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ҚАРЗҲО ВА ГРАНТҲОИ 

БАРОБАРАРЗИШ БАРОИ: 

 

➢ Хариди техникаҳои кишоварзӣ; 
➢ Хариди таҷхизоти саноати хӯрокворӣ; 
➢ Боғдорӣ; 
➢ Ташкил ва барқарорсозии манъбаҳои 

энергетикӣ; 
➢ Ташкили сардхонаҳо барои нигаҳдории 

меваҷот; 
➢ Ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва коркарди шир; 
➢ Корхонаи хурди ордбарорӣ; 
➢ Корхонаи хурди пахтатозакунӣ; 
➢ Корхонаи хурди дару тиреза; 
➢ Корхонаи таъмири нақлиёт; 
➢ Нонпазӣ; 
➢ Барқчӣ; 
➢ Сантехникӣ; 
➢ Занбурпарварӣ; 
➢ Гулпарварӣ; 
➢ Қолинбофӣ; 

➢ Дӯзандагӣ; 
➢ Қаннодӣ ва ғайраҳо. 

 
 
ДИГАР ИМТИЁЗҲО: 

✓ Омӯзишҳои ройгон барои ташкил ва 

пешрафти фаъолияти соҳибкорӣ; 

✓ Кӯмак дар таҳияи нақшаи тиҷоратӣ. 
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