Бо ќарори директори Агентии
амнияти ядроӣ ва радиатсионии
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон
аз «3 » декабри соли 2020, № 88
тасдиқ гардидааст
МЕЪЁР ВА ҚОИДАҲОИ ГУЗАРОНИДАНИ СОЛИМГАРДОНИИ
МИНТАЌАЊОЕ, КИ БО МАВОДИ РАДИОАКТИВЇ ОЛУДА ГАРДИДААНД
1.
МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ
1. Меъёр ва қоидаҳои гузаронидани солимгардонии минтаќањое, ки бо маводи
радиоактивї олуда гардидаанд (минбаъд - Ќоидањо) ќоидањои асосиро нисбати
муҳофизати одамон аз таъсироти афканишоти ионофар айни замон ва дар оянда, ҷиҳати
бехатарии муомилот бо маводи радиоактивии пайдоиши табиї ва бо партовњои
радиоактивї, муҳофизати муњити зист, инчунин нисбати иљрои уњдадорињои
байналмилалии давлат оид ба бехатарии радиатсионї муайян менамояд.
2. Ин Ќоидањо барои озод кардани шахси ҳуқуқӣ аз масъулият оид ба истифода
намудани ҳама гуна амалҳои иловагӣ, ки метавонанд барои ҳифзи саломатӣ ва бехатарии
одамон мувофиқ ва зарур бошанд, пешбинӣ карда нашудааст.
3. Амалиёт оид ба солимгардонӣ бояд тамоми ќадамњои оќилонаро љињати минбаъд
пасттар аз сатњи муќарраршудаи референтї нигоњ доштани шуоъхўрї барои шахси
репрензативӣ аз ањолии мањал пас аз анљоми солимгардонӣ, дар бар гирад.
2.
ИСТИНОДҲОИ МЕЪЁРӢ
4.
Қоидаҳои мазкур мутобиқи моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи
бехатарии радиатсионӣ", моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи истифодаи
энергияи атом», моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи муомилот бо
партовҳои радиоактивӣ» ва банди 6 Низомноми танзими давлатӣ дар соҳаи таъмини
амнияти радиатсионӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли
2004, таҳти №482 тасдиқ шудааст, таҳия гардидааст. Ғайр аз ин, ҳангоми таҳияи Ќоидањои
мазкур меъёрҳои байналмилалии асосии бехатарии Агенти Байналмиллаии Неруи Атомї
(АБНА) оид ба муҳофизати радиатсионӣ ва бехатарии манбаъҳои афканишот истифода
гардидаанд.
5.
Ќоидањои мазкур бо мақсади татбиқи Консепсияи миллии Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба солимгардонии маҳфузгоҳҳои партовҳои коркарди маъдани уран
барои солҳои 2014-2024 ва Барномаи татбиқи Консепсияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба барқарорсозии партовҳои коркарди маъдани уран барои солҳои 2016-2024 таҳия
шудааст.
3. МАФҲУМИ АСОСӢ
6.
Дар Ќоидањои мазкур мафњуми зерин истифода карда мешаванд:
- ҳолати шуоъхӯрии мавҷуда- ҳолате, ки дар он шуоъхӯрӣ аллакай вуҷуд дорад ва
замоне ки қабули қарор оид ба ҷорӣ намудани назорати зарур мебошад;
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- сатҳи референтӣ - ин сатҳи доза ё консентратсияи фаъолиятест, ки аз болои он ба
нақша гирифтани таъсири қобили қабул ғайриимкон аст ва дар зери он бояд
оптимизатсияи муҳофизат ва бехатарӣ идома ёбад;
- ҳолати ниҳоӣ – ин маќоми нињоии майдон (ё минтақа) дар анљоми фаъолияти
азистифодабарорӣ ва ё солимгардонӣ бо дар назар доштаи тасдиќи шароити радиологї ва
физикии майдонњо ва сохторњои пасмонда мебошад;
- минтақаҳои олудашуда - минтақаи (замин ва обанборњои дар минтақаҳои
саноатӣ, минтаќањои санитарию муњофизатӣ ва минтақаҳои мушоҳида) объектњои
истифодабарии энергияи атомї, ки дорои миқдори зиёди моддаҳои радиоактивии аз
миқдори ҳадди ақали муқаррарнамудаи меъёрҳо ва қоидаҳои соҳаи истифодаи энергияи
атом мебошанд ва метавонанд ба шуоъхўрї расонанд;
- ҷониби масъул – ташкилоте, ки барои иҷрои кори муайян ё ягон чиз масъулиятро
ба дӯш гирифтааст;
- назорати институтсионалӣ - ташкил ва татбиқи назорат ва мониторинг аз ҷониби
оператор ё ҷониби масъул барои тасдиқи самаранокии корҳои солимгардонӣ дар вақти
гузаронидани онҳо ва пас аз онҳо;
- ресептор – ин шахсоне, ки метавонад дозаи шуоъхӯриро аз манбаъ бо тарзҳои
гуногун дар модели консептуалии майдон ё минтақа қабул намоянд;
- модели консептуалии мавзеъ ё минтақа – ин тавсифи манбаъҳои асосӣ, роҳҳои
шуоъхӯрӣ ва робитаҳои онҳо бо ретсепторҳо ва модели мувофиқи миқдории майдон ё
минтақа мебошад, ки омилҳо ва параметрҳои майдон ва минтақаи мушаххасро ба назар
мегирад;
- оператор – ташкилоте, ки дар асоси иҷозатнома метавонад лоиҳаи
солимгардрниро таҳия намояд ва корҳои солимгардониро дар майдон ё минтақаи
мушаххас анҷом диҳад;
- сатҳи назоратӣ - арзиши миқдори дозаи назоратшаванда, тавоноии доза, олудагии
радиоактивӣ ва ғайра, ки барои назорати амалии радиатсионӣ муқаррар карда шудааст,
бо мақсади таҳкими сатҳи бадастовардашудаи амнияти радиатсионӣ, таъмини минбаъдаи
шуоъхӯрии кормандон ва аҳолӣ, олудашавии радиоактивии муҳити зист;
- дозаи ҳудудӣ - ин арзиши дозаест, ки зимни оптимизатсияи муҳофизат ва бехатарӣ
аз ҷониби шахс ё ташкилоти масъули иншоот ё фаъолият муқаррар карда мешавад;
- муҳофизати мустаќилона - ин амалиётњое мебошанд, ки онњоро ањолї бо
маслињати ҷониби масъул, маќоми танзимгар ва дигар маќомоти њокимият метавонад
мустаќилона иљро намояд;
- сатҳи мудохила - сатҳи омили радиатсионӣ ҳангоми баланд шудани он бояд
тадбирҳои муайяни муҳофизатӣ андешида шаванд;
- истифодаи маҳдуд - маънои истифодаи минтақа ё маводро, ки ба шарти риояи
маҳдудиятҳо бо мақсади таъмини муҳофизати радиатсионӣ ва бехатарӣ барои муайян
кардани истифодаи минбаъда ҷорӣ карда шудааст.
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4.
СОЊАИ ТАТБИҚ
7.
Ќоидањои мазкур барои ба танзим даровардани тамоми самтњои
солимгардонии майдонњо ва минтақањои бо маводи радиоактивї олудашуда ва партовњои
радиоактивии ба онҳо алоқаманд пешбинӣ карда шудааст. Ќоидањои мазкур тамоми
њолатњои алоќаманд ба дастгоњњо ва фаъолияти мансуб ба майдонњо ва минтақањои
олудашударо фаро мегирад. Ќоидањои мазкур пешнињод намудани муқаррароти ба
банаќшагирї ва амалисозии солимгардонии майдонњо ва минтақањое, ки дар натиљаи
фаъолият ва воќеањо дар гузашта зарар дидаанд, мебошад.
8.
Ќоидањои мазкур барои истифода аз љониби вазорату идорањо, маќоми
танзимгар, ташкилоти баистифодабаранда ва дигар ҷонибњое, ки дар солимгардонии
майдонњо ва минтақањо иштирок мекунанд ва ба раванди барќарорсозї дар минтаќањои
дар натиљаи фаъолият ё воќеањо дар гузашта зарардида мусоидат менамоянд, пешбинї
гардидааст.
9.
Ќоидањои мазкур доираи васеи вазъият ва њолатњоеро, ки онњо солимгардонро
талаб менамоянд, фаро мегирад. Зимни иљрои ќоидањои пешбинигардида хусусиятњои
хоси вазъи мушаххас ва њолатњои баамаломада ба инобат гирифта шаванд. Масалан,
њолатњое, ки дар он солимгардонї пас аз садама ё воќеа (масалан, кори ғаразнок)
банаќшагирї ва амалї карда мешавад, аз њолатњои солимгардонї барои минтақањои аз
фаъолияти ќаблї зарардида метавонад фарќ кунад.
10. Соњаи татбиќи ин Ќоидањо тамоми ҷанбањои солимгардонии майдон ва ё
минтақањоеро, ки дар натиљаи фаъолияти ќаблї ё дар натиљаи садама ё амалиётњои бе
рухсат, бадќасдона ва ноќасдона, ки метавонанд сабаби шуъохўрии дурударози
радиатсионї гарданд, зарар дидаанд, мебошанд. Дар матни ин Ќоидањо истилоњи
«минтақа ва майдонњо» маънои умумиро дар назар дорад, ки мавқеи ҷуғрофӣ ё минтақаро
дар якҷоягӣ бо ҳама гуна биноҳо, иншоот, биота ва ё хусусиятҳои ба он хоси экологии
онҳоро ифода мекунад. Онҳо метавонанд манзараҳои шаҳр ва деҳот; минтақаҳои саноатӣ,
минтақаҳои кишоварзӣ, маҳалҳои истиқоматӣ; иншооти обӣ ва ё минтақаҳои табиии
қаблан ташвишовар набуда ва метавонанд хусусиятҳои маҳаллиро дар боло ё дар сатҳи он
дар бар гиранд. Онњо метавонанд ландшафтњои шањрї ва дењавї, минтаќањои саноатї,
кишоварзї, истиќоматї; обанборњо ва/ё минтаќањои табиии қаблан дастнорас, њамчунин
ашёи мањаллиро дар сатњ, боло ва зери онро дар бар гиранд. «Минтақа» одатан пањноњои
ҷуғрофи фарох ва мухталифро дар бар гирифта, нисбат ба «майдонњо» мањдудтар
мебошанд. «Майдон»-ро њамчун «минтақа»-и мањдуд ҳисобидан мумкин аст. Истилоњи
«минтақа» дар марзњои худ «майдонњо»-ро фаро мегирад. Майдон ва минтақањо
метавонанд дар гузашта ва айни замон зери назорати танзимї ќарор дошта бошанд ва ё
набошанд.
11. Барќарорсозии муњити зист, ки он ќисми људонопазири барќарорсозї дар
баробари солимгардонӣ мебошад, аз чањорчўбаи Ќоидањои мазкур берун аст.
12. Дар ин Ќоидањо муќаррарот оид ба амалиётњо нисбат ба солимгардонӣ ва дар
мавридњои зарурї, оид ба амалиётњои дигари муҳофизатвї мутобиқи қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон "Дар бораи бехатарии радиатсионӣ", "Дар бораи муомулот бо партовҳои
радиоактивӣ" ва Силсилаи меъёрњои АБНА бехатарї № SF-1 пешнињод шудаанд.
Принсипњои асосии бехатарӣ барои кам ё бартараф кардани шуоъхўрии дарозмуддат (ва ё
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эњтимолияти ин
шуъохўрї), ки боиси олудашавї гардида метавонад, пешбинӣ
гардидаанд. Дар ин ҷо амалҳои барқарорсозӣ, аз қабили хориҷ кардани манбаи
афканишот ва амалҳои муҳофизатӣ барои коҳиш додани саҳми роҳҳои мушаххаси
шуоъхӯрӣ, аз қабили тавсияномањо нисбат ба истеъмол ва мањдудиятњо ба таќсимот ва
фурӯши мањсулоти ѓизоии олудашуда, ки дар ин минтақањо истењсол карда мешаванд ва
мањдудсозии дастрасї ба минтақањои зарардида ё истифодабарии замин дохил мешаванд.
13. Ќоидањои мазкур нисбати безараргардонии минтақаҳо дар доираи корҳои аз
истифода баровардани иншоот, ки мутобиқи шартҳои иҷозатномавии расмӣ мунтазам
таҳти назорати танзимӣ қарор доранд, дахолат намекунад. Онҳо инчунин ба маҳкамкунии
наќшавии иншооти гўрониш, аз љумла иншооти мансуб ба корњои иљозатдодашудаи кўњӣ
ва рӯйдодњое, ки боиси олудашавии майдонњои мањдуди минтақањои иншооти
иљозатдодашуда дар ҳолате дахл доранд, ки чунин рӯйдодҳо қисми фаъолияти
пешбинишуда ҳисобида шаванд. Ѓайр аз ин, Ќоидањои мазкур ба такмилдињии
(модернизатсия)-и иншооти мављуда оид ба гўронидан дахл надорад.
14. Ин Ќоидањо аз истифода баровардани иншоот татбиќ карда намешавад. Аз
истифода баровардани раванди иљозатдодашуда мебошад, ки асосан ба дезактиватсия ва
таҷзия (демонтаж) кардани конструксия, системањо ва љузъиёти иншоот ва ба
дезактиватсия ва вайрон кардани биноњо равона карда шудааст. Солимгардонӣ
фаъолиятеро, ки ба аз истифода баровардан монанд аст, метавонад дар бар гирад. Њам
солимгардонӣ ва њам аз истифода баровардан одатан дар асоси иљозатнома амалӣ карда
мешаванд, метавонанд дорои биноҳо ва иншооте бошанд, ки ҳангоми бекоркунӣ вайрон
карда шудаанд (масалан, безарарсозӣ ва барҳамдиҳӣ). Майдонњои саноатии партофтшуда
ва айни замон ѓайрирасмї, мисли собиќ иншооти истихрољ ва ѓанигардонии уран ва
собиќ корхонањо оид ба коркарди радий, метавонанд дорои биноҳо ва иншооте бошанд,
ки ҳангоми аз истиффода баровардан вайрон карда шудаанд (масалан, дезактиватсия ва
демонтаж). Бо вуҷуди ин, чунин фаъолият њамчун як ќисми солимгардонии майдонњо
ҳисобида мешаванд ва одатан ҳамчун як қисми махсуси нақшаи солимгардонӣ, ки барои
майдони мушаххас тањия гардидааст, амалї карда мешаванд. Аз ин рӯ, чунин фаъолиятҳо
ба доираи амали Ќоидањои мазкур дохил мешаванд.
15. Ҳамчунин майдонњое метавонанд вуљуд дошта бошанд, ки дар онњо назорати
танзимї то сатњи мутобиќ ба меъёрњои амалкунанда таѓйир ёфтааст, вале аз сабаби
фаъолиятҳои қаблӣ дар онњо олудагиҳо боқї мандааст. Инчунин ин метавонад ба корњо
оид ба аз истифода баровардан, ки онњо бояд дар як ќисми майдон иљро карда шаванд ва
корњо оид ба солимгардонӣ дар ќисмати дигари њамон майдон амалӣ карда шаванд,
мансуб бошад. Дар чунин мавридњо баъзе объектњоро дар қолаби вазъи шуоъхўрии
наќшавї метавон идора намуд ва барои онњо минтақањои дозавї ва мањдудиятњои дозавї
муќаррар ва амалӣ карда мешаванд, вале њамчунин заминњои олудашудае метавонанд
мављуд бошанд, ки онњоро ба сифати њолати шуоъхўрии мављуда баррасӣ барои онҳо
сатњњои назоратї муќарррар ва татбиќ карда мешаванд.
16. Ќоидањои мазкур дар њолатњое, ки объект дучори таъсири њодисањо (рӯйдодњо)
гашта, вале таъмир карда шуда, ба њолати истифодабарї баргардонида шудааст, амалӣ
карда намешавад.
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17. Ин Ќоидањо ба муҳофизат аз хатарњои радиатсионї нигаронида шудааст.
Зимни гузаронидани солимгардонӣ њамчунин ба инобат гирифтани хатарњои
ѓайрирадиологї, аз қабили хатарњои физикї ва химиявї ва дигар омилњо (масалан,
омилњои иќтисодї, оќибатњои иљтимої ва рўњї барои љомеањои зарардида, таъсирот ба
муњити зист), ки онњо бояд тибқи ќоидањои алоњида назорат карда шаванд, ба инобат
гирифта шавад. Гарчанд хатарњои ѓайрирадиологї ва баъзе омилњои дигар ба соњаи
татбиќи ин Ќоидањо ворид намешаванд, баъзе аз тавсияномањо њамчунин ба хатарњои
ѓайрирадиологї то дараљае мансубанд, ки масъалаи њамбастагии чорањои гуногуни
назорат барои навъњои гуногуни хатарњо бояд баррасї карда шаванд.
18. Муќаррароти Ќоидањои мазкур ба тарҳрезии умумї барои вокуниши садамавї
ё барќарорсозии дарозмуддат пас аз њолати садамавии ядрої ва радиатсионї дахолат
намекунанд. Аммо дар Ќоидањои мазкур масъалањои тарҳрезии солимгардонӣ дар доираи
амалиётњои вокуниши садамавї ва барќарорсозии дарозмуддат нисбат ба њодисањое
баррасї шудаанд, ки боиси олудашавии ќитъањои мањдуди иншоот мегарданд ва онњоро
дар доираи фаъолияти пешбинигардида метавонанд амалӣ карда нашаванд, ҳангоме ки
объект зери назорати танзимї ќарор дорад.
5.

ТАТБИЌИ ПРИНСИП ВА КРИТЕРИЯЊОИ МУҲОФИЗАТИ
РАДИАТСИОНЇ

19. Одамон ва муњити зист айни замон ва дар оянда бояд аз хатарњои радиатсионї
муҳофизат карда шаванд. Хатарњои радиатсионї метавонанд аз ҳадди марзҳои миллї
бароянд ва метавонанд дар муддати давраи дурударози ваќт боқи монанд. Њангоми
арзёбии мутобиќатии чорањо оид ба назорати хатарњои радиатсионї бояд оќибатњои
имконпазири амалиётњои љорї айни замон ва дар оянда баррасї карда шаванд. Чорањои
муњофизатї оид ба коњиш додани хатарњои радиатсионии мављуда ё танзимнашаванда
бояд асоснок ва муносиб гардонида шаванд.
20. Амалиётњо оид ба солимгардонӣ метавонад аз ҷониби кормандони
омўзонидашуда ё дар баъзе мавридњо, аз ҷониби шахсон аз қабили ањолї (масалан,
ризокорон яъне волонтёрњо) амалї карда шаванд. Соњибкорон бояд назорати шуоъхўрии
кормандонеро, ки корњои солимгардониро амалӣ менамоянд, тибќи талаботи шуоъхўрии
касбї дар њолатњои шуоъхўрии наќшавї, таъмин намоянд. Муҳофизати кормандон бояд
муносиб гардонида шавад ва шуоъхўрии онњо бояд бо ҳадњои дозавї ва мањдудиятњои
дозавӣ барои шуоъхўрии касбї мањдуд карда шавад. Нисбати шахсони аз њисоби ањолї,
ки дар амалиётњо оид ба солимгардонӣ иштирок мекунанд (масалан ризокорон), маќоми
танзимгар оид ба намудњои фаъолият ва чорањои музофизати радиатсионии онњо бояд
роҳнамо таҳия намояд.
§1. Муносибати тафриќавї (фарќкунанда)
21. Арзёбии мављудияти майдонњои олудашуда ё амалиётњои зарурї оид ба
солимгардонӣ бо маќсадњои истифодаи минтақаҳо (ва ќисмњои он), аз љумла атрофи онњо
асоснок карда мешавад.
22. Муносибати тафриќавї зимни банакшагирї ва амалисозии солимгардонӣ барои
муайян кардани сатњи мувофиќи тањлил, ҳуҷҷатгузорӣ, амалиёт ва назорати танзимӣ бо
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мутаносибии кўшишњо бо хатари алоќаманд ба майдон ё минтақаи зарардида
истифодакарда мешавад. Бояд меъёрњои мансуб ба ин њолат (масалан, меъёрњои интихоб,
сатњи назорат, меъёрњои нуќтаи нињої, меъёрњои њолати нињої) муќаррар карда шаванд.
23. Муносибати тафриќавї бояд миќёси хатарнокї ва давомнокии он, хусусиятњои
майдон ва минтақањоеро, ки мавриди солимгардонӣ ќарор доранд, намнокии нисбии
таъсироти радиологї ва ѓайрирадиологї (масалан ваќте, ки шумораи начандон зиёди
одамон дучори таъсироти дозањои нисбатан баланд нисбат ба он, ки миќдори зиёди
одамон дучори таъсирот дар сатњњои пастар мегарданд) ва дигар омилњои дахлдор, мисли
дастрасї ба майдон ё минтақаро ба инобат гирад. Муносибати тафриќавї ошкор кардани
минтақањои калидиеро, ки онњоро арзёбї кардан зарур аст, осон мегардонад, масалан,
љойе, ки дар он сањми зиёдтарини доза ва хатарро интизор шудан мумкин аст ва
кўшишњоро ба ин минтақањои мушаххас равона карда, харољоти умуми солимгардониро
то ҳадди имкон кам гардонидан мумкин аст.
