Дењќонон (фермерон)и кишоварзӣ, моњипарварї ва моњидории истеҳсолкунандаи маҳсулот барои
истеъмоли шахсӣ шомиланд, агар молҳо (асосан маҳсулоти хӯрока) асосан барои
истеъмоли шахсӣ ё барои истеъмоли дигар аъзои оилаи корманд истеҳсол шавад.
Агар мањсулот бо изофаи зиёд истењсол шуда, он нисбат ба истеъмол бештар
фурўхта шавад, вале маќсади асосии истењсолот истеъмоли худи шахс бошад, он гоҳ
ин гуна машѓулиятњоро дар ҳама маврид ба зергурўњи 63 мансуб медонанд.
Машѓулиятњоро ба зергурўњи 61 Дењќонон (фермерон) ва коргарони кишоварзии
маҳсулотро барои фурӯш истеҳсолкунанда ё 62 Шикорчиён ва коргарон оид ба
истењсоли мањсулоти љангал ва моњї мансуб медонанд, агар маќсади асосии
фаъолият истењсоли мањсулот барои бозор бошад.

126. ГУРЎҲИ ХУРДИ 631.
§ 1. Дењќонон (фермерон)-и кишоварзӣ, моњипарварї ва
моњидории истеҳсолкунандаи маҳсулот барои истеъмоли шахсӣ
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1552. Дењќонон (фермерон)-и кишоварзӣ, моњипарварї ва моњидории
истеҳсолкунандаи маҳсулот барои истеъмоли шахсӣ њосили зироатњои
сањрої ё зироатњои мевагию буттамева, мева ва дигар зироатҳоро
парвариш ва љамъоварї мекунанд, ҳайвоноти хонагӣ ва паррандаро
парвариш менамоянд, меваи худруй ва растаниҳоро љамъоварї карда,
ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандаҳоро шикор мекунанд, дар ҷангал
дарахтҳоро бурида, ҳезум ҷамъоварӣ мекунанд, занбӯри асалро парвариш
намуда, барои таъмини ғизо, манзил ва даромади ҳадди ақали пулии худ
ва аъзои оила моҳӣ дошта, намудҳои флора ва фаунаи обиро ҷамъоварӣ
мекунанд ва маҳсулоти изофаро мефурӯшанд.
1553. Ба уҳдадорињои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− омода намудани хок барои кишти зироатҳои сабзавотӣ ва боғдорї,
шинонидан, ворид намудани нӯриҳо дар хок ва љамъоварии ҳосили
сабзавот, растанипарварӣ ва боғдорї;
− љамъоварии меваҳои худрӯй, занбурўғ ва гиёҳҳои шифобахш;
− парвариш ва нигоҳубини чорво ва парандаи хонагї бо маќсади ба
даст овардани гӯшт, шир, тухм, пашм, пар ва дигар маҳсулоти чорводорї;
− парвариш ва нигоњубинии занбӯри асал бо маќсади ба даст
овардани маҳсулоти занбӯрпарварӣ;
− шикори њайвоноти вањшї ва парандањо бо маќсади ба даст
овардани гӯшт, пуст ва дигар мањсулот;
− захираи ҳезум ва шохҳои хӯк барои гармкунӣ ва масолеҳи
сохтмонї барои сохтмон ва таъмири манзил;
− сайди моҳї, љамъоварии обсабза ва дигар намуди набототу
ҳайвоноти обї;
− тайёркунии олати одї, либос ва зарф барои истифода дар хоҷагии
хонавода;
− фурӯши изофаи маҳсулоти кишоварзии бадастоварда, мањсулоти
шикор, моњидорї ва љамъоварї намуда, дар бозорњо ё супоридани онҳо
дар нуќтањои захиракунӣ, барои таъмини худ ва аъзои оилаи худ бо
даромади њадди аќал.
1554. Машғулиятҳои гурӯҳи хурди мазкур ба гурӯҳи ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
6310 Дењќонон (фермерон)-и кишоварзӣ, моњипарварї ва моњидории
истеҳсолкунандаи маҳсулот барои истеъмоли шахсӣ
§ 2. 6310. Дењќонон (фермерон)-и кишоварзӣ, моњипарварї ва
моњидории истеҳсолкунандаи маҳсулот барои истеъмоли шахсӣ
1555. Дењќонон (фермерон)-и кишоварзӣ, моњипарварї ва моњидории
истеҳсолкунандаи маҳсулот барои истеъмоли шахсӣ њосили сабзавот,
меваю буттамева, мевагї ва дигар зироатњоро парваришу љамъоварї
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карда, чорво ва парандањои хонагиро парвариш ва нигоњубин менамоянд,
гиёњњои худруй ва шифобахшро љамъоварї намуда, ҳайвоноти вањшӣ ва
парандањоро шикор мекунанд, занбӯрҳоро парвариш ва нигоҳубин намуда,
дар љангалњо дарахтҳоро мебуранд, барои таъмини ғизо, манзил ва
даромади пулии худ ва аъзои оилаи худ ва барои фурӯши маҳсулоти изофа
моҳӣ дошта, мавҷудоти гуногуни набототу ҳайвоноти обиро ҷамъоварӣ
менамоянд.
1556. Ба уҳдадорњои онҳо дохил мешаванд:
– тайёр кардани хок барои шинондани зироатҳои сабзавот, меваю
буттамевањо ва гул;
– шинондан, воридкунии нурї ба замин, парвариш ва љамъоварии
мањсулоти сабзавоткорӣ, растанипарварї, боѓпарварӣ ва гулҳо;
– парваришу нигоњубини чорво ва парандањои хонагї, бо маќсади ба
даст овардани гӯшт, шир, тухм, пашм, пар ва дигар мањсулоти чорводорї;
– парвариш ва нигоҳубини занбӯрон бо маќсади ба даст овардани
асал, мум ва дигар маҳсулоти занбӯриасалпарварӣ;
– љамъоварии мевањои худрўй, занбӯруѓ ва гиёњњои шифобахш;
– шикори ҳайвоноти вањшї ва парандањо, бо маќсади ба даст
овардани гӯшт, пӯст ва дигар мањсулот;
– захираи њезум ва шохҳои хӯшк барои гармкунї ва масолењи
сохтмонӣ барои сохтмон ва таъмири манзил;
– сайди моҳї, обсабза ва дигар намуди набототу ҳайвоноти обї;
– истењсоли асбобу анљом барои корњои кишоварзӣ, шикор ва
моњидорї.
1557. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– шикорчӣ (истеъмоли шахсӣ);
– дењќонон (фермерҳо)-и истеҳсолкунандаи мањсулот барои истеъмоли
шахсї;
– ғаввоси обсабзаҳо ва маҳсулоти дарёї (моҳї) барои истеъмоли
шахсї.
Эзоњ: Коргароне, ки вазифањои асосии онњо кашонидани об ва љамъоварии
њезум барои истифодаи шахсї мебошанд, ба гурӯҳи ибтидоии 9629 Коргарони
бетахассуси ба дигар гурўњњо шомилнашуда, мансубанд. Коргарони кишоварзии ба
истењсоли мол барои истифодаи шахсї машғул, ки миќдори маҳдуди вазифаҳои
оддию стандартиро ичро мекунанд, одатан ба зергурӯњи 92 Коргарони бетахассуси
кишоварзӣ ва љангал, моњипарварї ва моњидорї мансуб медонанд.

127. ГУРЎҲИ АСОСИИ 7. КОРГАРОНИ САНОАТ, СОХТМОН,
НАҚЛИЁТ ВА МАШЃУЛИЯТЊОИ ЊАММОНАНД
1558. Коргарони саноат, сохтмон, нақлиёт ва машѓулиятњои
њаммонанд, донишу мањорати касбии худро дар соњаи сохтмон ва
хизматрасонии техникии биноњои начандон калон, сохтани ќолибњо барои
рехтагарии оҳан; сохтани конструксияҳои филизӣ; ба кор андохтани
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дастгоҳҳо дар самти тайёркунї, хизматрасонии техникиву таъмири
мошинҳо, таљњизот ё асбобҳо; иљрои корҳои чопї; истењсол ва коркарди
мањсулоти хӯрока, маҳсулот аз матоъ, чўб ва дигар маҳсулот, аз љумла
маҳсулоти њунарњои мардумї дар амал татбиқ менамоянд. Аксари
машѓулиятњои ин зергурӯҳ сатњи дуюми тахассусро талаб мекунанд. Кор бо
истифодаи даст ё бо воситаи асбобњои дастї ва асбобҳои дигар барои кам
кардани ќувваи љисмонї ва кўтоњ намудани муњлати иљрои супоришњои
мушаххас, инчунин бењтар кардани сифати мањсулот иҷро мешаванд.
Уҳдадориҳои ин коргарон дониши њамаи марњалањои раванди истењсолот,
масолењу асбобњои истифодашаванда, инчунин тавсиф ва таъйиноти
истифодаи мањсулоти нињоиро талаб мекунад.
1559. Уҳдадориҳои коргарони саноат, сохтмон, нақлиёт ва машѓулиятњои њаммонанд иљрокунанда, одатан дарбар мегиранд:
− сохтмон, хизматрасонии техникиву таъмири биноҳо ва дигар
иншоот;
− насб, сохтани конструксияҳои вазнини филизӣ, болобардор ва
таљњизоти ба ин монанд;
− сохтани механизмҳо, асбобҳо, таљњизот ва дигар маҳсулоти филизӣ;
− барои операторон танзимкунї ва танзим ва истифодабарии
дастгоҳҳои гуногуни механикї;
− танзим, насб ва таъмир намудани таљњизоти саноатї, муҳаррикҳо,
воситаҳои наќлиёт, таҷҳизоти барќиву электронї ва дигар таљњизот;
− истеҳсоли асбобҳои даќиќ, ашёи рӯзгор, љавоҳирот ва дигар
маҳсулот аз метали ќиматбаҳо, маҳсулоти кулоливу шишагї ва маҳсулоти
шабеҳ;
− истењсоли мањсулоти њунарҳои бадеї;
− иљрои корњои чопї;
− истеҳсол ва коркарди маҳсулоти хӯрокворї ва маҳсулоти гуногун аз
чўб, нассољї, чарм ва маводи шабеҳ. Кормандони соҳибихтисоси саноат ва
коргарони касбҳои њаммонанд, фаъолияти тиљоратии худро мустаќилона ё
бо ёрии теъдоди ками шахсон анљом медиҳанд, инчунин, метавонанд. дар
як ќатор вазифаҳои идоракунии тиљорат, баҳисобгирии муҳосибї ва
хидматрасонии муштариёнро иљро намоянд, гарчанде ки ин гуна вазифаҳо
одатан, асосї намебошанд.
1560. Машѓулиятњои гурўњи асосии мазкур ба зергурўҳҳои зерин
тақсим мешаванд:
71 Сохтмончиён – васлгарон, сохтмончиён–пардозгарон, рангмолон ва
коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд, ѓайр аз барќчиён
72 Коргарони
коркарди
метал, хизматрасонии
таљњизот ва
машғулиятҳои ҳаммонанд ѓайр аз барќчиён
73 Коргарони ба тайёркунии асбоб ва таљњизоти даќиќ, њунарњои бадеї
ва истењсоли полиграфї машѓулбуда
74 Коргарон дар соҳаи электротехника ва электроника
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75

Коргарони саноати хўрокворї, коркарди чӯб, саноати нассољиву
дўзандагї ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
76 Ҳунармандон ва истеҳсолкунандагони мањсулоти њунарњои мардумї
128. ЗЕРГУРЎЊИ 71. СОХТМОНЧИЁН–ВАСЛГАРОН,
СОХТМОНЧИЁН–ПАРДОЗГАРОН, РАНГМОЛОН ВА КОРГАРОНИ
МАШҒУЛИЯТҲОИ ҲАММОНАНД, ЃАЙР АЗ БАРЌЧИЁН
1561. Сохтмончиён–васлгарон, сохтмончиён–пардозгарон, рангмолон
ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд, ѓайр аз барќчиён сохтмон,
хизматрасонии техникї, таъмири бино, сохтан ва таъмири тањкурсї,
деворњо ва бинои хиштї, санг ва масолењи њаммонанд, инчунин тарошидан
ва љило додани санг барои сохтмон ва дигар маќсадњо амалї мекунанд.
Аксари машѓулиятњои ин зергурӯҳ сатњи дуюми тахассусро талаб мекунанд. Кор бо истифодаи даст ё бо воситаи асбобњои дастї ва асбобҳои
дигар барои кам кардани ќувваи љисмонї ва кӯтоҳ намудани муњлати
иљрои супоришњои мушаххас, инчунин бењтар намудани сифати мањсулот
иҷро мешаванд. Уҳдадориҳои ин коргарон донистани њамаи марњалањои
раванди истењсолот, масолењу
асбобњои истифодашаванда, инчунин
тавсифот ва таъйиноти истифодаи мањсулоти нињоиро талаб мекунад.
1562. Уњдадориҳои коргарони зергурӯҳи мазкур, одатан иборатанд:
− сохтмон, нигоҳдориву таъмири биноҳо ва иншооти дигар бо истифода аз масолеҳи анъанавию муосир;
− сохтмон ва таъмири пойдевор, девору конструксияњо аз хишт, санг
ва масолењи ба ин монанд;
− ба тахтасанг ё блокҳо шикастани сангҳои конї;
− буридан, суфта ва љило додани санг барои сохтмон, ороиш,
ёдгориҳо, нимпайкара, њайкал ва дигар маќсадҳо;
− сохтани ќафасањо ва конструксияњои оњану бетонї, инчунин пардоз
ва таъмири сатњи бетонї;
− буридан, ҳамвор, васлу насб кардани конструксияњои чӯбї ва
милбастњо (арматураҳо);
− иљрои корҳои гуногуни сохтмонї ва вазифаҳои ба нигоҳдории
биноҳо алоќаманд. Уҳдадориҳои онҳо метавонанд, назорати коргарони
дигарро дар бар гиранд.
1563. Машғулиятњои зергурӯњи мазкур ба гурӯҳҳои хурди зерин
тақсим мешаванд:
711
Сохтмончиён–васлгарон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
712
Сохтмончиён–пардозгарон
ва
коргарони
машғулиятҳои
ҳаммонанд
713
Коргарон оид ба хизматрасонии биноњо, тозакунї, рангмолњо ва
коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
129. ГУРЎҲИ ХУРДИ 711.
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§ 1. Сохтмончиён–васлгарон ва
коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
1564. Сохтмончиён–васлгарон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
сохтани ќолиби биноњои пастошёна, хизматрасонии техникї ва таъмири
биноњо; бардоштан ва таъмири тањкурсї, деворњо, аз хишту санг ва
масолењи њаммонанди он сохташуда; бо маќсади сохтмон ва ороиш
сангњоро тарошидаву сайќал медињанд, инчунин корҳои гуногуни
сохтмонї ва вазифаҳои марбут ба нигоҳдории биноҳоро иљро мекунанд.
1565. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− сохтмон, хизматрасонии техникї, таъмири биноҳо ва иншооти
дигар бо истифода аз масолеҳи анъанавию муосир;
− сохтан ва таъмири таҳкурсї, девор ва иншоот аз хишт, санг ва
масолеҳи њаммонанд;
− шикастани сангњои кон барои тахтасангњо ё блокҳо;
− буридан, тарошидан,
љило додани
санг барои маќсадњои
сохтмониву ороишї, њайкал ва дигар маќсадњо;
− сохтани ќафасањои оњану бетонї ва конструксияњо , инчунин ороиш
ва таъмири сатњи бетон;
− буридан, ҳамвор, васл, насб кардани конструксияњои чӯбї ва
милбастњо (арматураҳо);
− иљрои корҳои гуногуни сохтмонї ва вазифаҳои ба хизматрасонии
техникии биноҳо алоќаманд. Уҳдадориҳои онҳо метавонанд, назорати
коргарони дигарро дар бар гиранд.
1566. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
7111
Милбасткорон (арматурачиён)ва рўйпўшкорон
7112
Хиштчинњо ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
7113
Коркардкунандањои санг ва сангтарошон
7114
Бетончиён ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
7115
Чўбтарошон ва дуредгарон
7119
Сохтмончиён–васлгарон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанди
ба гурўњњои дигар шомилнагардида
§ 2. 7111. Милбасткорон (арматурачиён) ва рўйпўшкорон
1567. Милбасткорон (арматурачиён) ва рўйпўшкорон ќафасањои биноҳои пастошёнаро месозанд, бо таъмири техникї бо истифодаи
хизматрасонии технкї ва таъмир бо истифодаи технология ва масолењи
анъанавию муосир машғуланд.
1568. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− тайёр кардани майдон барои сохтмони бино ё дигар иншоот;
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− сохтани тањкурсї, деворњои синљї ва ќисмњои такягї барои нигоњ
доштани бом, сохтан ва пӯшонидани деворњои беруна бо масолењи
муњофизатии дахлдор;
− насби болорњо ва унсурҳои конструктивии бом;
− тайёр намудани сатњњо барои пӯшонидани онҳо бо кошин ва ё
дигар маводи ороишї, масалан, барои садоногузарї;
− бардоштнаи ќабатњои байниошёнагї ва истењсоли фаршњои рехта;
− рўйпушкунии сатҳҳои беруниву
дохилии биноҳо ва иншооти
сохташаванда;
− хизматрасонии техникї ва таъмири иншооти мављуда;
− ҳамоҳангсозї бо зерпудратчиён барои иљрои корҳои махсус, аз
ќабили хиштчинї, рангмолї, корњои обгузаронї ва барќгузаронї.
1569. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– милбасткорон (истењсоли семент, конструктсияњои оњану бетонї);
– васлгари лўлагазарони беруна.
1570. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
– сармуњандис–сохтмончї–1323;
– директор (дар сохтмон)–1323.
§ 3. 7112. Хиштчинњо ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
1571. Хиштчинњо ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд хиштњо,
сангњои буридашуда ва дигар намуди блокњои сохтмонї бо истифода аз
мањлулњои сохмонї барои сохтану таъмири девор, панљарањо, аркњо ва
дигар иншоотро иљро мекунанд.
1572. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− гузоштани санг, хишт ва блокњои сохтмонии њаммонанд барои
бардоштан ё таъмири девор, панљарањо, оташдонњо ва дигар иншоот ба
мисоли ќубурњои дудкаши тафдонњо;
− бо масолеҳи ба оташ тобовар пӯшонидани ќабати болоии конвертерҳо (ќулаи пулодгудозї), тафдон, тафдонњои гармидиҳї, блокҳои пулҳо
ва тањкурсињо;
− тахтасангшинонии
роњравњо, сангњоиї канорї
ва сангфарш
кардани роњравњо;
− гузоштани хишт ва истеҳсоли дигар масолеҳи сангї барои сохтани
айвонҳо (патио-љойи нишаст дар боѓ), деворҳои боғ ва дигар иншооти
ороишї.
1573. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− хиштчин;
− бўтабанд-хиштчин;
– љобаљокунандаи блокњо, тахтасанг ва хиштњои ба оташ тобовар.
1574. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
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– бурандаи санг–7113;
– бетончї–7114.
§ 4. 7113. Коркардкунандањои санг ва сангтарошон
1575. Коркунандањои санг ва сангтарошон блоку тахтасангњо аз санги
сахт ва нармро барои сохтмон ва хизматрасонии техникии иншооти сангї
ва њайкалњо мекафонанд, метарошанд, инчунин наќшу нигор ва суробњо
метарошанд.
1576. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− куфтани фонањои кафонанда дар сангњои конї барои тайёр ва
таќсим кардани тахтасанг ё блокњо ;
− интихоб ва ба навъњо људо кардани тахтасангњо ва блокњои
хоросанг, мармар ва дигар сангњо;
− буридан, тарошидан ва суфта кардани санг барои маќсадњои
сохтмонї ва њайкалҳо аз хоросанг ё мармар бо истифода аз асбобҳои дастї
ё автоматонидашуда;
− нишонагузории санг барои буридан, тарошидан, пармакунї ва
дигар амалиёти тарошидан ва буридани санг;
− буридан ва пайкании навиштаљот, акс ё сурат дар блокњои сангї
барои њайкалњо ва санги мазор истифодашаванда;
− чиндани санг њангоми бардоштани њайкалњо ва санги мазор;
− таъмир ва иваз кардани сангњои чиндашуда дар биноҳо, масчидњо
ва њайкалњои кўњна.
1577. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– буранда-васлгари санг (санг, мармар);
– суфтакори санг ( дастї ё асбобҳои дастї);
– сангбур;
– бурандаи санги хоро;
1578. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
– кошинкор–7122;
– оператори дастгоњи коркарди санг–8114.
§ 5. 7114. Бетончиён ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
1579. Бетончиён ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд ќафаса ва
иншооти оњану бетонї месозанд, барои шакл даровардани бетон ќолиб
тайёр намуда, сатњи бетониро таќвият медињанд, љойњои холии деворњо ё
деворањои гирди ќубурњои чоњро сементкорї мекунанд, сатњњои
сементшударо пардоз ва таъмир мекунанд, корњои кошинкориро бо усули
«терратсо» иљро мекунанд.
1580. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− сохтан ва таъмири фаршњои оњану-бетонї, деворњо, зарфњо,
бункерњо ва дигар иншооти бетонї;
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− тайёр кардани тахтабанд ё васлкунии блокњои тахтабандї барои
шаклдињии семент;
− сементкунонии холигињои девор ё деворањои гирди ќубурњои чоњ;
− соз ва њамвор кардани сатњи иншооти бетонї;
− рупўши мустањкам ва њамвор кардани фарши сементї, пигменти
рангдињанда, резгињои мармарї дар фарш, яъне истеҳсоли тахтасангҳои
бетонии навъи «терратсо».
1581. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мумпечкунандањои лўлањо;
– бетончї;
– пардозгар, семент;
– бетонрез.
1582. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
– оператори дастгоњи бетономехтакунанда–8114;
– оператори дастгоњи пардози бетон–8114;
– оператори дастгоњи истењсоли тахтасангҳои рангорангбетонїкошинкорї-8114;
– мошинисти мошини асфалту–бетонхобонї–8342;
– мошинисти мошини бетонхобонї–8342.
§ 6. 7115. Чўбтарошон ва дуредгарон
1583. Чўбтарошон ва дуредгарон масолењи чӯбиро мебуранд, ранда
мекунанд, конструктсия ва тахтабастњои гуногунро аз чўб ё дигар масолењ
месозанд, хизматрасонии техникї ва таъмир мекунанд.
1584. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− иљрои корҳо оид ба тайёр кардани ќисматҳои чўбини конструксия,
таѓйирдињї ва таъмири дигар маҳсулоти чӯбї дар дастгоњи дуредгарї ё
дар майдони сохтмонї;
− сохтан, бардоштан ва васл кардани ќафасањои вазнини чӯбї дар
майдонњои сохтмонї;
− насб, васл ва таъмири ќисматњои дохилї ва берунии биноҳо, аз
ќабили деворҳо, дарҳо, чорчӯбаи дару тиреза, рӯйпӯшҳо ва лавҳаҳо;
− тайёр кардан, таъмир ва насби ороиши сањна барои намоишњои
театрї, синамо ё сањнањои телевизионї;
− сохтан, васл намудан, азнавсозї ва таъмири ќисматњо ва љузъњои
чӯбї дар вагонҳои роҳи оҳан, ҳавопаймоҳо, ќаиќҳо ва дигар воситаҳои
њаракат.
1585. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− чўбтарош
− дуредгар;
− дуредгари ороиши сањна;
− дуредгар, сохтмон;
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1586. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
− чархчї барои ҷиҳоз–7522;
− дуредгари дарахти сурх–7522.
§ 7. 7119. Сохтмончиён–васлгарон ва коргарони
машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњњои дигар шомилнагардида
1587. Ин гурӯҳи ибтидої сохтмончиён ва коргарони машғулиятҳои
њаммонанди шомилнагардида ба гурӯҳҳои дигари гурўњи хурди 711
Сохтмончиён - васлгарон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонандро дар
бар мегирад. Мисол, ба гурўњи ибтидоии мазкур бологард (болобаро),
таљзиякорони биноњо дохил мешаванд.
1588. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− бароштан ва амалї намудани
корҳои гуногуни сохтмонї ва
хизматрасонии техникї аз ќабили манораҳо, дудкашҳо ва торҳо;
− дар майдонњои сохмтонї сохтани хавозањои филизї ё чӯбии
муваќќатї;
− вайрон кардани биноњо ва дигар иншоот.
1589. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− коргари беихтисос (сохтмони бино)–9312;
– коргари беихтисос оид ба вайрон кардани биноњо–9312.
130. ГУРЎҲИ ХУРДИ 712.
§ 1. Сохтмончиён–пардозгарон
ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
1590. Сохтмончиён–пардозгарон ва коргарони машғулиятҳои
ҳаммонанд бо љобаљокунї, рўйпушкунї ва насби бомњо, фаршњо, деворњо,
низомњои рўйпушкунї, инчунин, насбкунии таљњизоти техникї, ќубурњои
обгузар, хати барќи биноњо ва сохтмонњо, шишабандии тирезањову
печониданиро, иљро мекунанд.
1591. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− бо як ё якчанд масолењ пӯшонидани бом;
− густурдани паркет дар фарш ё масолеҳи дигар, инчунин, бо кошин ё
лавҳаҳои кошинкорї рўпӯшкунии фаршу деворҳо;
− андова кардани девору шифт;
− бо масолеҳи оиќкорї пӯшонидани деворҳо, фаршҳо ва шифтҳо;
− буридан, мувофиќкунї ва шишабандии тирезањо ва холигињои
њаммонанд ;
− соз кардани таљњизоти сантехникї ва ќубурњои обгузар;
− васли ноќилњои барќї ва дигар таљњизоти њаммонанд. Уҳдадориҳои
онҳо метавонанд, назорати коргарони дигарро дарбар гиранд.
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1592. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин тақсим мешаванд:
7121 Бомпўшкорон
7122 Фаршгарон ва тахтасангкорон
7123 Андовачиён
7124 Оиќкорон
7125 Шишагарон
7126 Техникҳои бењдоштӣ ва ќубургузаронњо
7127 Механикњо,
васлгарони
кондитсионерњо
ва
дастгоњњо
хунуккунанда
7129 Сохтмончиён ва коргарони дигари машғулиятҳои ҳаммонанди ба
гурўњњои дигар шомилнагардида
§ 2. 7121. Бомпўшкорон
1593. Бомпўшкорон барои ҳама намуди биноҳо бо истифода аз як ё
якчанд масолењи бомпўшонї бомҳоро мепўшонанд ва таъмир мекунанд.
1594. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− омўзиши наќшањо, таснифот ва майдонњои сохтмонї барои муайян
намудани масолењи зарурї;
− бомпўш намудан бо шифер, сафол аз масолењи бомпўшии табииву
синтетикї ё филизї;
− насби сипарњои обногузар ва мустањкам намудани масолењи филизї
ё синтетикї ба ќафасањои биноњо;
− ба навъҳо људо кардан, чокбурї ва буриши масолеҳи бомпӯшї
барои љо ба љо кардани атрофи канорањо, кунљњо ва барљастагињо, ба
монанди дудкашҳо ;
− истифодаи масолењи табиї, аз ќабили кањ, най барои рўйпуш
намудани бом;
− сохтани иншооти муваќќатї, аз ќабили хавозањо ва зинапояњои
сохтмонї.
1595. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− бомпўшкор оид ба бомпўши лўлапеч ва бомпўш аз маводи донагї;
– бомпўшкори бомњои пулодї;
– бомпўшкор, битум;
– бомпўшкор, рўпӯши филизї;
– бомпўшкор, корњои таъмирї;
– бомпўшкор, сафол;
– бомпўшкор, шифер.
Эзоњ: Насбгарони боми филизї ба гурӯҳи ибтидоии 7121–Бомпўшкорон
мансубанд.Коргарони маҳсулоти пӯлодии барои истифода ва насби бомпўшкорон
истеҳсолкунанда ба гурӯҳи ибтидоии 7213–Вараќасозњо мансубанд.
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§ 3. 7122. Фаршгарон ва тахтасангкорон
1596. Фаршгарон ва тахтасангкорон хизматрасонии техникї ва
таъмири фаршњоро иљро мекунанд, деворҳо ва дигар сатњњо бо масолењи
рўпушї, тахтасанг ё лавҳањои кошинкориро барои ороиш ё дигар маќсадҳо
рўкаш мекунанд.
1597. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− тайёр кардани фарш барои густурдани масолењи гуногун;
− маљмуи масолеҳи рўйпўшї, кошин ё дигар мавод ва густурдани
блокњои васлшуда дар фаршҳо тибќи супориши техникї ё дигар таснифои;
− тайёр кардани деворњо барои пӯшондани бо кошинњо ё дигар
мавод бо маќсади ороишї масалан, барои оиќкории садонозузарї;
− рўйкашкунии девор, фаршҳо ва дигар сатњњо, инчунин сохтан ва
чиндани лавҳаҳои кошинкорї.
1598. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− фаршгари паркет;
− рўкашкори масолењи синтетикї;
− рўкашкор-кошинкор (мозаика);
− рўкашкор- кошинкор;
− рўкашкор-суфтагар;
− рўкашкори оид ба масолењи рўпўшї;
− кошинкор;
− мармаркор.
1599. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
− бўтабанд–7111.
§ 4. 7123. Андовачиён
1600. Андовачиён сатњњои андовагии биноњоро хизматрасонии
техникї ва таъмир намуда, инчунин, дохили оншоот ё беруни онро ба
рӯйпӯшҳои ороишиву муҳофизатї аз андова, семент ва масолеҳи
њаммонанд мемоланд
1601. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− як ё якчанд ќабат андова намудани деворҳову шифтҳои дохилии
биноҳо барои сохтани сатҳи коркардшуда;
− андозагирї, тамғагузорї ва насби лавҳаҳои гаљї– ороишї, рехтан ва
буридани нивонҳои гаљї– ороишї;
− чен кардан, тамғагузорї ва буридани лавњањои гачї, бардоштан ва
љойгузории лавњаҳо ва часпондани онњо дар девор, шифт ва зењтахтаҳо;
− рўпўшонии пайвандињо ва сурохї аз мехњо бо андоваи тар ва
маҳлулҳои њавоногузаркунї, инчунин, ҳамвор кардани онҳо бо ёрии
чўткаҳои мартуб ва коғазњои абразивї;
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− молидани рўпўшњои муњофизатї ва ороишии ќабатњои сатњи
берунии биноњо аз семент, гаљ ва масолењи њаммонанд;
− истеҳсол ва насби ќисмҳои ороишии гаљии нахбастшуда;
− истифода ва коркарди нињоии масолеҳи садонозузарї, оиќї,
оташногири бо андова, маҳлули сементии пластикї ва масолењи
њаммонанд часпонидашуда.
1602. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− гаљкори љузъњои меъморї;
− андовачї;
− андовачї, гаљи нахбастшудак;
− андовачї, корњои ороишї;
− андовачї, корњои беруна;
− андовачї бо истифодаи мањлулњои андовагарї;
− андовачї, андоваи хушк.
§ 5. 7124. Оиќкорон
1603. Оиќкорон масолењи оиќиро дар биноњо, дегњои буѓї, ќубурњо,
дастгоњњои хунуккунанда, системаи њавотаъминкунї насб ва таъмир
мекунанд.
1604. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
–чокбуриии масолеҳи оиќкунї аз рӯи андоза ва шакл;
–насб кардани лавњањо ва вараќаҳои масолеҳи оиќї ё садонагузарон
дар деворњо, фаршҳо ва шифтҳои биноҳо;
–пур кардан ва шиббакунии масолеҳи оиќї ё садоногузарон дар
холигоҳҳои байни деворҳо, фаршҳо ва шифти биноҳо бо истифодаи
механизмҳо;
– омўзиши наќшањо, таснифот ва минтаќањои сохтмон барои муайян
кардани намуд, сифат ва миќдори масолењи зарурї;
– рўпушкунии масолењи оиќї ба сатњњои таљњизот- дегњо, ќубурњо ва
зарфњои нигоњдорї;
–оиќкунии дастгоњњои хунуккунанда ва системаи њавотаъминкунї.
1605. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− оиќкори ноќилњои барќї;
− оиќкори обногузаронї;
− оиќкори гарминогузаронї;
− оиќкор, садоногузаронї;
− оиќкори дегњо ва ќубурњо;
− оиќкори дастгоњњои хунуккунанда ва системаи њавотаъминкунї.
§ 6. 7125. Шишагарон
1606. Шишагарон шиша ва ойинањоро
пардоз медињанд ва насб мекунанд.

чен мекунанд, мебуранд,
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1607. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− интихоби намуди шишаи истифодашаванда, буридани шиша бо
андоза ва шакли зарурї ва шишабандии тирезаҳо, дарҳои њаммом ва
таворањои биноҳо;
− насби шиша ва ойина дар равзанњои бом, љевонњои мањсулонмонї,
дар шифту деворњои дохилї;
− насб ё иваз кардани шишаҳои шамолгардон дар воситањои наќлиёт ё
ќаиќҳо;
− сохтани ашёи ороишї аз шиша, ба мисли деворҳои шишагї,
зинапояҳо, панљарањо ва витражњо
1608. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− витражчї;
− шишагар;
− шишагар, бомпўш;
− шишагар, воситањои наќлиёт.
1609. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
− суфтагари шиша ва зарфњои шишагин–7314;
− шишадамкун–8181
− шишабур–7314;
− шаклдињандаи ќисмњои шишагї–7314.
§ 7. 7126. Техникҳои бењдоштї ва лўлагузаронњо
1610. Техникҳои бењдоштӣ ва лўлагузаронњо хизматрасонии техникии
лўлањо, обдавњо, обрезњо, маљро ва арматураи иловагї ва лавозимот барои
об, газ, ифлосї, обњои ганда, системањои гармидињї, њунукидињанда ва
њавополо, инчунин, таљњизоти гидравликї ва пневматикиро васл, насб,
таъмир мекунанд ва хизматрасонии техникї мегузаронанд.
1611. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− омўзиши лоињањо, наќшањо ва таснифот барои муайян кардани
тарҳи системањои бењдоштї-техникї ва маводи зарурї;
− ченкунї, буридан, чоккунї, ќат кардан, пайваст, васл, насб кардан,
хизматрасонии техникї ва таъмири лўлаҳо, арматура ва лавозимоти
системаҳои коррезї, гармидиҳї, ҳавотозакунї, обтаъминкунї ва
шабакањои обу коррезї;
− насби асбобҳои газї, мошинҳои зарфшӯї ва обгармкунакҳо,
дастшўяк ва ќисмњои бењдоштї бо истифода аз асбобҳои дастї ё механикї;
− хобондани лўлањои гилї, сементї ва чўянї дар хандак барои
ташкил намудани системаи коррезї, зањбур, обгузарон ё барои дигар
маќсадњо;
− санљиш, тафтиш ва озмоиши система ва лўлагузаронҳои насбшуда
бо истифода аз датчикњои фишор, манганаи гидравликї, мушоҳида ё
усулҳои дигар.
457

1612. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− устои обгузарон;
− устои газгузарон;
− васлгари система ва таљњизоти бењдоштї-техникї;
− челонгар-тьехники бењдоштї;
− мутахассис-техники обдав;
− лўлагузарон;
− лўлакаш.
1613. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
− механики таљњизоти њавотаъминкунї–7127.
Эзоњ: Насбкунандагони обдавњои филизї, обпарто ва маљроњо ба гурўњи
ибтидоии 7126–Техникҳои бењдошӣ ва лўлагузаронњо дохил мешаванд. Коргароне,
ки аз вараќањои пўлодї барои истифода ва насби челонгарон-техникҳои бењдошти
маҳсулот истењсол мекунанд, ба гурӯҳи ибтидоии 7213–Вараќасозон мансубанд.

§ 8. 7127. Механикњо васлгарони
кондинсионерҳо ва дастгоҳҳои хунуккунанда
1614. Механикњо ва васлгарони кондинсионерҳо ва дастгоҳҳои хунуккунанда система ва таљњизоти њавополо ва хунуккуниро васл ва насб
мекунанд, хизматрасонии техникӣ менамоянд, таъмир мекунанд.
1615. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− хондани рўшноинусхањо, наќшањо ва дигар таснифот;
− васл, насб ва таъмири љузъҳо ба монанди компрессорњо, муњаррикњо, хунуккунакҳо, бухоркунандаҳо, коммутаторҳо ва асбобҳои
ченкунии системаҳои њавотаъминкунї ва хунуккунанда;
− пайваст кардани лўлањо ва таљњизот бо мустањкамкунї тариќи
мурват, парчинкорї ва лањимкорї;
− озмоиши низомҳо, ташхиси вайрониҳо ва анљом додани
хизматрасонии техникии наќшавї ё таъмир.
1616. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− механики таљњизоти њавополо;
− механик оид ба таъмир ва хизматрасонии кондитсионерњо;
− механики дастгоњњои хунуккунанда;
− васлгар (насбгар)-и кондитсионерњо.
1617. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
− насбгари лўлаи њаводињанда–7126;
− челонгар-техники бењдоштї–7126.
§ 9. 7129. Сохтмончиён ва пардозгарони
машғулиятҳои ба ҳаммонанди ба гурўњњои дигар шомилнагардида
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1618. Ин гурӯҳи ибтидої пардозгарон ва коргарони њаммонанди
шомилнагардида ба гурӯҳҳои дигари гурўњи хурди 712 Сохтмончиён–
пардозгарон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонандро дар бар мегирад.
1619. Ба уҳдадориҳои онҳо дохил мешавад:
− иљрои насбкунињои гуногун, хизматрасонии техникї ва корњои
таъмирї, аз ќабили биноҳои идорї, хонањои истиќоматї, фабрикаҳо ва
дигар муассисаҳои дар ҳолати хуб ќарордошта;
− иљрои хизматрасонии техникї, корњои сохтмонї ва таъмирї дар
баландии ѓайримуќаррарї.
1620. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− тиргакмон (сохтмон);
− васлгари лавњањо (ѓайриэлектронї);
− васлгари тирезањо.
1621. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
− бологард–7119;
− васлгар- баландикор–7119;
− коргар оид ба нигоњдории техникї ва таъмири ќисматњои баланди
биноҳо–7119.
131. ГУРЎҲИ ХУРДИ 713.
§ 1. Коргарон оид ба хизматрасонии биноњо,
тозакунї, рангмолњо ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
1622. Коргарон оид ба таъмири биноњо, тозакунї, рангмолњо ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд сатњњоро омода мекунанд, биноњо, дигар
иншоот, воситањои наќлиёт ё маҳсулоти гуногунии саноатиро, ранг
менамоянд. Онњо девору шифтњои дохилиро бо зардевор мечаспонанд,
ќисмати дудбарову сатњњои берунии биноњо ва дигар иншоотро тоза
мекунанд.
1623. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− омода кардани сатњ ва бо ранг ё масолењи њаммонанд пӯшонидани
биноњо ва дигар иншоот;
− рангмолї ё локзании воситањои наќлиёт ва мањсулоти саноатї ё
маҳсулоти гуногунии саноатї, одатан бо ёрии рангпошак;
− часпонидани деворњои дохилї ва шифтњо бо зардеворњо, абрешим ё
дигар газворњо;
− тоза намудани дудбароњо;
− тоза кардани сатҳҳои берунии биноҳо ва дигар иншоот. Уҳдадориҳои онҳо метавонанд, назорати коргарони дигарро дарбар гиранд.
1624. Машғулиятњои гурӯњи хурди мазкур ба гурӯҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
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7131 Рангмолони сохтмонї ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
7132 Локзанњо,рангмолон ва дигар рангзанњо
7133 Коргарон оид ба хизматрасонии бино ва тозакунии намои биноњо
§ 2. 7131. Рангмолони сохтмонї ва
коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
1625. Рангмолњои сохтмонї сатњњои биноњо ва дигар иншоотро барои
ранг кардани омода менамоянд, ќабатњои рангњои ороишиву муњофизатї ё
масолењи њаммонандро мемоланд, дар шифту деворњои дохили бино
зардевор мечаспонанд ё бо дигар масолењи пардозї ороиш медињанд.
1626. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
– тоза ва тайёр намудани деворњо ва ќабатњои болоии биноњо барои
рангмолї ё часпонидани зардевор;
– интихоб ва тайёр кардани рангњо барои дарёфти рангњои зарурї бо
роњи омехта кардани он ва моддањои кимиёвї;
– молидан ё пошидани ранг, лок ва масолеҳи њаммонанд ба ќабати
болої, конструксия ва арматураи биноҳо;
– нишонагузорї ва часпонидани зердевор ба девору шифтњои дохилї;
– бо ёрии чутка, навардчањо ва рангпошак дар сатњњо молидани ранг,
лок ва моддањои рангкунанда.
1627. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− рангмол;
− рангмол, бино;
− рангмол-андовачї;
− ширешгари зардеворї.
§ 3. 7132. Локзанњо, рангмолон ва дигар рангзанњо
1628. Локзанњо, рангмолон ва дигар рангзанњо таљњизотро барои
пошидани ранг, молидани лок бо маќсади рўйпушии муњофизатї ба
маҳсулоти саноатї ё оншоот идора мекунанд.
1629. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− тайёр намудани сатњњо ба рўйпуш бо истифодаи усулҳои гуногун
барои тоза намудан аз равѓан, ифлосї ва занг;
− ранг кардани автомобилњо, автобусњо, автомобилњои боркаш ва
дигар воситањои наќлиёт, молидани лок ва дигар масолењи муњофизаткунанда;
− пошидани ранг, инчунин, ќабати муњофизатии ранг ё лок ба
маҳсулоти филизї, чўбин ва дигар мањсулоти саноатї, одатан бо ёрии
рангпошак.
1630. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− локзани тунука ва лўла;
− локзани чўбу тахта;
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− рангмоли метал;
− рангмоли таљњизот;
− рангмоли воситањои њаракаткунанда;
− рангмоли масолењи пластикї;
− рангмол, воситањои автомобилї-наќлиётї;
− рангмол, мањсулоти саноатї .
1631. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
− рангмоли биноњо–7132;
− рассоми наќшу нигор дар чӯб-7317;
− коркаркунандаи гармї дар чӯб–7521;
− оператори дастгоњ, филизпўшонї–8124.
§ 4. 7133. Коргарон оид ба
хизматрасонии бино ва тозакунии намои бино
1632. Коргарон оид ба хизматрасонии бино ва тозакунии намои бино
сатњи берунии биноњо ва дигар иншоотро тоза мекунанд, инчунин, аз
дудбароњо дудањоро хориљ мекунанд.
1633. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− тоза кардани сатњи масолењи сангї, хиштї, филизї ё масолењи
њаммонанд бо истифодаи маддањои кимиёвї ё фавраи буғї ё регии бо
фишори баланд додашуда;
− аз дудбароњо ва лўлањои кашанда ва пайвасткунанда тоза кардани
дуда;
− тоза кардани сатњи биноњои олудашуда, маѓорбаста ва аз оташ
осебдида.
1634. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− регфавракор (сатњи берунии биноњо);
− тозагари лўлањо;
− тозагари намоњои бино.
1635. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
− фарроши граффити (наќшњои деворї)–9129.
132. ЗЕРГУРЎЊИ 72.
§1. Коргарони коркарди метал, хизматрасонии
таљњизот ва машғулиятҳои ҳаммонанд, ѓайр аз барќчиён
1636. Коргарони коркарди метал, хизматрасонии таљњизот ва
машғулиятҳои ҳаммонанд, ѓайр аз барќчиён, ба рехтагарии оњан, пайвасткунї, кўфтан бо дигар тарзњо ба шакл медароранд, конструксияњои
филизии вазнинро месозанд, хизматрасонии техникї ва таъмир мекунанд,
ба танзимдарории дастгоњњо ва инчунин, насби онњо, хизматрасонии
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техникї ва таъмири мошину механизмњо, аз љумла муњаррикњо, воситањои
наќлиёти автомобилї иштирок мекунанд, аз метали ѓайриасил асбоб ва
маҳсулоти гуногунро тайёр мекунанд. Аксари машѓулиятњои зергурӯҳи
мазкур сатњи дуюми тахассусро талаб мекунанд. Кор бо истифодаи даст ё
асбобњои дастї ё дигар асбоб, ки барои кам кардани ќувваи љисмонї ва
кўтоњ намудани муњлати иљрои супоришњои мушаххас, инчунин, барои
бењтар намудани сифати мањсулот иҷро мешавад. Уҳдадориҳои коргарони
ин зергурўњ донистани ташкили раванди истењсолот, масолењу асбобњои
истифодашаванда, инчунин тавсифот ва таъйиноти мањсулоти нињоиро
талаб мекунад.
1637. Вазифаҳои кормандони зергурӯҳи мазкур, одатан иборатанд:
− сохтани ќолаб ва миллаҳои шаклсоз барои рехтагарии филиз;
− кафшер, буридан ва шакл додани филиз;
− насбкунї, сохтан, хизматрасонии техникї ва таъмири конструктсияњои филизии вазнин, борбардорњо ва таљњизоти ба ин монанд;
− кўфтан ва шакл додани метали созавї барои истеҳсол ва таъмири
мошину механизмҳо, асбобҳо, таљњизот ва дигар маҳсулот;
− љўрсозї барои операторҳо ё танзим ва идоракунии дастгоњҳои
гуногун;
− идоракунї, хизматрасонии техникї ва таъмири мошинњои саноатї,
механизмњо аз он љумла муњаррик, инчунин воситањои наќлиёт.
Уҳдадориҳои онҳо метавонанд, назорати коргарони дигарро дарбар
гиранд.
1638. Машғулиятњои зергурӯњи мазкур ба гурӯҳҳои хурди зерин таќсим
мешаванд:
721
Ќолибсозон, кафшергарон, вараќасозон ва машғулиятҳои
ҳаммонанд
722
Оњангарон, асбобсозон, суфтагарон ва коргарони машғулиятҳои
ҳаммонанд
723
Механикњо ва таъмиргарони воситањои наќлиёт, таљњизоти
кишоварзї ва саноатї ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
133. ГУРЎҲИ ХУРДИ 721.
§ 1. Ќолибсозон, кафшергарон,
вараќасозон ва машғулиятҳои ҳаммонанд
1639. Ќолибсозон, кафшергарон, вараќасозон ва машғулиятҳои
ҳаммонанд ќолаб ва мењварҳои шаклсозиро барои рехтагарии филиз
месозанд, ќисмњои онњоро мебуранд, кафшер мекунанд,
маҳсулоти
вараќагиро истеҳсол, таъмир мекунанд, конструксияњои вазнини филизї,
танобњои ѓарѓара, вагонњо, роњњои танобї ва таљҳизоти њаммонандро насб
мекунанд, хизматрасонии техникї мегузаронанд ва таъмир мекунанд.
1640. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
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− истеҳсоли ќолиб ва мењварҳои шаклсоз барои рехтагарии филиз;
− рехтагарї, кафшер ва ќолибандозии маҳсулоти филизї;
− истеҳсол, таъмири маҳсулоти аз вараќањо ва метал, аз ќабили
тунуквараќаи пӯлодї, мис, тунука ё латун;
− насб, сохтан, хизматрасонии техникї ва таъмири конструксияҳои
филизии вазнин, инчунин, танобњои ѓарѓара, вагонњо, роњњои танобї ва
таљҳизоти њаммонанд
1641. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин тақсим мешаванд:
7211 Ќолибсозон ва мењварсозон
7212 Кафшергарон ва газбурњо
7213 Вараќасозон
7214 Тайёркунандагон ва васлгарони конструктсияҳои металї
7215 Бандубастгарон ва кабелчї-лањимкорон
§ 2. 7211. Ќолибсозон ва мењварсозон
1642. Ќолибсозон ва мењварсозон барои рехтагарни метал ќолиб ва
мењварњои шаклсозро тайёр мекунанд.
1643. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− дастї ё кўмаки механизмњои ёрирасон дар дастгоњ тайёр карданит
ќолибњо барои тайёр кардани нимтайёрњои хурди металї дар коргоњи
рехтагарї ё дар чоњи рехтагарї барои рехтани ќолиби калонњаљм;
− тайёркунии мењварњои шаклсоз барои истифодабарї дар ќолабњои
филизї барои рехтагарии метал;
− тоза кардани ќолабњо ва ќуттињои мењварї, њамвор кардан ва
бартараф намудани нуќсонњои сатњї;
− аз љо ба љое гузарондан ва љойгир кардани маҳсулоти коркард, ба
амсоли нимќолибњо, амсилаҳо ва тахтаҳои таќсимкунї, истифода аз кранњо
ё сигналдињии дигар кормандон барои љойгузаронии маҳсулоти
коркардашуда;
− љойгир кардани амсилањо дар дохили маҳсулоти коркардшуда ва
мустањкам кардани бахшњо;
− буридани новадонњо, сурохињои таќсимкунанда ва каналњои
сабикадар ќолибњо;
− бардоштан нимќолибњои болої (сарпӯшҳо) аз поёнї ва гирифтани
амсилаҳои ќолабї.
1644.
Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур
мансуб:
− амсиласози амсилањои гудохташаванда;
− мењварсоз;
− мењварсози ќолиби дастї;
− хушккунандаимењварњо,ќолибњо ва масолењи шаклсоз;
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− ќолибсози амсилањои гудохташаванда;
− ќолибсоз, рехтагарии метал.
§ 3. 7212. Кафшергарон ва газбурњо
1645. Кафшергарон ва газбурњо ќисмњои филизиро бо ёрии сархонаи
газї, камони барќї ва дигар манбаъњои гармї филизиро барои гудозиш,
буриш ё гудозиш ва кафшер кафшер мекунанд ва мебуранд.
1646. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
– кафшери ќисмњои филизї бо истифодаи сархонаи газї, камони
барќї, таркиби термитї ё бо усулњои дигар;
– идоракунии дастгоњи кафшергарии тамосї;
– истифодаи лањимкаш барои тайёр ва таъмир кардани рўкашњои
сурмавї, лўлањо, фарш ва дигар ќисмњои аз сурб сохташуда;
– буриши ќисмњои филизї бо истифода аз сархонаи газї ва камони
барќї;
– пайвасткунии ќисмњои филизї бо ёрии лањимкаши дастї;
– мониторинги раванди мувофиќкунонї, тафсонидан ва кафшер
намудан бо маќсади пешгирии аз ҳад зиёд гарм шудани ќисмҳо ё тобхўрї,
шиштан, шаклтаѓйирёбї ё ёзидашавии масолењ;
– азназаргузаронии маҳсулоти коркардашуда барои ошкор намудани
нуќсон ва ченкунии маҳсулоти коркардашуда бо љадвали санљишї ё ќолиб
барои таъмини мутобиќатии таснифот.
1647. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− кафшергари газї;
− оператори дастгоњњои проексионї;
− кафшергар;
− кафшергар дар таљњизоти диффузионї–кафшерї;
− кафшергари барќї-газї.
§ 4. 7213. Вараќасозон
1648. Вараќасозон маҳсулот ё ќисмњои маҳсулот аз вараќањо, пўлоди
тунуквараќа, мис, тунука, латун, алюминий, руњ ё руњандуди филизиро
истењсол, насб ва таъмир мекунанд.
1649. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− нишонагузории вараќабарои буридан ва шакл додан;
− истењсол ва таъмири ашёи рўзгор ва дигар маҳсулот аз тунука, мис
ва хӯлаҳои сабук, инчунин маҳсулот ва арматураи ороишї;
− истењсол ва таъмири дегњо, зарфњо, бакњо ва зарфњои њаммонанд;
− насб ва таъмири ќисмњои воситањои наќлиёти автомобилї ва
дастгоњњои парвозкунандаи аз метали тунуквараќа сохташуда;
− табдил додани равшанинусхањо ба наќшањои љамъшуда барои
истифода дар сохтан ва васлкунии маҳсулот аз метали тунуквараќа;
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− муайян кардани талаботи лоињавї, аз љумла ҳаљм, пайдарпаии
васлкунї, усулҳои талабшуда ва масолењ дар мувофиќа бо равшанинусха,
наќша ва дастурҳои хаттї ё шифоњї;
− назорати сифати маҳсулот ва дастгоњњо барои таъмини мутобиќатї
ба таснифот.
1650. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− вараќасоз;
− тунукасоз дар майдони сохтмон;
− дегхоначї;
− мисгар;
− ростгар.
Эзоњ: Насбкунандагони бомњои филизї ба гурӯҳи ибтидоии 7121-Бомпўшгарон
таълуќ дорад..Насбкунандагони обдавњо, обрезњо ва маљроњои филизї ба гурўњи
ибтидоии 7126- Техникҳои бењдоштӣ ва лўлагузаронњо дохил мешаванд. Коргароне,
ки маҳсулоти пӯлоди вараќагиро барои истифода ва насби аз љониби бомпўшгарон
ва техникҳои бењдоштӣ тайёр карда мешаванд, ба гурӯҳи ибтидоии 7213Вараќасозон дохил мешаванд.

§ 5. 7214. Тайёркунандагон ва
васлгарони конструксияҳои металї
1651.
Тайёркунандагон
васлгарони
конструксияҳои
металї
конструксияњои метали биноњо ва дигар иншоотро љамъоварї, насб ва
таъмир мекунанд.
1652. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− нишонагузории конструксияҳои металї барои минбаъд пармакунї,
буридан ва шакл додани нимтайёрњои металї бо маќсади истифодаи онҳо
дар сохтмони биноҳо ва дигар иншоот;
− пармакунї, буридан ва шакл додани пўлоди конструксионї дар
коргоҳ;
− сохтаниќафасањои пўлодї њангоми сохтмони биноњо, пулњо ва дигар
оншоот;
− васлу насби ќафасањо ва дигар конструксияњои металї;
− печондан ва мувофиќкунонии вараќањои пўлоди конструксионї дар
конструксияњои сохташаванда ё таъмиршаванда;
− дастї парчинкунии ќисмњои конструксияњои металї бо истифодаи
мошина ё таљњизоти махсуси парчинкунї.
1653. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− истеҳсолкунандаи тури симї;
− парчинкор;
− лаборанти тањлили газ дар метал;
− васлгар, конструктсияи металї;
− коркардкунандаи нуќсњои сатњи метал;
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− челонгари васли конструктсияњои метал;
− харрот.
§ 6. 7215. Бандубастгарон ва кабелчї-лањимкорон
1654. Бандубастгарон ва кабелчї-лањимкорон асбобу анљоми
бандубастгариро барои љойкўчонї ва љойкунонии таљњизот ва унсурҳои
конструксия љамъ мекунанд ё сисрўдањо, танобњо ва симтанобњоро дар
майдонҳои сохтмонї, биноҳо ё дигар иншоот
насб мекунанд.
хизматрасонии техникї мегузаронанд
1655. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− бањодињии андоза, шакл ва вазнњои объектҳо ба љойкўчонї зарур,
ва ќабули ќарор дар бораи таљњизоти зарурї барои љойкўчонии онҳо;
− насб ва таъмири симрўдањо, танобњо, симтанобњо, тасмачархњо ва
дигар таљњизоти бандубастагрї;
− пайвасткунї, таъмир ва љўрсозии абзорњои гуногун ба симтанобњо,
танобњо ва симрўдањо;
− кор ба њайси аъзои бригада оид ба насб ва таъмири манорањо
барои пармакунии чоњњои амудї, газї ва нафтї;
− бардоштан ва гузоштани ороишоти сањна, асбобњои рўшноидињї ва
дигар дастгоњњо дар театрњо ва майдонњои синамобардорї;
− насб ва хизматрасонии техникї дар бурљњои алоќа, роњњои танобии
овезон, болобардорњои лижаронї ва инфросохторњои њаммонанд.
1656. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− кабелчї– лањимкор;
− бандубастгар дар васлгарї;
− бандубастгар, маноравї;
− бандубастгар, театрї.
1657. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
- манганакори симрўдањо бо сурб ва алюминий–7221;
− мошинисти кран (кранчї)–8343.
134. ГУРЎҲИ ХУРДИ 722.
§ 1. Оњангарон, асбобсозон, сайќалкорон
ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
1658.
Оњангарон,
асбобсозон,
Сайќалкорон
ва
коргарони
машғулиятҳои ҳаммонанд болор, мењвар ё ќолиби рехтагарї аз оњан, пўлод
ё дигар метал барои тайёр ва таъмир кардани асбобњои гуногун, таљњизот
ва дигар маҳсулотро мекўбанд, мангана мекунанд, дастгоњњоро барои
операторон танзим менамоянд ё дастгоњњои гуногунро танзим ва идора
мекунанд, сатњњои филизиро суфтакорї намуда, асбобњои бурандаро тез
мекунанд.
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1659. Ба уҳдадориҳои коргарони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− куфтан ва ќолибгарии оњан, пӯлод ва дигар метал барои истеҳсол ва
таъмири асбобҳои гуногун, таљњизот ва дигар маҳсулот;
− танзими дастгоњҳо барои операторон ё танзим ва идоракунии
дастгоњњои гуногун бо иљозатномаи ќатъї;
− суфтагарии сатњи филизї ва тез кардани асбобњои буранда.
1660. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин тақсим мешаванд:
7221 Оњангарон, ќолибгарон ва манганакорон
7222 Челонгарон-асбобсозон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
7223 Дастгоҳчиён ва танзимгарони дастгоњњои коркарди метал
7224 Сайќалкорон ва суфтагарон ва тезкунандањои асбобњо
§ 2. 7221. Оњангарон, ќолибгарон ва манганакорон
1661. Оњангарон, тамѓагарон ва манганакорон бо воситаи болѓањо ва
манганањо болор, мењвар ё ќолиби рехтагарї аз оњан, пўлод ё дигар
металро мекўбанд ва мангана мекунанд, инчунин, барои тайёр намудан ва
таъмири асбобњои гуногун, маҳсулоти филизї, ќисмњои
таљњизот,
асбобњои хољагии кишоварзї ва њаммонанди инњо сим мекашанд.
1662. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− тасфондани филиз дар тафдонњои оҳангарї, тайёр намудан ва
таъмири маҳсулот бо роҳи кашидан, ќат кардан, буридан, кўфтани филиз
дар дастгоњи кўбанда, ќолибгарї, буридан, пайвандкунї, обутобдињї ва
обдињии филиз;
− печонидани филизи тафсондашуда дар кўбиш бо болѓаи механикии
ќолиби кушоддор;
− идоракунии кўбанда барои манганакунии маҳсулоти филизї дар
ќолиби пўшида;
− идора кардани манганаи механикии бо ќолибгарии пўшида барои
мангана кардани мањсулоти филизї љињозонидашуда;
− кашидани сим;
− хондани супоришномаи иљрои корњо ё рўшноинусхањо барои
муайян кардани иљозатномањо ва пайдарпайии амалиёти танзимкунии
дастгоњ;
− андозагирї ва муоинаи ќисмҳои дастгоњ барои таъмини
мутобиќатии таснифоти маҳсулот .
1663. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− оњангари метали ќиматбањо;
− оњангар бо болѓа ва манганањо;
− оњангар бо кўбиши дастї;
− оњангар–ќолибгар дар дастгоњњои ротатсионї;
− манганакори симрўдањои сурбї ё алюминї;
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− манганакор оид ба озмоиши ќубурњо ва баллонњо;
− бурандаи филизи сард;
− ќолибгар.
1664. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
- рехтагари метал ва хӯлаҳо–8121;
− опенратори дастгоњи рехтагарї барои рехтагарї зери фишор–8121.
§ 3. 7222. Челонгарон-асбобсозон ва
коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
1665. Челонгарон-асбобсозон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
асбобњои муќаррарї ва махсуси коркарди метал, милтиќњои варзишї,
ќулфњо, сиккањо, амсилаҳо, ќисмњои таркибии мошин ва механизмњо ва
дигар маҳсулоти филизиро бо истифода аз асбобњои дастї ва дастгоњњои
филизбурї барои коркарди даќиќи метал истењсол ва таъмир менамоянд.
1666. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− хондан ва шарҳ додани наќшаҳои технологї ва таснифоти асбобҳо,
сиккањо, тимсолҳо ё амсилањо;
− тайёр намудани ќолабу ангорањо ва муайян кардани раванди
технологї;
− визуаликунонї ва ҳисобкунии андозаҳо, њаљм, шакл ва љоизии
пайвандкунии гирењњо дар асоси таснифот;
− љойгиркунї, мањам чен намудани нимтайёрњои филизї ё рехта
барои коркард дар дастгоњњо;
− танзим, идоракунї ва амаликунии хизматрасонии техникии
дастгоҳҳои муќаррарї ва дастгоњњо бо идоракунии барномавии раќамии
компютерї барои буридан, таррошидан, вараќазанї, ҳамвор, пармакунї,
буридани сўрохињо, суфтагарї ё дигар шаклсозии маҳсулоти
коркардшаванда мутобиќ бо андозаи пешбинишуда, инчунин, соз кардани
онњо;
− мавофиќкунонї ва васли ќисмњо барои
истењсол ва таъмири
кафњо, ќайдгирњо ва лавозимоти ченкунї;
− таъмир ва дигаргункунии милтиќњои варзишї ва дигар яроќи
тирандозї ;
− истењсол, љобаљогузорї, васл, таъмир ва насби ќулфњо ва ќисмњои
он;
− истењсол ва таъмири амсилањои филизї барои тайёр намудани
ќолабњои рехтагарї;
− кашидани хатҳо ва нуќтаҳои истинод дар нимтайёрњои филизї
барои коргароне, ки коркарди минбаъда, аз љумла, буридан, тезкунї,
вараќакунї, суфтагарї ё дигар ќолибсозии филизро анљом медиҳанд;
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− санљидани андозаҳо, ҳаммарказонї ва љоизии маҳсулоти тайёр ба
мутобиќатии таснифот бо истифода аз асбобҳои даќиќи ченкунї ва
санљиши маҳсулоти тайёр барои дуруст кор кардани онҳо.
1667. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− омодакунандаи сиккањо;
− асбобсоз;
− тарроњи амсилаи филизї;
− силоњсоз;
− челонгар-ќулфсоз;
− челонгар–асбобсоз.
1668. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
− оператори дастгоњ, истењсоли асбобњо–7223;
− челонгар–васлкунанда –8211.
§ 4. 7223. Дастгоњчиён ва
танзимгарони дастгоњњои коркарди метал
1669. Дастгоњчиён ва танзимгарони дастгоњњои коркарди метал ва
дигар таљњизоти саноатї љузъ ва маҳсулотро дар дастгоњњои харротї,
ранда, парма, дандонабурї ва печрандавї ва дигар дастгоњњои коркарди
метал бо ёрии лавозимоти гуногун,бо санљишии даќиќи андоза дар якчанд
сатњ коркард намуда, дастгоњњо, нимхудкорњо, худкорњо ва дигар
таљњизотро бо истифодаи асбобњои буранда ва ченкунанда, дастгоњ ва
лавозимоти нусхабардорї танзим мекунад.
1670. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− танзим намудани як ва ё якчанд намуди дастгоњњо барои тайёр
кардани маҳсулоти филизї;
− идоракунї ва назорати дастгоњҳои коркарди метал, аз ќабили
харротї, рандагарї, тарошкорї, васеъкунї, пармагарї, суфтагарї ё
дастгоњњои сайќалдињї (хонингї), аз љумла дастгоњњои универсалии
коркарди метал бо идоракунии барномавии раќамї;
− иљрои вазифањои њаммонанд њангоми коркарди мошинии пластмас
ва дигар ивазкунандањои метал;
− мушоҳидаи кори дастгоњњо барои муайн намудани нуќсони љузъњои
коркардашуда ё вайроншавии кори муътадилии дастгоњњо, инчунин,
батанзимдарории дастгоњњо аз рўйи зарурат;
− муоинаи маҳсулоти коркардашуда барои муайян намудани нуќсон
ба ашё ва ченкунии маҳсулоти коркардшаванда барои муайян намудани
даќиќии кори дастгоњњо бо истифодаи љадвалњо, ќолибњо ё дигар асбобњои
ченкунї;
− ивазнамоии ќисматњои фарсудашудаи дастгоњњо, аз љумла теѓњо ва
чўткањо бо истифода аз асбобњои дастї.
1671. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

танзимгари дастгоњњои дандонабурї ва печрандакунї;
танзимгари дастгоњњо;
танзимгари дастгоњњои суфтагарї;
танзимгар–оператори дастгоњњо;
оператори дастгоњ, истењсоли асбобњо;
дастгоњчии касбияташ васеъ;
харрот;
харроти филиз
рандагар.
§ 5. 7224. Сайќалкорон ва суфтагарон
ва тезкунандагони асбобњо

1672. Сайќалкорон ва суфтагарон ва тезкунандагони асбобњо сатњњои
металро суфта ва сайќал дода, асбобњоро тез мекунанд.
1673. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− идора кардани дастгоњњои статсионарї ё сайёри суфтакунанда ва
сайќалдињанда;
− тез намудани асбобњои буранда ва лавозимот бо ёрии чархњои
тезкунанда ё мошинњои механикии тезкунї;
− таъмир, танзим ва тезкунии теғҳои буранда ва дандонаҳои филизї
дар силиндрҳои дастгоҳҳои наддофии нассољї;
− соз кардани чархњои суфтакунї мувофиќи таснифот;
− мушоњидаи кори мошинҳо барои муайян намудани зарурати
танзими онҳо, инчунин боздории мошинҳо дар сурати пайдо шудани
мушкилот;
− санљиш, назорат ва ченкунии љузъҳои коркардашаванда барои
таъмин оне, ки сатњњо ва андозаҳо ба таснифот мувофиќат намоянд;
− интихоб ва насби чархҳои тезкунї дар дастгоњњо тибќи таснифот, бо
истифодаи асбобҳои дастї ва бо татбиќи дониш оид ба масолењи абразивї
ва равандҳои суфтагарї.
1674. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− тезкунанда;
− суфтагари дандонањо;
− сайќалдењи тор аз алмос ва маҳсулоти хеле сахт;
− печбарорсуфиагар;
− суфтагар;
− суфтагари барќї;
− сайќалдењии асбоб ва таљњизоти љарроњї;
− сикказан.
1675. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
− оператори дастгоњи сайќалдињии метал–8124;
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− оператори дастгоњ, коркарди нињоии метал–8124.
135. ГУРЎҲИ ХУРДИ 723.
§ 1. Механикњо ва таъмиргарони воситањои наќлиёт, таљњизоти
кишоварзї, истењсолї ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
1676. Механикњо ва таъмиргарони воситањои наќлиёт, таљњизоти
кишоварзї, истењсолї ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд васлкорї,
танзим, озмоиш, хизматрасонии техникї ва таъмири таљњизоти кишоварзї
ва истењсолї, воситањои наќлиёти заминї, дастгоњњои парвозкунанда,
киштињои дарёриро амалї
намуда, њамзамон, корњои челонгарии
мураккабии гуногун, танзим ва озмоиши таљњизот ва мањсулот, назорати
њолати техникии онњоро иљро мекунанд.
1677. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− васл, хизматрасонии техникї ва таъмири воситаҳои наќлиёти
автомобилї ва ќаторањои сайёри роњи оњан, дастгоњњои парвозкунанда ва
киштиҳо, таљњизоти кишоварзї ва истењсолї;
− танзим, созкунї ва озмоиши мошин ва таљњизоти васлшаванда ва
таъмиршаванда;
− васл ва таљзияи лавња (стенд)-њои озмоишї, тартиб додани номгўйи
нуќсонї ва барасмиятдарории ќабулу супоридани хуљљатњо.
1678. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
7231
Механикњо ва таъмиргарони воситањои наќлиёти автомобилї
7232 Механикњо ва таъмирчиёни дастгоњњои парвозкунанда,
ќаторањои сайёри роњи оњан
7233 Механикњо ва таъмиргарони таљњизоти кишоварзї ва истењсолї
7234 Таъмиргарони дучархањо ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
Эзоњ: Коргарон ба гурўњи асосии 8-Операторон ва васлгарони дастгоҳ ва
мошинҳои истеҳсолӣ ворид мешаванд, агар вазифањои иљрошаванда, асосан
таљрибаи кор ва дониши алоќаманд ба мошини
истифодашаванда ва
назоратшавандаро талаб кунад. Коргаронро ба гурўњи асосї 9-Коргарони
бетахассус дохил мекунанд, агар вазифањои иљрошуда корњои одии
такроршавандаро пешбинї мекунад, асосан бо истифодаи асбобњои дастї ва ќувваи
муайяни љисмонї, набудан ё кам будани таљрибаи корї ва дониши махсус,
ташаббус ва ќабули ќарорро талаб накунанд.

