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Лоиња 

Регламенти техникї 
"Дар бораи бехатарии орди ѓанигардонидашуда" 

 

Боби 1. Муқаррароти умумӣ  
1.  Регламенти техникї дар бораи бехатарии орди ѓанигардонидашуда" 
(минбаъд - дастури техникї) татбиќ карда мешавад, ки бо маќсади 
таъмини њифзи саломатї ва њаѐти одамон њангоми истеъмоли орди  

ѓанигардонида, инчунин пешгирї намудани амалњои аз ҷониби 
истењсолкунандагон ва пањнкунандагон, барои гумроњ намудани 
истеъмолкунандагон татбиќ карда мешавад.  
2. Иљрои регламенти техникии мазкур дар иншоотњои танзими техникии 
зерин амалї карда мешавад: орди гандумии ѓанигардонидашудаи навњои 
якум ва олї барои истењсоли нон ва мањсулотњои нонї; раванди 

истењсол, нигоњдорї, интиќол, фурӯш, коркард ва нобудсозии орди ѓани-
гардонидашуда.  
3. Барои маќсадњои њамин регламенти техникї мафњумњои дар поѐн 
зикргардида истифода бурда мешаванд:  
тањлили хавфњо – љараѐни љамъоварї ва бањодињии иттилоот дар бораи 
хатарњо ва шароити ба амал оваранда, ки барои ќабул кардани ќарор, ки 
кадом яке аз ин хавфњо таъсир ба бехатарии орди ѓанигардонида ва 
инъикос кардани онњо дар робита ба системаи менељменти бехатарии 
мањсулоти хўрокворї;  
примесњои зараровар – примесњои аз растанињо истењсолшуда, хатарнок 
барои саломатии инсон ва њайвонот;  
намнокї – мазмуни тарї бо фоиз нисбати вазни умумии орди ѓани-
гардонидашуда ;  

зараррасонҳо – зараррасонњои анборї, њайвонотњо, зараррасонњо ва 
нобудкунандагони ѓалла ва ѓалладонагї ҳангоми нигаҳдошт ва интиқол; 
 сирояти зараррасон - мавҷудияти ҳашароти зараррасон дар орди ѓани-
гардонидашуда - ҳашаротҳо ѐ кӯзаҳо; 

олудагии зараррасонҳо - мављудияти дар байни орди ѓанигардонидашуда 
њашароти зараррасон, ќисматњо ва мањсулоти партови онњо; 
олудагии ҳашаротҳо - мавҷудияти ҳашароти зараррасон, пораҳо ва 
маҳсулоти партовӣ онњо дар орди ѓанигардонидашуда; 

 истеҳсолкунанда ва ѐ (фурӯшанда) - шахси ҳуқуқӣ ѐ шахси воқеӣ њамчун 
соҳибкори инфиродӣ, ки аз номи худ истеҳсол ва фурӯши орди ѓани-
гардонидашударо мегузаронад ва тибќи талаботи бехатарии регламенти 
техникӣ масъул (ҷавобгар) мебошад; 



бемории картошка – ин бемориест, ки бактерияҳои споравии аэробӣ ба 
вуҷуд оварда, бо мавҷудияти бӯйи махсус ва (ѐ) торњои луобпардаи дар 
дилаи нон пайдо мегардад;  
таҳлили миқдорӣ - маҷмӯи санҷишҳои техникии орди ѓанигардонида-
шуда  бо мақсади муайян кардани арзиши миқдории нишондиҳандаҳои 
бехатарии он аз ҷониби лабораторияи (марказии) аккредитатсияшуда, 
новобаста аз шакли моликият; 
нуқтаи назорати тавакалї - марҳилаи истеҳсолӣ, ки дар он назорат 
пешгирӣ ѐ рафъи таҳдид ба бехатарии орди ѓанигардонидашуда ѐ то 
сатҳи имконпазири он таъмин карда мешавад; 

омехтаи металломагнитӣ - омехташавӣ, ки дорои хусусияти ба магнит 
ҷалбшавандаро дорад; 

омехтаи минералӣ - омехтаи пайдоиши минерали дошта; 

орд – мањсулот бо андозаи аз 0,14 мм, ки бо роњи коркард ва резакунӣ 

ғалладона тайѐр карда шудааст ва барои истењсоли нон, мањсулотњои 
нонї ќаннодї ва макаронї истифода када мешавад;  
меъѐри витамину минералњо ѐ иловагии минералӣ - миқдори муқаррар-
шудаи омехтаи бисѐркомпонентии витаминҳо ва микроэлементҳо, ки ба 
орд бо мақсади ғанигардонидонии он илова карда мешавад; 

меъѐри орди ѓанигардонидашуда - ҳуҷҷати меъѐрӣ, ки миқдори зарурии 
витамину минералҳоро дар мг ба 1 кг орд муқаррар мекунад;  

безараргардонї - несту нобудсозиии микроорганизмҳо, барангезандањои 
беморињо, ҳашарот, хояндаҳо, ки бо истифода аз воситаҳои физикӣ, 
химиявӣ ва биологӣ гузаронида мешаванд; 