§2. Сатњњои референтї
24. Майдон мувофиқи истилоҳ олудашуда њисоб карда намешавад, агар
консентратсияи фаъолнокї барои њамаи радионуклидњои ќатори радиоактивии уран-238
ва торий-232 новобаста аз навъ, тўл ва истифодаи замин аз 1 Бк/г зиёд набошад. Дар як
ќатор њолатњои мушаххас, хосатан, агар маводи пасмонда метавонад ба захирањои оби
нўшокї таъсир расонад, маќоми танзимгар метавонад меъёрњои ќатъитарро муќаррар
намояд. Дар чунин њолатњо сатњи референтиро Маќоми танзимгар метавонад дар асоси
расмиёт оид ба арзёбии бехатарї муќаррар намояд.
25. Сатњњои референтї бояд барои муносибгардонии муҳофизат ва бехатарї дар
њолатњои шуоъхўрии мављуда истифода шаванд. Онњоро маќоми танзимгар ё дигар
маќоми дахлдор муќаррар ва тасдиќ менамояд. Фосилаи тавсияшудаи сатњњо барои
њолатњои шуъохўрии мављуда 1-20 мЗв мебошад.
26. Барои минтақањое, ки дар натиљаи фаъолият ё њодисањо дар гузашта зарар
дидаанд, сатњи назоратї нуќтаи сарњисоб барои муносибгардонии муҳофизат ва бехатарї
мебошад, њамчунин дар баробари меъёри њолати нињої метавонад ба сифати нишондод
(ориентир) барои арзёбии самаранокии иљрои солимгардонӣ дар умум хизмат намояд.
27. Сатњњои референтї бояд ба сифати шароити сарњадї барои муносибгардонии
муҳофизат ва бехатарї њангоми муайян кардани фосилаи вариантњои солимгардонӣ
истифода шавад. Стратегияи солимгардонии майдон ё минтақаи мушаххасро бояд тавре
тањия намуд, ки иљрои он боиси болоравии сатњи референтии муќарраршуда барои дозањо
нагардад. Барои њолатњои мушаххаси шуоъхўрии мављуда сатњњои назоратї бояд тавре
интихоб карда шаванд, ки бо гузашти давраи муайяни ваќт (масалан, якчанд сол) дозаи
баќияи шуоъхўрї барои ањолї дар њама минтақањои баррасишуда пасттар аз сатњи
назоратї бошад.
28. Қимате, ки барои сатњи референтї интихоб шудааст, бояд аз њолатњои
бавуљудомада барои шуоъхўрии баррасишаванда, вобаста бошад. Стратегияњои
муносибгадонидашудаи муҳофизат ба нигањдории доза пасттар аз сатњи назоратї равона
карда шудааст. Њангоми ошкор шудани њолатњои шуъохўрии мављуда шуоъхўрии воќеї
метавонад болотар ё поёнтар аз сатњи референтї ќарор дошта бошад. Сатњи референтиро
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мебояд ба сифати нуќтаи сарњисоб њангоми муйян кардани зарурати амалиётњои
минбаъдаи муҳофизатї ва афзалиятдињии татбиќи онњо истифода кард.
29. Барои амалиянокї, њамчунин муќарррар кардани меъёрњои њосилавї муфид
буда метавонад, ки онњо ба сатњи референтї мутобиќ аст, вале ба осонї ченшаванда
мебошанд (масалан, фаъолнокї дар воњиди масоњат, ба воњиди вазн ё ба воњиди њаљм,
тавоноии гамма-доза дар баландии 1 м аз сатњи муайян).
30. Ҳангоми интихоби сатњи референтї њам омилњои сифатї ва њам омилњои
миќдорӣ ба эътибор гирифта мешаванд. Эњтиёткорї зоњир намуда, сатњи референтиро
баъди ба назар гирифтани њолатњои бавуљудомада ва омилњои дахлдор, мисли сатњи
шуоъхўрї ба сабаби маводи радиоактивии пасмонда дар муњити зист, истифодаи замин ва
тарзи њаёти љамоатњое, ки дучори таъсирот гардидаанд, муайян кардан мебояд. Дар акси
њол фосилаи вариантњои баррасишавандаи солимгардониро беасос маҳдуд карда
мешавнд.
§3. Асосноккунии солимгардонӣ
31. Солимгардонӣ бояд асоснок карда шавад. Асосноккунї бояд афзалиятнокии
солимгардонро, ки оё фоида аз (масалан, барои шахсони алоњида ва љомеа) он
камбудињои дар натиљаи солимгардонӣ ба вуљуд омада метавонанд, муайян намояд. Дар
раванди асосноккунї ва муносибгардонї оператор бояд зарурияти амалиётњои ислоҳкунӣ
ва солимгардониро бояд муайян намояд. Ин арзёбї бояд дар ду марњила гузаронида
шавад:
1) дар марњилаи якум бояд муайян намуд, ки имконияти солимгардониро умуман
баррасї кардан аст, ё њолати воқеии иншоот (варианти «њељ кор кардан лозим нест»)
ќобили ќабул дониста шавад;
2) дар марњилаи дуюм, агар ин аз рўйи натиљањои марњилаи якум талаб карда
шавад, мебояд, ки вариантњо барои бењтар кардани њолат муайян ва арзёбї карда шаванд.
32. Ба фоидаҳои имконпазири солимгардонӣ, паст кардани шуоъхўрии ањолї дар
ояндаи дурнамо, имконияти шуѓлнокї ва омўзониш дар рафти банаќшагирї ва иљрои
солимгардонӣ ва истифодаи минбаъдаи иќтисодии минтақањои солимгардонишуда дохил
мешаванд. Ба камбудињои эҳтимолии рекултиватсия баланд шудани шуъохўрии касбї ва
ба дигар хатарњо дучор гардидани кормандон ҳангоми солимгардонӣ, ба вуҷуд омадани
њаљми калони партовњои радиоактивї ва таъсири онҳо ба муњити зист ҳангоми
муомилоти минбаъда мансуб мебошад. Њангоми асоснок кардани солимгардонӣ бояд
љанбањои гуногун, аз љумла зарурати таѓйирот дар тарзи њаёт ва истифодаи маъмулии
захирањо баррасї карда шаванд.
33. Њангоми асоснок кардани солимгардонӣ бояд сатњи референтї ба инобат
гирифта шавад. Дар рафти арзёбии қаблї бояд дозањои пешбинишуда то солимгардонӣ
(дар мавриди ќабул нагардидани чорањои банаќшагирии солимгардонӣ) бо сатњи
референтї, ки аз ҷониби маќоми танзимгар тасдиќ карда шудааст, муќоиса карда шаванд.
Ин меъёрњо барои муайян кардани имконияти асосноккунии гузаронидани солимгардонӣ
истифода карда мешаванд.
34. Дар мавридњое, ки дозаи пешгўйишуда то солимгардонӣ аз меъёрњои интихоб
зиёд аст, эҳтимол солимгардонӣ асоснок карда шуда бошад, вале барои дақиқ муайян
кардани он, арзёбии муфассал гузаронидан зарур аст. Дар чунин мавридњо барои майдон
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ё минтақаи зарардида, ки нисбати он масъалаи солимгардонӣ баррасї карда мешавад,
сатњи референтӣ муќаррар кардан зарур буда, аз он баландтар банаќшагирии идомаи
шуоъхўрї қобили қабул нест ва пасттар аз он, бояд муносибгардонии муҳофизат ва
бехатарї гузаронида шавад. Сипас дозаи пешгўйишавандаро то оѓози солимгардонӣ бо
ин сатњи референтии муќарраршуда ё меъёрњои њосилавии мувофиќ мебояд муќоиса
намуд, то асоснокии солимгардонӣ муайян карда шавад. Агар дозаи то солимгардонӣ
пешгўйишуда аз сатҳи референтии муќарраргардида зиёд бошад, солимгардонӣ асоснок
шуморида мешавад.
35. Асосноккунии фаъолият зимни банаќшагирии чорабинињо оид ба солимгардонӣ
наќши бузург мебозад. Азбаски ин чорабинињо метавонанд боиси шуоъхўрии иловагии
радиатсионї гарданд, пас фоидаи онҳо бояд аз зарар бештар бошад. На њар як варианти
имконпазири солимгардонӣ (масалан, интиқоли миқдори зиёди маводи иффлосгардида) аз
нуќтаи назари манфиятҳои радиологї асоснок мебошад.
36. Дар зарурат асосноккунии солимгардониро аз њисоби истифодаи усулњо ва
раванди ќабули ќарорњо бо назардошти тамоми омилњои дахлдор, ки бояд зимни
банаќшагирї ва амалисозии солимгардонӣ бо маќсади ниҳоии ноил гардидан ба натиҷаи
мусбат, мебошад. Тавозуни омилњои ба банаќшагирї ва амалисозии солимгардонӣ
мансубанд, дар раванди асосноккунї метавонад кори душвор ва зањматталаб бошанд. Ба
чунин омилњо мансубанд:
1) қонунњо, санаду меъёрҳои ҳуқуқӣ ва дигар талаботе, ки онњо бояд риоя карда
шаванд;
2) зиёдшавии эҳтимолии кўтоњмуддати шуоъхўрии ањолї ҳангоми солимгардонӣ ва
камшавии дарозмуддати шуоъхўрии ањолї дар натиљаи солимгардонӣ;
3) шуъохўрии касбї ва хатарњои ѓайрирадиологии кормандон ҳангоми иљрои корњои
солимгардонӣ;
4) таъсири эҳтимолӣ ба муњити зист, ки дар натиљаи солимгардонӣ ноил гаштааст
(мусбат ва манфї) ва камшавии таъсири дарозмуддат (баъд аз солимгардонӣ);
5) дарк намудани хатар аз ҷониби ањолї, аз љумла интизорӣ ва андешаҳои ҷонибҳои
манфиатдор;
6) таъсири эҳтимолии солимгардонӣ (мусбат ва манфї) бо назардошти љанбаъњои
минтақавї, ки сокинони маҳаллӣ онро истиқбол менамоянд (масалан, рељаи ѓизохўрї,
истифодаи маъмулии замин ва захирањо, фаъолияти рекреатсионї), инчунин нигоҳ
доштани муттаҳидии ҷомеа;
7) харољоти молиявї ба солимгардонӣ, аз љумла харољот ба муомилоти эҳтимолӣ бо
партовњо ва гўронидани онњо;
8) афзалияти иљтимої ва камбудињои солимгардонӣ (масалан, барои майдонњои
партофтшуда, ки солимгардонии онњо аз њисоби маблаѓњои давлатї маблаѓгузорї карда
мешаванд, кўчонидани ањолї пас аз њолатњои садамавї, ичунин имконияти бозгашт ба
хонањо пас аз солимгардонӣ);
9) имконоти муомилот бо партовҳои радиоактивии бавуҷудомада ва мавҷудияти
иншооти коркард, нигоҳдорӣ ва гуронидани партовҳо;
10) истифодаи пешбинишудаи нињоии минтақањои солимгардонидашуда.
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37. Раванди асосноккунї бањисобгирии миќдори хеле зиёди омилњоро, на танҳо
муҳофизати радиатсионї, пешбинї менамояд. Дар ин ҷараён бояд тамоми муассисањои
дахлдори давлатї, ичунин ҷонибњои дигари манфиатдор иштирок намоянд. Дар доираи
раванди асосноккунї, метавонанд машваратњо бо экспертњои зарурї талаб карда шаванд.
38. Дар аксари мавридњо зарари вобаста ба солимгардонӣ ба ањолии кунунӣ
расонида мешавад. Бо вуҷуди ин, амалиётњо оид ба солимгардонӣ, ки барои муҳофизати
насли кунунӣ ќабул карда шудаанд, бояд таъсири онҳоро ба саломатии наслҳои оянда
пешбинӣ намоянд, ки аз сатҳи айни замон ќобили ќабул аст, зиёд набошад.
§ 4. Муносибгардонии муҳофизат ва бехатарї зимни гузаронидани солимгардонӣ
39. Маќоми танзимгар ё дигар ҷонибҳои дахлдор, ки нисбати амалиётњо оид ба
солимгардонӣ ё амалиётњои муҳофизатї масъул мебошанд, бояд муносибгардонии шакл,
миќёс (масштаб) ва давомнокии чунин амалиётњоро таъмин намоянд.
40. Пас аз умуман асосноккунии солимгардонӣ ва амалиётњои дахлдор оид ба
солимгардонӣ, бояд шакл, миќёс ва давомнокии амалиётњо оид ба солимгардонӣ ё
амалиётњои муҳофизатї бо маќсади истифода мувофиқи захирањо барои коњиш додани
хатарњои радиатсионї муносиб гардонида шаванд. Раванди муносибгардонии муҳофизат
ва бехатарї, ки бояд бо назардошти њолатњои бавуљудомада (масалан, шароити муњити
зист, љойгиршавии минтақањо, ањолии дар атроф зиндагикунанда, истифодаи захирањои
замин, мављудияти захирањо барои гузаронидани солимгардонӣ) амалї карда шавад,
раванди сохторї ва итератсионӣ (такрорӣ) мебошад, ки барои наќшагирї ва амалисозии
солимгардонӣ истифода мешавад. Ѓайр аз ин, њангоми муносибгардонии муҳофизат ва
бехатарї бояд сиёсати миллї ва стратегияи миллии солимгардонӣ ба инобат гирифта
шавад. Ин ба солимгардонӣ ва муомилот бо партовњои радиоактивї, аз љумла ба
вариантњои гўрониши партовњои радиоактивї, камтарин кардани пайдошавии партов ва
омилњои дигар мансуб аст. Раванди муносибгардонии муҳофизат ва бехатарї бояд дар
машварат бо ҷонибњои манфиатдор амалї карда шавад.
41. Маќсади муносибгардонии муҳофизат ва бехатарї њангоми солимгардонӣ ва
амалиётњои ба он вобаста дар он ифода меёбад, ки бояд бузургии дозањои инфиродї,
шумораи шахсони воќеї (коргарон ва шахсони алоњида аз ањолї), ки дучори шуоъхўрї
мегарданд ва эњтимолияти шуоъхўрї бо назардошти омилњои иќтисодї ва иљтимої дар
сатњи пасти љоиз ќарор дошта бошанд. Дар доираи ин раванд арзёбии дозањо бояд воќеї
бошад. Дар ин маврид бояд сифат ва эътимоднокии иттилооти дастрасшуда ба инобат
гирифта шавад. Бинобар ин, зарур аст, ки якчанд гурўњњои гуногуни шуоъхўранда, аз
љумла миќдори насли имрўза ва оянда бо назардошти истифодаи эњтимолии минтақањо ва
тањлили роњњои шуоъхўрї баррасї карда шавад. Таваљљуњи асосӣ ба гурўњњое, ки барои
онњо доза аз сатњи референтї зиёд аст, равона карда мешавад. Таъмин кардан зарур аст,
ки солимгардонӣ бо хатарњои радиатсионии алоќаманд ба њолатњои шуъохўрии мављуда
мутаносиб бошад ва амалиётњо оид ба солимгардонӣ ё амалиётњои муҳофизатї фоидаи
зиёд оваранд ва ин фоида аз зарари амалӣ намудани онњо алоќаманд, аз љумла зарари
хатарњои радиатсионї, бештар бошад.
42. Дар марњилаи дуюми муносибгардонї, афзалият ва камбудињои ба њар як
варианти алтернативии солмгардонӣ вобаста, бояд муайян карда шаванд. Њангоми
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тањлили муќоисавии таъсироти ин вариантњо бояд омилњои зерини таъсиррасонї ба
инобат гирифта шаванд: хатарњои радиатсионї; хатари моддањои кансерогенї;
эҳтимолияти бадшавии саломатї аз моддањои зањрнок; зарар барои экосистема, хусусан
кўлњо ва дарёњо бо сабаби ба онњо партофта шудани моддањои олудакунанда; зарар барои
захирањо, масалан, олудашавии обњои зеризаминї; хатарњои мустаќими физикї; хатарњои
бевосита алоќаманд ба фаъолияти тозакунї (поксозї), харољот ба вариантњои гуногуни
алтернативї ва маблаѓњо барои амалисозии ин алтернативањо; ва таъсироти иљтимоию
иќтисодї, аз љумла маъќулдонии љамъиятї.
43. Муносибгардонии муҳофизат ва бехатарї интихоби амалиётњои мувофиќро оид
ба солимгардонӣ аз якчанд вариантњои асоснокшудаи солимгардонӣ дар бар мегирад, то
шакл, миќёс ва давомнокии алоќаманд ба амалиётњо оид ба солимгардонӣ, фоидаи тозаи
зиёдтаринро таъмин намоянд. Муносибгардонии муҳофизат ва бехатарї бояд дар
марњилањои дахлдори њамаи раванди солимгардонӣ амалї карда шавад.
44. Тамоми чорањои оќилона барои бартарафсозии баландшавии дозањо нисбат ба
сатњњои референтӣ дар лоиња оид ба солимгардонӣ муќарраршуда, бояд андешида шавад.
45. Дар мавриде, ки агар ба майдони арзёбишаванда майдони њамсояи олудашуда
њамроњ мешавад, ва ё таъсири радиологии он ба майдони арзёбишаванда зам мегардад,
бояд консепсияи муносибгардонидашудаи солимгардонӣ ва стратегияи муштараки
солимгардонӣ тањия карда шавад.
46. Барои баъзе ќарорњо оид ба сатњи муносиби муҳофизат, татбиќи равиши сифатї
дар асоси бањоњои экспертї ва истифодаи технологияњои бењтарини мављуда метавонад
кифоя бошад. Њар ќадар масъала мураккабтар бошад, њамон ќадар алоќамандї бо
чанбаъњои дигар дар майдон зиёдтар аст. Методологияњои миќдории ќабули ќарорњо, аз
қабили тањлили харољот ва фоида, ё таҳлили бисёрҷанбаи фоидаовар барои чунин
имкондиҳандаҳои иловагӣ, ҳатто агар онҳо хусусияти сифатӣ дошта бошанд (масалан,
қабули оммавии вариантҳои гуногун) татбиќ кардан мумкин аст, њатто агар онњо
моњиятан сифатї бошанд (масалан, маъќулдонии љамъиятии вариантњои гуногун).
§5. Меъёрњои мувофиќ барои муносибгардонии муҳофизат ва бехатарї
47. Сатњи референтї меъёре намебошад, ки он анљом ёфтан ва ё наёфтани
солимгардониро муайян кунад (яъне, он меъёреро, ки одатан «њолати нињої»-и
солимгардонӣ мегўянд, иваз намекунад). Онро чун њад намебояд баррасї намуд. Ин
сатњест, ки пастар аз он муносибгардонии муҳофизат ва бехатарї мисли пештар бояд
татбиќ гардад. Муносибгардонии муҳофизат ва бехатарї њамчунин барои муайян кардани
њолати муносиби нињоии солимгардонии майдон ва минтақа иљро мешавад. Новобаста ба
ин, амалиётњо оид ба солимгардонӣ амалан дар мавриде иљро карда мешаванд, ки агар
меъёрњо барои анљомдињии ин амалиётњо маълум бошанд. Њамин тариќ, дар раванди
муносибгардонии муҳофизат ва бехатарї бояд нуќтаи нињоии амалиёт оид ба
солимгардонӣ муайян карда шаванд. Ин нуќтаи нињої ба амали мушаххас оид ба
солимгардонӣ ё гурўњи амалиётњои алоќаманд оид ба солимгардонӣ мансуб аст ва ин
одатан сатњи олудашавї мебошад, ки пастар аз он дезактиватсияи минбаъда ё
солимгардонӣ зарур дониста намешавад. Барои њар як амалиёт оид ба солимгардонӣ ё
гурўњи амалиётњои алоќаманд оид ба солимгардонӣ, бояд як ё якчанд меъёрњои нуќтаи
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нињої муайян карда шавад, то ба иљрои онњо тибќи наќшаи солимгардонӣ боварї њосил
карда шавад. Барои муќоиса, њолати нињої ин маќоми нињоии майдон (ё минтақа) дар
анљоми фаъолият оид ба аз истифода баровардан ва ё солимгардонӣ бо назардошти
тасдиќи шароити радиологї ва физикии майдонњо ва сохторњои пасмонда мебошад.
Меъёрњои њолати нињої бояд барои санљиши он, ки наќшаи умумии солимгардонӣ ва
амалиётњои ба он алоќаманд оид ба солимгардонӣ ба дарёфти њолати нињоии муайян
оварда мерасонад, муайян карда шавад.