§ 2. 7231. Механикњо ва таъмиргарони воситањои наќлиёти автомобилї
1679. Механик ва кормандони таъмири воситањои наќлиёти
автомобилї васлкунї, танзим, созкунї, озмоиш, хизматрасонии техникї ва
таъмири муҳаррикҳо, љузъњо, механизмҳо ва таљњизоти њомили мошинњои
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–

мусофиркаш, боркаш, мотосиклҳо ва дигар воситаҳои наќлиёти
автомобилиро амалї мекунанд.
1680. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− Ошкор намудан ва ташхиси вайронии муњаррикњо ва ќисмњои
онњо;
− насб, муоина, озмоиш ва хизматрасонии муњаррикҳои воситањои
наќлиёти автомобилї ва мотосиклњо;
− иваз намудани љузъҳои муњаррик ё муҳаррики пурра;
− насб, муоина, танзим, ба ќисмњо људо кардан, барќарорсозї ва
иваз намудани ќисмњои нуќсдори воситањои наќлиёти автомобилї;
− насб ё танзими муҳаррикҳо ва боздорҳо, инчунин, танзим
намудани системаи чанбаракї ё дигар ќисмҳои воситаҳои наќлиёти
автомобилї;
− насб, танзим, хизматрасонї ва иваз намудани мехатроника ва
ќисмњои васитањои наќлиёти автомобилї;
− амалї намудани хизматрасонии наќшавии техникї, аз љумла иваз
намудани равған, маводи сӯзишворї- молиданї ва танзими муҳаррикҳо,
барои таъмини гашти равони воситаҳои наќлиёти автомобилї ва
мутобиќатї ба тартиби танзимкунандаи дараљаи ифлосшавї;
− васлкунии такрории муњарикњо ва ќисмњо баъди таъмир.
1681. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– механики воситањои наќлиёти автомобилї;
механик оид ба таъмири механотроникаи воситањои наќлиёти
автомобилї;
– механики муҳаррикҳои хурдњаљм;
– танзимгари муҳаррикҳои дизелї (наќлиёти автомобилї);
– таъмиргари воситањои наќлиёти автомобилї;
– челонгари таъмири автомобил;
– челонгари таъмири мошин ва тракторњои роњсозї-сохтмонї.
1682. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
– таъмиргар, дучархањо–7234;
– барќчии воситањои наќлиёти автомобилї –7412;
− механики барќї–7412;
– челонгар-васлгар, воситањои наќлиёти автомобилї –8211.
§ 3. 7232. Механикњо ва таъмиргарони дастгоњњои
парвозкунанда ва ќаторањои сайёри роњи оњан
1683. Механикњо ва таъмиргарони дастгоњњои парвозкунанда ва
ќаторањои сайёри роњи оњан хизматрасонии техникї, таъмир, танзим,
созкунї, озмоиши муњаррикњо ва љузъњои дастгоњи парвозкунанда, ба
монанди баданаи дастгоњи парвозкунанда, инчунин таљњизоти гидравликї
ва пневматикї, агрегатњо, асбобњо, системањо, мошинњо ва механизмњои
ба онњо насбгардидаро амалї мекунанд. Дар гурӯҳи мазкур, њамчунин,
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шўяндањои киштињои њавої дохил мешаванд. Онҳо шустушӯй ва тозакунии
рўкашњои ќисмати берунии киштињои њавої, тозакунии дохил ва
шустушўйи ҳама намудҳоро бо истифодабарї аз таљҳизоти махсус ва
мањлулњои кимиёвї таъмин менамоянд.
1684. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− насб, муоина, озмоиш ва хизматрасонии муњаррикњои дастгоњњои
парвозкунанда;
− иваз намудани љузъҳои муҳаррик ё муњаррики пурра;
− муоина ва озмоиши бадана ва ќисматњои дастгоњи паврозкунанда,
аз љумла дастгоҳи шассї, системаҳои гидравликї ва дастгоҳи зидди
яхбандї барои муайянсозии фарсудашавї, тарќишњо, шикастаҳо, ихрољ ё
мушкилоти дигар;
− хизматрасонии техникї, таъмир, таъмири кулл, навкунонї ва
озмоиш додани системањои созавї, механикї, гидравликии дастгоњњои
парвозкунанда;
− хондан ва шарњи дастурамалњо, вараќањои истифодабарї ва дигар
таснифот барои муайян намудани амалишавї ва усули таъмир ё ивази
ќисмњои корношоям ё зарбхўрда;
− хизматрасонии техникї,
таъмир ва иваз намудани унсурҳои
конструксияњои дастгоњњои парвозкунанда,
љузъҳо ва ќисмҳои
функсионалї, аз ќабили болњо ва фюзеляж, таљњизоти насбшуда, дастгоҳҳои гидравликї, системањои оксигенї, сӯзишворї, барќї, тагмонњо ва
зичкунандањо ;
− санљиши корњои иљрошуда барои муайян намудани он, ки
хизматрасонии техникї мувофиќи стандартҳо анљом дода шудааст ва
дастгоњи паврозкунанда ба кор омодааст;
− пешбурди журнали таъмир, њуљљатикунонии тамоми корњо дар
доираи хизматрасонии техникии профилактикї ва ѓайринаќшавї;
− насб ва озмоиши ќисмњои барќї ва электронї, љузъњо ва
системањои дастгоњњои парвозкунанда;
− васлкунии љузъњо ба ќисмҳо, ба монанди низомҳои радио, асбобҳои
назоративу
ченкунї,
индукторҳо,
инверторҳо
ва
низомҳои
сӯзишвориандозї дар парвоз;
− ташаккул додани баданаи филизї аз ќисматњо, блок– ќисматњо ва
ќисматњои њаљмї њангоми сохтани онњо дар коргоњ бо иљрои корњои
кафшеркунї, парчинкунї, сикказанї ва гузаронидани озмоиши
гидравликии танаи конструксияњо;
− истеҳсол, васлкунї, росткунї, нишонагузорї, насб ва таљзияи
љузъҳо, мањкамкунии таљњизот, конструксияњо, дастгоњ, бакњо, зарфњо,
систернањо, системањои њавотаъминкунї ва њавокашї;
− гузаронидани озмоиши таљњизоти истеҳсолшуда (дастгоҳҳо,
асбобњо ва системањо) бо кўмаки камера ва лавњапояњо (стендњо)-и
озмоишї бо танзимкунї ва созкунии онњо;
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− ба ќисмњо људокунї, нуќскунонї, таъмир ва васли механизмњо,
дастгоњњо, арматурањо, дизелњо, таљњизот,компрессорњо ва ѓайра;
− таъмир, муоина ва санљиши њолатии техникии таљњизоти механикї,
барќї ва пневматикї, ќисмњову љузъњои локомотивњо;
− шустан ва тоза кардани дастгоњњои парвозкунанда ва вагонњои роњи
оњан.
1685. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– механики њавопаймо;
– механик, баданаи дастгоњи парвозкунанда;
– механики низоми пневмогидравликї;
– механики муњаррики реактивї;
– механик–таъмиргари дастгоњњои парвозкунанда;
– челонгар оид ба муоина ва таъмири локомотив дар нуќтањои
хизмати техникї;
– челонгари таъмири дастгоњњои парвозкунанда.
1686. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
– муњандиси техникаи авиатсионї–2144;
– механик-таъмиргари
оид
ба
хизматрасонии
электроникаи
авиатсионї –7421;
– челонгар-васлгар, муњаррикњои авиатсионї–8211.
§ 4. 7233. Механикњо ва таъмирчиёни
таљњизоти кишоварзї ва истењсолї
1687. Механикњо ва таъмирчиёни таљњизоти кишоварзї ва истењсолї
љузъњо, агрегатњо, муњаррикњо, мошинњои кишоварзї ва саноатї,
таљњизоти механикиро ба ѓайр аз воситањои наќлиёти автомобилї,
муњаррикњои дастгоњњои парвозкунанда ва барќї љамъоварї, васл, танзим
мекунанд, озмоиш медињанд, хизматрасонии техникї мегузаронанд ва
таъмир мекунанд.
1688. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− насб, муоина, хизматрасонї ва таъмири муњаррикњо, мошин ва
таљњизоти механикї;
− молидани равѓан ва махлули конситетии муҳаррикҳои статсионарї
ва таљњизоти мошинї;
− муоина ва озмоиши мошинњо ва таљњизоти механикии таъмиршуда
барои санљидани мувофиќати онњо ба стандартњо ва таснифот;
− таљзияи мошин ва таљњизоти механикї барои гирифтани љузъњо ва
анљом додани таъмир;
− муоинаи љузъњо барои ошкор кардани нуќсњо, ба монанди аз кор
мондан ва фарсудашавии барзиёд;
− истифодабарии озмоишии мошин ва
таљњизоти механикии
таъмиршуда барои санљиши дурустии таъмир;
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− баќайдгирии корҳои таъмиршуда ва корњо оид ба хизматрасонии
техникї.
1689. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− механики сохтмонї;
− таъмиргари мошинњои кишоварзї;
− таъмиргари муњаррикњои статсионарии дизелї;
− таъмиргар, таљњизоти кўњкорї;
− челонгари корњои танзими механикї;
− челонгари таъмири мошин ва таљњизоти кишоварзї;
− челонагар–таъмиргар.
− 1690. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
− механики кондитсионер ва дастгоњњои хунуккунанда–7127;
− механики барќї–7412;
− челонагар-васлгари мошинњои механикї–8211.
§ 5. 7234. Таъмиргарони дучарха ва
коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
1691. Таъмиргарони дучарха ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
љамъ, насб, танзим, хизматрасонии техникї ва таъмири таљњизоти
дучархањо, аробачањои кўдакона, аробачањои маъюбї ва дигар таљњизоти
наќлиёти њаммонанди бемуњаррикро амалї мекунанд.
1692. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
– муоина, хизматрасонї ва таъмири дучархањо ва дигар таљњизоти
наќлиёти бемуҳаррик;
– тоза ва равѓан молидани милдонњо ва дигар љузъњои њаракаткунанда;
– иваз ва таъмири љузъҳо ва лавозимот, ба монанди боздор, тањвили
дандонадор, механизмњои њаракатвари занљир, чархҳо ва чанбараки
дучарха;
– иваз кардани љилдњои чарх ва назорат намудани фишор дар онҳо;
– бо рангпошак ранг кардани шоту;
– љамъ ва васл намудани дучархањои нав, аробачањои маъюбї ва
таљњизоти наќлиёти њаммонанди бемуҳарриќ.
1693. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– механик, дучархањо;
– таъмиргари воситањои наќлиёт бо идоракунии пойафшор;
– таъмиргари дучарха;
– таъмиргар, аробачањои кўдакона;
– таъмиргар, аробачањои маъюбї.
1694. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
– механик, мотосиклњо–7231;
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– таъмиргар, мопедњо–7231.
136. ЗЕРГУРЎЊИ 73. КОРГАРОНИ МАШҒУЛИ ИСТЕЊСОЛИ
АСБОБ ВА ДАСТГОЊЊОИ ДАЌИЌ, КОРГАРОНИ ЊУНАРЊОИ
БАДЕЇ ВА ИСТЕЊСОЛОТИ ПОЛИГРАФЇ
1695. Коргарони бо тайёркунии асбобњои даќиќ ва таљњизот
машѓулбуда, коргарони њунарњои бадеї ва истењсоли полиграфї дар кори
худ малакањои бадеї ва кори тахассусноки дастиро бо маќсади лоињакашї,
тайёр кардан, хизматрасонии техникї ва ороиши бадеї додани асбобњои
даќиќ, мусиќї, љавоњирот ва дигар маҳсулот аз метали ќиматбањо, сафолот,
фахфуриву шишагї, масолењи аз чӯб, матоъ, чарм ё масолењи њаммонанд,
инчунин мањсулоти чопї, ба монанди китоб, рўзномаву маљаллањоро
пайваста иљро менамоянд. Онњо дар кори худ, усулњои анъанавї ва/ё
усулњои баназдикї тањияшударо барои буридан, ќолибандозї, васл кардан,
бофтан ва оро додани маҳсулоти гуногун истифода мебаранд, дар раванди
пеш аз чоп кардан корњои њуруфчинї мегузаронанд, манганањои чопиро
танзим ва истифода бурда, мањсулоти чопиро, муќовабандї намуда, оро
медињанд, гардањоро тайёр мекунанд, таљњизоти гардачопкунандаро идора
мекунанд. Аксари машѓулиятњои зергурӯҳи мазкур сатњи дуюми тахассусро
талаб мекунанд. Ин гуна корњо метавон, дастї ё бо ёрии асбобњои дастї ва
асбобњои дастии механикї иљро гарданд,дар баъзе мавридњо танзим ва
истифодабарии мошину дастгоњњоро талаб мекунанд. Уњдадорињои
коргарони
зергурўњи мазкур дониши ташкили раванди истењсолот,
истифодабарии
мавод ва асбобњо, инчунин тавсиф вва таъйиноти
мањсулоти нињоиро талаб мекунанд.
1696. Вазифаҳои кормандони зергурўњи мазкур, одатан иборатанд:
− истеҳсол ва таъмири асбобу таљњизоти даќиќи навигатсионї,
метеорологї, оптикї ва дигар асбобҳову таљњизоти даќиќ;
− истењсол ва таъмири асбобҳои мусиќї:
− истењсоли љавоҳирот ва маҳсулот аз метали ќиматбаҳо;
− истењсоли маҳсулоти кулолї, зарфњои фахфурї, сафолї ва
шишагї;
− рангубор ва ороиши маҳсулоти гуногун;
− истењсоли асарњои њунарњои бадеї аз чӯб, нассољї, чарм ва
мањсулоти њаммонанд;
− корҳои чопї ва бастабандї. Уњдадорињои онњо метавонанд,
роҳбарии дигар коргаронро дар бар гиранд.
1697. Машғулиятњои зергурӯњи мазкур ба гурӯҳҳои хурди зерин тақсим
мешаванд:
731
Коргарони машғули истењсоли асбоб ва дастгоњњои даќиќ,
коргарони њунарњои бадеї
732
Коргарони истењсолоти полиграфї
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137. ГУРЎҲИ ХУРДИ 731.
§ 1. Коргарони машғули истењсоли асбоб
ва дастгоњњои даќиќ, коргарони њунарњои бадеї
1698. Коргарони машғули истењсоли асбоб ва дастгоњњои даќиќ,
коргарони њунарњои бадеї, дар кори худ малакањои бадеї ва кори дастии
тахассуснокро бо маќсади лоињакашї, тайёр кардан, таъмир, танзим,
хизматрасонии техникї ва ороиши бадеї додани асбобњои даќиќ, мусиќї,
љавоњирот ва дигар маҳсулот аз метали ќиматбањо, инчунин фахфурї
истифода менамоянд. Онњо дар кори худ, усулњои анъанавї ва/ё усулњои
баназдикї тањияшударо барои буридан, шакл додан, васл кардан, бофтан
ва оро додани маҳсулоти гуногун аз шиша, сафолот, нассољї, коњ, санг, чўб
ва чармро истифода мебаранд.
1699. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− тайёркунӣ, ҷуркунӣ, таъмир, хизматрасонии техникї ва насби
асбобҳои мусиќї ва даќиќ;
− сохтан, љамъоварї, таъмири љавоҳирот, маҳсулоти маросимї ё динї,
маҳсулот аз тилло, нуќра, дигар метали ќиматбаҳо ё сангњои ќиматбаҳо;
− буридан, пардоз, суфтакорї ва гузоштани сангҳои ќиматбаҳо ва
нимќиматбаҳо, аз љумла, алмосҳо, инчунин, зарробии маҳсулоти заргарї
ва метали ќиматбаҳо;
− сохтани маҳсулоти кулолї, зарфњои фахфурї, маҳсулоти
бењдоштию техникї, хиштњо, кошинњо ва чархҳои абразивї дастї ё бо
истифода аз мошинњо;
− дамдињї ва ќолибсозї, мангана кардан, буридан, сайќалдињї ва
суфтакунии шиша ё худ шаклдињии шишаи гудохта дар асоси ќолибҳо;
− ороиши маҳсулот аз чӯб, филиз, нассољї, шиша, сафолот ва дигар
масолењ, инчунин, тањия, нишонагузорї ва гузоштани њуруф, суроб,
монограммањо ва наќшњо барои тайёр намудани лавњањо;
− бо истифода аз усулҳои анъанавї, ба монанди хушк намудан ё
љаббондани чӯб, химча, коҳ, най, гил, садаф ва дигар мавод, инчунин,
буридан, ќолибгарї ва љамъкунї, бофтан, ранг кардан ва ороиш додани
маҳсулоти гуногун барои эҳтиёљоти шахсї, маишї ё бо маќсади ороиш;
− тайёр намудани мавод барои истењсоли ҷиҳози бофташуда ва
намудњои гуногуни сабад;
− истифодаи усулҳо ва амсилаҳои анъанавї барои истеҳсоли маводи
бофташуда,
гулдӯзишуда ва дигар љузъњои либос ва маҳсулоти
рӯзгордорї.
1700. Машѓулиятњои гурўҳи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
7311 Коргарони машғули истењсоли асбоб ва дастгоњњои даќиќ
7312 Истењсолкунандагон, љўрсозон ва барќароркунандањои асбобњои
мусиќї
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7313
7314
7315
7316
7317

7319

Кулолгарон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
Ќолибандозони мањсулот аз шиша, сангбурон, сайќалкорон ва
суфтагарон
Рассомон оид ба нақшу нигор, рассомон-ороишгарон, наќшканњо
ва тезобгарон
Коргарони њунарњои бадеї, истењсолкунандагони маҳсулоти
бофандагї аз чўб ва маҳсулоти њаммонанд
Коргарони њунарњои бадеї, истењсолкунандагони маҳсулоти
нассољӣ, чарм, мўина ва масолеҳњои њаммонанд ро истењсол
менамоянд
Коргарони ботаљрибаи меҳнати дастии ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
§ 2. 7311. Коргарони машғули истењсоли асбоб ва дастгоњњои даќиќ

1701. Коргарони машғули истењсоли асбоб ва дастгоњњои даќиќ
асбобу таљњизоти даќиќи навигатсионї, метеорологї, оптикї, воситањои
техникии барќароркунї, соатњои механикии дастиву деворї ва ѓайраро
месозанд, калибронї, таъмир мекунанд, хизмтарасонии техникї
мерасонанд, танзим ва насб мекунанд, инчунин, барои таъмини кори
дуруст онњоро танзим мекунанд.
1702. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− санљиши даќиќии ҳисобкунакҳо, асбобҳои ченкунї, нишондиҳандаҳо ё дигар дастгоҳҳои сабту назораткунї барои муайян намудани
ќисматҳои вайрон ва мутобиќатї ба стандартҳо;
− андозабандии асбобҳо ё тарозуњо бо истифода аз асбобҳои дастї,
компютерҳо ё дастгоҳҳои электронї;
− муоинаи ќисмњо, пайвастњо ва дастгоњи њаракатовар барои муайян
намудани вайронињо;
− љамъкунии асбобњо ва дастгоњњо, ба монанди: барометрҳо,
клапанҳои гузаронанда, гироскопҳо, гигросанљметрҳо, суръатсанљњо,
тахометрҳо ва термостатҳо;
− озмоиш, калибронї ва танзими асбобҳои электронї, симобї,
анероидї ва дигар навъҳои асбобњои метеорологї барои таъмини
мувофиќатии онњо ба таснифоти интишоршуда ва наќшањои принсипиалї
бо истифода аз волтметрҳо, оссиллографҳо, асбобњо барои санљиши
чароѓњои электронї ва дигар асбобҳои назоратї-ченкунанда;
− таъмир ва љўр намудани асбобҳои оптикї, ба монанди: заррабинҳо,
телескопҳо, теодолитҳо ва секстантҳо;
− таъмир, тоза ва танзим намудани механизмњои соат, ба монанди:
соатњои дастиву деворї;
− тоза кардан, шустан ва хушк намудани љузъҳои соат бо истифодаи
маҳлулҳо ва дастгоҳҳои ултрасадої ё механикї;
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− озмоиши соатҳо барои даќиќї ва корношоямї бо истифода аз
асбобҳои ченкунї ва электронї;
− санљиши коршоямии агрегатҳо мувофиќ бо таснифот ва таъмини
нишондињандањои пешбинишуда ва
эњсоснокї тавассути озмоишҳои
стандартї.
1703. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– суфтагари дандонањои љузъҳои соат;
– усто оид ба сохтани асбобњои метеорологї;
– усто оид ба сохтани асбобҳои љарроҳї;
– устои таъмири таљњизоти суратгирї;
– устои васлкунї, таъмири воситањои техникии эњёгардонї;
– механики маҳсулоти протезї-ортопедї;
– васлгари асбобу дастгоњњои љарроњї;
– соатсоз.
1704. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
– техники дандонсоз–3214;
– челонгар оид ба тайёр намудани ќулф–7222;
– оператори дастгоњ–7223;
– љамъоварандаи соат–8213.
§ 3. 7312. Истењсолкунанда, ҷӯркунанда
ва барќароркунандагони асбобњои мусиќї
1705. Истењсолкунанда, ҷӯркунанда ва барќароркунандагони асбобњои
мусиќї асбобњои мусиќиро месозанд, љамъ, таъмир, танзим ва барќарор
намуда, инчунин бо ёрии асбобҳои механикї ё дастї љўр месозанд. Онњо
одатан, ба як намуди асбобњо ихтисосноканд, масалан, асбобњои торї,
асбобҳои биринљии нафасї, асбобњои мусиќии забонакї, фортепиано ё
асбобҳои зарбї.
1706. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− истењсол ва љамъоварии асбобњои мусиќї ва љузъњои асбобњои аз
чӯб, эбонит, метал, чарм ва дигар масолењ сохташуда:
− таъмир ё иваз кардани љузъҳои асбобҳои мусиќї, аз ќабили торњо,
харак, мовут ва тугмачаҳо бо истифода аз асбобҳои дастиву механикї;
− навохтани асбобњои мусиќї барои бањо додан ба сифати садои онњо
ва ошкор намудани нуќсонњо;
− танзими тарангии тор барои бадастории оњанги зарурї ё баландии
садои асбобҳои торї;
− танзими найҳои лабї, забонакї ё сӯрохиҳо дар пойњои лўлањои
арѓунун бо истифода аз асбоби дастї барои танзими љараёни ҳаво ва
баландии садо:
− љўрсозї ва хизматрасонии лўлањои арѓунун бо роњи танзими
баландии садои арѓунун барои нотаи «до» бо ёрии баландии садодињии
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камертон, инчунин, љўрсозии баландии садодињии дигар лўлањои арѓунун
нисбат ба баландии лўлањои љўршуда;
− кашидани чарм ба таблњои асбобњои зарбавї;
− љӯр кардани аккордеонҳо тариќи сомеа бо роҳи муќоисаи баландии
садои забонакњо бо оњанги асосї ваа суфта кардани забонакҳо барои
гирифтани баландии садодињии стандартї;
− танзими тугма ва клавишњои асбобњои забонакї ва нафасї;
− танзими асбобҳои зарбї барои гирифтани ба садодињии баланди
зарурї тавассути кашидан ё суст кардани косањои торњо, ки дар ќисмати
болої ё дар ҳар ду тарафи асбоб љойгиранд;
− танзим ва насб кардани лўлањои нави арѓунун ва фортопиано дар
биноњо
1707. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– созандаи асбобҳои мусиќї;
– љурсози пианино ва роялњо;
– барќароркунандаи асбобњои мусиќї;
– васлкунандаи асбобњои нафасї;
– васлкунандаи асбобњои мусиќї;
– љамъоваранда-васлгари асбобњои клавишї;
– љамъоваранда-васлгари асбобњои камончагї.
§ 4. 7313. Кулолгарон ва
коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
1708. Кулолгарон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд маҳсулоти
кулолї месозанд, маҳсулоти сафолї, абразивї, фахфурї, фахфурїчиниворї, сафолии барќї ва маҳсулоти сафолии сохтмониро дастї ё бо
истифодаи мошинњо шаклдињї, пардоз ва мангана мекунанд.
1709. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− истењсоли маҳсулоти кулолї ва аз фахфур;
− тайёр намудани ќолибњои гилї ва гаљї;
− хондани наќшањои техникї барои омӯзиши талаботи мизољон;
− ќолибандозии маҳсулот дастї барои сохтани мањсулот дар шакл ва
андозаи лозимї;
− батанзимдарории суръати гардиши чархи кулолї ба андозаи
шаклгирии маҳсулот ва тунук кардани деворҳои зарф;
− идоракунии мошинҳои кулолї барои шаклдињии зарфҳои сафолї,
аз ќабили гулдонҳо, косаҳо, табаќу табаќчаҳо, шаклдињї ва ба тафдон
гузоштани маҳсулоти кулолї;
− батанзимдарорї ва созкунии узвњои идоракунии лойлшурак, ки
њиссаи гилро омехта, фишурда, бурида ва дар ќолабҳо љойгир мекунанд;
− њамвор кардани сатњњои маҳсулоти тайёр бо истифодаи белчаи
резинї ва исфанљи мартуб;
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− ќолибандозї ва манганакунии мањсулоти сафолии сохтмонї ва
барќї аз хамираи пластикї ва хокаї;
− тайёр намудани чарњњои абразивї бо роњи шаклдињї ва мангана
кардани хамираи абразивї тариќи дастї ё мошинї;
− муоинаи мањсулоти тайёр барои ошкори нуќсон ва назорати
дурустии шакл ва андозаи љузъњо бо истифодаи штангенпаргор ва
ќолибњо;
− омода намудани кор барои фурӯш ё намоишгоҳҳо ва дастгирии
муносибат бо фурӯшандагони чакана, инчунин, бо намояндагони љомеаи
кулолї, санъат ва шабакањои захиравї бо маќсади мусоидат ба фурӯш ё
гузаронидани намоишгоњии корњо.
1710. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– кулолгар;
– амсиласоз,зарфњои гилї ва сафолї;
– манганачии мањсулоти сафолии сохтмонї;
– ќолибсози маҳсулоти абразивї;
– ќолибсози мањсулоти сафолии сохтмонї;
– ќолибсози хишт ва кошин;
– ќолибсози мањсулоти фахфурї ва чинии хом;
1711. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўҳњои ибтидоии дигар
мансуб:
– рассоми сафолот–2651;
– оператори танури кулолгарї (маҳсулоти кулолгарї ва фахфурї)–
8181;
– оператори танури пазиш (пухтани хишт ва кошин)–8181.
§ 5. 7314. Қолибсозони маҳсулот аз шиша,
сангбурњо, сайќалкорон ва суфтагарон
1712. Ќолабсозони мањсулоти шишагї, сангбурҳо, сайќалкорон ва
суфтагарон шишаро дам медињанд, ќолибандозї, мангана мекунанд,
мебуранд, суфта ва сайќал медињанд, инчунин, бо истифода аз ќолабњои
тайёр шишаи гудохтаро ба шакл медароранд.
1713. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− бо истифода аз сархонаи газї ё тафдонҳо, инчунин давр занондани
шиша барои гармкунии баробар гармкунии шиша то ба ҳолати мулоимї;
− дамкунии шиша ва ќатъкунии найча барои ба даст овардани
асбобҳои илмии шаклдори махсус, ба монанди колбаҳо, ретортаҳо ва
чаќонакњо;
− суфтаву сайќал додани пуркунанда ё ќисмҳои шишагї барои
бартараф кардани нуќсонҳо ё омода намудани сатњњо барои коркарди
минбаъда, ҳамвор
ва суфта кардан бо истифода аз дастгоњњои
суфтакунандаи тасмадор ё дискҳои сайќалдиҳї;
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− муоинаи ашёи хоми шиша ва маҳсулоти
тайёр, инчунин,
тамғагузорї ё саќаткунии маҳсулоти нуќсондро, ба монанди доғҳо,
чакрањо, пай, барљастагї, порашудаї, харошида ё шакли номаќбул ё
коркард ;
− шиносої бо супоришномаҳо љињати иљрои кор барои муайян
намудани андозаҳо, љойњои чок ва миќдори масолеҳи барои буриш зарур;
− мушоҳидаи аз рўйи асбобҳои ченкунї, нашрњои компютерї ва
мониторҳои видео барои санљиши риояи шартҳои коркарди зарурї ва
ворид намудани тағйирот дар ҳолати зарурї ;
− гузоштани ќолаб ё расмҳо ба шиша, чен кардани андозаҳо ва
нишонагузории хатҳои буриш бо истифода аз асбобҳо барои буриши
шиша, инчунин буриши шиша аз рӯи суроби нишонашуда ё колиб;
− љўрсозї, истифодабарї ва танзими таљњизоти компютерї
ё
роботкунонидашуда барои буридани шиша;
− муоина, баркашї ва ченкунии маҳсулот барои санљиши мутобиќатї
ба таснифот бо истифодаи
асбобҳо, ба монанди микрометрҳо,
штангенпаргор, асбобњои пурбин ва љадвалњо;
− танзимкунии харорати тафдонњо ва мутобиќ ба навъи шишаи
коркардшаванда;
− гузаронидани наќшу нигор барои ќисмҳои алоҳидаи витраж аз
наќшањои калонмиќёс ба ќоѓази ќолибї бо истифодаи ќалам барои
гузаронидани наќша;
− пошидани маҳлули нуќра ба шиша барои ба даст овардани
инъикоскунандаи сатњ бо истифода аз таппончаи рангпошї;
− нишонагузорї, буридан, суфта кардани шишаҳои оптикї ва дигар
шиша тибќи андозаҳои муќарраршуда ва баркашї барои ташаккул додани
шаклдињии нимтаёрњои линзаҳо барои истифодабарї ба сифати шишањои
соат.
1714. Намунаҳои шуғле, ки ба гурӯҳи ибтидої мансуб њастанд:
– суфтагар и шиша ва мањсулоти шишагин;
– манганачии шишаи гарм;
– манганачии маҳсулот аз хокаи шиша;
– бурандаи шиша (шишабур);
– њаводињандаи шиша (пуркунандаи њаво дар дохили шиша);
– шишадамкун;
– сайќалдињандаи шиша.
1715. Баъзе шуѓлҳои ҳаммонанд, ки ба гурўњи ибтидоии дигар
мансубанд:
– шишагар – 7125;
– оператори мошин,истењсоли шиша–8181;
§ 6. 7315. Рассомон оид ба нақшу нигор,
рассомон-ороишгарон, наќшканњо ва тезобгарон
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1716. Рассомон оид ба нақшу нигор, рассомон-ороишгарон,
наќшканњо ва тезобгарон ба маҳсулоти шишагї расм, наќшњо, асарњои
тасвириро мекашанд, наќшу нигори бадеии мањсулоти фахфурї-фаянсї,
маҳсулоти майолика, лаълињои филизї, сурати барљаста ва дигар
маҳсулоти филизї ва чӯбиро иљро мекунанд, дар сатњњои маҳсулоти сирдор
наќшу нигор мекашанд, корњои рассомии тавсифдоштаи зинатдињї,
рекламавї ва њуруфчиниро иљро мекунанд. Онњо ангора месозанд, њарфњо,
суробњо, монограммањо ва наќшњоро барои лавњањо нишона гузошта,
мекашанд, наќшу нигорњои ороишї ва гулиро наќшканї ва тезобкорї
мекунанд.
1717. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− кашидани наќшҳои ороишї бо даст дар маҳсулот, ба монанди
кулолї, шиша, ќуттиҳои тамоку ё куббаи чароѓ;
− гузарондани расмњои ороишї ё наќшу нигор аз колибњои ќоѓазї ба
маҳсулот ва иљрои наќшу нигори рассомї бо рангњо,эмалњо, лок ва дигар
масолењ;
− љамъбаст ва коркарди љузъҳои тасвирї, ба монанди хатҳо, фазо,
ҳаљм, ранг ва дурнамо барои ба даст овардани таъсири дилхоҳ, аз љумла,
интиќоли ѓояњо, эҳсосот ё руњия;
− нишонагузорї ва кашидани ҳарфҳои як ё якчанд забон, суроб,
монограммаҳо ва расмҳо барои тайёр кардани лавњањо;
− сохтани ангорањо, кашидани ҳарфҳо дар нимтайёрњо ё масолењи
гардавї барои тайёр кардани ќолиб ё гардањо;
− сохтани ќолибњо ё ҳарфҳо барои кашидан дар маҳсулот, ба монанди
лавњањо, зарфњо, маҳсулоти кулолї ё лавњањои руњин;
− истифодаи таъминоти барномавї ва таљњизоти маршрутонї барои
гирифтани тасвирњои буриши сеченака бо маќсади кашидани лавњањои
калонтар, инчунин, лавњањои наќшканшуда ва кошинкоришуда;
− тарҳрезї ва тайёркунии ҳарфҳои муќаррарии ҳамворбурида, ҳарфҳо
бо сояафкан бо ёрии винил ё ҳарфҳои чопии барои истифодабарї тайёр;
− навиштан, кашидан ё чопи лавњањо ё руќъањои рекламавї барои
намоиш ва ё дигар маќсадҳо;
− буридани ҳарфҳо ва лавњањо барои тасвири онњо аз вараќаҳои
ғилофї ё картон дастї ё бо истифодаи мошинњо, ба монанди арраҳои
барќии дастї ё дастгоњи тасмааррадор;
− муоинаи ангорањо), диаграммаҳо, намунањо, равшанинусха ё аксњо,
интихоби расмњо барои тезобдињї, буридан ё наќшкании маҳсулоти
коркардшаванда ;
− ченкунї ва ҳисобкунии андозаи ҳарфҳо, расмҳо ё наќшу нигор
барои наќшканї;
− наќшканї ва чопи наќшу нигор, гулшориҳо, нишонањои молї,
суроб ё ҳарфҳо дар сатњњои њамвор ё каљхати намудҳои гуногуни
маҳсулоти филизї, шишагї, пластмасї ё сафолї;
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− тезобкунии наќшу нигори ороишї, нишонагирии калибронї ва
дигар тасвирњо дар маҳсулоти шишагї.
1718. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– наќшкани фахфур;
– наќшкан дар шиша;
– ородињандаи намоишљевон;
– ородињандаи реклама;
– рассомкори шиша;
– рассомкори маҳсулоти фахфурї ва сафолї;
– тезобчии шиша бо кислотаи гудозиш;
– минокор (сирдавон), шиша;
1719. Баъзе машѓулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– рангмол, биноњо–7131;
– рангпош, воситањои наќлиёти автомобилї–7132;
– рангпош, мањсулоти саноатї–7132;
– оператори мошин, наќшу нигори маҳсулоти аз шиша– 8181;
– оператори мошин, наќшу нигори маҳсулоти сафолї–8181.
§ 7. 7316. Коргарони њунарњои бадеї, истењсолкунандањои
маҳсулоти бофта, маҳсулоти чўбин ва масолењи њаммонанд
1720. Коргарони њунарњои бадеї, истењсолкунандањои маҳсулоти
бофта, маҳсулоти чўбин ва масолењи њаммонанд, навъњои ќиматноки чӯб,
химча, кундањо, гирењрешањоро захира мекунанд, људо ва коркард
мекунанд, усулњои анъанавиро ба моанди хушкунї ё таркунї барои тайёр
намудани чӯб, коњ, най, гил, садафњо ва дигар масолењ истифода мебаранд,
буридан, ќолабандозї, љамъоварї, бофтан ё ранг кардан ва ороиш додани
маҳсулоти гуногун барои истифодаи шахсї ё маишї ё бо маќсади ороишї
анљом медињанд.
1721. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− захиракунии чӯб, химча, гирењреша, коњ, ќамиш, садаф ё масолењи
њаммонанд;
− кандакорї кардани мавзуоти набототї ва бадеї дар сатњи љу4д бо
маќсади ороиш;
− дастї кашидани наќшњои ороишї дар шиша, маҳсулоти кулолї ё
зарфњои фахфурї;
− кандакорї, васл, расмкашї ва ороиш додани ашёи гуногуни
таъйинати шахсї ё маишї, аз љумла нонгиракњо, хўришгиракњо, ќошуќњои
оростанї, тахтачањо, лаълињо, гулдонҳо, кӯзаҳо, сабадҳо, хаскўлоҳҳо,
бурёњои хасї ва ашёњои њаммонанд;
− кандакорї, васл ва ранг кардани ашёҳои гуногуни ороишї, аз љумла
ҳайкалчаҳо ва дигар асарњои санъати њайкалтарошї, суробњои шоҳмот,
ороишоти заргарї, бозичаҳои чӯбї ва ашёњои њаммонанд;
− тайёр кардани љињози бофта аз химчањо ва масолењи њаммонанд;
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− истењсоли маҳсулоти санъати бадеї аз чӯб
− тайёр кардани сабадњои гуногун аз химчањои бофта, най, ќамиш ва
масолењи њаммонанд барои ороиш ва истифодаи маишї.
1722. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– буѓдињандаи гирењреша;
– сабадбоф;
– истењсолкунандаи маҳсулоти санъати бадеї аз чӯб;
– истењсолкунандаи маҳсулоти санъати бадеї аз химча;
– усто оид ба истењсоли ҷиҳози бофта;
– устои маҳсулоти санъати бадеї аз чӯб;
– коргар, маҳсулот аз чӯб;
– коргар,, бофанда аз най.
1723. Баъзе машѓулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– рассом–ороишгар–3432;
– оператори мошин (маҳсулоти чӯбї)–7523.
§ 8. 7317. Коргарони ҳунарҳои бадеии истењсолкунандаи
маҳсулот аз нассољӣ, чарм, мўина ва масолеҳи њаммонанд
1724. Коргарони њунарњои бадеии маҳсулоти нассољӣ, чарм, мўина ва
масолеҳи њаммонанд истењсолкунанда техника ва усулњои анъанавиро
барои истењсоли масолењи бофандагї, бофта, гулдӯзї, љузъњои бофандагї
ва дигар љузъњои бофтаи либос ва маҳсулоти ашёи рўзгор, инчунин,
пойафзоли анъанавї, љузвадон, камарбанд ва дигар лавозимот истифода
мебаранд.
1725. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− ресидан ва рангкунии пашм, пахта ва дигар матоъ бо рангњои
табиї ;
− тӯрибофї, бофандагї бофтан ё гулдӯзї барои тайёр намудани
љузъњои гуногуни либос ва ашёњои рӯзѓор;
− омодакунї ва ранг кардани чарм бо рангњои табиї ва истењсоли
пойафзоли анъанавї, љувзадон, камарбанд ва дигар лавозимот бо
наќшкўбї, рангкунии расм ва гулшорї;
− истеҳсоли маҳсулоти бадеї-ороишї аз матоъ бо истифода аз
техникаи батик, кулоњњои миллї, маҳсулот барои ороиши дохили бино,
асарњои бадеї ва мавзўї бо навъҳои гуногуни техникии наќќошї дар
матоъ;
− бофтани матоъҳои якранга ва гуногунранг (адрас, атлас), матои
ороишї, тӯрї, ќолинњо ё дигар матоъ бо истифода аз дастгоҳҳои
бофандагии дастї;
− истењсол (бофтан)-и ќолин бо усули бофтани бадеии гирењ;
− бофтани либос ва дигар мањсулот бо мошинњои идоракунии дастї ё
дастї;
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− бо чангак бофтан ё истењсоли шероза дастї;
− созтани ќолиб ва буриши чарму мӯина, васлкунии маҳсулоти
бадеї аз чарму мўина ва дӯхтани онњо дар мошинањо, гулдузии бадеии
маҳсулоти чармї ва мўина, пардози онњо бо дарзњои ноаён, аппликатсия;
− дастї бофтани тўр;
− муайян намудани навънокї ва гурўњи нахи табии нассољї.
1726. Намунаҳои машѓулияти ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– кашидадўзи чарму мўина;
– бофанда (либоса);
– истењсолкунандаи маҳсулот аз матоъ бо наќшу нигори бадеї;
– истењсолкунандаи маҳсулоти бадеї аз чарм;
– коргар, истењсолкунандаи маҳсулот аз чарм;
– коргар, истењсолкунандаи ќолин;
– коргар, истењсолкунандаи матоъ;
– васлкунандаи маҳсулот аз чарму мўина;
– бофанда, ќолинњои дастї.
1727. Баъзе машѓулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– оператори мошини шоначин, нахи нассољї–8151;
– оператори мошини бофанда–8152;
– оператори мошинњои бофандагї–8152.
§ 9. 7319. Коргарони соҳибихтисоси меҳнати
дастии ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
1728. Ба ин гурӯҳи ибтидої коргарони соњибихтисоси мењнати дастие,
ки бо њунарњои анъанавї машѓуланд ва ба гурўњњои дигари ибтидої
шомил нестанд, дохил мегарданд. Масалан, ба ин гурӯҳ коргарони
соњибихтисоси мењнати дастие, ки бо ҳунарҳои мардумї машѓуланд, бо
метали
ѓайриасил,
сангҳои
табиї
машѓуланд,
инчунин,
истењсолкунандагон ва барќарорсозони маҳсулоти бадеї аз устухон, шох,
ќањрабо ва масолењи монанд дохил мешаванд.
1729. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− истењсолкунандагони маҳсулоти бадеї аз филиз, коркарди кимиёвїњароратї, корњои лањимкорї, оњангарї ва сайќалдињии филиз;
− васлкунии маҳсулоти филизї бо истифода аз парчинњо, пайванди
рахпечї, ширеш кардани љузъњо ва сирпӯшонї тайёр кардани ширеш рўйи
дастури муќарраргардида;
− аз гач омода намудан амсилањои њайкалњо ва тахтањои ёдгорї бо
матн аз рўйи наќшањо ва ќолибњо;
− сиёњикунї ва пӯшонидантобишдињиии асарњои њайкалтарошї ва
љузъњои меъморї;
− обутобдињї, буридан ва суфта намудани кањрабо бо маќсади ба он
додани шаклњои хотимавї;
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− истењсоли маҳсулоти бадеї ї аз кањрабо, суфтан, сайќалдињї, љило
додан, љамъ ва васлкунии љузъњои филизї;
− коркарди маҳсулоти бадеї аз устухону
шох дар дастгоњњои
харротї, рандаву пармакунї, омодакунии маҳсулот бо холигињои дохилї;
− кандакории бадеї дар устухон ва шох дар техникаи нафис ва
релефии кандакорї аз рўйи намуна, васлкунї, љамъоварї, устуворкунї,
часпонидани љузъњо ва ќисмҳо.
1730. Намунаҳои шуғле, ки ба гурӯҳи ибтидої мансуб њастанд:
– устои бозичањо, филиз;
– истењсолкунандаи маҳсулоти бадеї аз филиз;
– устои истењсоли шамъ;
– коркардкунандаи маҳсулот аз шоху устухон;
– коргар, мањсулот аз сангин;
– васлкори маҳсулот аз ќањрабо.
138. ГУРЎҲИ ХУРДИ 732.
§ 1. Коргарони истењсолоти полиграфӣ
1731. Коргарони истењсоли полиграфї корњои пешазчопї
мегузаронанд, манганањои чопиро танзим а истифода менамоянд,
мањсулоти чопиро муќовабандї ва ороиш медињанд, гардањоро омода
менамоянд ва таљњизоти чопи гардави ро идора мекунанд.
1732. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешаванд:
− идоракунї
бо
камераҳои
аксбардории
нусхачопкунанда
(репродуксионї) ва дигар таљњизоти аксбардорї барои аз нав њосил
кардани амсилањои аслии нусхачопкунии аксњо дар навор, ќолибњои чопї
ва асбобњои раќамии барориш;
− истифодабарии
таљњизоти
компютерии
бо
мониторҳо
љињозонидашуда барои сканеронї, људокунї ва тасњењи ранг, ретуш
(фотошоп)ва дигар равандҳо љињати гузарондани нусхаҳо ба навор ва
њосил кардани навор барои тайёр кардани ќолибњои чопї, силиндрҳо ва
барориши раќамї;
− љўрсозї, истифодабарї ва мониторинги мошинҳои барои
њуруфчинии матбаавї, аксбардории нусхаҳо, чоп ва буридан, зењгирї,
ќисматбандї ва љузъбандии маводи чопї;
− амаликунонии
коркарди нињоии наќшавї ва хизматрасонии
техникии мошинњо;
− тайёркунии гардањо ва истифодабарии таљњизоти чопи гардавї.
1733. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин дохил мешаванд:
7321 Коргарони марҳилаи тонашрии мањсулоти полиграфӣ
7322 Чопгарон
7323 Пардозгарон ва муќовабандон
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§ 2. 7321. Коргарони марҳилаи тонашрии маҳсулоти полиграфї
1734. Коргарони марҳилаи тонашрии истеҳсолоти полиграфӣ корњои
тањрирї, андозабандї, њуруфчинї ва тартибдињии матн ва тасвирҳои
графикиро дар шакле, ки барои истифодабарї дар равандҳои гуногуни чоп
ва такрористеҳсолкунї бо дигар воситаҳои ќабулкунандаи босиравї
корояманд, иљро менамоянд.
1735. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− идоракунї
бо
камераҳои
аксбардории
нусхачопкунанда
(репродуксионї) ва дигар таљњизоти аксбардорї барои аз нав њосил
кардани амсилањои аслии нусхачопкунии аксњо дар навор, ќолибњои чопї
ва асбобњои раќамии барориш;
− истифодаи барномањои амалї (замимањо)-и компютерї барои
сохтани тасвир, матн, амсилаи аслї ва сањифабандї барои инъикос дар
чопкунанда ва дигар воситаҳои ќабулкунандаи босиравии њомилони
иттилоот;
− идоракунии таљњизот барои сохтани шаклњои чопї ба маќсади
њосил кардани тасвир аз навор дар ќолибњои чопї, асбобњои раќамии
барориш ва мошинњои чопї;
− истифодабарии
таљњизоти
компютерии
бо
мониторҳо
љињозонидашуда барои сканеронї, људокунї ва тасњењи ранг, сохтани
ниќобњо, муносибати љодкорона ба ороиш, якљоякунї, бологузорї, ретуш
(фотошоп)ва дигар равандҳо љињати гузарондани нусхаҳо ба навор ва
њосил кардани навор барои тайёр кардани шаклњои чопї, барориши
раќамї ва силиндрҳо;
− иљрои тасњењкории раќамї ва кимиёвї дар системаҳои раќамї,
инчунин, наворҳои манфї ва мусбат;
− арзёбии нусхањои таљрибавї, санљиш ва тасњењи онњо барои
таъмини сифат;
− тайёр ва танвири ќоѓази пигментї барои гузарондан ба силиндрњо
бо усули ивазкунї ва зоњир кардани тасвир.
1736. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– истењсолкунандаи шаклњои чопї (муњр);
– гардасоз;
– васлгари шаклњои чопї (чопи гардавї);
– њуруфчин;
– оператори дастгоњи барориш;
– оператори системањои нашриётии рўйимизї;
– оператори худкор ва системањои аксчинї;
– гардабарор;
– наќќори расм;
– мутахассиси чопи расм дар санг.
§ 3. 7322. Чопгарон
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1737. Чопгарон мошинҳои раќамї, офсетї, флексографї, чопи амиќ,
рӯзномаву маљалла ва дигар мошинњои чопиро соз мекунанд ва истифода
мебаранд.
1738. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− созкунї, батанзимдарорї ва назорати механизмҳо бо ќувваи таѓзия
тавассути тагмон, механизмњои дињиш, асбобњои рангкунї ва дигар
љузъҳои функсионалии мошинҳои чопї;
− омехтакунии ранг ва обкунандањо мувофиќи стандартҳо ва
батанзимдарории дињиши коғаз ва ранг ҳангоми чоп;
− мониторинг, арзёбї ва муайян кардани асбобҳои чопї барои
назорати сифати чоп дар асоси чопњои озмоишї, инчунин, бартарафсозии
вайронињо;
− истењсоли маҳсулоти гуногуни чопї бо истифода аз асбобҳои чопии
раќамї, ротатсионї (даврзанана), офсетї, флексографї ва чопи амиќ,
инчунин, низомҳои пардозиши бо асбобњои чопї муттаҳидшуда;
− тайёр кардани ќолибҳои чопї, тасмањои офсетї вак силиндрҳои
чопї барои асбобҳои хурдандозаи чопии офсетї;
− дохил намудани ќоѓазњо ба механизмњои дињиш;
− назорати кори таљњизот ва сифати чоп;
− хизматрасонии техникї,, батанзимдарорї, таъмир ва тоза кардани
мошинњо;
− гирифтани тасвирҳои раќамї барои чоп, инчунин гузарондан ва
баровардани он.
1739. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– чопгари чопи баланд;
– чопгари чопи амиќ;
– чопгари чопи металлографї.
§ 4. 7323. Пардозгарон ва муќовабандон
1740. Пардозгар ва муќовабандони китобњо ва дигар нашрияњои
чопиро муќова карда, онњоро ба воситаи даст ё бо асбобњои нашриявї ва
дигар гурўњњо ба тартиб меоваранд.
1741. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− созкунї ва назорати кори дастгоњњои муќовабандї ва таљњизоти
зинатдињї; муќовасозии китобҳо аз як мавод, дар таркиби муќовасозї ва
таъмири онњо;наќшандозии навиштаљот ва расмњо дар муќоваи сарпўши
китобҳо ё нашрияҳои санъати бадеї;
− зењгирї, ќисматбандї ва дӯхтани дафтарњо бо воситаи даст ё
мошинњо;идоракунии
асбобњои коѓазбурии намуди гилотинї барои
рахпеч ва буридани ќоѓаз пеш аз чоп ва баъд аз он, инчунин, бо
идоракунии электронї барномасозии агрегатњо ;
− идоракунии низом барои намоиши маводњои чопї дар рӯзномаҳо,
маљаллаҳо ва лифофаҳо;
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− ба таври автоматї ё дастї ороиши санъати бадеии мањсулоти чопї;
− истифодабарии
дастгоњњои суратгирї ва нусхабардории
электронии .
1742. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– операторони дастгоњњои резакунанда;
– операторони дастгоњњои чиндагирандаи вараќњо;
– операторони дастгоњњои андозаи хурди љузъбандї-муќовабандї;
– операторони дастгоњ барои наќшкунии зарњал;
– операторони хати њатмї;
– операторони дастгоњи ќатъкунанда;
– китобчин.
139. ЗЕРГУРЎЊИ 74. КОРГАРОН ДАР
СОЊАИ ТЕХНИКАИ БАРЌЇ ВА ЭЛЕКТРОНИКА
1743. Коргарон дар соњаи техникаи барќї ва электроника
хизматрасонии техникии системаи ноќили барќї, таљњизоти механикаи
барќї ва дигар асбобњои барќї, хатҳову ноќилњои барќдињанда ва
таъмини барќ, инчунин, таљњизот ва низомҳои электрониву
телекоммуникатсиониро
насб, соз ва
амалї мекунанд. Аксари
машѓулиятњои ин зергурӯҳ сатњи дуюми тахассусро талаб мекунанд. Кор бо
воситаи даст ва истифодаи дигар асбобњо барои кам кардани ќувваи
љисмонї, муњлати иљрои супоришњои мушаххас, инчунин,
бењтар
намудани сифати мањсулот иљро мегарданд.Уњдадории коргарони ин
зергурўњ дониши ташкили раванди истењсолот, барои истифодабарии
масолењ ва асбобњо, инчунин сифат ва таъминоти мањсулоти нињоиро талаб
мекунад.
1744. Вазифаҳои кормандони ин зергурўњ одатан аз инњо иборатанд:
− насбкунї, хизматрасонии техникї, љамъкунї ва батанзимдарории
барќї ва ноќилњои системаи элктронї, мошин ва таљњизот;
− омўзиши нусхањо, наќшаҳои ноќили барќї ва хусусиятњо барои
муайян кардани корњои пайдарпайї ва усулҳо;
− санљиш ва озмоиши низомҳои барќї ва электронї, таљњизот,
ноќилҳо ва мошин барои муайян кардани хатар, нуќсњо ва зарурати
танзим ё таъмир;
− насбкунї, хизматрасонии техникї ва таъмири хатњои интиќоли
барќу алоќа;
− пайвасти ноќилҳои барќї, телекоммуникатсионї ва интиќоли
маълумотњо;
− хизматрасонии техникї,
бартарафкунии
носозї, љамъкунї,
батанзимдарорї, озмоиш ва таъмири таљњизоти электронї ба монанди
мошинҳои саноатї ва назорати системањо,
инчунин, таљњизоти
телекоммуникатсионї ва интиќоли маълумот.
1745. Машғулиятњои гурӯњи асосии мазкур ба зергурӯҳҳои зерин дохил
карда мешаванд:
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741
742

Васлгарони барќ ва таъмиргарони таљњизоти барќї
Васлгарон ва таъмиргарони таљњизоти электронї ва телекоммуникатсионї
140. ГУРЎҲИ ХУРДИ 741.
§ 1. Васлгарони барќ ва таъмиргарони таљњизоти барќї

1746. Васлгарони барќ ва таъмиргарони таљњизоти барќї
хизматрасонии техникии системаи ноќилњо, таљњизоти барќии
баландшидат, муњаррикњо,
генераторњо ва дигар таљњизоти барќї,
инчунин, хат ва ноќилњои барќдињандаро насб, соз ва амалї мекунанд.
1747. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− насб, хизматрасонии техникї, љамъкунї ва батанзимдарории
системаи ноќилҳои барќї, мошин ва таљњизот;
− омўзиши нусха, наќшањои ноќилњои барќї ва хусусиятњо барои
муайян кардани корњо пайдарпайиву усулњо;
− санљиш ва озмоиши системаҳои барќї, таљњизот, ноќилҳо ва мошин
барои муайян кардани хатар, нуќсон ва зарурати танзиму таъмир;
− насбкунї, хизматрасонии техникї ва таъмири хатҳои интиќоли
барќ;
− пайваст кардани ноќилњои барќї.
1748. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин дохил мешаванд:
7411
7412
7413

Барќчиён дар сохтмон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
Барќчиён ва васлгарони таљњизоти барќї
Васлгарон ва таъмиргарони хатњои интиќоли барќ
§ 2. 7411. Барќчиён дар сохтмон ва
коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд

1749. Барќчиён дар сохтмон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
хизматрасонии техникї ва таъмири системањои ноќилњои барќї ва
таљњизоту милбастњо (арматурањо)-и дахлдорро насб намуда, амалї
мекунанд.
1750. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− васлкунї хизматраоснии техникї ва таъмири системањои
барќгузарон ва таљњизоти марбута дар биноҳои гуногун – мактабҳо,
беморхонаҳо, марказњои тиљоратї, биноҳои истиќоматї ва дигар иншоот;
− омўзиши равшанинусхањо, наќшаҳои барќгузарон ва хусусиятњо
барои муайян кардани корњои пайдарпайї ва усулҳо;
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− банаќшагирии ќисматбандї ва
насбкунии
ноќилҳои барќї,
таљњизот ва милбаст (арматура) дар асоси фармоишҳои корї ва мутобиќи
стандартњо;
− санљиши системаҳои барќї, таљњизот ва ќисматњо барои муайян
кардани хатар, нуќсон ва зарурати танзим ё таъмир;
− интихоб, буридан ва пайваст кардани ноќилњо ба пайвандкунакњо
(клемам) ва натиљагирї;
− ченкунї ва тайёр кардани нуќтањои базавї барои васлкунї;
− муайян кардани љой барои љобаљокунї ва насбкунии сипарњои
таќсимкунии барќ;
− озмоиши занљирњо барои набудани љойи кандашуда.
1751. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– барќчї;
– барќчї, таъмири биноњо;
– васлгари барќ;
– васлгари барќ–танзимкунанда;
– челонгар–барќчии сохтмон.
1752. Баъзе машѓулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– механики барќї–7412;
– устои барќ–7412;
– васлгари хатњои интиќоли барќ–7413.
§ 3. 7412. Барќчиён ва васлгарони таљњизоти барќї
1753. Барќчиён ва васлгарони таљњизоти барќї таљњизоти механикии
барќї ва асбобњои барќиро дар биноњо, корхонањо, устохонањо ё дигар
љойњо љамъ, танзим, насб ва таъмир мекунанд.
1754. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− ба ќисмњо људо кардан, таъмир, љамъкунї, насбкунї ва
мутамарказкунонии мошини электрикї ва дастгоњњои барќї;
− озмоиши комплексии муњаррикњои барќї, дастгоњњои барќї ва
трансформаторњои иќтидорашон гуногун баъди таъмири асосї;
− тайёр,, васл ва насби сипарњои гурӯњњои калон ва конструксияњои
филизї зери асбобњову дастгоњои барќї;
− љамъоварї, љўрсозї ва таъмири навъҳои гуногуни мошин ва
муҳаррикҳои барќї, генераторҳо, механизмњои таќсимкунї, дастгоҳҳои
ченкуниву назоратї, асбобҳо ё ќисмњои барќии борбардор ва таљњизоти
њаммонанд;
− љамъоварї, љўрсозї
ва таъмири ќисмњои барќии ашёњои
рӯзгордорї, мошинњои саноатї ва дигар дастгоњњо;
− азназаргузаронї ва озмоиши маҳсулоти барќии саноатї;
− насб, озмоиш, пайваст ва ба кор андохтан, хизматрасонии техникї
ва навкунонии таљњизоти барќї, ноќилњо ва системаи назоратї;
492