партия - миқдори орди ѓанигардонидашуда, ки якбора барои қабул, 
интиқол ѐ нигоҳдорї пешбинӣ шудааст; 

истеъмолкунандаи орди ѓанигардонидашуда - шахси воқеие, ки танҳо бо 
мақсади истифодабарии шахсӣ мањсулотро харидорӣ мекунад ва 
истифода мебарад (эҳтиѐҷоти дохилии марбут ба фоида) ѐ ташкилот / 
шахсе, ки маҳсулотро бо мақсади фурӯш ѐ тақсимоти минбаъда мегирад; 
пањнкунандагони (дистрибютори) орди ѓанигардонидашуда - шахсони 
воқеӣ, инчунин шахсони ҳуқуқӣ, сарфи назар аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ 
ва шакли моликият, ки ба воридот ва фурӯши орди ѓанигардонидашуда 
сарукор доранд; 
фуруши орди ѓанигардонидашуда - додани њуќуќи моликият асоси 
ҷуброншаванда ба соҳибмулки орди ѓанигардонидашуда; 

системаи идоракунии бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ - системаест, ки 
хатарҳоро муайян мекунад, баҳо медиҳад ва назорат мекунад, ки хавфи 
таъсир расонданро ба бехатарии орди ѓанигардонидашуда доранд; 
шароити нигоҳдорӣ - параметрҳои оптималии муҳити зист (ҳарорат, намӣ 
дар муҳити атроф, ҳолати рӯшноӣ ва ғайра) ва қоидаҳои коркард (чораҳо 
оид ба пешгирии вайроншавии зарароварњо, ҳашаротҳо, хояндаҳо; 
чораҳои оид ба бутун нигоҳ доштани бастабандњо ва ғайра), ки барои 
таъмини бехатарии хусусиятҳои органолептикӣ, физикию кимиѐвї ва 
нишондиҳандаҳои бехатарӣ, ки ба маҳсулоти хӯрокворӣ хосанд;  



нобудсозї - истифодаи орд, ки ба талаботи регламенти техникї мазкур 
ҷавобгӯй нест, ба ғайр аз мақсадҳое, ки маҳсулот барои он таъин шудааст 
ва ѐ одатан он истифода мешавад, ѐ нестунобуд кардани маҳсулоти 
истифоданашудаи таъиншуда. 

омехтаи металломагнитӣ - омехташавї, ки дорои хусусияти ба магнит 
ҷалбшавандаро дорад; омехтаи минералӣ; 
Боби 2. Муайян кардани орди ѓанигардонидашуда  
4. Муайян кардани гурӯҳҳои орди ѓанигардонида гузаронида мешавад, 
бо масқади:  
- таъмини ҳуқуқи истеъмолкунандагон барои интихоби асосноки 
маҳсулот бо назардошти маълумотњои даќиќ дар бораи онҳо; 
-  ҳимояи истеъмолкунанда аз истеҳсолкунандаи (фурӯшандаи) беинсоф; 

- муќаррар кардани мутобиќати орди ѓанигардонидашуда, аз љумла 
номи он ба талаботи регламенти техникии мазкур; 
4 - баҳодињї ба мувофиқати орди ѓанигардонидашуда бо маълумоти аз 
ҷониби истеҳсолкунанда (фурӯшанда) пешнињодшуда. 
5. Муайян намудани орди ѓанигардонидашуда аз ҷониби аризадиҳанда 
дар ҳолатҳои зерин амалӣ карда мешавад: 
- муайян кардани мансубияти орди ѓанигардонадашуда ба объектҳои 
танзими техникї. Идентификатсия бо роҳи муқоисаи визуалии маълумот 
дар бораи бастабандии истеъмолӣ ѐ дар ҳуҷҷатҳои ҳамроҳикунанда 
нишон додашуда бо назардошти аломатҳои дар банди 3 Регламенти 
техникӣ ва стандартҳои дахлдор ифодаѐфта сурат мегирад; 
- маълумоти нодуруст ва ѐ носаҳеҳ барои мушаххасоти маҳсулот; 
Идентификатсия дар асоси нишондиҳандаҳои њавосї (органолептика) ва 
физикию кимиѐвї, ки дар стандартҳо ва ҳуҷҷатҳои технологӣ муқаррар 
шудаанд, гузаронида мешавад. 
7. Талаботи стандартҳои интихоб, қоидаҳо ва усулҳои озмоиш ва 
ченкунии орди фортификатсияшуда, инчунин равандҳои истеҳсол, 
нигоҳдорӣ, интиқол, фурӯш, ихтиѐрдории орди форвард мутобиқи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешаванд ва набояд 
ба талаботи ин Низомномаи техникӣ мухолиф бошанд. 
Боби 3. Талабот нисбат ба бехатарии орди ѓанигардонидашуда  
8. Орди ѓанигардонидашуда аз рўи нишондиҳандаҳои таркиби моддаҳои 
кимиѐвї, радиоактивӣ, фаъоли биологӣ ва пайвастагиҳои онҳо, 
микроорганизмҳо ва дигар организмҳои биологӣ, ки ба ҳаѐт ѐ саломатии 
наслҳои ҳозира ва оянда таҳдид мекунанд, набояд аз сатҳи меъѐрњои 
қабулгардида зиѐд бошад. 
Орди ѓанигардонидашуда тибќи талаботи бехатарї бояд ба 
муқаррароте, ки дар замимаи 1-и регламенти техникӣ муқаррар шудааст, 
мувофиқат намояд.  
9. Нишондиҳандаҳои бехатарии орди ѓанигардонидашуда аз рӯи 
бӯйнокї ва мазза, мавҷудияти омехтањои минералӣ, таркиби омехтањои 
металломагнитӣ, намӣ, сироятѐбӣ, ифлосшавӣ ва бемории картошка 