48. Меъёрњои њолати нињої ин маљмуи шартњое мебошанд, ки онњо бояд барои
тасдиќи анљом ёфтани солимгардонӣ ва дарёфти њолати муайяни нињої риоя карда
шаванд. Меъёрњои њолати нињої метавонад гурўњи меъёрњои нуќтаи нињоии мансуб ба
шароити радиологї ва ё ѓайрирадиологиро, ки бояд барои боварї њосил кардан ба
тасдиќи анљом ёфтани солимгардонӣ ва дарёфти њолати муайяни нињої риоя шаванд, дар
бар гирад. Дарёфти њолати нињої дар нињояти кор боиси озодшавии ќисме ё тамоми
майдон аз назорати танзимї ё аз мањдудиятњои дигар ва идоракунии минбаъда баъди
солимгардонӣ мегардад.
49. Меъёрњои њолати нињоиро њангоми муносибгардонии муҳофизат ва бехатарї ва
интихоби амалиётњо оид ба солимгардонӣ ва, дар зарурат, амалиётњои муҳофизатї
мебояд баррасї карда шаванд, то солимгардонӣ ба ин меъёрњо муваффаќ гардад.
Меъёрњои њолати нињої барои рекултивасия ва меъёрњои мувофиќи нуќтаи нињої бояд
дар арзёбии таъсироти солимгардонӣ ба муњити зист муайян карда шаванд. Арзёбии
таъсирот ба муњити зист бояд њамчунин арзёбии дозаи эњтимолиро то солимгардонӣ ва
дозаеро, ки пас аз анљоми солимгардонӣ ё пас аз ќабули ќарор оид ба татбиќнопазир
будани амалиётњои муҳофизатї (яъне, дозаи пасмонда) чашмдошт шудан мумкин аст,
фаро гирад. Коњиши чашмдоштии доза дар натиљаи солимгардонии њамаљониба ва
амалиётњои алоњида оид ба солимгардонӣ, њамчунин дар зарурат амалиётњои
муҳофизатвии дахлдори мансуб ба солимгардонӣ, бояд дар арзёбии таъсирот ба муњити
зист њуљљатгузорї карда шаванд.
50. Бояд меъёрњои оперативие таҳия карда шаванд, ки онњо ченшаванда бошанд, ва
барномаи мониторинг тањия карда шавад, ки он мониторинги манбаъ –минтақаи
олудашуда, мониторинги муњити зист ва, дар њолатњои мувофиќ, назорати дозиметрии
инфиродиро дар бар гирад то боварї њосил карда шавад, ки солимгардонӣ тибќи наќшаи
тасдиќшуда амалї карда мешавад. Барои таъмини баланднашавии меъёрњои оперативї
дар рафти солимгардонӣ, бояд мониторинг ва арзёбии натиљањои он гузаронида шавад.
Дар мавридњои баландшавии меъёрњои оперативї наќшаи солимгардонӣ ва амалисозии
он дар мавридњои зарурї бояд бозбинї ва тањрир карда шаванд ва бояд арзёбии иљрои
меъёрњои дахлдори нуќтаи нињої гузаронида шавад. Он бояд арзёбии дозаро барои
санљиши мутобиќатии дозаи пасмонда , ки дар арзёбии таъсирот ба муњити зист ё
шароити танзимии мансуб ба солимгардонӣ муќаррар карда шудааст, фаро гирад.
51. Бо анљоми њар як амалиёт ё якчанд амалиёт дозаи пешбинишуда то
солимгардониро бо дозаи пасмонда, ки пас аз анљоми ин амалиёт ё якчанд амалиёт арзёбї
шудааст, барои муайян кардани самаранокии солимгардонӣ ва барои санљиши иљрои
солимгардонӣ тибќи наќша, мебояд муќоиса карда шавад. Чунин муќоисањои дозањои
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пешбинишуда то солимгардонӣ ва дозањои пасмонда пас аз солимгардонӣ бояд
њуљљатгузорї карда шаванд, .
52. Дар мавридњое, ки солимгардонӣ мувофиќи наќша амалї карда намешавад,
наќшаи солимгардонӣ бояд баррасї ва тањрир карда шавад. Њамчунин бояд арзёбї барои
санљиши он гузаронида шавад, ки њар гуна тањрири наќшаи солимгардонӣ ба њолати
нињоии пешбинишудаи солимгардонӣ оварда мерасонад, аз љумла, аз њисоби кам кардани
дозаи пасмонда, ки дар арзёбии таъсирот ба муњити зист ё дар шароити танзимии мансуб
ба солимгардонӣ, муқаррар карда шудааст.
53. Меъёрњои таҳиягардидаи нуќтаи нињої ва меъёрњои њолати нињої набояд њатман
дозаи пасмондаи пасттаринро таъмин кунанд, зеро пасткунии доза яке аз хусусиятњое
мебошад, ки онњо дар доираи муносибгардонии муҳофизат ва бехатарї баррасї карда
мешаванд. Дар ваќти муносибгардонии муҳофизат ва бехатарї њамчунин бояд омилњои
дигари радиологї ва ѓайрирадиологї бо маќсади муносибгардонии пастар аз сатњи
референтї мавриди баррасї ќарор дода шаванд. Варианти муносиб метавонад ба
солимгардонии миќёсї оварда расонад, вале на ба барќарорсозии шароити ибтидої, ки то
мавриди таъсирот ќарор гирифтани майдон ё минтақа, мављуд буд. Дар баъзе мавридњо
натиљаи раванди муносибгардонии муҳофизат ва бехатарї метавонад мањдудсозї ба
дастрасї ё истифодаи захирањои муайян (масалан, замин, оби нўшокї, мањсулоти
ѓизомолњои дигар) бошад.
6.

СТРАТЕГИЯИ СОЛИМГАРДОНӢ ВА БАНАЌШАГИРЇ БАРОИ МАЙДОН
Ё МИНТАҚАИ МУШАХХАС
54. Тибќи Консепсияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба солимгардонии
мањфузгоњњои партовњои коркарди маъдани уран барои солњои 2014-2024 (минбаъд
Консепсия) ҷониби масъул бояд стратегияи солимгардониро барои майдон ё минтақаи
муайян (минбаъд – стратегияи рекултивасия) тањия намояд. Мутобиќи Консепсия
стратегияи мазкур бояд њамаи омилњои дахлдор, аз љумла маќсади бехатарї оид ба
муҳофизати одамон ва муњити зистро аз хатарњои радиатсионї дар айни замон ва дар
оянда ба инобат гирад. Ба чунин омилњо њолатњои дар минтақа бавуљудомада ва шароите,
ки онњо бояд дар рафти наќшагирї ва амалисозии солимгардонӣ, њамчунин хоњиши љомеа
ва ҷонибњои дигари манфиатдор, ки дар раванди ќабули ќарор гуфта шудаанд, мансуб
мебошанд. Иштироки љомеа метавонад дар дуруст муайян кардани њолатњои
бавуљудомада ва шароит, ки онњо бояд зимни тањияи стратегияи солимгардонӣ ва наќшаи
солимгардонӣ баррасї карда шаванд, кўмак намояд.
7. РАВАНДИ СОЛИМГАРДОНӢ
55. Раванди солимгардонӣ бояд ба равиши марњила ба марњила бо татбиќи
принсипњои муҳофизати радиатсионї, аз љумла асосноккунї, муносибгардонии
муҳофизат ва мањдудияти дозавї асос ёбад.
56. Раванди солимгардонӣ дар истилоњњои панљ марњила ба таври васеъ тасниф
карда мешавад, яъне:
1) арзёбии қаблї;
2) арзёбии муфассал;
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3) банаќшагирии солимгардонӣ;
4) иљро ва мониторинги санљишї;
5) идоракунї пас аз солимгардонӣ.
57. Ин раванд бояд зимни банаќшагирї ва амалисозии солимгардонии майдонњо ва
минтақањое, ки дар натиљаи фаъолият ё воќеањо дар гузашта зарар дидаанд, татбиќ карда
шавад.
58. Њангоми тайёрї ба солимгардонӣ (дар мавриде, ки агар ба солимгардонӣ
зарурат бошад) ҷониби масъул бояд муайянкунии равандњоро барои робита ва
машваратњо бо иштироки ҷонибњои манфитдор таъмин намояд. Робитаи фаъол ва љалб
бояд то арзёбии қаблии майдон ё минтақа оѓоз гардида, бояд дар муддати тамоми раванди
солимгардонӣ идома дода шавад. Љалби ҷонибњои манфиатдор бояд дар марњилаи баъд аз
солимгардонӣ низ идома дода шавад.
59. Марњилаи арзёбии қаблї бояд арзёбии иттилооти мављударо оид ба майдон ё
минтақаи баррасишаванда фаро гирифта, то оид ба навъњо, сатњњо ва таќсимоти
моддањои олудакунандаи мувофиќ ба роњњои шуоъхўрї, таърихи майдон ё минтақа, тарзи
њаёти истиќоматкунандагон ва њолатњои бавуљудомада тасаввуроти умумї ба даст оварда
шавад. Дар мавриди нокифоя будани иттилоот тавсифи минбаъдаи майдон ё минтақа
лозим аст (масалан, ба воситаи љустуљўњои сањрої).
60. Иттилоот оид ба арзёбии қаблї бояд барои гузаронидани арзёбии қаблї дозањо
истифода шавад. Дозањои пешбинишудаи қабл аз солимгардонӣ бояд бо меъёрњои
мувофиќи интихоб барои муайян кардани асоснокии солимгардонӣ мувофиқат карда
шуда, аз ҷониби маќоми танзимгар тасдиќ карда шавад. Меъёри интихоб бояд
консервативї бошад, ва инро ҷониби масъул ё маќоми танзимгар пешнињод карда
мешавад. Дар мавридњое, ки меъёри интихобро ҷониби масъул пешнињод менамояд, он
бояд бо маќоми танзимгар тасдиќ карда шавад.
61. Агар муќоисаи дозањои то солимгардонӣ пешбинишуда ва меъёри интихоб
асоснок будани солимгардониро нишон дињад (яъне, дозањои пешбинишуда аз меъёри
интихоб зиёдтар бошад), пас бояд марњилаи арзёбии муфассал шурӯъ карда шавад. Барои
ин бояд муоинаи муфассал бо маќсади тавсифи минбаъдаи майдон ё минтақаи зарардида
гузаронида мешавад. Марњилаи арзёбии муфассал њамчнин муќарррар намудани сатњи
референтї ва меъёрњои њосилавии мувофиќро барои амалиётњои алоњида оид ба
солимгардонӣ пешбинї мекунад. Сатњи референтї бояд бо назардошти њолатњои кунунӣ
(масалан, имконият барои паст кардани доза, харољот, иљроиши техникї ва омилњои
иљтимої) ва таљрибаи њолатњои монанд муқаррар карда мешавад. Дар поёни марњилаи
арзёбии муфассал бояд ќарор оид ба асоснокии солимгардонӣ ќабул карда шавад.
62. Агар солимгардонӣ асосноккардашуда бошад, марњилаи ояндаи раванди
солимгардонӣ наќшагирии он мебошад. Марњилаи банаќшагирии солимгардонӣ муайян
ва арзёбї кардани вариантњои гуногуни солимгардониро дар бар мегирад, ки њар кадоми
он бояд асосноккардшуда бошанд. Сипас бояд раванди муносибгардонии муҳофизат ва
бехатарї иљро карда шавад. Иљроиш, дастрасї ва амалнокии вариантњои алоњидаи
солимгардонӣ бояд њамчун ќисми ин раванд баррасї карда шаванд. Бояд варианти
муносиби солимгардонӣ муайян карда шавад. Дар баъзе мавридњо, масалан, ваќте, ки
номуайянињои зиёд мављуданд, муайян кардани варинти алтернатавии солимгардонӣ низ
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зарур мешавад. Ин вариант дар мавриде иљро карда мешавад, ки оќибат иҷроиши
варианти муносиби солимгардонӣ ва ё самарабахш иљро кардани он ғайриимкон бошад.
Агар номуайянї хеле зиёд бошад ё иттилоот оид ба минтақањои зарардида нокифоя
бошад, пас барои ба даст овардани иттилооти иловагї, мумкин аст муайян кардани
якчанд вариантњои имконпазири солимгардонӣ, ки иљрошаванда мебошанд, зарур ояд. Ин
метавонад комбинатсияи чорањои фаъол ва нофаъол бошад. Дар чунин њолатњо бояд
љадвали муайян кардани лањзањои ќабули ќарорњои калидї тањия карда шавад, ки дар он
бояд иттилооти мављуднабуда љамъ карда шавад ва бо ин васила бояд иттилооти кофї
барои интихоби амалиёти нињої оид ба солимгардонӣ ба даст оварда шавад. Масъалањое,
ки барои амалисозии амалиётњо оид ба солимгардонӣ баррасї мешаванд, бояд дар
наќшаи солимгардонӣ барои майдон ё минтақаи мушаххас ворид карда шаванд.
63. Пас аз тањияи наќшаи солимгардонӣ барои майдон ва минтақаи мушаххас, бояд
ҷониби масъул онро барои тасдиќ ба маќоми танзимгар пешнињод намояд.
64. Консентратсия ва таќсимоти радионуклидњо дар муњити зист бо мурури замон
метавонанд таѓйир ёбанд, масалан дар натиљаи коњиши радиоактивї, зиёдшавии миќдори
маводи фаръї, равандњои табиї (масалан, худтозашавии табиї ва љойивазкунии
олудакунандањо) ё амалњои инсон. Аз сабаби ин таѓйирот бо мурури замон наќшаи
солимгардонӣ барои майдон ва минтақањои мушаххас, низ баррасии пайдарпайї ва
љадвали амалиётњоро оид ба солимгардонӣ бо назардошти маълумоти мониторинг ва
тавсиф талаб менамояд. Ин вобастагии муваққатӣ буда, хусусан имконияти љойивазкунии
радионуклидњо низ бояд дар марњилаи арзёбии муфассал мавриди таваљљуњ ќарор дода
шавад. Ќолабњои муваќќатї барои арзёбии муфассал ва таъсиси системаи назорат
(масалан, назорати институтсионалї) пас аз солимгардонӣ бояд дар доираи раванди
солимгардонӣ ва тасдиќи маќоми танзимгар муайян карда шаванд.
65. Марњилаи минбаъдаи раванди солимгардонӣ иљрои солимгардонӣ ва тасдиќи он
тавассути мониторинг мебошад. Дар марњилаи иљрои амалиётњо оид ба солимгардонӣ
бояд мутобиќи наќшаи тасдиќшуда амлї карда шаванд. Равиши самарабахш ба санљиши
тадриҷан иљро намудани солимгардонӣ аз рӯи нақша, зина ба зина тасдиқ намудани
амалиётњои солимгардонӣ аз ҷониби маќоми танзимгар, ичунин арзёбї ва тањлили
ҳамкорӣ, инчунин сабаќи марњилањои қаблии солимгардонӣ мебошад. Солимгардонӣ
раванди такроршавї буда, натиљањои њар як марњила нисбат ба меъёрњои нуќтаи нињоӣ
арзёбӣ гардида ва ќарорњо нисбат ба амалиётњои минбаъда барои муваффаќ гардидан ба
меъёрњои њолати нињої ќабул карда мешаванд. Баъдан гузаронидани арзёбии натиљањо ва
самаранокии солимгардонӣ ва дар мавридњои зарурї, озодкунии тамоми майдон ё
минтақа ва ё ќисми он аз назорати танзимї, талаб карда мешавад.
66. Марњилаи хотимавии раванди солимгардонӣ, пас аз анљоми корњои
солимгардонӣ идоракунї мебошад. Зарурати ягон чораҳои назоратӣ баъди анљоми корњо
оид ба солимгардонӣ, бояд аллакай дар доираи наќшаи солимгардонӣ муайян карда
шавад. Самарабахшии иљрои ин наќша омили муайян кардани коршоямии майдон ё
минтақа барои истифодаи номањдуд ё мањдуд мебошад. Дар зарурат њамчунин мебояд, ки
мониторинг ва назорат идома дода шавад, (масалан, дар мавриде, ки агар дар чањорчўби
солимгардонӣ сохторњо ё системањои муњандисї мавриди истифодабарї карор дода шуда
бошанд).
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67. Дар мавридњои мављудияти хатарњои, њам радиологї ва њам ѓайрирадиологї
(масалан, дар собиќ майдонњо оид ба истихрољ ва коркарди уран), њангоми арзёбии қаблї
ва муфассали таъсироти имконпазири хатарњо, тадбирҳои комплексї андешидда
мешаванд. Дар ин раванд бояд маќоми танзимгар, маќомоти њокимияти маҳаллӣ ва дигар
ҷонибҳои марбут иштирок намоянд.
68. Нақшаи солимгардонӣ бояд дар заминаи системаи идоракунӣ, ки дар љузъиёти
худ, аз љумла бехатарї, солимї, њифзи муњити зист, бехатарии љисмӣ, сифат, омили инсонї
ва ташкилї, љузъиёти љамъиятї ва иќтисодиро дарбар мегирад, таҳия ва татбиқ карда
шавад. Дар ҳолати зарурӣ системаи доракунї бояд баррасї ва тањлили доимии наќшаи
солимгардониро барои майдон ё минтақаи мушаххас пешбинї намуда, бо воридсозии њар
гуна таѓйироти заруриро дар давоми њама муњлати иљрои раванди солимгардонӣ
мусоидат намояд. Агар зарур бошад, он метавонад аз нав дида баромадани меъёрҳои
нуқтаи ниҳоӣ, меъёрҳои ҳолати ниҳоӣ ё дигар меъёрҳо ё тағирот дар талабот ва шароити
сокинони ин минтақаро дар бар гирад.
69. Дар тамоми муддати раванди солимгардонӣ бояд тавсифи майдон ё минтақа
гузаронида шавад. Он таҳия ва татбиқи барномаи мувофиқи мониторинг ва истифодаи
таҷҳизоти мувофиқро барои назорат дар бар мегирад. Барномаи мониторинг бояд ҳамчун
унсури асосии системаи идоракунӣ баррасӣ карда шавад. Барномаи мониторингро бояд,
ки ба сифати љузъи асосии системаи идоракунї баррасї намуд. Он дастур оид ба интихоб
ва калибровкаи асбобҳои мувофиқро барои мониторинг бо истифодаи усулҳои мувофиқи
гириффтани намунаҳо, ченкунӣ ва сабти маълумот, дар бар мегирад.
70. Тавсиф ва тањќиќи майдонњо ё минтақањо (аз љумла ченгирии тавоноии гаммадозаи амбиентї ва гирифтани намуна, тањлили њаво, хоки сатњї ва зерисатњї, об, наботот
ва њайвонот) бояд бо усулњои зарурии љамъкунии маълумот, аз љумла таъмини сифат ва
назорати сифати равандњо њамчун ќисми системаи идоракунии инегратсионї таъмин
карда шаванд.
8. АРЗЁБИИ ҚАБЛЇ
71. Майдон ё минтақањо бо маводи радиоактивї, ки дар натиљаи фаъолият ё воќеањо
дар гузашта боќї мондаанд, бояд ошкор карда шаванд. Сипас бояд афзалиятњои
солимгардонии онњо тибќи Консепсия муайян карда шавад. Дар раванди муайян
намудани афзалиятнокии майдон ва минтақањо барои солимгардонӣ мебояд, ки тамоми
иттилооти мављуда оид ба натиљањои арзёбии гузаштаи майдон ё минтақањо баррасї
карда шаванд.
72. Тавсифи майдон барои пешнињоди намудани маълумоти кофї оид ба ќабули
ќарорњои стратегї дар марњилаи қаблӣ зарур аст. Тавсифи майдон дар коркарди
стратегияи минтаќавї нисбат ба барномаи мониторинг барои майдони мушаххас,
њамчунин арзёбии бехатарї, лоињањои солимгардонӣ, наќшањои муҳофизати радиатсионї,
наќшањои муомилот бо партовњо ва дигар аснод оид ба солимгардонӣ сањми худро
мегузорад.
73. Барои муайян кардани он, ки майдони олудашуда мављуд аст ё не, дар барномаи
тавсиф дар навбати аввал бояд табиат ва дараљаи олудашавї барои муайян кардани
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мављудияти майдони мерос (истењсолоти уран) ва ба иљозатномадињї эњтиёљ доштан ва ё
надоштани он тавсиф карда шавад.
74. Њангоми ошкор кардани майдони олудашуда барои муайян кардани иљро шудан
ё нашудани меъёрњои њолати нињоии солимгардонӣ, ки дар Ќоидањои мазкур муайян
карда шудаанд, бояд тавсифи пурраи он гузаронида шавад. Агар меъёрњо иљро шуда
бошанд ва ин бо тањќиќи тасдиќшуда исбот карда шуда бошад ва агар иљрои амалиётњо
оид ба солимгардонӣ зарур набошад, минтақа бояд бе мањдудият озод карда шавад.