− лоиҳакашї, насбкунї, хизматрасонии техникї ва таъмири лифтҳои
барќии мусофирбарї ва боркашї гидравликї, равонзина (эскалатор)-ҳо,
роҳравҳои ҳаракаткунанда ва дигар таљњизоти борбардорї;
− пайвасткунии системаи барќї ба манбаъҳои тавлиди барќ;
− иваз ва таъмири ќисмњои вайроншуда.
1755. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– механики лифтњо;
– васлгари борбардории барќї (лифтњо);
– васлгар,ноќилњои барќї;
– механики барќї;
– васлгари барќї, (генератор).
1756. Баъзе машѓулиятњои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– механик оид ба таъмири таљњизоти электронї–7421;
– љамъкунандаи таљњизоти барќї–8212.
§ 4. 7413. Васлгарон ва таъмиргарони хатњои интиќоли барќ
1757. Васлгарон ва таъмиргарони хатњои интиќоли барќ хатњои
барќро васл ва таъмир мекунанд ва хатњои интиќоли барќ ва таъминоти
барќро ба таљњизоти њомил пайваст мекунанд.
1758. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− васл ва таъмири хатҳои интиќоли барќи баландшиддати ҳавоиву
зеризаминї ва хатњои шабакањои тамосии кашиши барќї;
− пайвасткунии симрўдањои шабакањои њавої ва зеризаминї;
− риояи ќоидањо ва тартиботи техникаи бехатарї, аз он љумла
назорати доимии таљњизот ва гузоштани панљараи муњофизатї дар
маҳалли љойи корї;
− ќатъ кардани барќ ё пайваст намудани олоти заминвасла барои
пешгири намудан аз хатари зарбаи ќувваи барќ аз хатҳои вайрон ё
кандашуда, инчунин, бо маќсади осон намудани корҳои таъмирї;
− ба пояҳо баромадан ё истифодаи мошинњои борбардор барои
дастрасї ба таљњизот;
− муайян намудани асбобњои бахш, људокунандањо, таршуда,
муњофизакњои
гудохта,танзимањои
шиддат,
трансформаторҳо,
ќатъкунандањо, реле ё ноќилњо бо истифодаи наќшањои барќгузаронї ва
асбобњои назоратї-ченкунандаи барќї;
1759. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоиимазкур мансуб:
– барќчї, хатти интиќоли барќ;
– васлгари барќ оид ба шабакањои симрўда;
– васлгари барќї оид ба рўшноидињї ва шабакањои равшанидињанда;
– васлгари барќї оид ба таъмири таљњизоти барќї.
1760. Баъзе машѓулиятњои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– кабелчї, симрўдањои интиќоли маълумот ва алоќа–7215;
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– васлга,и хати алоќаи дурдаст–7215.
141. ГУРЎҲИ ХУРДИ 742.
§ 1. Васлгарон ва таъмиргарони
таљњизоти электронї ва телекоммуникатсионї
1761. Васлгарон ва таъмиргарони таљњизоти электронї ва
телекоммуникатсионї таљњизоти электонї ва мошинњои саноативу
идоравї, асбобњои электронї ва системањои назоратиро хизматрасонии
техникї меузаронанд. Танзим ва таъмир менамоянд, таљњизоти
телекоммуникатсионї, таљњизот барои интиќоли маълумот, симрўдањо
ноќилҳо ва антеннањоро насб, таъмир мекунанд ва хизматрасонии техникї
мегузаронанд, инчунин, компютерњоро насб мекунанд ва хизматрасонии
техникї мегузаронанд.
1762. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− санљиш ва озмоиши мошинҳо, таљњизот, асбобҳо ва системаи
назоратї барои муайян намудани носозињо;
− танзим, таъмир ва ивази ќисмњо ва ноќилњои фарсудашуда ва
вайрон ва хизматрасонии техникии мошин, таљњизот ва асбобҳо;
− насби асбобҳои электронї ва системањои назоратї;
− васл ва танзими таљњизоти электронї;
− хизматрасонии техникї, муайян кардани носозї, васл, танзим,
озмоиш ва таъмири компютерҳо, таљњизот барои интиќоли маълумот ва
компютерњои ѓайримарказї;
− насб, хизматрасонии техникї, таъмир ва ташхиси носозии
системаҳои алоќаи микромављї, телеметрї, мултиплексї, моҳвораї ва
дигар системањои алоќаи радиої ва алоќа бо истифода аз мављњои
электромагнитї;
− пешнињоди машварат ва ахбороти техникї, пайгирии кори
шабакањои мураккаби телекоммуникатсионї ва таљњизот;
− насб, пайваст ва таъмири ноќилҳои компютерҳо, радио, телефонҳо
ва интиќоли телевизионї;
− насб, хизматраоснии техникї ва таъмири антеннаҳои дар соҳаи
алоќа истифодашаванда.
1763. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
7421
Механикњо оид ба таъмир ва хизматрасонии таљњизоти электронї
7422
Васлгарон ва таъмиргарон оид ба хизматрасонии технологияҳои
иттилоотї–коммуникатсионӣ ва дастгоњњои алоқа
§ 2. 7421. Механикњо оид ба таъмир
ва хизматрасонии таљњизоти электронї
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1764. Механикњо оид ба таъмир ва хизматрасонии таљњизоти
электронї ба васлкунї, хизматрасонии техникї, танзимкунї ва таъмири
таљњизоти электронї, ба монанди мошинҳои саноатї ва идоравї, асбобҳои
электронї ва системањои назоратї машѓуланд.
1765. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− санљиш ва озмоиши мошинҳо, асбобҳо, ќисмҳо, системањои назорат
ва дигар таљњизоти электронї барои муайян намудани носозињо;
− танзим, таъмир ва ивазнамоии ќисмҳои
носоз ва ноќилњо,
инчунин, хизматрасонии техникии мошин, таљњизот ва асбобњо;
− васлкунии такрорї, гузаронидани озмоиш ва танзими таљњизот;
− насбкунии асбобњои электронї ва системањои назоратї;
− мувофиќа намудани кори худ бо кори муњандисон, мутахассисонтехникњо ва дигар мутахассисон оид ба хизматрасонии техникї;
− шарњи натиљаҳои озмоишњо барои ташхиси носозї ва мушкилоти
алоќаманд ба кори системањо;
− насб, танзим, таъмир ё иваз кардани ќисмат, љузъњо ва системањои
барќї ва электронї бо истифода аз асбобҳои дастї, механикї ё лањимкаш;
− пайваст кардани ќисматҳо ба љузъњо, мисли системањои радиої,
асбобҳои назоративї-ченкунанда, индукторҳо, инверторҳо ва системаҳои
сӯзишворидињї дар парвоз;
− баќайдгирии корҳои гузаронидашуда оид ба хизматрасонии
техникї ва таъмир.
1766. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– механик оид ба электроникаи авиатсионї;
– механик оид ба таъмири таљњизоти электронї;
– механик оид ба хизматрасонии техникии дастгоњњои парвозкунанда
(электроникаи авиатсионї);
– механик, банкоматњо;
– васлгар оид ба дастгоњ ва асбобњои радиоэлектронї;
– коргар оид ба хизматрасонии техникаи идоравї;
– таъмиргар оид ба хизматрасонии
техникии дастгоњњо барои
нусхабардори акс.
1767. Баъзе машѓулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњњои ибтидоии дигар
мансуб:
– теххник–электрончї–3114;
– техник а оид ба мављи радиої, радионавигатсия ва алоќа–3155.
§ 3. 7422. Васлгарон ва таъмиргарон оид ба хизматрасонии
технологияҳои иттилоотї–коммуникатсионї ва дастгоњњои алоќа
1768.
Васлгарон ва таъмиргарон оид ба хизматрасонии
технологияҳои иттилоотї–коммуникатсионї ва асбобњои
алоќа
хизматрасонии техникии таљњизоти телекоммуникатсионї, таљњизот барои
интиќоли маълумот, ноќилњо, антеннањо ва шабакањои ноќилиро васл ва
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таъмир мекунанд, инчунин, таъмир, насб ва хизматрасонии техникии
компютерро амалї мекунанд.
1769.
Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− хизматрасонии техникї, љўстўљўи носозињо, озмоиш ва таъмири
компютерҳо, таљњизот барои интиќоли маълумот ва
компютерњои
ѓайримарказї;
− васл ва танзими таъминоти дастгоњии компютерї;
− насб, хизматрасонии техникї, таъмир ва ташхиси носозии
системаҳои алоќаи микромављї, телеметрї, мултиплексї, моҳвораї ва
дигар системањои алоќаи радиої ва алоќа бо истифода аз мављњои
электромагнитї;
− пешнињоди машварат ва ахбороти техникї, пайгирии кори
шабакањои мураккаби телекоммуникатсионї ва таљњизот;
− насб, пайваст ва таъмири ноќилҳои компютерҳо, радио, телефонҳо
ва интиќоли телевизионї;
− пайвасти кабелњои телекоммуникатсионї ва кабелњои интиќоли
маълумот, инчунин тахткунии экранњои њимоявї
− насб, хизматраоснии техникї ва таъмири антеннаҳои дар соҳаи
алоќа истифодашаванда.
1770. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– кабелчї, кабели интиќоли маълумот ва алоќа;
– васлгари таъминоти дастгоњии компютерї;
– васлгари таљњизоти алоќа;
– васлгари таљњизоти телефонї;
– васлгар, хати алоќаи дурдаст.
1771. Баъзе машѓулиятњои ба гурўњњои ибтидоии дигар мансуб:
– техник оид ба истифодабарии технологияњои иттилоотї– коммуникатсионї–3511;
– мутахассис–техник оид ба таљњизоти телекоммуникатсионї–3522.
142. ЗЕРГУРЎЊИ 75. КОРГАРОНИ
САНОАТИ ХЎРОКВОРЇ, КОРКАРДИ ЧӮБ,
САНОАТИ НАССОЉЇ ВА ДЎЗАНДАГЇ ВА
КОРГАРОНИ МАШҒУЛИЯТҲОИ ҲАММОНАНД
1772. Коргарони саноати хўрокворї, коркарди чӯб, саноати нассољиву
дўзандагї ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд ба коркард ва
азнавкоркардкунии ашёи хоми хољагии кишоварзї, инчунин мањсулоти
моњипарварию, моњидорї ба маводи хўрока ва дигар озуќањо, бо истењсол
ва таъмири маҳсулоти аз чӯб, нассољї, мӯина, чарм ё дигар мањсулот
истењсолшуда, машѓул мебошанд. Аксари машѓулиятњои зергурўњи махкур
таснифоти ба сатњи дуюми тахассус мувофиќро талаб мекунанд. Кор дастї
ва бо истифодаи асбобњои дастї ва дигар асбобњо барои кам кардани
ќувваи љисмонї ва муњлати иљрои супориши мушаххас зарур, инчунин
бењтар намудани сифати мањсулот, иљро мегардад. Уњдадории коргарони
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ин зергурўњ дониши ташкили раванди истењсолот, масолењ ва асбобњои
истифодашаванда, инчунин тавсифот ва таъйиноти мањсулоти нињоиро
талаб мекунад.
1773. Уњдадорињои кормандони зергурўњ мазкур, одатан иборатанд:
− коркард ва азнавкоркардкунии гӯшт, моҳї, ғалладона, меваю
сабзавот ва ашёи хоми махраљи њаммонанд ба маҳсулоти хӯрокворї ва
барги тамоку ба маҳсулоти тамоку;
− чашнигирї ва муайянкунии навънокии мањсулоти хўрока ва
нӯшокї;
− коркард ва азнавкоркардкунии нахњои табиї, чарму пӯст;
− омодакунї ва таъмири љињоз ва дигар маҳсулот аз чӯб;
− коркарди пӯст, чарм ва мӯина барои истифодаи минбаъда;
− омодакунї ва таъмири маҳсулоти нассољї, либос, сарпўшњо,
пойафзол ва маҳсулоти њаммонанд. Уҳдадориҳои онҳо метавонанд,
назорат аз болои коргарони дигарро дарбар гиранд.
1774. Машғулиятњои гурӯњи асосии мазкур ба зергурӯҳҳои зерин
таќсим мешаванд:
751
Коргарони саноати хўрокворї ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
752
Чӯбкорон, чӯбкорони дарахти сурх ва коргарони машғулиятҳои
ҳаммонанд
753
Коргарони мењнати дастї, истењсоли либосу пойафзол
754
Коргарони дигари соњибтаљриба машѓул дар соњаи саноат ва
коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
143. ГУРЎҲИ ХУРДИ 751.
§ 1. Коргарони саноати хўрокворї
ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
1775. Коргарони саноати хўрокворї ва коргарони машғулиятҳои
ҳаммонанд ба забњи чорво, коркард ва тайёркунии нимтањо ва
азнавкоркардкунии онњо ба маводи хўрокаи мувофиќ барои истеъмоли
одамон ва њайвонотмашѓуланд, намудњои гуногуни нон, мањсулоти
ќаннодї ва дигар маҳсулоти ордиро истењсол мекунанд, мева, сабзавот ва
мањсулоти њаммонандро коркард ва консерва мекунанд, маводи хўрокаро
чошнигирї ва навънокии онњоро муайён мекунанд, инчунин, тамокуро
омода карда, аз он мањсулот тайёр мекунанд.
1776. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− забњи чорво;
− коркард ва омодакунии гўшт, моњї ва маводи хўрокаи њаммонанд;
− истењсоли навъҳои гуногуни нон, маҳсулоти ќаннодї ва дигар
маҳсулоти ордї;
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− коркард ва консервакунии меваю сабзавот ва мањсулоти
њаммонанд;
− чошнигирї ва муайянкуии навънокии мањсулоти хўрока ва
нӯшокї;
− тайёркунии тамоку ва истењсоли маҳсулоти тамоку. Уҳдадориҳои
онҳо метавонанд, назорати коргарони дигарро дарбар гиранд.
1777. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
7511
Коркардкунандагон ва истењсолкунандагони мањсулоти гӯштї,
моњї ва дигар маводи хўрока
7512
Нонпазњо, ќаннодњо ва истењсолкунандагони ќанд
7513
Истењсолкунандагони мањсулоти ширї
7514
Захирагарон ва коркардкунандагони меваю сабзавот
7515
Чошнигирони мањсулоти хўрокаву нўшокињо ва муайянкунандагони навънокї
7516
Омодакунандагон ва истеҳсолкунандагони маҳсулоти тамоку
§ 2. 7511. Коркардкунандагон ва истењсолкунандагони мањсулоти
гӯштї, моњї ва дигар маводи хўрока
1778. Коркардкунандагон ва истењсолкунандагони мањсулоти гӯштї,
моњї ва дигар маводи хўрока чорворо забњ мекунанд, гўшту моњиро тозаву
бурида ва ба ќисмњо људо мекунанд, устухонњоро људо ва мањсулоти
хўрокаи мувофиќро омода мекунанд ё гўшту моњї ва дигар мањсулотро бо
роњи ќоќ намудан, намак кардан ё дуд додан, консерва мекунанд.
1779. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− забњи чорвои калони шохдор ва майда, ќутосњо, паррандањо ва
харгўшњо;
− пӯсткунї ва људо намудани лоша;
− људо кардани устухонҳо, буридан ва ба ќисм људо кардани гӯшту
моҳї барои фурӯш ё коркарди минбаъда;
− тайёркунии ингридинетњо ва омодакунии њасиб ва бо истифодаи
мошин барои ќиммакунї, омехтакунї ва ќолибдињї;
− захиракунии гўшт, моњї ва дигар мањсулот бо роњи яхкунонї
намаккунї ва парвардан;
− идоракунии камера ва тафдонњои дудї барои дудкунонидани
мањсулоти гўштиву моњї ва дигар мавод барои фурўш;
− љўшондан ё бо дигар тарз омодакунии гӯшт, моҳї ва мањсулоти
њаммонанд барои фурӯш;;
− фурӯши гӯшт ё моҳї ба истеъмолкунандагон, аз љумла бастабандї,
баркашї ва тамғагузории маҳсулот, инчунин, гирифтани пардохт.
1780. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ќассоб;
– омодакунандаи лањми моњї;
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– тайёркунандаи нимтайёрњои гўшти;
– коркаркунандаи нимтањои гўштї;
– коркаркунандаи моњї;
– захирагари моњї;
– муратмиби гўшти ќимма.
1781. Баъзе машѓулиятњои ҳаммонанди ба гурўњњои ибтидоии дигар
мансуб:
– фурўшанда дар дукону дукончањо–5221;
– оператори мошин оид ба коркарди гўшт–8161;
– оператори мошин оид ба коркарди моњї–8161.
§ 3. 7512. Нонпазњо, ќаннодњо ва тайёркунандагони ќанд
1782. Нонпазњо, ќаннодњо ва тайёркунандагони ќанд навъњои гуногуни
нон, тортњо, кулчаќанд ва дигар мањсулот аз орд, инчунин, маҳсулоти
шоколади донагї ва ќаннодиро омода мекунанд.
1783. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− омода кардани нон, тортњо, кулчаќандњои хушк, пирогњо ва дигар
маҳсулоти ордї;
− тайёр кардани маҳсулоти ќаннодии корњои дастї аз ќанд, шоколад
ва дигар ингредиентњо бо воситаи асбоби дастї ё механизмњо;
− якљоякунии ингридиентњои ченшуда дар зарфҳои мошин барои
омехта намудан, купажиронї ё коркарди гармї;
− санљиши сифати ашёи хом ба маќсади риоя намудани талаботи
стандартњо ё таснифот;
− бо истифода аз чуткаву белча молидани шоколад ё дигар иловањо ба
маҳсулоти ќаннодї;
− санљиши тозагї ва коршоямии таљњизот њангоми ба кор андохтани
мошин бо маќсади риояи техникаи бехатарї вабењдошти мењнат;
− назорати ҳарорати тафдон ва намуди зоҳирии маҳсулот барои
муайян кардани ваќти нонпазї;
− ҳамоҳангсозии шакл, андохтан, пухтан, аз танўр гирифтан, аз ќолаб
баровардану хунук кардани нон, батон, маҳсулоти ордї ва ќаннодї.
1784. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– истењсолкунандаи шоколад;
– ќаннод;
– конфетпаз;
– нонпаз
– нонпаз–шаклдињандаи кулчаќанди ширмол.
1785. Баъзе машѓулиятњои ҳаммонанд ба гурўњњои ибтидоии дигар
мансуб:
– ошпаз–5120;
– оператори мошин оид ба пухтани мањсулоти нонї-кулчаќандї–8164;
– оператори мошин оид ба истењсоли шоколад–8162;
– оператори танўри нонпазї–8163.
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§ 4. 7513. Истењсолкунандагони мањсулоти ширї
1786. Истењсолкунандагони мањсулоти ширї равѓани маска ва навъҳои
гуногуни панир, ќаймоќ, саршир, фалла ва дигар мањсулоти ширї истеҳсол
мекунанд.
1787. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− љӯшонидан ва пастеризонии шир барои гирифтани миќдори
равғани маска бо равѓаннокии зарурї;
− аз шир људо кардани ќаймоќ ва лат додани ќаймоќ барои
гирифтани равғани маска;
− ба шир ворид кардани микдори ченшадаи хамиртуруш ва дигар
ингредиентњо;
− лахташавии шир, дампухти фалла бо маќсади ба даст овардани
шакли лозимї, хушконидани фалла ва љойкунии панир дар ќолибњо барои
манганакунї;
− намакпошї ва сӯрох кардани панир ё пошидани бактерия ба панир
барои афзоиш додани пўпанак;
− ба рафњо гузоштани ва тобдињии брикетњои панирї барои пухта
расидани панир;
− назорати сифати маҳсулот пеш аз бастабандї барои муоина,
гирифтани намунаи санљишї ва тағйирдињии шароитњои нигоҳдорї дар
ҳолати зарурї;
− муайян кардани миќдори харљи ингридиентњо, натиљаи озмоиш ва
доираи ваќт. .
1788. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– тайёракунандаи равѓан (равѓанкаш);
– тайёркунандаи панир;
– тайёркунандаи фалла;
– панирпазсоз.
1789. Баъзе машѓулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– оператори мошин оид ба истењсоли мањсулоти ширї–8162;
– оператори мошини коркарди шир–8162.
§ 5. 7514. Захирагарон ва коркардкунандагони меваю сабзавот
1790. Захирагарон ва коркардкунандагони меваю сабзавот ба коркард,
хушккунї ва консервакунии мева, чормағзињо ва маводи хўрокаи
њаммонанд бо роҳҳои гуногун, аз љумла љўшондан, хушк, намак додан,
гирифтани афшура ё равған машѓуланд.
1791. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− тайёр кардани афшурањои гуногун аз мевањо;
− гирифтани равѓан аз тухмињои равѓандор, чормаѓзињо ва мева;
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− пухтан, намак ва ё хушк кардани мева, сабзавот ва мањсулоти
њаммонанд;
− омехтаву иловакунии ингридиентњо, ба монанди пектин, шакар,
забудадањо ва сирко барои баланд намудани муҳлати нигоҳдорї ва беҳтар
кардани сохтор, намуди зоҳирї ва таъм;
− љо ба љо кардани мањсулоти консервашуда дар зарфњои шишагини
тозакардашуда ё дигар контейнерҳо.
1792. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– тайёркунандаи мураббо;
– омодакунандаи мевањои ќиёмшуда;
– омодакунандаи забудањи ѓизої;
– парвардагари меваю сабзавот;
– равѓанкаш, равѓани растанї;
– коргари консервакунии сабзавот;
– коргари консервакунии мева.
1793. Баъзе машѓулиятлҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– оператори хати истењсоли яхмос–8162;
– оператор мошини консервакунонї–8162;
§ 6. 7515. Чошнигирони мањсулоти хўрокаву нўшокињо
ва муайянкунандагони навънокї
1794. Чошнигирони мањсулоти хўрокаву нўшокињо ва муайянкунандагони навънокї навъњои гуногунии мањсулоти кишоварзї, хўрока ва
нушокиро муоина мекунанд, маззашонро месанљанд, навънокиашонро
муайян мекунанд.
1795. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− ташхис, санљиш, чошнигирї ва бањогузории бўйи маҳсулоти
кишоварзї, маводи хӯрока ва нӯшокї дар марҳилаҳои гуногуни тайёркунї;
− муайян намудани сифат, короямї барои истеъмол ва арзиши
тахминии мавод, инчунин ба гурўњҳои дахлдор таќсим кардани онњо;
− бањо додан ва саќат кардани мањсулоти пастсифат;
− сабткунии навъ ва ё раќамҳои идентификатсионї дар тамѓа,
вараќаҳои ќабул ё замимањои рекламавї;
− баркашї ва чен кардани мањсулот.
1796. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– чошнигири шароб;
– чошнигири мањсулоти хӯрокворї;
– чошнигири чой.
§ 7. 7516. Омодакунандагон ва
истеҳсолкунандагони маҳсулоти тамоку
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1797. Омодакунандагон ва истеҳсолкунандагони маҳсулоти тамоку
дастї ё бо истифода аз мошинњои одї барги тамокуро омода менамоянд,
мањсулоти гуногуни тамоку истењсол мекунанд.
1798. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− муайян кардани навъи барги ферментшудаи тамоку ва таќсимоти он
аз рўйи навъ, сифат ва љойи нашъунамо;
− омехта кардани барги тамоку мувофиќи тартиб барои ба даст
овардани омехтаи хуштаъм;
− хизматрасонии техникии дастгоњњои вакуумї барои нам кардани
тамоку бо маќсади коркарди минбаъда;
− аз барги тамоку гирифтани пояњои асосї ва реза кардани он;
− ба таври дастї ё бо ёрии асбобњои одї тайёр кардани сигори
баргпеч, сигор, тамокуи чилимї, бўиданї ва дигар мањсулот аз он.
1799. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– хушбўйкунандачї;
– омодакунандаи сигари баргпеч;
– омодакунандаи сигор;
– омехтагари (купажчї) ба тамоку;
– људокунандаи барги сигор.
1800. Баъзе машѓулиятњои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– оператори мошин оид ба истењсоли сигорњо–8168.
144. ГУРЎҲИ ХУРДИ 752.
§ 1. Чӯбкорон, дуредгарони нодиракор
ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
1801. Чӯбкорон, чӯбкорони дарахти сурх ва коргарони машғулиятҳои
ҳаммонанд чӯбро нигоҳдорї, коркард мекунанд, љињоз, маҳсулот ва
ќисмњои чӯбии воситањои наќлиёт ва дигар мањсулоти чўбиро истењсол
мекунанд, ороиш медињанд, таъмир мекунанд, таљњизот барои хушккунї,
муњофизат, ва таљњизот, мошин ва дастгоњњои коркарди чўбро танзим,
истифодарї ва нигоњубин мекунанд.
1802. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешавад:
− истифодабарї ва нигоҳдории таљҳизот коркард ва дигар асбобњо
барои хушк кардани чӯб ва дигар маҳсулотњо аз чӯб, инчунин, коркарди
кимиёвї ва намкунии маҳсулоти чӯбї бо консервантҳо;
− љўркунї ва истифодабарии дастгоҳҳои коркарди чӯб барои буридан,
профилсозї ва шакл додани ќисмњо вакомпонентњо;
− омўзиши наќшаҳо, санљиши андозаҳои маҳсулоти истеҳсолшавандаа, ба ҳам пайваст кардани ќисмҳо барои ба даст овардани
маҳсулоти тайёр, санљиши сифат ва љобаљокунии ќисмҳо барои таъмини
риояи таснифот;
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− љўркунї ва танзими мошинњои гуногун барои кори дигар коргарон;
− љўркунї, барномасозї, истифодабарї ва мониторинги навъҳои
гуногуни дастгоҳҳои коркарди чӯб барои истењсол, таъмир ё аз нав
коркард кардани ќисмҳои чӯбии ҷиҳоз, мустањкамкунї ва дигар маҳсуноти
чӯбї;
− омўхтан ва шарҳ додани таснифот ё иљрои дастурҳои шифоҳї.
1803. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
7521 Коргарони машғул бо коркарди ибтидоии чӯб
7522 Дуредгарони нодиракор ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
7523 Танзимгарон ва операторони дастгоњњои коркарди чӯб
§ 2. 7521. Коргарони машғул бо коркарди ибтидоии чӯб
1804. Коргарони машғул бо коркарди ибтидоии чӯб дастї ё бо кўмаки
чунин дастгоњњои коркард, мисли камера ва зарфњои хушккунї дарахт,
чўбу тахтаро хушк мекунанд, нигоњдорї ва коркард мекунанд.
1805. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− истифодабарї ва нигоњубини камерањои хушккунї, зарфњои
таркунї ва дигар таљњизот барои хушк кардани чӯб, , тайёр ва нигоњ
доштани чўб ва дигар маҳсулот аз он, инчунин, бо консервантњо тар
кардани маҳсулоти чӯбї;
− назорати корњои таљњизот, асбобҳо ва нишондиҳандаҳои лавҳагї
барои муайян кардани радкунї аз стандартҳо ва таъмини љоришавии
равандҳо дар мувофиќа бо таснифот;
− истифодабарии клапанњо барои ворид кардани маҳлули коркард ба
зарфҳои таркунї, нигоҳ доштани ҳарорати зарурї, њавоногузарї ва
фишори гидравликї ва сатҳи маҳлул ба ҳар як марҳилаи давраи коркард;
− ба кор андохтани насоспомпањои фишории вакуумї ва гидравликї
барои аз автоклавњо баровардани њаво ва буѓ аз зарфњо, тањти фишор
даровардан ба сӯрохиҳои чӯб барои тезонидани раванди коркард;
− кумак ба раванди хизматрасонии техникии таљњизоти коркард ва
мошин аз рўйи зарурат;
− тоза кардан, молидан ва танзимкунии дастгоњ;
− интиќол додани масолењ ва мањсулот ба љойњои коркард ба воситаи
даст ё истифодаи занбарѓалтак, ароба ва ѓарѓараи борбардорї;
− пешбурд ва тартиб додани њисобот оид ба истењсоли маҳсулот.
1806. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– коркардкунандаи чӯб;
– оператори зарфҳо барои коркарди чӯб;
– оператори камераи хушккунанда;
– коргари хушк ва коркарди шпон;
– хушккунандаи чӯб.
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1807. Баъзе машѓулиятњои њаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– дуредгар–7115;
– оператори дастгоњи коркарди чӯб–8172.
§ 3. 7522. Дуредгарони нодиракор
ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
1808. Дуредгарони нодиракор ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
ҷиҳозњои чӯбин, аробањо ва дигар воситањои наќлиёт, чархњо, љузъњо,
милбаст (арматура)-њо, ќолибњо, амсилањоњо ва дигар маҳсулоти чӯбинро
бо воситаи дастгоњњо ва асбобњои махсуси дастї месозанд, ороиш
медињанд, таъмир мекунад.
1809. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− истифодабарии дастгоњҳои коркарди чӯб, ба монанди аррањои
муњаррикї, рандањо, дастгоњњои пардозкории чўб ва гулкорї,инчунин,
истифодаи асбобҳои дастї барои буридан, печдињї ва шакл додани ќисмҳо
ва љузъҳо;
− сохтани ҷиҳоз аз рўйи наќшаву ангора, васлкунии ҷиҳози баданагї
тариќи интихоб, мувофиќоварї ва мустањкамкунии љузъњо;
− омўзиши наќшаҳо, санљиши андозаҳои маҳсулоти истеҳсолшуда ё
омодакунии таснифот, санљиши сифат ва љобаљокунии ќисмҳо барои
таъмини риояи таснифот;
− коркарди љойњои пайваст, мувофиќонии ќисмҳо ва ќисматњои васлї
барои ба даст овардани маҳсулоти тайёр бо истифода аз ширеш ва њалќа,
инчунин, мустаҳкам кардани пайвандиҳо бо истифода аз мехњо, печмехњо
ва дигар мустањкамкунанда;
− тайёр кардан, таѓйир додан ва таъмири маҳсулоти гуногуни чўбї, аз
љумла љавонњо, ҷиҳоз, воситањои наќлиёт, амсилањои миќёсї, лавозимоти
варзишї, ҷиҳозу маҳсулоти милливу анъанавї (ба монанди сандуќ,
гањвора, сутунњои кандакоришуда, дару дарвоза) ва дигар љузъњо ва
мањсулот;
− ороиши ҷиҳоз ва арматурањо бо њотамкории чўб ё мондани фонањо
ва кандакорї;
− сайќалдињии сатњи маҳсулоти чӯбї ё ҷиҳоз.
1810. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– аробасоз;
– устои чархсоз;
– дуредгари нодиракор;
– љињозсоз, чӯбу тахта
– љамъкунандаи масолењи рўкашии ҷиҳоз
– наљљор;
– наљљор–истењсоли ҷиҳоз.
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1811. Баъзе машѓулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњњои ибтидоии дигар
мансуб:
– чўбтарош–7115;
– дуредгар –7115;
– васлгарон, маҳсулот аз чӯб ва њаммонанд–8219.
§ 4. 7523. Танзимгарон ва операторони дастгоњњои коркарди чӯб
1812. Танзимгарон ва операторони дастгоњњои коркарди чӯб дастгоњњои худкор ё нимхудкори коркарди чӯб, ба монанди дастгоњњои арракунии
даќиќ, печдињї, рандакорї, парматарошї, њарротї ва кандакорї дар чӯб
барои тайёр намудан ё таъмири љузъњои ҷиҳоз, арматура ва дигар
маҳсулоти чӯбиро танзим мекунанд, истифода ва назорат мебаранд.
1813. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− љўркунї, барномасозї, истифодабарї ва мониторинги навъҳои
гуногуни дастгоҳҳои коркарди чӯб барои арракунї, печдињї, пармакунї,
рандакорї, манганакунї, суфтатарошї, тозакунї ё кандакорикунї бо
маќсади омодакунї ё таъмири ќисмҳои чӯбии ҷиҳоз, мустањкамкунандањо
ва дигар маҳсулоти чӯбї;
− истифодабарии дастгоњњои махсуси коркарди чӯб бо насби пешакї
барои тайёр кардани маҳсулот аз чӯб;
− интихоби кордњо, арра, теғҳо, пармаҳо, дандонаҳо, исканањо ё
тасмаҳои мувофиќ бо љузъњои коркардшаванда, функсияњои дастгоњ ва
таснифоти маҳсулот;
− насб ва танзим кардани теѓњо, парма, парматеѓњ ва тасмањои
сайќалдињї, инчунин, истифодаи асбобҳои дастї ва љадвалҳо;
− љўркунї ва танзими навъҳои гуногуни дастгоҳҳои коркарди чӯб
барои идоракунии дигар операторон;
− хондан ва шарҳи таснифот ё риояи дастурҳо шифоњї.
1814. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– танзимгари дастгоњњои коркарди чӯб;
– танзимгар- оператори дастгоњи коркарди чӯб;
– оператори дастгоњ барои кандакорї (дар чўб);
– дастгоњчии дастгоњњои коркарди чӯб;
– сайќалгари чӯб.
1815. Баъзе машѓулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– тезкунанда–7224;
– васлкор, мањсулоти чӯбин ва њаммонанд–8219.
145. ГУРЎҲИ ХУРДИ 753.
§ 1. Коргарони мењнати дастї,
истењсолкунандањои либос ва пойафзол
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1816. Коргарони мењнати дастї, истењсолкунандањои либос ва
пойафзол либоси фармоишии тайёрро мувофиќоварї, таѓйирдињї ва
таъмир мекунанд, матоъ ва мӯинаро тарроҳї намуда, либос медўзанд,
инчунин маҳсулоти чармї ва мӯинагї, либос, дастпӯшак ва дигар
мањсулоти нассољиро, таъмир, азнавсозї мекунанд, оро медињанд, барои
либос нусха (андоза) тайёр мекунанд; рўйпуш (чихол)-и ҷиҳоз, абзорњо,
абзорњои ортопедї ва ҷиҳозоти автомобилњоро насб, таъмир ва иваз
мекунанд; пўст, мӯина ё чармњои њайвонњоро мебуранд, тоза мекунанд,
даббоѓї мекунанд, суфта ва ранг мекунанд, пойафзол ва маҳсулоти
чармиро дигарсозї ва таъмир мекунанд.
1817. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур, одатан дохил
мешавад:
− мувофиќоварїї, дигарсозї ва таъмир кардани либоси фармоишї;
− тарҳрезї ва истеҳсоли либоси фармоишии инфиродї аз матои
нассољї, чарми тунук ва дигар масолењ ё тайёркунии кулоҳ ва мўйкулоњ
(мўйњои сунъї);
− таѓйирдињии услуби либос;
− тайёркунии намунањои ќолибмистар барои истењсоли либос ва
дигар маҳсулоти нассољї, чармї ё аз мўина;
− дӯхтан, пайваст, ямоќ, таъмир, дигарсозї ва ороиш додани либос,
дастпӯшҳо ва дигар маҳсулот аз матоъ, мўина, чарми тунук ва дигар
масолењ;
− насб, таъмир ва иваз кардани рўйпушњои ҷиҳоз, абзорњо, абзорҳои
ортопедї, курсиҳо, лавҳаҳо ва дигар ҷиҳозоти автомобилњо, вагонҳои роҳи
оҳан, ҳавопаймоҳо ва маҳсулоти њаммонанд;
− буридан, тозакунї, даббоѓї, суфта ва ранг кардани пӯст, мӯина ё
чарми њайвонот барои тайёр кардани чарми коркардшуда ва мӯинањои
тайёр барои истеҳсоли либос ва дигар маҳсулот;
− дӯхтан, дигарсозї ва таъмири пойафзоли стандартї, фармоишї ё
ортопедї ва маҳсулоти аз чарми табиї сунъї.
1818. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
7531
Дӯзандањои либоси мардона ва занона, мўинадўзон ва
кулоњдӯзон
7532
Омодакунандагони ќолибмистар ва бурандањо
7533
Дӯзандањон, гулдӯзон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
7534
Рўйкашкунандагони ҷиҳоз ва коргарони машғулиятҳои
ҳаммонанд
7535
Коркардкунандагони пӯст ва чармгарону пўстиндўзон
7536
Пойафзолдўзон ва омодакунандагони маҳсулоти њаммонанд
§ 2. 7531. Дӯзандањои либоси мардона
ва занона, мўинадўзон ва кулоњдӯзон
506