бояд, ба талаботи дар замимаи 2-и регламенти техникӣ муқарраршуда 
мувофиқ бошанд. 
10. Ғанигардонӣ набояд хусусиятҳои истеъмолии маҳсулотро коҳиш 
диҳад, таркиб ва ҳаљми дигар моддаҳои хӯрокаи дар таркибашон 
камшударо коҳиш диҳад ва (ѐ) ба бехатарии онҳо таъсир расонад. 
Орди ѓанигардонидашуда набояд бӯї ва маззаи бегона ва ҳамроҳҳоро 
дошта бошад. 
11.Витамин ва минералҳо, омехтањои минералӣ, ки барои ғанигардонии 
орд истифода мешаванд, бояд ба талаботи стандартњои давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ бошанд. Миќдори витамин ва иловаҳои 
минералӣ орди бо микроэлементҳо бой карда шуда, аз ҷониби мақоми 
ваколатдори давлатӣ, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад. 
12. Миқдори микроэлементҳои воридшуда ба маҳсулот бояд дар давраи 
нигоҳдорӣ дар маҳсулоти ғанигардонидашуда нигоҳ дошта шавад. 
13. Дар тамѓакоѓази истифодаи ҳатмии калимаи "ғанишуда" дохил карда 
шудааст, ки дар чопи калон бо истифодаи логотипи «Ѓанигардонида-
шуда», бо нишон додани номи микроэлементҳои воридшуда, тавсияҳо ва 
нишонаҳои огоҳкунанда оид ба истифодаи он барои гурӯҳҳои муайяни 
аҳолӣ дохил карда мешавад. 

Боби 4. Талабот ба ҷараѐни истеҳсол, нигоҳдорӣ, интиқол, фурӯш ва 

нобудсозии орди ғанигардонидашуда  
14. Истеҳсолкунандаи орди ғанигардонидашуда бехатарии зиддисӯхторӣ, 
санитарӣ, эпидемиологӣ ва экологии истифодабарии биною иншооти 
истеҳсолӣ, таҷҳизот ва ҳудудро мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва талаботи Регламенти техникӣ таъмин менамояд. 
15. Равандҳои истеҳсолии орди ѓанигардонидашуда, бояд бартараф ѐ 
таҳкими хавфҳои зеринро таъмин намоянд: 
- олудагии маҳсулот бо микотоксинҳо; 
- сироят бо зараррасонҳо; 
- олуда шудан аз ҳашароти зараррасон ѐ олудаҳо; 
- аз меъѐр зиѐд шудани миқдори маъдан; 
- аз меъѐр зиѐд шудани миқдори олудањои металломагнитӣ; 
- аз меъѐр зиѐд будани ифлосҳои зарарнок; 
- маводи моеъ аз ҳад зиѐд; 
- рушди бемориҳои нони картошкагї. 
16. Хавфҳое, ки дар банди 15 регламенти техникӣ зикр шудаанд, бояд 
тавассути равандҳои технологӣ ва (ѐ) техникаи дар лоиҳакашӣ, сохтмон 
пешбинишуда ва дар ҷараѐни фаъолияти корхонаҳои ордбарорї анҷом 
додашуда бартараф ѐ ба сатҳи бехатар бурда шаванд. 
Агар ҳашароти зинда дар орди ѓанигардонидашуда ошкор карда шуда 
бошад, дар он сурат ҷудосозї, таҳқиқи онҳо ва инчунин аэрацияи орди 
ѓанигардонидашуда гузаронида мешавад. 