75. Фаъолият оид ба тавсифи майдон барои арзёбии хатарњои ба олудашавии
майдон алоќаманд ва донистани параметрњои зарур барои интихоби технологияњои
лозимии солимгардонӣ амалї карда мешавад. Тибќи Ќоидањо бояд маќсади љамъоварии
маълумоти мансуб ба номуайянињои алоќаманд интихоб карда шавад.
76. Намудњои гуногуни майдонњо ва иншооти олудашуда (наќбњо, партовгоњ,
дастгоњњо барои људокунї, тўдаи партовњо ва ѓайра), ки дар гузашта дар истењсолоти уран
истифода шудаанд, барномањои гуногуни тавсифи майдонро талаб менамоянд.
Муфассалияти барномањо њамчунин аз вазифањои мушаххас дар марњилањои гуногуни
наќшагирии солимгардонӣ вобаста аст. Дар аксари мавридњо равиши марњила ба марњила
ба Тавсифи майдон имкон медиҳад, ки муносибгардонии миќёс, сатњи кўшишњо ва
даќиќкунии тањќиќоти майдон гузаронида шавад.
77. Дар мавриди умумї тањќиќот оид ба тавсифнома дар се марњила иљро карда
мешаванд, вале дар зарурат ин марњилањоро муттањид кардан мумкин аст:
1) Марњилаи 1 - Арзёбии иттилоот оид ба майдон амалиётњои ибтидоиро оид ба
муайян кардани олуда будан ё набудани майдон, дар куљои майдон љойгир будани
олудашавї, ва оид ба арзёбии таќрибии миќёси масъала дар бар мегирад;
2) Марњилаи 2 - Барномаи қаблии тавсифи гамма-наворбардорӣ, интихоби намунаи
хок, об ва њаво, ва рўйхатгирии њар гуна таркибањои сохтмониро дар майдон барои
муайян кардани мушахассањо ва таснифи фаъолнокӣ ё консентратсия ва миќдори
олудакунандањои радиоактивї ва дигар олудакунандањо ва муќоисаи ин сатњњо бо
тасдиќи меъёрњои солимгардонӣ дарбар мегирад;
3) Марњилаи 3 -Тавсифи муфассал бояд ба тањќиќи манбаъњои асосии шуоъхўрї ва
роњњои афзалиятноки шуоъхўрї равона карда шавад. Он метавонад интихоби иловагии
намуна ва арзёбии минбаъдаи таќсимоти олудакунандањоро дар муњити зист; тавсифи
гидрогеология ва гидрологияи майдон; арзёбии љойгиршавї ва тањлили инсонї ва
экологиро дарбар гирад.
§1. Марњилаи 1
78. Дар марњилаи 1 чунин корњо пешбинї карда мешаванд:
1) гузаронидани арзёбии таърихї бо истифодаи иттилооти дилхоњи мављуда
(њисобот, тањќиќот) оид ба миќдор ё хосияти маводи коркардшуда, маводи озод,
маълумоти мониторинг ё сўњбатњо бо кормандоне, ки дар бораи гузаронидани корњо дар
майдон маълумот доранд;
2) љамъоварии иттилооти дастрас аз барномањои љории мониторинги минтақа ё оид
ба ченгирињои ба ќарибї гузаронидашуда дар майдон;
3) арзёбии муњити физикї;
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4) муайян кардани ретсепторњои наздиктарин, одамоне, ки майдонро истифода
мекунанд ё фаъолияти дигарро дар майдон пеш мебаранд.
79. Ҳангоми марњилаи 1 фаъолият оид ба љамъоварии иттилоот њамчунин бояд ба
дастраскунии иттилоотии кофї барои коркарди модели консептуалии майдон равона
карда шавад. Модели консептуалии майдон ба назариявигардонии њамбастагии байни
манбаъњои олудашавї ва ретсепторњо дар асоси баррасии љойивазкунии имконпазир ё
воќеї ва роњхои шуоъхўрї кўмак менамояд.
§2. Марњилаи 2
80. Дар ин марњила бояд њамаи хатарњои асосї (радиологї ва ѓайрирадиологї) ва
«нуќтањои гарм» дар майдон ошкор карда шаванд. Дар асоси маълумоти мављудаи
мониторинг ва натиљињои тањќиќоти майдон бояд роњњои асосии шуоъхўрї ошкор ва
арзёбї карда шаванд. Ин санљиши арзони қаблӣ барои муайян кардани давомнокии
умумї ва хусусияти олудашавї дар майдон мебошад.
81. Барномаи тавсифи қаблии майдон (Марњилаи 2) бояд бо маќсади љамъоварии
иттилооти љорї оид ба њолати майдон ва барои санљиши иттилооте, ки дар арзёбии
таърихии майдон мављуд аст, иљро карда шавад.
§3. Марњилаи 3
82. Њангоми тавсифи шароити муњити зист дар ин марњилаи раванди солимгардонӣ,
њамчунин тавсифњои фонї барои мониторинги минбаъда (бефосила)-и муњити зист, ки он
дар ваќти иљрои барномаи солимгардонӣ, ё баъд аз анљоми он гузаронида мешавад,
муайян карда мешаванд. Ҷониби масъул бояд арзёбии қаблиро бо назардошти маќсадњои
зерин гузаронад:
1) муайян кардани олуда будан ё набудани майдон ё минтақа, агар ња, пас то кадом
дараља;
2) ошкор ва њуљљатгузорї кардани сабабњои имкондори олудашавї дар майдон ё
минтақа;
3) ошкор ва њуљљатгузорї кардани манбаи олудашавї ва миќёсњои имконпазир ва
тавсифњои олудашавии радиологї ва ѓайрирадиологї ва дигар хатарнокињо бо роњи
тавсифа;
4) ошкор кардани роњњои мувофиќи шуоъхўрї ва ретсепторњои шуоъхўрї;
5) коркарди модели консептуалии майдон барои таснифи манбаъњои калидї ва
роњњои шуоъхўрї;
6) дар асоси иттилооти дастрас гузаронидани арзёбии дараљањои хатарњои аз
майдонњо ё минтақањо рўзананда барои саломатии инсон ё муњити зист, ва дар мавридњои
мувофиќ, муайян кардани афзалияти иљрои амалиётњо оид ба солимгардонӣ ва ё
амалиётњои муҳофизатї;
7) таъмини маълумоти вурудї барои коркарди арзёбии муфассали майдон, хусусан,
барои муайян кардани навъњои маълумот ва номуайянињои ба он алоќаманди ченгирињо,
ки онњо барои ќабули ќарор нисбат ба манбаъ ва давомнокии олудашавї зарур мешаванд;
8) арзёбии љойивазкунии эњтимолии моддањои олудакунанда ба минтақањои атроф;
9) муайян кардани ҷонибњо ё ҷонибе, ки ба олудашавї масъул;
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10) муайян кардани имконияти асосноккунии солимгардонӣ ва зарурати
гузаронидани арзёбии муфассал.
83. Марњилаи якуми арзёбии қаблӣ гузаронидани арзёбии кабинетиро бо истифодаи
иттилооти дастрас оид ба майдон ё минтақаи баррасишаванда дар бар мегирад. Бояд њама
иттилооти мувофиќ, аз љумла љорї ва таърихї љамоварї карда шавад. Ба ин иттилооти
зерин ворид шуда метавонад:
1) макон ва сарњадњои майдон ё минтақа;
2) хусусият ва миќёсњои фаъолияти гузаронидашуда (аз љумла иттилоот оид ба
соњибон ва иљорагирандагони гузашта ва њоизира);
3) биноњо, констркуксияњо ва маводи гўронидашуда (бо назардошти њамаи
партовњо) ва монеањои физикї;
4) иттилооти љорї, аз љумла рўйхати муфассали объектњо ва олудагињо, ки аз
фаъолияти гузашта боќї мондаанд, њамчунин санљиши иттилооте, ки дар арзёбии
таърихии майдон мављуд аст;
5) шароити умумии метеорологї барои майдон ё минтақа;
6) тавсифњои геологї ва гидрогеогї, аз љумла навъи хокњо;
7) захирањои обии дар наздикї мављуда ва истифодаи онњо аз ҷониби ањолї;
8) фаъолияти инсон дар майдон ё минтақа ва атрофи онњо;
9) шароити муњити зист дар майдон ё минтақа ва дар атроф, аз љумла мављудияти
намудњои њифзшаванда ва зери нобудшавї ќарордошта;
10) иншоотњои мероси фарњангї;
11) маълумот ва иттилоот дар бораи фаъолият оид ба тавсифнома ва мониторинге,
ки дар майдонњо ва минтақањои зарардида гузаронида шудааст (масалан, муайянкунии
миќдории манбаъ(њо), ченгирии консентратсияи фаъолнокї дар муњити зист, Тавсифи
роњњои шуоъхўрї).
84. Дар майдонњои мероси уранї бояд омилњои зерин баррасї карда шаванд:
1)
тавсифи минтақањои саноатї дар канорњои майдони мављуда, ки он ба
гузаронидани солимгардонӣ номзад мебошад ё майдони мероси уранї.
2)
тавсифи объектњо ва минтақањои зарардида, ки берун аз минтақањои канорњои
расмии майдон љойгир шудаанд;
3)
тавсифи партовгоњњо (аз љумла, шароити монеањои бехатарї, натиљаи кандани
чоњњо, гузаронидани муоинаи махсус, геология ва сарбандњои муҳофизатї, зањбурњо ва
монанди ин)
4)
арзёбии њар гуна хосиятњои махсуси майдонњо ва объектњо, ки барои истењсоли
уран ва дигар навъи мањсулот дар майдон истифода шудаанд;
5)
тавсифи объектњои собиќи ѓанигардонї дар майдон ва инфрасохтори њамљавор
(биноњо, ќалъањои маъданњо, анборњо барои маъданњо в мањсулоти уранї, дастгоњњо
барои ќисм-ќисмкунї ва резакунї, контурњо, дастгоњњо барои људокунии уран, сехњои
радиохимиявї ва гидрометаллургї, объектњои наќлиётї – роњњо, ќубурњо, тўдањои
љинсњои урандор, дастгоњхо ва дигар объектњои алоќаманд ба муомилот бо партовњо дар
майдон)
85. Муоина (тањќиќ) оид ба муайянкунии миќдори љињозї (инвентарї) бояд
иттилооти зеринро пешнињод намояд:
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1) номгўй ва њолати њамаи объектњои мављуда, аз љумла операторњо, шароит дар
майдон ва навъи истењсолоти саноатї дар майдон;
2) шароити физикї ва њолати бехатарї, хусусият ва давомнокии олудашавии
радиологї ва навъњои дигари хатарнокињо;
3) ретсепторњои наздиктарин, ки бояд зимни тањлили роњњо ва арзёбии дозањо ё дар
моделњои арзёбии хатар;
4) партовњо ва пасмондањо, ки онњоро метавон пурра коркард кард ва барои
истифодаи такрорї озод намуд.
86. Иттилоот бояд аз манбаъњои гуногун, аз љумла сабтњои кўњнаи оперативї
(масалан, аз рўйи амалиётњо дар объектњои собиќи истихрољ ва коркарди уран),
тањќиќотњои радиологї ва ѓайрирадиологї дар гузашта, бойгонии маќомоти мањаллии
давлатї љамъ карда шаванд. Иттилоотро њамчунин дар асоси диданњо аз майдон (аз љумла
љамъоварии маълумоти мавќеъсозии љањонї (GPS) ва суратњо), њамчунин ба воситаи
машваратњо бо њамватанони гузашта ва имрўза, коргузорон ва коргарон, намояндагони
саноати мањаллї, сокинони мањаллї ва мансабдорони њукуматї ба даст овардан мумкин
аст.
87. Дар мавридњое, ки иттилооти дахлдор барои гузаронидани арзёбии қаблӣ кифоя
намебошад, мумкин аст гузаронидани тањќиќоти маќсадноки сањрої ё муоинањо барои
љамъоварии иттилоот ё маълумоти иловагї талаб карда шавад. Таърихи истифодабарии
майдон ва маводи дар майдон истифодашуда ва истењсолшуда зимни наќшагирї ва
муайян кардани навъи намуна ва тањлилњо, ки дар рафти арзёбии қаблӣ зарур меоянд,
кўмак менамоянд. Дар баъзе мавридњо мумкин аст муќаррар карда шавад, ки амалиётњои
фаъол оид ба солимгардонӣ, аз љумла дур кардани манбаъ, зарурї намебошанд, ва ба
љойи ин амалиётњои ѓайрифаъол бо мањдудсозии дастрасї татбиќ карда мешаванд.
88. Агар танњо иттилооти хеле мањдуд оид ба майдон ё минтақа, ки барои онњо
масъалаи солимгардонӣ баррасї карда мешавад, дастрас бошад, пас имкон дорад, ки ба
майдон рафта, тавсифи минбаъда ва ё муоинаи он барои љамъоварии иттилооти иловагї
гузаронида шавад.
89. Тавсифї бояд арзёбии сатњњои эњтимолии шуоъхўрї ва дозањои мувофиќи
пешгўйишударо то солимгардонӣ дар бар гирад. Тавсифа њамчунин бояд арзёбии
таъсирот ба муњити зист, аз љумла таъсироти имконпазирро ба давлатњои њамсоя фаро
гирад. Њамчунин бояд омилњои дигар, чун шароити иљтимоию иќтисодї, мављудияти
маблаѓ, мављудияти усулњо ва таљњизот барои солимгардонӣ, инчунин мављудияти
маълумоти дахлдори илмї ба эътибор гирифта шаванд.
90. Муоина ба маќсади тавсиф бояд интихоби дуруст ва калибровкаи асбобњо,
интихоби дурусти намунањо ва ченгирии онњо ва маълумоти дурустро дар бар гирад. Дар
рафти чунин муоина истифодаи усулњо барои љамъоварии маълумоти лозимї (яъне,
интихоби намунањои хокњои сатњї ва зерисатњї, гамма-ченгирии амбиентї, интихоби
намунањои маводи радиоактивї дар њаво, интихоби намунањои об ва биотњо) зарур аст.
91. Номгўйи муоинањо оид ба тавсифа бояд аз рўйи шароит дар минтақа, навъ ва
миќёси моддањои олудакунанда ва захирањои мављуда муайян карда шавад. Маълумот
барои додани имконияти ќабули ќарор бояд љамъоварї ва арзёбї карда шавад.
Маълумоте, ки дар натиљаи муоина оид ба тавсифа ба даст омадаанд, бояд ба сифати
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маълумоти вурудї барои моделњои арзёбии дозањои инфиродї, ки аз муњити зисти
олудашуда пайдо шуда метавонанд, истифода шаванд.
92. Пеш аз дидан кардани майдон ё минтақаи зарардида (масалан, майдоне, ки дар
натиљаи фаъолият дар гузашта зарар дидааст, моликияте, ки дар натиљаи садама зарар
дидааст), маќсади дидан бояд бо ҷонибњои манфиатдор муњокима карда шавад. Дастрасї
ба донишњои мањаллї, дар љойе, ки онњо њастанд, ањамияти калон дорад, хусусан, агар
гурўњи диданкунанда оид ба майдон ва атрофи он чизе надонад. Муайян кардани
шахсоне, ки донишњоро оид ба минтақа соњибанд ва бо онњо машварат кардан ва ё онњоро
ба сифати сафарбар (гид) дар рафти сафар ба мањал ва муоинањои сањрої њамроњ
гирифтан муњим аст, хусусан ба он чойњое, ки харитаи мањал, сабт ё маълумоти мањал
мављуд нест.
93. Тавсифи аввала дар чањорчўби арзёбии қаблӣ бояд миќдори мањдуди ченгирињо
(масалан, тавоноии дозаи амбиентї) ва интихоби намунањои маводеро барои тањлил фаро
гирад. Њар гуна барномаи интихоби қаблии намуна бояд қаблӣ наќшагирї шуда бошад ва
бояд ба интихоби намунањо аз минтақањои ба сифати зарардида муайянкардашуда,
хусусан онњое, ки бештар истифода мешаванд ва ё дар он љо одамон ваќти худро
мегузаронанд, равона карда шавад. Барои љамъоварии намунањо аз минтақањои
олудашуда мумкин аст арзёбии бехатарї ва арзёбии таъсирот ба муњити зист талаб карда
шавад. Ба чунин фаъолият бояд иљозатномаи танзимї гирифта шавад.
94. Њаљми барномаи љамъоварии маълумот оид ба мушахассањои фонї бояд
параметрњои зарурии мушахассањои фониро ба таври аниќ муайян намояд. Муайян
кардани сатњњои фонии шуоъхўрї ва олудашавї бо дигар маводи хатарнок (баъзе
металлњои вазнин, пасмондаи равѓан ва монанди ин) хеле муњим мебошад. Барои ин зарур
аст, ки:
1) миќдори кофии намунањо ё тањлилњои мувофиќ барои муайян кардани маълумоти
омории боэътимод интихоб карда шавад;
2) иттилооти нашршуда оид ба консентратсияи фонї истифода карда шавад;
3) минтақањои ошкорсозї ва даќиќии тањлилии омори усулњои истифодашаванда ба
назар гирифта шавад;
4) қиматњои миёна ва тамоюлдоштаи намунањо ва фосилањои миёнаи бовариноки
дахлдори популятсия муайян карда шавад;
5) њисоботњо оид ба муайянкунии фон бо шарњи пурраи оморї ва хусусиятњое, ки ба
ин омор пањн мешаванд, омода карда шавад.
95. Иттилоот оид ба њолати аввала барои тавсифи њам муњити физикї ва њам муњити
иљтимої то оѓози тањияи лоиња талаб карда мешавад. Иттилоот оид ба њолати аввала
њамчунин барои пешгўйии таъсирот ва барои арзёбии вариантњои алтернативии лоиња ва
чорабинињо оид ба сабук кардани оќибатњо истифода мешавад. Он инчунин дар дигар
барномањо, мисли наќшањои солимгардонӣ ва мониторинг, барои муќоиса бо
таѓйиротњои оянда истифода шуда метавонад. Одатан, тањќиќи њолати аввала барои
иљрои амалиётњои зерин гузаронида мешавад:
1) љамъоварии њар гуна маълумот оид ба сатњњои фонии олудашавї то коркард,
њамчунин шароит дар ваќти корњо ва пас аз анљоми корњо дар майдон;
2) њамгиро кардани иттилоот дар асноди иловагї оид ба лоиња (масалан, дар
наќшањои мониторинг ва солимгардонӣ).
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96. Тањќиќоти аввала бояд арзёбии дуркунии эњтимолии маводи радиоактивї ва
зањрнокро аз майдон ва истифодаи онњоро аз ҷониби ањолї дар бар гирад.
97. Њангоми арзёби кардани ягон хел олудашавии муњити зист њама маълумоти
мављуда бояд барои арзёбии миќёси масъалањо ва муайян кардани навъи он, сифат ва
миќдори ченгирињои зарурї барои ќабули ќарор оид ба миќёси солимгардонї зарурї
истифода шавад.
98. Иттилооте, ки дар рафти арзёбии қаблӣ љамъоварї шудааст, бояд дар рафти
тањлили қаблии скринингї, ки аз муќоисаи дозањои њисобии пешгўйишаванда то
солимгардонӣ бо меъёри интихоб иборат аст, истифода шавад. Агар тањлили скринингї аз
он шањодат медињад, ки таъсироти назаррас ба одамон ва муњити зист имконпазир аст,
пас дар доираи арзёбии муфассал бояд тавсифа ва арзёбии минбаъда иљро карда шавад,
њаљми солимгардонӣ, одамон ва намояндагони наботот ва њайвоноте, ки дучори хатар
гардида метавонанд, муайян карда шавад. Иттилоотеро, ки дар марњилаи арзёбии қаблӣ
љамъоварї шудааст, њамчунин барои муайян кардани навъ, сифат ва миќдори ченгирињое
истифода кардан мебояд, ки онњо барои ќабули ќарор оид ба хусусияти комил ва њаљми
солимгардонии зарурї талаб карда мешаванд.
99. Агар дар рафти арзёбии қаблӣ мављудияти олудашавињо дар майдонњо ё
минтақањо тасдиќ шавад, њамчунин баррасї кардани минтақае, ки њамљавори майдон аст,
ё минтақае, ки дар он олудашавї пањн гардида метавонад, муњим аст.
100. Тибќи иттилооти бењтарини айни замон мављуда бояд арзёбии қаблии навъњои
имконпазир ва њаљмњои маводи пасмонда, аз љумла партовњо, ки метавонанд дар ваќти
солимгардонӣ пайдо шаванд, кўчонидан ва њифз кардани онњо, њамчунин истифодаи
нињої ва гўрониши онњо гузаронида шавад. Ба чунин арзёбї дар марњилањои гуногуни
солимгардонӣ, масалан, дар ваќти интихоби варианти солимгардонӣ ва дар рафти
гузаронидани солимгардонӣ, барои санљиши арзёбии навъњо ва њаљмњои маводњо,
пасмондањо ва партовњои пайдошуда баргаштан мебояд.