1819. Дӯзандањои либоси мардона ва занона, мўинадўзон ва
кулоњдӯзон либоси дўхашудаи фармоишї ё либоси кори дастиро тайёр,
мувофиќсозї, дигарсозї ва таъмир мекунанд. Онњо тибќи фармоишњои
инфиродї либосҳоро, ба монанди костюм, палто ва куртањоро аз матои
гуногун, чарми тунук ва дигар масолењ медўзанд ё кулоњњо ё мўйкулоњњоро
(мўйњои сунъї) бо фармоиши мизољон ё мувофиќ бо таснифоти мизољон ва
истењсолкунандагони либос омода мекунанд.
1820. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− дўхтани палто, костюм, доман (юбка), курта, куртаи нимтана,
тагпўшњо, тагпўшњои корсетї, кулоҳ, мўйкулоњ (мўйњои сунъи) ва либоси
њаммонанд, одатан аз рўйи фармоишҳои инфиродии мизољон;
− интихоби матои нассољї, чарм ё пӯсти мӯина мувофиќ ба андоза,
ранг, сохтор ва сифати либос зарур;
− буридани либос аз рўйи намунаи либос ва љо ба љо кардан дар
намунањо мувофиќи дизайни либос;
− тағйир додани услуби либос, аз љумла, танг кардани зерпоча ва
лабгардон, инчунин, илова ё хориљ намудани астар;
− интихоб, таѓйир ва мавофиќсозии ќолибмистарњои тиљоратї,
мутобиќ бо таснифоти мизољон ва истеҳсолкунандагони либос;
− мавофиќсозї, дигарсозї ва таъмир кардани либос, куртањо, палто
ва дигар либос мувофиќи талаботи мизољон;
− тайёр ва нигоњубини костюмњои дар театр, телевизион ва синамо
истифодашаванда;
− омодакунии чинњо, печдарпечињо ё пардапўшонї бо мато, ба
монанди атлас ё абрешим, инчунин, дӯхтани тасма ё матоъ дар шакли
гулҳои сунъї ё бант дар теппа ва майдони кулоњ барои шакл додан ва
ороиши теппакулоњ;
− якљоядўзї ва мустањкамкунии масолењ ва дастаи мўй барои тайёр
кардани мўйкулоњ (мўйњои сунъї),
− интихоби рангњои мӯй барои ба мўйкулоњ (мўйњои сунъї) намуди
табиї бахшидан, ба тартиб даровардани дастаҳои мӯй дар мавќеъҳои
муайян ва дўхтани мўй барои шакл додани њалќаи мўй;
− дўхтан, дигарсозї, навкунонї ва таъмири либоси мӯинадор ва
дигар маҳсулоти мўинагї;
− ба хелњо људокунии палтоњои куњнаи мӯинадор ва
чармї,
ширешкунии матоъ ба сатњи дарунии палтоњои мӯинадор ё ќайчикунии
либоси мӯинадор.
1821. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мўинакор;
– услудшиноси кулоњњо;
– чевар;
– дўзанда;
– пўстиндўз - чамъкунанда;
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– пўстиндўз - буранда;
– људокунандаи мӯина;
– устои теппакулоњ.
1822. Баъзе машѓулиятњои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– коргар, тайёркунандаи матоъ–7318;
– оператори дастгоњи дўзандагї–8153.
§ 3. 7532. Омодакунандагони ќолибмистар ва бурандањо
1823. Омодакунандагони ќолибмистар ва бурандањо ќолибмистарњои
намунавиро барои истењсоли либос ва дигар маҳсулоти нассољї, чармї ё
мӯина омода мекунанд. Онҳо матоъ, чарми тунук ва дигар масолењро
њангоми омодакунии либос, теппакулоҳ, кулоњи лапарї, дастпӯшҳо ва як
дигар маҳсулоти гуногун мувофиќи равшанинусхањо ё таснифот,
нишонагузорї мекунанд, пора мекунанд, шакл дода ва мебуранд.
1824. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− таҳияи ќолибмистарњо ба ҳар як андоза дар доираи њаљми андозаи
пешбинишудаи либос бо истифода аз диаграммаҳо, асбобҳои тарњкашї,
компютерҳо ва/ё дастгоҳҳои тамѓагузорї;
− ташкили равшанинусхањо ё љузъњои ќолибмистарњо барои
вариантњои алоњидаи либос бо истифода аз компютер;
− ҳисобгирии андозаи ќолибмистар
мувофиќи андозаҳо ва бо
назардошти ёзандагии матоъ;
− кашидани љузъҳои алоҳида дар љузъҳои контурї барои нишон
додани љойњои пайвасти љузъҳо, инчунин, љойгиршавии чинњо, киссањо,
сурохии тугмаҳо дар либос;
− љойгиркунии ќолибњо ё андозагирии мавод барои љойгир кардани
нуќтаҳои алоњидаи чок ё гирифтани баромади њадди аксар, инчунин,
нишонагузории мувофиќи матоъ;
− ба матоъ гузоштани ќолибмистари намунавї ва тайёр кардани
андозанусхаи либос;
− санљиши ќалибмистарњо бо роҳи дӯхтан ва мувофиќсозии
намунањои озмоишии либосњо;
− гузоштани ќолибмистар ба сатњи матоъ ва буридани матоъ
мувофиќи андозањо бо истифодаи кордҳои барќї ё дастї ё мошини
либосбурї бо идоракунии барномавии раќамї;
− поракунии матоъ ё пӯсти мӯина барои тайёр кардани љузъњои либос
ва дигар маҳсулоти мӯинагї;
− буридани матои зиёдатї ё риштаҳо аз маҳсулоти тайёр, аз љумла
буридани нўги охири пайвастнашудаи маҳсулоти тайёр;
− љо ба љо кардани чармњо дар платформањои мошин барои буридан
бо маќсади самаранок истифода бурдани масолењ, ба назар гирифтани
сохторњои сатњи чарм, нуќсонњо ва ёзандагии масолењ;
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− омода кардани андозанамуна, нишонагузорї ва поракунї њангоми
истењсоли дигар маҳсулот, аз он љумла, ашьёњои либос аз матоъ.
1825. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– бурандаи либосо;
– омодакунандаи ќолибмистар;
– амсиласози мӯина;
– амсиласози либос;
– буранда.
1826. Баъзе машѓулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– дўзанда–7533;
– оператори дастгоњ оид ба омодакунии матоъ–8159.
§ 4. 7533. Дӯзандањо, гулдӯзон ва
коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
1827. Дўзандањо, гулдӯзон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
либос, дастпӯшак ва дигар маҳсулоти матоъ, мӯина, чарми тунук ва дигар
масолењ медўзанд, таъмир, навкорї мекунанд ва ороиш медиҳанд. Онњо
асосан, дастї, бо истифодаи сўзан ва ришта кор карда, баъзе амалиётро
бо ёрии мошинњои дўзандагї иљро мекунанд.
1828. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− таъмири нуќсњо ё ќисмњои вайроншудаи матоъ дастї, бо истифодаи
риштаю сӯзанњои мувофиќ;
− кандани дарзҳо аз либос барои дигарсозї бо истифода аз корд ё
теѓи риштарошї ;
− интихоби ришта мувофиќ бо таснифот ё ранги љузъҳо ё худ ранг
кардани ришта мувофиќ бо ранг ва тобиши матои таъмиршаванда;
− ямоќкунии сўрохї, сӯрохиҳои даридашуда ва дарзњои људошуда ё
ямоќкунии маҳсулоти нуќсдор бо бо истифода аз сӯзан ва ришта;
− кашидани ќисматњои дарунии либос ба берун бо истифода аз
чангакҳо;
− бо ќайчї буридани риштањо барои ба ќисмњои таъмиршуда додани
монандї ба дигар љузъњои матоъ;
− гулдӯзии дастии сатњи наќшњои чопї, маѓзї ё зери гарда расондаи
наќшњо дар матоъ бо истифодаи сӯзан ва риштањои ранга;
− бо даст ё дастгоњи дўзандагї бо истифодаи сӯзан ва риштаҳои ранга
гулдӯзї кардани наќшҳо дар матоъ;
− нармкунии чарм ё масолењи пойафзол бо об барои дӯхтан омода
кардан;
− дӯхтан ё часпондани њошияњои ороишї ба маҳсулот, ба монанди
теппакулоҳ, кулоњи лапарї ё теппакулоњњои занона;
− дастї дӯхтани матои чатр ба ќафасамустањкамкунии матоъ ба
сихњо бо ёрии дарзњо барои нигоҳ доштани чатр дар њолати љамъшуда;
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− омода ва љамъкунии матои дурушт, айвонњо ва соябонњо.
1829. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоиимазкур мансуб:
– гулдўз;
– гулдузи чакан ва сузанї;
– омодакунандаи лавозимот;
– дўзанда.
1830. Баъзе машѓулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– коргар–њунарманд, омодакунандаи матоъ–7621;
– чевар–7531;
– оператори мошини дўзандагї–8153.
§ 5. 7534. Рўйкашкунандагони
ҷиҳоз ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
1831. Рўйкашкунандагони ҷиҳоз ва коргарони машғулиятҳои
ҳаммонанд рўйпушњоро аз матоъ, чарм, чарми сунъї ва дигар масолењи
рӯйпушкунї барои ҷиҳоз, лавозимоти ортопедї, курсињо, лавҳањо,
болопӯшњои ялашаванда ва дигар ҷиҳозњои автомобилњо, вагонњои роњи
оњан, њавопаймоњо, ќаиќњо ва маҳсулоти њаммонандро насб, таъмир ва
иваз мекунанд. Онњо болишту курпањои лаганда ва матрасњоро низ,
медўзанд, таъмир мекунанд.
1832. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− баррасї бо мизољон оид ба навъи матоъ, ранг ва услуби матоъ,
арзиши рӯйпӯши љињоз ё дигар маҳсулот
− омода кардани ќолибмистарњо барои рӯйпӯшҳо дар асоси ангорањо,
шарњи мизољон ё равшанинусхањо;
− нишонагузорї, ченкунї ва поракунии масолеҳи рӯйпӯш дар
ќолибмистар, ќолибњо, ангорањо ё шартњои техникї
− насб, тарангкунї ва мустањкамкунии
фанарњо, тагмонњо ва
масолењи рўкашї дар шотуи ҷиҳоз;
− дастї дӯхтани масолеҳи рӯйпӯш барои пӯшонидани болиштҳо ва
пайвасти љузъҳои масолењи рўйкашї;
− дӯхтани чокињо ё сӯрохї дар матоъ ё кўкзанї бо истифода аз сӯзан
ва ришта;
− кўк задан, часпондан ё дӯхтани пардози ороишї, нах, бандњо ва
дигар лавозимот ба рӯйпӯшҳо ё шотуи маҳсулоти рўпўшшуда;
− нишонагузорї, буридан, омодакунї ва насби рӯйпӯшҳо дар
ҳавопаймоҳо, наќлиёти автомобилї, вагонҳои роњи оњан, ќаиќњо
− таъмири рўпўшњои чармї дар дасту пойњои сунъї;
− азнавкунии ҷиҳози антиќа (ќадима) бо истифода аз асбобҳои
гуногун, аз љумла исканаи чоккунї, болғаҳои магнитї ва сӯзанҳои дароз;
− ҳамкорї бо рассомон-ороишгарон њангоми ородињии њуљрањо ва
ҳамоҳангсозии дастрасткунии матоъ;
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− тайёр кардани курпањои лаганда, болишту матрас.
1833. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– рўйкашкунанда, ҷиҳоз;
– рўйкашкунанда, лавозимоти ортапедї;
– рўйкашкунанда, воситањои наќлиёт.
1834. Баъзе машѓулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– дўзанда–7533;
– оператори мошинњои дўзандагї–8153.
§ 6. 7535. Коркардкунандагони
пӯст ва чармгарону пўстиндўзон
1835. Коркардкунандагони пӯст ва чармгарону пўстиндўзон пўст,
мўина ё чарми њайвонотро барои истењсоли либос ва дигар маҳсулот пора
мекунанд, тоза ва даббоѓї мекунанд, суфтагарї ва ранг мекунанд.
1836. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− муайян кардани навъу сифати ашёи хоми мӯина ва чарм мувофиќ
бо ранг, тобиш, андоза ва зичї;
− тозакунии ашёи хоми мӯинаву чарм ва коркарди он бо маќсади
нармкунии он;
− аз пӯст хориљ намудани мӯи дароз, дағал ва ќайчикунии тибит то
дарозии якхела;
− даббоѓї ва коркарди пӯст барои бардоштаи љило ва зебої ё
барќароркунии намуди табии пўст
− тайёр кардани мањлули таркиби махсус барои коркарди пўст ё чарм;
− коркарди пўст ва чарм дар мањлули даббоѓї барои коркард ба чарм;
− тобишдињї ё рангкунии мӯинањо барои бењтар намудани тобиши
табии онњо;
− росткунии ќатњову нах дар пӯст ё чармњои нам, аз якдигар људо
кардан ва тунуккунї дар ѓалтакњои тунуккунї
− даббоѓї ва пошидани ранг ва моддањои рангкунанда ба чарм;
− кашидан ва ҳамвор кардани пӯстҳои коркардшуда;
− коркарди дастии чарм бо роҳи баробар молидани маҳлули кимиёвї
ё равған ба сатњ бо мўќалам ва хушк кардани чарм дар њавои кушод.
1837. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ороишдињандаи чарм;
– даббоѓ;
– рангкунандаи чарм;
– коркардкунандаи ашёи хоми мӯинаву чарм;
– пўстиндўз;
– људокунандаи пўст.
1838. Баъзе машѓлиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
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– коркардкунандаи пўст–7535;
– оператори мошини даббоѓї–8155.
§ 7. 7536. Пойафзолдўзон ва
истењсолкунандагони маснуоти њаммонанд
1839. Пойафзолдўзон ва истењсолкунандагони маснуоти њаммонанд
пойафзоли стандартї, фармоишї ё ортопедї ва маснуот аз чарми табиї ё
сунъї, ба монанди борљома, борҷомаи миёнаҳаҷм (саквояж) ва тасмаҳо (ба
истиснои либосњои чармї, кулоҳ ва дастпӯшҳо) тайёр, азнавсозӣ ва таъмир
менамоянд ё дар раванди истењсоли пойафзолњо ва маснуоти њаммонанд
иштирок меварзанд. Онҳо пойафзол, борљома ва тасмањоро оро дода,
мустаҳакам ё пардоз менамоянд.
1840. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− истењсол, азнавсозӣ ва таъмири пойафзоли стандартї бо
назардошти талаботи инфиродї;
− истењсол, азнавсозӣ ва таъмири пойафзоли ортопедї ё табобатї
мувофиќи тавсияњои табибон ё азнавсозии пойафзоли мавҷуда барои
одамони гирифтори бемории пой ё одамони дорои талаботи махсус;
− таъмири тасма, борљома, њамёни занона ва маснуоти њаммонанд;
− истењсоли рехтаи гаљии пойњои шаклтағйирёфта ё панљаи пой барои
тайёр кардани тарњњо;
− истењсоли пошна, зерпошна ва баландии пой дар заминаи қолибҳои
пойи фармоишгар;
− омӯхтани тарњњо ва дигар хусусиятњо барои истењсоли пойафзол
мувофиќи талаботи фармоишгарон;
− омўзиши фармоиш барои иҷрои кор ва / ё тамғањо дар ҷузъҳои
пойафзол љињати гирифтани маълумот оид ба сарбории кор, мушаххасот ва
намудҳои маводи истифодашаванда;
− санљидани таркиб, рангҳо ва устувории чарм барои муайян
намудани дараҷаи коршоямии он барои маќсадњои муайян;
− чокбурї, шакл додан ва часпонидани астар њангоми истењсоли
маснуоти чармин;
− дўхтани дарз ё ямоќкунии сўрохињо бо маќсади таъмири маснуот,
ба монанди њамёни занона, камарбанд, пойафзол ва љузвдонњои баѓољї;
− арзёбии хусусиятҳои пойафзол, ҷузъњои пойафзол ва тарроҳии он
барои санљиши мутобиќати онҳо ба мушаххасот, аз љумла санљиши
дарздўзї дар мавзеҳо;
− часпонидани лавозимот ё унсурҳои ороишї барои зинатдињї ё
ҳифзи маснуот;
− истењсол ва таъмири маснуот, ба монанди зин ва афзол барои
њайвонњо, љузвдонњои сафарї, борҷома, портфелњо, љузвдонњои чармї,
камарбандњо ва дигар лавозимот.
1841. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
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– дузандаи пойафзоли ортапедї;
– дузандаи маснуоти чармї;
– мўзадўз оид ба таъмири пойафзол;
– сарроҷи истењсол ва ороиши маснуоти протезию ортопедї;
– сарроҷ-зинсоз.
1842. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– муинадўз–7531;
– кулоњдўз–7531;
– оператори мошин оид ба истењсоли пойафзол–8159.
146. ГУРЎҲИ ХУРДИ 754.
§1. Коргарони дигари соњибтахассуси
саноат ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
1843. Коргарони дигари соҳибтахассуси саноат ва коргарони
машғулиятҳои ҳаммонанд бо истифода аз дастгоҳҳои нафасгирии зериобї
кор карда, маводњои таркандаро гузоштаву қисматбандӣ ва тарконида,
сифату навъи ашёи хом, ќисмњои таркибӣ (компонентҳо) ва маснуотро
муоина намуда, сифати онро санҷида, коркарди кимиёвии зироатҳои
кишоварзї, биноҳо ва
иншоотро барои нест намудани ҳашароти
зараррасон ва алафҳои бегона амалӣ менамоянд. Ба ин гурӯҳи хурд
машѓулиятњои дигари саноативу ҳунармандии ба дигар гурӯҳҳои асосї 7
Коргарони тахассусноки саноат, сохтмон, нақлиёт ва коргарони
машѓулиятњои њаммонанд, ворид нагардида, мансуб мебошанд.
1844. Ба уњдадорињои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− риояи ќоидањои бехатарии техникї;
− иљрои вазифаи гуногуни ѓаввосї;
− гузоштани маводи тарканда дар чоњњои амудї;
− омехта намудани моддањои кимиёвї мутобиқи дастурамалњо;
− истифода ва мониторинги таљњизот барои мубориза бо ҳашароти
зараррасон ва алафҳои бегона.
1845. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин тақсим мешаванд:
7541
Ѓаввосон
7542
Тарконандагон ва оташдењон ва коргарони машғулиятҳои
ҳаммонанд
7543
Муайянкунандагони навънокї ва озмоишгарони маснуот (ба
истиснои мањсулоти хўрока ва нӯшокиҳо)
7544
Тамйизгарон ва дигар коргарони мубориза бар зидди
зараррасонњо ва алафҳои бегона
7549
Коргарони дигари саноат, сохтмон, наќлиёт ва машғулиятҳои
ҳаммонанд
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§ 2. 7541. Ѓаввосон
1846. Ѓаввосон корњоро дар зери об бо истифода ё бе истифодаи
дастгоҳҳои нафасгирии зериобї бо маќсади муоина, насб, таъмир ва
таљзияи таљњизот ва иншоот, гузарондани озмоишу таљриба, гузоштани
маводи тарканда, аксбардории иншоот ё бошандагони зериобї,
љамъоварии шаклњои гуногуни њаёти обї бо маќсади тиљорат ё тањќиќот,
инчунин барои љўстуљӯ ва наљот додани одамон ва ашёњои гумшуда, иљро
мекунанд.
1847. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− андешидани чораҳои эҳтиётї, ба монанди пайгирии давомнокї ва
чуќурии ғўтазанї, инчунин баќайдгирї дар маќомоти иҷозатномадиҳї пеш
аз оғози экспедитсия;
− санљиш ва хизматрасонии техникии таљњизоти ғаввосї, ба монанди
кулоҳ, ниќоб, баллонҳо бо ҳаво, скафандрҳои ғаввосї, костюмҳо ва
асбобҳои ѓаввосї;
− бо кўмаки ёрдамчиён ғӯта задан дар об бо истифода аз дастгоњњои
нафаскашї барои шиноварї дар зери об ё скафандрҳои ғаввосї;
− корњои зериобї барои насб ва таъмири иншооти гидротехникї,
пулњо, тањкурсии деворњои наздисоњилї;
− рафъи монеањои зериобї ва бартарафкунии садамањои таҷҳизоти
зериобї;
− парма кардани сўрохињо барои корҳои таркишии зериобї;
− иљрои вазифаҳои гуногуни ғаввосї вобаста ба корҳои наљотдиҳї ё
љустуљӯ ва берун овардани љасади њалокшудагон;
− нигоњдории алоќа бо коргарон дар рўйи об њангоми дар зери об
ќарор доштан бо истифода аз воситаҳои алоќа;
− дастрас намудани маълумот оид ба вазифаҳои ғутазанӣ ва шароити
муҳити зист.
1848. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ѓаввос;
– ѓаввос– наљотдињанда;
– коргар- ѓаввос.
§ 3. 7542. Тарконандагон, оташдењон
ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд
1849. Тарконандагон, оташдењон ва коргарони машғулиятҳои ҳаммонанд маводњои таркандаро дар қабатҳои маъданӣ, конњо ва майдонњо
барои вайронкунї, ҷойгиру қисмбандӣ намуда, метарконанд.
1850. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
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− таъмини риояи техникаи бехатарї ва истифодаи эҳтиётонаи
моддаҳои тарканда, тартиби нигоҳдорї ва таҳвил, инчунин риояи
меъёрҳои пешбинишуда;
− банаќшагирї ва дастурдињї нисбати ҷойгиркунӣ, чуқурӣ (амиқӣ) ва
диаметри чоҳҳо;
− санљиши чуќурї ва тозагии чоњҳо;
− муайян кардани миќдор ва навъи моддаҳои таркандаи истифодашаванда;
− дар чоҳҳо гузоштани моддаҳои тарканда;
− васл ё роњбарии коргарони дигар оид ба васл намудани зарядҳои
аввалия бо истифода аз детонаторҳо ва патронҳои моддаҳои тарканда,
инчунин пайваст кардани ноќилњои барќӣ, пилтаҳо ва симҳои тарконанда
ба зарядҳои аввалия;
− пайвасти силсилавии ноќилҳо, пилтаҳо ва симњои тарконанда,
санљиши занљирњои барќї ва бартараф кардани носозї, инчунин,
пайвастшавии пайдарпай ба мошинҳои тарконанда;
− пӯшонидани зарядҳо, пур кардани чоҳҳо бо чанги санг, қум ва
дигар мавод, инчунин шиббакунии мавод барои бастабандии заряд;
− таъмини таркиши тамоми моддаи тарканда, инчунин хабардор
намудани оташнагирї ва ҳалли ин масъалаҳо;
− санљиши бехатарии минтаќањои корњои таркишӣ то ва баъди
таркиши моддањои тарканда;
− мутобиќи ќонуну меъёрҳо омодакунӣ ва пешбурди ҳуҷҷатгузорӣ
оид ба истифодаи моддаҳои тарканда;
1851. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– тарконанда;
– оташдењ;
– коргар–тарконанда;
– таќсимгари маводи тарканда.
1852. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– усто (саркор) дар саноати истихрољ–3121;
– пармагар (корњои кўњї)–8111;
– пармагар (чоҳҳои нафту газ)–8113;
– коргари бетахассус дар саноати истихрољи маъдани кўњї–9311;
– коргари бетахассуси коркарди кони рўйизаминї–9311.
§ 4. 7543. Муайянкунандагони навънокї ва озмоишгарони
маснуот (ба истиснои мањсулоти хўрока ва нӯшокӣ)
1853. Муайянкунандагони навънокї ва озмоишгарони маснуот (ба
истиснои мањсулоти хўрока ва нӯшокӣ) намунаҳоро муоина, озмоиш, ба
навъҳо ҷудо карда мегиранд ва ашёи хом, љузъҳои истеҳсолї ва молҳои
ғайрихӯрока (истеҳсол ё фурӯхташуда)-ро барои таъмини мутобиқати онҳо
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ба стандартҳои сифат, муайянкунии нуқсонҳо, хурдашавӣ ва дуршавӣ аз
мушаххасот, инчунин муайянкунии навъ ва синфи онҳо мутобиқи
сифаташон бармекашанд.
1854. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− мутобиқи мушаххасот ва стандартҳо, муоинаву озмоиши маҳсулот,
ҷузъҳо ва мавод;
− муайян кардани навънокї ва синфи нахи табиии бофандагї барои
ресандагї ва калобапечї;
− корношоямї ё рад кардани маҳсулот, мавод ва таљњизоти
мушаххасотро қонеънакунанда;
− таҳлил ва шарҳи нусхаҳо, маълумот, дастурҳо ва дигар мавод барои
муайян намудани мушаххасот, муоина ва гузаронидани озмоиш;
− огоҳ кардани маќомоти болої ва дигар кормандон дар бораи
мушкилоти марбут ба сифати маҳсулот, инчунин мусоидат дар ошкоркунӣ
ва ҳалли ин мушкилот;
− ҳуљљатикунонии натиљаҳои муоина ё озмоиш, бо назардошти вазн,
ҳарорат, навъ ё намнокї, инчунин миқдори маҳсулоти муоинашуда ва
яккачин;
− тамғагузории маҳсулот бо нишон додани нишондиҳандаҳо ба
монанди навъ ва мақоми коршоямӣ ё корношоямӣ;
− ченкунии андозаи маҳсулот бо истифода аз асбобҳо ба монанди
ҷадвалҳо, штангенсиркул, калиброченкун ё микрометрҳо;
− барои муайян кардани натиљаҳои озмоиш, таҳлили маълумоти
озмоиш ва гузаронидани ҳисобҳо вобаста ба зарурат.
1855. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– таснифгари пашм;
– нозири сифат;
– навъҷудокунандаи маҳсулот.
1856. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– нозири бехатарии маҳсулот–3257;
– навъҷудокунандаи меваҳо–7514;
– навъҷудокунандаи мӯина–7531;
– навъҷудокунандаи пўст–7535.
§ 5. 7544. Тамйизгарон ва дигар коргарони
мубориза бар зидди зараррасонҳо ва алафҳои бегона
1857. Тамйизгарон ва дигар коргарони мубориза бар зидди зараррасонҳо ва алафњои бегона барои мубориза бо ҳашароти заррарасон,
ҳайвоноти хурд, растанињои худрӯй ва дигар организмҳои номатлуб барои
пешгирии талафёбии њосил, бино, дигар иншоот ва ҳудуди онҳо, инчунин
барои пешгирии хатарҳои вобаста ба саломатӣ, моддаҳои кимиёвиро
истифода менамоянд.
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1858. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− истифода ва мониторинги таљњизот барои пошидани
моддаҳои
кимиёвӣ љињати мубориза бар зидди њашароти зараррасон ва алафњои
бегона;
− омехта кардани моддањои кимиёвї мувофиќи дастур;
− пошидани пестисидҳо дар ҳудуд то чуќурии муайян, истифодаи
маълумот оид ба вазъи обу ҳаво, андозаи ќатраҳо, таносуби баландї,
масофа ва монеаҳо;
− пошидан ё паҳн кардани маҳлулҳои кимиёвї ё газҳои заҳрдор,
инчунин насбу гузоштани дом барои зараррасонҳо ва паразитҳо ба
монанди муш, термит ва нонхӯракҳо;
− бардоштан, ҷойивазкунӣ ва баргардидани ҷумакҳо, шлангҳо ва
лўлаҳо барои равона кардани фавра ба соҳҳаҳои муайян;
− бо моддањои кимиёвї ва об пур кардани чалак (бак)-ҳо;
− тоза кардан ва хизматрасонии таљњизот барои таъмини кори
самараноки он.
1859. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− коргари мубориза бо ҳашароти зараррасон;
− коргари мубориза бо алафњои бегона;
− тамйизгар.
1860. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
− сарнишини киштии њавоии авиатсияи кишоварзӣ –3153;
− оператори истењсоли моддаҳои кимиёвї–8131.
§ 6. 7549. Коргарони дигари саноат, сохтмон,
наќлиёт ва машғулиятҳои ҳаммонанд
1861. Ба ин гурўњи ибтидоӣ коргарони дигари саноат, сохтмон,
нақлиёт ва машѓулиятњои њаммонанди ба гурӯҳҳои дигари гурўњи асосии 7
Коргарони саноат, сохтмон, нақлиёт ва машѓулиятњои њаммонанд
шомилнагардида, мансуб мебошанд. Мисол, ба ин гурўњ коргароне дохил
мешаванд, ки дар зери об, бо моддањои тарканда, моддањои кимиёвї барои
мубориза бо зараррасонњо ва алафњои бегона кор мекунанд, мошин ва
механизмњои наќлиёти роњи оњанро таъмир мекунанд, маводи саноативу
сохтмониро истењсол мекунанд..
1862. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− риояи ќоидаҳои техникаи бехатарї;
− иљрои корњо дар зери об бо истифода ё бе истифодаи дастгоҳњои
нафаскашии зериобї;
− мувофиќи дастурамал барои рафъ кардани зараррасон ва алафњои
бегона омехта кардани моддањои кимиёвї, истифода ва мониторинги
таљњизот, иҷрои коркарди кимиёвии зироатњои кишоварзї, биноњо ва
иншоот;
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− ҷойгиркунї, қисмбандӣ ва тарконидани моддаҳои тарканда дар
қабатҳои маъданї, кон ва майдонҳои барои вайронкунӣ пешбинишуда;
− коркарди абрак, истеҳсоли чунин маводи саноатӣ ва сохтмонї, ба
мисли семент, маснуоти асбестосементӣ ва асбестоселетӣ, маснуоти оҳану
бетонї ва бетонӣ, маводи гармињифзкунї, сирешими ќира ва кошин;
− гузаронидани муоина, санҷиш, хизматрасонии техникӣ, таъмири
мошин ва механизмҳои нақлёти роҳи оҳан;
− иљрои дигар уҳдадориҳои мазмунан ҳаммонанд ба мундариљаи он.
1863. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– боркунандаи оташдонњои наќбї;
– карбонизатор;
– гудозачї.
147. ГУРЎҲИ ХУРД 755.
§ 1. Коргарони соњибихтахассуси
саноати пахтатозакунӣ ва дигар машѓулиятњои њаммонанд
1864. Коргарони соњибтахассуси саноати пахтатозакунӣ ва дигар
машѓулиятњои њаммонанд, ба мушаххасоти бахши кишоварзии
Тоҷикистон, ки ба парвариши зироати пахта нигаронида шудааст, мутобиќ
буда, асосан дар корхонаҳои пахтатозакунӣ, нуқтаҳои қабул ва коркарди
пахта ба шуғл фаро гирифта шудаанд, сифату навъи пахтаро муоина
намуда, месанҷанд, ҷудокунии тухмиро аз нахи пахта таъмин намуда, нахи
пахтаро дар шакли баста барои осон шудани таҳвил ва коркарди минбаъда
(дар корхонањои ресандагию бофандагї) ташаккул медиҳанд.
1865. Ба ин гурӯҳи хурд инчунин машѓулиятњои дигари саноативу
ҳунармандии бо коркарди нахи пахта вобаста, ки ба дигар гурӯҳҳои гурўњи
асосии 7 Коргарони саноат, сохтмон, нақлиёт ва коргарони машѓулиятњои
њаммонанд дохил нестанд, мансуб мебошанд.
1866. Ба уњдадорињои кормандони гурўҳи хурди мазкур чун ќоида
дохил мешаванд:
− истифодабарї ва нигоҳубинии таҷҳизоти корхонањои пахтатозакунї
ва нуќтаҳои ќабул, дигар таљњизот барои ќабул, хушконидан, људокунии
тухмї, тозакунии пахтаи хом ва ё коркард бо маќсади ба даст овардани
нахи пахта;
− созкунӣ (ҷурсозї) ва истифодабарии таљњизотҳо барои тозакунї,
хушконидан, људокунии тухмї, фишордиҳии нахи пахта дар бастањо;
− муайянкунии дарозии нах, намнокӣ, сифат ва навъи нах;
− таъмини ҳолати кории таљњизот, нигоҳубин ва истифодаи зарурии
дастгоҳу таҷҳизот, аз ҷумла тасмањои њаракаткунандаи пахтатозакунї,
шнек (стержни пармашакл), борбардорњо, фишорихрољњо (экструдер) ва
дигар таљњизоти барои гирифтани нахи пахта пешбинишуда;
− созкунӣ ва танзимсозии мошинҳои гуногун барои корњои
кормандони дигар;
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− созкунӣ (ҷуркунї), барномасозї, истифодабарї ва мониторинги
намудҳои гуногуни дастгоҳу таљњизоти барои ба даст овардани нахи пахта
ва маҳсулоти ҳамроҳ, аз ҷумла пахта, пати пахта (линт) ва тухмӣ.
1867. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин тақсим мешаванд:
7551
Коргарони истеҳсолоти пахтатозакунӣ
7552
Муайянкунандагони сифат ва навънокии нахи пахта
§ 2. 7551. Коргарони истеҳсолоти пахтатозакунӣ
1868. Муњтавои машғулияти коргарони истеҳсолоти пахтатозакунӣ
асосан бо ќабули пахтаи хом аз хољагидорон ва истењсоли нахи пахта
вобаста мебошад. Онњо чун қоида дар корхонаҳои пахтатозакунӣ,
нуқтаҳои қабул ва коркарди пахтаи хом кор карда, функсияҳои зеринро
иҷро менамоянд: сифату навъи пахтаи хомро муоина ва месанҷанд,
ҷудокунии тухмиро аз нахи пахта таъмин карда, нахи пахтаро дар шакли
бастаҳо ҷиҳати осон шудани таҳвили онҳо ва коркарди минбаъда дар
корхонаҳои ресандагию бофандагии Тоҷикистон, ё барои содироти нахи
молӣ ба хориҷи ҷумҳурӣ ташаккул медиҳанд.
1869. Ба уњдадорињои кормандони гурўҳи ибтидоии мазкур чун ќоида
дохил мешаванд:
− таъмини ќабул ва анборкунонии пахтаи хом, тозакунї, хушконидан
ва тайёркунї барои коркарди минбаъда;
− људокунии нахи пахта аз тухмї, ташакулдињии бастањо ва нигањдорї
ё тайёркунї барои таҳвил;
− истифодабарї, нигоҳубинии таҷҳизоти корхонањои пахтатозакунї
ва нуќтањои ќабул ва дигар таљњизот вобаста ба истеҳсоли нахи пахта;
− созкунӣ (ҷурсозї) ва истифодабарии таљњизотҳо барои тозакунї,
хушккунӣ, људокунии тухмї, фишорихрољкунии нахи пахта дар бастањо,
муайянкунии навъу сифати нахи пахта;
− созкунӣ (ҷурсозї), барномасозї, истифодабарї ва мониторинги
намудҳои гуногуни таљњизоту асбобҳо барои бадастории нахи пахта ва
маҳсулоти ҳамроҳ: пахта, пати пахта (линт) ва тухмиҳо.
1870. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– оператори линтер (дастгоњи патбарор);
– челонгари танзимкунанда;
– оператори тасмаи ҳаракаткунандаи шнек (стержни пармашакл);
– ронандаи боркунандаи бастаҳо.
1871. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– мураттиби ѓарамњо;
– ронандаи комбайни пахтачин.
§ 3. 7552. Муайянкунандагони сифат ва навънокии нахи пахта
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1872. Муайянкунандагони сифат ва навънокии нахи пахта пахтаи
хомро муоина менамоянд, ба навъњо људо мекунанд, намунањоро интихоб
мекунанд ва бар мекашанд, дарозии нах, дараљаи намнокї, дараљаи пухта
расидани нахи пахтаро муайян мекунанд, тањлилњои озмоишгоњї ва
озмоишњо барои муайян кардани сифати нах мегузаронанд ва дар асоси
маълумоти гирифташуда сифат ва навънокии нахи пахтаро муайян карда,
як миќдор (той) мањсулоти тайёрро барои ба корхонањои ресандагї оянда
фиристодан сертификатонї менамоянд.
1873. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– навъљудокунанда;
– озмоишгари сифат.
1874. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– нозир оид ба сифат;
– нозири асбобњои санљишї–ченкунанда.
148. ЗЕРГУРЎЊИ 76. ҲУНАРМАНДОН ВА
ИСТЕҲСОЛКУНАНДАГОНИ ИНФИРОДИИ МАЊСУЛОТИ
ЊУНАРЊОИ МАРДУМЇ
1875. Фаъолияти ҳунармандон дар Љумҳурии Тољикистон мутобиќи
Қонун танзим карда мешавад. Ҳунармандон ба фаъолияти инфиродї,
ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти дастї дар хона ё корхонаи хурд барои
истеҳсол, коркард ва истеҳсоли молҳо, маҳсулоти дорои аҳамияти маишӣ
ва армуғонҳо, инчунин хизматрасонї, аз љумла азнавсозии маснуот машѓул
буда, дар кори худ аз малакаҳои бадеӣ ва тахассусии меҳнати дастӣ
истифода мебаранд. Ба њунармандон на танҳо устоњо, балки шогирдони
онњо ва коргарони љалбшуда низ мансуб мебошанд.
1876. Уњдадорињои кормандони зергурӯҳи мазкур одатан иборатанд:
− ташкили истењсолот ва фурўши молњои инфиродї тайёршуда аз
љумла соњаи:
− кандакорї ва дуредгарї;
− коркарди метал (мис);
− истеҳсоли (тайёркунии) коѓаз;
− фаъолияти дўзандагї;
− коркарди матоъ, чарм ва пашм;
− таббохӣ (ошпазӣ);
− наќќошї, рассомї ва наќшу нигори бадеї, кандакорї дар гаљ;
− ҳайкалтарошї, сангтарошї;
− кулолгарӣ;
− истеҳсоли шиша, ќолибсозї;
− заргарї;
− ќолинбофї, ресандагї;
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− дигар соҳаҳои ҳунармандї.
1877. Машғулиятњои зергурӯњи мазкур ба гурӯҳҳои хурди зерин таќсим
мешаванд:
761
Истеҳсолкунандањои мањсулоти хӯрока
762
Истеҳсолкунандањои нассосљї, либосњо, чармњо, чарнчиноворї ва
пойафзолњои чармї
763
Коркаркунандагони чӯб ва истењсоли маснуот аз чўб
764
Истеҳсолкунандањои молњои маишї ва дигар мањсулоти
ѓайриметалии маъданӣ
765
Истеҳсолкунандањои металҳо ва маснуоти тайёри металї
766
Истеҳсолкунандањои асбобҳои мусиқӣ ва хизматрасонї дар санъати
зебої (латофат)
767
Сохтмончиён
768
Беҳдоштї ва тандурустї
769
Соҳибкорони инфиродӣ(хунармандон) дар соҳаи кишоварзї
149. ГУРЎҲИ ХУРДИ 761.
§ 1. Истеҳсолкунандањои мањсулоти хӯрока
1878. Коргарони истењсолоти хӯрокворӣ ва коргарони машѓулиятњои
њаммонанд чорворо забњ мекунанд, нимтањоро коркард ва омода мекунанд,
онњоро ба маводи хўрокаи мутобиќ барои истеъмоли одамон ва њайвонот
коркард мекунанд, мањсулоти гуногуни нонї, ќаннодї ва дигар мањсулоти
ордї истењсол мекунанд, коркард ва консервкунонии меваю сабзавот ва
маводи њаммонандро анљом медиҳанд,чошнгирї ва муайянкунии
навънокии маводи хўрока ва нўшокињоро мегузаронанд, тамокуро омода
мекунанд ва маҳсулоти тамоку истењсол мекунад.
1879. Ба уњдадорињои кормандони гурўҳи хурди мазкур чун ќоида
дохил мешаванд:
− забњи чорво;
− коркард ва тайёр кардани гӯшт, моњї ва мањсулоти ҳаммонанд
барои фурўш;
− тайёр кардани навъҳои гуногуни нон (кулча), мањсулот ќаннодї ва
дигар маҳсулоти ордї;
− коркард ва консервкунии меваю сабзавот ва маҳсулоти ҳаммонанд;
− тайёр кардани тамоку ва истеҳсолоти маснуоти тамокуӣ. Уҳдадории
онҳо метавонад назорати коргаронро дарбар гирад.
1880. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин дохил мешаванд:
7611 Истеҳсолкунандањои орд ва маҳсулоти ордӣ (мањсулоти нонї,
макаронї, қаннодӣ)
7612 Истеҳсолкунандањои мањсулоти ширї ва равѓанкашњо
7613 Коркардкунандагон ва тайёркунандагони меваю сабзавотњо
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(хушккунї, консервакунї, намаккунї)
7614 Истеҳсолкунандањои мањсулоти тамоку
§ 2. 7611. Истеҳсолкунандањои орд ва маҳсулоти
ордӣ (мањсулоти нонї, макаронї, қаннодӣ)
1881. Ҳунармандони машғул ба истеҳсоли орд ва маҳсулоти ордї
(осиёбонњо, нонпазњо, ќаннодон ва истењсолкунандањои конфет) навъҳои
гуногуни нон, торт, кулчаќанд ва дигар маҳсулот аз орд мепазанд, инчунин
аз шакар шоколади алоњидаи фармоишї ва маҳсулоти ќаннодї истењсол
мекунанд.
1882. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− коркарди ѓалла ва ғалладонањо бо маќсади тайёр кардани орд (дар
осиёб);
− пухтани нон, торт, кулчаќанди хушк, пирогњо ва дигар мањсулоти
ордї;
− бо асбоби дастї ва механизмњо пухтани мањсулоти дастии ќанодї аз
шакар, шоколад ва дигар љузъњо;
− якљоякунии љузъҳои ченшуда дар зарфҳои мошин барои
омехтакунї, махлуткунї (купажиронї) ва коркард бо гармї;
− санљиши сифати ашёи хом бо маќсади риояи талаботи стандарт ва
мушаххасот;
− молидани ќиёми ќандї ё дигар иловањо ба маҳсулоти нонпазї бо
истифода аз белча ё мўйќалам;
− санљиши тозагї ва коршоямии таљњизот пеш аз ба кор даровардани
мошинҳо бо маќсади риояи ќоидаҳои техникаи бехатарї ва бењдошти
мењнат;
− назорати ҳарорати танӯр ва намуди зоҳирии маҳсулот барои муайян
кардани ваќти пазиш;
− ҳамоҳангсозии шакл, боркунї, пухтан, берун овардан, аз ќолиб
гирифтан ва хунук кардани як миќдори нон, хлеб, батон, мањсулоти ордї
ва ќаннодї.
1883. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– осиёбон;
– тайркунандаи шоколад;
– ќаннод;
– конфетпаз;
– нонпаз;
– нонпаз–шаклсози кулчањои ќандини ширмол.
§ 3. 7612. Истењсолкунандањои мањсулоти ширї ва равѓанкашњо
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1884. Истењсолкунандагони мањсулоти ширї ва равѓанкашњо маска
(равѓани шир) ва навъҳои гуногуни панир, сметана, ќаймоќ, фалла (творог)
ё намудњои дигари мањсулоти шириро тайёр мекунанд.
1885. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− љӯшонидан ё пастеризатсиякунонии шир барои гирифтани маска бо
дараљаи зарурии равѓаннокї;
− људокунии ќаймоќ аз шир ва гирифтани маска аз ќаймоќ;
− ба шир ворид кардани микдори зарурии хамиртуруш ва дигар
љузъњо;
− лахтакунии шир, дамдињии фалла бо маќсади ба даст овардани
шакли зарурї, хушккунии фалла ва љойгир кардани панир дар ќолибњо
барои фишордињї;
− намаккунии панир ва сӯрох кардани он ё пошидани бактерия ба
панир афзоиш додани маѓор (пўпанак);
− љобаљокунї ва тоб додани брикетњои панирї дар рафњо барои пухта
расидани панир;
− назорати сифати маҳсулот пеш аз бастабандї барои муоина,
гирифтани намуна ва тағйир додани шароити нигоҳдорї дар ҳолати
зарурї;
− сабт кардани миќдори љузъњои харољотшуда, натиљањои озмоиш ва
даврањои ваќтї;
− коркард ва азнавкоркардкунии тухмии (гирифтани равған)
офтобпараст, зағир, кунљит, бодом ва арахис дар љувозњои равѓанкашї;
− љафидан, пок кардан ва полоиши равѓан барои фурўш.
1886. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– истењсолкунандаи маска;
– истењсолкунандаи панир;
– истењсолкунандаи фалла;
– панирпаз;
– истењсолкунандаи зардоби ширї(чакка ва дуѓ).
§ 4. 7613. Коркардкунандагон ва тайёркунандагони
меваю сабзавотњо (хушккунї, консервакунї, намаккунї)
1887. Њунармандони машғули захира ва коркарди меваю сабзавот ,
коркард ё консервакунии мевањо, чормағзњо ва маҳсулоти хӯрокаи
њаммонандро бо роҳҳои гуногун, аз љумла љушонидан, хушккунї ва
намаккунї ё гирифтани афшура амалї менамоянд.
1888. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− тайёр кардани афшура аз мевањои гуногун;
− љушонидан, намаккунї ё хушк кардани меваю сабзавот ва
мањсулотњои њаммонанд;
− омехта ва илова кардани љузъиёт, ба монанди пектин, шакар,
хушбўйкунандањо ва сирко барои баланд бардоштани муҳлати нигоҳдорї
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ва беҳтар кардани намуди зоҳирї ва таъм;
− гузоштани мањсулоти хурокии консервашуда дар зарфњои
шишагини тамъизшуда ё дигар контейнерҳо.
1889. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– истењсолкунандаи мураббо;
– истењсолкунандаи мева бо омехтаи ширинї;
– истењсолкунандаи хушбўйкунандањои таъми ѓизо;
– парвардагар (маринадкунанда)-и меваю сабзавот;
– коргар оид ба консервакунии сабзавот;
– коргар оид ба консервакунии мева.
§ 5. 7614. Истењсолкунандањои мањсулоти тамоку
1890. Њунармандони ба истењсоли тамоку ва таёркунии мањсулоти
тамоку машѓулбуда, барги тамокуро коркард намуда, мањсулоти гуногуни
тамоку (папирос, сигор ва нос)-ро дастї ё бо истифодаи дастгоњњои оддї
тайёр мекунанд.
1891. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− муайян намудани навънокии барги ферментшудаи тамоку ва
људокунии он аз рўйи навъ, сифат ва љойи нашъунамо;
− омехта кардани барги тамоку мувофиќи тартиби тайёркунї барои
ба даст овардани омехтаи хуштаъм;
− хизматрасонии дастгоњњои ваккумї барои нам кардани тамоку бо
маќсади коркарди минбаъда;
− аз барги тамоку гирифтани рагчаву пояњои асосї ва реза кардани
тамоку;
− ба таври дастї ё бо восиатаи мошинњои оддї тайёр кардани сигор,
тамоку, тамокуи найшакл, бўйкунанда ва дигар маснуоти ба гуруњњои
дигар шомил гардида.
1892. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– истењсолкунандаи нос;
– истењсолкунандаи сигор;
– истењсолкунандаи тамоку;
– махлутгари (купажист) тамоку;
– навъљудокунандаи барги тамоку.
150. ГУРЎҲИ ХУРДИ 762.
§ 1. Истењсолкунандањои нассољї,
либосњо, чармњо, чарчинворї ва пойафзоли чармї
1893. Ҳунармандон оид ба нассољї, чарм, муина ва маводњои
њаммонанд техникаи анъанавию намунаҳоро барои тайёр кардани маводи
матоъї, бофташуда, гулдӯзї ва дигар љузъњои либоси анъанавии миллї,
маводи рўзѓордорї, инчунин пойафзол, љувздон, камарбанд ва дигар
лавозимот истифода мебаранд.
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1894. Ба вазифаи кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан инҳо дохил
мешаванд:
− ресандагї ва ранг кардани пашм, пахта ва дигар матоъ бо рангҳои
табиї;
− турбофї, бофандагї, бофтан ё гулдӯзї кардан барои тайёр кардани
љузъњои гуногуни либос ва рӯзѓордорї;
− дастї тайёр кардани матоъҳои миллї, аз љумла, адрас, алоча, атлас,
беќасаб, гилеми бепат:
− гулдӯзї-дӯхтани наќш, наќшҳои чакан, чодарњо (рўйпуш), шероз,
зардўзї, ќуроќдўзї, дўхтани рупуши болои гањвора;
− дӯхтани камзўл, яктаҳ (халат), кулоҳ, тоќї, курпача (курпаи
пахтагї), рафида (болишти мудаввари ҳамвор барои часпондан ба девори
танур), рӯймолча, чакман, љелак (халати сабуки тобистонаи мардона):
− тайёр ва ранг кардани пӯст, чарм бо рангҳои табиї ва тайёр
кардани пойафзол, љузвдон, камарбанд ва дигар лавозимот;
− тайёр кардани љузъњои бадеию ороишї аз матоъ бо техникаи
батикї, ашё барои дохили бино, композитсияҳои ороишию мавзуї бо
навъҳои гуногуни техникаи расмкашї дар матоъ;
− бофтани матоъи якранг ва ранга, матоъҳои ороишї, тӯр, ќолинњо
ва дигар матоъњо бо истифодаи дастгоҳҳои дастии бофандагї;
− бофтани ќолин бо усули бофтани гирењњо;
− бофтани либос ва дигар маснуот бо даст ва бо мошинњои дастї
идорашаванда;
− тайёр кардани ќолибњо ва буридани чарму муина, васл кардани
маснуоти бадеї аз чарму муина ва дар мошинњои дарздўзї дӯхтани онњо,
гулдӯзии бадеии маснуоти муинагию чармї, ороиши онњо бо дарзҳои
бофташуда ва аппликатсия (буриши онњо);
− дастї сохтани турњо;
− аз нах ташаккулдињии ришта, шонакунї, пайвастани ришта ба
катон (холст) ё ташаккулдињии калоба аз ришта.
1895. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин таќсим мешаванд:
7621
Истеҳсолкунандањои нассољї ва либосњо
7622
Истеҳсолкунандањои чарм, чарчинворї ва пойафзолњои чармї
§ 2. 7621. Истењсолкунандањои нассољї ва либосњо
1896. Ҳунармандони нассољї барои тайёр кардани либосҳои анъанавии
миллї, матоъњои бофандагї, гулдӯзї, бофташуда ва дигар ашёњои либосу
рӯзѓордорї, техникаи анъанавию намунањоро истифода мебаранд.
1897. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
- бо усули дастї тайёр намудани матоъњои миллї, аз љумла, адрас,
алоча, атлас, беќасаб, ќолинҳои бепат;
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− гулдӯзї-дӯхтани наќш, наќшҳои чакан, чодарњо (рӯйпуш), шероза,
зардўзї, ќуроќдўзї, дўхтани рўйпўши гањвора;
− дӯхтани камзўл, хилъат, кўлоҳ, тоќї, курпача (курпаи пахтагї),
рафида (болишти мудаввари ҳамвор барои часпонидани нон ба девори
танӯр), рӯймолча, чакман, љелак (болопўши сабуки тобистонаи мардона);
− тӯрбофї, бофандагї, бофтан ё гулдӯзї барои тайёр кардани ашёи
гуногуни либосҳо ва рӯзѓордорї;
− истењсоли маснуоти бадеию ороишї аз матоъ бо техникаи батикї,
маснуот барои дохили бино, композитсияҳои ороишию мавзуї бо навъҳои
гуногуни техникаи наќшбандї дар матоъ;
− бофтани матои якранг ва ранга, матои ороишї, тўр, ќолинњо ё дигар
матоъ бо истифодаи дастгоњњои бофандагии дастї;
− бофтани ќолин бо усули бофтани гирењњо;
− бофтани либос ва дигар маснуот бо мошинњои идоракунии дастї ё
дастї.
1898. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– адрасбоф;
– гулдӯзи дўхти наќшї;
– гулдўзи наќшњои сӯзанї;
– гулдӯзи наќшњои чакан;
– гулдӯзи чодар (рўйпўш);
– гулдӯзи шероза;
– ќолинбоф;
– риштарес;
– љелакдўз.
§ 3. 7622. Истењсолкунандањои чарм,
чарчинворї ва пойафзолњои чармї
1899. Ҳунармандони чарм, мўина ва масолењи њаммонанд бо истифода
аз техника ва амсилаҳои анъанавї пойафзоли миллї ва замонавї,
љазвадон, камарбанд ва дигар лавозимот истењсол мекунанд, инчунин,
лавозимот (барои аспу хар-корњои саррољї), њунари пойафзолдўзї–дўхти
мӯза, таъмири пойафзоли куҳна, дӯхтани мањсї ва ғайраро анљом
медиҳанд.
1900. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− омода ва ранг кардани пӯст, чарм бо рангҳои табиї ва истеҳсоли
пойафзоли анъанавї, љузвдон, камарбанд, тасма ва дигар лавозимот;
− тайёр кардани ќолибњо ва буриши чарм ва мўина, васл кардани
маснуоти бадеї аз чарму мўина ва ороиши онњо бо дарзҳои бофташуда ва
аппликатсия (буриш);
− истењсоли
либоси чармин (палто, камзўл) лавозимот (њамён,
портмоне, камарбанд, дастпӯшак, тасма ва ѓайра), лавозимоти њарбї
(ѓилофи корду шамшер, тасмаи шамшеровезї, ѓилофи таппонча ва ѓайра).
526

1901. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дӯзандаи маҳсулоти чармї;
– мањсидузў, мукидўз (пойафзоли миллї);
– таъмиргари пойафзоли куњна;
– саррољ (зинсоз);
– истењсолкунандаи ќамчин ва лаљом.
151. ГУРЎҲИ ХУРДИ 763.
§ 1. Коркардкунандагони чӯб ва истењсоли маснуот аз чўб
1902. Њунармандони чўб (ба истиснои истеҳсоли саноатии мебел) дари
кандакорї, кату сандуќ, гаҳворањои миллии кандакориро истењсол намуда,
табаќҳои чӯбї, ќошуќ, шона, мебел, ќисмҳои чӯбини дохили бино, дару
тиреза, айвонњои миллї, маҳсулоти чӯбин ва масолењи ба ин монандро бо
фармоишњои инфиродї тарошида, навъҳои арзишноки чӯб, ток ва
кундањоро захира, интихоб ва коркард карда, чунин усулҳои анъанавиро,
ба монанди хушк ё таркунї, барои омода кардани чўб, коҳ, ќамиш, гил,
садаф ва дигар масолењ, бо маќсадњои ороишї истифода мебаранд ё
маснуоти гуногуни таъйиноти шахсї ва маиширо рангу оро дода,
ќолаббандї, љамъоварї карда, мебофанд ё ранг карда, ороиш медиҳанд.
1903. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан инҳо
дохил мешаванд:
− љамъоварии чўб, ток, коҳ, ќамиш ё маводи њаммонанд;
− тайёр кардани мебели бофташуда аз най, ток ва маводи њам монанд;
− тайёр кардани зарфҳои чӯбин, ќошуќ ва шона;
− тайёр кардани сабадҳои гуногун аз токҳои бофташуда, ротан, най,
ќамиш ва маводњои њаммонанд барои истифодаи ороишию маишї;
− тайёр кардани мебели фармоишї, дару тиреза, катҳо ва сандуќ,
гаҳвораи миллї, маснуоти бофташуда, маснуот аз чӯб ва маводњои
њаммонанд;
− шаклдарорї, љамъоварї, бофтан, ранг кардан ва оро додани
мањсулоти гуногун;
− кандакории гулњо ва мавзуњои бадеї бо маќсадҳои ороишї дар
ќабати болоии чӯб;
− тайёр кардани ќисмњои чӯбини дохили бино, айвончањои миллї;
− дастї расмкашии наќшњои ороишї дар чўб;
− кандакорї, васлкунї, бофандагї, расмкашї ва ороиш додани
ашёњои гуногуни шахсї ё рӯзѓор, аз љумла, нондон, косаи хӯриш, ќошуќ,
тахтача, лаълї, гулдон, кӯза, сабад, кўлоҳу матои коҳин ва ғайра;
− кандакорї, васл ва расмкашї ашёи гуногуни ороишї, аз љумла
ҳайкалчаҳо ва дигар асарњои њайкалтарошї, донањои шоҳмот, љавоҳирот,
бозичаҳои чубин ва ашёњои њаммонанд.
1904. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин таќсим мешаванд:
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7631
7632

Дуредгарї ва санъати харротї
Кандакорї дар чўб
§ 2. 7631. Дуредгарї ва санъати харротї

1905. Ҳунармандон (дуредгарон ва харротон) тарошидани зарфҳои
чўбин, ќошуќ ва шона, мебели фармоишї, ќисмҳои чӯбини дохили бино,
айвончањо, дару тиреза, маснуоти бофташуда, маснуот аз чўбро ва маводи
њаммонандро иљро намуда, навъҳои арзишноки чўб ва токро љамъоварї,
интихоб ва коркард карда, аз чунин усулҳои анъанавї, монанди хушк
кардан ё намкунї, барои тайёр кардани чўб, коҳ, най, гил ва дигар маводҳо
истифода бурда, маснуоти гуногуни истифодаи шахсї ё маишї ё бо
маќсадњои ороишї бурида, шакл дода, љамъ намуда, мебофанд ё ранг ва
ороиш медињанд.
1906. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− љамъоварии чўб, ток, коҳ, ќамиш ё маводи њаммонанд;
− тайёр кардани мебели бофташуда аз най, ток ва маводи хаммонанд;
− тайёр кардани зарфҳои чўбин, ќошуќ ва шонањо;
− тайёр кардани сабадҳои гуногун аз токҳои бофташуда, ротан, най,
камиш ва маводи њаммонанд барои истифодаи ороишию маишї;
− тайёр кардани мебели фармоиши инфиродї, дару тиреза, маснуоти
бофташуда, маснуот аз чўб ва маводи њаммонанд;
− шакл додан, љамъ намудан, бофтан ё рангу ороиши маснуоти
гуногун;
− бо маќсадҳои ороишї буридани гулњо ва мавзуњои бадеї дар ќабати
болоии чўб.
1907. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– устои ќошуќтарош;
– устои табаќтарош;
– устои шонатарош;
– устои љевонсоз;
– устои армуѓон;
– устои ќафасбоф;
– устои сабадбоф.
–
§ 3. 7632. Кандакорї дар чўб
1908. Њунармандони соњаи кандакорї тибќи фармоиши инфиродї
дарҳои кандакорї, кату сандуќ, гаҳвораи миллї, мебел, ќисмҳои чӯбини
дохили бино, айвончањои миллиро тайёр намуда, навъҳои чӯбњои
арзишнокро интихоб ва коркард карда, маснуоти кандакории гуногунро
бурида ороиш медиҳанд.
1909. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
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− тайёр кардани ќисмҳои чӯбини кандакоришудаи дохили бино,
дарњо, саќфњо, кату сандуќњо ва гаҳвораи миллї;
− расмкашии нигорањои ороишии дастї дар чӯб;
− кандакорї, васлкунї, бофтан, расмкашї ва ороиши ашёњои
гуногуни истифодаи шахсї ё маишї, аз љумла нондон, табаќи хӯриш,
ќошуќ, тахтача, лаълї, гулдон, кӯза, сабад, хаскулоҳҳо, матоъи коҳин ва
ашёњои њаммонанд;
− кандакорї, васл ва расмкашии ашёњои гуногуни ороишї, аз љумла,
ҳайкалча ва дигар асарњои њайкалтарошї, донањои шоҳмот, љавоҳирот,
бозичаҳои чӯбин ва ашёњои њаммонанд.
1910. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– устои гањворатарош;
– устои сандуќсоз;
– устои кандакор;
– устои катсоз.
152. ГУРЎҲИ ХУРДИ 764.
§ 1. Истењсолкунандањои молњои маишї
ва дигар мањсулоти ѓайриметалии маъданї
1911. Њунармандони гилкор, сафолот ва маводи ҳаммонанд маснуоти
кулолиро тайёр карда, маснуотњои сафолї, хокањои резашакл (абразивї),
фарфоруфаянсї, маснуоти сафолии барќї, бинокорї ва сангро бо даст ё бо
истифода аз асбобњои коркард шакл ва ороиш дода, фишор медињанд.
1912. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан инҳо
дохил мешаванд:
− коркард ва тайёр кардани маснуот аз санг, сангҳои нимќимат ва
дигар маснуоти маъданӣ;
− тайёр кардани маснуоти кӯлоливу фарфорї;
− тайёр кардани ќолибҳои гилин ё гаҷин;
− хондани тарҳҳои техникї бо маќсади омўзиши талаботи муштариён;
− ќолибкунии маснуот дар чархи кӯлолї бо роњи шаклдарории дастї
барои ба вуљуд овардани маснуоти шакл ва андозаи зарурї;
− идоракунии мошинҳои кӯлолгарї барои шаклдиҳии зарфҳои
сафолин, ба монанди гулдон, пиёла, табаќ ва табаќчаҳо, шакл додан ва ба
танӯр ворид кардани маснуоти кӯлолї;
− танзимкунї ва созкунии унсурҳои идоракунии осиёб, ки миќдори
муайяни гилро омехта намуда, фишор дода, бурида, дар ќолабњо
мемонанд;
− ќолибрезї ва фишоркунии маснуоти сафолии бинокорї ва барќї аз
пластика ва хока;
− бо истифода аз штангенсиркул ва ќолибњо муоинаи маснуоти тайёр
барои ошкор намудани нуќсонҳо ва санљиши дурустии шакл ва андозаи
ашё;
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− тайёр намудани маснуот барои фурӯш ё намоишгоҳҳо ва нигоҳ
доштани муносибатҳо бо чаканафурӯшон, инчунин бо намояндагони
љомеаи кӯлолгарї, санъат ва шабакаҳои захиравї бо маќсади мусоидат ба
фурӯш ё ташкил намудани намоишгоњҳои маснуот.
1913. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин таќсим мешаванд:
7641
Устои маснуот аз санг, сангҳои нимқимат ва дигар маҳсулоти
маъданї
7642
Устои маснуот аз гил, сафол ва фарфор
§ 2. 7641. Устои маснуот аз санг, сангҳои
нимқимат ва дигар маҳсулоти маъданї
1914. Ҳунармандони сангтарош, маснуотро аз санг, сангҳои нимќимат
ва дигар маҳсулоти маъданї коркард ва тайёр мекунанд. Ба гурўњи мазкур
сангтарошон, сангтарошони бадеї дар санг ва дигар мањсулоти маъданї
дохил мешаванд.
1915. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− коркард ва тайёр кардани маснуот аз санг, сангҳои нимќимат ва
дигар маҳсулоти маъданї;
− интихоб ва тайёр кардани санг (суфта кардан, буридан, назорати
сифат, захира);
− хондани тарњҳои техникї бо маќсади омўзиши талаботи
муштариён;
− ба ќабати болоии санг кашидани катиба, наќшканї, акс ва
нигорањо;
− сохтани зарф аз санг (гулдон, пиёла, табаќу табаќча, кӯза, тасбењ ва
дигар ашёҳои армуѓонї);
− муоинаи маснуоти тайёр барои ошкор намудани нуќсонњо ва
санљиши дурустии шакл ва андозаи ашё бо истифодаи штангенсиркул ва
ќолибњо;
− тайёр намудани маснуот барои фурӯш ё намоишгоҳҳо ва нигоҳ
доштани муносибатҳо бо чаканафурӯшон, инчунин бо намояндагони
љомеаи кӯлолгарї, санъат ва шабакаҳои захиравї бо маќсади мусоидат ба
фурӯш ё ташкил намудани намоишгоњҳои маснуот.
1916. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– сангтарош;
– наќшкан дар санг;
– муљассамасози ёдгориҳо (дар рӯйи ќабр).
§ 3. 7642. Устои маснуот аз гил, сафол ва фарфор
1917. Ҳунармандон (кўлолгарон) ба тайёркунии маснуот аз гил, сафол
ва маводҳои њаммонанд ихтисосманд буда, маснуоти кўлолиро тайёр
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намуда, маснуоти сафолї, хокањои резамонанд (абразивї), фарфорї,
фарфору фаянсї, сафолии барќї ва маснуоти сафолии сохтмониро дастї ё
бо истифодаи воситањои барои коркард шакл дода, ороиш ва фишор
медињанд.
1918. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− тайёр кардани маснуот аз кўлол ва фарфор;
− тайёр кардани ќолибҳои гилин ё гаљин;
− хондани тарњҳои техникї бо маќсади омўзиши талаботи муштариён;
− шаклдарории маснуот дар чархи кўлолгарї бо роњи шаклдињии
дастї барои сохтани маснуоти дорои шакл ва њаљми зарурї;
− идоракунии мошинҳои кўлолгарї барои шаклдињии зарфњои
сафолї, ба монанди гулдон, пиёла, табаќ ва табаќчањо, шаклдињї ва
гузоштани маснуоти кулолгарї дар танӯр;
− танзимкунї ва созкуни (љўрсози)-и љузъҳои идоракунии
махлуткунанда, ки њиссањои муайяни гилро омехта намуда, фишор дода,
бурида дар ќолибҳо ё рўйи ќолибњо мемонанд;
− шаклдињї ва фишоркунии маснуоти сафоли сохтмонї ва сафолии
барќї аз хамираи пластикї ва хокагї;
− бо истифода аз ќолибњо штангенсиркул ва ќолибњо муоинаи
маснуоти тайёр барои ошкор намудани нуќсонҳо ва санљиши дурустии
шакл ва андозаи ашё;
− тайёр намудани маснуот барои фурӯш ё намоишгоҳҳо ва нигоҳ
доштани муносибатҳо бо чаканафурӯшон, инчунин бо намояндагони
љомеаи кӯлолгарї, санъат ва шабакаҳои захиравї бо маќсади мусоидат ба
фурӯш ё ташкил намудани намоишгоњҳои маснуот.
1919. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– кулолгар;
– кошингар;
– наќшкан (дар фарфор ва сафол).
153. ГУРЎҲИ ХУРДИ 765.
§ 1. Истењсолкунандањои металњо ва маснуоти тайёри металї
1920. Ҳунармандони кор бо метал (мис, латун, нуќра, тилло) ва
тайёркунии маснуоти заргарї, љавоњирот, маснуоти расму оинї ё диниро аз
тилло, нуќра ва дигар металҳои ќиматбаҳо ё сангњои ќиматбањо тарњрезї,
тайёр, таъмир, барќарор ё баҳо дода, корҳои наќшканї ва ќиракориро
иљро менамоянд. Онҳо сангҳои ќиматбаҳо ва нимќиматбаҳо, аз љумла
сангњои зиннатию алмосро ќира, суфта, љило ва љо ба љо карда, инчунин
љавоњирот ва маснуоти
ќиматбаҳоро наќшканї намуда, алмосҳои
саноатиро ќира ва љило медиҳанд. Ба ин гурўњ инчунин њунармандоне
дохил мешаванд, ки ба тайёр кардани корд, наъл, тафдон ва лўлањо
машѓуланд.
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1921. Ба уњдадорињои кормандони гурўҳи хурди мазкур чун ќоида
дохил мешаванд:
− тайёр кардани маснуоти заргарї аз тилло, нуќра ва ќиракунї,
суфтакунї, љилодињї ва љобаљокунии сангҳои ќиматбаҳо ва нимќиматбаҳо;
− сохтани тарҳи љавоњироти нав ва тағйир додани тарҳҳои
мављудбуда, дар ҳолати зарурї – бо истифода аз компютерњо;
− таъмир, барќароркунї ва таљдиди љавоҳироти кўҳна ё маснуот аз
металњои ќиматбаҳо мутобиќи тарҳи онњо ё дастурамалњо;
− муоинаи сатњи сангњои зинатї ва сохтори дохилии онҳо бо
истифода аз дастгоњи махсус, заррабинҳо ва дигар асбобҳои оптикї барои
фарќ кардани сангҳо, ошкор намудани намунаҳои нодир ё норасоињо,
нуќсонњо ё хусусиятҳое, ки ба арзиши сангњои зинатї таъсир мерасонанд;
− ќирракунї ва сайќал додани сангҳои ќиматбаҳо ва васл кардани
онҳо ба љавоҳирот;
− наќшканї ё заркўбии њарфњо, расмҳо ё хатҳои ороишї дар маснуот
аз сангҳои ќиматбаҳо ва металњои ќиматбањо;
− суфтакунї, пармакунї ва коркарди милдонњо аз сангњои ќиматбањо
барои истифода дар асбобҳои даќиќ ба монанди ќутбнамо ва соатњо
(хронометрҳо);
− муоинаи маҳсулоти љамъшуда ё тайёр барои мувофиќатии онҳо ба
таснифот бо истифода аз шишаҳои калоннишондињанда ё асбобҳои даќиќи
ченкунї;
− тафсондани метал дар тафдонкўраҳои оҳангарї, истеҳсол ва
таъмири маснуот бо роҳи кашидан, ќат кардан, буридан, кўфтани метал
дар рӯи анвил, ќолибгарї, буридан, пайванд, обутобдињии метал;
− сохтани корд, наъл, кўра ва лўлањо;
− истеҳсоли ќолибҳо ва миллаҳои шаклгузор барои рехтани метал;
− кафшер, буриш ва шакл додани метал;
− кўфтан ва шакл додани металњои созавї (конструксионї) барои
истеҳсол ва таъмири мошину механизмҳо, асбобҳо, таљњизот ва дигар
маснуот;
− танзим ва идоракунии дастгоњҳои гуногун.
1922. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
7651
Заргарњо ва истењсолкунандагони маснуот аз тилло ва нуќра
7652
Оњангарон ва истењсолкунандагони корд, наъл, кўра ва лўлањо
§ 2. 7651. Заргарњо ва истењсолкунандагони маснуот аз тилло ва нуќра
1923. Ҳунармандон–заргарҳо ва истеҳсолкунандагони маснуоти
заргарї ва маснуот аз метал ва сангҳои ќиматбаҳо, маснуот аз тилло,
нуќра, дигар металњо ё сангњои ќиматбаҳо корҳои наќшканї ва нафиси
заргариро иљро мекунанд. Онҳо сангҳои ќиматбаҳо ва нимќиматбаҳо, аз
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љумла сангњои ороишї ва алмосро ќирракорї карда, тарошида, љило дода,
мечаспонанд, инчунин ба маснуоти заргарї ва металњои ќиматбаҳо наќш
мезананд, сангҳои ќиматбаҳо ва нимќиматбаҳоро ќирракорї мекунанд.
1924. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− истењсоли маснуоти заргарї аз тилло, нуќра, ќиррадоркунї, тарош,
љолодињї ва часпондани сангҳои ќиматбаҳо ва нимќиматбаҳо;
− сохтани тарҳ барои љавоҳироти нав ва тағйир додани тарҳҳои
мављуда, дар ҳолати зарурї – бо истифода аз компютер;
− таъмир, барќарорсозї ва таљдиди љавоҳирот ё маснуоти металии
ќиматбањои кўҳна тибќи тарҳрезї ё дастурамал;
− ќирракорї ва сайќалдињии сангҳои ќиматбаҳо ва васл кардани онҳо
ба љавоҳирот;
− наќшканї ва заркубии ҳарфҳо, расмҳо ё хатҳои ороишї дар маснуот
аз санг ва металњои ќиматбаҳо;
− сайќалдињї, пармакунї ва коркарди милдонњо аз сангњои ќиматбаҳо
барои истифода дар асбобҳои даќиќ, ба монанди ќутбнамо ва соатҳо
(хронометрњо);
− муоинаи маснуоти васлгардида ё тайёр барои таъмини мутобиќатии
онҳо бо мушаххасот бо истифода аз шишаҳои калоннишондињанда ё
асбобҳои даќиќи ченкунї;
1925. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– истењсолкунандаи маҳсулоти бадеї аз кањрабо, лољувард, аќиќи
рах-рах (оникс);
– ќирракори алмос ба алмоси суфта (бриллиант);
– ќирракори замимањои маснуоти заргарї ва бадеї;
– зарњалкори маснуоти бадеї (маснуоти заргарї);
– бурандаи алмос;
– заргар (самти умумӣ);
– заргар–наќшкан.
§ 3. 7652. Оњангарон ва истењсолкунандагони
корд, наъл, кўра ва лўлањо
1926. Њунармандон – оњангарон ва тайёркунандагони корд, наъл,
тафдон ва лўла металро бо усуслњои дигар рехта, кафшер карда, куфтаву
шакл медињанд, аз металњои оддї асбобњо ва маснуоти гуногун тайёр
мекунанд. Барои кам кардани харљи ќувваи љисмонї ва ваќти иљрои
супоришњои мушаххас, кор дастї ва бо истифодаи асбобњои дастї ва дигар
асбобњо иљро мегардад.
1927. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− тафсонидани метал дар тафдонҳои оҳангарї, тайёр кардан ва
таъмири маснуот бо роҳи кашидан, хам кардан, буридан, куфтани метал
дар рӯи анвил, тамѓагузорї, буридан, пайванд ва обутобдињии метал;
− тайёр кардани кордњо, наълњо, тафдонњо ва лўлањо;
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− тайёр кардани ќолиб ва миллаҳои шаклгузор барои рехтани метал;
− кафшер кардан, буридан ва шакл додани метал;
− куфтан ва шакл додани металњои созавї (конструксионї) барои
истеҳсол ва таъмири мошину механизмҳо, асбобҳо, таљњизот ва дигар
маснуот;
− танзим ва идоракунии дастгоњњои гуногун.
1928. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– оњангарон;
– кордсозон;
– истењсолкунандагони тафдон (танўр) ва лўла;
– оњангар бо истифодаи аз болѓаю фишор (мангана);
– оњангари кўбиши дастї;
– болѓазан;
– мисгар.
154. ГУРЎҲИ ХУРДИ 766.
§ 1. Истеҳсолкунандањои асбобҳои
мусиқӣ ва хизматрасонї дар санъати бадеї
1929. Ҳунармандон оид ба дастгоњҳои мусиќї асбобҳоро тайёр, васл,
таъмир, танзим ва барќарор мекунанд, инчунин бо воситаи асбобњои дастї
ва механикї онњоро љўр месозанд. Онҳо, одатан, дар як намуди асбоб
мутахассисанд, мисол асбобњои торї, нафасии мисин, асбобњои мусиќии
бо забон навохташаванда, фортепиано ё асбобњои зарбї.
1930. Ба уњдадорињои кормандони гурўҳи хурди мазкур, чун ќоида
дохил мешаванд:
− истењсол ва васли асбобҳои мусиќї ва ќисмҳои онҳо аз чӯб, эбонит,
метал, чарм ва дигар мавод;
− дуруст ё иваз кардани ќисмҳои асбобҳои мусиќї ва чунин љузъҳо,
аз ќабили тор, чорпояи асбобгузорї, моњут ва калид бо истифода аз
дастгоҳои дастї ва механикї;
− навохтани асбобҳои мусиќї барои арзёбии сифати садои онҳо ва
ошкор кардани норасоињо;
− танзими тарангии тор барои ноил шудан ба пардаи лозимї ва
баландии садои асбобҳои торї;
− танзими нойҳои лабї, забонї ё сӯрохиҳои пояи асбоб бо истифода
аз асбобњои дастї љињати танзими љараёни ҳаво ва баландии садо;
− танзим ва нигоҳубини найчаҳои арѓунун бо роҳи танзими
баландии овози найчањои он барои нотаи «до» бо истифода аз баландии
садои камертон, инчунин љурсозии баландии найчаҳои дигар нисбат ба
баландии танзимшудаи найчањо;
− кашидани чарм ба табли асбобҳои зарбї;
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− танзими аккордеонҳо тибќи садо тавассути муќоисаи баландии
садои забончањо бо парда ва суфта кардани забончањо барои ба даст
овардани баландии стандартии овоз;
− танзими тугмаҳо ва калидҳои асбобҳои забонї ва нафасї;
− танзими асбобҳои зарбї барои ба даст овардани баландии садои
лозимї тавассути тарангкунї ё озод кардани ќабатҳои косаи чармин барои
торњо, ки дар ќисми болої ё ҳар ду тарафи асбоб љойгиранд;
− васлкунї ва насбкунии лўлањои нави арѓунун ва фортопиано дар
биноњо.
1931. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин таќсим мешаванд:
7661
Истењсолкунандањои асбобҳои мусиқии торӣ
7662
Истењсолкунандањои асбобҳои мусиќии нафасї
7663
Истењсолкунандањои асбобҳои мусиќии зарбӣ
7664
Санъаткорон ва мутахассисон оид ба хизматрасонињои
хусусияти фарњангиву фароѓатидошта
§ 2. 7661. Истењсолкунандањои асбобҳои мусиқии торӣ
1932. Њунармандон оид ба тайёркунии асбобҳои мусиќии торї
асбобњоро аз ќабили рубоб, танбур, арфа, чанг, сато, дутор, сетор, ѓижакро
тайёр, васл, таъмир, танзим ва барќарор менамоянд, инчунин бо ёрии
асбобҳои дастї ё механикї онњоро љӯр мекунанд.
1933. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− тайёркунї ва васл кардани асбобҳои мусиќї ва ќисмҳои онҳо аз чӯб,
эбонит, метал, чарм ва дигар мавод;
− таъмир ё иваз кардани ќисмҳои асбобҳои мусиќї ва љузъҳои он, аз
ќабили тор, чорпояи асбобгузорї, моњут ва калидњо бо истифода аз
асбобҳои дастї ва механикї;
− навохтани асбобҳои мусиќї барои арзёбии сифати садои онҳо ва
ошкор кардани нуќсонњо;
− танзими тарангии тор барои ноил шудан ба пардаи лозимї ва
баландии садои асбобҳои торї;
1934. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– рубобсоз, дуторсоз, сеторсоз;
– танбўрсоз;
– арфасоз;
– чангсоз;
– сатосоз;
– ѓижаксоз;
– конунасоз.
§ 3. 7662. Истењсолкунандањои асбобҳои мусиќии нафасї
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1935. Њунармандон оид ба тайёркунии асбобҳои мусиќии нафасї
чунин асбобњоро аз ќабили най (флейта), лабчанг (асбоби мусиќии бо лаб
навохташаванда), карнай, сурнай сохта, васл, таъмир, танзим ва барќарор
намуда, инчунин онњоро бо ёрии асбобҳои дастї ё механикї љӯр мекунанд.
1936. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− навохтани асбобњои мусиќї барои бањо додан ба сифати садои он ва
ошкор намудани камбудињо;
− танзими тарангии тор барои ноил шудан ба пардаи лозимї ва
баландии садои асбобҳои торї;
− танзими нойчаҳои лабї, забонї ё сӯрохиҳои пояи асбоб бо истифода
аз асбобњои дастї љињати танзими љараёни ҳаво ва баландии садо;
− танзим ва нигоҳубини найчаҳои арѓунун бо роҳи танзими баландии
овози найчањои он барои нотаи «до» бо истифода аз баландии садои
камертон, инчунин љурсозии баландии найчаҳои дигар нисбат ба баландии
танзимшуда;
− љўрсозии аккордеонҳо тибќи садо тавассути муќоисаи баландии
садои забончањо бо парда ва суфта кардани забончањо барои ба даст
овардани баландии стандартии овоз;
− љўрсозии тугмаҳо ва калидҳои асбобҳои забонї ва нафасї;
− васлкунї ва насбкунии лўлањои нави арѓунун ва фортопиано дар
биноњо.
1937. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– найсоз;
– лабчангсоз (асбоби мусиќии лабї);
– карнайсоз;
– сурнайсоз.
§ 4. 7663. Истењсолкунандањои асбобҳои мусиќии зарбӣ
1938. Њунармандон оид ба тайёркунии асбобњои мусиќии зарбї
асбобҳои мусиќиро аз ќабили дойра (бубен), таблак (асбоби зарбии хурд)
тайёр, васл, таъмир, љўр ва барќарор намуда, ба онњо чарм мекашанд,
инчунин бо ёрии асбобҳои дастї ё механикї љўр месозанд.
1939. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
– тайёркунї ва васл кардани асбобҳои мусиќї ва ќисмҳои онҳо аз чӯб,
эбонит, метал, чарм ва дигар мавод;
– таъмир ё иваз кардани љузъњои асбобњои мусиќї бо истифодаи
асбобњои дастї ва механикї;
– навохтани асбобҳои мусиќї барои арзёбии сифати садои онҳо ва
ошкор кардани нуќсонњо;
– кашидани чарм дар асбобњои зарбї;
– љўрсозии асбобҳои зарбї барои ба даст овардани баландии садои
лозимї тавассути тарангкунї ё озод кардани ќабатҳои косаи чармин барои
торњо, ки дар ќисми болої ё ҳар ду тарафи асбоб љойгиранд;
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1940. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дойрасоз (бубенсоз);
− таблаксоз.
§ 5. 7664. Санъаткорон ва мутахассисон оид ба хизматрасонии
хусусияти фарњангию фароѓатидошта
1941. Ба шумораи њунармандон сарояндагон ва мутахассисон оид ба
хизматрасонии хусусияти фарњангиву фароѓатї дохил гардидаанд, аз он
љумла дорбозњо, њунармандони жанри гуфтугўї ва њаљвнигорон (аксиягў),
сарояндагони сурудњо ва маврига (жанри беназири мусиќиву–шеърхонї ва
раќсии мардумию касбии мусиќии анъанаи шифоњї, ки асосгузори он
мусиќинавози классикии форсу–тољик Борбад мебошад).
1942. Ба ин гурӯҳ инчунин, њунармандони кўчагии театри анъанавии
лўхтак, хаттотон, сарояндагони сурудњо, наътхон (одатан, дар њолатњои
маросими хатнатўй дар ќатори сурудњои озоди туёна иљро мегарданд) ва
мадњиясарову марсияхон шомил мешаванд.
1943. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
– иљрои оммавии сурудҳо ва сањначањо (аз љумла, дорбозї) бо маќсади
расонидани хизматрасонии фарњангию фароѓатї ба ањолї дар шакли
анъанавии мардумї;
– риояи сенарияњо, малакаи ба завќ овардани тамошобинон,
баргузории озмунњо ва ташкили (љалби иштирокчиён) танаффусњои раќсї;
– пешвоз ва љо ба љо намудани мењмонон, ташкили вохўрии
тантанавии навхонадорон ва волидайнашон, гузаронидани базм, озмунњо
ва баромадњои мусиќї.
– ташкили образи бадеї дар жанри худ, омўзиш ва иљрои найрангњо
ва баромад дар кӯчаву хиёбонҳо бо услуби анъанавї;
– навишти дуруст ва барасмиятдарории эстетикии мактуб.
1944. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дорбоз;
– мавригахон;
– наътхон, мадњиясаро ва марсияхон;
– санъаткори театри кўчагии лўхтак;
– њаљвиягў–аксиягў.
155. ГУРЎҲИ ХУРДИ 767.
§ 1. Сохтмончиён
1945. Њунармандони соњаи сохтмон дар бахши хусусї дар соњаи
сохтмони хонаҳои истиќоматї (хусусї) ва мағозаҳо, оњанбасти биноҳои
камошёна хизматрасонї намуда, бо истифода аз технологияҳо ва масолењи
анъанавї ё муосир ба ороиш, азнавлоињасозї ё хизматрасонии техникї ва
таъмир машѓуланд.
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1946. Ба уњдадорињои кормандони гурўҳи хурди мазкур, чун ќоида
дохил мешаванд:
− тайёр кардани майдони бинокорї барои сохтани бино ё дигар
иншоот;
− сохтани тањкурсї, деворњои заминавї ва ќисмњои такягоњї барои
саќф, сохтан ва бо масолењи дахлдори њифзкунанда пўшонидани деворњои
берунї;
− васли болорњо ва унсурњои конструктивии саќф;
− васли болопўши байни ошёнањо ва истењсоли фаршњои
рехташаванда;
− нигоњдории техникї ва таъмири иншооти мављуда;
− бо зерпудратчиён мувофиќа намудани амалисозии корҳои махсус, ба
мисли хиштчинї, рангубор, корњои обгузаронї ва гузаронидани ноќили
барќї;
1947. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин таќсим мешаванд:
7670
Сохтмончиён
§ 2. 7670. Сохтмончиён
1948. Њунармандони соњаи сохтмон дар бахши хусусї дар соњаи
сохтмони хонаҳои истиќоматї (хусусї) ва мағозаҳо, оњанбасти биноҳои
камошёна хизматрасонї намуда, бо истифода аз технологияҳо ва масолењи
анъанавї ё муосир ба ороиш, азнавлоињасозї ё хизматрасонии техникї ва
таъмир машѓуланд.
1949. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
– тайёр кардани майдони бинокорї барои сохтани бино ё дигар
иншоот;
– сохтани тањкурсї, деворњои заминавї ва ќисмњои такягоњї барои
саќф, сохтан ва бо масолењи дахлдори њифзкунанда пўшонидани деворњои
берунї;
– васли болорњо ва унсурњои конструктивии саќф;
– васли болопўши байни ошёнањо ва истењсоли фаршњои
рехташаванда;
– нигоњдории техникї ва таъмири иншооти мављуда;
– бо зерпудратчиён мувофиќа намудани амалисозии корҳои махсус, ба
мисли хиштчинї, рангубор, корњои обгузаронї ва гузаронидани ноќили
барќї;
1950. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– њунарманди соњаи меъморї;
– хиштрез;
– оташдонсоз (тафдони деворї, танур ва чакдон);
– сангтарош- хиштчин;
– гаљкор (ороишгар);
– андовачї.
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156. ГУРЎҲИ ХУРДИ 768.
§ 1. Бењдоштї ва тандурустї
1951. Гурӯҳи хурди мазкур њунармандони зеринро дар бар мегирад:
сартарошҳо, косметологњо ва коргарони
ба тартиби солимгардонї
алоќаманд (масњгар, мушовирони
ислоњи бадан, дорўсозони тибби
мардумї ва шифокорон)-е, ки ба камкунї ва ороиши мӯй, ришгирї ва
кўтоњсозии риш, хизматрасонии косметологї, грим ва дигар намудҳои
тартиби солимгардонї барои беҳтар кардани намуди зоҳирї, вазъи
саломатї, рӯҳия ва барќарорсозии саломатї, машғуланд.
1952. Ба вазифаи кормандони гурўҳи хурди мазкур, чун ќоида дохил
мешаванд:
− кўтоњкунї, ороиши мӯй, ришгирї ва кўтоњсозии риш;
− молидани косметика ва грим;
− масњи рўй ва бадан;
− шакл додан ва ранг кардани нохуни дасту пой;
− табобати бемориҳои сабуки пӯст ва нохун;
− хизматрасонї ба муштариёни њаммом ва гузарондани мањси оддї;
− тоза кардани пӯст ва молидани крем, обњои мушкин ва маводи
њаммонанд дар рӯй ва дигар узвҳои бадан;
− гузаронидани тартибот бо истифода аз мум, шакар ва гузаронидани
раванди кандани мӯйҳои номатлуби бадан;
− ба мизољон додани тавсияњо оид ба парҳез ва гузаронидани машќҳо
бо маќсади кам кардани вазни бадан ва харобшавї;
− бо усули анъанавї истифода бурдани њино;
− тавсияҳо оид ба нигоҳубин ва муолиљаи бемориҳо ё табобати дигар
касалињо бо истифода аз воситаҳо ва усулҳои анъанавии мардумї: тариќи
машќњо ва њаракатњои љисмонї, љавњар ва доруи табиї, ки дар асоси
гиёҳҳо, растаниҳо, ҳашаротҳо ва ферментҳои ҳайвонот ба даст оварда
шудаанд;
− дар асоси усулҳои анъанавии таъсири љисмонї ва табобати гиёҳї
амалисозии нигоњубин ва муолиљаи љарроҳатҳои љисмоние, ки ба
љобаљосозї ва шифобахшии шикастан ва бељошавии устухонҳо вобастаанд;
− маслиҳат додан ба мизољон оид ба масъалањои парҳез ва машќњои
љисмонї љињати кўмак ба ислоњи бадан.
1953. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
7681
Сартарошњо
7682
Косметологњо
7683
Коргарони ба раванди солимгардонї вобастаи ба гурӯњњои
дигар шомилнагардида
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§ 2. 7681. Сартарошњо
1954. Сартарошњо мўйњоро кўтоњ, рангубор, рост ва фатила намуда,
рўйро масњ во бо растанињо тароват мебахшанд ва пўсти сарро масњ
менамоянд.
1955. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− кўтоњ кардан, шустан, ранг ва фатила кардани мӯй;
− кўтоњ кардан ва тарошидани ришу мӯйлаб;
− нигоњубини пўсти сар;
− љобаљосозии мўйњои сунъї мувофиќи талаботи мизољон;
− додани маслиҳат оид ба нигоҳубини мӯйњо, маҳсулоти ороишї ва
услуби ороиши мўйњо;
− бофтани бастањо ва кокулњо аз мӯй ва дароз намудани онњо;
− таъин кардани боздид ва ќабули пардохтњо;
− рўбучини бинои корї ва коркарди беҳдоштии асбобҳо.
1956. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– сартарош;
– мутахассис оид ба нигоҳубини мӯйњо;
– сартарош - стилист.
§ 3. 7682. Косметологњо
1957. Косметологҳо раванди косметикакунии рӯй ва баданро анљом
дода, косметикаю гримро молида, дигар корњоро барои бењтар
гардонидани намуди зоњирии мизољ, амалї менамоянд.
1958. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− тоза кардани пӯст ва молидани кремҳо, обҳои мушкин ва воситањои
њаммонанд ба рӯй ва дигар узвҳои бадан;
− масњи рўй ва бадан;
− молидани грим ба мизољон дар кошонањои њусн ё ба наќшофарон ва
дигар санъаткорон;
− тоза кардан, шакл додан ва ранг кардани нохунњои дасту пой ва
табобати бемориҳои сабуки пӯст ва нохунњои пой, аз ќабили обила,
дуруштї ё ноҳамвории нохунњои пой;
− расонидани ёрї ба мизољони њаммом ва гузарондани масњи оддї;
− гузаронидани амалиёт бо истифода аз мум, шакар ва гузаронидани
раванди кандани мӯйҳои номатлуби бадан;
− ба мизољон додани тавсияњо оид ба парҳез ва гузаронидани машќҳо
бо маќсади кам кардани вазни бадан ва харобшавї;
− бо усули анъанавї истифода бурдани њино;
− таъин кардани боздид ва ќабули пардохтњо.
1959. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– сурмасоз;
– аттор (мушксоз);
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–
–
–
–
–
–

ороишгари рўй;
мушовир оид ба харобшавї;
косметолог;
ороишгари нохуни даст;
ороишгари нохуни пой;
рангкунанда бо њино.
§ 4. 7683. Коргарони ба раванди солимгардонї
вобастаи ба гурӯњњои дигар шомилнагардида

1960. Ин гурӯҳи ибтидої коргаронеро дар бар мегирад, ки ба раванди
солимгардонї вобаста буда, ба дигар гурўњњои гурўњи хурди 514
Сартарошњо, косметологњо ва коргарони машѓулиятњои њаммонанд, дохил
нестанд. Мисол, он мушовирон оид ба ислоњи бадан, дорусозони тибби
мардумї ва шифокоронро дар бар мегирад.
1961. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− баррасии талаботҳои муштарї, таҳлили хусусиятҳои инфиродї ва
машваратњо оид ба усулҳои табобат;
− тавсияҳо оид ба нигоҳубин ва муолиљаи бемориҳо ва дигар касалњо
бо истифода аз воситаҳо ва усулҳои анъанавии мардумї: тариќи машќњо ва
њаракатњои љисмонї, љавњарњои табиї ва доруҳо, ки дар асоси гиёҳҳо,
растаниҳо, ҳашаротҳо ва ферментҳои ҳайвонот ба даст омадаанд;
− дар асоси усулҳои анъанавии таъсири љисмонї ва гиёњдармонї,
амалисозии нигоњубин ва муолиљаи љарроҳатҳои љисмоние, ки ба
љобаљосозї ва шифобахшии устухонҳои шикастаю бељошуда вобастаанд;
− гузаронидани масњи ѓайритиббии бадан;
− маслињатдињї ба мизољон оид ба масъалањои парҳез ва машќњои
љисмонї љињати кўмак ба ислоњи бадан;
− гузаронидани арзёбии равандҳои ислоњи бадан ва маҳсулот барои
харобшавї;
− ташкили вохӯриҳо ва пешбурди баќайдгирии мизољон;
− рўбучини майдонњои корї ва тамизи асбобњо.
1962. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– шиуастабанд;
– дорусози анъанавї;
– дорусоз аз гиёњњои давої;
– мушовир оид ба ислоњи бадан;
– масњгар (ѓайритиббї);
– шифокор (усулњои мардумї);
– њаммомчї.
Эзоњ: Машѓулиятњо дар соњаи шифобахшї ва татбиќи таљрибаи тибби
анъанавию ѓайрианъанавї, ки дарки амиќи бартарињои усулњои анъанавию
ѓайрианъанавии табобатро талаб мекунанд, дар натиљаи истифодаи дарозмуддати
амалии ин усулњо тањия шудаанд, инчунин донистани анатомияи инсон ва унсурњои
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тибби муосир, дар гурўњи ибтидої 2230–Табибони ва мутахассисони тибби
анъанавї ва ѓайрианъанавї ба назар гирифта мешаванд. Онњое, ки фаъолияти
амалиашон донишњои нисбатан камтарро талаб мекунад ва ба омўзиши амалии
нисбатан кӯтоњтар ва омодагии касбї дар заминаи омўзиши анъанањо ва
таљрибањои мардумї асос ёфта, дар љойњои истиќоматии онњо истифода мешаванд,
ба гурўњи ибтидоии 5149 Коргарони алоќаманд ба равандњои солимгардонї, ки ба
дигар гурўњњо шомил нестанд, ворид карда шудаанд. Шифобахшони таљрибакор
истифодабарандагони гиёњдармонї, муолиљаи рӯҳї ё табобати мануалї (дастї)
ҳамчун усулҳои асосї аз гурӯҳи ибтидоии 2230 хориљ мешаванд. Машѓулиятњое, ки
табобатро бо истифода аз шаклњои анъанавии масњ ва пешнињоди фишор, аз ќабили
масњи нуќтагї ва методикаи шиатсу пешбинї менамоянд, ба гурўњи ибтидоии 3221
Њайати кормандони миёнаи тиббї оид ба парасторї дохил мешаванд. Момодоя ва
дояҳои анъанавї, ки ба занон дар самти ҳомиладорї ва таваллуди кӯдак кўмак
мерасонанд, нигоњубин ва тавсияњоро пеш аз ҳама ба таљриба ва дониши амалии на
дар раванди омўзиш, балки тавассути анъанањо ва таљрибаи тибби мардумї
бадастомадаро амалї менамоянд ва бояд дар гурўњи ибтидоии 3222 - њайати
кормандони миёнаи тиббї оид ба момодоягї ба инобат гирифта шаванд.