17. Омехтаи металлию-магнитӣ бояд, аз орди ѓанигардонидашуда бо 
ҷудосози магнитӣ ва сутунҳои магнитӣ, ки пеш аз бастабандии орд 
гузошташудааст, бояд гирифта шавад. 
18. Пешгирии ифлосшавии орди ѓанигардонидашуда бо бактерияҳои 
спорадорї, ки боиси касалиҳои нони картошка мешаванд, бояд бо роҳи 
таъмин кардани шароити мусоиди ҳарорат ва намӣ ва риояи реҷаи 
шустани таҷҳизот ба даст оварда шавад. 
19. Бехатарии орди ѓанигардонидашуда ҳангоми истеҳсол, нигоҳдорӣ, 
интиқол, фурӯш ва нобудсозии он ба принсипҳои зерин асос меѐбад: 
- муайян кардани марҳилаҳои назоратшавандаи равандҳои истеҳсолӣ 
(нуқтаҳои назоратӣ) ҳангоми таҳияи технологияҳо ва ретсептураи 
истеҳсоли орди ѓанигардонидашуда дар асоси таҳлили хавф бо мақсади 
ошкор кардани вайронкуниҳои технологӣ, ки ба бехатарии орди 
ѓанигардонидашуда таъсири манфӣ расонида метавонанд; 
- мониторинги бехатарии орди ѓанигардонидашуда тавассути восита ва 
тадбирҳое, ки эътимоднокӣ ва пурраи назоратро таъмин мекунанд; 
- назорати ашѐи хом, воситаҳои технологӣ ва маводҳои ѐрирасон, 
инчунин назорат аз болои орди ѓанигардонидашуда дар марҳилаҳои 
ҷараѐни технологӣ ва маҳсулоти тайѐр; 
- назорати кори таҷҳизоти технологӣ; 
- пешбурд ва нигоҳдории ҳуҷҷатҳо дар васоити коғазӣ ва электронӣ; 
- интихоби ҷадвал ва намудҳои тозакунӣ, шустан, дезинфексия, безарар-
гардонии биноҳои истеҳсолӣ; 
- риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ дар ҳар марҳила ва қисматҳои раванд; 
- муайян кардани масъулият ва ваколати кормандони ба истеҳсол ва 
идоракунї ҷалбшуда. 
20. Татбиқи принсипҳо тавассути интихоби системаи идоракунӣ ва 
таъмини бехатарии орди ѓанигардонидашуда истеҳсол карда мешавад. 
21. Таҷҳизоти технологӣ, инвентарњо, ки метавонанд бо ашѐи хом соиш 
хурад, микроэлементҳо ва орди ѓанигардонидашуда бояд: 
- аз маводҳое, ки барои истифода бо ин намуди маҳсулот тасдиқ шуда, 
истењсол карда шаванд; 
- тавре насб карда шавад, ки онҳо барои анҷом додани корҳои таъмирӣ 
ба осонӣ дастрас бошанд; 
- тоза, шуста ва дезинфексия карданашон осон бошад, ки басомади онҳо 
барои пешгирии хатари олудашавии орди ѓанигардонидашуда бояд 
кифоя бошад. 
22. Шароити нигоҳдории орди ѓанигардонидашуда бояд, хатарҳои 
зеринро аз байн барад ѐ ба таври назаррас коҳиш диҳад: 
- сироят бо зараррасонҳо; 
- олуда шудан аз ҳашароти зараррасон ѐ олудаҳо; 
- аз меъѐр зиѐд шудани миќдори намии орди ѓанигардонидашуда; 
- олуда шудан бо зараррасонҳо; 
- худидоракунии гармидиҳӣ. 



23. Орди ѓанигардонидашуда, бояд дар анборҳои махсус ҷудошуда, ки бо 
ин мақсад бо қуттӣ таҷҳизонида шудаанд, - дар қуттиҳо, дар 
бастабандишуда - дар палаҳои паллета нигоҳ дошта шавад. Орди 
ѓанигардонидашуда, дар зарфҳои хурд ҷойгир карда шуда, дар зарфҳои 
интиқолӣ нигоҳ дошта мешавад. Дар байни рафњо масофа барои 
назорати орди ѓанигардонидашуда ва интиқол он ба нақлиѐти 
автомобилӣ ва роҳи оҳан пешбинї карда мешавад. 
24. Анборҳои нигоњдории орди ѓанигардонидашуда бояд хушк, 
њавогузар, тоза ва бӯйи бегона надошта бошанд, аз борон, ворид шудан 
аз ҳашаротҳо ва паррандагон муҳофизат карда шаванд. 
Дар анборҳои нигоҳдории орди ѓанигардонидашуда, мунтазам 
тозакунии механикӣ, дезинфексия ва дератизатсия бояд њатман 
гузаронида шавад. 
Дар анбор якҷоя љойгир кардани орд бо ғалла, партовҳо, кӯза, хӯроки 
омехта ѐ контейнерҳо, инчунин тозакунии орд, тоза кардани зарфҳо дар 
анборҳо, ки дар он ҷо орди ѓанигардонидашуда нигоњ дошта шудааст, 
манъ аст. 
25. Мӯҳлати истеъмолии орди ѓанигардонидашуда бо назардошти 
шароити нигоҳдории аз ҷониби истеҳсолкунанда пешнињодгашта дар 
мувофиқа бо мақоми ваколатдор - Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. 
26. Бехатарии орди ѓанигардонидашуда њангоми нигоҳдорӣ, тибқи 
тартиби муқаррарнамудаи истеҳсолкунанда аз рӯи нишондодњои 
ҳарорати бино, намӣ, бӯй, мазза, сироят аз ҳашароти зараррасон ва 
касалиҳои нони картошка назорат карда мешавад. 
27. Орди ѓанигардонидашуда дар контейнерњо тавассути нақлиѐти 
автомобилї ѐ роҳи оҳан интиқол дода мешавад. 
Интиқолдиҳандаҳои орд ва контейнерҳо бояд хушк, тоза, аз бӯй ва 
ҳашаротҳо эмин бошанд, аз намӣ ва хок муҳофизат карда шаванд. 
28. Интиқоли орди ѓанигардонидашуда дар контейнерҳои нақлиѐтӣ бо 
ҳама намуди наќлиѐти боркаш,  ки бехатарии борҳои интиқолшавандаро 
таъмин менамояд, анҷом дода мешавад. 
29. Ҳангоми фурӯши орди ѓанигардонидашуда истеҳсолкунанда бояд, 
онро бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи риояи талаботи Регламенти техникии 
мазкур ҳамроњї намояд. 
Ҳуљљатҳои ҳамроҳикунанда бояд дорои маълумоти зерин бошанд: 
- номи маҳсулот; 
- маълумот дар бораи ҳуҷҷатҳои дорои стандартҳое, ки ба ин маҳсулот 
мувофиқанд; 
- номи истеҳсолкунанда, маҳалли ҷойгиршавии он; 
- массаи партияи маҳсулот; 
- шароити нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл, фурӯши маҳсулот. 
30. Орди ѓанигардонидашуда аз муомилот бароварда мешавад: Агар; 
- ба талаботҳои ин регламенти техникӣ мувофиқат накунад; 