101. Дар ин марњила мумкин аст ќабули ќарор дар њошияи иттилооти нопурра зарур
ояд. Дар асоси чунин иттилоот бояд наќшањои мибаъда, амалиётњо ва робита дар шакли
арзёбї, ќиматњо ё фосилањои таќрибї пешнињод карда шаванд, вале худи амлиётњо на
бояд то ба даст овардани иттилооти иловагї ба таъхир гузошта шаванд.
102. Маълумотеро, ки дар марњилаи арзёбии қаблӣ љамъоварї шудаанд, барои
ќабули ќарорњои ба иттилоот асосёфта оид ба асосноккунии солимгардонӣ истифода
кардан мебояд. Њамчунин тавсифи иловагї ва ё мониторингро низ истифода кардан
мебояд, ки онњо лозим меоянд. Ба он таваљљуњ кардан мебояд, ки сифати маълумот ва
миќдори онњо кофї бошанд ва ба маќсадњо оид ба сифати маълумоте, ки дар ситемаи
идоракунї пешбинї гардиданд, мувофиќ бошанд. Љамъоварии маълумот бояд аз ҷониби
шахсони омўзонидашуда ва ихтисосманд бо истифодаи асбобњои калибровкакардашудаи
дахлдор гузаронида шавад.
103. Тибќи санадҳои меъёрию ҳуқуқии Љумњурии Тољикистон бояд системаи
љамъоварї ва љорї кардани ќайдгирї оид ба амалиётњое, ки дар рафти арзёбии аввалаи
майдонњо ё минтақањо гузаронида шудаанд, тањия ва њуљљатгузорї карда шаванд.
104. Ин иттилоот, ки дар рафти арзёбии қаблӣ љамъоварї шудааст, бояд ба фењристи
минтақањои зарардида ворид карда шавад ва сипас асоси наќшаи солимгардонӣ барои
майдон ё минтақаи мушаххас гардад. Наќшаи солимгардониро барои майдон ва минтақаи
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мушаххас, ки дар чањорчўби сиёсати миллї ва стратегияи миллї тибќи талаботњои
ќонунгузорї ва меъёрї тартиб дода шудааст, бояд ҷонибе тањия намояд, ки ба наќшагирї
ва амалисозии солимгардонӣ, бо назардошти стратегияи солимгардонӣ барои майдон ё
минтақаи мушаххас ва арзёбии маълумоти тавсифи майдон ё минтақа масъул мебошад.
105. Бояд модели назариявї (консептуалї)-и майдон сохта шавад, ки он системаи
муњити зистро дар мутобиќатї бо тањлили хатарњо, барои асосноккунї ва маънидодкунии
оќилонаи муоинаи майдон ва ба даст овардани хулосањоро оид ба шароити экологї дар
майдон инъикос мекунад.
106. Модели назариявї (консептуалї)-и майдон воситаи муфид барои фањмиши
қаблии равндњои асосї ва таъсироте мебошад, ки барои муайян кардани вариантњои
солимгардонӣ ва сенарияњои мувофиќ барои арзёбии бехатарї ва арзёбии таъсирот ба
муњити зист зарур аст. Модели назариявї (консептуалї)-и майдон иттилоот оид ба
хатарнокињои шуоъхўрї ва партофти химикатњо, таќдири онњо, ва њар гуна ретсепторњои
имконпазирро дар бар мегирад. Робитаи самаранок дар чањорчўби модели назариявї
(консептуалї)-и майдон аз њисоби њуљчатгузории зарурї ањамияти муњим дорад ва асос
барои муайян кардани назаррас будан ё набудани фосилањо (пробелњо) дар маълумот
мебошад.
107. Дар асоси арзёбии қаблӣ имконияти асосноккунии солимгардониро муайян
кардан мебояд. Мавридњое буда метавонанд, ки иттилоот оид ба таърихи майдон ё
минтақа, маълумоти тавсифї ва муоинањо ва модели назариявї (консептуалї)-и майдон ба
зарурати солимгардонӣ бе ягон хел асосноккунии иловагї ишора мекунанд. Ѓайр аз ин,
сабабњое вуљуд дошта метавонанд, ки ба олудашавии радиоактивї алоќаманд набуда,
амалисозии амалиётњоро оид ба солимгардонӣ шарњ дода метавонанд.
108. Минтақањоеро, ки дар онњо дозаи чашмдошти шуоъхўрї барои шахсони
алоњида аз њисоби ањолї аз меъёрњои интихоби тасдиќкардаи маќоми танзимгар пасттар
аст, барои истифодаи бемањдуд озод кардан мумкин аст. Дар минтақањое, ки дар онњо
дозаи чашмдошти шуоъхўрї барои шахсони алоњида аз њисоби ањолї аз меъёрњои
интихобї баландтар аст, солимгардонӣ асосноккардашуда буда метавонад. Баъд аз ин
барои муайянкунии асосноккардашуда будани солимгардонӣ гузаронидани арзёбии
муфассал талаб карда мешавад.
109. Натиљањои тавсифи майдон ва арзёбии вариантњои имкондори солимгардонӣ
бояд ба маќоми танзимгар барои баррасї ва арзёбии расмї пешнињод карда шаванд.
Ҷонибњои манфиатдор бояд дар ин раванд аз марњилаи ибтидої то анљоми тайёр кардани
ќарорњо иштирок кунанд.
9. АРЗЁБИИ МУФАССАЛ
110. Агар арзёбии пешакї дар хусуси асоснок будани солимгардонӣ шањодат дињад,
ҷониби масъул бояд арзёбии муфассали майдон ё минтақаро барои муайян кардани
воќеан зарурат доштан ё надоштани солимгардонї гузаронад, агар зарурат дошта бошад,
пас иттилооти заруриро барои банаќшагирии солимгардонї пешнињод намояд. Арзёбии
муфассал бояд инњоро дарбар гирад:
1) тавсифи шароити мањалли муњити зист, аз љумла дар зарурат љамъоварї кардани
маълумоти метеорологї дар ин минтақа, тањќиќот оид ба ченкунии сатњи афканишоти
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амбиентї, намунагирї ва тањлили хок, обњои зеризаминию сатњизаминї ва тањшинњои
ќаърї;
2) муайян кардани хусусият ва миќёсњои олудашавї;
3) ошкор сохтани роњњои шуоъхўрї ва ретсепторњои шуоъхўрї (шуоъхўрандагон)
ва пешнињоди маълумоти воридотї барои модели миќдории майдон ё минтақа барои
таснифи математикии модели назариявї бо истифодаи маълумот барои майдон ё
минтақаи мушаххас дар дастгирии моделњои арзёбии доза ё арзёбии хатар;
4) таъмини њифзи мењнат ва техникаи бехатарї, аз љумла њимоя њангоми шуоъхўрии
касбї;
5) арзёбии шуоъхўрии ањолї, ки ба майдонњо ё минтақањои олудашуда алоќаманд
аст;
6) арзёбии пешакии масъалањои муњити зист, ки дар рафти солимгардонии майдон ё
минтақа пайдо шуда метавонанд;
7) ќарор дар бораи асоснок будан ё набудани солимгардонї.
111.Таркиби тањќиќот бояд аз рўи шароит дар майдон ё минтақа, навъ, хусусият ва
давомнокии моддањои олудакунанда бо захирањои дастрас муайян карда шавад. Бо
назардошти маќсадњои арзёбии пешакї таваљљуњи махсус бояд ба тавсиф ва тањќиќоти
минбаъда барои ба даст овардани иттилооти муфассалтар оид ба масъалањои зерин
равона карда шавад:
1) механизмњои идоракунии майдон ё минтақа, аз љумла назорати даромаду
баромад ба майдон ё минтақа барои бартарафсозии даромаду баромади пешбининашуда ё
вайронкунандагони иљозатнома надошта ва камтарин кардани шуъохўрї;
2) шахсони дар минтақањои олудашуда зиндагикунанда ё коркунанда, ва дигар
ҷонибњои манфиатдор;
3) истифодаи обњои сатњї ва зеризаминї, аз рўйи љоришавї ба поён аз минтақаи
олудашуда;
4) истифодаи кунунї ва эњтимолии минбаъдаи замин;
5) навъи экосистема ва набототу њайвонот дар минтақањои олудашуда ва атрофи
онњо;
6) истифодаи маводњои олудашуда аз минтақа, масалан, дар манзилњои мањаллї;
7) шароити муњити зист барои майдон ё минтақаи мушаххас, мисли иќлими мањал,
шароити физикию химиявї, гидрогеология ва роњњои мушаххаси шуоъхўрї;
8) фаъолияти кишоварзї, ки дар минтақањои олудашуда ё атрофи онњо амалї карда
мешавад (масалан, парвариши зироатњои кишоварзї; обёрии зироатњо бо оби олудашуда;
истифодаи тањшинњои обњои равон барои кишт; паспартофти њайвонот);
9) имконияти мигратсияи олудашавї аз майдон ё минтақа.
112.Маълумотњое (аз љумла бо номуайянї алоќаманд), ки дар рафти арзёбии
муфассал љамоварї карда шудаанд, бояд ба њисобот ворид карда шаванд. Маълумотњои
дар рафти арзёбии пешакї ва арзёбии муфассал љамъоваришуда шароитњои ибтидої пеш
аз солимгардонӣ мебошанд. Бо онњо шароит баъди солимгардониро муќоиса карда,
самаранокии амалиётњо оид ба солимгардониро арзёбї кардан мумкин аст. Тавсифи
шароити ибтидої пеш аз солимгардонї бояд майдонњо ё минтақањоеро, ки онњо дар
натиљаи фаъолият ё воќеаи арзёбишуда дар гузашта зарардида њисобида шудаанд,
њамчунин минтақањоеро, ки њоло тањќиќ нашудаанд, дар бар гирад. Ин маълумотњо бояд
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барои арзёбии дозањои пешгўйишуда то солимгардонї истифода шаванд ва асос барои
муайян кардани сатњи назоратї ва меъёрњои дахлдори њосилавї гарданд.
113.Барномаи умумии тавсифии майдон бояд њама љанбаъњои банаќшагирї ва иљрои
барномаи тавсифї, њамчунин тањлил, валидатсия, маънидодкунии маълумоти
љамъкардашуда ва хулосабарориро дар бар гирад.
114.Барномаи умумии тавсифи майдон бояд њам тавсифи партовњо ва њам тавсифи
объект ё майдонро фаро гирад ва бояд арзёбии эътимодноки бузургињои партофт ва
пањншавии таркибањои радиоактивиро таъмин намояд.
115.Зимни тавсифи майдонњои олудашуда номуайянињои хос дучор омада
метавонанд. Бисёре аз ин номуайянињо ба сабаби ноякљинсагии шароити муњити зист ва
шароит дар майдон, њамчунин ба сабаби мањдудиятњо ба миќдори нуќтањои интихоби
намунањо пайдо мешаванд. Маќсади тасифдињии муфассали майдон њарчи зиётдар кам
кардани номуайянињо мебошад. Барои ноњияњои дењот њамчунин чен кардан ё арзёбї
кардани интиќоли элементњои таркибї аз хок ба наботот зарур аст.
116.Тавсифи майдон ва барўйхатгирї (инвентаризатсия) дар доираи арзёбии
комплексї ба воситаи барномањои мониторинг ва назорат барои майдони мушаххас
гузаронида мешаванд.
117.Натиљањои тавсифи майдон ва арзёбии вариантњои имкондори солимгардонї
бояд ба наќшаи солимгардонї ворид карда шуда, ба маќоми танзимгар пешнињод гарданд
ва ба маълумоти њамаи ҷонибњои манфиатдор расонида шаванд.
118.Ҷонибњои манфиатдор бояд дар ин раванд аз марњилаи ибтидої то анљоми
омодакунии ќарор иштирок намоянд. Шарњи арзёбї бояд ќадами калидї дар раванди
ќабули ќарор бошад.
119. Њисоботњо ва дигар манбаъњои иттилоот барои арзёбии майдон муфид
мебошанд. Онњо муфассалияти тавсифии майдон ва умумигардонии маълумотро оид ба
фаъолият дар ин майдон фаро мегиранд.
120. Наќшањои майдон, расмњо, тарњњо, аэросуратњо, харитањо ва ангорањои
конструксияњо барои намоиш додани љойгиршавї ва ќисматбандии биноњо дар майдон
махсусан муфид мебошанд. Дар ин расмњо ва харитањо бояд љойгиршавии объектњо оид
ба коркард, љоришавии партовњо ба майдон ва аз майдон, њамчунин анборњои хомашё ва
мањсулоти тайёр ќайд карда шаванд.
121. Бино ё ќитъаи коркард берун аз манзил бояд тавре таѓйир дода шаванд ё
љойивазкунї карда шаванд, ки ќитъањои пештарае, ки он љо коркард гузаронида мешуд,
имкони ба дигар маќсадњо ё конфигуратсияњо табдилдињї дошта бошанд. Њамчунин бояд
љойгиршавии ќубурњои канализатсионї, ќубурњои обрасонї, хатњои интиќоли барќ ва
монанди инњо муайян карда шавад. Ин иттилоот наќшагирии корњои иктишофї ва
тањќиќоти минбаъдаро дар майдон, коркарди модели назариявии майдон, њамчунин
баланд бардоштани самаранокии барномаи тањќиќот (муоина)-ро осон мегардонад.
§1. Муайян кардани сатњњои референтї
122. Сатњњои референтї бояд дар њар як њолати мушаххас вобаста ба њолатњои
бавуљудомада ва шароит муќаррар карда шаванд. Њангоми интихоби сатњи референтї ва
меъёрњои дахлдори њосилавї як ќатор омилњо баррасї шуда метавонанд, аз љумла:
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1) тавсифњои радиологї (масалан, таркиби радионуклидї, хосияњои физикї ва
химиявї, зичии тањшинии радионуклидњо, андозаи минтақаи олудашуда);
2) тавсифњои экологї барои майдон ё минтақаи мушаххас (масалан, навъи хокњо,
релйеф, иќлим, мављудияти љангалњо ва обанборњо; истифодаи захирањои замин ва намуду
усулњои фаъолияти кишоварзї; мушаххасањои иљтимої ва демографї, мисли навъи
сокиншавї, одатњо ва монанди ин);
3) андешаи ҷонибњои манфиатдор.
123. Интихоби сатњи рефентї бояд ќароре бошад, ки ба тавсифи мутобиќи майдон ё
минтақа асос ёфтааст.
124. Агар дозањо барои ањолї дар шањрак ё дар минтақа бо таќсимоти
такроршаванда пешнињод шуда бошанд, афзалиятњои солимгардонї бояд аз он иборат
бошанд, ки њиссаи ањолие, ки дозаи баландтар аз сатњи референтиро мегирад, кам карда
шавад. Барои намояндагони ањолї, ки барои онњо доза то солимгардонї аз сатњи
референтї баландтар аст, маќоми танзимгар ё дигар маќомоти дахлдор метавонанд
ќарорро дар бораи чорањои махсус оид ба коњиш додани шуоъхўрї ќабул намоянд
(масалан, тавсияномањо нисбат ба хўрокворињо, мањдудиятњо). Дар Замимаи 1 роњнамо
оид ба чї тавр гузаронидани арзёбии дозањо бо маќсади солимгардонї оварда шудааст.
125. Њангоми муќаррар кардани сатњњои референтї бояд њам принсипњои
асосноккунї ва њам принсипњои муносибгардонии њимоя ва бехатарї баррасї карда
шаванд. Њангоми муайян кардани сатњи референтї маќомоти давлатї њолатњои
бавуљудомада, аз љумла таљрибаи солимгардонї дар гузашта ва мављудияти захирањоро
баррасї менамоянд. Муносибгардонии њимоя ва бехатарї дар ваќти солимгардонї боиси
коњиши мунтазами шуоъхўрї пастар аз сатњи референтї мегардад. Таќсимоти дозањои
инфиродиро марњила ба марњила паст кардан мумкин аст, ки боиси мунтазам
бењтаршавии њолат мегардад. Сатњњои референтї бояд давра ба давра аз ҷониби маќоми
танзимгар аз нав баррасї карда шаванд.
126. Њангоми интихоби сатњи референтии мувофиќ бояд бо ҷонибњои манфиатдор
машваратњо гузаронида шавад. Расонидани иттилооти даќиќ ба њамаи ҷонибњои
манфиатдор, мисли љамоатњои мањаллї оид ба асосноккунии мантиќии интихоби сатњи
референтї барои гузаронидани солимгардонї, барои тањкими боварї ањамияти муњим
дорад ва эњтимоли розигии ҷонибњои манфиатдорро зиёд мегардонад.
127. Интихоби сатњи референтї метавонад ба миќдори партовњои дар раванди
солимгардонї пайдошуда таъсир расонад. Дар умум, њар ќадар сатњи референтї пасттар
бошад, њамон ќадар њаљми партовњои пайдошаванда (масалан, бо сабаби гузаронидани
солимгардонї дар майдони калон) зиёдтар аст. Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи муомилот бо партовҳои радиоактивӣ» ќайд карда шудааст, ки яке аз принсипњои
асосии сиёсати давлатї дар соњаи муомилот бо партовњои радиоактивї ин таъмини дар
сатњи минималї њосил шудани партовњои радоактивї мебошад. Ин масъаларо њамчунин
зимни интихоби сатњи мувофиќи референтї бояд ба инобат гирифт.
128.Дар амалия дар мавридњои зарурї сатњњои референтї бояд ба меъёрњои
мувофиќи њосилавї табдил дода шаванд (масалан, ба беккерелњо дар як грамм), то
татбиќи онњо содда гардонида шавад ва онњо зимни банаќшагирї, амалисозї ва санљиши
амалиётњо оид ба солимгардонї ба дастур гирифта шаванд.
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129. Барои маќсадњои оперативии солимгардонї меъёрњои њосилавї бояд ба воситаи
моделњои воќеии дозиметрї барои шахси репрезентивї (намояндагї), ки дар њолати
шуоъхўри мављуда зиндагї мекунад, њисоб карда шаванд. Ин меъёрњои њосилавї, мисли
тавоноии дозаи амбиентї, консентратсияи фаъолнокї ва мањсулоти ѓизої ё дигар
таркибањои муњити зист, бузургињои ченшаванда мебошанд.
130 Њангоми интихоби сатњњои референтї ва меъёрњои њосилавї ба назар гирифтани
номуайянињо муњим аст, масалан, номуайянињои алоќаманд ба интихоб ва ченкунии
намунањо, моделсозии муњити зист, арзёбї (таќсимот)-и дозањо барои ањолї, њамчунин
самаранокии амалиётњои пешнињодшаванда оид ба солимгардонї.
131. Интихоби сатњи референтї бањисобгирии омилњои сифатї ва миќдориро дар бар
мегирад ва робитаи васеъ ва машваратњоро талаб мекунад; онро ба воситаи чунин усулњо,
мисли тањлили чандмеъёраи ќарорњо гузаронидан мумкин аст. Ба муќаррарсозии сатњи
референтї дар ќиматњои нињоят паст роњ додан мумкин нест (зеро дар оянда баланд
кардани онњо душвор аст) ва аз муќаррарсозии он дар марњилаи хеле пештари раванди
арзёбии муфассал (яъне, ваќте ки иттилооти дастрас номутобиќ аст) даст кашидан мебояд.
132. Дар мавридњои олудашавињои љиддї ё норасоии захирањое, ки барои иљрои
таъхирнопазири солимгардонии пурра заруранд, интихоби сатњи референтии мобайнї ё
кўтоњмуддат муфид аст, сипас дар асоси таљрибаи андўхташуда ва ба даст овардани
захирањои минбаъда, онњоро ба ҷониби пастшавї бо маќсади мунтазам бењтар кардани
њолат то ваќте, ки сатњи референтии дарозмуддат ба даст оварда нашавад, аз нав баррасї
кардан мебояд.
133. Хатарњои радиологї ва хатарњои ѓайрирадиологї дар майдон ё минтақае, ки
барои гузаронидани солимгардонї баррасї карда мешавад, бояд дар арзёбии бехатарї,
асосноккунии бехатарї ва дар арзёбии таъсирот ба муњити зист муайян карда шаванд. Ин
арзёбињо бояд ба маќоми танзимгар пешнињод карда шаванд ва бояд њамаи амалиётњои
пешбинишударо оид ба солимгардонї фаро гиранд ва масъалањо оид ба шуъохўрии
имконпазири коргарон, ањолї ва муњити зист аз худи солимгардонї, њамчунин оид ба
шуоъхўрї то солимгардонї ва баъди он баррасї карда шаванд. Дар арзёбињо бояд
воќеањои имконпазир, аз љумла садамањо, ки дар ваќти солимгардонї рух дода
метавонанд, баррасї карда шаванд. Дар асоси ин арзёбињо наќшаи солимгардонї барои
майдон ё минтақаи мушаххас бояд чорањоеро ба таври муфассал тасниф кунад, ки барои
таъмини њифзи саломатї ва бехатарии коргарон, њимояи ањолї ва муњити зист ќабул
карда мешаванд.