157. ГУРЎҲИ ХУРДИ 769.
§ 1. Соҳибкорони инфиродӣ (њунармандон) дар соњаи кишоварзї
1963. Соҳибкорони инфиродӣ (њунармандон) дар соњаи кишоварзї
(боғпарварон, боғбонҳо ва кормандони нињолхонањо оид ба парвариши
маводи кўчатшаванда, занбӯрпарварон, кирмакпарварон, шоликорон,
гулпарварон ва ғайрањо) фаъолиятро дар самти банаќшагирї, ташкил ва
иљрои корњо вобаста ба парвариш ва нигоњдории дарахтон, буттаҳо, гулҳо
ва дигар растаниҳо дар боѓњои љамъиятї ва боѓњои хусусї амалї намуда,
инчунин ниҳолҳо, пиёзак ва тухмиҳоро истењсол ё бо усулҳои интенсивии
парвариш (дар гармхона ва гулхонаҳо) сабзавот ва гул истењсол мекунанд,
занбўр, кирмак ва дигар ҳашаротњоро барои истењсоли асал, мум, шоњї ва
дигар мањсулот љињати фурўш ё дастраскунї ба харидорони яклухт,
муассисањои савдо ё фурўш дар бозорњо парвариш мекунанд.
1964. Ба уњдадорињои кормандони гурўҳи хурди мазкур дохил
мешаванд:
− муайян намудани намудњо ва миќдори сабзавот, мањсулоти боғдорї
ва нињолхонањои мевадињанда барои парвариш, инчунин банаќшагирї ва
ҳамоҳангсозии раванди истењсолот;
− омода кардани замин бо роњи коркарди он, ҳамвор кардани хок,
насб ва истифодабарии низомҳои обёрї ва заҳкаш;
− шинонидан ва кӯтоњ кардани дарахтон, деворњои сабз (аз
растанињо), растаниҳои боғ ва гиёњњо;
− санљиши солимии растаниҳо ва дарахтон, ошкор ва коркарди
алафҳои бегона, зараррасонњо ва бемориҳо, инчунин истифодаи нуриҳои
маъданї ва пору;
− истеҳсоли ниҳолҳо, пиёзаку тухмиҳо ва парвариши растаниҳо аз
тухмї ё ќаламча;
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− љамъоварии њосил, муоина, тозакунї, ба навъҳо људо кардан,
бастабандї, нигоҳдорї ва боркунии маҳсулот барои фурӯш ё дастраскунї
ба бозор;
− нигоҳдорї ва баъзе шаклҳои коркарди аввалияи маҳсулот;
− парвариш ва нигоҳубини ҳашарот ва љамъоварии маҳсулоти онҳо;
− иљора ё сармоягузорї ба биноҳо, мошинҳо, таљњизотњо ва иншооти
дар соњаи кишоварзї истифодашаванда ва нигоҳдории техникии онњо;
− бастани шартномаҳо оид ба фурӯш, харид ва тањвили саршумори
чорво, маҳсулот ва захираҳо, инчунин баҳисобгирї ва баҳодиҳии кор ва
амалиётњои кишоварзї.
1965. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
7691
Боѓбон, боѓпарвар ва гулпарварон
7692
Занбўрпарварон ва кирмакпарварон
§ 2. 7691. Боѓбон, боѓпарвар ва гулпарварон
1966. Боѓбон, боѓпарвар ва кормандони нињолхонањо оид ба
парвариши нињолњои кўчатшаванда дар боѓњои љамъиятию хусусї
банаќшагирї, ташкил ва иљрои корњоро дар самти парвариш ва
нигоњубини дарахтон, буттањо, гулњо ва дигар растанињо амалї намуда,
инчунин бо усули парвариши интенсивї (дар гармхона ва гулхонањо)
истењсоли кўчат, пиёзаку тухмї ё сабзавот ва гулњоро барои фуруш ё
дастраскунии мунтазам ба харидорони яклухт, муассисањои савдо ё фуруш
дар бозорњо, роњандозї менамоянд.
1967. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− мушоњидаи вазъи бозор ва шароити он, муайян намудани намудњо
ва миќдори сабзавот, мањсулоти боғдорї ва нињолхонањои мевадињанда
барои парвариш, инчунин банаќшагирї ва ҳамоҳангсозии раванди
истењсолот;
− омода кардани замин бо роњи коркарди он, ҳамвор кардани хок,
насб ва истифодабарии низомҳои обёрї ва заҳкаш;
− шинондани ниҳолҳо, деворњои сабз (аз растанињо), растанињо ва
гиёњњо;
− буридан ва кўтоњ кардани дарахтон, буттаҳо ва деворњои сабз (аз
растанињо), насби танбачўб ва панљараи муњофизатї барои растанињо,
инчунин њамвор, кўтоњкунї, аэратсия ва даравидани сабза (газон);
− дар боѓњо сохтани љузъҳо ва объектњо, аз ќабили пайроҳаҳо ё
майдонҳои сангфарш, деворҳо, теппањои ороишии сангї, гулзорҳо, ҳавзҳо
ва унсурҳои гидрографї, айвону панљараҳо;
− санљиши солимии растаниҳою дарахтон, ошкор ва коркарди
алафҳои бегона, зараррасонњо ва бемориҳо, инчунин истифодаи пору ё
нуриҳо;
− истеҳсоли кўчатҳо, пиёзаку тухмиҳо ва парвариши растаниҳо аз
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тухмию ќаламчањо;
− љамъоварии њосил, санљиш, тозакунї, ба навъҳо људо кардан,
бастабандї, нигоҳдорї ва боркунии маҳсулот барои фурӯш ё ба бозор
тањвил додан;
− таъмири биноњо, гармхонањо ва дигар иншоот, таљњизот ва лўлањои
обгузар;
− нигоњдории баъзе навъњои коркарди аввалияи мањсулот;
− пешбарї ва маркетинги маҳсулот, бастани шартномањо оид ба
фурӯш, харид ва тањвили маҳсулот ва захираҳо, инчунин баҳисобгирию
баҳодиҳии корҳо ва амалиётњои кишоварзї;
− банаќшагирї ва таќсими кор, таълим ва назорати кормандон
њангоми иљрои корҳои технологии кишоварзї, хизматрасонии техникї,
назорати риояи талаботи беҳдоштию бењсозї ва ќоидаҳои бехатарї,
инчунин ба кор ќабул кардану аз кор озод кардани коргарон ва
пудратчиён.
1968. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– сабзавоткор;
– занбурўѓпарвар;
– боѓпарвар;
– гулпарвар.
§ 3. 7692. Занбўрпарварон ва кирмакпарварон
1969. Занбўрпарварон ва кирмакпарварон корњоро дар самти
парвариш ва нигоҳубини ҳашарот, аз ќабили занбӯр, кирмак ва дигар
навъҳои ҳашарот наќшабандї, ташкил ва иљро намуда, барои истеҳсоли
асал, мум, абрешим ва дигар маҳсулот љињати фурўш ё дастраскунї ба
харидорони яклухт, муассисањои савдо ё фурўш дар бозор, роњандозї
мекунанд.
1970. Ба уҳдадории онҳо дохил мешавад:
− мушоњидаи вазъи бозор ва шароити он, муайян намудани намудњо
ва миќдори њашарот барои истењсолот, инчунин банаќшагирї ва
ҳамоҳангсозии раванди он;
− ба даст овардани ҳашарот, парвариш ё хариди озуќа ва дигар
захирањо;
− ба даст овардан, парвариш, нигоҳубини ҳашарот ва љамъоварии
маҳсулоти он;
− иљора ё сармоягузорї ба биноњо, мошинњо, таљњизот ва иншооти
соњаи кишоварзї, ки барои истењсолу хизматрасонњои техникии онњо
истифода мегарданд;
− нигоњдорї ва баъзе навъњои коркарди аввалияи мањсулот;
− бастани шартнома оид ба фурўш, харид ва тањвили чорво, мањсулот
ва захирањо, инчунин бањисобгирї ва бањодињии амалиётњо ва корњои
кишоварзї;
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− банаќшагирї ва таќсимоти кор, омодасозї ва назорат аз болои
коргарон њангоми иљрои амалиётњои технологї, хизматрасонињои техникї,
назорат аз руи риояи талаботњои бењдоштию бењсозї ва ќоидањои
бехатарї, инчунин ба кор ќабулу озод намудани коргарон ва пудратчиён;
1971. Намунаҳои машѓулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– занбӯрпарвар;
– кирмакпарвар;
– дењќони тухмипарвар.
158. ГУРЎЊИ АСОСИИ 8. ОПЕРАТОРОНИ ДАСТГОҲ ВА
МОШИНҲОИ ИСТЕҲСОЛӢ, ВАСЛГАРОН ВА РОНАНДАҲО
1972. Операторони дастгоҳ ва мошинҳои истеҳсолӣ, васлгарон ва
ронандаҳо идоракунї ва назорати корњои таљњизоти саноатї, мошин ва
таљњизотро бевосита дар љой ё бо кумаки идораи фосилавї ба роњ
мемонанд, ќаторањоро меронанд, воситањои наќлиёти автомобилї ва
таљњизоти саноатї, сохтмонї ва кишоварзии њаракаткунадаро идора менамоянд, аз ќисмњои маљмуъкунанда мутобиќи ќоидањои ќатъї ва
пайдарпайии муќарраргардида маҳсулотро љамъ мекунанд. Аксари
машѓулиятњои гурўњњои асосии мазкур сатњи дуюми тахассусиро талаб
мекунанд. Чунин корњо, асосан таљриба ва донишњои дастгоњ, мошин ва
таљњизоти истењсолии идорашаванда ва назораткунанда,
инчунин,
мањорати кор кардан бо суръати аз ҷониби мошин додашаванда ва
азхудкунии навовариҳои техникиро талаб менамояд.
1973. Ба уҳдадориҳои операторони дастгоҳ ва мошинҳои истеҳсолӣ,
васлгарон ва ронандаҳо, одатан дохил мешаванд:
− идоракунї ва назорати корњои таљњизоти кўњкорї, дастгоњ ва
мошинњои истењсолї барои коркарди метал, ашёи хоми маъданї, шиша,
сафолот, чўб, ќоѓаз ё мањсулоти кимиёвї;
− идоракунї ва назорати корњои мошин ва таљњизот оид ба истењсоли
маҳсулот аз метал, ашёи хоми маъданї, мањсулоти кимиёвї, резин,
пластмас, чўб, нассољї, мўина ва пўст, инчунин, барои коркарди мањсулоти
хӯрока ва мањсулоти ҳаммонанд;
− љамъкунии маҳсулот аз ќисмњои маљмуъкунанда тибќи ќоидањои
ќатъї ва пайдарпайи муќарраргардида;
− рондан ва хизматрасонии ќатора ва воситањои наќлиёт;
− рондан, идоракунї ва назорати корњои таљњизоти њаракаткунандаи
саноатї, бинокорї (сохтмонї), таљњизоти кишварзї ва мошинњо, иљрои
корњо дар сањни киштињои дарёгард. Уњдадорињои онњо метавонанд,
роњбарии кормандони дигарро дарбар гиранд.
1974. Машғулиятҳои гурӯҳи асосии мазкур ба зергурӯҳҳои зерин
тақсим ме– шаванд:
81
Операторони таљњизоти истењсолии статсионарї
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Васлгарон, озмоишгарони маҳсулот
Ронандањо ва операторони таљњизоти њаракаткунанда
159 ЗЕРГУРЎЊИ 81. ОПЕРАТОРОНИ ТАЉЊИЗОТИ ИСТЕЊСОЛИИ
СТАТСИОНАРЇ

1975. Операторони таљњизоти истењсолии статсионарї идораи
бевоситаро дар љояш ба роњ мемонад ё фосилавї таљњизоти саноатї,
мошинњо ва таљњизоти статсионарї ё чунин дастгоњ ва таљњизотеро, ки
барои онњо њаракат кардан ќисми људонашавандаи кори онњо ба њисоб
намеравад, назорат ва истифода мебарад. Аксари машѓулиятњои ин
зергурӯҳ сатњи дуюми тахассусиро талаб мекунанд. Кори онњо, асосан
таљриба ва донишњои дастгоњњои саноатї, мошинњо ва таљњизоти
идорашаванда ва назораткунандаро талаб менамояд. Муттасилан,
мањорати кор кардан бо суръати аз љониби мошин додашуда ва азхудкунии
навгонињои техникиро талаб менамояд.
1976. Уҳдадориҳои кормандони зергурњњи мазкур одатан иборатанд:
− љўрсозї, идоракунї ва назорати дастгоњњои гуногуни статсионарї,
мошинњо ва таљњизот;
− ошкор намудани вайронињо ва ворид намудани таѓйироти
ислоњкунанда;
− назорати мањсулот барои муайянкунии нуќсонњо ва мутобиќатї бо
хусусиятњо,, инчунин, батанзимдарории љўрсозии мошинњо ба тарзи
мувофиќ;
− ба роњ мондани хизматрасонии техникї, таъмир ва тозакунї;
− баќайдгирии маълумот ва пешбурди бањисобгирии истењсолї. Ба
уњдадорињои онњо метавон, роњбарии кормандони дигар дохил шавад.
1977. Машғулиятҳои зергурӯҳи мазкур ба гурӯҳҳои хурди зерин таќсим
мешаванд:
811
Операторони дастгоњњои истихрољ ва тозакунии маъдан
812
Операторон оид ба гудозиш ва истењсоли метал, истењсол ва
коркарди маснуоти филизї
813
Операторон оид ба коркарди ашёи хоми кимиёвї, истењсоли
маҳсулоти кимиёвї ва суратгирї
814
Операторон оид ба истењсоли резин, пластмас ва маҳсулот аз онњо
815
Операторон оид ба истењсоли мањсулоти нассољї, мўинањо ва
чармї
816
Операторон оид ба истењсоли мањсулоти хўрокворї, нўшокињо ва
маҳсулоти тамоку
817
Операторон оид ба истењсоли маҳсулоти чўбї, ќоѓаз ва маҳсулоти
коѓазї
818
Операторони дигари таљњизоти истењсолии статсионарї
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160. ГУРЎЊИ ХУРДИ 811.
§ 1. Операторони дастгоњњои истихрољ ва тозакунии маъдан
1978. Операторони дастгоњњои истихрољ ва тозакунии маъдан
мошинњоро назорат ва истифода мебаранд, асбобњои дастиро барои
истихрољи љинсњои кўњї ва маъданњо аз замин, коркарди маъданњо ва
сангњо, парма кардани чоњњо, инчунин, истењсол ва соз кардани маҳсулоти
сементї ва сангї идора мекунанд.
1979. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан, дохил
мешаванд:
− танзим, идоракунї ва назорати таљњизоти гуногуни истихрољи
маъдан, мошинњо ва дастгоњњо, аз љумла манорањои пармакунанда ва
механизмњои ёридињанда, механизмњои комбайнии кофтабарорї, инчунин
дастгоњ ва таљњизоти буранда, резакунанда, ордкунанда, дастгоњ ва
таљњизоти обкашї ва омехтакунандањо;
− истифодабарии таљњизоти обшўї, љўдокунанда, ширакунанда ва
омехтакунанда барои хориљ намудани партовњо ва њосил намудани
маъданњо;
− истифодабарии дастгоњ ва механизмњо барои истењсоли семент,
бетон, сангњои сунъї, соза(конструксия)-њои бетонї ва маҳсулот аз онњо;
− назорати самаранокии таљњизот ва мошинњои гуногун, ошкор
намудани нуќсонњо ва ворид намудани таѓйироти ислоњкунанда;
− ба роњ мондани хизматрасонии техникии таљњизот ва мошинњо,
таъмир ва тозакунї;
− пешбурди бањисобгирии истењсолї.
1980. Машѓулиятњои гурўњи хурд ба гурўҳҳои ибтидоии зерин дохил
мешаванд:
8111 Операторон ва машинистњои таљњизоти кўњкорї ва конњо
8112 Операторон, дастгоҳчиён ва мошинистњо оид ба коркарди
маъдан ва таљњизоти тозакунандаи маъдан
8113 Пармакорони чоњњо ва коргарони машѓулиятњои њаммонанд
8114 Операторони мошинњо оид ба истењсоли маҳсулот аз бетон,
санг ва дигар масолењи маъданї
Эзоњ: Саркорњоро дар саноати истихрољ ба гурўњи ибтидоии 3121 Устоњо
(саркорњо) дар саноати истихрољ дохил мекунанд.

§ 2. 8111. Операторон ва
машинистњои таљњизоти кўњкорї ва конњо
1981. Операторон ва мошинистњои таљњизоти кўњкорї ва конњо
дастгоњ ва мошинњоро идора менамоянд ва асбобњои дастиро барои
истихрољи љинсњои кўњї, маъданњо ва дигар намудњои канданињои
фоиданок аз конњои зеризаминї, рўйизаминї ва конњои коркарди санг
истифода мебаранд.
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1982. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− љойгиркунонї, истифодабарї ва назорати кори таљњизоти гуногуни
бо усулњои зеризаминї ва рўйизаминї истихрољкунанда, аз љумла
дастгоњњои кофтабарори комбайнї, буранда ва кананда;
− љўрсозї ва истифодабарии таљњизоти пармакунї дар конњои
зеризаминї, рўйизаминї ва конњои коркарди санг;
− истифодабарии мошинњо ва истифодаи асбобњои дастї ё таљњизоти
механиконидашудаи дастї барои ба даст овардани љинсњои
майдакардашуда, маъданњо, ангиштсанг ва дигар намуди канданињои
фоиданок;
− омоданамої, бурда расонидан ва насби поя дар роњрави истихрољи
зеризаминї, аз љумла милањои тиргакї;
− истифодабарии мошинњо ва таљњизот барои кушодани љоњњои нави
кон, конњои уфуќї, њавотаъминкунанда ва конњои майлон;
− истифодабарии таљњизоти ёрирасон, ба монанди помпањо барои
берун кардани њаво, об ва мањлулњои парма;
− гузарондани хизматрасонии техникї ва таъмири хурд, инчунин,
молидани равѓан ва тоза кардани дастгоњ, мошин ва асбобњо;
− омодакунии њисобот бо дарљи амалиёти иљрогардида дар љараёни
басти корї;
− љамъоварии намунањои маъданњо барои тањлили озмоишгоњї.
1983. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мошинисти маҷмааи наќбканї;
– оператори комбайнњои кофтабарори амали муттасил;
– оператори экскаватори танобї–дўлдор (кўњкорї);
– оператори мошинњо барои гузоштани тиргаки лангарї (кўњкорї);
– оператори мошинњои боркунанда;
– оператори аробаи наќбї.
1984. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– усто (саркор) дар саноати истихрољ–3121;
– таркишгар–7542;
– оташдењ–7542;
– пармагар (чоњњои нафту газї)–8113;
– коргарони бетахассус дар саноати истихрољи маъдан –9311;
– коргарони бетахассус, коркарди конњои рўйизаминї–9311.
§ 3. 8112. Операторон, дастгоњчиён ва машинистњо
оид ба коркарди маъдан ва таљњизоти тозакунандаи маъдан
1985. Операторон, дастгоњчиён ва машинистњо оид ба коркарди
маъданњо ва таљњизоти тозакунандаи маъдан мошин ва таљњизоти
коркарди љинсњои кўњї, маъданњо ва сангњоро барои ба даст овардани
мањсулоти тозакардашуда барои бевосита истифода бурдан ё коркарди
минбаъда назорат ва истифода мебаранд.
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1986. Ба уњдадорињои онњо дохилмешавад:
– љурсозї ва истифодабарии дастгоњ ва таљњизоти статсионарие, ки
љинсњои кўњї, маъданњо ва сангњоро орд ва майда мекунанд, мебуранд,
арра мекунанд ва мекафонанд;
– љойгиркунонии блокњои сангї ва тахтасангњо дар мошинњо барои
арракунї, буридан ва коркарди минбаъда;
– назорат ва таъмини селобаи муттасили љинсњои кўњї, маъдан ва
сангњои коркардшаванда аз конвеер ба мошинњо;
– истифодаи таљњизот барои обшўї, тозакунї, ишќоркунонї, тањшин,
полоиш, људо кардан ва якљокунї барои хориљ кардани љинсњои холї ва
гирифтани маъданњо;
– коркарди маъдан бо њалкунандахо барои сабук намудани коркарди
минбаъда;
– људо кардани метал ё маъдани тозашуда аз љинсњои холї ё ќабатњои
лювиалї тавассути ѓализ кардан, тасфия намудан, људокунии љозибавї,
полоиш ё бо истифодаи майдонњои магнитї ва барќї-статикї;
– назорати нишондињандањои њисобкунакњо, асбобњо ва лавњањои
назоратї, батанзимдарории клапанњо ва воситањои назоратї барои
таъмини бехатарї ва самаранокии истифодабарии таљњизот, ошкори
вайронињо ва мусоидат намудан дар љараёни хизматрасонии техникї ва
таъмири дастгоњ ва мошинњо;
– азназаргузаронї ва санљиши дастии масолењи коркардшаванда
барои риояи меъёрњо ва супоришњои корї, инчунин љамъоварии намунањо
барои санљишњои озмоишгоњї;
– сабти иттилоот оид ба гузаронидани коркардњо дар ваќти кории
бастњо, ба монанди миќдор, навъ ва андозаи масолењи истењсолшуда;
– ба навъњо људокунї, анборкунонї ва љойивазкунонии маъданњо ва
сангњои коркардшуда барои бастабандї, коркарди минбаъда ё боркунонї.
1987. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– мошинист, дастгоњи резакунанда (маъданњо);
– оператори мошини резакунанда (коркарди маъданњо ё санг);
– оператори мошинњо (сангбур ё барои коркарди санг);
– оператори дастгоњњо барои тањшинкунии тилло;
– тасфиягар (коркарди маъданњо).
1988. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– сангтарош (бо даст ё бо асбобњои дастї)–7113;
– пардозгари санг (бо даст ё бо асбобњои дастї)–7113;
– сангшикан–7113;
– оператори мошин (истењсоли санги бетонї)–8114;
– оператори дастгоњ барои пардозкунии сангњо–8114.
§ 4. 8113. Пармагарони чоњњо ва
коргарони машѓулиятњои њаммонанд
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1989. Пармагарони чоњњо ва коргарони машѓулиятњои њаммонанд
таљњизоти пармагарї ва њамроњро барои чуќуртар кардани чоњњо, истихрољи намунањои љинсњои кӯҳї, моеот ва газњо ё барои маќсадњои зиёди
дигар насб, васл ва истифода менамояд.
1990. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– таљзия, љойивазкунї ва васли манорањои пармакорї ва таљњизоти
ёрирасон;
– васл ва таљзиякунонии лўлањо, лўлањои тањшинкунанда ва ѓилофакњои пармакунанда, инчунин иваз намудани таљњизоти вайроншуда;
– истифодаи воситањои идоракунанда барои паст ва боло бардоштани
лўлањои тањшинкунанда ва лўлањои пешгирикунандаи резиши хоки дохили
чоњњо, батанзимдарории фишори дохили чоњњо ва идораи суръати асбобњо;
– омоданамоии мањлули пармагарї ва санљиши кори помпањо барои
таъмини гардиши зарурии моеот дар лулањои пешгирикунандаи резиши
хок ва чоњњо;
– назорати нишондињандањои асбобњо ва дигар индикаторњо, гўш
кардани садоњо њангоми кори таљњизот барои ошкор кардани вайронињо ва
шароити ѓайримуќаррарии корї, инчунин, муайян кардани зарурати ивази
пармањо ё таљњизот;
– хизматрасонии техникї, батанзимдарорї, таъмир ва тозакунии
таљњизоти пармагарї, мошинњои борбардор ва монанди инњо;
– бањисобгирии корњои пармакорї ва ёрирасон;
– идоракунии мошинњо ва асбобњо барои хориљ кардани чанг, хок ва
таљњизоти пармакории талафёфта ё шикасташуда аз тарќишњо ва чоњњо;
– њавоногузаркунонї ва бекоркунонии чоњњои истифоданашаванда;
– ба роњбарї гирифтани кормандони дигар ва омоданамоии онњо.
1991. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– пармагар;
– машинисти дастгоњи пармагарї;
– оператор оид ба корњои озмоишии чоњњо;
– конкан.
1992. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– саркори шуъбаи пармагарї–3121;
– оташандоз–7542.
§ 5. 8114. Операторони мошинњо оид ба истењсоли
маҳсулот аз бетон, санг ва дигар масолењи маъданї
1993. Операторони мошинњо оид ба истењсоли маҳсулот аз бетон, санг
ва дигар масолењи маъданї мошинњоро барои истењсол ва коркарди
маҳсулот аз бетони пайвандшуда, битум ва сангњо, инчунин барои
истењсоли сангњои бетонї, истењсол ва пухтани масолењи деворї ва
часпанда бо маќсади корњои сохтмонї, назорат ва истифода мебаранд.
1994. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
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– истифодабарии мошинњои экструдер, ќолибрез, омехтакунанда,
помпањо, манганакунанда, резакунанда ва буранда барои тайёр намудан ва
коркарди маҳсулот аз бетони пайвандшуда ва сангњо;
– истифодабарии дастгоњњо барои истењсоли семент, оњак ва хишти
сахти оташтобовар, аз љумла боркунї ва фаровардани љузъњо, инчунин,
истифодаи таљњизот бо дињиши муттасил, ба монанди помпа ва конвеерњо;
–
истифодабарии
дастгоњ
ва
мошинњои
баркашанда
ва
омехтакунандаи рег, шаѓал, семент, об ва дигар намуди љузъњои онњо
барои тайёр кардани семент;
– истифодабарии дастгоњ ва мошинњо барои љамъоварї ва пур
намудани ќолибњо бо омехтаи бетон ва сангњои сунъї, тоза кардани
рехтањо аз ќолиб ва коркарди сатњи болоии маҳсулоти рехташуда;
– буридан, ордкунї, пармакунї, коркарди ќумшарагї ва пардоздињии
маҳсулот аз бетон ва хиштњои сангї, тахтањои сафолӣ ва маҳсулот мутобиќ
ба фармоиши корї;
– муќоиса бо наќша ва таснифоти истењсолї барои муайян кардан ва
интихоби
масолењ,
компонент,
амалиёт,
љузъњо,
љўрсозї
ва
батанзимдарорї барои экструдер, мошинњои ќолибрез, омехтакунанда ва
манканакунанда;
– назорати корњои дастгоњњо ва мошинњо тавассути мушоњидаи
асбобњо, ба монанди нишондињандањои њарорат ва фишор, батанзимдарории воситањои идоракунї ва пешнињоди њисобот дар бораи вайронињо
њангоми зарурат;
– љамъоварї ва санљиши намунањои омехтањо ва мањсулоти тайёршуда
барои мутобиќатї ба таснифот ва таѓйири љурсозии мошинњо ба таври
муносиб;
– санљиш ва пешбурди њисоботи истењсолї, аз љумла маълумот оид ба
миќдор, њаљм ва навъњои масолењ ва маҳсулот тайёршуда;
– андешидани чорањо ва мусоидат барои гузаронидани хизматрасонии
техникї ва таъмири дастгоњ ва мошинњо.
1995. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– оператори мошин оид ба пардоздињии бетон;
– оператори лавњаи идоракунї дар истењсоли маҳсулоти деворї;
– оператори дастгоњ оид ба вараќакунонии лавњањои гаљубетонї;
– оператори дастгоњ барои пардоздињии санг;
– оператори дастгоњ, санги бетонї;
– оператори дастгоњ, маҳсулот аз бетони рехтагаришуда;
– оператори дастгоњ, истењсоли бетон.
1996. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– пардоздињандаи сангњо(дастї ё бо ёрии асбобњои дастї)– 7113;
– оператори мошинњо оид ба коркарди санг–8114;
– оператори экструдер, манганакунии гил–7314.
Эзоњ: Ба намунањои маҳсулоти аз љониби операторони дастгоњњо ва мошинњо
истењсолшудаи ба гурўњи ибтидоии мазкур мансуббуда дохиланд: омехтаи тайёри
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бетон, тахтасангњо, хишт ва кошинњои бетонї, пояњои панљарањо, порањои лўлањои
рехтагаришуда ва рўйкашњои хандаќњо, шпалњои бетонї, тахтасангњои деворї ва
тахтасангњо барои таворањо, љузъњои бино, каналњои симрўда, новањои дуд ва
чангбарор, чархњои сайќалбињанда ва љињози беруна.

161. ГУРЎЊИ ХУРДИ 812.
§ 1. Операторон оид ба гудозиш ва истењсоли
метал, истењсол ва коркарди мањсулоти филизї
1997. Операторон оид ба гудозиш ва истењсоли метал, истењсол ва
коркарди мањсулоти филизї мошинњо ва таљњизотро барои идоракунии
дигаргунсозї, коркард ва баанљомрасонии маъдан ва метал назорат ва
истифода мебаранд.
1998. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазку, одатан, дохил
мешавад:
− љўрсозї, омодакунї ва батанзимдарории мошинњо барои коркард ва
баанљомрасонии метал ва маъдан;
− њамоњангсозї ва назорати марњилаи алоњидаи коркард ва
баанљомрасонии метал;
− санљиши таљњизот барои корношоямї, назорати асбобњо,
гузаронидани озмоишњои наќшавии истифодабарї ва мувофиќанамоии
хизматрасонии техникї;
− санљиш, озмоиш ва тањлили намунањои маҳсулот;
− баќайдгирии маълумот ва пешбурди журналњои баќайдгирии
истењсолї.
1999. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин таќсим мешаванд:
8121 Операторон оид ба гудозиш, резиши метал ва дастгоњи
вараќакунї
8122
Операторон оид ба коркарди њароратии метал
8123
Операторони экструдер ва симкашњои метал
8124
Операторон оид ба коркарди маснуоти металї
§ 2. 8121. Операторон оид ба
гудозиш, резиши метал ва дастгоњи вараќакунї
2000. Операторон оид ба гудозиш, резиши метал ва дастгоњи
вараќакунї мошинњо ва таљњизотро дар раванди пухтан, гудозиш ва вараќа
кардани метал ва хўлањои онњо назорат мекунанд, истифода мебаранд ва
ба танзим медароранд, хизматрасонии техникї мегузаронанд.
2001. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− љўрсозї, омодакунї ва ба танзим даровардани мошинњо барои
коркарди маъданњо ва метал бо маќсади иљрои яке аз марњилањои
коркарди маъданњо ё метал;
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− истифодабарии мошинњо барои хокакунї, људонамої, полоиш,
омезиш, резиш, вараќакунї, тозакунии метал ва маъданњо;
− гудозиши метал ва хўлањо барои резиш аз рўйи
амсилањои
гудохташаванда;
− назорати асбобњои ченкунанда, њисобкунакњо, чопњои компютерї,
видеомониторњо ва маҳсулот барои таъмини корњои муносиби мошинњо ва
санљиши шартњои супоришшудаи гудозиш, резиш, вараќакунонї;
− назорати равандњои бакордарорї ва ба анљом расонидани корњо,
ислоњи майлонї ва назорати таљњизот дар љараёни пухтан, гудозиш ва
вараќакунии метал ва хўлањои онњо;
− назорати омодакунї, ченкунї ва дињиши ашёи хом ва реагентњои
коркардшаванда ба дастгоњ;
− санљиши таљњизот барои корношоямї, гузаронидани санљишњои
наќшавии истифодабарї ва мувофиќанамоии хизматрасонии техникї;
− тањлили намунањои маҳсулот, гузаронидани озмоишњо, баќайдгирии
натиљањо ва пешбурди журналњои баќайдгирии истењсолї.
2002. Намунаҳои машғулияти ба гурӯҳи ибтидої мансуб:
– рехтагари метал ва хўлањо;
– оператори дастгоњи вараќакунии симї;
– гудозгари хўлањои металӣ;
– вараќасози метали тафсон;
– пўлодгудози кўрањои бењаво.
2003. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– оператори хати коркарди метали ранга–8123;
– оператори дастгоњ, металї–8124.
§ 3. 8122. Операторон оид ба коркарди њароратии металї
2004. Операторон оид ба коркарди њароратии метали дастгоњ ва
мошинњоро барои таѓйирдињии тавсифоти физикии метал бо кумаки
намудњои гуногуни коркарди њароратї ва кимиёвї идора мекунанд.
2005. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− бозпухти тамѓањои комилан даќиќи пўлод ва хўлањо, нимтайёр ва
маҳсулот аз метали ранга ва хўлањо бо батанзимдарории рељаи бозпазии
њароратї;
− пухтан ва хушконидани тарошањо, найчањо, ноќилњо ва дигар
намуди резгињо, маҳсулот аз метали сиёњ ва ранга;
− пухтани гил ва брикет барои гилбута, пухтани оњак, маҳсулот аз
оксидњои ба оташи баланд тобоваранда ва дигар маҳсулот ва масолењ;
− тафсонидан, калсийкунонї, беобкунї ва дигар намудњои коркарди
маҳсулоти гуногун, аз љумла, бо иловаи масолеҳи камёб ва радиоактивї;
− танзими равандњои технологии коркарди њароратї тавассути
лавњањои идоракунии фосилавї ва барномавї;
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− ба танзим даровардани таљњизот, клапанњо, помпањо, воситањои
назорат ва таљњизоти коркарди њароратї;
2006. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– бозпухткунандаи пўлод ва хўлањо комилан даќиќ;
– пазанда дар кўрањо;
– пазандаи резгињои метал;
– тафсонгар;
– бозпухткунандаи метали ранга.
§ 4. 8123. Операторони экструдер ва симкашњои метал
2007. Операторони экструдер ва симкашњои метал таљњизотро барои
тунуккунї, симкашї, ќолибкунонї, вараќа кардани метал ва дигар
намудњои коркарди метал барои истењсоли сим, лўлањо ва маҳсулоти ба
онњо монанд, идора менамоянд.
2008. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− ба анљом расонидани вараќакунонї, рост ва ќаткунии љузъњо дар
дастгоњњои гуногуни вараќасозї ва манганањо аз метали вараќї ва милањои
металї дар њолатњои хунукї ва гармї;
− вараќакунонии метали тафсони тамѓањояшон гуногуни пўлодї,
таъйинот ва гуногунбуриш дар дастгоњњои тасфони вараќасозї;
− росткунї ва сайќалдињии тунука ва тамѓањои пўлодњои
легиронидашуда дар дастгоњњои вараќакунии хунук;
− симкашї ва ќолибкунонии метали милагї ва ѓарамии њамаи профил
ва навъњо дар дастгоњњои симкашї;
− симкашї ва ѓелонидани лўлањои тунукдевор, бечок, авиатсионї ва
монанди инњо дар дастгоњњои симкашї ва таљњизоти махсус бо њамзамон
коркарди њароратї;
− назорати мутобиќатии масолењи тайёршаванда ба наќша ва
намунањо.
2009. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– вараќасози дастгоњи вараќакунии тафсон;
– вараќасози дастгоњи вараќакунии хунук;
– симкаш;
– симкаши лўлањои бечок;
– оператор-њамворкунандаи маҳсулоти сўзанї–платинї;
– оператори экструдер (филиз).
§ 5. 8124. Операторон оид ба коркарди маснуоти металї
2010. Операторон оид ба коркарди маҳсулоти металӣ кори таљњизотро,
ки мањсулот ё ќисми онро барои баланд бардоштани устуворї бар зидди
зангзанї ва хўрдашавї, бо маќсади ороиш ё барои додани хусусиятњои
барќї ё магнитї сайќал медињанд, металпўш менамоянд ва ќабати њимоявї
мемоланд, идора мекунанд ва назорат мебаранд.
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2011. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− идоракунї ва назорати таљњизоте, ки дар онњо тозакунии маҳсулоти
филизӣ њангоми омоданамої ба љараёнњои электролизї (тањшинкунии
барќї), филизпўшонї, сирдавонї ё равандњои ба њамин монанд, иљро
мешаванд;
− идоракунї ва назорати кори таљњизот барои рўйпўшкунии электролитї;
− идоракунї ва назорати кори таљњизот барои рўйпўшкунонї бо усули
пурра ѓўтондан барои рўйпўш кардани маҳсулоти филизӣ ва пўлод
истифодашаванда;
− идоракунї ва назорати корњои мошинњое, ки рўйпўшкунии
автоматии ноќилгузаронро бо метали ранга анљом медињанд;
− идоракунї ва назорати корњои таљњизоти барои пошидани метали
гудохташуда ё дигар моддањо истифодашаванда ба мањсулоти филизї
барои рўйпўшкунии ќабати њимоявї ё ороишї ё барќарорсозии сатњи
фарсуда ё зарбхўрда;
− идоракунї ва назорати кори таљњизот барои пўшондани рўйпўшњои
зангназананда ба маҳсулоти филизӣ тавассути коркард бо реагентњои
кимиёвї ва тафсониш;
− озмоиши ѓафсии рўйпўши мувофиќ бо истифодаи микроченкунанда,
штангенпаргор ё дигар абзорњо, баќайдгирии натиљањо ва пешбурди
журналњои бањисобгирии истењсолї;
− омоданамої ва омехтакунии мањлулњои филизпўшонӣ мутобиќ ба
тартиби муќарраргардида ё таснифот.
2012. Намунаҳои машғулияти ба гурӯҳи ибтидої мансуб:
– техник–филизпўшон (галванкор;
– сафедгар ба усули тафсон;
– рупўшкунандаи филизї;
– оксидкунанда–вакуумчї;
– оператори дастгоњњои тозакунии ќумї-оперативавї;
– руњандудгар.
2013. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– рангмол, воситањои наќлиёт–7132.
163. ГУРЎЊИ ХУРДИ 813.
§ 1. Операторон оид ба коркарди ашёи хоми
кимиёвї, истењсоли маҳсулоти кимиёвї ва суратгирї
2014. Операторон оид ба коркарди ашёи хоми кимиёвї, истењсоли
маҳсулоти кимиёвї ва суратгирї кори мошинњое, ки реагентњои гуногуни
кимиёвї ва дигар љузъњоро барои истењсоли воситањои фармасевтї,
табобатї, атриётї – косметикї, моддањои тарканда, маҳсулоти суратгарї ё
дигар воситањои кимиёвиро коркард мекунанд, назорат ва идора
менамоянд.
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2015. Ба уҳдадориҳои гурўњи хурди мазкур, одатан, дохил мешавад:
идоракунї ва назорати кори мошинњо ва таљњизоте, ки коркарди
реагентњои кимиёвї ва маҳсулоти кимиёвиро барои ба онњо додани
хусусиятњои зарурї, бо маќсади истифодаи минбаъдаи саноатї ё барои
омода кардани мањсулоти тайёр, пайваст, омехта, бастабандї ва дигар
коркард менамоянд.
2016. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
8131 Операторон оид ба коркарди ашёи хоми кимиёвї ва истењсоли
маҳсулоти кимиёвї
8132 Операторон оид ба истењсоли маҳсулоти суратгарї
8133 Операторон оид ба истењсоли мањсулоти фармасевтї ва
бехдоштї
8139 Операторон оид ба коркарди ашёи хоми кимиёвї, истењсоли
мањсулоти кимиёвї ва суратгирии ба гурӯњњои дигар
шомилнагардида
§ 2. 8131. Операторон оид ба коркарди ашёи
хоми кимиёвї ва истењсоли мањсулоти кимиёвї
2017. Операторон оид ба коркарди ашёи хоми кимиёвї ва истењсоли
мањсулоти кимиёвї корњои агрегат ва мошинњоро барои пайваст, омехта,
коркард ва бастабандї кардани мањсулоти гуногуни кимиёвї назорат ва
идора мекунанд.
2018. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− пешбурди раванди технологии хушконидани ашёи хоми кимиёвї,
масолењ, моддањои сахти пошхўранда дар танўрњо, дастгоњњои хушккунї ва
пазанда, устувонањои хушккунанда ва дастгоњњо ва дар дигар таљњизот;
− пешбурди раванди технологии пухтани ашёи хоми кимиёвї,
масолењ, љузъњо дар танўрњои пазанда бо маќсади таѓйир додани таркиби
кимиёвии маҳсулот, барќарорсозї, оксидкунонї ё хориљ намудани љузъњои
алоњида;
− идора намудани таљњизот оид ба гирифтан ва хориљ кардани
масолењи радиоактивї аз маъдан ё коркарди маҳсулоти њаммонанд;
− љўрсозї, бакорандозї, назорат, батанзимдарорї ва боздории
мошинњо ва таљњизот;
− назорати таъсири љоришаванда ва таѓйирдињии маҳсулот мутобиќ
ба ќоидахои техникаи бехатарї;
− назорати нишондињандањои њисобкунакњо, асбобњои ченкунанда ва
дастгоњњои электронии назоратї – ченкунанда њангоми кор бо дастгоњњои
коркарди як ё якчанд реагентњои кимиёвї ё таркибњо, аз љумла чунин
дастгоњњо, ба монанди, омехтакунандањо (миксерњо), реакторњо, блендерњо,
дастгоњњои хушккунанда ё мошинњо барои њабкунонї, ѓурўшонї ва
рўйпўшкунонї;
556