- надоштани ҳуҷҷатҳои истеҳсолкунанда оид ба тасдиқкунии пайдоиши 
орди ѓанигардонидашуда; 
- мўњлати ба охир нарасидан ѐ гузаштани он; 
- бо иттилооте, ки қонунгузории амалкунанда пешбинӣ кардааст ва ѐ ин 
гуна маълумот мавҷуд нест, қайд карда нашуда бошад. 
31. Орди ғанигардонидашуда, ки ба талаботи регламенти техникӣ 
ҷавобгӯ нест ва барои истифодабарї коршоям мебошад.  
- дар сурати мавҷуд будани хулосаи мусбии мақоми ваколатдори давлатї 
соњањои назорати санитарї, ветеринарӣ ва фитосанитарӣ бо маќсади 
њамчун озуќа дар хўроки чорво истифода карда мешавад; 
- бо мақсади хӯрокворӣ чорво - бо мақсадҳои техникӣ истифода бурда 
мешаванд; 
- барои мақсадҳои озуќаворї, хӯрокворӣ ва техникӣ - тибқи талабот "Дар 
бораи тартиби таҳлил, нобудкунӣ (коркарди) маҳсулот (молҳое, ки барои 
фурӯш корношоям эътироф шудаанд" аз 04.17.2006, № 56 f / a), ки дар 
Вазорат адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами № 201 аз 18 апрели 
соли 2006., сабти ном шудаанд, нобуд карда мешаванд.  

Боби 5. Талабот ба борпеч ва тамѓаќоѓазкунии орди ѓанигардонидашуда 
32. Бастабандии орди ѓанигардонидашуда бояд, бехатарии таркиби 
витамину минералњо ва иловаҳои минералиро дар ҳаҷми пешбини 
намудаи регламенти техникии мазкур таъмин намояд ва аз масолеҳе, ки 
мақоми ваколатдори давлатї-Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии 
ањолии Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шудаааст, сурат мегирад. 
33. Тамғагузорӣ ба ҳар як воҳиди бастаи истеъмолӣ бояд гузошта шуда, 
дорои маълумоти зайли ҳатмӣ бо забонҳои давлатӣ ва расмӣ бошад: 
- номи маҳсулот; 
- навъ; 
- ном, маҳалли ҷойгиршавии истеҳсолкунанда (суроғаи ҳуқуқӣ, 
мамлакати пайдоиш); 
- тамғаи молии истеҳсолкунанда (агар бошад); 
- вазни холис; 
- арзиши ғизоӣ; 
- санаи истењсол ва раќами ивазкунандаи бастабанд; 
- шароити нигоҳдорӣ; 
- муҳлати истифода; 
- нишон додани ҳуҷҷат (стандарт, регламенти техникӣ), ки мутобиқи он 
орди ғанигардонидашуда истеҳсол ва муайян карда мешавад (иҷозат 
дода мешавад, ки бидуни соли тасдиқ тасдиқ карда шавад); 
- калимаҳои "бойкардашуда", мутобиқи банди 13-и регламенти техникӣ; 
- логотипи аз ҷониби омма қабулшуда, ки номи иловаҳоро нишон 
медиҳад. 
34. Маълумоти якхела ба нишонаҳои дар халтаҳо ҷойдошта истифода 
мешавад. 