2. Арзёбии бехатарї ва арзёбии таъсирот ба муњити зист
134. Барои майдонњои мероси уранї арзёбии бехатарї љузъи муњими банаќшагирии
солимгардонї мебошад. Арзёбии бехатарї таркиби асосии асосноккунии бехатарї
мебошад ва арзёбии як ќатор љанбаъњо, аз љумла баррасии таъсироти радиологї ба
одамон ва муњити зист, њамчунин љанбаъњои муњандисї, бехатарии истифодабарї,
арзёбии ѓайрирадиологии таъсирот ба муњити зист ва системаи идоракуниро дар бар
мегирад.
135. Оператори майдон бояд арзёбии бехатариро пешнињод намояд, ки дар он
тањлили дозањо ва хатарњои алоќаманд ба марњилањои мухталифи раванди солимгардонї
оварда мешавад, аз љумла: муайян кардани њаљми арзёбии бехатарї (навъњои шуоъхўрї,
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роњњои шуоъхўрї, ќиматњои њаддї ва монанди ин); миќёси ваќт; муносибгардонї ва
методология; ва таъсироти ѓайрирадиологї.
136. Њангоми арзёбии бехатарї татбиќ кардани усули системавї барои таснифи
роњњои имконпазири табаддулоти майдони олудашуда ва муњити зисти он, аз љумла
тањлили миќдории кўчиши моддањои радиоактивї аз майдони олудашуда ва мигратсияи
имконпазири онњо ба муњити зист зарур аст.
137. Ба љузъњои асосии методологияи арзёбии бехатарї инњо мансубанд:
1) махсусияти мазмуни арзёбї;
2) таснифи объекти мерос ва гўронидани партовњо;
3) идентификатсияи (муайянкунии) хатарнокињо;
4) тањия ва асосноккунии сенарияњо;
5) тањия ва коркарди моделњо;
6) иљрои моделсозї ва тањлили натиљањо, аз љумла тањлили њассосї ва номуайянї;
7) муќоиса бо меъёрњо;
8) дар мавриди зарурї арзёбии такрорї ва модификатсия (такмил)-и арзёбї
(итератсия).
138. Арзёбии бехатарии майдон бояд бо истифодаи интихоби равишњои мувофиќ
иљро карда шавад, ки онњо метавонанд бовариро ба бехатарии майдон дар ваќти раванди
солимгардонї ва баъди он зиёд гардонанд. Равишњои гуногун инњоро дар бар гирифта
метавонанд: равишњои эњтимолї ва муайянкунанда; истифодаи моделњои оддї ё
консервативї; ё моделњои мураккаб ё воќеитар.
139. Равиш нисбат ба арзёбии бехатарї бояд хусусият ва маќсади арзёбї, мављудияти
маълумотњо ва захирањои дастрасро муайян кунад.
140. Агар барои гўрониши партовњо, ки дар ваќти солимгардонї ба вуљуд меоянд,
объекти мављуда пешнињод шавад, пас бояд навъ ва сатњи миќдори инвентарии моддањои
хатарнок, ва параметрњои химиявию физикие, ки партофти имконпазири моддањои
хатарнокро ба мањити зист муайян мекунанд, арзёбї карда шаванд. Агар таѓйироти
назаррасро истисно кардан имкон надошта бошад, пас њангоми арзёбии бехатарї бояд
арзёбии муфассали таъсироти онњо гузаронида шавад.
141. Арзёбии бехатарии вариантњои солимгардонї бояд дар асоси васеъ амалї карда
шавад. Дар љараёни ќабули ќарорњо бояд њама љанбаъњои дахлдори њимояи радиатсионї
ва хатарнокии ѓайрирадиологї ба эътибор гирифта шаванд, ва бояд мутобиќатии
вариантњои солимгардонї ба талаботи меъёрї таъмин карда шавад.
142. Њамаи вариантњои ќобили ќабули солимгардониро муайян кардан зарур аст,
муќоисаи онњоро гузаронида, варианти муносибро муайян кардан мебояд. Дар умум ин
пас аз омода кардани итератсияи якуми арзёбии бехатарї имкон дорад, ки дар он тањлили
хатарњои мављуда ва ояндаи алоќаманд ба объекти мерос гузаронида мешавад. Дар асоси
чунин тањлил имконияти муайян кардани иљрошаванда будани кадом вариантњои
солимгардонї ва аслан ќобили ќабул будани онњо барои коњиш додани хатарнокињои
кўтоњмуддат ва дарозмуддат то сатњњои зарурї пайдо мешавад.
143. Дар арзёбии бехатарї бояд самаранокии љузъњои системавї дар шароити њозира
ва оянда, ки рух дода метавонанд (аз љумла, амалиётњои минбаъдаи инсон, таѓйироти
иќлим ва дигар таѓйиротњо дар муњити зист), ва маљмуи васеи сенарияњо тибќи талаботи
пешнињоднамудаи маќомотњои танзимї мавриди арзёбї ќарор дода шаванд.
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144. Дар ин замина тањияи сенария асос барои тањлили миќдорї мебошад. Сенария –
ин таснифи табаддулотњои имконпазири алтернативии система мебошад. Сенарияњо
барои шинохт ва муайян кардани аснод оид ба арзёбї, ки ба мазмуни арзёбї мувофиќ аст,
истифода мешаванд. Интихоб ва асосноккунии мантиќии як ќатор сенарияњо ва асноди
алоќаманд оид ба арзёбї њаётан муњим мебошанд, ва сенарияњои интихобшуда ба арзёбии
минбаъдаи мушаххасањои система таъсири назаррас мерасонанд.
145. Тањлил бояд тасниф ва асоснок кунад, ки кадом сенарияњо чун табаддулоти оддї
ё чашмдоши системаро муаррификунанда баррасї карда мешаванд ва кадом сенарияњо
эњтимоли кам ё амалан номуайяни пайдоиш доранд.
146. Арзёбии бехатарї бояд равишеро тасниф кунад, ки барои муайян кардани хатар
ќабул шудааст ва аниќ муайян намояд, ки эњтимоли хосиятњо, воќеањо ва равандњо ва ё
сенарияњо бањодод шудаанд ё не, номуайянии алоќаманд ба пайдоиши сенария чї гуна ба
назар гирифта шудааст ва кадом сенарияњо дар арзёбии хатар ворид карда шудаанд.
147. Њар гуна сенарияњо, ки ба воситаи моделњои арзёбї арзёбї карда шудаанд, бояд
тавре њамгиро карда шаванд, ки арзёбии мушаххасањои умумии кории система мумкин
бошад. Чунин раванди њамгирої (интегратсионї) метавонад соддагардониро талаб
намояд, ки он бояд ба таври зарурї асоснок ва татбиќ карда шавад.
148. Њар гуна моделњои арзёбї, ки дар арзёбии бехатарї истифода мешаванд, бояд
раванди калибровкаи онњо ва валидатсияро тасниф кунанд ва бояд бо кадом тарз иљро
шудани талаботи воќеии раванди ќабули ќарорро нишон дињанд.
149. Зимни тањияи моделњо, тањиягар то љойе, ки имкон дорад, бояд таъмин намояд,
то:
1) сатњи тафсилот ва тавозун байни реализм ва консерватизм њангоми моделсозї
барои маќсади муайян бо назардошти мазмуни мушаххаси арзёбї, донишњои мављуда оид
ба майдони олудашуда ва вариантњои дастраси солимгардонї комилан мувофиќ ояд;
2) модели консептуалї ба таври оќилона системаро ва модели математикї модели
консептуалиро муаррифї намояд;
3) њар гуна моделњои консептуалї ва математикии баррасишуда ё арзёбишуда бо
маќсади пешнињоди далелњо нисбат ба мутобиќатии моделњои интихобшуда њуљљатгузорї
карда шаванд;
4) верификатсияњои мувофиќ ва арзёбии модел барои таъмини боварї ба
татбиќпазирии модел барои маќсадњои пешбинишуда, иҷро ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуда
бошанд.
5) Зимни таҳияи таъминоти барномавӣ тадбирҳои мувофиқи кафолати сифат ва
назорати сифат истифода карда шуданд.
150. Азбаски натиҷаҳои модел метавонанд барои раванди арзёбии умумӣ муҳим
бошанд, интихоби моделҳои мувофиқ ҳаётан муҳим аст. Ғайр аз он, маълумоти
воридшуда барои моделҳо бояд бодиққат ҷамъоварӣ ва арзёбӣ карда шавад. Муҳимтар аз
ҳама тасдиқи моделҳои бо муқоисаи натиҷаҳои онҳо бо ченакҳои воқеӣ истифодашаванда
мебошад.
151. Бовариро ба натиҷаҳои моделсозии арзёбии бехатарӣ аз ҳисоби пешниҳод
намудани ҳисобҳои соддатар (тахминии) пањншави (миграция)-и радионуклидњо ё таъсири
радиологӣ баланд бардоштан мумкин аст.
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152. Арзёбии бехатарї бояд дар сатњи мувофиќ ба фањмиши майдони мерос ва
рафтори имконпазири он асос ёбад ва њамаи масъалањои мансуб ба бехатариро ба инобат
гирад. Њангоми истифодаи равиши тафриќавї талаб карда мешавад, ки њаљми захирањои
ба таъминоти бехатарї људогардида бо хавфњо њамчен бошад, ва арзёбї дар сатњи
тафсилоти миќёси хатарњо, ки ба майдони олудашуда то солимгардонї ва баъди он
алоќаманданд, иљро карда шавад.
153. Аҳамиятнокї барои бехатарї одатан меъёри муњимтар мебошад. Истифодаи ин
меъёр баррасии мушаххасањои системаро дар истилоњоти партофтњо дар ваќти
истифодабарии
оддї,
оќибатњои
имконпазири
воќеањои
баистифодадињии
решгўйишаванда ва садамањои оќилона пешгўйишуда, њамчунин ањамияти бузурги
воќеањои камэњтимол бо оќибатњои љиддї талаб мекунад. Меъёрњои маънидориро барои
бехатарї бевосита нисбат ба фаъолият оид ба солимгардонї татбиќ намудан мумкин аст.
154. Њангоми гузаронидани арзёбии бехатарї дахолати њам маќсаднок ва њам
бемаќсади инсон, њамчунин чорањое баррасї кардан мебояд, ки онњо барои кам кардани
эњтимол ва сабук кардани оќибатњои дахолати инсон ба объектњои гўронидани партовњои
радиоактивї истифода шуда метавонанд ва назорати фаъоли нињодї (институтсионалї)
ва/ё системаи монеањои физикии дарозмуддатро дар бар мегиранд.
155. Тањияи сенарияњои оќилонаи дахолати инсон барои ба даст овардани натиљаи
арзёбии бехатарї муњим аст. Барои кам кардани эњтимоли талафи донишњо оид ба майдон
мебояд аз назорати нофаъол (масалан, ќайдњо, маркерњои объект) истифода кард. Чунин
чорабинињо бояд ќисме аз муносибгардонии њимоя бошанд. Назорати нињодї
(институтсионалї) бояд ба сифати љузъи системаи умумии њимоя аз хатарњои алоќаманд
ба партовњои радиоактивї баррасї карда шавад. Ин бо консепсияи умумии њимояи
чандќабата мувофиќ карда мешавад, зеро он ќабати њимояро ба монеањои муњандисї ва
табиии объект илова менамояд. Вале мављудияти назорати нињодї набояд барои
асосноккунии пастшавии сатњи тавсифии лоињавии системаи герметизатсия ва изолятсия
истифода шавад.
156. Дар мавриде, ки агар арзёбии хатарнокињо ва хавфњо дар доираи ваколатњои
гуногун иљро мешавад, муайян кардани чорабинињои аз нуќтаи назари харољот
самарабахш оид ба тозакунї (поксозї), гузаронидани арзёби харољот ё фоидаро бо
назардошти њамаи бењтаршавињое, ки онњоро дар доираи њуќуќњои гуногун муваффаќ
шудан мумкин аст, талаб карда мешавад.
157. Дар чунин мавридњо арзёбии миќдории хатар танњо дар сурате иљро кардан
мумкин аст, ки агар асоси умумї барои арзёбии љузъњои гуногуни хатар мављуд бошад.
Дар оќибат ин метавонад барои муайянкунии (идентификатсияи) њимояи мувофиќ ва
чорабинињо оид ба тозакунї дар объект ва майдонњои дахлдор хизмат намояд. Ин
зарурати коркарди равишро ба арзёбие ба миён меоварад, ки дар он њамаи љузъњои
мувофиќи хатар ва зиён бо усули интегралї миќдоран арзёбї шуда метавонанд. Ќарорњои
мансуб ба истифодаи аз љињати иќтисодї самараноки захирањои молиявї ба тањлили
миќдорї асос ёфта метавонанд.
158. Иттилооте, ки дар арзёбии бехатарии солимгардонї ба даст оварда шудааст,
арзёбии таъсирот ба муњити зист ва асосноккунии бехатарї, бояд барои муайян кардани
амалиётњо оид ба солимгардонї, њамчунин асоснокї ва муносибии онњо (масалан, нисбат
ба шакл, миќёс ва давомнокї) асос гардад.
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159. Арзёбии дозањои њозира ва оянда барои шахсони алоњида, миќдори шахсони
шуоъхўрда ва эњтимоли шуоъхўрї љузъиёти калидї дар раванди асосноккунї ва
муносибгардонии њимоя ва бехатарї мебошанд. Таъсироти радиологї ба флора (наботот)
ва фауна (њайвонот) омили иловагие мебошад, ки онро дар раванди асосноккунї ва
муносибгардонии њимоя ва бехатарї баррасї кардан мебояд. Бояд арзёбии дозањо, аз
љумла њисоби дозањо барои шахси репрезентивї (намояндагї) иљро карда шавад. Сипас
дар мавридњои зарурї дар раванди солимгардонї он бояд нав карда шавад. Њамчунин
бояд амалиётњо оид ба солимгардонї барои таъмини он, ки њимоя ва бехатарї мисли
пештара муносибгардонида боќї монданд, таѓйир дода шаванд. Њангоми гузаронидани
арзёбии бехатарї ва арзёбии таъсирот ба муњити зист њамчунин таъсироти
ѓайрирадиологї низ барраасї карда шавад.
160. Дар баробари доза барои шахси репрезентивї дигар параметри муњим
метавонад таќсимоти дозањо дар байни њамаи ањолии зарардида бошад. Шуоъхўрии
шахси репрезентивї ва таќсимоти дозањо дар байни њамаи ањолии зарардида бояд зимни
муносибгардонии њимоя ва бехатарї баррасї карда шавад. Дар Замимаи 1 таснифи
муфассали арзёбии дозањо ба сифати иттилооти аввалия барои раванди солимгардонї
оварда шудааст.
161. Бояд арзёбии њам шуъохўрии даруна (масалан аз њисоби хўрдани мањсулоти
ѓизоии олудашуда, хўрдани оби нўшокии олудашуда, нафаскашии чанги олудашуда) ва
њам шуъохўрии беруна гузаронида шавад. Дозањо барои коргарон ва ањолї (яъне, дозањои
пешгўйишаванда то солимгардонї барои шароити пеш аз солимгардонї мављуда ва
дозањои пасмонда дар ваќти солимгардонї ва баъди он) бояд дар асоси пешбинињои
модел дар фарзияњои сенарияњои воќеии шуъохўрї арзёбї карда шаванд. Пешбинињои
модел бояд арзёбии комили њолати шуоъхўриро дар истилоњоти миќдори одамони
зарардида, ќолабњои муваќќатї ва љойгиршавї таъмин намоянд. Дар љойе, ки ин имкон
дорад, пас аз иљрои амалиётњо оид ба солимгардонї ва дигар амалиётњои њимоявї чунин
пешбинии дозањои пасмонда бояд бо маълумотњо оид ба тавсиф барои майдонњо ва
минтақањои мушаххас ва натиљањои барномаи мониторинги радиатсионї љонибдорї
карда шаванд. Дар баъзе мавридњо таќсимоти дозањо метавонад номунтазам бошад, ва
дар ин њолат шахси вакилшуда (репрезентшуда) бояд бо эњтиёткорї интихоб карда шавад.
162. Аз рўйи имконият дозаи шуоъхўриро дар асоси натиљањои ченкунињо ва
истифодаи моделњое, ки онњо шароитро барои майдон ё минтақаи мушаххас (њамчунин
њар гуна норасоињоро зимни моделсозї) ба назар мегиранд, мебояд арзёбї кард. Њисоби
дозањои пешгўйишуда то солимгардонї моделсозиро дар њошияи модели назариявии
майдон ё минтақа, ки он манбаъњои асосї, роњњои шуоъхўрї ва пайвасти онњоро бо
ќабулкунандагони шуоъхўрї тасниф мекунад, ва модели мувофиќи миќдории майдон ё
минтақа, ки он омилњо ва параметрњоро барои майдон ё минтақаи мушаххас ба инобат
мегирад, талаб мекунад. Дар умум моделњои истифодашуда бояд воќеитар бошанд ва бояд
ба талаботи мушаххаси њар як марњилаи раванди солимгардонї мутобиќ гардонида
шаванд. Татбиќи консерватизми аз њад зиёд метавонад боиси аз њад зиёд нишон додани
арзёбии таъсироти радиологї гардида, ба амалисозии он вариантњои солимгардонї
оварда расонад, ки онњо асоснок карда нашудаанд ва ё дар онњо њимоя ва бехатарї
муносиб гардонида нашудаанд (масалан, кўчонидани нозарури одамон, мањдудиятњои
нозарур ба истифодаи захирањо, чун об). Ѓайр аз ин, ин зиёднишондињии хатар метавонад
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ташвиши беасос ва чашмдошти ѓайривоќеии ҷонибњои манфиатдорро ба вуљуд оварад,
хусусан онњое, ки дар ноњияњои воќеъ дар наздикии майдон ё минтақаи зарардида
зиндагонї мекунанд. Њамин тариќ, модели татбиќшаванда бояд ба маќсадњои
гузошташуда мувофиќ бошад ва ќобилияти ба назар гирифтани њамаи манбаъњо ва
роњњои шуоъхўриро бо истифодаи маълумот барои майдон ё минтақаи мушаххас дошта
бошад.
163. Арзёбии воќеї – ин арзёбие мебошад, ки доза ва хатарњои эњтимоли
бештардоштаро медињад, ки дар ваќти солимгардонї ва баъди он пайдо мешаванд.
Арзёбии консервативї – ин арзёбие мебошад, ки он бадќасдона имконияти чорабинињои
идоракунї ва техникиро барои њимоя арзёбї намекунад. Барои муносибгардонї
консепсияи солимгардонї ё нишондињии фањмиши муфассали рафтори объекти мерос
бояд бо назардошти мављудияти маълумотњо барои интихоби параметрњои модел њарчи
воќеитар бошад. Арзёбии воќеї метавонад бо њисобњои мураккаб, ки миќдори зиёди
параметрњоро дар бар мегирад, њамроњ гузаронида шавад, ва метавонад захирањои зиёдро
барои нишон додани он, ки ин маълумотњо ва модел мушаххасањои системаро ба таври
воќеї инъикос мекунанд, талаб намояд.
164. Татбиќи меъёри консервативии интихоб метавонад њамчун ќисме аз марњилаи
арзёбии пешакї муфид бошад, зеро ин имкон медињад, ки майдонњо ва минтақањое, ки дар
онњо солимгардонї асоснок карда нашудааст, самаранок људо карда шаванд.
165. Дар ҳолатҳои зарурӣ моделњо бояд бо назардошти таѓйирпазирї ва номуайянї
санљидаву тасдиќ карда шаванд (масалан, дар асоси тањлили њассосият). Таваљљуњи
махсусро ба таъмини он, ки фарзия (пешбинї)-њои модел ба њолатњои баррасишаванда
мувофиќ меоянд, равона кардан мебояд.
166. Агар банаќшагирии њатмии истифодаи иљозатии замин аз нигоњи њуќуќї
мављуд набошад, пас ба сифати асос барои чунин арзёбї бояд истифодаи замин дар
атрофи майдонњо ва рушди чашмдошти минтақањо интихоб карда шавад. Ин маънии онро
дорад, ки муайянкунии талабот ба солимгардони дар майдон бояд ба роњњои дар айни
замон мављудаи шуоъхўрї асос карда шавад. Масалан, агар ба сабаби истифода нашудани
замин барои кишоварзї ё боѓдорї шуоъхўрї тавассути мањсулоти ѓизоии олудашуда
гузашта наметавонад, пас дар арзёбињо имконияти гипотетии онро, ки таѓйироти
минбаъда ва заминистифодабарї боиси пайдоиши шуоъхўрї тариќи ин роњ гардида
метавонад, набояд баррасї кард.