− чен кардан, бар кашидан ва борандозии ингридиентњои кимиёвї дар
асоси харитањои дастурї;
− интихоби намуна ва гузаронидани озмоишњои кимиёвї ва љисмонии
наќшавии маҳсулот, инчунин, баќайдгирии нишондињандањои технологї;
− тоза намудан ва гузаронидани таъмири хурди мошин ва асбобњо.
2019. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дастгоњчии ѓурўшонї;
– дастгоњчии истењсоли метали сианидї;
– куфтагар (кимиё);
– бурандаи нахњои кимиёвї;
– сепараторчии полоиши кимиёвї ва тарашшўхњо.
2020. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– оператори дастгоњи коркарди нафту газ–3134
§ 3. 8132. Операторон оид ба истењсоли маҳсулоти суратгирї
2021. Операторон оид ба истењсоли маҳсулоти суратгирї кори
таљњизоти истењсоли навор ва ќоѓази суратгирї, коркарди навори
суратгирии танвиршуда ва чопи суратњоро идора мекунанд ва назорат
мебаранд.
2022. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− идоракунї ва назорати кори таљњизот барои истењсоли навор ва
ќоѓазњои суратгирї;
− идоракунї, назорат ва озмоиши таљњизот барои коркард ва чопи
суратњо, инчунин таъмини стандартњои истифодашаванда;
− омоданамоии навори танвиршуда ба равандњои гуногуни коркард
дар озмоишгоњњои суратгарї;
− назорати тасвирњо, наворњо ва асарњо, инчунин, танзими љўрњои
таљњизоти чопкунанда барои ќабули рангњои зарурї, равшанї, возењият,
миќдор, андоза ва навъњои асарњо;
− танзими љўрњо ва бакордарории таљњизоти
худкор
барои
падидоварии навор;
− истифодабарии таљњизот барои гузаронидани навор ба навори
видеої ё дигар барандањои иттилоотии электронї;
− иљрои супоришњои ба коркарди суратњо алоќаманд;
− истифодабарии таљњизоти худкор (дар корхонањои чакана) барои
коркарди негативњои ранга, асарњо ва слайдњо.
2023. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дастгоњчї- рехтагари асосњои синамої ва суратгирї ва наворњои
техникї;
– маљмуъкунандаи нусхањои филмњо;
– чопкунандаи суратнаворњо;
– оператори автомат ва системањо суратчинї.
– падидовари навори кино.
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2024. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– суратгир–3431;
– суратгири фотолитографияи даќиќ–7321.
§ 4. 8133. Операторон оид ба истењсоли
мањсулоти фармасевтї ва бењдоштї
2025. Операторон оид ба истењсоли мањсулоти фармасевтї ва бењдоштї кори таљњизотро оид ба коркарди моддањои кимиёвї ва дигар љузъњо
барои истењсолоти маҳсулоти фармасевтї ва бењдоштї идора мекунанд ва
назорат мебаранд.
2026. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− идоракунии равандњои ќабули пайвастњои маҷмӯї, ќабул ва
људокунии комлексонњо;
− пешбурди равандњои аз ашёњои хоми растанињо гирифтани алколоидњои сахттаъсиркунанда ё гликозидњои булўрин;
− тоза намудани мањсулот тариќи булўркунонї, тањшинкунї,
безараргардонї;
− пешбурди
раванди тозакунии ионї-мубодилавии таркибњои
бактериявї, витаминњо, таркиби биосинтезї ё мањсулоти тайёр;
− пешбурди равандњои технологии њосил намудани устухони дандон,
амалгамњо, таркибњои протезкунии дандонњо ва дигар масолењи табобати
дандон;
− пешбурди равандњои технологї барои њосилкунии хамира ва
марњамњои тиббї;
− пешбурди равандњои технологї барои њосил кардани анатоксинњо,
ваксина ва хунобањо, кошти зироати зинда барои муњити хӯрока ва
парвариш кардани онњо, људонамої, полоиш, муттањидкунї ва монанди
инњо;
− пешбурди равандњои технологї барои истењсоли таркибњои
плазма-ивазкунанда ва таркибњои ферментњо аз ашёи њайвонот, ашёи
гидролизи
турш,
булўркунонии
чандинкаратаи
ферментњо,
марказгурезонї, полоиш ва воякунонии таркибњои тамъизшуда;
− пешбурди равандњои технологии пур кардани ампулаи сўзандору бо
доруњои тиббї бо љамъоварии ќаблии сўзандоруњо аз љузъњо, лањимкунии
тана ва коркарди сатњи ампула бо алангаи газї дар хати худкор дар
шароити тамъизкардашуда;
− истењсоли њабњо дар истењсоли доруњои галенї, витаминї,
фармасевтї, дармонњо барои протезонии дандонњо дар мошинњои
њабкунанда;
− пешбурди равандњои омодакунии упо, хокаи дандоншўї, атрњои
хушк ва дигар воситањои косметикї дар мошинњо, таљњизот ё хатњои
муттасил;
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− пешбурди равандњои технологї дар тайёр кардани композитсияњо,
ќиёмњо, ширањо, мањлулњо ё моеъњои атриётї;
2027. Намунаҳои машғулияти ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дастгоњчии тозакунии ионмубодилавии доруњои кимиёвї–
фармасевтї;
– дастгоњчии омоданамоии воситањои косметикї;
– дастгоњчии омоданамоии хамирањои тиббї ва марњамњо;
– њабтайёркунанда.
§ 5. 8139. Операторон оид ба коркарди
ашёи хоми кимиёвї, истењсоли мањсулоти кимиёвї ва
суратгирии ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
2028. Ба ин гурўњ операторони коркарди ашёи хоми кимиёвї,
истењсоли мањсулоти кимиёвї ва суратгирии ба дар дигар гурўњњои гурўњи
хурди 813 Операторон оид ба коркарди ашёи хоми кимиёвї, истењсоли
маҳсулоти кимиёвї ва суратгирї дохил намешаванд, шомиланд.
2029. Намунаи машғулияти ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− васлчии бастањои сурат
164. ГУРЎЊИ ХУРДИ 814.
§ 1. Операторон оид ба истењсоли
резин, пластмас ва маҳсулот аз онњо
2030. Операторон оид ба истењсоли резин, пластмас ва маҳсулот аз
онњо кори мошинњои пластиконї ва омехтакунии резин ва омехтањои
резинї, истењсоли љузъњои гуногун ва маҳсулот аз резинњои табиї ва
синтетикї ва пластмас ё маҳсулоти гуногун аз онњо истењсолкунандаро
назорат ва идора мекунанд.
2031. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан, дохил
мешаванд:
− истифодабарї ва назорати мошинњои пластмаскунанда ва
омехтакунандаи резин ва омехтаи резин, инчунин, љузъњо ва маҳсулоти
гуногунро аз резинњои табиї ва сунъї ва пластикањо истењсол мекунанд;
− назорати мањсулот оид ба ошкори нуќсонњо ва мутобиќатї ба
таснифот, инчунин, батанзимдарории мошинњо ба дараљаи муофиќ.
2032. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин таќсим мешаванд:
8141
Операторон оид ба истењсоли резин ва маҳсулоти резинї
8142
Операторон оид ба истењсоли пластмас ва маҳсулоти пластмасї
§ 2. 8141. Операторон оид ба
истењсоли резин ва маҳсулоти резинї
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2033. Операторон оид ба истењсоли резин ва маҳсулоти резинї кори
мошинњои пластиконї ва омехтакунии резин ва омехтањои резинї, инчунин
истењсолкунандаи љузъњои гуногун ва маҳсулот аз резинњои табиї ва
синтетикї, аз љумла пойафзоли рехтагаришуда, ашёи рўзгор, масолењи
оиќкунї, лавозимоти саноатї ё ќасќонњоро назорат ва идора менамоянд.
2034. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− идоракунї ва назорати кори мошинњои пластиконї ва омехтакунии
резин ва омехтањои резинї барои коркарди минбаъда;
− идоракунї ва назорати кори мошинњо оид ба истењсоли вараќањои
резинї ё матоъњои резинкунонидашуда бо кумаки равандњои
вараќакунонї;
− идоракунї ва назорати кори мошинњо оид ба экструзиякунии
хамирањои резинии пуркардашуда ё ба онњо додани шаклњои резини
вулканизатсияшуда тавассути ќолибкунонї;
− идоракунї ва назорати кори мошинњо оид ба истењсоли љилдњои
резинї дар асоси андоза, ќасќонњои вулканизатсияшуда ва ќолибгарї ё
барќарорсозии љилдњои резинї;
− муоинаи мањсулот барои ошкори нуќсонњо ва мутобиќатї ба
таснифот;
− ошкор намудани вайронињо ва таъмири љилдњои резинии
фарсудашуда ва корношоям тавассути вулканизатсия ё дигар равандњо.
2035. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дастгоњчии омодакунии ширешњои резинї ва рўйпўшњо;
– вулканизатсиякунанда;
– истењсолкунандаи маҳсулоти латексї;
– истењсолкунандаи љилдњои резинї;
– оператори истењсоли омехтањои резинї;
– оператори хушкунандаи каучуки синтетикї;
– ќолибгари љилдњои резинї.
§ 3. 8142. Операторон оид ба
истењсоли пластмас ва маҳсулоти пластмасї
2036. Операторон оид ба истењсоли пластмас ва маҳсулоти пластмасї
кори мошинњои пластиконї ва пайвасткунонии пуркунандањо барои
гирифтани пластмас ва истењсоли љузъњои гуногуни пластмасї ва
маҳсулотро назорат ва идора мекунанд.
2037. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− идоракунї ва назорати кори мошинњои пластмаскунанда ва
васлгарони пуркунандањо барои гирифтани пластмас;
− идоракунї ва назорати кори мошинњое, ки ба пластмас тавассути
ќолибгарї, экструзия, дам кардан, буридан ва дигар усулњои коркард шакл
медињанд;
− идоракунї ва назорати кори мошинњо барои ламинатсия кардани
пластика ва масолењи ба пластика љаббидашуда ё истењсоли шишанах;
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− рупўшкунии симњо, ноќилњои барќї, симрўдањо ва нахњои оптикии
луч бо пластика;
− муоинаи мањсулот барои ошкори нуќсонњо ва мутобиќатї ба
таснифот;
− истифодаи такрории партовњои пластмасї;
− тайёр намудани чашмњои сунъї ва дискњои линзањои тамосї, омода
кардан ва таъмири чанбаракњои айнак ва ќисмњои пластикии лавозимоти
ортопедї.
2038. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дастгоњчии стандартонї дар истењсоли хамирањои пластикї;
– рехтагари пластмас;
– мошиначї оид ба истењсоли маҳсулот аз пластмас;
– коркардкунандаи маҳсулоти пластмасї;
– оператор оид ба истењсоли линолеум.
165. ГУРЎЊИ ХУРДИ 815.
§ 1. Операторон оид ба истењсоли
мањсулоти нассољї, мўина ва чармӣ
2039. Операторон оид ба истењсоли мањсулоти нассољї, мўина ва
чармӣ кори мошинњои навъњои гуногунро, ки нах, калоба, ришта, пўст ё
мўинаро тайёр, обуранг ва коркард мекунанд, назорат мебаранд ва
роњбарї мекунанд, пойафзол ва либосро дигаргун месозанд ва таъмир
мекунанд, маҳсулоти нассољї, мўина ё аз чарми тунукро истењсол ва
шўстушўи кимиёвї мекунанд
2040. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан, дохил
мешаванд:
− идоракунї ва назорати корњои мошинњои нассољї, бофандагї, ки
нахњоро коркард мекунанд, ё мањсулоти бофта, бофтанашуда истењсол
менамоянд;
− идоракунї ва назорати корњои мошинњое, ки нах омода мекунанд,
мересанд, дутоба менамоянд, метобанд, ресмон ва риштаро аз торњои
табии нассољї ё сунъї мепечонанд;
− идоракунї ва назорати корњои мошинњои дўзандагї оид ба
тайёркунї, таъмин, ямоќкунї ва барќароркунии либосњои нассољї, мўина,
синтетикї ё чармӣ, ё гулдўзии ороишоти ороишї дар либос ё дигар намуди
масолењ;
− идоракунї ва назорати кори мошинњоеро, ки шустагарї мекунанд,
мечаспонанд, ранг менамоянд ва ба таври дигар нахњо, риштањо ва
матоъњоро коркард мекунанд ё шўстушўи кимиёвии либосњо, мўина,
матоъњои пашмин ва ќолинњоро анљом медињанд;
− идоракунї ва назорати корњои гуногуни мошинњое, ки чармро
омода мекунанд ё маҳсулоти мўина ё пашмиро коркард мекунанд;
− идоракунї ва назорати кори мошинњое, ки пойафзолро истењсол
менамоянд, аз нав мекунанд, ё пойафзоли стандартї ё тибќи фармоиш
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дўхташуда ё пойафзолњои ортопедї ва чунин маҳсулоти чармї ба монанди,
сумкањои сафарї, саквояж ва портфелњоро таъмир менамоянд,
2041. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
8151 Операторон оид ба тайёр кардани нах, мошинњои ресандагї ва
печонанда
8152 Операторони мошинњои бофандагї ва тўрбофї
8153 Операторони таљњизоти дўзандагї ва гулдўзї
8154 Операторон оид ба шустагарї, рангкунї ва тоза кардани матоъ
8155 Операторон оид ба коркарди мўина ва чарм
8159 Операторон оид ба истењсоли маҳсулоти нассољї, мўина ва чарми
ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
§ 2. 8151. Операторон оид ба тайёр кардани нах,
мошинњои ресандагї ва печонанда
2042. Операторон оид ба тайёр кардани нах, мошинњои ресандагї ва
печонанда кори мошинњое, ки нах омода мекунанд, мересанд, дутоба
мекунанд, ресмон ва риштаро аз торњои табии нассољї мепечонанд, идора
ва назорат мебаранд.
2043. Онњо ду ё якчанд риштањои нахро барои гирифтани як риштаи
бештар мустањкам, суфта, якхела ва вазнин метобанд, инчунин, маҳсулоти
нассољиро коркард мекунанд, то ки онњо хело њам мустањкам ва обногузар
бошанд.
2044. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− идоракунї ва назорати кори мошинњо барои табдил додани порањои
пашмин ба нах;
− идоракунї ва назорати кори мошинњо барои тоза кардан ва табдил
додани нахи пашмин ба пашми фаххакшуда;
− идоракунї ва назорати кори мошинњое, ки нахи нассољиро бо
омехтаи яктаркиба омехта мекунанд;
− кори мошинњое, ки нахњои нассољиро тоза ва наддофї менамоянд, аз
онњо ресмон месозанд, онњоро ба ресмони ѓафс барои кашиши аввалия
шона менамоянд ва ресмонњоро дар тасма ё тасмаро дар катон пайваст
мекунанд;
− идоракунии мошинњои тасмадори бо якчанд тайёркунанда
таљњизонида, ки њар як кадоми онњо якчанд нахњоро тахминан бо вазн ва
ѓавсии якхела мепайванданд, аз љумла нахњои ибтидоиро;
− идоракунї ва назорати мошинњое, ки ришта ва нахњоро аз калоба
мересанд, ду ё якчанд риштаро дар ѓарѓара мепечонанд, ду ё якчанд нах ё
риштањоро дар як нах бо маќсади баланд бардоштани мустањкамї, суфтагї
ва/ё яктаркиба намудани онњо мепечонанд, ё нах ё риштаро аз як борбандї
ба дигар азнавпечонї мекунанд;
− идоракунї ва назорати кори мошинњои ресандагие, ки хомриштаро
кашиш медињанд ва мепечонанд ё риштаро ба калоба;
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− идоракунї ва назорат кори мошинњои кашиши риштањои аз
мошинњои кашанда гирифташуда ба нахњои озоди тофташуда;
− омоданамої ба оњордињї барои истифодабарї њангоми зиёд
намудани дуруштї ва коркарди матоъ ва нахњо тавассути омехатакунї бо
об бо чунин љузъњо, ба монанди оњар, чарбу, ќатрон ва собун, инчунин
љўшонидани хамира дар љараёни буѓ дар муњлати пешбинишуда;
− коркарди масолењи нассољї бо реагентњои кимиёвї барои
обногузар кардани онњо;
− тозакунии ѓилдиракњо ва силиндрњои мошинњои партоббарорї
барои хориљ кардани пасмондањои пашм;
− истифодабарї ва барќарорсозии рўйпўшњои ѓилдиракњои
кашандаи филизии мошинњои гуногуни ресандагї, наддофї ва созкунанда
бо кумаки болопўшњои нави резинї ё чармӣ.
2045. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дастгоњчии релаксатсионї ва устуворкунонии нах, матоъ ва катон;
– машинисти мошинњои бофандагї ва печонанда;
– оператори дастгоњи пилтаресї;
– оператори дастгоњи наддофї–такроркунанда.
§ 3. 8152. Операторони мошинњои бофандагї ва тўрбофї
2046. Операторони мошинњои бофандагї корњои мошинњои бофандагї ва тўрбофиро, ки нахњоро коркард мекунанд, ё мањсулоти нассољишуда,
нассољинашуда ва тўрбофта, аз љумла моњут, тасма, ќолин, матоъњои
саноатї, масолењи љўробї ва либосњои трикотажї истењсол менамоянд, ё
ин ки мошинњои гулдўзии матоъро идора ва назорат менамоянд.
2047. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− љўрсозої ва идоракунии батареяњои мошинњои худкори тўрбофии
навъи фишангдор барои часпонидани либос бо наќшу нигорњои зарурї ва
ороиши муќарраргардида;
− гузаронидани нах, ришта ва матоъњо аз сўрохии сўзанњои равонакунанда ва ѓилдиракњои мошинњо барои бофтан ё дигар намудњои коркард;
− хизматрасонии дастгоњњои худкоре, ки дар як ваќт нахњои патї,
пуди матоъ ва риштањои асосиро барои истењсоли ќолинњо ва матоъњои
пашмини гуногунранг мебофанд;
− идоракунї ва назорати кори дастгоњњое, ки дар онњо ришта ё
танобњо тавассути фосилаи баробар барои ташаккул ёфтани тўр бурида
мегузаранд ва бофта мешаванд;
− идоракунї ва назорати корњои мошинњои бузурги автоматии
бисёркунља барои гулдўзї ва бахиякунии якчанд ќабати матоъњо барои
тайёр намудани мањсулоти нассољї, рўйпўшњои кўрпа ё рўйпўшњо барои
матрасњо;
− хизматрасонї ба мошинњои гирдбофанда бо истифодаи батанзимдарорандањои худкори шакли бофандагие, ки имконият медињанд, масолењи
бечоки љўробї бо њам пайваст карда шаванд;
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− идоракунї ва назорати кори мошинњои бофандагї барои аз рўйи
шаклњои кафи пой ва пойњо бофтани масолењи љўробї;
− идоракунї ва назорати кори мошинњо барои бофтани пошна ва
ангушти љўробњо дар ќисматњои пањлў ё болои аз газвори гирддўхташуда
буридашуда;
− идоракунї ва назорати кори мошинњое, ки сўрохињои байни
ангуштони љўробро медўзанд;
− идоракунї ва назорати кори мошинњои асосии юрмадўзї барои
бофтани тўр, пардоз ва мањсулоти монанди намуди зарурї ё ороиш;
− муоинаи дастгоњњо барои муайян кардани сабабњои азкормонии
дастгоњ, аз љумла чунин сабабњо, ба монанди пуршавии асосњо, канда
шудани халќа ё нуќсонњои механикї;
− таъмир ё иваз намудани сўзанњои фарсудашуда ё нуќсондор ва дигар
ќисматњо;
− тоза кардан, равѓан молидани мошинњо бо истифодаи рўдањои
њавої, мањлулњои шустушў, латта, равѓандонњо ва/ё сўзанњои равѓанмолї.
2048. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ќолинбоф–оператор;
– оператори таљњизоти бофандагї–бахиязанї;
– оператори мошинњои њалќадўзї;
– оператори таљњизоти наддофї–бофандагї;
– ресанда.
2049. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– бофанда (истењсоли дастї)–7319;
– ќолинбоф –7318.
§ 4. 8153. Операторони таљњизоти дўзандагї ва гулдўзї
2050. Операторони таљњизоти дўзандагї ва гулдўзї кори мошинњои
дўзандагї ва гулдўзиро барои тайёр кардан, таъмир, ямоќкунї ва
навкунонии либоси нассољї, мўина, синтетикї ё чармин ё кори мошинњо
барои гулдўзии наќшњои оришї дар либос ё дигар намуди матоъњоро
назорат ва идора мекунанд. Онњо мошинњоро барои тайёр кардани њалќањо
ва сўрохкунї ва сўрохињоро бахиякунанда, тугмадўзї ва коркарди гўшањо
дар либос идора менамоянд.
2051. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− истифодабарї ё хизматрасонии мошинњои дўзандагї барои иљрои
амалиёти дўзандагї бо либос, ба монанди дўхтан, мустањкамкунї,
суфтакунї ё дўхтани наќшу нигори ороишї дар либос ё љузъи он;
− часпонидани тугмањо, чангакњо, занљиракњо, камарча ё дигар
љузъиёт дар матоъњо бо истифодаи таъминкунандаи худкор ё исканља–
ќаппакњо;
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− хизматрасонї ба мошинњои нимхудкори дўзандагии дорои саракњои
зиёди дарздўзї бо назорат бо кумаки механизмњои занљирдори ѓељонандаи
шонањо, ки ороишоти гуногунро дар либосњо гулдўзї мекунанд;
− истифодабарии чунин мошинњо, ба монанди оверлоки як ва ё ду
сўзандор ва мошинњои њамворбофанда барои пайвасткунии автоматї,
мустањкам кардан ё ороиш додани матоъ ё маҳсулот;
− истифодабарии мошинњои дарздўзї барои мўина бо маќсади
часпонидани чарми мўина то андозаи зарурї, додани шаклњо ва
часпонидани чарм дар ќисмњои либос ё нимтайёрњо;
− идоракунии мошинњои дарздўзї барои дўхтани ќисмњои чарм ба
либос, сумкањо, дастпўшакњо ё маҳсулоти ба њаминњо монанди чармин;
− мушоњидаи кори дастгоњњо барои ошкор кардани чунин мушкилот,
ба монанди кўки нуќсондор, канда шудани риштањо ё дастгоњњои
корношоям;
− иљрои вазифањои хизматрасонии техникї, ба монанди иваз кардани
сўзанњо ва монанди инњо.
2052. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– оператори мошини гулдўзї;
– оператори дастгоњи дўзандагї.
2053. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– васлгари маҳсулот аз чарм ва мўина–7318;
– либосдўз–7531;
– гулдўз–7533;
– дўзанда–7533;
– пўстиндўз–тайёркунадаи либосњо аз мўина мувофиќи фармоиш–
7531.
§ 5. 8154. Операторон оид ба
шустагарї, рангкунї ва тоза кардани матоъ
2054. Операторон оид ба шустагарї, рангкунї ва тоза кардани матоъ
кори мошинњое, ки нах, ришта ё матоъњоро сафед мекунанд, мечаспонанд,
ранг мекунанд ва бо дигар тарз коркард менамоянд, идора ва назорат
мебаранд.
2055. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− ба кор андохтан ва назорати мошинњо ва дастгоњњое, ки сафедкунї,
рангкунї ва бо дигар тарз нах, ришта ё дигар мањсулоти нассољиро
коркард ва пардоз менамоянд;
− хизматрасонии мошинњое, ки матоъњои ресанда ё бофташударо то
андозаи муайян мечаспонанд ё масолењи ресандаро тавассути печиши тору
пуд мустањкам мекунанд;
− хизматрасонии мошинњои худкори гуногуне, ки мўинаро шона ва
тоза мекунанд;
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− идоракунї ва назорати кори мошинњо барои коркарди шоњї бо
маќсади ба он додани андоза ва вазн;
− идоракунї ва назорати кори мошинњо барои ба газворњо додани
хосиятњои обногузарї бо кумаки коркарди реагентњои кимиёвї;
− рангкунии мањсулот барои таѓйир додан ё барќароркунии рангњои
онњо;
− идоракунї ва назорати кори мошинњое, ки газворњоро меёзонанд ё
ба онњо љило мебахшанд ё дигар амалиёти пардоздињиро иљро мекунанд;
− хизматрасонї ва батанзимдарории дастгоњњое, ки мўинањоро тамъиз
мекунанд ва аз онњо чизњои ѓайрро хориљ месозанд;
− идораи мошинњое, ки мўинаро шона, хушк ва тоза мекунанд ва
њамчунин, пар ва кўрпањоро тоза ва тамъиз месозанд;
− ворид кардани барномањо барои барномасозии таљњизоти
электронї;
− мушоњидаи нишондињандањои индикаторњои визуалї, лавњањои
идоракунї, таљњизот ва равандњои боркунї ва гирифтани матоъ барои
санљиши дурустии кори дастгоњњо;
− тоза кардани полояњои мошинњо ва молидани равѓан ба таљњизот.
2056. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– машинисти таљњизоти фушуранда–шўянда;
– оператори агрегати дарзмолкунанда–хушккунанда;
– оператори мошинњои тозакунанда;
– тозакунандаи газвор ва маҳсулот.
2057. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– чопгари гарда–7319;
– дарзмолкунанда (дастї)–9121;
– козур (дастї)–9121.
§ 6. 8155. Операторон оид ба тайёркунии мўина ва чарм
2058. Операторон оид ба тайёркунии мўина ва чарм корњои мошинњои
гуногунро оид ба даббоѓии чарм ё коркарди пўстњои мўина ё пашмиро
назорат ва идора менамоянд.
2059. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− идоракунї ва назорати кори мошинњо барои људо кардани гўшт ва
равѓан аз пўст бо маќсади тоза намудани онњо ва мулоим кардан ќабл аз
коркард;
− идоракунї ва назорати кори мошинњои барои тоза кардани мўйњои
дароз ва дурушт аз пўсти мўина, буридани пашми мањин то андозаи якхела,
рангкунї, ёзонидан ва дарзмол кардани пўстњои коркардшуда;
− идоракунї ва назорати кори мошинњо оид ба тоза кардани решањои
мўй, њуљайрањои рангдор ва намаки оњакї аз сатњи рўякии пўст;
− идоракунї ва назорати кори мошинњои барои кам кардани ѓафсии
пўст ё чарм то андозаи якхела;
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− идоракунї ва назорати кори мошинњо барои суфтакунї ё додани
шахшўлї тавассути пардози зарурї;
− идоракунї ва назорати кори мошинњо оид ба људо намудани
пашмњои боќимонда аз чарм ва њамчунин, гўшт ва мўйњо аз пўст;
− идоракунї ва назорати кори мошинњо барои таќсим кардани пўст ба
самти кўндаланг бо маќсади ба даст овардани ду ва якчанд порча ё ба онњо
додани ѓафсии якхела;
− идоракунї ва назорати кори мошинњо оид ба коркарди пўст ва чарм
дар мањлулњо бо маќсади табдил додани онњо ба чарми даббоѓишуда;
− коркарди сатњи чарм бо равѓан ва истифодабарии мошинњои
суфтакунанда барои ба чарм додани шакли љилодор;
− идоракунї ва назорати кори мошинњое, ки ба чарм ранг ва
моддањои рангкунанда мемоланд;
− хизматрасонии техникї ва таъмири мошинњои истифодашаванда.
2060. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дастгоњчии коркарди обї–кимиёвї;
– дастгоњчии даббоѓи (истењсоли мўина);
– машинисти таљњизоти фушуранда (истењсолоти чармї ва ашёи
чармї);
– оператор-суфтагари чарми сунъї.
2061. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– чармгар–7535;
– коркардкунандаи пўсти мўина–7535.
§ 7. 8159. Операторон оид ба истењсоли маҳсулоти
нассољї, мўина ва чармии ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
2062. Ба ин гурўњи ибтидої операторони истењсоли маҳсулоти саноати
нассољї, мўина ва чармии ба дигар гурўњњои хурди гурўњи 815 Операторон
оид ба истењсоли мањсулоти нассољї, мўина ва чармї шомил нестанд,
дохил мешаванд. Масалан, дар ин гурўњ оператороне, ки ба идора ва
назорати кори мошинњо оид ба истењсол ва таъмири пойафзоли стандартї
ва махсус, сумкањо, кулоњњо, соябонњо, матрасњо ва дигар намудњои
маҳсулот машѓуланд, дохил мешаванд. Онњо њамчунин, корњои мошинњои
љомашўї ва шустушўи кимиёвиро идора менамоянд.
2063. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− идоракунї ва назорати кори мошинњо оид ба тайёр кардани
пойафзол, љомадонњои сафарї, сумкањо, миёнбандњо ва дигар лавозимот;
− идоракунї ва назорати кори мошинњо барои шаклдарорї ва тайёр
намудани кулоњњо аз нассољї, мўина, чарм ва маҳсулоти гуногун, аз љумла,
шерозањои бофташуда ё дигар намудњои пардозњо;
− идоракунї ва назорати кори мошинњои шустагарї, мошинњои
шустушўи кимиёвї, манганањои дарзмолкунанда ва мошинњо барои
коркарди матоъ дар муассисањои шустагарї ва шустушўи кимиёвї;
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− санљиш ва аз либос нест кардани доѓњо, иваз намудани тугмањо ва
дигар таъмирњои хурд;
2064. Намунаҳои машғулияти ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансу:
- дарзмолчї;
– оператори мошин барои тайёр кардани кулоњњо;
– оператори васлкунандаи пойафзол;
– оператори мошинњои љомашўйї;
– бурандаи матоъ ва маҳсулот (истењсоли нассољї);
– хушккунанда оид ба истењсоли мањсулоти нассољї, мўина ва чармї.
2065. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– ќолибрези кулоњ (истењсоли дўзандагї)–7531;
– васлгари пойафзол (дастї)–7536;
– дарзмолчї (дастї)–9121;
– шўянда (дастї)–9121.
166. ГУРЎЊИ ХУРДИ 816.
§ 1. Операторон оид ба истењсоли
мањсулоти хўрокворї, нўшокињо ва маҳсулоти тамоку
2066. Операторон оид ба истењсоли мањсулоти хўрокворї, нўшокињо ва
маҳсулоти тамоку мошинњои барои забњи њайвонот, поракунии гўшт ва
омоданамої, яхкунонї, коркарди гарм, майдакунї, омехта намудан,
пайваст кардан ва дигар коркардњои мањсулоти хўрокворї, нўшокињо ва
баргњои тамоку истифодашавандаро танзим, истифодабарї ва
хизматрасонї менамоянд.
2067. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан дохил
мешавад:
− идоракунї ва назорати кори мошинњои барои мањдуд кардани
њаракаткунї ва забњи њайвонот ва поракунии гўшт бо порчањои стандартии
гўшт ва моњї истифодашаванда;
− љўрсозї, истифодабарї ва хизматрасонии мошинњо ва оташдонњо
барои омехта кардан, пухтан ва дигар намудњои тайёркунии нон ва
маҳсулоти ордии ќаннодї;
− истифодабарии мошинњо барои майда кардан, омехта намудан,
бияхобонї, тайёркунї ва ферментонии ѓалладонањо ва меваљот барои
омода намудани оби љав, май, сирко, хамирмоя ва маҳсулоти ба њаминњо
монанд;
− хизматрасонии таљњизот барои тайёр кардани љем, шоколад ва
ќанд, маҳсулот аз гўшт ва моњї, маҳсулоти ширї ва панирї, чарбуњои
хӯрока ва маргарин, шарбатњо, ях, маҳсулоти макаронї ва оњар, яхмос,
њасибча ва дигар намудњои маҳсулоти хўрокворї;
− истифодабарии таљњизот барои хунук кардан, гарм намудан,
хушконидан, тафдињї, сафедкунї, пастеризатсия, дуд додан, тамъиз, ях
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кунонидан ва буѓдињї ва муттањидкунонии мањсулоти хўрокворї ва
моеъоти истифодашаванда барои коркарди мањсулоти хўрокворї;
− омехтакунї, пок кардан, кўфтан, пайваст ва људо кардани мањсулоти
хўрокворї ва моеъот тавассути таљњизоти омехтакунанда, фишуранда,
безанда, резакунанда ва полоиш;
− коркарди баргњои тамоку тариќи мошинї барои тайёр кардани
тамоку, сигорњо, тамокуи чилимї ва дигар намудњои маҳсулоти тамоку.
2068. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
8161 Операторон оид ба тайёркунии мањсулоти гўштї ва моњигї
8162 Операторон оид ба тайёркунии маҳсулоти ширї ва ќаннодї
8163 Операторон оид ба коркард ва истењсоли мањсулоти ѓаладонагї
ва забудањо
8164 Операторон оид ба тайёркунии маҳсулоти нонї-кулчаќандї ва
ѓалладонагї
8165 Операторон оид ба коркард ва истењсоли маҳсулот аз меваљот,
сабзавот ва чормаѓзњо
8166 Операторон оид ба коркард ва софкории ќанд
8167 Операторон оид ба истењсоли нўшокињо
8168 Операторон оид ба истењсоли маҳсулоти тамоку
8169 Операторон оид ба истењсоли мањсулоти хўрокворї, нўшокињо ва
маҳсулоти тамокуи ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
§ 2. 8161. Операторон оид ба тайёркунии мањсулоти гўштї ва моњигї
2069. Операторон оид ба тайёркунии мањсулоти гўштї ва моњигї кори
дастгоњњои консервкунонї, коркарди ашёи гўштї ва маҳсулоти гўштї,
тайёркунии мањсулоти гўштї ва нимтайёр, дудкунонї ва яхкунонии моњї
ва мањсулоти моњигиро идора ва назорат мебаранд.
2070. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− пешбурди равандњои коркарди њароратии гўшт ва мањсулоти
ѓайриасосї дар дастгоњњои пўшидаи тањти фишор коркунанда,
батанзимдарории њарорат ва фишор дар дастгоњњо;
− пешбурди равандњои сафедкунї ва тафдињии мањсулоти гўштї дар
дегњо ва тафдонњо;
− пешбурди равандњои ќолибкунии масолењи нимтайёри ќимашуда
(гўшти ќима, гўшти кўфта, бифштекс, тушбера ва монанди инњо) дар
худкорњо ва хатњои худкор;
− пешбурди равандњои истењсоли њасибњои обпаз ва њасибчањо дар
худкорњо ва хатњои худкор бо назорати дињиши мунтазами гўшти ќима ва
зичии пуркунии батони њасиб ва њасибчањо;
− пешбурди равандњои технологии коркарди мањсулоти њасибї дар
камерањои њароратї ва дастгоњњои њароратї, назорат ва нигоњдории
рељањои њароратї – намнокии мутобиќ ба барномаи супориш;
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− пешбурди равандњои пастеризонї, нигоњдорї ва хунуккунии
хамираи тухмї дар дастгоњњои лавњагии пастеризатсионї–хунуккунанда
тибќи рељаи ќатъии муайяншуда;
− пешбурди равандњои хушккунии хамираи тухмї дар таљњизоти
махсус, санљиши сифати хамираи тухмї барои хушккунї ќабулшуда;
− пешбурди равандњои дуддињииа моњї тариќи хунукї ё тафсон дар
дастгоњњои дудкунандаи мунтазам ва муттасил амалкунанда ё дар хатњои
механиконида бо истифодаи робот– манипуляторњо;
− пешбурди равандњои яхкунонии моњї ва мањсулоти моњигї дар
дастгоњњои худкори зудяхкунанда;
− пешбурди равандњои тайёркунии ширешњои казеинї, устухонї,
силикатї ва дигар ширеш дар дастгоњњо ва дар автоклавњо, интихоби ашё,
њисобкунии шумораи компонентњо ва дињиши онњо ба дастгоњ ва
автоклавњо;
− пешбурди равандњои хушккунии ширеш ва желатини техникї дар
навъњои гуногуни хушккунакњо;
2071. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дастгоњчии тамъизи консервањо;
– оператори дастгоњи худкор оид ба истењсоли њасибњои обпаз;
– оператори дастгоњи дуддињї;
– оператори хати омоданамоии гўшти ќима.
2072. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– мураттиби гўшти ќима (дастї)–7511;
– ќолибгари маҳсулоти њасибї–7511.
§ 3. 8162. Операторон оид ба тайёркунии маҳсулоти ширї ва ќаннодї
2073. Операторон оид ба тайёркунии маҳсулоти ширї ва ќаннодї кори
мошинњо ва дастгоњњои коркарди шир ва ќаймоќ, истењсоли мањсулоти
турши ширї, равѓан, панир, ќанд ва дигар маҳсулоти ќаннодї ва шириро
идора ва назорат мебаранд.
2074. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− пешбурди раванди пастеризонии шир ва ќаймоќ дар дастгоњи
найчашакли пастеризатсионї ё хатњои пастеризонї–хунуккунанда бо
танзими худкори рељаи њарорат;
− пешбурди раванди ќабул, хунуккунї, муътадилгардонї, људокунї,
коркарди гармї ва нигоњдории ашё дар хати худкор мувофиќи барномаи
супоришшуда;
− пешбурди раванди туршонии истењсолї аз туршињои озмоишгоњии
зироатњои тоза, равонкунии намунањои туршї ба озмоишгоњ барои
ташхиси бактериологї ва муайян кардани туршнокии онњо;
− пешбурди раванди истењсоли мањсулоти турши ширї тариќи
зарфхобонї ва њамчунин, омехтањои ширии кўдакона ва доруњои
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табобатии казеинї, муайян кардани миќдори туршонї аз рўйи формулањо
ва ворид намудани онњо ба шир вобаста аз намуди мањсулот;
− пешбурди раванди гудозиши хамираи панирї дар дастгоњњои
гуногуни њавоногузар ё дар дастгоњњо барои майдакунї ва гудозиши
миќдори панирњо;
− пешбурди раванди технологии истењсоли равѓани гудохташуда,
гармкунї ва пастеризонии чарбуи гудохташуда,
тобоварї њангоми
њарорати гармкунї ва равон кардани плазмањои људошуда барои коркард;
− пешбурди раванди ќиёмкунии шир ва зардоб дар дастгоњи
њавоногузар њангоми истењсоли ширќиём, шири хушк, ќанди ширї ва дигар
ашёи ширї, санљидани њавоногузарї ва ба вуљуд овардани њавоногузарї
дар дастгоњњо;
− пешбурди равандњои парафинкунонии панирњои резакї ва молидани
рўйпўшњои полимерї дар мошинњо ва дастгоњњои навъњои гуногун,
коркарди њароратии сатњи панирњо пеш аз рўйпўшкунї ва хушконидани
онњо;
− пешбурди раванди тайёркунии хамираи шоколадї дар хатњои
механиконидашудаи муттасил ё истгоњњои дастурї–омехтакунї бо
идоракунии худкор, назорати риояи рељаи технологї дар њама зинањои
истењсол, воякунонї, омехтакунї, вараќакунї, људокунї, омехтакунонї;
− пешбурди раванди њароратдињии хамираи шоколад ва тайёр
кардани њамаи намудњои шоколадњои лавњагї, суробї ва маҳсулоти
шоколадї дар дастгоњњои худкори ќолибандозї тавассути лавњаи
идоракунї, танзими њарорат ва зичии хамираи шоколад;
− пешбурди раванди технологии коркарди пектинњои хом дар хатњои
механиконидашуда, њамоњангсозии љараёнњои љавњарњо барои дурдабандї
ва омехтакунонї;
2075. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дастгоњчии пастеризонї;
– дастгоњчии панири гудохташуда;
– оператор дар истењсоли маҳсулоти шири турш ва кўдакона;
– оператори хати истењсоли яхмос;
– оператори мошини истењсоли равѓани маска;
– оператори машин оид ба тайёр кардани шоколад.
2076. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– истењсолкунандаи яхмос–7513;
– истењсолкунандаи ќаймоќ–7513;
– панирпаз–7612.
§ 4. 8163. Операторон оид ба коркард
ва истењсоли мањсулоти ѓалладонагї ва забудањо
2077. Операторон оид ба коркард ва истењсоли мањсулоти ѓалладонагї
ва забудањо кори мошин ва таљњизоти истењсоли забудањо, омодакунии
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ғалладона барои коркард ва ордкунї, майдакунї ва хушккунии ѓалларо
идора ва назорат мебаранд.
2078. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− пешбурди равандњои технологии омодакунии ғалладона барои
ордкунї (тозакунии миќдори ғалладона аз омехтањо, тоза кардани сатњи
ғалладона бо усулњои «хушк» ва «мартуб», њаводињии ғалладона,
тайёркунии миќдори ордшаванда) ва ордкунии ғалладона дар дастгоњњои
вараќакунанда ва осиёбњо, корхонањои ордкашї вобаста аз шакли
ордкунї;
− пешбурди равандњои технологии тоза кардани ғалладона дар
мошинњои гамдумтозакунї ва ба навъњо људокунанда, хушккунии ѓаллаи
зироати гуногуни таъйиноти озуќаворї, емї ва тухмї дар хушккунандаи
чоњї, дар ѓаллахушккунакњои газию чархдињанда ва дигар хушккунандањои ѓалладонагињо;
− пешбурди равандњои технологии тайёркунии ғалладона барои
коркард (људокунї, коркарди обї-њароратї), муќашшаркунї, майдакунї,
суфтакунии ғалладона ва дигар равандњо дар мошин ва механизмњои
созањо гуногун;
− идоракунї ва назорати кори мошинњо оид ба коркарди рустанињо
барои истењсоли забудањо.
2079. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дастгоњчии коркарди ѓалладона;
– осиёббони забудањо;
– оператори лавњаи идоракунии элеватор.
2080. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– оператори машини истењсолкунандаи бисквитњо–8164.
§ 5. 8164. Операторон оид ба тайёркунии
маҳсулоти нонї-кулчаќандї ва ѓалладонагї
2081. Операторон оид ба тайёркунии маҳсулоти нонї-кулчаќандї ва
ѓалладонагї кори таљњизот ва мошинњои омехтакунї, варидкунии иловањо,
шаклдињї ва маҳсулоти нонї-кулчаќандпазанда, истењсолкунандаи
маҳсулоти макаронї, тайёркунандаи хамираи шоколадї ва ќолибкунонии
маҳсулоти шоколадї аз онњо ва дигар таљњизотро идора ва назорат
мебаранд.
2082. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– хизматрасонии њамагуна мошинњои таќсимкунанда, шаклдињананда,
доиракунанда ва бандинабуранда барои таќсимкунии мањсулоти навъњои
донагии хлеб, нон, булкањо, њалќакулча ва ќоќшуда;
– пешбурди раванди ќолибдарории чўбчањои нонї, чўбакњо ва дигар
маҳсулоти нонї дар конвеер, мушоњидаи дињиши хамир аз мошинњои
хамиршўранда ва танзими дињиши онњо ба наварди ќолибшуда,
саќаткунии нимтайёрњои ѓайристандартї;
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– пешбурди раванди технологии истењсоли маҳсулоти макаронї дар
конвеери худкор аз лавњаи идоракунї дар њамаи марњилањои раванд:
– хамиршурї ва фишурдани маҳсулоти макаронї, овезонкунї дар
бастунњо, хушконидан ва гирифтани мањсулоти тайёр;
– пешбурди раванди буридан ва ќолибкунонии хамир, хобонидани
интињої ва пухтани нимтайёрњои хамирї дар хати маҷмӯї-механиконида,
танзими кори њамаи љузъиёти хат, назорати рељаи њароратї ва буѓии
пазиш;
– пешбурди раванди технологии истењсоли орд ва ѓурўшањо аз
ѓалладонањои дамшуда барои истифодаи онњо дар истењсоли маҳсулоти
ќаннодї ба сифати пуркунандањо дар конвеерњои механиконида бо лавњаи
идоракунї;
2083. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– машинисти дастгоњи хамиршўрї;
– оператори мошин оид ба истењсоли бисквитњо;
– оператори машин оид ба истењсоли маҳсулоти макаронї
– оператори танўри нонпазї.
2084. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– оператори хати истењсоли орд ва ѓурўшањо–8163;
– оператори лавњаи идоракунии элеватор–8163.
§ 6. 8165. Операторон оид ба коркард ва
истењсоли маҳсулот аз меваљот, сабзавот ва чормаѓзњо
2085. Операторон оид ба коркард ва истењсоли мањсулот аз меваљот,
сабзавот ва чормаѓзњо кори мошин ва таљњизот барои њосил кардани
шарбат аз меваљот ва савзавот ё равѓан аз зироати равѓандор, оид ба
коркарди меваљот ва сабзавотро тавассути хушккунї, бирён ё
консервакунонї идора ва назорат мебаранд.
2086. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− пешбурди раванди технологии афшурдани шарбат аз мева, равѓан
аз ашёи хўрокворї дар манганањои сохташон гуногун, танзими
дохилшавии баробари ашё;
− пешбурди раванди пухтани шира, шарбатњо, љавњарњо аз намудњои
гуногуни ашё дар зарфњо ё дегњои љўшонанда бо муайян кардани вояи
компонентњо аз рўйи дастури додашуда;
− пешбурди раванди истењсоли шарбати помидор дар дастгоњи
шарбаттайёркунї аз помидор, таъмин кардани дињиши муттасили ашё ба
хат ва пурра фушурдани шарбати помидор;
− пешбурди раванди љўшонидани мањсулоти помидорї дар хатњои
автоматї аз лавњаи идоракунї, љўшондани ќиёми помидор то зичии
муайянгардида бо кумаки рефрактсанљњо;
− пешбурди раванди хушккунии сублиматсионии маҳсулот дар
дастгоњи сублиматсионї;
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− пешбурди раванди сулфитонии сабзавот ва меваљот дар дастгоњњои
амалиёташон давравї ва муттасил, тайёркунии мањлули бисулфати натрий
ё анњидриди сулфур;
− пешбурди раванди шустан, андозагирї, тоза намудани картошка бо
усули коркард бо буѓ аз лавњаи идоракунї, танзими кори њамаи љузъиёти
дастгоњ;
− пешбурди раванди сафедкунии сабзавот дар автоклав ва расондани
онњо то дараљаи зарурии пазиш;
− пешбурди раванди пур кардани банкањо бо њама намудњои
мањсулоти консервї, ќайлањо, очорњо, шарбатњо ва ѓуйра дар дастгоњи
резиш–пуркунандаи худкории системаи гуногун, пўшондани банкањои
пуршуда дар мошинњои сарпўшанда.
2087. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дастгоњчии софкунандаи чарбуњо ва равѓан;
– дастгоњчии сулфитонии сабзавот ва мевањо;
– оператори манганаи фушурдани равѓани растанї.
2088. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– пазандаи шарбат, шира ва љавњар–8167.
§ 7. 8166. Операторон оид
ба коркард ва софкории ќанд
2089. Операторон оид ба коркард ва софкории ќанд равандњои
истењсолии ќитъањои асосии истењсоли мањсулоти ќандї– шакарї ё ќанди
мошиниро тариќи асбобњои назоратї– ченкунанда аз лавњои идоракунии
асосї идора мекунанд, равандњои љўшонидани утфелро дар дастгоњи
њавоногузар, коркарди ќанди хом, гирифтани сахарити калсий дар
реакторњо, ѓурўшакунонї ва сафедкунонии саракњои рафинад ва дигар
равандњои технологиро барои тайёр намудан ва софкорї кардани ќанд ба
роњ мемонанд ва назорат мебаранд.
2090. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− пешбурди раванди љўшонидани утфел дар дастгоњи њавоногузар,
танзими дињиши шира ва буѓ, ба кор даровардан ва нигоњ доштани
шиддати паст дар дастгоњ, муайян кардани тайёршавии утфел ва рехтани
он ба утфели омехтакунанда;
− пешбурди раванди љўшондани хамира барои аз он гирифтани
мањлули ширеш;
− њосил кардани сахарити хунуки калсий дар реакторњо, пур намудани
реакторњо бо реагентњо, мањлули шираи пухташуда ва хокаи оњак, муайян
кардани баанљомрасии таъсирот дар реакторњо;
− пешбурди раванди ѓурўшакунонї ва сафедкунонии саракњои
рафинад, таъмини њарорати доимї ва якхела утфели сафедкардашаванда,
клерса ва њаво дар бинои «хушккунии равшан»;
− назорати раванди технологї барои тайёркунї ва софкории ќанд аз
рўйи равандњои назоратї– ченаккунї ва натиљањои тањлилњои кимиёвї;
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− идоракунии равандњои истењсолї дар ќитъањои асосии истењсоли
ќандї– шакарї ё ќанди мошинї аз лавњаи идоракунии асосї;
− бакордарории оперативї, таѓйирдињї ва хомўш кардани дастгоњњо,
агрегатњо ва асбобњо;
− бартарафсозии вайронињо дар кори асбобњо, релеи муњофизатї,
худкорњо,
воситањои
сигналдињї
ва
равандњои
дуюмдараљаи
коммутатсионї
2091. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоиимазкур мансуб:
– дастгоњчии пухти утфел;
– дастгоњчии коркарди саракњои рафинад;
– оператори лавњаи идоракунї дар истењсоли ќанд.
§ 8. 8167. Операторон оид ба истењсоли нўшокињо
2092. Операторон оид истењсоли нўшокињо равандњои истењсоли чой,
оби љав, маҳсулоти машруботї ва дигар намудњои нўшокињо, коркарди
равѓани эфирї ва љўшиши ашёи хоми эфириро пеш мебаранд, ќањваро дар
дастгоњи тафдињанда таф медињанд.
2093. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− пешбурди равандњои борандозї ва устуворкунии барги чой дар
мошинњои навъи конвеерии дастї ва механикии пуркунї ва холикунии
барги чой, танзими рељаи њароратї ва дињиши њаво аз рўйи натиљањои
тањлилњои озмоишгоњї;
− идоракунии
хатњои механиконида барои хушккунонии барги
печондаи чой, фишордињии чойи хиштшакл, печондан ва ба навъњо
људокунии барги сабзи чойи пажмурда ё собитшуда аз лавњаи идоракунї,
таъмини кори њамзамонии њамаи мошин ва механизмњои хат;
− пешбурди раванди туршшавии спирт, туршкунонии шира барои
навъњои гуногуни оби љав, ферментонї ва нигоњдории оби љав, туршкунонии квас ва бўза, санљидани тозагии микробиологии чалакњо;
− пешбурди раванди буѓкунонии дурдањои пас аз спиртї ва пас аз
хамиртурушї дар дастгоњњои буѓкунии амали муттасил;
− пешбурди раванди полоиш ва софкории спирт дар дастгоњњои
амалашон мунтазам ва муттасил, танзими дињиши бўза, спирт ва об тариќи
љуммак ё воситањои худкор;
− пешбурди раванди шампанкунонии май бо усули мунтазам ё
муттасили зарфї, пур кардани масолењи май ва ликёрњо дар раддаи зарфњо
бо усули фурўравонї бо ангидриди карбон;
− пешбурди раванди коркарди равѓани эфирї (тањшинкунї, таќсимкунии марњилањо, хушккунї, полоиш), интихоби намуна ва ба ташхис
супоридан, рехтани равѓани тайёр дар зарфњои ѓунљоиш ва ќадоќкунї дар
зарфњо;
− тафдињии ќањва дар дастгоњи тафдињї аз лавњаи идоракунї;
2094. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дастгоњчии коркарди равѓани эфирї;
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– дастгоњчии раванди бўзакунї;
– пазандаи шира, шарбат ва љавњарњо;
– оператори мошин оид ба тафдињии донаи какао;
– оператори мошин оид ба истењсоли нўшокињои газдор;
– сумалакпаз.
2095. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– оператори мангана барои афшурдани шираи мева– 8165.
§ 9. 8168. Операторон оид ба истењсоли маҳсулоти тамоку
2096. Операторон оид ба истењсоли маҳсулоти тамоку таљњизот ва
равандњои технологиро оид ба коркарди тамоку ва истењсоли сигор ва
дигар маҳсулоти тамоку идора мекунанд ва назорат мебаранд.
2097. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− пешбурди раванди коркарди тоферментонии тамоку дар хати
механиконидаи муттасил, танзими суръати дињиши тамоку ба њавогузарон;
− пешбурди раванди ферментонии муттасили тамоку, риояи рељаи
технологии ферментонї дар минтаќањои хати ферментонї;
− пешбурди раванди коркарди тамокуи калонбарг дар хати худкори
муттасил, хизматрасонии якдафъинаи намудњои гуногуни дастгоњњо,
риояи рељаи технологї барои њар як намуд ва навъи ашёи хоми тамоку;
− пешбурди раванди резакунии барги тамоку, массаи тутун дар
мошинњои навъи гилотинї барои ба даст овардани миќдори бештари нах
ва ярмаи тамоку ва миќдори камтарини чанг дар таркибашон;
− тайёр кардан ва љойкунонї дар ќуттича ё ќуттињои сигор дар хат ва
агрегатњои механикии муттасили папиросї ва сигорї.
2098. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– машинисти мошинњои резакунї (тамоку);
– машинисти хати муттасили ферментонии тамоку;
– машинисти хати механикии муттасили коркарди тамоку.
§ 10. 8169. Операторон оид ба
истењсоли мањсулоти хўрокворї, нўшокињо
ва маҳсулоти тамокуи ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
2099. Ин гурўњи ибтидої операторони истењсоли мањсулоти хўрокворї, нўшокињо ва маҳсулоти тамокуи ба гурўњњои дигари гурўњи хурди 816
Операторон оид ба истењсоли мањсулоти хўрокворї, нўшокињо ва
маҳсулоти тамоку шомил нестанд, дохил мешаванд. Масалан, ба ин гурўњ
операторонеро дохил менамоянд, ки ба идоракунї ва назорати кори
мошинњои истењсоли ях, омехтаи ем, оњор, намак ва дигар намуди маҳсулот
машѓуланд.
2100. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дастгоњчии софкунии оњор;
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– дастгоњчии хушккунандаи хамираи тухмї;
– буѓкунандаи намак;
– ферменткунанда.
167. ГУРЎЊИ ХУРДИ 817.
§ 1. Операторон оид ба истењсоли
маҳсулоти чўбї, коѓаз ва маҳсулоти коѓазї
2101. Операторон оид ба истењсоли маҳсулоти чўбї, ќоѓаз ва
маҳсулоти коѓазї мошинњоро барои арракунии дарахт, буриши фанери
якќабата, истењсоли хамираи ќоѓазї, маҳсулоти гуногуни коѓазї ва ќоѓаз,
инчунин бо усулњои дигари коркарди чўб, хамираи ќоѓазњо ва коѓаз барои
истифодабарии минбаъдаи онњо назорат ва истифода мебаранд.
2102. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан, дохил
мешавад:
− муоинаи ѓўлачўб барои муайян намудани андоза, њолат, сифат ва
дигар нишондињандањо ва ќабули ќарор оид ба тарзи мувофиќ буридани
ѓўлачўбњо ё истифодабарии таљњизоти худкор барои сканеронии ѓўлачўбњо
бо сканерњои лазерї ва муайян кардани профилњои мувофиќ ва
сарфакории буриш;
− ба навъњо људокунї, анборкунонї ва фаровардани ѓўлачўбњо ва
сабикањои чўбин аз мошинњои боркаш ба ва дастгоњњо барои коркард ба
тарошањо, ќабатњо ва хамираи коѓазї;
− истифодабарї ва назорати кори таљњизоти ба навъњо људокунанда,
сафедкунї, автоклавњо, зарфњои омехтакунанда, дастгоњњои шустушўї ва
дигар мошинњо барои коркарди хамираи ќоѓазї ва таљњизот барои иљро
кардани як ё якчанд марњилаи коркарди селлюлоза;
− истифодабарї ва назорати кори мошинњо ва таљњизот барои тайёр
намудан ва такмил додани ќоѓазњо бо маќсади хушккунї, љилодињї,
ќолибандозии ќоѓазњои бисёрќабата, рўйпўшкунонї, буриш, печонидан ё
дигар равандњои тайёркунї ва пардоздињии коѓаз;
− истифодабарї ва назорати мошинњое, ки маҳсулоти гуногуни
ќоѓазиро истењсол менамоянд;
− назорати нишондињандаи индикаторњо, асбобњои ченкунанда,
сатњсанљ ва дигар намуди дастгоњњои назоратї–ченкунанда, таљњизот ва
механизмњо барои ошкор намудани корношоямии мошинњо ва таљњизот ва
иљрои марњилањои коркард тибќи таснифот;
− истифодабарї ва назорати кори мошинњо барои гузоштани
ќабатњои фанери бисёрќабата ва манганакунии тафсони фанер, њамчунин,
мошинњо барои буридани ќабати фанер;
− њамлу наќли маҳсулоти чўбии коркардшуда ба љойи иљроиши корњо
2103. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин таќсим мешаванд:
8171 Операторон оид ба истењсоли хамираи ќоѓазї, ќоѓаз ва картон,
маҳсулоти коѓазї ва картонї
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8172
8173

Операторон оид ба коркарди чўб
Операторон оид ба маҳсулоти чўбї
§ 2. 8171. Операторон оид ба истењсоли хамираи
ќоѓазї, ќоѓаз ва картон, маҳсулоти коѓазї ва картонї

2104. Операторон оид ба истењсоли хамираи ќоѓазї, ќоѓаз ва картон,
маҳсулоти ќоѓазї ва картонї таљњизотро барои коркарди чўб, хамираи
ќоѓазї ва дигар маводи селлюлозї дар љараёни истењсоли хамираи ќоѓазї,
ќоѓаз ва картон, инчунин, барои рўпўш ва пардози ќоѓаз назорат мекунанд
ва истифода мебаранд.
2105. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− идоракунї ва назорати кори таљњизоти ба навъњо људокунї ва
сафедкунї, автоклавњо, зарфњои омехтакунанда, дастгоњњои шустагарї ва
дигар мошинњо барои коркарди хамираи ќоѓазї ва таљњизот барои иљрои
як ё якчанд марњилаи коркарди селлюлоза;
− идоракунї ва назорати кори мошинњо ва таљњизот барои тайёр
кардан ва пардози ќоѓаз бо маќсади хушккунонї, љилодињї, ќолибандозии
ќоѓази бисёрќабата, рўпўш, буриш, печонидан ё иљрои дигар равандњои
тайёр ва пардози ќоѓаз, картон, маҳсулоти коѓазї ва картонї;
− назорати равандњои бакорандозї ва ќатъ намудани кори мошинњо
ва таљњизот, инчунин назорати нишондињандањои индикаторњо, асбобњои
ченкунанда, сатњсанљ ва дигар асбобњои назоратї – ченкунанда, таљњизот
ва механизмњо барои ошкор намудани корношоямї дар мошинњо ва
таљњизот ва иљрои марњилањои коркард тибќќи таснифот;
− нигоњдории алоќа бо операторон оид ба назорати равандњои
технологї барои ворид намудани таѓйирот дар равандњо ва ба кор
андохтан ва ќатъ кардани кори мошинњо ва таљњизот њангоми зарурат;
− тањлили нишондињандањои асбобњои ченкунанда ва намунањои дар
љараёни озмоиши истењсолї гирифташуда ва ворид намудани таѓйирот дар
раванди истењсолї ва таљњизот њангоми зарурат;
− мустањкамкунї, љойгиркунонї ва гузаронидани ќоѓазњои лўлапеч бо
истифодаи дастгоњи болобардор;
− муоинаи визуалии ќоѓаз, картон, маҳсулоти коѓазї ва картонї
барои ошкор намудани чинњо, сўрохї, таѓйири ранг, варамї ва дигар
намудњои нуќсон, инчунин гузарондани таѓйироти тасњењкунанда;
− пуркунї ва омода кардани њисобот оид ба барориши мањсулот.
2106. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоиимазкур мансуб:
– машинисти мошини рангкунандаи ќоѓаз (рангмол);
– машинисти мошин оид ба истењсоли маҳсулоти коѓазї;
– машинисти мошин оид ба ширешкунии маҳсулоти коѓазї;
– тарроњи ќуттињо;
– оператори машинњо барои тайёркунии лифофањо ва ќоѓазхалтањо;
– хушккунандаи ќоѓаз, картон, чармкартон ва маҳсулот аз онњо.
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§ 3. 8172. Операторон оид ба коркарди чўб
2107. Операторон оид ба коркарди чўб кори таљњизоти дарахтбуриро
барои арра кардани чўбу тахта ба масолењи ранданошуда, муќашшаркунии
фанери якќабата, тайёркунии фанери бисёрќабата, инчунин таљњизот барои
бо дигар усулњо коркарди чўб барои минбаъда истифодабарии онњо
мушоњида мебаранд, идора ва назорат мекунанд.
2108. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− муоинаи ѓўлачўбњо ва чўбу тахтаи ранданошуда барои муайян
кардани андоза, њолат, сифат ва дигар нишондињандањо ва ќабули ќарорњо
оид ба усулњои мувофиќи буридани чўбу тахта ё истифодабарии таљњизоти
худкор барои сканеронии ѓўлачўбњо бо сканерњои лазерї ва муайян
кардани прфилњои мувофиќ ва сарфакории буриш;
− идоракунї ва назорати кори системаи наќќолагии боркунанда ва
њамлу наќли ѓўлачўбњо;
− идоракунї ва назорати кори аррањои тасмадор, таќсимкунанда ва
бисёртасмагї бо маќсади буридани ѓўлачўб, ѓўлачўбњои рандашуда,
пуштатахта, тахтачўб ё пањлўтахта ва буридани даѓар буѓурии чўб барои
гирифтани чўби рандашудаи андозањояшон гуногун, инчунин барои
буридан ё таќсимкунии тахтањои борик ва тарќишњо;
− идоракунї ва назорати кори мошинњо барои хобондани ќабатњои
фанери бисёрќабата ва манганакунии тафсони фанер, инчунин мошинњо
барои буридани ќабати фанер;
− тоза кардан ва равѓанмолии таљњизоти чўбу тахтабурї.
2109. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– оператори дастгоњи хати ба навъњо људокунї ва коркарди
ѓўлачўбњо;
– оператори мошини чўббурї;
– оператори мошинњо барои буридани ѓўлачўбњо;
– оператори дастгоњи бисёраррадор;
– оператори мангана барои истењсоли фанер;
– оператори таљњизоти хушккунанда оид ба коркарди чўб.
2110. Баъзе машѓулиятњои њаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– хушккунандаи ќабатњои фанер ва фанер–7521;
– дастгоњчии дастгоњи коркарди чўб–7521.
§ 4. 8173. Операторон оид ба маҳсулоти чўбї
2111. Операторон оид ба маҳсулоти чўбї кори маҷмӯи таљњизоти
технологиро барои истењсоли тахтачўбњо, паркет, гўгирд ва ќалам ва
маҳсулоти ба инњо монанд, мушоњида, идора мекунанд ва назорат
мебаранд.
2112. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
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− шаклдарории гилемњои чўбї- нахї, сементї– парахагї ва гулхании
ѓафсї ва зичиаш талабшуда дар мошинњои ќолибрез ва наќќола;
− идоракунии кори шуъбањои омехтакунанда, тахтачўбшаклдињанда
ва дигар шуъбањои истењсоли тахтачўб ва тахтањои гулханї аз лавњаи
идоракунї;
− тайёркунии пардаи бакелитї дар дастгоњњои махсуси љаббанда–
хушккунанда амудї;
− љаббондани масолењи вараќии рўйкашкунанда ва ќоѓаз дар хатњои
худкор ва дар дастгоњњои љаббанда– хушккунанда;
− идоракунии таљњизот оид ба истењсоли паркет ва дигар рўпўшњои
чўбї;
− идоракунии таљњизоти суфтакунанда, тайёркунии сатњи болои
љузъњо ва маҳсулоти коркардшудаи чўбин барои пардоз;
− хушккунї, суфтакунї, ба навъњо људодукї, ба вояњо таќсимкунии
чўбчањои гўгирд, љобаљокунии онњо дар ќуттињо ва дигар амалиёти
раванди технологии тайёркунии гўгирд;
− тайёркунии хамираи мењварї барои омода намудани мењварњои
ќалам ва васлкунии ќаламњо дар автомат.
2113. Намунаҳои машғулиятњоии ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дастгоњчии љаббиши масолењи рўпўшї;
– оператори хатњои худкор оид ба пардози љузъњо ва маҳсулоти љињоз
(ҷиҳоз);
– хушккунандаи маҳсулоти чўбї.
2114. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– рўйкашкунандаи љузъњои љињоз–7522.
168. ГУРЎЊИ ХУРДИ 818.
§ 1. Операторонидигари таљњизоти истењсолии статсионарї
2115. Ин гурўњи ибтидої дар худ операторони таљњизоти истењсолии
статсионарии дар дигар гурўњњои зергурўњи 81 Операторони таљњизоти
истењсолии статсионарї шомилнашуда, дохил менамояд. Дар ин гурўњ,
масалан, операторони мошинњои истењсоли шиша ва сафолот,
хизматрасонии дегњои буѓї, мошинњои бастабандї, тамѓазан, чопї,
брошуракунї, дастгоњњои компрессорї, помпањо, хунуккунанда, истењсоли
барќ, оид ба тозакунї ва коркарди нафту газ, инчунин операторони
роботњои истењсолї ва чопи 3D дохил мешаванд.
2116. Ба уњдадорињои коргарони гурўњи хурди мазкур, одатан, дохил
мешавад:
− назорати кори танўрњо барои пухтан, дигар танўрњо, мошинњо ва
таљњизот барои тайёркунии шиша, сафолот, фахфур, кошинњо ва хишт;
− истифодабарии мошинњо барои пухтан, обутоб додан ё
ороишдињии шиша ё сафолот;
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− хизматрасонии техникї ва истифодабарии муњаррикњои буѓии
статсионарї, дегњои буѓї, турбинањо ва таљњизоти ёридињанда;
− истифодабарї ва назорати кори мошинњое, ки бар мекашанд,
бастабандї мекунанд ва мањсулотро тамѓа мезананд ё контейнерњоро бо
мањсулот пур менамоянд;
− истифодабарї
ва
назорати
кори
мошинњои
чопї
ва
теъдодзиёдкунана, мошинњо барои муќовабандї ва фишурдани наќшкўбї
дар муќова;
− истифодабарии дастгоњњои компрессорї, помпањо, хунуккунанда
ва ба њаминњо монанд;
− идоракунии кори мошинњо ва дастгоњњо барои истењсоли нерӯи
барќ ва таќсимоти он;
− назорати кори дастгоњњои тозакунанда ва коркарди нафту газ.
2117. Машѓулиятњои гурўњҳои хурд ба гурўҳҳои ибтидоии зерин дохил
мешаванд:
8181
Операторон оид ба тайёр кардани шиша, сафолот ва маҳсулот аз
онњо
8182
Операторони дегхона ва мошинњои буѓї
8183
Операторони
мошинњои
бастабандкунанда,
моеърез
ва
тамѓазананда
8184
Операторон оид ба муќовабандї ва пардоздињї
8185
Операторони дастгоњњои компрессорї, помпагї, хунуккунанда ва
њаммонанд
8186
Операторон оид ба истењоли нерўи барќ
8187
Операторони хатњои худкор, роботњои саноатї ва чопи 3D
8189
Операторони таљњизоти статсионарии истењсолии ба гурӯњњои
дигар шомилнагардида
§ 2. 8181. Операторон оид ба тайёр
кардани шиша, сафолот ва маҳсулот аз онњо
2118. Операторон оид ба тайёр кардани шиша, сафолот ва маҳсулот аз
онњо танӯрњо барои пухтан, дигар намуди танӯрњо, мошинњо ва таљњизотро
барои тайёр кардани шиша, сафолот, фахфур, кошинњо, хишт барои
пухтан, обутобдињї ё ороиш додани шиша, сафолот ва дигар намуди
маҳсулот аз онњо назорат мекунанд ва истифода мебаранд.
2119. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− идоракунї ва назорати кори танӯрњои шишаобкунї барои тайёр
кардани шиша тариќи гудозиши ингредиентњои тайёр;
− хизматрасонии таљњизот барои гардкунии гарм ва хунук барои
руйпўшкунии маҳсулоти шишагї бо сахткунандаи сатњї;
− истифодабарї ва назорати кори мошинњое, ки фишор медињанд ё
шишањои обшударо ба шаклњо дам мекунонанд ё ба чунин зарфњо, ба
монанди буталњо, банкањо ва истаконњо шакл медињанд;
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− истифодабарии манганањои дастї барои ба шиша додани шакли
мавофиќ;
− истифодаи танўрњои вараќакунанда барои коркарди шишаи обшуда
ва ба шакли вараќањои њамвори муттасил даровардани шиша;
− идоракунї ва назорати кори таљњизот барои истењсоли вараќањои
шаффофи шиша;
− идоракунї ва назорати кори дастгоњњои пардоздињанда барои
сайќалдињї, пармакунї, коркарди регшарапошї, ороишдињї, шустагарї ё
пардоздињии шиша ё маҳсулоти шишагї;
− танзим ва идоракунии кори манганањо барои шаклдарории
мањсулоти сафолӣ аз гили нам;
− истифодбарии мошинњо барои омехтакунии гил бо об барои
гирифтани њолати зарурии нармї ё шакли ниммоеъ бо маќсади тайёр
кардани маҳсулоти сафолӣ;
− идоракунї ва назорати кори танӯрњои пазиш барои тайёр намудани
маҳсулоти кулолї ва фахфурї, хишт ва сафолакњои бомпўшї;
− идоракунї ва назорати кори мошинњои омодакунандаи сири зарф ё
сояндањо;
− идоракунї ва назорати кори мошинњои экструзонандаи шишаи обшуда бо маќсади омоданамоии шишанах;
− муоинаи мањсулоти тайёр барои ошкор кардани тарќишњо,
намшикастањо, шикастапорањо, инчунин нуќсонњо дар ранг ва монанди
инњо.
2120. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ќолибрези маҳсулоти шишагї;
– пазандаи маҳсулоти сафолии сохтмонї;
– тафсонишгари истењсоли барќї- ангиштї;
– оператори танӯр барои пухтани кошинњои сафолї;
– оператори мошинњои шишашаклдињанда;
– бурандаи маҳсулоти сафолӣ ва фахфурї.
2121. Баъзе машѓулиятњои њаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– ќолибрези маҳсулоти фахфурї ва чинии хом–7315;
– шишабур –7315;
– шишагар–8181.
§ 3. 8182. Операторони дегхонањо ва мошинњои буѓї
2122. Операторони дегхонањо ва мошинњои буѓї кори навъњои
гуногуни мошинњои буѓї, дегњои буѓї, турбинањо ва таљњизоти
ёридињандаро барои таъмини нерӯи барќ ва дигар намуди
хизматрасонињои манзилию коммуналии биноњои истиќоматї, савдо,
саноатї ва дигар муассисањо, минтаќањои корњои сохтмонї назорат
мебаранд ва идора мекунанд.
2123. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
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− идоракунї, тозакунї, равѓанмолї ва назорати кори муњаррик ва
дегњои буѓї ва таљњизоти ёридињанда, аз љумла помпањо, компрессорњо ва
таљњизот барои њавотанзимкунї, барои дињиш ва нигоњ доштани сатњи буѓ
ва нерӯи барќ барои иншоот ё мошинњои пневматикї;
− тањлил ва сабти нишондињандањои асбобњои ченкунанда, љустуљўи
вайронї ва гузаронидани таъмири хурд барои пешгирї намудани
азкорбароии таљњизот ё системањо;
− пайгирї ва назорати нишондињандањои кори таљњизот барои
таъмини корњои самаранок ва сатњи зарурии оби љўшомада, реагентњои
кимиёвї ва сўзишворї;
− даргиронии танӯрњои ангиштї, инчунин дегњои газї ва равѓанї бо
истифодаи лўлањои газгузарони худкор ё помпањои равѓанкаш;
− озмоиши сифати об барои дегњои буѓї ё таъмини озмоиши онњо,
танзим ва андешидани чорањои ислоњкунандаи зарурї, аз љумла илова
намудани реагентњои кимиёвї барои пешгирии зангзанї ва тањшинњои
хавфнок;
− пайгирии нишондињандањои асбобњо њангоми кори муњаррик,
мошинњо ва таљњизот, сабти нишондињандањо ва пешнињоди њисобот оид
ба вайронињо ба муњандис – механики навбатдор;
− истифодабарї ва назорати кори помпа ва клапанњои гидравликии
холикунанда.
2124. Намунаҳои машғулияти ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– нозири деги буѓї;
– оператори дегхона;
– оператори дастгоњи статсионарї (буѓї, дегхонавї).
2125. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– дегхоначї –7213.
§ 4. 8183. Операторони мошинњои
бастабандкунанда, моеърез ва тамѓазананда
2126. Операторони мошинњои бастабандкунанда, моеърез ва тамѓазанда кори мошинњое, ки бар мекашанд, бастабандї мекунанд ва
мањсулотро тамѓа мезананд ё воситањо ё зарфњоро бо мањсулот пур
менамоянд, назорат ва идора мекунанд.
2127. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− идоракунї ва назорати кори мошинњое, ки бар мекашанд,
бастабандї мекунанд, муњр мезананд ва маҳсулоти гуногунро борбандї
мекунанд;
− идоракунї ва мушоњидаи мошинњое, ки найчањо, буталњо, банкањои
тунукагї, ќуттињо, сумкањо ва дигар зарфњоро бо чунин намуди маҳсулот,
ба монанди хўрок, нўшокї, рангњо, равѓан ва воситањои ороишии моеъ пур
мекунанд ва њавоногузар менамоянд;
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− идоракунї ва мушоњидаи мошинњое, ки маҳсулот, ќуттї ва зарфњои
гуногунро тавассути ширешмолї ва дигар усулњо тамѓа мезананд.
2128. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– оператори печонандаи худкор;
– оператори мошини консервї;
– оператори мошини тамѓазанї;
– оператори мошини моеърез барои буталњо;
– оператори мошини бастабандї.
2129. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– бастабандкунандаи дастї–9321.
§ 5. 8184. Операторон оид ба муќовабандї ва пардоздињї
2130. Операторон оид ба муќовабандї ва пардоздињї кори мошинњои
муќовабандї ва фишурандаи наќшкўбї дар муќова, инчунин таљњизоти
чопї ва зорибро идора ва назорат мебаранд.
2131. Ба уњдадорињои онњо дохилмешавад:
− идоракунї ва назорати кори таљњизоти чопи баланд ва амиќ, чопи
металлографї, чопи њамвор, чоп дар тунука, чопи ќолибї, флексографї ва
дигар намудњои чоп, аз љумла мошинњои нусхабардор ва зориби ба дигар
гурўњњо шомилгадида.
− ќабули нусхањои санљишї аз шаклњои аслї барои чопи гуногунранг;
− расондан, њамворкунии сатњи сањифањои њарфчидашуда ва чопкунї
дар навъњои гуногуни мошинњои худкори офсетї, литографї, вараќавї,
лўлапечї ва тамѓакунандаи чопи амиќ;
− идоракунї ва назорати кори чунин мошинњои муќовабанд, ба
монанди ширешкунанда-шерозачаспон,риштадўз, коркарди блокї, нињонанда-дўзанда-буранда.
− ширешкунии ќоѓази манзарї ба матоъњои техникї барои тайёр
кардани муќовањои бурида дар худкор;
− дўхтани мањсулоти китобї ва маљаллї ва китобчањои њуљљатї дар
мошин ва худкорњои риштадўз;
− ширешкунии љойи шерозабандии блокњои китоб бо ќоѓаз ва
часпонидани шероза дар мошинњои ширешкунанда– шерозачаспон;
− нињодани блоки китобї ба сарпўши муќова дар худкори китоб–
љойкунанда ва танзими механизмњои худкор њангоми гузариш ба нињодани
китобњои њаљм ва шаклашон дигар;
− маљмуъкунонї, дўхтан ва буридан аз се тарафи брошур ва
маљаллањо, дафтарчањои њуљљатї, њуљљатњои шиносномавї.
2132. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– рангрези мошини чопї;
– машинисти хати худкори китобсозї;
– машинисти дастгоњи нињонанда-дўзанда-буранда;
– машинисти машини ширешкунї;
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– оператори мошинњои нусхабардор ва зориб;
– оператори худкори наќќорикунандаи электронї барои тайёр
намудани шаклњои чопи амиќ.
2133. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– муќовабанд–7323;
– чопгари чопи амиќ–7321.
§ 6. 8185. Операторони дастгоњњои
компрессорї, помпањо, хунуккунанда ва њаммонанд
2134. Операторони дастгоњњои компрессорї, помпањо, хунуккунанда
ва њаммонанд кори таљњизотро барои гирифтани газњои фишурда,
кашидагузаронии моеъот аз як љой ба љойи дигар, барои ба таври сунъї
паст намудан ва нигоњ доштани њарорати паст нисбат ба њарорати муњити
атроф ва таљњизоти ба њаминњо монанд.
2135. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− идоракунии раванди технологї ва назорати кори дастгоњњои
компрессорї, помпањо, хунукдињанда ва таљњизоти ба њаминњо монанд;
− санљиши таљњизот ва назорати шароити истифодабарї, њисобкунакњо, полояњо ва ќосидакњо бо маќсади риояи талаботои муќарраргардида,
ошкор кардани вайронињо ва таъмини мутобиќатии љараён, фишор ва
њарорати нишондињандањо тибќи таснифоти тасдиќшуда;
− муайян кардани вайронињо дар кор ва пешнињоди њисобот оид ба
вайронињо ба роњбарияти болої;
− иштирок дар таъмири таљњизот барои пешгирии азкорбароии онњо;
− пур кардан ва пешбурди журналњои истењсолї ва њисобот.
2136. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– машинисти автокомпрессор;
– машинисти дастгоњњои обкашї;
– машинисти дастгоњњои хунуккунї.
2137. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– васлгари таљњизоти дастгоњњои хунуккунанда–7127.
§ 7. 8186. Операторон оид ба истењсоли нерўи барќ
2138. Операторон оид ба истењсоли нерўи барќ идоракуниро бо
пайгирии мониторњо ва таљњизоти њамроњикунанда дар марказњои
идоракунї, ки истењсол ва таќсимкунии љараёни барќ ё дигар намудњои
љараёнро дар шабакањои интиќолдињї назорат мекунанд, амалї месозанд.
Дар минтаќаи амали онњо дастгоњ ва таљњизоти зерини барќї љойгиранд:
реакторњо, турбинањо, генераторњо ва дигар таљњизоти ёрирасон барои
истењсоли нерўи барќ дар нерўгоњњои барќї.
2139. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
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− идоракунї, мониторинг ва санљиши дастгоњњои гуногуни
нерўгоњњои барќї вобаста ба истењсоли барќ;
− идоркунї ва назорати системањо ва таљњизоти энергетикї, аз љумла
дегњо, трубинањо, генераторњо, конденсаторњо ва реакторњои коркунанда
дар нерўгоњњои барќии обї-гармидињї (тавассути ангишт, нафт, гази табиї
коркунанда) ва нерўгоњњои атомї барои истењсол ва таќсими нерӯи барќ;
− назорати бакордарорї ва хомўш намудани таљњизоти энергетикї,
назорати амалиёти бакордарории батанзимдарорандаи сатњи об, њамкорї
бо системањои амалиётии батанзимдароранда ва њамоњангсози дињиши
сарборї, суръат ва шиддат дар хати барќ;
− пайгирии асбобњо, њисобкунакњо ва ќосидакњо дар фосилањои
муќарраргардида, ошкор намудани вайронињо ва андешидани чорањо
барои ислоњи вазъият дар сурати зарурї;
− пешбурди сабти нишондињандањо, пур кардани журналњо ва
тартибдињии њисобот, њамкорї бо дигар кормандон барои арзёбии њолати
таљњизоти коркунанда;
− таъмини тозакунї ва хизматрасонї ба чунин таљњизот, ба монанди
генераторњо, дегњо, турбинањо, помпањо, компрессорњо барои пешгирї
кардани радкунї ё номуназзам шудани кори таљњизот.
2140. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– машинисти гидроагрегатњо;
– машинисти истгоњи барќии сайёр;
– машинист блоки энергетикї.
2141. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– оператори дастгоњњои статсионарї (буѓї, дегхонавї)–8182.
§ 8. 8187. Операторони хатњои
худкор, роботњои саноатї ва чопи 3D
2142. Операторони хатњои худкор, роботњои саноатї ва чопи 3D кори
таљњизотро дар хатњои васлкунии истењсолї, роботњои саноатї ва чопи
3D идора мекунанд ва назорат мебаранд.
2143. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− идоракунї ва назорати тартиботи технологии кори таљњизот дар
хатњои васлкунии истењсолї бо ёрии лавњањои идоракунї, терминалњои
компютерї ё дигар системањои идоракунї;
− барномасозї ва табдили барномасозии роботњои саноатї;
− идоракунї ва назорати кори роботи саноатї (манипулятор);
− истифодабарї ва хизматрасонии техникии таљњизоти чопи 3D,
назорат ва љойгиркунонии маводи харољотї;
− анљом додани коркарди интињоии объектњои тайёри чопи 3D;
− гузаронидани санљиши таљњизоти истењсолї ва роботњои саноатї бо
маќсади сари ваќт ошкор намудан ва бартараф кардани вайронињо.
2144. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
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–
–
–
–