Боби 6. Арзѐбии мувофиқати орди ѓанигардонидашуда 



 35. Орди ѓанигардонидашуда, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол ва 
ба қаламрави он ворид карда шудааст, метавонад танҳо дар бозори 
дохилӣ ҷойгир карда шавад, агар он ба талаботи муқаррарнамудаи 
регламенти техникии мазкур ҷавобгӯй бошад. 
36. Арзѐбии мувофиқати орди ѓанигардонидашуда дар шаклҳои зерин 
амалӣ карда мешавад: 
1) назорати истеҳсолӣ; 
2) эъломияи мутобиқат; 
3) назорати давлатӣ. 
37. Шахсони воқеӣ ѐ ҳуқуқие, ки истеҳсоли орди ѓанигардонидашударо 
анҷом медиҳанд, назорати истеҳсолиро дар ҳар як марҳилаи раванди 
истеҳсолӣ ва технологӣ дар асоси таҳлили хавфҳо ва нуқтаҳои назоратӣ ѐ 
системаи идоракунии бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ, ки бояд тасдиқ 
карда шаванд, тибќи тартиби муќарраршуда назорат мекунанд. 
38. Назорати истеҳсолӣ, тибқи барномаи тасдиқнамудаи роҳбари 
ташкилот, соҳибкори инфиродӣ ѐ шахси ваколатдори ӯ бо тартиби 
муќарраргардида. амалӣ карда мешавад. 
39. Барномаи назорати истеҳсолӣ бояд инњоро дар бар гирад: 
- параметрњои назоратшавандаи равандњои технологӣ; 
- басомади назорати озмоишии лаборатории орди ѓанигардонидашуда аз 
ҷиҳати бехатарӣ; 
- басомади назорати озмоишии лаборатории микроэлементҳо; 
- ҷадвал ва намудҳои шуста, тозакунї, дезинфексия ва дезинсексия; 
- ҷадвал ва намудҳои хизматрасонии таҷҳизот ва ашѐи корї; 
- роҳҳои баргардонидан, тозакунӣ ва коркарди орди ѓанигардонида; 
- чорабиниҳо оид ба таъмини гигиенӣ ва муоинаи тиббии кормандон; 
- нуқтаҳои назоратшавандаи ифлосшавии эҳтимолӣ (нуқтаҳои назоратӣ); 
- тартиби бозхонди (гирифтан аз муомилот) орди ѓанигардонидашуда, ки 
ба талаботи регламенти техникӣ мувофиқ нест; 
- номгӯи дигар усулҳо, барномаҳо ва расмиѐте, ки ба бехатарии маҳсулот 
таъсир мерасонанд. 
40. Ҳангоми назорати истеҳсолӣ, бояд намудҳои корҳои зерин анҷом 
дода шаванд: 
- ба қайд гирифтани иттилоот дар бораи истифодаи микроэлементҳо; 
- назорати миқдор ва суръати ҷараѐни орд; 
- таҳлили орди ѓанигардонидашуда барои мавҷудияти оҳан. 
41. Тағйирот ба барномаи назорати истеҳсолӣ дар ҳолатҳои тағйироти 
ташкилӣ, муҳандисӣ ѐ техникӣ дар шароити истеҳсолӣ, равандҳои 
технологӣ ѐ тағйирѐбии шароити фурӯши орди ѓанигардонидашуда 
ворид карда мешаванд. 
42. Назорати истеҳсолӣ бояд, бо санҷиши лаборатории орди 
ѓанигардонидашуда њамроњ гузаронида шавад. Озмоишҳои орди 
ѓанигардонидашуда, ки ба талаботи муқаррарнамудаи регламенти 
техникии мазкур ба таври дуруст муайян карда шудааст, дар 
лабораторияи (марказии) аккредитатсияшуда, новобаста аз шакли 



моликият, гузаронида мешавад. Тибқи натиҷаҳои санҷиш, лабораторияи 
(марказии) аккредитатсияшуда протоколи санҷишро дар шакли 
муқарраршуда медиҳад. 
43. Дархости мутобиқати орди ѓанигардонидашударо аризадиҳанда бо 
роҳи қабули эъломия дар асоси далелҳои худ ва (ѐ) дар асоси далелҳои бо 
иштироки шахси сеюм ба даст оварда, амалӣ менамояд. 
44. Довталаб декларатсияи мувофиқатро дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқ-