167. Агар дар марњилаи баъдтар таѓйирдињии замин истифодабарии майдон ё
атрофи он пешбинї шавад (масалан, љангалзорро ба манзили истиќоматї табдил додан),
арзёбии шуоъхўрї бояд аз нав дидабаромада шавад ва мумкин аст иљроиши чорабинињои
иловагиро оиди солимгардон лозим шавад. Ин муносибат талаб мекунад, ки маќомоти ба
наќшагирии истифодаи замин љавобгў, оид ба мављудияти олудашавии майдон хабардор
бошад.
168. Агар минтақаи олудашуда дар ҳудуди уфуқии обҳои зеризаминӣ ҷойгир бошад,
пас новобаста аз вазъи мавҷуда, арзёбӣ бояд ба истифодаи обҳои зеризаминиро имконият
диҳад.
169. Метавонанд категорияҳои зерини истифодабарии замин муайян карда шаванд,
ки ҳангоми арзёбии майдон ба инобат гирифта шаванд:
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1) замин барои биноҳои истиқоматӣ. - заминҳое, ки дар онҳо манзилҳои доимӣ
мавҷуданд, аз ҷумла муассисаҳо ба монанди беморхонаҳо, мактабҳо ва кӯдакистонҳо;
2) майдонҳои истироҳатӣ ва минтақаҳои котеҷ - заминҳое, ки дар онҳо истиқомати
муваққатӣ дар коттеҷҳо ё майдончаҳои хаймазанӣ имконпазир аст;
3) боѓњо – ќитъањои замин, ки барои боѓњои хусусї истифода шуда, имкониятро
барои зиндагии доимї надоранд;
4) заминњои кишоварзї. –заминњое, ки барои истењсолоти кишоварзии њар гуна навъ
(наботот ва њайвонот) истифода мешаванд;
5) боѓњои истироњатї, љойњои истироњат ё майдончањои бачагона – заминњое, ки
онњо барои одамон ба таври озод дастрасанд, ва дар он љо миќдори зиёди ваќт барои
истироњат гузаронидан мумкин аст ва онро ба сифати майдончаи бачагон истифода
кардан мумкин аст;
6) заминњои тиљоратї - замине, ки дар он намуди асосии фаъолият хариду
фурўшњои тиљоратї, савдои мол ё хизматрасонињо мебошад;
7) заминњои саноатї – замине, ки дар он намуди асосии фаъолият истењсол, сохтан,
сохтмон ё нигањдории молњо мебошад;
8) минтаќаи њаракат – ќитъањои замин, ки барои њаракат истифода мешаванд,
мисли, кўчањо, љойњои љамъиятї ва таваќќуфгоњњо;
9) минтаќаи зериобмонда – ќитъаи замин, ки ба дарё наздик буда, бо оби зери оби
дарё мондааст, вале ќисман хушк гардида, ќисман бо об ва ё тањшинњо аз дарё олуда
шудааст;
10) замини бесамар ё љангал – ќитъањои замин, ки барои ягон маќсади мушаххас
истифода намешавад, ва ё танњо барои љангал истифода мешавад, аз љумла объектњои
истихрољи кўњї (масалан, тўдањои партовњои наќбї), ки њоло солимгардонї нашудаанд.
170. Њамаи ин категорияњои заминистифодабарї метавонанд бевоста ба майдони
олудашуда ё ба канорњои он муносибат дошта бошанд. Азбаски истифодаи замин дар
минтақањои њамљавор аз чи хел истифода шудани сатњи майдон ё ќисми он фарќ мекунад,
бинобар ин, имкон дорад, ки арзёбии истифодаи замин њам барои объект ва њам барои
гирдуатрофи он гузаронида шавад.
171. Барои њар яке аз ин категоррияњои заминистифодабарї бояд роњњои мувофиќи
шуоъхўрї муайян карда шаванд. Барои њамаи навъњои дар боло номбаршудаи истифодаи
замин, бояд арзёбии пайдошавї ё пайдонашавии ягон хел таъсироти зараровар аз сатњњои
олудашуда ва/ё обњои зеризаминї гузаронида шавад.
172. Консепсияи «шахси намоянда» ё ќабулкунанда (ретсептор), ки бояд барои
арзёбии таъсироти радиологї ба шахсони алоњида аз њисоби ањолї истифода шавад, бояд
аниќ муайян ва тасниф карда шавад ва бояд инњоро дар бар гирад:
1) доираи ќабулкунандагони (ретсепторњои) имконпазири баррасишаванда;
2) тафсифоти фарзшаванда барои шахсони алоњида дар гурўњ, ки онњо ба
имкониятњои чунин гурўњро нигањ доштани биосфера мувофиќ меоянд.
173. Одатан тахмин карда мешавад, ки ретсептор дар минтақаи минтаќаи
олудашавии зиёд бо радионуклидњо дар биосфераи дастрас љойгир аст, ки дар он љо
таъсироти баландтарини радиологї рўй медињад. Дар мавриди майдони олудашуда
шахси намоянда метавонад дар масофае зиндагї кунад, агар таъсироти зиёдтарини
радиологї тавассути роњи шуоъхўрї (масалан, роњ тавассути обњои зеризаминї,
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нафаскашии мањсулоти фаръии радон) пайдо шавад. Вобаста ба шароити пешбинишудаи
муњити зист (макон, иќлим ва монанди ин) имконияти истењсолоти кишоварзї ё дигар
истењсолот дар љойи мушаххас метавонад андозаи гурўњеро, иштироки онро чашмдошт
будан мумкин аст, мањдуд созад.
174. Асосноккунии интихоби ќолабњои муваќќатии арзёбї барои давраи
дарозтарини ваќт, ки дар њисобњои арзёбии таъсирот пас аз пўшидашавї баррасї карда
шудааст, бояд тавзењ ва асоснок карда шавад, зеро ин интихоб метавонад ба натиљањои
муќоисаи натиљањои арзёбї бо меъёрњои дозавї таъсири њалкунанда дошта бошад.
175. Ќолабњои муваќќатии арзёбї бояд бо назардошти талаботњои танзимї муайян
карда шавад. Онњо бояд барои даврањое арзёбї карда шаванд, ки дар онњо метавонанд
шуоъхўрии радиатсионии хеле кам пайдо шавад, ва шуоъхўрии чашмдошти зиёдтаринро
фаро гиранд.
176. Дар мавридњое, ки якчанд объекти собиќ истењсолоти уранї дар як майдони
мерос воќеанд, ќарор дар бораи стратегияи солимгардонї барои њар як объекти алоњидаи
мерос бояд дар асоси арзёбии њамаҷониби бехатарї ќабул карда шавад. Консепсияи
њамаљонибаи солимгардонї бояд барои њамаи объектњои дахлдор тавассути расмиёти
муносибгардонї ва сатњњои референтї тањия карда шавад.
177. Азбаски фони радиатсионии табиї барои њамаи радионуклидњои мувофиќ ва
муњити зист мављуд аст, пеш аз татбиќи меъёрњои дозавї баровардани сањми умумии
фонии онњо дар шуоъхўрии умумї зарур аст.
178. Зимни арзёбии шуоъхўрї барои роњњои дахлдор бояд њамон равишњое
истифода шаванд, ки дар дигар соњањои њимояи радиатсионї татбиќ мешуданд. Њангоми
муайян кардани ќимати кофї, вале на аз њад зиёди консервативї барои консентратсияи
фонии радон, бояд моделсозї, аќќалан дар њолатњои мураккабтар, гузаронида шавад.
Одатан ин њамчунин барои арзёбии таѓйирёбињои имконпазири консентратсияи радон дар
натиљаи чорабинињо оид ба солимгардонї, мисли рўйпўшкунї ё интиќоли як миќдоре аз
партовњо зарур аст.
179. Мутобиќатї бо меъёрњои дозавї бояд аз њисоби мониторинг ва арзёбии
бехаратарї дар рафти амалиётњо оид ба солимгардонї таъмин карда шавад.
180. Агар натиљањои мониторинг аз он шањодат дињанд, ки мутобиќатии меъёрњо
метавонад зери хатар гузошта шавад, пас ворид намудани таѓйирот ба расмиёти корї ё
наќшаи солимгардонї талаб карда мешавад. Масалан, имконият ва амалисозии
обпоширо барои коњиш додани пайдоиши чанги олудашуда дар љойњои гузаронидани
корњои заминканї баррасї кардан ё чангкашакњои саноатиро барои љамъоварии маводи
пошхўрда пеш аз оѓози њар гуна амалиёт ба объектњои олудашуда истифода кардан зарур
аст.
181. Дар анљоми марњилаи арзёбии муфассал бояд ќарор дар бораи
асосноккардашуда будан ё набудани солимгардонии майдон ё минтақа ќабул карда
шавад. Ќарор дар бораи солимгардонї бояд ба арзёбињои дозањои дарозмуддати
пешгўйишаванда барои ањолї то оѓози солимгардонї бо роњи муќоисаи онњо бо сатњњои
референтии мувофиќашуда барои майдон ё минтақа асос карда шавад. Агар дозаи
пешгўйишаванда то солимгардонї аз сатњи референтї баландтар бошад, пас
солимгардонї, эњтимолан, асосноккардашуда мебошад. То ќабули ягон хел ќарор оид ба
солимгардонї бояд андешаи ҷонибњои манфиатдор ба инобат гирифта шавад.
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182. Иттилоот оид ба ќабули ќарор нисбат ба асоснокии солимгардонї бояд тавре
њуљљатгузорї карда шавад, ки онро барои дастгирии ќарорњои минбаъда оид ба
солимгардонї ва дар мавридњои зарурї барои расонидани кўмак њангоми муайян кардани
вариантњои солимгардонї истифода кардан мумкин бошад.
183. Натиљањои арзёбии майдон ё минтақа бояд ба Маќоми танзимгар барои
баррасї пешнињод карда шаванд. Хулосањои ин баррасї ќадами калидї дар раванди
ќабули ќарорњо мебошад.
10. БАНАЌШАГИРИИ СОЛИМГАРДОНЇ
184. Банаќшагирии солимгардонї бояд њарчи пештар баъд аз ќабули ќарор нисбат
ба асосноккуни он, ки дар асоси арзёбии муфассали солимгардонї иљро шудааст, оѓоз
карда шавад.
185. Равиши тафриќавиро, ки дар параграфи 1-и боби 5 тасниф шудааст, њангоми
банаќшагирї ва амалисозии солимгардонї муайян кардани сатњои мувофиќи тањлил,
аснод, амалиётњо ва назорати танзимї татбиќ кардан мебояд, то ин кўшишњо бо хавф
алоќаманд ба майдони ё минтақаи олудашуда њамандоза бошанд. Бояд њолатњои
мувофиќи меъёрњо муќаррар карда шаванд (масалан, сатњи референтї, меъёрњои нуќтаи
нињої, меъёрњои њолати нињої). Ин раванд бояд миќёсњои хатарнокї ва давомнокии он,
мушаххасањои майдонњо ё минтақањои мансуб ба солимгардонї, муњимияти нисбии
таъсироти радиатсионї ва радиологї ва дигар омилњои мувофиќ, мисли бехатарии
физикиро ба назар гирад. Равиши тафриќавї ошкорсозии соњањои калидиро, ки онњоро
арзёбї кардан зарур аст, осон мегардонад, масалан, дар љойе, ки сањми зиёдтаринро дар
доза ва хатар чашмдошт шудан мумкин аст, то кўшишњоро ба ин соњањои мушаххас
равона карда, харољоти умумиро ба солимгардонї кам кардан мумкин бошад.
186. Равиши системавиро барои ќабули сариваќтии ќарор нисбат ба стратегияи
мувофиќи солимгардонї ва вариантњои солимгардонї дар њолатњои бавуљудомада татбиќ
кардан мебояд. Ин равиши системавї бояд дар њошияи системаи идоракунї коркард
шавад. Системаи идоракунї бояд дар давоми њамаи муњлати солимгардонї татбиќ карда
шавад.
187. Солимгардонї бояд ба муносибгардонии њимоя ва бехатарии ањолї ва муњити
зист дар ояндаи дарозмуддат, масалан бо роњи интихоби вариантњои мувофиќи
солимгардонї равона карда шавад. Ѓайр аз ин, дар мавридњои мувофиќ бояд масъала оид
ба стратегияи њимоя барои њолати садамавии ядрої ё радиологї ва стратегияи
солимгардони баррасї карда шавад, ки он бояд иљро карда шавад.
188. Захирањои молиявї барои солимгардонї бисёр ваќт мањдуданд, кор мумкин аст
зањматталаб бошад ва арзиши таљњизот мумкин аст баланд бошад. Ѓайр аз ин, мумкин аст
ќабули ќарор (масалан, дар бораи амалиётњои зарурї оид ба солимгардонї, ки бояд дар
майдони аз фаъолияти гузашта зарардида) њангоми набудани иттилоот (масалан, ќайдњои
нопурраи бойгонї) талаб карда шавад. Бинобар ин, наќшаи таќвимии иљрои корњо бояд
бо самаранокии зиёдтарин тавре тартиб дода шавад, ки ба гузаронидани чорабинињои
тањрирї дар марњилаи минбаъда зарурат ба миён наояд.
Банаќшагирии аниќи
солимгардонї ба таъмини истифодаи муносиби воситањои молиявии мањдуди мављуда
имкон медињад, хусусан, дар њолатњои мураккаби солимгардонї, ваќте ки номуайянии
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зиёд, муњити зисти мураккаб, иттилооти номутобиќ ва ё миќдори зиёди ҷонибњои
манфиатдор, ки манфиатњои мухталифро интизоранд, мављуд аст.
189. Банаќшагирии пешакї ошкорсозии сариваќтї ва баррасии омилњои зиёдеро
таъмин менамояд, ки ба натиљањои нињоии солимгардонї таъсиргузор мебошанд, мисли:
1) навъ ва миќёсњои олудашавї (масалан, обњои зеризаминї, хок, обњои сатњї);
2) навъњо ва миќдори партовњои бавуљудомада ва дигар маводи пасмонда;
3) вариантњои муомилот бо маводи пасмонда, аз љумла бо партовњои радиоактивї;
4) мутобиќатии таъминоти молиявї;
5) андешаи љамъиятї;
6) мувофиќатї ба талаботњои танзимї;
7) мављудияти вариантњои гўрониши партовњои радиоактивї;
8) мављудияти технологияњои санљидашуда.
190. Муносибгардонии њимоя ва бехатарї бояд арзёбии омилњои гуногунеро, ки
њангоми солимгардонї баррасї карда мешаванд, дар њошияи њолатњои дар майдонњо ё
минтақањо бавуљудомада дар бар гирад. Аксар ваќт таваљљуњи сариваќтї ба масъалањои
воќеї ва даркшаванда метавонад бадшавии њолатро пешгирї кунад, оќибатњои
пешбинишашавандаро инкор намояд ва ба ќабули ќарорњои самараноктар ва ќатъитар
имкон дињад, ки бо андозаи иљрои солимгардонї, бо нигоњ доштани боварии ҷонибњои
манфиатдор ќабул карда мешаванд.
191. Дар минтақањое, ки дар натиљаи фаъолият дар гузашта олуда шудаанд, бењтар
аст аввал ќитъањои мањдуд бо сатњњои нисбатан баланди олудашавї (масалан, нуќтањои
алоњида ё доѓњои олудашавї, ё маводи махсусе, мисли баргњо, партови органикї ё чанг, ки
дар онњо олудагї мављуд аст) дур карда шаванд, то шуоъхўрињои радиатсионии
алоќаманд коњиш дода шаванд. Инро баъди машварат бо ҷонибњои манфиатдор иљро
кардан мебояд. Стратегияњои солимгардонї, ки ба дуркунии миќёсии маводњо
алоќаманданд, ба пайдоиши њаљмњои калони партов (масалан, хок ва наботот) оварда
мерасонанд, ки онњо баъдан мавриди тавсиф, синфбандї ва муомилот ќарор мегиранд.
Стратегияњои солимгардонї барои минтақањое, ки дар натиљаи воќеањо зарар дидаанд,
метавонанд бештар ба амалиётњои њимоявї такя намоянд, ки онњо ба паст кардани сањми
роњхои мувофиќи шуоъхўрї равона карда шудаанд (масалан, муќобилчорањои кишоварзї,
мањдудиятгузорї ба мањсулоти ѓизої, мањдудиятгузорї ба оби нўшокї).
Муќобилчорањои кишоварзї боиси пайдоиши миќдори зиёди партовњои аз нигоњи
биологї таљзияшуда мегардад, ки онњо гўрониданро талаб мекунанд. Мањдудиятгузорї ба
мањсулоти ѓизої мављудияти стратегияро оид ба муомилот бо партовњо талаб мекунад.
Стратегияи ќабулшудаи солимгардонї асоси наќшаи солимгардониро ташкил менамояд.
192. Банаќшагирии солимгардонї бояд ба маќсадњои ба таври аниќ
муайянкардашудаи солимгардонї асос ёбад. Маќсади нињої таъмини муносибгардонии
њимоя ва бехатарї мебошад. Одатан, ин аз њисоби табдилдињии майдонњо ё минтақањо ба
њолате дастрас мегардад, ки таъсироти зиёд ба ањолї ва муњити зист то сатњи љоиз паст
карда шавад. Маќсади солимгардонї бояд дар истилоњњои дозаи пасмонда пас аз
солимгардонї, њамчунин дар истилоњњои њолати нињої бо назардошти сифати зиндагии
ањолии мањаллї ва њаргуна мањдудиятњои имконпазир, ки ба истифодаи майдон ё минтақа
мансуб аст, ифода карда шавад. Барои минтақањое, ки дар натиљаи воќеањо зарар дидаанд,
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маќсади солимгардонї метавонад дар барќарорсозии фаъолияти муътадили иљтимої ва
иќтисодї ифода ёбад.
193. Маќсади солимгардонї ин коњиш додани хавфњо то он ваќте аст, ки агар онњо
бо истифодаи пешбинишудаи майдон ё минтақа њамчен нашаванд (бо назардошти дигар
хатарњо ва омилњои иљтимоию иќтисодї). Бинобар ин мумкин аст, ки њангоми баррасии
вариантњои солимгардонї на њамеша солимгардонии назаррас зарур мешавад, агар
маќсадњои матлуби солимгардонї ба дараљаи баланд аз њисоби равиши устуворе ба даст
ояд, ки он дараљаи љоизтари солимгардониро пешбинї мекунад. Баъзан мумкин аст, ки
созиш байни варианти муносиби солимгардонї ва варианте, ки дар доираи маблаѓгузории
воќеии дастрас имкон дорад, ќобили ќабул бошад. Ин барои муайян кардани варианти
бењтарин барои захирањои дастрас зарур аст. Ин метавонад боиси зарурати ворид
намудани мањдудиятњо ба майдон ё минтақа ё назорати иловагии институтсионалї
(нињодї) дар баробари онњое гардад, ки аз аввал пешбинї гардида буданд.
194. Маќсадњои солимгардонї бояд муфассал баррасї карда шаванд, амалишаванда
(дар дурнамои кўтоњмуддат ва дарозмуддат) бо назардошти таъсироти зиёд дар ваќти
солимгардонї ва баъди он бошанд. Маќсадњои солимгардонї бояд ба њимояи одамон ва
муњити зист (аз љумла наботот ва њайвонот) аз хатарњои радиатсионї ва ѓайрирадиологї
равона карда шаванд. Ин њам ба њифзи саломатї ва таъмини бехатарии мењнати коргарон
дар ваќти гузаронидани солимгардонї, ва њам ба њимояи шахсон аз ањолї дар ваќти
солимгардонї ва баъди он мансуб аст. Бояд таъсироти эвакуатсияи миќёсї ва дигар
муќобилчорањои њимоявї ба муттањидкунии љамоатњо тањлил карда шавад. Аз нуќтаи
назари њифзи муњити зист бояд таъсирот ба обњои сатњї ва зеризаминї, хок, њаво,
набототу њайвонот баррасї карда шаванд.
195. Ба муайян кардани маќсадњои солимгардони шахсон ё ташкилотњое, ки масъули
банаќшагирї, амалисозї ва санљиши амалиётњо оид ба солимгардонї мебошанд,
масъулият доранд. Ҷониби масъул бояд ба љалби њарчи зудтари ҷонибњои манфиатдор (аз
љумла, ањолии мањал) кўшиш намояд. Ин барои муваффаќ гардидан ба натиљањои хуб
ањамияти муњим дорад.
196. Наќшаи солимгардонї барои бањисобгирии рафти воќеии иљроиш, самаранокии
солимгардонї ва њаргуна иттилооти наве, ки дастрас гардидааст, бояд давра ба давра
баррасї карда шавад.
§1. Муайянкунии вариантњои солимгардонї
197. Агар аз рўйи натиљањои арзёбии муфассал муќаррар карда шавад, ки
гузаронидани солимгардонї асоснокшуда мебошад, пас бояд вариантњои мувофиќи
солимгардонї муайян карда шаванд.