дастгоњчии дастгоњи пардохти векселї;
оператори чопи 3D;
оператори оид ба хизматрасонии роботњои саноатї;
оператори дастгоњњо бо идоракунии барномавї.
§ 9. 8189. Операторони таљњизоти истењсолии
статсионарии ба гурӯњњои дигар шомилнагардида

2145. Ба ин гурўњи ибтидої операторони таљњизоти истењсолии
статсионарии ба дигар гурўњњои зергурўњи 81 Операторони таљњизоти
истењсолии статсионарї шомилнагардида, дохил мешаванд.
2146. Ба ин гурўњ, масалан, операторони мошинњое, ки равандњои
тозакунї ва коркарди обро идора менамоянд ва операторони мошинњое, ки
раванди кристалњои силикатиро тайёр намуда, таноб, симтаноб, сими
ноќилро пайванд мекунанд, дохил мешаванд.
2147. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− пешбурди равандњои тозакунии кимиёвии об, аз љумла хлоронї,
бенамаксозї, бесилитсийкунонї ва монанди инњо дар дастгоњњои махсус;
− пешбурди равандњои тозакунии обњои шории саноатї ё радиоактивї
аз омехтањо бо усулњои тањшинкунї,
полоиш, тозакунии ионї–
табдилдињї, оксидкунии биологї ва дигар усулњо;
2148. Намунаҳои машғулияти ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– муњаррикчии обпарто;
– оператори иншооти тозакунанда;
– оператор оид ба обёрї ва полоиш;
– оператори мошинњо барои пайванди таноб ва симтаноб;
– оператори дастгоњ барои истењсоли кристалњои силикатї.
169. ЗЕРГУРЎЊИ 82. ВАСЛГАРОН,
ТАНЗИМГАРОН ВА ОЗМОИШГАРОНИ МАҲСУЛОТ
2149. Васлгарон, танзимгарон ва озмоишгарони маҳсулот љузъ ё
компоненти тайёрро барои ба даст овардани ќисмњои васлкунї, мањсулот
ва таљњизот мувофиќи равандњои даќиќи муќарраргардидаи технологї
љамъоварї мекунанд, таљњизоти васлшуда ё таъмиршударо тањти сарборї
озмоиш медињанд.
2150. Маҳсулоти коркардшавандаи васлгарон метавонанд, аз як
коргар ба дигар, ќад– ќади хатти васлкунї њаракат намоянд. Ќисми зиёди
машѓулиятњои зергурўњи мазкур сатњи дуюми тахассусиро талаб менамояд.
2151. Уҳдадориҳои иљрокунандаи зергурўњи мазкур, одатан иборатанд:
− васлкории компонентњои гуногуни навъњои мањсулот ва таљњизот
мувофиќ ба равандњои даќиќи технологї;
− омўзиши супоришномањо барои иљрои корњо, таснифот, диаграммањо ва наќшањо барои муайян намудани масолењи зарурї ва дастурамалњо
оид ба васлкунї;
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− баќайдгирии нишондињандањои технологї ва истифодабарї бо истифодаи бланкањои пешбинигардидаи махсус;
− муоина ва озмоиши компонентњои тайёр ва љузъњо, васли ноќил ва
занљирњои барќї;
− саќаткунонии компонент ва љузъњои вайрон.
2152. Машғулиятҳои зергурӯҳи мазкур ба гурӯҳҳои хурди зерин
таќсим мешаванд:
821
Васлгарон ва озмоишгарони маҳсулот
170. ГУРЎЊИ ХУРДИ 821.
§ 1. Васлгарон ва озмоишгарони маҳсулот
2153. Васлгарон ва озмоишгарони маҳсулот љузъ ё компоненти
тайёрро барои ба даст овардани ќисмњои васлкунї, мањсулот ва таљњизот
мувофиќи равандњои даќиќи муќарраргардидаи технологї љамъоварї
мекунанд, таљњизоти васлшуда ё таъмиршударо тањти сарборї озмоиш
медињанд.
2154. Маҳсулоти коркардшавандаи васлгарон метавонанд, аз як
коргар ба дигар, ќад–ќади хати васлкунї њаракат намоянд.
2155. Ќисми зиёди машѓулиятњои зергурўњи мазкур сатњи дуюми
тахассусиро талаб менамояд.
2156. Ба уҳдадориҳои гурўњи хурди мазкур, одатан, дохил мешаванд:
− васлкории компонентњои гуногуни навъњои мањсулот ва таљњизот
мувофиќ ба равандњои даќиќи технологї;
− омўзиши супоришномањо барои иљрои корњо, таснифот,
диаграммањо ва наќшањо барои муайян намудани масолењи зарурї ва
дастурамалњои васлкунї;
− баќайдгирии нишондињандањои технологї ва истифодабарї бо
истифодаи бланкањои пешбинигардидаи махсус;
− муоина ва озмоиши компонентњои тайёр ва љузъњо, васли ноќил ва
занљирњои барќї;
− саќаткунонии компонент ва љузъњои вайрон.
2157. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
8211
Васлгарони мошин ва таљњизоти механикї
8212 Васлгари таљњизоти барќї
8213 Васлгари таљњизоти электронї
8214 Танзимгар ва озмояндагони маҳсулот
8219 Васлгарони ба гурўњњои дигар дохил нагардида
§ 2. 8211. Васлгарони мошин ва таљњизоти механикї
2158. Васлгарони мошин ва таљњизоти механикї бо љамъоварии
маҷмӯи ќисмњои мошинњои механикї, ба монанди муњаррикњо, воситањои
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наќлиёти автомобилї, турбинањо, дастгоњњои парвозкунанда, ќаторањои
сайёр, инчунин, васлкунии таљњизоти саноатї мувофиќ ба равандњои
даќиќи технологї, машѓуланд.
2159. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− васлкунї ва насбии љузъњо ё компонентњои тайёр барои ба даст
овардани ќисмњи васлкунї, таљњизоти механикї, муњарикњо ва воситањои
наќлиёти автомобилии тайёр;
− омўзиши супоришномањо барои иљрои корњо, таснифот, диаграммањо
ва наќшањо барои муайян намудани масолењи зарурї ва дастурамалњо оид
ба васлкунї;
− баќайдгирии нишондињандањои технологї ва истифодабарї бо
истифодаи бланкањои пешбинигардидаи махсус;
− назорати дурустии васлкунї ва сабти тавсифоти истифодабарї;
− саќаткунонии љузъњо ва компонентњои вайрон.
2160. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– васлгари муњаррикњо;
– васлгари дастгоњ ва таљњизоти кимиёвї;
– челонгар–васлгари ќуттии интиќол;
– челонгар–васлгари дастгоњњои парвозкунанда;
– челонгар–васлгар оид ба таъмири ќаторањои сайёр.
2161. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– механики воситањои наќлиёти автомобилї–7231;
– васлгари мошин ва дастгоњњои барќї–8212;
– васлгари дучархањо–8219.
§ 3. 8212. Васлгарони таљњизоти барќї
2162. Васлгарони таљњизоти барќї компонентњои таљњизоти барќиро
мувофиќ ба равандњои даќиќи технологї васл менамоянд ё дигарсозї
менамоянд.
2163. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− васлкунии ќисмњои системањои барќии маҷмӯъкунанда аз рўйи
наќшањои асбобњо, мошинњо, дастгоњњо бо батанзимдарории механикї ва
барќии онњо, љойгиркунонї, љафсбандї ва мустањкамкунии блокњои
алоњида ба ќисмњо, ќисмњои васлкунї ё ќафасањо бо истифодаи асбобњои
дастї ё механиконидашуда, таљњизоти кафшерї ё хурди кафшерї;
− омўзиши супоришномањо барои иљрои корњо, таснифот, диаграммањо, наќшањо барои муайян намудани масолењи зурурї ва дастурамалњо
оид ба васлкунї;
− баќайдгирии нишондињандањои технологї ва истифодабарї бо
истифодаи бланкњои пешбинигардидаи махсус;
− иљрои њисобгирї ва ангорањои зарурї њангоми васлкунии маҳсулот;
− истифодабарии мошинњои симпечон барои печонидани калобањои
симии дар таркиби чунин
таљњизоти барќї ва компонентњо
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истифодабаранда, ба монанди асбобњои ченкунанда, трансфарматорњо,
симњои арматурї, муњаррикњои барќї ва генераторњо;
− муоинаи компонентњои тайёр ва ќисмњо, васли ноќил ва занљирњои
барќї, инчунин, саќати ќисмњои вайрони васлкунї.
2164. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– васлгари батареяњои аккумуляторї ва аккумуляторњо;
– васлгари асбобњои барќии маишї;
– васлгари трансформаторњо;
– васлгари таљњизоти равшанидињандаи барќї;
– челонгар–васлгар оид ба асбобњои назоратї-ченкунанда ва
автоматика.
2165. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– васлгари дастгоњ ва асбобњои радиоэлектронї–7421.
§ 4. 8213. Васлгари таљњизоти электронї
2166. Васлгари таљњизоти электронї компонентњои
таљњизоти
электрониро тибќи муќаррароти равандњои даќиќи технологї љамъоварї
ва дигарсозї менамоянд.
2167. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− васлкунии ќисмњо, љузъњои алоњида, љузъњо ва системањои
электронї, љойгиркунонї, љафсбандї ва мустањкамкунии блокњои алоњида
барои ќисмњо, ќисмњои васлкунї ё ќафасањо бо истифодаи асбобњои дастї ё
механиконидашуда, таљњизоти кафшерї ва таљњизоти хурди кафшерї;
− омўзиши супоришномањо барои иљрои корњо, таснифот, диаграммањо, наќшањо барои муайян намудани масолењи зурурї ва дастурамалњо оид
ба васлкунї;
− иљрои њисобињои зарурии бо корњои васлкунї алоќаманд;
− баќайдгирии нишондињандањои технологї ва истифодабарї бо
истифодаи бланкањои пешбинигардидаи махсуси;
- муоинаи компонентњои тайёр ва ќисмњо, васли ноќил ва занљирњои
барќї, инчунин, саќати ќисмњои вайрони васлкунї.
2168. Намунаҳои машғулияти ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– васлгари маҳсулоти техникаи электронї;
– васлгари микронаќшањо;
– васлгари дастгоњи радиої;
– васлгари телевизорњо.
2169. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– васлгари асбобњои барќии маишї–8213.
§ 5. 8214. Танзимгарон ва озмояндагони маҳсулот
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2170. Танзимгарон ва озмояндагони маҳсулот санљишњоро барои
даќиќият мегузаронанд, мошин ва таљњизоти васлшуда ва таъмиршударо
тањти сарборї озмоиш медињанд.
2171. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− омодакунии дастгоњ, стенд, лавњањои озмоишї барои гузаронидани
озмоиши мошинњо ва таљњизот;
− гузаронидани озмоишњои санљишї ва намунавии асбобњо,
дастгоњњо, дастгоњњои радиоии васлшаванда, маҳсулоти васлшуда ба
устуворї, фишор, њавоногузарї ва дигар параметрњо;
− гузаронидани озмоишњои танобњо ва занљирњои филизӣ барои
кандашавї дар манганањои озмоишї;
− ошкор намудани љузъњои нуќсондори мошин ва таљњизот ва
таснифоти асбобњои коршоям;
− тартиб додани њуљљатгузории зарурї оид ба гузаронидани
озмоишњо ва натиљањои бадастомада.
2172. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– озмоишгари муњаррикњо;
– озмоишгари љузъњо ва асбобњо;
– озмоишгари асбобњо аз алмос ва маводи аз њад сахт;
– озмоишгари метал;
– озмоишгар барои њавоногузарї.
§ 6. 8219. Васлгарони ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
2173. Васлгарони ба гурўњњои дигар шомилнагардида ба васлкунии
мањсулоти гуногун, ки дар таркиби онњо компонентњои электронї, барќї ё
механикї мутобиќ бо равандњои даќиќи технологї дохил намешаванд,
машѓуланд.
2174. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− васлкунии ќисмњои маљмуъкунанда, љойгиркунонї, љафсбандї ва
мустањкамкунии блокњои алоњида ба ќисмњо, ќисмњои васлкунї ва
ќафасањо бо истифодаи асбобњои дастї ё механиконида, таљњизоти
кафшерї ва таљњизоти хурди кафшерї;
− омўзиши супоришномањо барои иљрои корњо, таснифот,
диаграммањо, наќшањо барои муайян намудани маводи зурурї ва
дастурамалњо оид ба васлкунї;
− баќайдгирии нишондињандањои технологї ва истифодабарї бо
истифодаи бланкањои пешбинигардидаи махсуси;
− муоинаи компонент ва љузъњои тайёр;
− саќаткунонии мањсулоти корношоям.
2175. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– васлгари лавозимоти љангї;
– васлгари дучархањо;
– васлгари бозичањо;
– вазлгари маҳсулоти резинї;
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– васлгари маҳсулоти шишагї.
2176. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– васлгари асбобњои нафасї–7662;
– васлгари маҳсулот аз ќањрабо–7651;
– васлгари љузъњо ва маҳсулот (пойафзол)–7536.
171.ЗЕРГУРЎЊИ 83. РОНАНДАЊО ВА ОПЕРАТОРОНИ
ТАЉЊИЗОТИ ЊАРАКАТКУНАНДА
2177. Ронандањо ва операторони таљњизоти њаракаткунанда локомотивњо ва воситањои наќлиёти автомобилиро меронанд ва хизматрасонї
мекунанд, мошин ва таљњизоти њаракаткунандаи истењсолї, сохтмонї ва
кишоварзиро меронанд, идора мекунанд ва корашонро назорат мебаранд,
корњоро дар воситањои наќлиёт иљро мекунанд. Аксари машѓулиятњои
зергурӯҳи мазкур сатњи дуюми тахассусро талаб мекунанд.
2178. Уҳдадориҳои кормандони зергурўњи мазкур одатан иборатанд:
− рондан ва хизматрасонї ба ќаторањо ва воситањои наќлиёти
автомобилї;
− рондан, идоракунї ва назорати кори мошин ва
таљњизоти
њаракаткунандаи саноатї ва кишоварзї.
2179. Машғулиятҳои зергурӯҳи мазкур ба гурўњњои хурди зерин
таќсим мешаванд:
831 Машинистњои
локомотивњо
ва
коргарони
машѓулиятњои
њаммонанд
832 Ронандањои мотосиклњо ва автомобил
833 Ронандањои автомобилњои боркаш, автобус ва троллейбусњо
834 Ронандањои таљњизоти њаракаткунанда
172. ГУРЎЊИ ХУРДИ 831.
§ 1. Машинистњои локомотивњо ва
коргарони машѓулиятњои њаммонанд
2180. Машинистњои локомотивњо ва коргарони машѓулиятњои
њаммонанд ќаторањои мусофиркаш ва боркаши роњи оњанро меронанд ё
барои рондани онњо кумак мекунанд, бехатарии ќаторањои боркашониро
њангоми њаракат таъмин мекунанд, њаракати наќлиёти роњи оњанро бо
истифодаи сигналњо назорат мебаранд, самтњои ќаторањои сайёрро табдил
медињанд, таркиби ќаторањоро дар истгоњњои таќсимкунанда тартиб
медињанд, ќаторањоро аз вагончањо барои њаракаткунї дар конњои маъдан
ташкил намуда, њаракати онњоро назорат мебаранд.
2181. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан,
дохиланд: рондан ё мусоидат намудан дар рондани локомотивњо, ба кор
даровардани сигналњои роњи оњан, табдилдињии самтњои ќаторањои сайёр,
тартибдињии таркиби ќаторањо дар истгоњњои таќсимкунанда, ташкили
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ќаторањо аз вагончањо барои њаракаткунї дар конњои маъдан, назорати
њаракати онњо.
2182. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
8311 Машинистњои локомотивњо
8312 Коргарони
боздоранда,
сувичгарон
(стрелкачињо)
ва
сигналдињандањо
§ 2. 8311. Машинистњои локомотивњо
2183. Машинистњои локомотивњо ќаторањои мусофиркашонї ва
боркашониро меронанд ё барои рондани онњо кумак мерасонанд.
2184. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− рондан ё кумак расондан дар рондани ќаторањо, ба монанди
электровоз, тепловоз , ќатора ва дигар намуди локомотивњо;
− батанзимдарории суръати њаракати ќатора вобаста аз таъйиноти
роњ ва вазни ќатора;
− назорати сигналњо, њолати ќатора ва роњњо, шабакањои тамосї,
нишондињандањои асбобњои назоратї– ченкунанда;
− ташкил ва иљрои корњои манёврї;
− рондани локомотивњо барои кашонидани борњо;
− пайгирии омилњои хатарнок дар роњи сафар ва назорати сигналњо ва
нишонидњандањои индикаторњо;
− истифодабарии системањои алоќа барои нигоњдории алоќа бо
саркорњои ќаторањо ва танзимгарон бо маќсади таъмини бехатарии
истифодабарї ва рељаи њаракати ќаторањо.
2185. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ронандаи троллейбус;
– машинисти ќатораи дизелї;
– машинисти тепловоз.
§ 3. 8312. Коргарони боздоранда,
сувичгарон (стрелкачињо) ва сигналдињандањо
2186. Коргарони боздоранда, сувичгарон (стрелкачињо) ва сигналдињанда бехатарии ќаторањои роњи оњанро њангоми њаракат таъмин
менамоянд, њаракати наќлиёти роњи оњанро бо табдилдињии мили
самтивазкунанда назорат мебаранд, ќаторањои сайёрро ташкил мекунанд,
таркиби ќаторањоро дар истгоњњои таќсимкунанда месозанд ва ќатора
ташкил мекунанд, њаракати онњоро назорат мебаранд.
2187. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− мушоњида ва таъмини бехатарии ќаторањои боркаш њангоми
њаракат;
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− назорати њаракати роњи оњан дар минтаќаи хатии роњи оњан
тавассути табдилдињии сигналњо ва мили самтивазкунанда (стрелка) аз
лавњаи идоракунї ё блокпостњо;
− таѓйирдињї ва ќўшкунии ќатораи сайёр дар истгоњњои таќсимкунї
ва роњњои эњтиётї мувофиќ ба талаботи фармонњо оид ба боркунї,
борфурорї ва ташкилдињии ќаторањо;
− ташкилдињии ќатора аз вагончањо барои њаракат кардани онњо бо
кумаки локомотив ё симрўдањо ва равона кардани самти њаракати онњо
ќад–ќади коркарди берункашонии маъдан дар конњо ё конњои рўйизаминї;
− санљиши система ва таљњизоти ќатораї, аз љумла системањои
њаводињї ва гармидињї, системањои боздорї ва рўдањои боздорї то оѓози
њаракати ќатора.
2188. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– навбатдори гузаргоњњо;
– навбатдори дидбонгоњи милї;
– батанзимдарорандаи суръати њаракати вагонњо;
– сигналдињанда.
173. ГУРЎЊИ ХУРДИ 832.
§ 1. Ронандањои мотосикл ва автомобилњо
2189. Ронандаҳои мотосикл ва автомобилњо мотосиклњо, мотосиклњои
сечарха, автомобилњои сабукрав ё каппадорро барои њамлу наќли
мусофирон, масолењ ё молњо меронанд ва хизматрасонї мекунанд.
2190. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан,
дохиланд: рондан ва хизматрасонии мотосиклњо, мотосиклњои сечарха,
автомобилњои сабукрав ё каппадорро барои њамлу наќли мусофирон,
масолењ ё молњо.
2191. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
8321 Хаткашонњо бо мотосиклњо
8322 Ронандаҳои автомобилњои сабукрав, таксї ва каппадор
§ 2. 8321. Хаткашонњо бо мотосиклњо
2192. Хаткашонњо бо мотосиклњо ё мотосиклњои сечархаи барои
боркашонии мол, мањсулот ва мусофирон љињозонидашударо меронанд ва
хизматрасонї мекунанд.
2193. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− рондан ва хизматрасонии мотосиклњо ё мотосиклњои сечарха барои
кашонидани масолењ, мол ва мусофирон;
− риояи ќоидањои њаракат дар роњ ва сигналњои чароѓакњои роњнамо;
− тозакунї ва шустани воситањои наќлиёт, инчунин, ба роњ монади
хизматрасонии техникї ва таъмири хурд;
− пешбурди журнали сафарњо;
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− дастраскунии паёмњо.
2194. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ронандаи аэрочанањо;
– ронандаи воситањои мото–наќлиёт;
– ронандаи аробачањои барќї ва автомобилї.
§ 3. 8322. Ронандаҳои автомобилњои сабукрав, таксї ва каппадор
2195. Ронандаҳои автомобилњои сабукрав, таксї ва каппадор
автомобилњои сабукрав ва каппадорро барои њамлу наќли мусофирон,
почта ё молњо меронанд ва хизматрасонї мекунанд.
2196. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− рондан ва хизматрасонии автомобилњои каппадор, автомобилњо ё
таксї;
− рондан ва хизматрасонии автомобилњои сабукрав, каппадор ё
боркаши камвазн барои дастраскунонии почта ё мол;
− расонидани кумак ба мусофирон њангоми муносибат бо баѓољ;
− гирифтани музд барои сафар ва дастраскунї ё њуљљатњои
тасдиќкунандаи дастраскунї;
− истифодабарии таљњизоти телекоммуникатсионї барои хабардор
намудани макони љойгиршавї ва омодагї барои хизматрасонї, инчунин бо
маќсади иљрои дастурамали маркази танзимкунї;
− интихоби хатсайри ќобили ќабул;
− мусоидат намудан ба мусофирони дорои имкониятњои мањдуд;
− идораи таљњизоти сабуккунандаи нишаст ва фуровардани мусофирони дорои имкониятњои мањдуд.
2197. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ронанда–озмоишкунанда;
– ронанда–таваќќуфчї;
– ронандаи таксї;
– ронандаи автомобили каппадор барои кашонидани љињоз;
– ронандаи шахсї.
2198. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– ронандаи воситањои мото-наќлиёт –8322;
– ронандаи автобус–8331;
– ронандаи автомобилњои боркаш–8332.
174. ГУРЎЊИ ХУРДИ 833.
§ 1. Ронандаи автомобилҳои
боркаш, автобусњо ва троллейбусњо
2199. Ронандаи автомобилҳои боркаш, автобусњо ва троллейбусњо
автомобилњои универсалї ва махсусгардонидашуда, автобусњо ё троллей595

бусњоро барои њамлу наќли мол, моеъот, масолењи вазнин. почта ё
мусофирон меронанд ва хизматрасонї мекунанд.
2200. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан, дохил
мешавад: рондан ва хизматрасонии автомобилњои боркаши калонњаљм,
боркашњои универсалї ва махсусгардонидашуда, автобус ё троллейбусњо
барои њамлу наќли мол, моеъот, масолењи вазнин. почта ё мусофирон.
2201.Машѓулиятњои гурўњи хурди мазур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
8331
Ронандаи автобусњо ва троллейбусњо
8332
Ронандаи автомобилҳои боркаш
§ 2. 8331. Ронандаи автобусњо ва троллейбусњо
2202. Ронандаи автобусњо ва троллейбусњо автобусњо, микроавтобусњо
ё троллейбусњоро барои њамлу наќли мусофирон, почта ё мол меронанд ва
хизматрасонї мекунанд.
2203. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− рондан ва хизматрасонии автобусњо, троллейбусњо ё автобусњои
байнишањрї барои дар хатњои мањаллї ва байнишањрї њамлу наќли
мусофирон, почта ё мол, аз љумла бо маќсади расонидани кумаки
оперативии тиббї;
− кушодан ва пўшонидани дарњо то ва баъди даромадан ва
фаромадани мусофирон;
− расонидани кумак њангоми муносибати мусофирон бо баѓољ;
− идоракунии системањои равшанидињї, гармидињї ва њаводињии
автобусњо ва трамвайњо;
− риояи ќоидањои њаракат дар роњ бо маќсади бехатарии сафар;
− гирифтани пардохти роњкиро барои сафар ё санљидани мављуд
будани чиптањои зарурии мусофирон;
− гузаронидани муоинањои наќшавии автобусњо ва троллейбусњо бо
истифодаи таљњизоти махсус, асбоб ва дастгоњњои назоратї– ченкунанда.
2204. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ронандаи автобус;
– ронандаи автомобили ёрии таъљилї;
– ронандаи автобуси байнишањрї;
– ронандаи троллейбус.
2205. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– ронандаи автомобилҳои боркаш–8332.
§ 3. 8332. Ронандаи автомобилҳои боркаш
2206. Ронандаи автомобилҳои боркаш воситањои вазнини наќлиёти
автомобилиро барои њамлу наќли мол, моеъот ва масолењи вазнин дар
масофањои кўтоњ ё дароз, инчунин бо маќсади расонидини ёрї дар њолати
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сўхтор, меронанд ва хизматрасонї мекунанд. Ба гурӯҳи мазкур, инчунин
ронандаҳои техникаи роҳї (булдозерҳо, скреперњо, трейлерҳо) дохил
мешаванд.
2207. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− рондан ва хизматрасонии воситањои наќлиёти автомобилии вазнин,
аз љумла, мошинњои оташнишонї, боркашњо бо ядакњо ё бе онњо, худрезњо
барои њамлу наќли мол, моеъот, масолењи вазин дар масофаи наздик ё дур;
− интихоби хатсайри бештар ќобили ќабул;
− таъмини батартибгузории зарурї ва пўшиши бехатари борњо барои
пешгирї кардан аз талафёбї ва зарбхўрї;
− мусоидат намудан ё гузаронидани амалиётии боркунї ё борфарорї
бо истифодаи таљњизоти гуногуни болобардор ё чаппакунанда;
− ба роњ мондани хизматрасонии хурди техникии воситањои наќлиёт,
инчунин мувофиќанамоии хизматрасонии асосии техникї ва таъмири онњо;
− иљрои корњо њангоми таъмир ва хизматрасонии роҳњои автомобилї;
− бањодии вазн бо маќсади риояи мањдудият ба сарборї ва таъмини
бехатарии таќсимоти бор.
2208. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ронандаи автомобилњои боркаш;
– ронандаи автомобилњои партовкашонї;
– ронандаи мошини оташнишонї;
– ронандаи мошини обпошї;
– ронандаи ядакмошин;
– ронандаи тахлиямошин.
2209. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњњои ибтидої
мансуб:
– ронандаи автомобили каппадор–8322.
175. ГУРЎЊИ ХУРДИ 834.
§ 1. Ронандањои таљњизоти њаракаткунанда
2210. Ронандањои таљњизоти њаракаткунанда кори мошинњои махсусгардонидашудаи муњаррикдор ё таљњизоти барои тоза ва омодакунии
ќитъањои замин, иљрои корњои заминї, аз як љой ба љойи дигар бурдан ва
пошидани замин, санг ва масолењи ба њаминњо монанд, инчунин,
бардоштан ё аз як љой ба љойи дигар бурдани объектњои вазнин
истифодашавандаро хизматрасонї ва назорат мебаранд.
2211. Ба уҳдадориҳои кормандони гурўњи хурди мазкур, одатан, дохил
мешаванд:
− омодакунї ва љойкунонии таљњизот барои кор;
− љўркунии суръат, баландї ва чуќурии олот;
− рондан ва истифодабарии дастгоњњои сайёр;
− истифодабарии сомонолот
барои бардоштан, кўчонидан ва
чаппакунии дарахтон, ѓўлачўбњо, замин ва дигар объектњои вазнин ё
масолењ;
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− идоракунї ва назорати кори мошинњои худрави боркаш ва кранњои
статсионарї ё сайёр дар љараёни корњои сохтмонї, њамлу наќл ва
нигоњдорї;
− хизматрасонї ба мошинњо ва ба роњ монадани таъмири хурд.
2212. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
таќсим мешаванд:
8341 Операторони таљњизоти муњаррикдори хољагии ќишлоќ ва љангал
8342 Операторони мошинњои заминкан ва ба њамин монанд
8343 Операторони кранњо, борбардорњо, машинњои худрави боркаш ва
таљњизоти монанд
§ 2. 8341. Операторони таљњизоти
муњарриќдори хољагии ќишлоќ ва љангал
2213. Операторони таљњизоти муњарриќдори хољагии ќишлоќ ва
љангал корњои як ё якчанд навъњои мошинњои махсуси муњаррикдори
њаракаткунанда ё таљњизоти дар хољагињои кишоварзї, боѓдорї ё љангал
истифодашавандаро хизматрасонї мекунанд, меронанд, ва назорат
мебаранд.
2214. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− рондан ва хизматрасонии мошинњои махсуси кишоварзї бо
ядаккашандаи тракторї ё худрав барои шудгор, кишти замин, пору додан,
нарм кардани замин ва љамъоварии њосил;
− рондан ва хизматрасонї ба мошинњои махсуси хољагии љангал
ядаккашандаи тракторї ё худрав барои тоза намудани замин, шинонидан,
љамъоварии њосил ва аз як љой ба љойи дигар бурдани дарахтон ва
масолењи љангалї ё гузаронидани дигар намуди корњо дар соњаи хољагии
љангал;
− омоданамоии таљњизот ба кор ва љойгиркунонии онњо;
− батанзимдарории суръат, баландї ва чуќурии олот;
− идоракунии мошинњо барои дарбаргирї, бардоштан ва буридани
дарахтон;
− истифодабарии асбобњо барои бардоштан, аз як љой ба љойи дигар
кўчондан, чаппакунї ва ба навъњо људокунии дарахтон ва ѓўллачўбњо,
инчунин идора намудани дастгоњњо барои буридан ва арра кардани
ѓўллачўбњо;
− дињиши дарахтони буридашуда ба таљњизоти коркард
барои
буридани шохањо ва арракунї ва боркунонї дар стапел ва мошинњои
боркаш;
− хизматрасонии мошинњо ва гузаронидани таъмири хурд.
2215. Намунаҳои машғулияти ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– комбайнчї;
– машинисти мошини зањбурканї;
– машинисти мошинњои њосилѓундор;
– тракторчї.
598

2216. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба дигар гурўњи ибтидої
мансуб:
– машинисти булдозер–8342;
– оператори мошини барфѓундор–8342.
§ 3. 8342. Операторони мошинњои заминкан ва њаммонанд
2217. Операторони мошинњои заминкан ва њаммонанд мошинњоеро
идора менамоянд, ки замин ё масолењи њаммонандро мебароранд,
мебуранд, њамвор ва шибба мекунанд.
2218. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− идоракунї ва назорати кори мошинњои бо дўл, кафлес ё харошанда
љињозонидашуда барои баровардан ва аз як љой ба љойи дигар кўчонидани
замин, љинсњои кўњї, ќум, шаѓал ва масолењи ба њаминњо монанд;
− идоракунї ва назорати кори мошинњо барои кандани хандак барои
коррезї, зањбурњо, ќубурњои об, нафт, газ ё ба њаминњо монанд;
− идоракунї ва назорати корњои мошинњо бо таљњизоти кордњои
фурўхамидаи пўлодї барои аз як љой ба љойи дигар бурдан, таќсим ва
њамвор намудани замин, ќум, барф ва дигар масолењ;
− идоракунї ва назорати корњои таљњизот барои баровардани рег,
сангреза ва лойќа аз ќаъри обанборњо;
− идоракунї ва назорати корњои мошинњо барои зада даровардани
сутунњои чўбї, бетонї ё пўлодї ба замин;
− идоракунї ва назорати кори мошини ѓелон барои шиббазанї ва
њамворкунии ќабатњои масолењ њангоми сохтани роњњо, пиёдароњњо ва
гузаронидани корњои ба њаминњо монанд;
− идоракунї ва назорати кори мошинњое, ки бетон ё битум ё
омехтањои гидронро њангоми сохтани рўйпўшњои роњии шоњроњњо, роњњо ё
сатњои ба њаминњо монанд, таќсим ва њамвор мекунанд.
2219. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– машинисти булдозер;
– машинисти мошини бетонхобонї;
– машинисти таљњизоти сутункўб;
– машинисти мошини ќубурхобонї;
– оператори мошини заминкашї;
– оператори мошини барфѓундор.
§ 4. 8343. Операторони кранњо, борбардорњо,
машинњои худрави боркаш ва таљњизоти њаммонанд
2220. Операторони кранњо, борбардорњо, машинњои худрави боркаш
ва таљњизоти њаммонанд кранњои статсионарї ва сайёр ва дигар намудњои
таљњизоти борбардор, инчунин мошинњои худрави боркаш ё воситањои
наќлиётии ба њаминњо монандро барои њамлу наќл, бардоштан ва батартиб
љойкунонии зертахтањои молдор меронанд, кори онњоро назорат мебаранд
ва идора мекунанд.
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2221. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− идоракунї ва назорати кори кранњои статсионарї ё сайёр тавассути
бардоштан ё фуровардани тири кранњо барои бардоштан, аз як љой ба
љойи дигар кашондан, љойгиркунонї ё љойгиршавии таљњизот ва масолењ;
− идоракунї ва назорати кори таљњизот барои бардоштан, инчунин
барои фаровардан ва баровардани кормандон ва масолењ ба майдонњои
сохтмонї ё ба конњо;
− идоракунї ва назорати кори механизмњои борбардор барои
лижаронњо ё таљњизоти ба њамин монанд;
− идоракунї ва назорати кори мошинњои истифодашаванда барои
кашоладињии кемањо ё ядакњои обї бо мол, мусофирон ва воситањои
наќлиётї аз роњњои обии масофаи хурд;
– идоракунї ва назорати кори кранњо бо воситањои заминкаш барои
чуќур кандани роњњои обї;
− идоракуниии кранњо,
− идоракунї ва назорати кори мошинњои худрави боркаш ва
таљњизоти ба њамин монанд барои боркунї ва борфарорї, њамлу наќл,
бардоштан ва љобаљокунии мол ва зертахтањо дар терминалњои анборї,
дар бандарњо, анборњо, фабрикањо ва дигар корхонањо;
− љойгиркунонии дастгоњњои борбардор дар зер, дар боло ё атрофи
зертахта, платформањо ва ќуттињои бордор, инчунин, баќайдгирии масолењ
ва мањсулот барои њамлу наќл ба минтаќањои зарурї;
− санљиши таљњизот барои ошкор намудани фарсудашавї ва зарбхўрї;
− ба роњ монадин хизматрасонии наќшавии техникии воситањо ва
таљњизоти наќлиётї;
− бањисобгирии корњои анљомдодашуда ва азкорбароии воситањои
наќлиётї
2222. Намунаҳои машғулиятњои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ронандаи мошини худрави боркаш;
– машинисти кран (кранчї);
– машинисти мошинњои бардоранда.
176. ГУРЎЊИ АСОСИИ 9. КОРМАНДОНИ БЕТАХАССУС
2223. Кормандони бетахассус метавонанд корњои оддиву маъмулиро
бо истифодаи асбобњои дастї ва ќувваи зиёди љисмонї таќвият дињанд..
Аксари машѓулиятњои ин гурўњи асосии мазкур сатњи якуми тахассусро
талаб мекунанд.
2224. Уҳдадориҳое, ки кормандони бетахассус иљро мекунанд, одатан
инњоро дарбар мегиранд:
− рўбучин, пурра кардани захирањо ва хизматрасонии заминавии
хонаи истиќоматї, хонањо, ошхона, мењмонхона, идорањо ва дигар намуди
биноњо;
− шустани мошинњо ва тирезањо;
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− расонидани кумак дар ошхона ва корњоиоддие, ки бо омоданамоии
хўрок алоќаманданд;
− дастраскунии маълумот ё мањсулот;
− бурда расонидани бағоҷ ва муносибат бо боридастї;
− аз нав ба кор даровардани автоматњои савдо ё њисобу китоб
кардани нишондињандањои њиссобкунакњо ва гирифтани маблаѓњо аз
автоматњои савдокунанда;
− љамъоварї ва ба навъњо људо намудани партовњо;
− руфтурўби кўчањо ва љойњои ба њамин монанд;
− иљрои амалиётњои оддии гуногун дар хољагии ќишлоќ, моњипарварии вобаста бо шикор ё сайди њайвонот дар ќапќонњо;
− иљрои корњои оддї вобаста ба истихроҷи канданињои фоиданок,
сохтмон ва истењсолот, бо дарназардошти ба навъњо људокунии мањсулот;
− бастабандї ва кушодани мањсулот бо даст ва пур кардани рафњо;
− расонидани хизматњои гуногуни кўчагї;
− њамлу наќли мусофирон ва молњо дар воситањои наќлиётии бо пой
ё даст идорашаванда;
− идораи воситањои наќлиётї, ароба ё механизмњо. Уњдадорињои
онњо метавонад роњбарии кормандони дигарро дар бар гирад.
2225. Машғулиятҳои гурӯҳи асосии мазкур ба зергурӯҳҳои зерин
тақсим мешаванд:
91
Фаррошон ва хидматгорон
92
Коргарони бетахассуси хољагии ќишлоќ ва љангал, моњипарварї
ва моњидорї
93 Коргарони бетахассуси машғул дар саноати куҳкорӣ, сохтмон,
саноати коркард ва наќлиёт
94 Тайёркунандагони хўрокњои зудомодашаванда ва коргарони
бетахассуси нуќтањои хўроки умумї, ба истиснои фаррошон
95
Савдогарони кўчагї ва коргарони расонандаи хизматрасонињои
гуногуни кўчагї
96 Кормандони бетахассус оид ба љамъоварии партовњо ва дигар
кормандони бетахассус
177. ЗЕРГУРЎЊИ 91. ФАРРОШОН ВА ХИДМАТГОРОН
2226. Фаррошон ва хидматгорон корњои гуногунро дар хонањо,
мењмонхонањо, идорањо, беморхонањо ва дигар муассисањо, инчунин, дар
њавопаймоњо, ќаторањо, автобусњо, троллейбусњо ва воситањои наќлиётии
ба њаминњо монанд бо маќсади нигоњ доштани тозагии бинои дохилї ва
таљњизот иљро намуда, либосњо ва маҳсулоти бофандагиро бо даст шуста,
дарзмол мекунанд. Аксари машѓулиятњои ин зергурӯҳ сатњи якуми
тахассусро талаб мекунанд.
2227. Вазифањои кормандони зергурўњи мазкур одатан аз инњо
иборатанд:
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− рўбучини бино бо даст ё бо воситаи чангкашак;
− шустан ва тоза намудани фарш, љевон ва дигар ашёњо;
− назорат аз болои рахти хоб ва ба тартиб овардани он;
− расонидани кумак њангоми омода намудани хўрок ва тоза кардани
ошхона;
− шустану тоза намудани мошинњо ва тирезањо;
− дарзмол кардан ё шустани либос ва маҳсулоти бофандагї бо даст.
2228. Машғулиятҳои зергурӯҳҳои мазкур ба гурўњњои хурди зерин
тақсим мешаванд:
911 Фаррошон ва хидматгорон
912 Шўяндањо
178. ГУРЎЊИ ХУРДИ 911.
§ 1. Фаррошон ва хидматгорон
2229. Фаррошон ва хидматгорон дар хонањо, мењмонхонањо ва
муассисањо бо истифодаи чангкашак рўбучин намуда, зарфњоро шустушў,
пардоз ва рахти хоб назорат
мекунанд. барои хона мањсулот захира
менамоянд. Бо маќсади нигоњ доштани тозагивутартиботи дохилии
таљњизоти сантехникї ва маишии бинои
мењмонхона, муассисаву
ташкилотњо, инчунин, дар њавопаймоњо, ќаторањо, автобусњо ва воситањои
наќлиётии ба њаминњо монанд ба роњ мемонанд.
2230. Ба уҳдадорињои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− рўбучини бино бо даст ё бо воситаи чангкашак;
− шустан ва тозакунии фарш, љевонњо ва дигар ашёњо дар
мењмонхонаву идорањо ва дигар муассисањо;
− тоза кардани рахти хоб, пурра намудани захирањо ба монанди,
дастпоккунакњо, собун ва мањсулоти њамроњикунанда;
− расонидани ёрї њангоми омода намудани хўрок ва шустани зарфњо;
− рўбучин, тамйизкунї ва бартараф намудани бўй дар ошхонањо,
њуљрањои шустушўй ва мабразхона (њољатхона).
2231. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин тақсим мешаванд:
9111
Хидматгори хона ва фаррош
9112
Фаррошон ва хизматгорон дар мењмонхонањо ва муассисањои
њаммонанд
9113
Фаррошон дар идорањо
9114
Фаррошони иншооти саноатї
9115
Фаррошон дар нуќтањои љамъиятии маишї
9116
Фаррошон ва рўбучинкунандањои њудудњои кушод
9117
Фаррошони тайёрањо, ќаторањои боркашї ва дигар воситањои
наќлиёт
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9119

Фаррошон ва хизматгорони ба гурӯњњои дигар шомил нагардида
§ 2. 9111. Хидматгори хона ва фаррош

2232. Хидматгори хона ва фаррош бо даст ё бо воситаи чангкашак,
шустушў, пардоз ва ҷойпӯшро тамийз намуда, барои хона захираҳо
харидорї намуда, хўрокро омода намуда, пешнињод месозанд ва дигар
уњдадорињоро вобаста ба хона иљро менамояд.
2233. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− рўфтан, рўбучин кардан бо воситаи чангкашак, пардоз. шустани
фарш ва тоза намудани чанги љевонњо ё шустани тиреза ва дигар намуди
ашёњо;
− шустан, дарзмол ва соз намудани рахти хоб ва дигар намуди матоъ;
− шустани зарфњо;
− расонидани кумак њангоми омода намудани хўрок, дастраснамоии
он ва хўришњо;
− харидани озуќаворї ва дигар захирањои гуногуни хўрокворї барои
хона;
− тоза намудан, тамйиз кардан ва бартараф намудани бўй дар ошхона,
њуљрањои шустушўй ва мабразхона (њољатхона).
− шустани тирезањо ва дигар намудњои болии шишагї.
2234. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– хидматгорхоназан (фаррош);
– хидматгори хона;
– хонакорзан;
– кадбону, њавлидори хусусї;
– сарпешхизмат;
– хизматгор.
2235. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– фаррош дар мењмонхона–9112;
– фаррош дар мањалла–9116;
– шустагар (дастї)–9121.
§ 3. 9112. Фаррошон ва хизматгорон
дар мењмонхонањо ва муассисањои њаммонанд
2236. Фаррошон ва хизматгорон дар мењмонхонањо ва муассисањои
њаммонанд корњои гуногунро барои нигоњдории тозагї, тартиботи дохили
бино ва љињози
отелњо, мењмонхонањо ва муассисањои ба њамин
алоќамандро иљро менамоянд.
2237. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− нигоњдории тартибот ва тозагї дар њуљрањои мењмонхона;
− тоза намудан ва тайёр кардани њуљрањои мењмонќабулкунї (њуљрањои истиќоматї ва шустушўйї) барои ќабули мењмонон, дар онњо
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гузаронидани рўбучини умумиву корњои љории дастї ва бо воситаи
техникаи рўбучинкунанда, тибќи талаботњои муќарраршудаи стандартњои
тозакунї дар мењмонхонањо;
− ба рахти хоб љойпўш андохтан;
− нигоњ доштани тартибот ва тозагї дар њуљрањо;
− таъмини њуљрањои мењмонхонањо бо рахтњои хоб ва масолењи
масрафшаванда;
− интихоб намудани воситањои шустагарї ва тамизкунандањои зарурї
дар раванди рўбучини њуљрањои истиќоматї ва њуљрањои шустушўйї ва
бехатар истифодабарии онњо.
2238. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ходимзан;
– фарроши иншооти мењмонхонавї.
2239. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– фаррош дар идора–9113;
– зарфшўй–9115;
– кумакрасонњо дар ошхона–9410
§ 4. 9113. Фаррошон дар идора
2240. Фаррошон дар идора вазифањои гуногунро барои нигоњдории
тозагии љевонњо ва дигар намуди таљњизот дар идорањо ва дигар иншоот
иљро менамоянд.
2241. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− рўфтан ё тозакунии зарфњои холї, шустан ва пардоздињии фаршњо,
љевонњо ва дигар љињозњои идорањо ё дигар биноњо;
− нигоњдории тозагї дар анборхонањо;
− љамъоварии партовњо ва бароварда партофтани онњо дар љойњои
махсуси муайянкардашуда.
2242. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– фаррошон дар идора;
– фаррошон дар мактабњо.
2243. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– зарфшўйњо–9115;
– шустагарњои пештахтањо ва тирезањо–9123;
– кумакрасонњо дар ошхона–9410.
§ 5. 9114. Фаррошони иншооти саноатї
2244. Фаррошони иншооти саноатї (масалан, заводњо, корхонањои
саноатї) таљњизоти махсусгардонидашуда ва моеъоти њалкунандаро барои
иљрои корњои гуногун вобаста ба нигоњдории тозагї ва тартибот дар
иншооти саноатї ва биноњои иловагї истифода мебаранд.
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2245. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− тайёр кардани мањлулњои гуногуни шустагарї ва тамйизкунї барои
амали намудани рўбучинї дар истењсолот;
− риояи ќоидањои беҳдоштияи истењсолї њангоми иљрои корњо;
− љамъкунии партову пасмондањо тибќи талаботњои бехатарї;
− бурда партофтани пасмондањо аз биноњои истењсолї дар љойњои
муќарраргардида;
− тоза кардан ва шустани асбобњои истифодагардида бо риояи
чорањои бехатарї.
2246. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– фаррош дар коргоњи ќолибрезї;
– тозакунандаи пасмондањои истењсоли металургї (филизгарї);
– фаррош дар иншооти саноатї.
2247. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– фаррош дар идора–9113.
§ 6. 9115. Фаррошон дар нуќтањои љамъиятии маишї
2248. Фаррошон дар нуќтањои љамъиятии маишї корњои гуногунро
барои нигоњдории тозагї ва тартибот дар биноњову иншоотињое, ки
мањсулоти хўроквориву нўшокињо нигоњ дошта мешаванд, иљро мекунанд.
2249. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− рўфтан ва тоза кардани фаршњо;
− љамъ намудани табаќчањову асбобњои ошхона ва тоза кардани
мизњо;
− шустани табаќчањо, лаълї ва дигар намудњои зарфњо;
− рўбучини ошхона;
− љамъоварии партовњо ва бурда партофтани онњо дар љойњои махсус
људокардашуда.
2250. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
љамъоварикунандаи табаќчањо;
– тозакунандаи мизњо;
– зарфшўйњо.
2251. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
- фаррош дар марказњои савдо–9112;
– кумакрасонњо дар ошхона–9410.
§ 7. 9116. Фаррошон ва рўбучинкунандањои њудудњои кушод
2252. Фаррошон ва рўбучинкунандањо
вобастакардашударо рўбучин мекунанд.
2253. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:

и

њудудњои

ба

онњо
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− тоза кардани партовќуттињои дар њудудњои ба онњо муќарраргардида вобаста ба пур шудани онњо ва љойи гузошташудаи онњо;
− шустушў кардан ва тамизкунии партовќуттї вобаста ба ифлос
шудани онњо;
− тоза намудани сарпўшњои чоњњои канализатсионї, газї ва
оташнишонї;
− муоинаи профилактикї, партофтани партовњо аз бағоҷхонањои
партовќабулкунї ва тоза намудани онњо;
− тоза намудани њудудњо, роњравњо ва пайрањо аз барф, чанг ва
партовњои хурди маишї бо обзании пешакии њудудњо;
− дар њудудњои вобастакардашуда ба роњ мондани обёрии сабзакорињои шинонидашуда ва эмин нигоњ доштани онњо;
− рўфтани њудудњо, тоза кардани онњо аз барф ва ях;
− бартараф намудан ва љамъкунии барф дар љойњое, ки барои
рафтуои наќлиёти мошинњову њаракати пиёдагардњо халал намерасонанд;
− аз барфу ях тоза намудани чоњњои зиддисўхторї барои озод дастрас
намудан ба онњо.
2254. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– њавлибон;
– фаррошони мањаллањо.
2255. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– фаррошон дар мактабњо–9119;
– фаррошон дар марказњои савдо–9119.
§ 8. 9117. Фаррошони тайёрањо,
ќаторањои боркашї ва дигар воситањои наќлиёт
2256. Фаррошони тайёрањо, ќаторањои боркашї ва дигар воситањои
наќлиётї тозаву љамъкунї дар тайёрањо, ќаторањои боркашии ва дар
дигар намудњои воситањои наќлиётї ба роњ мемонанд.
2257. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− тозавуљамъкунї, гузаронидани корњои профилактикии долонњо ва
њољљатхонањои тайёрањо, ќаторањои боркашї
ва дигар намудњои
воситањои наќлиёт њангоми сафар ва пас аз он;
− тозаву шустушўй намудан
ва пардози рўйпўшњо дар долонњои
тайёрањо ва воситањои наќлиётї, тариќи дастї ё бо истифода бурдани
таљњизоти махсусгардонидашуда;
− бо чангкашак тоза намудани бинои дохили воситањои наќлиёт ва бо
кимиё тозакунии ќолинњо ва рўйкашњо;
− истифода бурдани воситањои тозакунанда барои тозакунии доѓњо аз
берун ва дохили воситањои наќлиёт.
2258. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– фаррош дар тайёра;
– фаррош дар њайати њаракаткунанда.
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2259. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– фаррош дар марказњои савдо–9119;
– шустагари автобус–9122;
– шустагари мошинњои сабукрав–9122.
§ 9. 9119. Фаррошон ва
хизматгорони ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
2260. Ба ин гурўњи ибтидої дигар фаррошон ва хидматгороне, ки дар
гурўњи хурди 911 Фаррошон ва хидматгорон дохил намешаванд, ворид
карда мешаванд. Барои мисол, ба гурўњи зерин коргароне, ки аз болои
нигоњдории бино ва њудудњои фарогиранда тибќи тартиби мављуда назорат
мебаранд, ворид карда мешаванд.
2261. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− хоњари хољагидор;
− фарроши маљмуаи варзишї;
− мардикор.
2262. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
− њавлирўб–9116;
− рўбандаи њудудњо–9116.
179. ГУРЎЊИ ХУРДИ 912.
§ 1. Шўяндањо
2263. Шўяндањо корњои гуногуни шустан бо даст, инчунин, тирезањо,
пештахтањои дукон, шишањои воситањои наќлиёт ва дигар болопўшњои
шишагини биноњо ва иншоотро бо истифодаи асбобњои автоматии
махсусгардонидашуда анљом медињанд. Дар қатори ин онњо беруну дохили
мошинњоро шуста, тоза намуда, љило бахшида, бо даст ё мањлули кимиёвї
либосњо, рахти хоб ва дигар намудњои маҳсулоти бофандагињоро шуста,
дарзмол менамоянд. Ба ин гурўњ фаррошоне ба монанди, шустагари мисли
болопўшњо (ҷойпӯшҳо), матоъ ва иншоот чун ќолинњо, деворњо, њавзњои
шиноварї ва бағоҷхонањои яхдон бо истифода бурдани таљњизоти
махсусгардонидашудаи тозакунанда ва мањлули кимиёвї дохил мешаванд.
2264. Ба уҳдадорињои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− тоза, шустану пардози мошинњо, шустани тирезањо ё дигар
болопўшњои шишагї бо об ё мањлулњои гуногун, хушконидан ва љилонок
намудани онњо;
− бо даст тоза намудан, тавассути мањлули кимиёвї шустан ва
дарзмол намудани рахти хоб, либосњо, матоъњо ва маҳсулоти ба њаминњо
монанд дар муассисањои шустагарї;
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− тоза кардани ќолинњо ва љињози мулоим (кресло, диван) бо
истифодаи мошинњои тозакунанда ва асбобњои онњо;
− коркарди ќолинњо бо мањлули кимиёвї ва истифодаи воситањои
хушбўйкунанда;
− истифодабарии чангкашакњои шустагарї ва таљњизоти дигари
сарбаста барои батараф намудани занги оњан, чирк ва дигар тањшинњои
љамъгардида аз њавзњои шиноварї, ќисмњои хунуккунандаи манорањо ва
обгурезњо.
2265. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин дохил мешаванд:
9121
Либосшўйњо ва дарзмолкунандањо бо истифодаи даст
9122
Шустагарњои воситањои наќлиёт
9123
Шустўйкунандањои тирезањо
9129
Фаррошони дигар
§ 2. 9121. Либосшўйњо ва
дарзмолкунандањо бо истифодаи даст
2266. Либосшўйњо ва дарзмолкунандањо бо истифодаи даст мешўянд,
дарзмол мекунанд ё тозакунии либосњо, рахти хоб ва дигар намудњои
маҳсулоти бофандагиро бо усули кимиёвї ба роњ мемонанд.
2267. Ба уњдадорињои онњо дохилмешавад:
– шустан ва дарзмол намудани рахти хоб, либос, матоъ ва маҳсулоти
ба њаминњо монанд бо даст дар либосшўйхонањо ва ё дигар муассисањо;
– тозакунии либосњо, матоъ, маҳсулоти чармї ва чизњои ба њаминњо
монанд бо даст ва бо кумаки мањлулњои кимиёвї дар муассисањои
тозакунии кимиёвї ё дигар муассисањо;
– иваз кардани тугмањо ва гузаронидани таъмири хурд;
– љойгиркунонии маҳсулот дар рафњо ва овехтани онњо барои
дастраснамудан ва додан.
2268. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дарзмолкунанда;
– дарзмолкунанда бо даст;
– козур, шустагар бо даст;
– коркардкунандаи тозакунї бо усули кимиёвї (бо даст тоза кардан).
2269. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
- оператори дарзмоли фишордињанда (љомашўї)–8159;
– оператори мошинњои бо усули кимиёвї тозакунанда– 8159;
– оператори мошинњои шустагарї–8159.
§ 3. 9122. Шустагарњои воситањои наќлиёт
2270. Шустагарњои воситањои наќлиёт мошинњоро аз берун ва дохил
шуста, пардоз медињанд.
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2271. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– тоза кардан, шустан ва пардоз додани мошинњо ва дигар воситањои
наќлиётї бо даст ё истифода бурдани дастгоњњои механиконидашудаи
дастї;
– тоза кардани дохили мошинњо бо истифода бурдани чангкашакњо ва
тозакунии кимиёвии ќолинњо ва рўйкашњо;
– пошидани воситањои тозакунанда барои бартараф кардани доѓњо
дар берун ва дохили мошинњо;
– шустани чархњо ва камонакњои болои чархњо ва сиёњ намудани
онњо;
– шустан ва пардоз додани шишањои мошинњо;
– холї ва тоза кардани љойњои буридашудаи воситањои наќлиёт.
2272. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– шустшўйкунандаи мошинњо;
– шустшўйкунандаи воситањои наќлиёт (бо даст).
§ 4. 9123. Шустушўйкунандањои тирезањо
2273. Шустушўйкунандањои тирезањо дигар болопўшњои шишагиро
мешўянд ва пардоз медињанд.
2274. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– тирезањо ва дигар болопўшњои шишагиро бо об ё дигар мањлулњо
шуста, хушк намуда, пардоз медињанд;
– бо истифодаи нордбонча, чўббастњои чангакдори сохтмонї, болинчакњои васлкунанда, болобардорњои гидравликї ва дигар намудњои
таљњизот барои шустани тирезањо дар биноњои бисёрќабата;
– интихоби асбобњои мувофиќи шўянда ё пардоздињанда.
2275. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
- шустагари пештахтањои дўконњо;
– шустагари тирезањо.
§ 5. 9129. Фаррошони дигар
2276. Ба гурўњи ибтидоии мазкур дигар гурўњњои ибтидоие, ки дохил
намешаванд, ворид мегарданд. Масалан, ба ин гурўњ шустагарњои болои
мањсулот ва иншооте, ба монанди, ќолинњо, деворњо, њавзњои шиноварї ва
баѓољдонњои яхкунанда бо истифода намудани таљњизоти махсусгардонидашудаи тозакунанда ва мањлулњои кимиёвї дохил мешаванд.
2277. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– тозакунии ќолинњо ва љевонњои мулоим бо истифодабарии
мошинњои тозакунанда ва асбобњои онњо;
– интихоб ва пошидани воситањои тозакунанда барои бартараф
намудани доѓњо аз ќолинњо;
– коркарди ќолинњо бо бо истифодаи мањлулњои кимиёвиву воситањои
хушбўйкунанда ва безараргардонї, ;
– тоза намудани сангњои девор, болопўшњои металї (филизї) ва пеши
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онњо бо истифодаи воситањои обтозакунанда тањти фишори баланд ва
мањлулњо;
– истифодабарии реагентњои кимиёвї ва усулњои тозакунї тањти
фишори баланд барои тоза кардани организмњои хурд аз об ва низомњои
тањшинкунанда;
– истифодабарии чангкашакњои шустушўкунанда ва дигар намуди
таљњизоти сарбаста барои тоза намудани занги оњан, чиркњои љамъшуда ва
дигар намуди ќабатњои равѓан аз њавзњои шиноварї, ќисмњои
хунуккунандаи манорањо ва обдавњо.
2278. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– оператораторони таљњизоти фавворазандаи об;
– фаррош дар њавзњои шиноварї;
– фарроши граффитњо;
– шустагари ќолинњо.
180. ЗЕРГУРЎЊИ 92. КОРГАРОНИ БЕТАХАССУСИ ХОЉАГИИ
ЌИШЛОЌ ВА ЉАНГАЛ, МОЊИПАРВАРЇ ВА МОЊИДОРЇ
2279. Коргарони бетахассуси хољагии ќишлоќ ва љангал, моњипарварї
ва моњидорї корњои оддї маъмулиро дар раванди истењсоли мањсулоти
растанипарвариву чорводорї, парваришу нигоњдории боѓњо ва истироњатгоњњо, истифода ва њифзи љангал, инчунин, корњои моњипарвариву моњидориро иљро менамоянд. Аксари машѓулиятњои ин зергурӯҳ сатњи якуми
тахассусро талаб мекунанд.
2280. Вазифањои кормандони зергурўњи мазкур одатан иборатанд:
− иљрои корњои оддї дар замин бо истифодаи асбобњои дастї;
− обёрї, буридан, хишова кардан ва парвариши њосил бо даст ё
истифодаи асбобњои дастї;
− шинонидан, љамъовари намудани њосил ва моњидорї ;
− хўрокдињї, обдињї,
тоза намудани чорво ва нигоњ доштани
тозагииоѓилхонањо;
− чаронидани чорво, назорати саршумор ва пешнињоди њисобот дар
бораи вазъи онњо;
− омодакуниву истифодабарии тўрњо, шаст ва дигар асбобу анљоми
моњидорї ва таљњизоти сањни киштї.
2281. Машғулиятҳои зергурӯҳи мазкур ба гурӯҳи хурди зерин дохил
ме– шаванд:
921
Коргарони бетахассуси хољагии ќишлоќ ва љангал, моњипарварї
ва моњидорї
181. ГУРЎЊИ ХУРДИ 921.
§ 1. Коргарони бетахассуси хољагии
ќишлоќ ва љангал, моњипарварї ва моњидорї
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2282. Коргарони бетахассуси хољагии ќишлоќ ва љангал, моњипарварї
ва моњидорї корњои оддиву маъмулиро дар раванди истењсоли мањсулоти
растанипарвариву чорводорї, парваришу
нигоњдории боѓњо ва
истироњатгоњњо,, истифода ва њифзи љангал, инчунин,
корњои
моњипарвариву моњидориро иљро менамоянд.
2283. Ба уҳдадорињои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− иљрои корњои оддї дар замин бо истифодаи асбобњои дастї;
− обёрї, буридан, бо даст хишова кардан ё истифодаи асбобњои дастї;
− шинонидан, љамъовари намудани њосил ва моњидорї ;
− хўрокдињї, обдињї ва тоза намудани чорво ва нигоњ доштани тозагї
дар оѓилхонањо;
− чаронидани њайвонот, назорати саршумор ва пешнињоди њисобот
дар бораи вазъи онњо;
− омодакуниву истифодабарии тўрњо, шаст ва дигар асбобу анљоми
моњидорї ва таљњизоти сањни киштї.
2284. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
тақсим мешаванд:
9211
9212
9213
9214
9215
9216