кунандаи мутобиқати орди ѓанигардонидашуда ба талаботи муқаррар-
гардидаи ҳатмӣ қабул мекунад. 
Довталаб ҳуқуқ дорад мутобиқи яке аз схемаҳои зерин мутобиқатро 
эълом кунад:  
1) Нақшаи Д 1 - ҳангоми пешниҳоди эъломияи мувофиқати орди 
ѓанигардонидашуда дар асоси далелҳои худ истифода бурда мешавад. 
Дар ин ҳолат, аризадиҳандае, ки декларатсияро қабул мекунад, барои 
тасдиқи мувофиқати орди ѓанигардонида ба талаботи ин регламенти 
техникӣ мустақилона заминаи далелиро ба вуҷуд меорад; 
2) Нақшаи Д 2 - дар ҳамон шароите, ки Нақшаи Д 1 истифода бурда 
мешавад, вале ба ғайр аз далелҳои худ, аризадиҳанда дар маҷмӯи 
ҳуҷҷатҳои техникӣ ҳисоботи озмоиши маҳсулоти эълонкардаи тарафи 
сеюмро дар озмоишгоҳҳои аккредитатсияшуда ворид менамояд; 
3) Нақшаи Д 2a - дар ҳамон шароите, ки нақшаи Д 2 татбиқ карда 
мешавад, вале ба ғайр аз далелҳои худ, довталаб шаҳодатнома барои 
системаи идоракунии бехатарии хўроквории истеҳсоли орд ѓани-
гардонидашудаи худї, маҳсулоти бастабандишуда ва маҳсулоти дигарро 
пешниҳод мекунад. 
45. Шаҳодатномаи системаи менељменти идоракунии бехатарии 
маҳсулоти хӯрокворӣ метавонад ҳамчун як қисми далелҳо барои ҳар як 
эъломияи ғанишудаи схемаи мутобиқати орд истифода шавад. 
46. Базаи далелҳо бояд, натиҷаи санҷишењоеро дар бар гирад, ки 
мувофиқати регламенти техникиро тасдиқ кунанд. Чунин омӯзиш 
(санҷиш) метавонад дар лабораторияи (марказии) аккредитатсияшуда, 
новобаста аз шакли моликият санҷиш гузаронида шавад. 
47. Ба сифати далел пойгоњ (база) метавонанд ҳамчун далел истифода 
шавад: 
1) ҳуҷҷатҳои техникӣ; 
2) натиҷаҳои озмоишҳо ва андозагириҳои худї; 
3) сертификатҳои мутобиқат ѐ протоколҳои санҷиши ашѐи хом, маводњо 
ва ҷузъҳо; 
4) ҳуҷҷатҳое, ки бо санадҳои меъѐрию ҳуқуқӣ ва мақомоти ваколатдор  
барои ѓанигардонии орд дода шудаанд (хулосаи санитарӣ-эпидемиологӣ, 
шаҳодатномаи гигиении, хулосаи бехатарии зидди сӯхтор ва ғайра); 
5) дигар ҳуҷҷатҳое, ки барои тасдиқи мутобиқати орди ѓанигардонида 
эълоншуда ва асос будан ба талаботи регламенти техникии мазкур. 



48. Эъломияи мутобиқат ба мӯҳлати муқарраркардаи аризадиҳанда дар 
асоси давраи банақшагирифтаи истеҳсоли орд ѓанигардонидашуда ѐ дар 
мӯҳлати фурӯши як қисми ин орд, қабул карда мешавад. 
Ҳангоми истеҳсоли орди ѓанигардонидашуда эъломияи мутобиқат ба 
мӯҳлати на зиѐда аз 3 сол қабул карда мешавад. Ҳангоми фурӯхтани як 
партияи орди ғизоӣ, эъломияи мутобиқат ба мӯҳлати на зиѐдтар аз 
мӯҳлати нигоҳдории партияи дар декларатсия нишондодашуда, қабул 
карда мешавад. 
49. Эъломияи мутобиқат барои орди ѓанигардонидашудаи муайян ѐ 
гурӯҳи орди ѓанигардонидашуда якхелаи аз ҷониби як истеҳсолкунанда 
қабулшуда ва мутобиқи талаботи Регламенти техникии мазкур эълом 
карда мешавад. Ҳамзамон, замимаи эъломияи мутобиқат барои гурӯҳи 
орди ғанигардонидашуда, ки рӯйхати маҳсулоте, ки ба он марбут аст ва 
(ѐ) маълумоти иловагӣ, ки ба эъломияи мутобиқат дохил карда 
нашудаанд, тартиб дода мешавад. 
 
50. Эъломияи қабулшуда дар бораи мутобиқати орди ғанигардонида-
шуда ба талаботи Регламенти техникии мазкур бояд, аз ҷониби мақоми 
ваколатдори давлатӣ дар соњањои назорати санитарӣ, байторӣ ва 
фитосанитарӣ, тибқи тартиби муқарраршуда ба қайд гирифта шавад 
51. Назорати давлатии риояи муқаррароти регламенти техникӣ дар 
марҳилаи истеҳсол ва муомилоти орди ғанигардонида, тибқи қонун-
гузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Тартиби назорати 
давлатиро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд. 
52. Ҷорӣ намудани системаи идоракунии бехатарии хўрокворї дар 
истеҳсоли орди ғанигардонида, аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки 
ба истеҳсоли он машғуланд, вазифадор мебошанд, ки системаи 
самарабахши идоракунии бехатарии хўроквориро таҳия, ҳуҷҷатгузорӣ, 
татбиқ ва нигоҳ дорад, инчунин назорати истеҳсолиро дар ҳар марҳилаи 
истеҳсолот таъмин намояд. раванде, ки аз системаи таҳлили хатар ва 
нуқтаҳои назорати муҳим ѐ системаи идоракунии бехатарї маҳсулоти 
хӯрокворӣ асос ѐфтааст. Эъломияи мутобиқати орди ғанигардонида-
шуда, ки дар Регламенти техникӣ пешбинӣ шудааст, то лаҳзаи ҷорӣ 
намудани истењсолкунанда ва тасдиқи системаи менеҷменти бехатарии 
маҳсулоти хӯрокворї дар корхона амалї карда мешавад.  
53. Ҳуҷҷатҳои тасдиқи мутобиқат, аломати мутобиқат, ҳисоботи 
озмоишии орди ғанигардонидашуда, ки берун аз қаламрави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон гирифта шудаанд, бояд тибқи шартномаҳои байналмилалӣ 
ва созишномаҳои байнидавлатӣ, ки бо тартиби муқаррарнамудаи қонун 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибори қонунӣ пайдо кардаанд, эътироф 
карда шаванд. 