Коргарони бетахассус дар растанипарварї
Коргарони бетахассус дар чорвопарварї
Коргарони
бетахассус
дар
соњаи
истењсоли
омехтаи
растанипарварї ва мањсулоти чорвопарварї
Коргари бетахассус дар боѓдорї
Коргарони бетахассус дар љангалпарварї
Коргарони бетахассус дар моњипарварї, моњидорї ва мањсулот аз
моњї
§ 2. 9211. Коргарони бетахассус дар растанипарварї

2285. Коргарони бетахассус дар растанипарварї корњои оддиву
маъмулиро дар фермањо дар раванди истењсоли мањсулоти ба монанди,
мева, чормаѓз, ѓалладона ва сабзавот иљро менамоянд.
2286. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– иљрои корњои оддии замин бо маќсади тоза намудани љўйњо ва
ѓайра;
– бор кардан ва фуровардани захирањо, мањсулот ва дигар намуди
мавод;
– тунуккунї, ѓарам намудани коњу хасбеда ва масолењи ба њаминњо
монанд;
– обёрї, буридан, бо даст хишова кардан ё истифодаи асбобњои дастї;
– љамъоварии мева, чормаѓз, сабзавот ва дигар намуди њосил;
– кўчаткунонии дастї ва љамъоварии зироатњо ба монанди коњу,
шибит, љаъфарї;
– муайян намудани навъ, људокунї ва бастабандии мањсулот дар
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контейнерҳо;
– гузаронидани таъмири хурди асбобу анљом, бино, таљњизот ва
мамнугоњ .
2287. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– коргарони бетахассус дар фермаи биринљ;
– коргари кўчаткунанда;
– љамъоварикунандаи сабзавот;
– љамъоварикунандаи мева.
2288. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
- коргарони тахассусноки хољагии ќишлоќ (зироатњои сањрої)–6111;
– коргарони бетахассус (сохтмони иншоот)–9312;
– машкоб–9624;
– љамъоварикунандаи њезум– 9624.
§ 3. 9212. Коргарони бетахассус дар чорвопарварї
2289. Коргарони бетахассус дар чорвопарварї корњои оддиву
стандартиро дар соњаи кишоварзиву чорводорї, аз љумла паррандапарварї
ва ҳашарот иљро менамоянд.
2290. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– бор кардану фуровардани захирањо, мањсулот ва дигар намуди
мавод;
– хўрокдињї, обдињї, тоза намудани чорво ва нигоњ доштани тозагї
дар оѓилхонањо;
– назорати саршумор ва пешнињоди њисобот дар бораи вазъи онњо;
– мусоидат намудан дар раванди нигоњдории солимї ва вазъи
саршумори чорво;
– расонидани кумак њангоми чаронидан, рондан ва људо намудани
чорво барои љўшидан, тарошидан, њамлу наќл ё забњ, инчунин, аз як љой ба
љойи дигар бурдан дар чарогоњњо;
– љамъоварии тухм ва љойгиркунонии онњо дар инкубаторњо;
– тунуккунї, ѓарам намудани коњу хасбеда ва масолењи ба њаминњо
монанд ва омоданамоии фаршњо барои чорво;
– муайян кардани навъ, људокунї ва бастабандии мањсулот дар
контейнерҳо;
– гузаронидани таъмири хурди асбобу анљом, бино, таљњизот ва
мамнугоњ .
2291. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
- коргари бетахассус, хољагии парвариши њайвонот;
– коргари гуногункори фермаи мурѓпарварї;
– коргар барои парасторї намудани њайвонот.
2292. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњи ибтидоии дигар
мансуб:
– подабон–6121;
– коргарони тахассусноки хољагии ќишлоќ (чорвопарварї)–6121;
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– чўпон–5152;
- машкоб–9624;
– љамъоварикунандаи њезум–9624.
§ 4. 9213. Коргарони бетахассус дар истењсоли
омехтаи растанипарварї ва мањсулоти чорвопарварї
2293. Коргарони бетахассус дар истењсоли омехтаи растанипарварї ва
мањсулоти чорвопарварї корњои оддиву маъмулиро дар истењсоли
мањсулоти кишоварзї, растанипарварї ва чорвопарварї иљро менамоянд.
2294. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– иљрои корњои оддии замин, омодакунии хок барои бо даст
шинонидани растанї ;
– бор кардану фуровардани захирањо, мањсулот ва дигар масолењ;
– тунуккунї, ѓарам намудани коњу хасбеда ва масолењи ба њаминњо
монанд;
– обёрї, ќайчї кардан ва бо даст хишоваи зироат ё бо истифодаи
асбобњои дастї;
– љамъоварии мева, чормаѓз, сабзавоту тухм
ва дигар намуди
зироатњо;
– кишти дастї ва љамъоварии зироати полезї, ба монанди шолї;
– хўрокдињї, обдињї, тоза намудани чорво ва нигоњ доштани тозагї
дар оѓилхонањо;
– назорати саршумор ва пешнињоди њисобот дар бораи вазъи онњо;
– расонидани кумак њангоми чаронидан, рондан, људо намудани
чорво барои љўшидан, тарошидан, њамлу наќл ё забњ ва аз як љой ба љойи
дигар бурдан дар чарогоњњо;
– муайян кардани навъњо, људокунї ва бастабандии мањсулот дар
контейнерњо;
– гузаронидани таъмири хурди асбобу анљом, бино, таљњизот ва
мамнугоњ.
2295. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
- коргари - бетахассуси хољагии ќишлоќ;
– коргари гуногункори хољагии фермерї.
2296. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
- коргарони тахассусноки хољагии ќишлоќ (истењсоли омехта)–6130;
– машкоб–9624;
– љамъоварикунандаи њезум–9624.
§ 5. 9214. Коргарони бетахассус дар боѓдорї
2297. Коргарони бетахассус дар боѓдорї корњои оддиву маъмулиро
дар раванди иљрои корњои парваришу нигоњубини дарахтон, буттањо,
гулњо ва дигар намуди растанињо дар истироњтгоњо ва боѓњои хусусї алоќамандандро бо истењсоли кўчатњо, бехпиёзњо, тухмињо ё парвариши
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сабзавоту гулњо бо усули парвариши интенсивиро иҷро менамоянд.
2298. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– бор кардану фуровардани захирањо, мањсулот ва таљњизот;
– омоданамоии ќитъањои боѓ ва замин бо истифодаи асбобњои дастї
ва механизмњои оддї;
– расонидани кумак њангоми шинонидан ва кўчат намудани гулњо,
баттањо, дарахтону сабзањо;
– нигоњубини боѓњо тавассути обёрї, хишова кардан ва даравидани
сабзањо;
– тоза кардани боѓњо аз хасу хошок ;
– расонидани кумак њангоми афзоиш додан ва шинонидани тухмињо,
бехпиёзњо ва кўчаткунї;
– нигоњубини растанињо тавассути обёрї ва хишова кардан;
– љамъоварии њосил ва бастабандї кардани растанињо барои
баровардан ба фурўш ва њамлу наќл;
– гузаронидани таъмири хурди асбобу анљом, бино, таљњизот ва
мамнугоњ.
2299. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
- даравкунандаи сабзањо;
– коргари бетахассус дар парваришхона;
– коргари бетахассус дар парвариши мева;
– коргари бетахассус дар боѓдорї.
2300. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– обчакор, парваришкунандаи мањсулот барои баровардан ба фурўш–
6113;
– боѓпарвар–6113;
– мутахассис оид ба боѓпарварии ороишї–6113;
– коргари бетахассус дар растанипарварї–9211.
§ 6. 9215. Коргарони бетахассус дар љангалпарварї
2301. Коргарони бетахассус дар љангалпарварї корњои оддиву маъмулиро дар раванди корњои парваришу нигоњубини нињолзорњои љангалї
алоќамандро иљро намуда, ѓўллачўҳоро тайёр карда,
дарахтонро
мебуранд ва арра мекунанд.
2302. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– шинонидани дарахтон;
– дар сарчинњо ба тартиб даровардани ѓўлачўбњо ва масолењи љангалї;
– тоза кардани хавозањо дар майдонњои љангал ва буридани дарахтони
нав шинонидашуда;
– иљро кардани навбатдории зидди сўхтор дар љангал;
– буридани шохањои калон ва баланди дарахтон, буридани навдањо ва
арра кардани танањои ѓўллачўб;
– истифодабарї ва хизматрасонии техникии аррањои дастї ва
механиконидашуда барои буридану арра намудани дарахтон ва шохањои
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ѓўллачўб;
– љамъоварии тухмињо ва шинонидани нињолњо;
– гузаронидани таъмири хурд ва хизматрасонии техникии роњњои
љангал, иншоот ва таљњизот.
2303. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– коргари бетахассуси дар соњаи љангалпарварї;
– коргар оид ба шинонидани дарахтон.
2304. Баъзе шуғлҳои ҳаммонанд, ки ба гурўњи ибтидоии дигар
мансубанд:
– коргар дар соњаи љангалпарварї (соњибтахассус)–6210.
§ 7. 9216. Коргарони бетахассус дар
моњипарварї, моњидорї ва мањсулот аз моњї
2305. Коргарони бетахассус дар моњипарварї, моњидорї ва мањсулот
аз моњї корњои оддиву маъмулиро раванди корњои парвариш, сайди моњї,
љамъоварии мањсулоти бањрї дар хољагињои моњипарварї ва амалиётњои
шикори моњї дар дохил, назди соњилу обњои љуќур алоќамандро иљро
мекунанд.
2306. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– тоза кардани обанборҳо ва хўрокдиҳии моњињои парваришшаванда;
– тайёр намудани тўрњо, чўбдастњо, дигар асбобу анљоми моњигирї ва
таљњизоти сањни киштињо;
– ба кор бурдани асбобу анљоми моњигирї барои сайди моњї ва дигар
намуди организмњои бањрї.
2307. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– коргари бетахассус дар истењсоли мањсулоти бањрї;
– коргари бетахассус дар сайди моњї.
2308. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
- фермер, моњипарвар–6221;
–моњипарвар–6221.
182. ЗЕРГУРЎЊИ 93. КОРГАРОНИ БЕТАХАССУС ДАР САНОАТИ
ИСТИХРОЉИ МАЪДАН, СОХТМОН, САНОАТИ КОРКАРД
ВА ДАР НАЌЛИЁТ МАШЃУЛБУДА
2309. Коргарони бетахассус дар саноати истихрољи маъдан, сохтмон,
саноати коркард ва дар наќлиёт машѓулбуда, корњои оддву маъмулиро бо
ќувваи љисмонї алоќамандро дар корхонањои истихрољи маъдан ва
саноати коркард, конњои истихрољи маъдан, дар сохтмони шањрвандї,
сохтмон, истењсолот, дар наќлиёт ва дар амалиётњои анборњо иљро
менамоянд, воситањои оддии наќлиётиву механизмњоро низ идора
менамоянд. Аксари машѓулиятњои ин зергурӯҳ сатњи якуми тахассусро
талаб мекунанд.
2310. Вазифањои кормандони зергурўњи мазкур одатан иборатанд:
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− иљрои корњои замин, аз як љой ба љойи дигар љойгиркунонии
масолењ, рег ва шаѓал бо истифодаи асбобњои дастї;
− ба навъњо људокунї, бор кардану фуровардани бор, аз як љой ба
љойи дигар љойгир кардан, анборкунонї ва нигоњдории масолењ, таљњизот,
захирањо, бағоҷ ва борњо бо усули дастї;
− тозакунии механизмњо, таљњизот, асбобњо ва љойњои корї;
− бастабандї ва кушодани бастањои молу мањсулот, пур кардани
контейнерњо ва бо даст пур кардани рафњо бо мањсулот;
− идораи воситањои наќлиётии оддї ва механизмњо.
2311. Машғулиятҳои зергурӯҳи мазкур ба зергурӯҳҳои хурди зерин
тақсим мешаванд:
931
Коргарони бетахассус дар саноати истихрољи маъдан ва сохтмон
машѓулбуда
932
Коргарони бетахассус дар саноати коркардкунанда машѓулбуда
933
Коргарони бетахассус дар наќлиёт, дар нигоњдорї ва алоќа
машѓулбуда
183. ГУРЎЊИ ХУРДИ 931.
§ 1. Коргарони бетахассус дар
саноати истихрољи маъдан ва сохтмон машѓулбуда
2312. Коргарони бетахассус дар саноати истихрољи маъдан ва сохтмон
машѓулбуда, корњои оддиву маъмулиро бо ќувваи љисмонї алоќамандро
дар корхонањои истихрољи маъдан ва саноати коркард, конњои истихрољи
маъдан, дар сохтмони шањрвандї ва сохтмони биноњо иљро мекунанд.
2313. Ба уҳдадорињои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− иљрои корњои замин бо истифодаи асбобњои дастї;
− аз як љой ба љойи дигар љойгиркунонии масолењ, рег ва шаѓал;
− ба навъњо људокунї, боркунониву
борфурорї, анборкунонї,
нигоњдории асбобњо, масолењ, таљњизот ва њамчунин њамлу наќлкунонї дар
љойњои корї;
− тоза кардани механизмњо, таљњизот, асбобњо, љойњои корї ва
гирифтани садњо (панљарањо) пас аз гузаронидани корњо.
2314. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин дохил мешаванд:
9311 Коргарони бетахассус дар саноати истихрољи маъдан ва
коркардкунии конњо машѓулбуда
9312 Коргарони бетахассуси сохтмонї
§ 2. 9311. Коргарони бетахассус дар саноати истихрољи
маъдан ва коркардкунии конњо машѓулбуда
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2315. Коргарони бетахассус дар саноати истихрољи маъдан ва коркардкунии конњо машѓулбуда, корњои маъмулиро дар раванди корњои бо
истихрољи маъданњои фоиданок ва истифодаи маъданњои кўњии коркардашуда алоќамандро иљро менамоянд.
2316. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− мусоидат намудан ба коргарони конњо ва коркунандаи маъданњои
кўњї дар раванди хизматрасонии техникї, таљњизот, дастгоњњо дар конњо
ва маъданњои кўњї;
− васлкунонї ва таљзия кардани дастгоњњои кўњкорї;
− гирифтани такягоњњо аз мањсулоти коркардкардашуда дар конњо ва
обпартовњое, ки истифодабарии онњо ќатъ гардидааст;
− бартараф кардани дунгињо (баландињо)-и хатарнок дар конњо ва
обпартовњои коркардкардашуда;
− пас аз ба анљом расонидани корњои канданињои фоиданок аз љойњои
кор кашонида бурдани малњои хом ва таљњизоти боќимонда барои
истифода короям, инчунин тозакунии навъњои кўњї ва маъданњо
− тоза кардани механизмњо, таљњизот, асбобњо, долони конњо ва
роњњои ѓелонида;
− ба навъњо људокунї, боркуниву
борфурорї, анборкунониву
нигоњдории асбобњо, масолењ ва захирањо аз љониби дигар кормандони
конњо истифодагардида.
2317. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− чуќурикан (кўњкорї);
− конкан;
− коргарони бетахассус дар конњо ва обпартовњо.
2318. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
− машинисти дастгоњи пармакунї, саноати кўњкорї–8111;
− тайёркунандаи мањлулњои пармагарї–8111;
− амалгарон (оператор)-и мошинњои тамѓагузорї–8183;
− амалгарон (оператор)-и мошинњои бастабандї–8183.
§ 3. 9312. Коргарони бетахассуси сохтмонї
2319. Коргарони бетахассуси сохтмонї, корњои маъмулиро дар
раванди корњо бо сохтмон, таъмир ва хизматрасонии иншоот, роњ, роњи
оњан, сарбанди об (дарѓот) ва дигар иншооти шањрвандии алоќамандро
иљро менамоянд.
2320. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− тоза кардани хиштњои истифодашуда ва иљрои дигар корњои оддї
барои вайрон кардани иншоот;
− омехтакунї, рехтан ва партофтани чунин масолењњо ба монанди,
бетон, гаљ ва мањлули сементии сохтмонї;
− партофтани рег, хок, шаѓал ва мањсулоти ба њаминњо монанд;
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− бор кардан ва фуровардани масолењи сохтмонї, масолењи кандашуда, таљњизот, њамчунин, њамлу наќли онњо дар майдонњои сохтмонї бо
истифодаи аробањо ва равонакњои дастї;
− тоза кардани љойњои корї ва бартарафсозии монеањо;
− кандани чуќуриву љўй ва партофтани хоки онњо бо истифодаи
асбобњои дастї;
− партофтану таќсимкунии шаѓал ва масолењи ба њамин монанд;
− тозаву парма намудани навъњои кўњї, бологињои бетон ва ќирњо бо
истифодаи матини маъданканї.
2321. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– ёрдамчии устои хишткор;
– назоратчии иншооти обї;
– кашонандаи мањлул.
184. ГУРЎЊИ ХУРДИ 932.
§ 1. Коргарони бетахассус
дар саноати коркардкунанда машѓулбуда
2322. Коргарони бетахассус дар саноати коркардкунанда машѓулбуда,
уњдадорињои гуногуни оддї ва ќолибии бо ќувваи љисмонї алоќамандро бо
маќсади расонидани кумак ба амалгарон (операторон)–и мошинњо ва
механизмњо ва љамъоваранда дар љараёни кори онњо иљро мекунанд.
2323. Ба уҳдадорињои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− бастабандии мањсулот ва масолењи гуногун бо даст;
− бо даст пур кардани шишањо, ќуттињо, халтањо ва дигар намуди
зарфњо бо мањсулот;
− бо даст тамѓазанонии мањсулот ва зарфњо;
− бор кардан ва фуровардани воситањои наќлиёт;
− бурдани молњо, мањсулот ва таљњизот ба љойњои корї;
− тоза кардани механизмњо, таљњизот ва асбобњо;
− ба навъњо људокунии мањсулот ё ќисмњо бо даст.
2324. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин тақсим мешаванд:
9321 Бастабандкунандањо бо усули дастї
9329 Коргарони бетахассус дар коркарди саноатии машѓулбуда ба
гурӯњњои дигар шомил нагардида
§ 2. 9321. Бастабандкунандањо бо усули дастї
2325. Бастабандкунандањо бо усули дастї молњо ва мањсулотро бо даст
бар кашида, бастабандї намуда, тамѓа мезананд.
2326. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
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− бо даст бар кашидан, печонидан, муњр задан ва бастабандї кардани
молњо ва мањсулоти гунонун;
− бо даст пур кардани шишањо, ќуттињо, халтањо ва дигар намуди
зарфњо бо мањсулот;
− тамѓазанонии мањсулот, халтањо ва зарфњои гуногун бо даст.
2327. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– тамѓазан;
– печонанда (дастї);
– бастабанд (дастї).
2328. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– амалгарон (оператор)-и мошинњои тамѓазан–8183;
– оператои мошинњои бастабандї–8183.
§ 3. 9329. Коргарони бетахассус дар коркарди
саноатии машѓулбуда, ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
2329. Коргарони бетахассус дар коркарди саноатии машѓулбуда, ба
гурӯњњои дигар шомилнагардида ба корњои амалгарон (операторон)-у
механизмњо ва љамъоварикунандањо мусоидат намуда, корњои оддиву
маъмулии саноатие, ки бо ќувваи љисмонї алоќаманданд, ба истиснои
бастабандї ва тамѓазании мањсулоти тайёр иљро мекунанд.
2330. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− кашонидаани молњо, мањсулот, таљњизот ва дигар намуди маҳсулот
ба љойњои кор ва баровардани маҳсулоти тайёр;
− бор кардану фуровардани воситањои наќлиёт, мошинњои боркаш ва
вагончањо;
− бартарафсозии љойњои мањкамшуда, тоза намудани механизмњо,
таљњизот ва асбобњо;
− бо даст иљро намудани банавъњољудокунии мањсулот ё ќисмњо.
2331. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
− ба навъњо људокунандаи шишањо;
− коргари фабрика;
− тўдаљобаљокунанда.
2332. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
− васлкунандаи таљњизоти барќї–8212;
− васлкунандаи таљњизоти электронї–8213;
− васлкунандаи маҳсулоти резинї–8219;
− бастабанд (дастї)–9321.
185. ГУРЎЊИ ХУРДИ 933.
§ 1. Коргарони бетахассус дар
наќлиёт, дар нигоњдорї ва алоќа машѓулбуда
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2333. Коргарони бетахассус дар наќлиёт, дар нигоњдорї ва алоќа
машѓул, велосипедњову воситањои наќлиётии ба њамин монанд, ароба
барои кашонидани борњоро идора менамоянд; механизмњои аробаро идора
намуда, бор ва баѓољро кашонида, захираҳои рафҳоро пур мекунанд,
инчунин иттилооти почтавї, мукотибот, телеграммањоро ба суроғаҳо
дастрас менамоянд.
2334. Ба уҳдадорињои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд: идораи велосипедњо ва воситањои наќлиётии ба њамин монанд
барои кашонидани борњо, идораи механизмњои ароба, кашонидани дастии
борњо, пур кардани рафњои маѓозањо бо захирањо, дастраснамоии
иттилооти почтавї, мукотибот, телеграммањоро ба суроѓањо.
2335. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин тақсим мешаванд:
9331 Коргарони бетахассус дар наќлиёт ва алоќа машѓулбуда
9332 Коргарони бетахассуси боркашонї
9333 Боркашон ва коргарони бетахассуси анборкунї
§ 2. 9331. Коргарони бетахассус
дар наќлиёт ва алоќа машѓулбуда
2336. Коргарони бетахассус дар наќлиёт ва алоќа машѓулбуда асосан
амалиётњои оддиро дар наќлиёт ва алоќа бо истифодаи асбобњои оддии
дастї ва бо харљи ќувваи муайяни љисмонї амали мекунанд.
2337. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− иљрои таъмири хурд ва дар љойи кор нигоњ доштани њолати кории
воситањои наќлиёт;
− дастраскунии иттилооти почтавї, мукотибот, телеграммањо ба
гирандагони онњо;
− аз шуъбањои почта гирифтани телеграммањо ва дигар намуди
иттилооти почтавї;
− дастраскунии иттилооти почтавї, мукотибот, телегарммањо ба
гирандагони онњо.
2338. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– коргари наќлиёт;
– экспедитори нашр.
2339. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– хаткашон–9621.
§ 3. 9332. Коргарони бетахассуси боркашонї
2340. Коргарони бетахассуси боркашонї воситањои наќлиётиро бо
дасту пой идора менамоянд, инчунин, бо ќувваи кашиш, велосипед,
аробањои дастї, мошинњои боркаш ва воситањои наќлиёти њаммонанди
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соњаи кишоварзї, барои дастраскунии маълумот ва мусофиркашони ё
борњо истифода мебаранд.
2341. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− боркашонї ва борфурории молњо ё расонидани кумак ба мусофирон
њангоми фаромадан аз воситањои наќлиёт;
− санљиши ќисмњои воситањои наќлиёт барои ошкор намудани љойњои
фарсудашуда ва ноќисињо;
− хизматрасонии техникии воситањои наќлиёт;
− љамъоварии пардохтњо барои роњкиро;
− ба воситаи наќлиёт кашонидани чорво;
− њангоми ба самти зарурї бурдан ва идоракунии њайвонот, бо риояи
тартиби њаракати наќлиёт ва ќоидањои њаракат дар роњ;
− нигоњубини њайвонот ва хўрок додани онњо.
2342. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дучархарон (велосипедрон);
– аробакаш.
2343. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– боркаши роњи оњан–9333.
§ 4. 9333. Боркашон ва коргарони бетахассуси анборкунї
2344. Боркашон ва коргарони бетахассуси анборкунї корњои
бастабандї, бардоштан, боркуниву фаровардани љевонњо ва дигар ашёњои
рўзѓор, њамлу наќли
борњо дар њавопаймоњо ё бурда расонидан,
нигоњдории молњо дар анборњои гуногун, инчунин, пур кардани захирањо
дар рафњову пешдолонњо, дар њолати тозагї ва ботартиб нигоњ доштани
захирањо дар маѓозањои калон ва дигар муассисањои савдои фурўши
чаканаву яклухт иљро мекунанд.
2345. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− бастабандии љевонњои идоравї ё барои хона, мошинњо, таљњизот ва
молњо барои њамлу наќл аз љой ба љойи дигар;
− бурда расонидани молњои барои боркардан ва фуровардан аз
мошинњои миёнаву калони
боркашонї, ќаторањои боркашонї ва
њавопаймоњо пешбинишуда;
− бор кардан ва фуровардани ѓалла, ангишт, рег, баѓољ ва дигар
мањсулот тавассути тасмањои молкашони њаракаткунанда (эскаватор), дар
лўлањо ва дигар воситањои боркашонї;
− аз як љой ба љойи дигар кашонидану нигоњдории молњо дар
анборњо ва ба иншооти њаммонанд;
− ба хелњо људокунии борњо пеш аз боркунї ва борфурорї;
− эњтиёткорона љойгиркунии молњо дар ќуттиву рафњо ва ба тартиб
даровардани молњои калону вазнин дар фарш;
− бо молњо пур кардани рафњо ва дар ќисмати пеш љобаљогузории он
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молњое, ки муњлати анљоми истифодабариашон наздик аст..
2346. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– боркашони роњи оњан;
– бастабандкунандаи молњо;
– боркаш дар анбор;
–ба навъњо људокунандаи бағоҷ.
2347. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– хаткашон–9621;
– боркаш–9621.
186. ЗЕРГУРЎЊИ 94. ТАЙЁРКУНАНДАГОНИ ХЎРОКЊОИ
ЗУДОМОДАШАВАНДА ВА КОРГАРОНИ БЕТАХАССУСИ
НУЌТАЊОИ ХЎРОКИ УМУМЇ БА ИСТИСНОИ ФАРРОШОН
2348. Тайёркунандагони хўрокњои зудомодашаванда ва коргарони
бетахассуси нуќтањои хўроки умумї, ба истиснои фаррошон навъњои
мањдуди мањсулоти нимтайёр ё нўшокињоро тибќи фармоиш омодаву
тайёр намуда, миз ошхона ва зарфњоро тоза мекунанд. Аксари
машѓулиятњои ин зергурӯҳ сатњи дуввуми тахассусро талаб мекунанд.
2349. Вазифањои кормандони зергурўњи мазкур одатан аз инњо
иборатанд:
− омода намудани хўрокњои оддї ё мањсулоти нимтайёр ва нўшокињо,
аз он љумла бутербродњо, питса, моњї бо картошкаи бирёнкардашуда,
хўришњо ва ќањва;
− шустан, реза, чен ва омехта намудани мањсулот барои омодакунї;
− истифодаи таљњизоти ошхона, ба монанди, асбоби грилњо,
тафдонњои барќї ва жарфпазандањо;
− тоза намудани љойњои хўрокпазї ва хизматрасонии ошхона; тоза
намудани асбобњо ва дигар намуди таљњизоти истифодашаванда дар
ошхонаву тарабхонањо.
2350. Машғулиятҳои зергурӯҳи мазкур ба гурӯҳи хурди зерин дохил
мешаванд:
941
Тайёркунандагони хўрокњои зудомодашаванда ва коргарони
бетахассуси нуќтањои хўроки умумї, ба истиснои фаррошон
187. ГУРЎЙИ ХУРДИ 941.
§ 1. Тайёркунандагони хўрокњои
зудомодашаванда ва коргарони бетахассуси
нуќтањои хўроки умумї ба истиснои фаррошон
2351. Тайёркунандагони хўрокњои зудомодашаванда ва коргарони
бетахассуси нуќтањои хўроки умумї ба истиснои фаррошон навъњои
мањдуди мањсулоти нимтайёр ё нўшикињоро тибќи фармоиш омодаву
тайёр намуда, миз, ошхона ва зарфњоро тоза мекунанд.
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2352. Ба уҳдадорињои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− омода намудани хўрокњои оддї ё мањсулоти нимтайёр ва нўшокињо,
аз он љумла бутербродњо, питса, моњї бо картошкаи бирёнкардашуда,
хўришњо ва ќањва;
− шустан, реза, чен ва омехта намудани мањсулот барои омодакунї;
− истифодаи таљњизоти ошхона, ба монанди, асбоби грилњо,
тафдонњои барќї ва жарфпазандањо;
− тоза намудани љойњои хўрокпазї ва хизматрасонии ошхона;
− тоза
намудани
асбобњо
ва
дигар
намуди
таљњизоти
истифодашаванда дар ошхонаву тарабхонањо.
2353. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳи ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
9410 Тайёркунандагони хўрокњои зудомодашаванда ва коргарони
бетахассуси нуќтањои хўроки умумї, ба истиснои фаррошон
§ 2. 9410. Тайёркунандагони хўрокњои
зудомодашаванда ва коргарони бетахассуси
нуќтањои хўроки умумї, ба истиснои фаррошон
2354. Тайёркунандагони хўрокњои зудомодашаванда ва коргарони
бетахассуси нуќтањои хўроки умумї, ба истиснои фаррошон навъњои
мањдуди мањсулоти нимтайёр ё нўшикињоро тибќи фармоиш омодаву
тайёр намуда, миз, ошхона ва зарфњоро тоза мекунанд.
2355. Ба уҳдадорињои кормандони зергурўҳи хурди мазкур одатан
дохил мешаванд:
− омода намудани хўрокњои оддї ё мањсулоти нимтайёр ва нўшокињо,
аз он љумла бутербродњо, питса, моњї бо картошкаи бирёнкардашуда,
хўришњо ва ќањва;
− шустан, реза, чен, омехта намудани мањсулот барои омодакунї;
− истифодаи таљњизоти ошхона, ба монанди, асбоби грилї, тафдонњои
барќї ва жарфпазандањо;
− гармкунии хўрокњои тайёр;
− тоза намудани љойњои хўрокпазї барои омодакунии хўрок ва
асбобњо;
− ќабули фармоиш ва хизматрасонї барои хўрок ва нўшокињо дар
муассисањои хўроки умумї барои хизматрасонии оперативї ва ба фурўш
баровардани хўрокњои махсусгардонидашуда;
− љойгиркунонии фармоишњо ва ќабулкунии ќисмњои дастрасгардида
барои тайёркунии оперативї;
− риояи меъёрњои бењдоштию бењдоштї дар љойњои корї;
− санљидани хўрокњои омодакардашуда, тибќи талаботи сифат ва
миќдор;
− тоза намудани љойњои хўрокпазї ва хизматрасонии ошхона;
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− тоза намудани асбобњо ва дигар намуди таљњизоти истифодашаванда
дар ошхонаву тарабхонањо.
2356. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– захиракунандаи гамбургерњо;
– тайёркунандаи питса;
– коргари ошхона.
2357. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
- ошпаз–5120;
– буфетчї (бармчї)–5132;
– кумакрасон дар ошхона–9410.
188. ЗЕРГУРЎЊИ 95. САВДОГАРОНИ КЎЧАГЇ ВА КОРГАРОНИ
РАСОНАНДАИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ГУНОГУНИ КЎЧАГЇ
2358. Савдогарони кўчагї ва коргарони расонандаи хизматрасонињои
гуногуни кўчагї барои бевосита истеъмол намудан (ба истиснои хўрок) ва
расонидани як ќатор хизматрасонињо дар кўчаву љойњои љамъиятї, бо
назардошти истгоњњо мањсулот мефурўшанд. Аксари машѓулиятњои ин
зергурӯҳ сатњи дуввуми тахассусиро талаб мекунанд.
2359. Вазифањои кормандони зергурњњи мазкур одатан иборатанд:
− харидан ё омода намудани ашёњои гуногун барои фурўш;
− боркунї ё фуровардани маҳсулот барои фурўш ва боркашонї;
− дастрас намудани молњои зарурї барои расонидани хизматрасонї;
− пешнињоди молњо ё хизматрасонињо ба одамони дигар дар кўчањо;
− тозаву љило додани пойафзолњо;
− шустан ва љило додани шишањои мошинњо;
− иљрои супоришњои гуногун;
− ба ронандагони мошинњо расонидани кумак барои љойгиркунонї ва
назорат бурдани он ;
− таќсими вараќањо ва рўзномањои ройгон;
− гирифтани музд дар љойњо.
2360. Машғулиятҳои зергурӯҳи мазкур ба зергурӯҳҳои хурди зерин
тақсим мешаванд:
951
Коргарони хизматрасонињои гуногуни кўчагї
952
Фурўшандањо дар кўча ва бозорњо
189. ГУРЎЊИ ХУРДИ 951.
§ 1. Коргарони хизматрасонињои гуногуни кўчагї
2361. Коргарони хизматрасонињои гуногуни кўчагї бо назардошти
тоза кардани пойафзолњо, шустани шишањои мошинњо, иљрои супоришњо,
нигоњкунї аз болои чизњои фардї ва расонидани дигар хизматрасонињои
ба њамин монанд дар кўчаву љойњои љамъиятї хизматрасонї мерасонанд.
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2362. Ба уҳдадорињои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− гирифтани масолењи зарурї барои расонидани хизматрасонї;
− пешнињоди хизматрасонї ба дигар одамон дар кўчањо;
− тоза ва љило додани пойафзолњо;
− шустан ва љилонок кардани шишањои мошинњо;
− иљрои супоришњои гуногун;
− ба ронандагони мошинњо расонидани кумак барои љойгиркунонї ва
назорат бурдани он;
− таќсими вараќањо ва рўзномањои ройгон;
− гирифтани музд дар љойњо.
2363. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳи ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
9510
Коргарони хизматрасонињои гуногуни кўчагї
§ 2. 9510. Коргарони хизматрасонињои гуногуни кўчагї
2364. Коргарони хизматрасонињои гуногуни кўчагї бо назардошти
тоза кардани пойафзолњо, шустани шишањои мошинњо, иљрои супоришњо,
нигоњкунї аз болои чизњои фардї ва расонидани дигар хизматрасонињои
ба њамин монанд, дар кўчаву љойњои љамъиятї хизматрасонї мерасонанд.
2365. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− гирифтани масолењи зарурї барои расонидани хизматрасонї;
− пешнињоди хизматрасонї ба дигар одамон дар кўчањо;
− тоза ва љило додани пойафзолњо;
− шустан ва љилонок кардани шишањои мошинњо;
− иљрои супоришњои гуногун;
− ба ронандагони мошинњо расонидани кумак барои љойгиркунонї ва
назорат бурдани он;
− таќсими вараќањо ва рўзномањои ройгон;
− гирифтани музд дар љойњо.
2366. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– чархчї;
– локкунандаи пойафзол;
– шустагари шишањои мошинњо;
– дастраскунандаи рўзномањо.
2367. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
- фурўшанда, пешнињодкунандаи молњо вобаста ба љойи истиќомат–
5243;
– хизматчї дар истгоњи хизматрасонї–5245.
190. ГУРЎЊИ ХУРДИ 952.
§ 1. Фурўшандањо дар кўча ва бозорњо
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2368. Фурўшандањо дар кўча ва бозорњо одатан навъњои молњоро дар
кўчањову маѓозањои чаканафурўши хурд ва дар чунин љойњои љамъиятї, ба
монанди, истгоњњо, марказњои дилхушї, кинотеатрњо ё театрњо
мефурўшанд.
2369. Ба уҳдадорињои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− муайян кардани навъњо, захирањои молњо барои фурўш дахлдошта;
− харидан ё гирифтани молњо барои фурўш ё омодакунии маҳсулоти
оддї;
− бор кардан ва фуровардани сабад, зарфњо, љомаданњо, аробањо,
велосипедњо, аробањои бо даст кашанда ва дигар намудњои воситањои
наќлиётї барои боркашонии молњо дар кўчаву љойњои љамъиятї, ба
монанди, истгоњњову кинотеатрњо;
− љобаљокунонии мањсулот ё даъват барои љалби диќќати мизољон
барои фурўхтани молњо ба мизољ ва машварат бораи истифодаи онњо;
− муносибат бо мизољњои харидоркунанда дар кўчањо ё гузаштан аз
як хона ба хонаи дигар бо пешнињоди молњо барои фурўш;
− гирифтани музди мењнат дар љой.
2370. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳи ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
9520 Фурўшандањо дар кўча ва дар бозорњо
§ 2. 9520. Фурўшандањо дар кўча ва дар бозорњо
2371. Фурўшандањо дар кўча ва дар бозорњо одатан навъњои гуногуни
молњоро дар кўчањову маѓозањои чаканафурўшии майда ва чунин љойњои
љамъиятие, ба монанди, истгоњњо, марказњои дилхушї, кинотеатрњо ё
театрњо савдо мекунанд.
2372. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− муайян кардани навъњои мол, захирањои барои фурўш
пешнињодшуда;
− харидан ё дастрас намудани молњо барои фурўш ё омоданамоии
мањсулоти оддї;
− бор кардан ва фуровардани сабад, зарфњо, љомаданњо, аробањо,
дучархањо ва аробањои бо даст кашанда ва дигар намудњои воситањои
наќлиётї барои њамлу наќли молњо дар кўча ё дар чунин љойњои љамъиятї,
ба монанди, истгоњњо ва кинотеатрњо;
− чидани молњо ё даъваткунї барои љалби диќќати мизољон;
− муносибат бо мизољњои иќтидордор дар кўчањо ё гузаштан аз як
хона ба хонаи дигар бо пешнињоди молњо барои фурўш;
− гирифтани музди мењнат дар љой.
2373. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– дўкондор;
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– резаворфурўш;
– фурўшанда дар бозор;
– фурўшандаи рўзномањо.
2374. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
- фурўшандаи маѓозањо–5213.
191. ЗЕРГУРЎЊИ 96. КОРМАНДОНИ
БЕТАХАССУС ОИД БА ЉАМЪОВАРИИ ПАРТОВЊО
ВА ДИГАР КОРМАНДОНИ БЕТАХАССУС
2375. Кормандони бетахассус оид ба љамъоварии партовњо ва дигар
кормандони бетахассус барои коркардкунї ва истифодаи дуюмдараљаи
партовњо аз иншоот, њавлињо, кўчањо ва дигар љойњои љамъиятї онњоро
љамъоварї намуда, ба хелњо људо мекунанд. Онњо риояи тартиботу
тозагиро дар кўчањо ва љойњои љамъиятї нигоњ дошта, иттилоот ва
лифофањоро дастрас намуда, иљрои корњои якдафъаинаро дар хољагињои
алоњида ё муассисањо иљро мекунанд.
2376. Вазифањои кормандони зергурўњи мазкур одатан иборатанд:
− љамъоварї, баровардан ва фуровардани партовњо;
− рўфтани кўчањо, боѓњо ва дигар љойњои љамъиятї;
− шикастани њезум;
− љамъоварї ва дастрас кардани њезум, об, бастањо, бағоҷ ва иттилоот;
− таконидани чанг аз ќолинњо ва иљрои дигар корњои якмаротибагии
њаммонанд.
2377. Машғулиятњои зергурӯњи мазкур ба гурӯҳҳои хурди зерин таќсим
ме– шаванд:
961
Кормандони бетахассус оид ба љамъоварї ва људокунии партовњо
962
Боркашњо, посбонњо ва коргарони њаммонанд
192. ГУРЎЊИ ХУРДИ 961.
§ 1. Кормандони бетахассус
оид ба љамъоварї ва људокунии партовњо
2378. Кормандони бетахассус оид ба љамъоварї ва људокунии
партовњо бахелњо људокуниро барои коркардкунї ва истифодаи
дуюмбораи партовњои иншоот, кўчањо ва дигар љойњои љамъиятї
љамъовариро ба роњ монда, риояи тартиботутозагииро дар кўчањову
љойњои љамъиятї нигоњ медоранд.
2379. Ба уҳдадорињои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− љамъоварии партовњову мањсулот барои коркардкунии дуюмбораи
партовњо, љойгиркунии онњо дар партовќуттињо ва мошинњо барои
боркашонии партовњо ва ашёи хоми дуюмдараља;
− рўфтани кўчањо, боѓњо ва дигар љойњои љамъиятї;
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− рафтуо дар мошинњои боркаш барои партовњо ва ашёи хоми
дуюмдараља;
− бардоштани зарфи партовњо ва холї кардани љињози дохили онњо
дар мошинњои боркаш ё дар зарфњои калон;
− холї кардани мошинњои боркаш аз партовњо ва ашёи хоми
дуюмдараља;
− љустуљўи партовњо ва љамъоварии маҳсулот барои коркардкунї дар
партовгоњњо, иншооти коммуналї, савдо ва саноат ё дар чунин љойњои
љамъиятї, ба монанди, кўчањо;
− ба хелњо људокунии картон, ќоѓаз, шиша, пластмасса, алюминї ё
дигар масолењи дуюмдараља аз рўйи навъњо;
− љойгиркунонии маҳсулоти дуюмдараљаи короям барои коркардкунї
ва мањсулот дар иншооти махсуси пешбинигардида ва зарфњо барои
нигоњдорї ё кашонидан;
− пайдо намудан ва људокунии ќисмњои љевонњо, таљњизот,
механизмњо ё ќисмњои короям барои таъмир ё истифодаи дуюмдараља;
− кашонидани маҳсулоти коршоям барои коркардкунии дуюмдараљаи
дастї ё бо истифодаи воситањои бемуњаррики наќлиётї;
− фурўши молњои короям барои коркардкунии дуюмдараља ё
истифода бурдан.
2380. Машѓулиятњои гурўњи хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии зерин
дохил мешаванд:
9611
Љамъкунандањо ва коркардкунандањои партовњо
9612
Ба хелњо људокунандагони партовњо
9613
Фаррошони мањаллањо (њавлибонњо) ва кормандони ба њаминњо
монанд
§ 2. 9611. Љамъкунандањо ва коркардкунандањои партовњо
2381. Љамъкунандањо ва коркардкунандањои партовњо ба хелњо
људокунии аввалияро барои коркардкунї ва истифодаи дуюмбораи
партовњои иншоот, њавлињо, кўча ва дигар љойњои љамъиятї ба роњ монда,
риояи тартиботу тозагиро дар љойњои љамъиятї нигоњ медоранд.
2382. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− љамъоварии партовњо ва мањсулот барои коркардкунии дуюмбораи
партовњо ва љойгиркунии онњо дар партовќуттињо ва мошинњо барои
боркашонии партовњо ва ашёи хоми дуюмдараља;
− рафтуо дар мошинњои боркаш барои партовњо ва ашёи хоми
дуюмдараља;
− бардоштани зарфи партовњо ва холї кардани љињози дохили онњо
дар мошинњои боркаш ё дар зарфњои калон;
− холї кардани мошинњои боркаш аз партовњо ва ашёи хоми
дуюмдараља;
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− кашонидани маҳсулоти короям барои коркардкунии дуюмдараљаи
дастї ё бо истифодаи воситањои бемуњаррики наќлиётї;
− фурўши молњои короям барои коркардкунии дуюмдараља ё
истифода бурдан.
2383. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– партовкаш;
– коркардкунандаи партовњо.
2384. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– ронандаи партовњо–8332.
§ 3. 9612. Људокунандагони партовњо
2385. Људокунандагони партовњо ба хелњо људокунии аввалия барои
коркард ва истифодабари дуюми партовњои иншоот, њавлињо, кўчањо ва
дигар љойњои љамъиятї љамъовариро ба роњ монда, риояи тартиботу
тозагиро дар љойњои љамъиятї нигоњ медоранд.
2386. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
− љустуљўи партов ва љамъоварї намудани маҳсулот барои коркардкунї дар партовгоњњо, дар иншооти коммуналї, савдо ва саноатї ё дар
чунин љойњои љамъиятї ба монанди, кўчањо;
− ба хелњо људокунии картон, ќоѓаз, шиша, пластмасса, алюминї ё
дигар масолењи дуюмдараља аз рўйи навъњо;
− љойгиркунонии маҳсулоти дуюмдараљаи коршоям барои коркардкунї ва мањсулот дар иншооти махсуси пешбинигардида ва зарфњо барои
нигоњдорї ё кашонидан;
− пайдо намудан ва људокунии ќисмњои љевонњо, таљњизот, механизмњо ё ќисмњои коршоям барои таъмир ё истифодаи дуюмдараља;
− кашонидани маҳсулоти коршоям барои коркардкунии дуюмдараљаи
дастї ё бо истифодаи воситањои бемуњаррики наќлиётї;
− фурўши молњои короям барои коркардкунии дуюмдараља ё
истифода бурдан.
2387. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
- љамъоварикунандаи партовњо.
2388. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
-ронандаи партовкаш–8332.
§ 4. 9613. Фаррошони мањаллањо
(њавлибонњо) ва кормандони њаммонанд
2389. Фаррошони мањаллањо (њавлибонњо) ва кормандони њаммонанд
кўчањо, боѓњо, фурудгоњњо, вокзалњо ва дигар љойњои љамъиятиро руфта,
тоза мекунанд.
2390. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
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– рўфтурўби кўчањо, боѓњо, фурудгоњњо, вокзалњо ва дигар љойњои
љамъиятї;
– тоза кардани барф;
– таконидани чанги ќолинњо бо истифодаи чангзанакњо барои
ќолинњо;
– тоза кардани партовњо, баргњо, барф аз роњњо ва майдонњо.
2391. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– фаррош дар боѓ;
– фарроши кўчарўб.
193. ГУРЎЊИ ХУРДИ 962.
§ 1. Боркашњо, посбонњо ва коргарони њаммонанд
2392. Боркашњо, посбонњо ва коргарони њаммонанд баѓољ, бор ва
дигар ашёњои мењмонхонањо, вокзалњо, фурўдгоњњо ва дигар намуди
муассисањоро оварда, иншооти муайян, бино, мањаллањоро њифз намуда,
иттилоот, халтањо ва дигар ашёњоро пиёда дар дохили муассисањо ё байни
муассисањо кашонида, дастрас менамоянд.
2393. Ба уҳдадорињои кормандони гурўҳи хурди мазкур одатан дохил
мешаванд:
− кашонидан, дастрас кардани бағоҷу борњо
дар мењмонхонањо,
вокзалњо, фурўдгоњњо ва дар дигар љойњо;
− гирифтан ва тамѓазании бағоҷ тавассути пур кардан ва часпонидани
борхат барои гирифтани бағоҷ;
− њифзи объекту биноњо, иншооту мањаллањо ва дигар муассисањои ба
онњо вобастакардашуда;
− дастраскунии маълумот, халтањо ва дигар ашёњо дар дохили
муассисањо, байни муассисањо ё дар дигар љойњо;
− дастраскунии мањсулоти гуногун барои корхонањо, маѓозањо,
хонањои хусусї ва дигар љойњо ва баръакс.
2394. Машѓулиятњои гурўњҳои хурди мазкур ба гурўҳҳои ибтидоии
зерин тақсим мешаванд:
9621 Ирсолкунандагон, дастрасонњои халтањо ва бағоҷњо ва коргарони
њаммонанд
9622 Гуногункорњо
9623 Љамъоварандагони пул аз автоматњои савдокунї, назоратчињои
њисобкунакњо ва кормандони њаммонанд
9624 Машкобњо ва њезумкашњо
9625 Аробакашњо ва баѓољкашњо (дастї) дар бозорњо ва дар маѓозањо
9629 Коргарони бетахассус ба гурӯњњои дигар шомилнагардида
§ 2. 9621. Ирсолкунандагон, дастрасонњои
халтањо ва бағоҷњо ва коргарони њаммонанд
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2395. Ирсолкунандагон, дастрасонњои халтањо ва бағоҷњо ва
коргарони њаммонанд маълумот, халтањо ва дигар ашёњоро пиёда дар
дохили муассиса ё байни муассисањо, ба хонањои шахсї ва дигар љойњо
кашонида, дастрас менамоянд, инчунин, баѓољњоро, махсусан, ба
мењмонхонањо, вокзалњо ва ба фурўдгоњњо мекашонанд.
2396. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– дастраскунии маълумот, халтањо ва дигар ашёњо дар дохили
муассисањо, байни муассисањо ё дигар љойњо;
– дастраскунии мањсулоти гуногун барои корхонањо, маѓозањо,
хонањои хусусї ва дигар љойњо ва баръакс;
– кашонидан ва дастрас кардани баѓољ, бор ва дигар ашёњои
мењмонхонањо, вокзалњо, фурўдгоњњо ва дигар љойњо;
– гирифтан ва тамѓазании баѓољ тавассути пур кардан ва часпонидани
борхат барои гирифтани баѓољ;
– банаќшагирии хатсайри бештар маќсаднок ва равуо кардан аз рўйи
он;
– ба хелњо људокунии молњои дастрасшаванда мутобиќ ба хатсайри
дастраскунонї.
2397. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– баѓољкаш;
– ирсолкунанда;
– рўзномакаш;
– вараќакаш.
2398. Баъзе машғулиятҳои ҳаммонанди ба гурўњҳои ибтидоии дигар
мансуб:
– хаткашон–4412;
– бурдарасонандаи почта–4412.
§ 3. 9622. Гуногункорњо
2399. Гуногункорњо тозаву ранг намудан ва хизматрасонии техникии
биноњо, мањаллањо ва иншоотро гузаронида, таъмири оддиро ба роњ
мемонанд.
2400. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– таъмири тирезањои шикаста, чањорчўбањо, дарњо, деворњо, мизњо
барои истироњат, рафњо, љевонњои бардеворї ва дигар ашёњо;
– иваз намудани ашёњои вайрон, ба монанди чароѓњои барќї;
– таъмир ва ранг кардани дохили иншоот ва болои берун, бо дар бар
гирифтани деворњо, шифт ва таворањо;
– ба танзим даровардани дарњо ва тирезањо;
– иваз намудани ќабатњои резинии љумакњои лўлањои обгузар;
– таљњизоти дастакњои панљарањои нордбон;
– фаровардани ангишсанг ё њезум ва љобаљокунии онњо дар тањхонаи
иншооти хонањои шахсї ё муассисањо.
2401. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– коргари ёридињанда;
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– гуногункор;
– гуногункор дар мењмонхона.
§ 4. 9623. Љамъоварандагони
пул аз автоматњои савдокунї, назоратчињои
њисобкунакњо ва кормандони њаммонанд
2402. Љамъоварандагони пул аз автоматњои савдокунї, назоратчињои
њисобкунакњо ва кормандони њаммонанд автоматњои савдокуниро ба кор
дароварда, аз њисобкунакњои мошинњои парккардашуда ё аз дигар
контейнерњо, барои тангањо пулњоро ва нишонидињандањои истифодаи
ќувваи барќ, газ ё обро аз онњо мегиранд.
2403. Ба уњдадорињо онњо дохил мешавад:
– ба кор даровардани автоматњои савдокунї ва гирифтани пулњо аз
контейнерњои онњо;
– гирифтани пул аз њисобкунакњои мошинњои тавваќуфкардашуда ё аз
дигар контейнерњои ба њамин монанд барои тангањо;
– гирифтани нишонидињандањои њисобкунаки истифодаи ќувваи барќ,
газ ё об ва баќайдгирии истеъмоли онњо;
– истифода бурдани дафтарњои баќайдгириии молњои пањнкардашуда
ва пулњои љамъовардашуда;
– гардишкунї аз рўйи хатсайри муќарраргардида барои гирифтани
нишондињандањои њисобкунакњо;
– санљидани нишондињандањо дар њолатњое, ки сатњи истеъмол
ѓайриодди мушоњида карда мешаванд, инчунин, сабабњои ѓайримуќаррари
будани онњоро ба ќайд гирифтанд;
– ташхиси њисобкунакњо ба ашёњои пайвасткунандаи иљозатдоданашуда, нуќсонњо ё вайроншавї, боназардошти тамѓањои шикасташуда.
2404. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– назоратчии нишондињандањои њисобкунакњо;
– љамъоварикунандаи пул аз автоматњои савдокунї.
§ 5. 9624. Машкобњо ва њезумкашњо
2405. Машкобњо ва њезумкашњо обу њезумро љамънамуда, онњоро
пиёда ё бо истифодаи аробањокашонида. меоранд.
2406. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– буридаву љамъ намудани њезум дар љангал барои фурўш дар бозор ё
худ барои истифодаи шахсї њамчун сўзишворї;
– бандубасткунии њезумњои љамъкардашуда дар дарзањои хурд ва
кашонидан ё дастраскунии онњо бо воситаи ароба барои ба фурўш
баровардан дар бозор ё барои истифода дар хона;
– кашонидани об аз чоњњо, дарёњо ё њавзњо ва монанди инњо барои
истифода дар хона;
– бо об пур кардани халтањои чармї, сатилњо ё дигар намуди зарфњо
аз љумакњои лўлањои обгузар, дарёњо њавзњо ё чоњњо ва дастраскунии он ба
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љойњои кор, барои хонаи мизољон ё барои нўшидан ба хонањои шахсї, тоза
кардани новањо ё нигањдорї дар зарфњо.
2407. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– машкоб;
– њезумкаш.
§ 6. 9625. Аробакашњо ва баѓољкашњо
(дастї) дар бозорњо ва дар маѓозањо
2408. Аробакашњо ва бағоҷкашњо (дастї) дар бозорњо ва дар маѓозањо
молњои харидашудаи аз бозору маѓозањои хизматрасонї онњоро пиёда ё бо
истифодаи аробањои дастї дастрас мекунанд.
2409. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– расонидани кумак њангоми бастабандї кардан ва кашонидани
молњои харидашуда;
– кашонидани молњо бо даст ё дастраскунии онњо бо ароба ё бо
воситањои наќлиёт то хона.
2410. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– машкоб;
– њезумкаш.
§ 7. 9629. Коргарони бетахассус
ба гурўњњои дигар шомилнагардида
2411. Ба гурўњи ибтидоии мазкур коргарони бетахассус ба дигар
гурўњњо дохилнашуда, ки дар дигар гурўњи асосии гурўњи 9 Коргарони
бетахассус дохил нашудаанд, ворид карда мешаванд. Барои мисол, дар ин
гурўњ кормандоне дохил мешаванд, ки чиптањои таваќќуфгоњиро додаву
љамъоварї менамоянд, ё чиптањои даромаданро ба тамошобинон дастрас
менамоянд, ба мизољон лавозимоти шахсиро дар љойњои либоскашї дода,
ба тамошобинон дар ваќти чорабинињои дилхушкунанда кумак
мерасонанд. Инчунин, ба ин гурўњ шахсоне, ки бо пардохти маблаѓи кам
њамаи намуди корњоро дар хона (хољагидорї) иљро мекунанд ба ѓайр аз
корњои сохтмонї, дохил мешаванд.
2412. Ба уњдадорињои онњо дохил мешавад:
– фурўши чиптањои воридшавї ва талонњо ба тамошобинон барои
чорабинињои дилхушкунанда ё љамъоварии чиптањо, гузарномањо ва
контрмаркањо аз тамошобинон;
– санљиши чиптањо ё гузарномањо барои аслї буданашон дар асоси
нишонањо, ба монанди, ранг ва рўзи додани онњо;
– њамроњї кардани тамошобинон барои баромадан ё пешнињоди дигар
дастурамалњо ва расонидани кумак дар њолати вазъияти фавќулода;
– њамроњї кардани тамошобинон ба њољљатхона, буфет ва телефон;
– роњнамої кардан ба ронандагони мошинњо ба љойњои
таваќќуфгоњњо;
– нигоњбинии минтаќањои таваќќфгоњ барои пешгирї аз зарару
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дуздидии воситањои наќлиёт;
– њисобкунии пардохт барои таваќќуфгоњ ва гирифтани њаќќи хизмат
аз мизољон;
– ба муштариёни муассисањои варзишї ё њаммомњо нишон додани
љойњои либоскашї дар љевонњо пўшидашаванда ё контейнерњо барои
либосњо;
– рўбучин ва партофтани партовњо аз минтаќањо (дачањо), буридаву
тоза намудани токзор, арракуниву шикастани њезум, дигар корњое, ки
тахассус ва донишњои махсусро талаб намекунанд.
2413. Намунаҳои машғулиятҳои ба гурӯҳи ибтидоии мазкур мансуб:
– чиптачии театр;
– назоратчии чипта;
– гардеробчї;
– коргари таваќќуфгоњ;
–мардикор.
194. ГУРЎЊИ АСОСИИ 0. ХИЗМАТЧИЁНИ ҲАРБӢ
2414. Ба хизматчиёни ҳарбӣ ҳайате шомил мебошад, ки онҳо дар
ҳоли ҳозир хизмати ҳарбиро дар қушунҳои қувваҳои мусаллаҳ тариқи
қарордод ё даъват гузашта истодаанд. Ҳар як хизматчии ҳарбӣ
уҳдадориҳои вазифавӣ дорад, ки онҳо ҳаҷм ва ҳудуди иҷрои амалии ба у
мувофиқи функсияҳои вазифаи ишғолнамудааш ва вазифаҳо дар соҳаи
бехатарӣ ва мудофиаи давлат додашударо муайян мекунанд. Ба ҳайати
онҳо
афсарон, генералҳо, инчунин прапоршикҳо, сержантҳо ва
старшинаҳо, курсантҳои муассисаҳои ҳарбӣ-таълимӣ ва аскарон шомил
мебошанд.
2415. Машѓулияти гурўњи асосии мазкур ба гурўњњои зерин дохил
карда мешаванд:
01
Афсарони хизмати њатмии њарбї

011

Афсарони хизмати асосии воќеї

0110
02

Афсарони хизмати асосии воќеї
Хизматчиёни њарбии њайати ѓайриафсарї

021

Хизматчиёни њарбии њайати ѓайриафсарї

0210
03

Хизматчиёни њарбии њайати ѓайриафсарї
Хизматчиёни њарбии њайати ќаторї

031

Хизматчиёни њарбии њайати ќаторї

0310

Хизматчиёни њарбии њайати ќаторї

2416. Истисно аз ин гурӯҳ ташкил мекунад: хизматчиёни дар хизмати
шаҳрвандӣ дар муассисаҳои давлатии ба масъалаҳои мудофиа машғул
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қарордошта, кормандони милитсия, нозирони гумрук ва кормандони
сарҳадӣ ё дигар хадамотҳои шаҳрвандии ҳарбикунонидашуда.
Эзоҳ: Дар дохили гурӯҳи асосии 0 Хизматчиёни ҳарбӣ ҳар як аз се зергурӯҳ дар
сатҳҳои гуногуни тахассус қарор доранд. Зергурӯҳи 01 Афсарони хизмати њатмии њарбї
– сатҳи чоруми тахассус, зергурӯҳи 02 Хизматчиёни њарбии њайати ѓайриафсарї-сатҳи
сеюми тахассус, зергурӯҳи 03 Хизматчиёни њарбии њайати ќаторї- сатҳи якуми тахассус.
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