Боби 7. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани орди ғанигардонидашуда тибќи 

муқаррароти Регламенти техникӣ 
54. Барои вайрон кардани талаботи регламенти техникии мазкур, тибќи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. 



55. Истеҳсолкунанда (фурӯшанда) барои зараре, ки бинобар риоя 
накардани ин Регламенти техникӣ вобаста аст, мутобиқи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷуброн карда мешавад. Ҳамзамон, истеҳсол-
кунанда (фурӯшанда) бояд, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои пешгирии зарар ба ашхоси дигар, моликият ва муҳити 
зист онҳо чораҳо андешад. 
56. Бартараф намудани камбудиҳо, нест кардани маҳсулоти бесифат, 
хатарнок ва интиқоли онҳо ба маҳалли бартарафнамудани камбудиҳо ѐ 
ба маҳалли ҷойгиркунӣ истеҳсолкунанда (фурӯшанда) аз ҳисоби ӯ анҷом 
дода мешавад. 

Боби 8. Муқаррароти хотимавӣ 

57. Қабл аз эътибор пайдо кардани Регламенти техникии орди 
ғанигардонидашуда, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол 
ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешавад, бояд ба талаботи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ бошад. 
 
58. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи мувофиқатї, ки то эътибор пайдо кардани 
ҳамин регламенти техникӣ ҳисобида эътибор доранд то ба охир 
расидани мӯҳлати амали онҳо.  
59. Аз рӯзи эътибор пайдо кардани Регламенти техники мазкур қарорҳои 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар қаламрави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соҳаи бехатарии орди ѓанигардонидашуда татбиқ карда 
мешаванд, ҷараѐни истеҳсол, нигоҳдорӣ, интиқол, фурӯш ва ба 
ихтиѐрдории он, агар ба ин Регламенти техникӣ мухолиф набошанд, 
татбиқ карда мешавад. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замимаи 1 
бо ќарори Њукумати 

 Љумњурии Тољикистон  
аз «____»_______с.2019, №___ 

тасдиќ шудааст  

 
Регламенти техникї  «Дар бораи бехатарии орди 

ѓанигардонидашуда» 
 

Нишондиҳандаҳои бехатарии орди ѓанигардонидашуда 
Номи  махсулот  
Сатҳи иҷозатдодашуда, мг / кг, на бештар аз 

Эзоҳ: Орди ѓанигардонидашуда 
Унсурҳои заҳрнок:  - свинец  - 0,5 ашѐи хом 
        - арсений - 0,2 ашѐи хом 
        - кадмий - 0.1 ашѐи хом 
        - симоб - 0,03 барои ашѐи хом 
Микотоксинҳо:   - афлатоксин B1 - 0.005 
       - дезоксиниваленол  - 0,7 дар гандум 
       - Токсинҳои Т-2 - 0,1 
       - зеараленон - 0,2 дар гандум 
 

Пестисидҳо:   - гексахлоросиклогексанан (альфа, гамма, бета- 
                                              изомерҳо) - 0,5 ашѐи хом 
       - DDT ва метаболитҳои он - 0,02 барои ашѐи хом 
        - гексахлоробензол - 0,01 гандум 
       - пеститсидҳои органию-симобӣ - Барои ашѐи хом  

                                               иҷозат дода намешавад - 2.4 
         - кислотаҳо, намакҳои он, эфирҳо - иҷозат  
                                              дода намешавад - мувофиқи ашѐи хом 
 

Радионуклидҳо (Бк / кг):  - цезий-137: 60 - аз ашѐи хом 



          - стронций-90, 30 - аз ашѐи хом 
Сирояти орди ѓанигардонида бо патогени гандуми «бемории картошка» 
Нони шаклдор ва нонпазӣ манъ аст. пас аз 24 соат пухтан бо санљиши 
лабораторї.  
Заҳролудшавӣ бо захираҳои ғалладона - иҷозат дода намешавад. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Замимаи 2 
бо ќарори Њукумати 

 Љумњурии Тољикистон  
аз «____»_______с.2019, №___ 

тасдиќ шудааст  
 

 
Регламенти техникї 

«Дар бораи бехатарии орди  ѓанигардонидашуда» 
 
Нишондиҳандаҳои бехатарии орди ѓанигардонидашуда 
№, раќами тартибї  
Номи нишондиҳандаҳо 
Талаботи иҷрои 
1. Бӯй; - буйнок, на маѓордор 
2. Мазза: не ширин, на талх 
3. Мавҷуд будани омехтаҳои минералӣ 

Ҳангоми хоидан, набояд кришаро ҳис кунед 
4. Омехтаи металломагнитӣ, мг ба 1 кг орди ѓанигардида; андозаи зарраҳои 
инфиродӣ дар андозаи калонтарини хатти 0,3 мм ва (ѐ) массаи на бештар аз 0,4 
мг, на бештар аз 3,0 
5. Намӣ, бо%, на зиѐдтар: - орди ѓанигардида аз гандум дурушт ва гандуми 
нарм баландсоишдода барои макарон 15,0 
  



 