198. Барои таъмини муносибгардонии њимоя ва бехатарї ҷониби масъулиятдор дар
доираи банаќшагирии солимгардонї бояд тањќиќотро барои муќоисаи фоидањои мувофиќ
ва оќибатњои њар як вариант иљро намояд. Ин бояд омўзиши инњоро дар бар гирад:
1) арзёбии технологияњои мављуда ва амалигардонии техникии вариантњои
баррасишавандаи солимгардонї;
2) тавзењи масъалањои имконпазири алоќаманд ба бехатарї (радиологї ва
ѓайрирадиологї) дар ваќти солимгардонї ва баъди он;
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3) арзёбии таъсирот ба муњити зист барои арзёбии таъсирот ба ањолї ва муњити
зист;
4) дар мавридњои зарурї арзёбии дозањои шуоъхўрии кормандон то оғоз, рафти
солимгардонї ва пас аз он;
5) тавсифи майдон, мониторинг ва интихоби намунањо;
6) навъњо ва миќдори маводи пасмонда (аз љумла партовњои радиоактивї), ки
пайдо мешаванд;
7) коркард, нигањдорї, њамлунаќл ва гўронидани партовњои радиоактивї ва
ѓайрирадиоактивї ва дигар маводи пасмонда;
8) арзёбии харољот ва дигар захирањои алоќаманд ба коркард ва амалисозии њар як
варианти имконпазири солимгардонї;
9) воситањои назорат, ки баъд аз солимгардонї талаб шуда метавонанд.
199. Вариантњои солимгардонї бояд ба њолатњои бавуљудомада мувофиќат кунанд ва
ба сенарияњои эътимодбахш асос карда шаванд. Дар маврињои зарурї бояд хавфњои
ѓайрирадиологї ба назар гирифта шаванд. Дар баъзе мавридњо љанбањои ѓайрирадиологї
метавонанд омили асосї дар раванди солимгардонї бошанд.
200. Њангоми муайян кардани вариантњои имконпазири солимгардонї хоњишњои
ҷонибњои манфиатдоро аниќ кардан ва баррасї намудан мебояд.
201. Амалиётњо оид ба солимгардонї метавонанд ба шуоъхўрии иловагии шахсони
алоњида аз њисоби ањолї дар марњилаи амалисозии солимгардонї оварда расонанд, ва ин
имкониятро бояд дар раванди муайян кардани вариантњои солимгардонї ба назар
гирифт.
§2. Арзёбї ва интихоби вариантњои солимгардонї
202. Ҳангоми арзёбї, асосноккунї ва муносибгардонии њимоя ва бехатарии
вариантњои солимгардонї ҷониби масъалиятдор бояд омилњои дигареро низ баррасї
намояд, ки инњоро дар бар мегиранд:
1) мувофиќати ба санадњои меёрию њуќуќї Љумњурии Тољикистон (масалан, ба
шартњои иљозатдињї);
2) муњлатњои гузаронидани солимгардонї ва имконияти таъсироти олудакунандањо
дар давоми ин муњлат;
3) самаранокии чорабинињо дар дурнамои кўтоњмуддат ва дарозмуддат, аз љумла
хусусияти доимии амалиётњо оид ба солимгардонї;
4) амалиётњое, ки онњо боиси коњиши зањрнокии радиологї, химиявї ва биологї
мегарданд (масалан, аз њисоби коњиши радиоактивї, бандубаст, сўзониш);
5) амалиётњое, ки онњо љунбої (њаракатмандї)-и радионуклидњо ва дигар моддањои
олудакунандаро паст мекунанд;
6) амалиётњое, ки онњо ба камшавии њаљми партовњои дар раванди солимгардонї
пайдошаванда оварда мерасонанд;
7) мављудияти объектњои нигањдорї ва гўрониши партовњо;
8) дастрасї ба замин (минтақа) ва захирањо;
9) иљрошавандагии солимгардонї ва сабукии иљрои амалиётњои алоњида оид ба
солимгардонї;
10) номусоидї (ноќулайї) барои ањолии мањал дар рафти амалисозии солимгардонї;
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11) омилњои иљтимої ва андешаи ҷонибњои манфиатдор.
203. Раванди гузаронидани арзёбї ва муносибгардонии њимоя ва бехатарии
вариантњои солимгардонї бисёр ваќт комбинатсияи арзёбињои сифатї ва миќдорї
мебошад. Агар гузаронидани арзёбии миќдорї мављуд бошад (масалан, дар мавриди
солимгардонии мураккаб), бояд истифодаи воситањо, монанди тањлили бисёрмеъёраи
ќарорњо баррасї карда шавад, ки дар он меъёрњо мутобиќ ба он, ки чї муњимтар барои
ҷонибњои манфиатдор мебошад, баркаш карда мешаванд.
204. Њангоми баррасии амалиётњо оид ба солимгардонї бояд шароити зисти одамон,
ки аллакай дар минтақањои олудашуда зиндагї ва ё кор мекунанд, ба таваљљуњ гирифта
шавад. Њамчунин бояд чунин масъалањо, монанди истеъмол, истифода ва савдои маводњо,
озуќаворї ва молњо, муомилот бо маводи пасмонда, аз љумла бо партовњо мавриди
баррасї ќарор дода шаванд.
205. Навъњо ва миќдори маводи пасмонда (аз љумла, партов, партовњои радиоактивї
ва ѓайрирадиоактивї), ки метавонанд дар натиљаи њар як варианти солимгардонї ба
вуљуд оянд, бояд дар марњилаи банаќшагирї арзёбї карда шаванд ва њангоми интихоби
варианти солимгардонї ба инобат гирифта шаванд. Дар раванди солимгардонї бояд ба
пайдошавии њаљмњои калони маводи пасмонда (аз љумла, партовњо), то љойе, ки ин имкон
дорад, роњ дода нашавад.
206. Аз он вариантњои солимгардонї дурї љустан мебояд, ки дар онњо партовњое
њосил мегарданд, ки роњњои гўронидан надоранд ё барои онњо хатари калон партовњои
банаќшагирифтанашудаи маводи радиоактивї ба муњити зист пайдо мешавад (масалан,
рехтан ё хориљ гардидани партовњои моеъ ба муњити зист њангоми нигањдорї). Њангоми
арзёбии вариантњои солимгардонї аз нуќтаи назари имконияти пайдошавии партовњо,
бояд комплекси пурраи стратегияњои муомилот бо пасмондањо, аз љумла камтар кардани
партовњо, истифодаи такрорї, озодкунї ва озодкунии махсус арзёбї карда шавад.
207. Дар асоси арзёбї ва тањќиќот оид ба муносибгардонии њимоя ва бехатарї бояд
варианти муносиби солимгардонї интихоб карда шавад (яъне, он варианте, ки як ќатор
амалиётњоро оид ба солимгардонї, ки аз рўйи шакл, миќёс ва давомнокї муносибгардонї
шудаанд, дар бар гирад). Ин њамчунин барои муайян кардани вариантњои алтернативие
муфид буда метавонад, ки онњоро дар мавриди имкон надоштани амалисозии варианти
муносиб, амалї кардан мумкин аст.
208. Њангоми баррасї кардани масъала оид ба самаранокии дарозмуддати
солимгардонї, бояд таъсири омилњои физикї, химиявї, геологї, иќлимї ва дигар омилњо
ба муњити зист арзёбї карда шавад. Олудашавии обњои зеризаминї метавонад бо мурури
замон ошкор нагардад ва боиси интиќоли олудагињо ба масофањои калон аз майдон ё
минтаќа гардад. Ин андешањо бояд дар наќшаи солимгардонї барои майдон ё минтақаи
мушаххас, дар њисоботи нињої оид ба солимгардонї ва дар њаргуна барномаи чорабинињо
оид ба назорат баъди солимгардонї тасниф карда шаванд.
209. Раванди ќабули ќарорњо оид ба интихоби вариантњои мувофиќи солимгардонї
бояд шаффоф бошад. Барои ба вуљуд овардан ва нигањ доштани муносибатњои боварї бо
ҷонибњои манфиатдор (аз љумла бо ањолии зарардида), зарур аст, ки наќши ҷонибњои
мухталиф (масалан, маќоми танзимгар ва маќомоти дигари њокимият, ҷонибњои масъул),
њамчунин маќсад ва вазифањои солимгардонї ва раванди љалби минбаъдаи ҷонибњои
манфиатдор аниќ муайян карда шавад. Дараљаи бањисобгирии натиљањои чунин иштирок
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дар раванди ќабули ќарорњо бояд дар наќшаи солимгардонї барои майдон ё минтақаи
мушаххас бевосита нишон дода шавад.
§3. Наќшаи солимгардонї барои майдон ё минтақаи мушаххас
210.Тањияи наќшањои солимгардониро бояд оперетори муайян (иљрокунанда) тибќи
Ќоидањоњои мазкур ва маќсадњои пешбинишудаи солимгардонї ва истифодаи њолати
нињої амалї намояд. Мундариљаи наќшаи солимгардонї дар Замимаи 2 оварда шудааст.
211.Пеш аз татбиқ намудан наќшаи солимгардонї бояд аз ҷониби маќоми танзимгар
тасдиќ карда шавад.
212.Наќшаи солимгардонии майдони олудашуда – наќшаест, ки барои њалли
мавриди мушаххаси олудашавии муњити зист ва шуоъхўрии радиатсионї дар минтақаи
зарардида тањия карда шудааст. Маќсади наќшаи солимгардонї ошкор сохтан ва арзёбї
кардани хатарнокињо дар майдонњо ва минтақањои њамљавор барои муайян кардан ва
асоснок намудани амалиётњое мебошад, ки онњо майдонро тибќи маќсадњои радиологї ва
экологии муќаррарнамудаи маќоми танзимгар ва дастгиринамудаи ањолии мањаллї
бехатар мегардонанд.
213. Барои њар як майдоне ки дар он солимгардонї гузаронида мешавад, бояд
маќсадњои солимгардонї муайян карда шаванд, ки онњо истифодабарии замин ва њолати
нињоиро дар бар мегиранд. Маќсади умумии њар гуна наќшаи солимгардонї бояд
солимгардонии бехатари майдон то њолати нињоии матлуб бо дозаи камтарин барои
коргарон ва ањолї бошад.
214. Наќшаи солимгардонї бояд таснифи барномаи тавсифї барои муайян кардани
хусусият ва давомнокии олудашавї, пешнињоди маълумотњои зарурї барои тањияи
наќшаи њимояи радиатсионї барои солимгардонї, пешнињоди маълумотњои зарурї барои
арзёбии вариантњои солимгардонї ва имконияти гузаронидани муќоиса и самаранокии
вариантњо маќсадњо ва меъёрњои муайяни солимгардониро дар бар гирад.
215. Раванди банаќшагирї барои солимгардонии талабшавандаи майдонњои
мураккаби якчандтаркиба (масалан, минтаќаи партовгоњ, хоки олудашуда, биноњо ва
таљњизоти олудашуда) барои майдонњои оддї бо як минтақа бо хоки олудашуда ё як
бинои олудашуда амалан якхела мебошад.
216. Дар мавриди майдони мураккаб њар як таркиб бояд тариќи њамон як раванд
гузарад. Вале њамчунин доштани фањмиши умумии тамоми майдон бо маќсади муайян
кардани синергия, ки дар байни ќисмњои гуногуни майдонњо љой дошта метавонад ва
банаќшагирии пайдарпайии иљрои корњо оид ба солимгардонии тамоми майдон муњим
аст. Чунончи, ќисме аз майдон дар минтақаи партовгоњ метавонад љойи мувофиќ барои
ќабули партовњо аз дигар таркибњо, масалан, аз хоки олудашуда бошад. Муттањидкунии
якчанд ќитъањо бо хоки олудашуда ё партовгоњњо метавонад аз нуќтаи назари иќтисодї
самараноктар ва бехатартар бошад нисбат ба гузаронидани солимгардонї дар њар яке аз
онњо дар алоњидагї.
217. Меъёрњои солимгардонї бояд дар наќшаи солимгардонї ќабул ва пешнињод
шуда бошанд, ки он тањияи наќшаи њимояи радиатсиониро дар бар мегирад.
218. Дар мавриде, ки агар солимгардонии майдон ё таркибњои гуногуни он мураккаб
бошад, бояд вариантњои алтернативї тањия карда шаванд. Одатан равишњои алтернативї
бо маќсади дарёфти мутобиќатии истифодаи нињои пешбинишудаи майдонро баррасї
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мекунанд, зеро барои масъалањои азистифодабарорї ва солимгардонї, усулњо ва
технологияњои алтернативї ва ё пайдарпайии алтернативии масъалањо мављуданд.
219. Њамчун ќисме лоињаи корњо оид ба солимгардонї, бояд наќшаи муфассали
муомилот бо партовњо тањия ва тасниф карда шавад. Дар он бояд арзёбии миќдор ва
мушаххасањои партовњо, ки дар рафти корњо оид ба солимгардонї пайдо шуда
метавонанед, ворид карда шаванд.
220. Дар ваќти њаргуна лоињаи солимгардонї партовњое њосил мешаванд, ки онњоро
идора кардан зарур аст. Дар лоињањои мураккаби солимгардонї партовњо метавонанд дар
натиљаи амалиётњои гуногун оид ба солимгардонї дар марњилањои гуногуни амалишавии
лоиња пайдо шаванд. Бинобар ин, бояд наќшаи комплексии муомилот бо партовњо барои
тамоми майдон тањия карда шавад. Ин ба муносибгардонии фаъолияти гуногун, ки дар
рафти онњо партовњо њосил мешаванд ва амалиётњо оид ба солимгардонї имкон медињад.
Манбаъњои партовњо ин кандани хокњои олудашуда, барќарорсозии партовгоњњо ва
тўдањои љинсњои бефоида, дезактиватсия ва вайрон кардани иншоот ва пайвастагињо,
кандани шабакањои муњандисии зеризаминї, систернањо ва монанди инњо мебошанд.
Азбаски баъзе партовњо метавонанд кофта гирифташуда ва пайвастшуда ё якљоя
гўронидашуда дар партовгоњњо бошанд ё барои њимоя аз эрозия дар дигар љойњо
истифода шуда бошанд (масалан, шикастапорањои бино), муњим аст, ки муомилот бо
партовњо дар лоињаи солимгардонї дуруст зикр шуда бошад.
221. Дар лоињаи солимгардонї бояд меъёрњои њолати нињої, њамчунин интизорї
нисбат ба њолати пас аз солимгардонї пешнињод карда шаванд.
222. Натиљањои арзёбии таъсирот ба коргарон, ањолї ва муњити зист бояд дар
наќшаи иљрои солимгардонї баён карда шаванд. Дар ин љо бояд њамаи арзёбии таъсироти
њолатњои ѓайриоддї ё садамањо ворид карда шаванд.
223. Лоињаи солимгардонї бояд таснифи муфассали раванди интихобшудаи
солимгардонї ва њар гуна технологияи пешнињодшударо фаро гирад.
224. Њангоми интихоби вариантњои алтернативї дар раванди муносибгардонї
наќшањои консептуалї истифода шуда метавонанд. Наќшаи гузаронидани солимгардонї
бояд лоињаи солимгардонї ва технологияњои зарурї барои иљрои онро ба таври муфассал
тасниф намояд.
225. Бояд сохтори идоракунии лоиња ва системаи идоракунї, ки барои иљрои
бехатари лоињаи солимгардонї зарур аст, мутобиќ ба якдигар тасниф карда шаванд. Дар
он бояд таснифи њайати коргарон ва уњдадорињои онњо, сохтори ташкилии лоиња ва
иттилооти тамосии њайати коргарони асосї, мушовирон ва пудратчињо ворид карда
шавад.
226. Дар лоињаи солимгардонї бояд барномањои мониторинг дар майдон ва берун аз
минтақањои он, ки дар рафти корњо оид ба солимгардонї иљро карда мешаванд, ворид
карда шаванд.
227. Њаљми барномањои мониторинг бояд дар асоси фаъолияте, ки дар рафти
солимгардонї гузаронида мешавад, ва дараљаи номуайянї нисбат ба самаранокии ин
фаъолият муайян карда шавад. Мониторинг дар ваќти солимгардонї ба барномаи
дарозмуддати мониторинг, ки барои санљиши устувории дарозмуддати шароити
шуоъхўрї омода карда шудааст, мувофиќат кунад.
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228. Солимгардонї бояд тибќи лоињаи солимгардонї амалї карда шавад. Зимни
тањияи лоињаи солимгардонї бояд сатњњои референтие, ки аз ҷониби маќоми танзимгар
муќаррар карда шудааст, ба инобат гирифта шавад.
229. Лоињаи солимгардонї бояд ба стратегияи солимгардонї барои майдон ё
минтақаи мушаххас асос карда шавад ва натиљањои марњилаи арзёбии пешакї ва
марњилаи арзёбии муфассал ба инобат гирифта шаванд.
230. Лоињаи солимгардонї барои майдон ё минтақаи мушаххас бояд баррасии
љанбањои зеринро дар бар гирад:
1) муњимияти таќсимоти уњдадорињо барои њамаи љанбањои раванди солимгардонї;
2) зарурати таъмини интихоби амалиётњо оид ба солимгардонї бо татбиќи принсипи
муносибгардонии њимоя ва бехатарї (масалан, таъмини муносибгардонии шакли онњо,
миќёс ва давомнокї);
3) њимоя аз хатарњои ѓайрирадиологї ва маќомотњои салоњиятдор барои назорати ин
хатарњо;
4) бехатарии физикии майдон ё минтақа, масалан, барои мањдудсозии воридшавии
беиљозати шахсон ё барои њифзи маводи пасмонда и радиоактивї, ки дар майдон боќї
мондаанд;
5) омодагї ва чораљўйї ба њолати садамавї дар ваќти солимгардонї;
6) тањлил ва тавзењдињї (интерпретатсия)-и ќайдњои таърихї оид ба фаъолият ва
воќеањо (њодисањо) дар гузашта, аз љумла њисоботњои нозирот, њамчунин маълумотњо оид
ба шароити физикї ва экологии майдон ё минтақа;
7) муњимияти интихоб ва дарёфти њолати нињоии солимгардонї, ки њимояи
дарозмуддати устувор ва бартараф кардани њаргуна таъсироти кўтоњмуддатро таъмин
менамояд;
8) зарурати раванди расмї барои љалби ҷонибњои манфиатдор дар давоми њамаи
раванди солимгардонї;
9). зарурати ќабули равиши тафриќавї ба маќсади он, ки кўшишњо дар доираи
раванди солимгардонї бо миќёс ва эњтимолияти шуоъхўрї њамандоза бошанд;
10) воситањои арзёбии фосилаи технологияњои имконпазири солимгардонї ва
технологияњои камтар кардани партовњо;
11) равиши асосї ба паст кардани доза, масалан, интихоб байни амалиётњо оид ба
дур кардани маводи олудашуда, масалан, хок, ва амалиётњо оид ба таѓйирдињии сањми
роњњои шуоъхўрї (масалан, бо роњи љойгиркунии монеањои муњандисї ё татбиќи
мањдудиятњо). Дар ин маврид зарур аст, ки чунин омилњо, мисли шуоъхўрии касбї ва
шуоъхўрии ањолї, таъсироти кўтоњмуддат нисбат ба афзалиятњои дарзмуддат, њаљми
партовњои радиоактивии њосилшуда ба инобат гирифта шаванд;
12) зарурати чорањои њимоявї, монанди назорати дастрасї барои бартарафсозии
шуоъхўрии минбаъда ва бартарафсозии пањншавии олудашавї берун аз минтаќаи
солимгардонї;
13) њар гуна чорањои зарурї ба хотири бехатарии љамъиятї барои дастрасї ба
моликияти хусусї;
14) раванди робита (иртибот) бо љалби ҷонибњои манфиатдор њангоми ќабули ќарор
то солимгардонї ва баъд аз он;
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15) мављудияти маблаѓгузории мувофиќ барои солимгардонї, аз љумла маблаѓгузорї
барои муомилот бо маводи пасмонда, ки дар рафти солимгардонї њосил мешаванд;
16) камтар кардани њосилшавии партовњои радиоактивї ва муомилот бо чунин
партовњо тибќи сохтори мављуда барои муомилот бо партовњои радиоактивї. Њамчун
ќисме аз ин кор, сатњњои озодшавиро барои сабук гардонидани истифодаи такрорї ва
коркарди такрории пасмондањо баъд аз солимгардонї истифода кардан мебояд;
17) механизм (васила)-њои расмии бањисобгирї ва робита дар њама марњилањои
солимгардонї, бо нишон додани шахси маъул ба иљрои ин вазифањо дар њар як марњила,
нигањдорї шудани кадом сабтњо (ќайдњо), ба кї пешнињод шудани онњо, киро хабардор
кардан ва чї ваќт нигањдорї карда шудани онњо;
18) мониторинг ва санљиши самаранокии лоињаи солимгардонї бо роњи
муќоисакунии маълумоти мониторинги манбаъ ва маълумоти мониторинги муњити зист
бо натиљањои модели миќдории майдон;
19) дар њолатњои зарурї механизм барои таъмини он, ки тасдиќи маќоми танзимгар
то амалисозии њар як марњилаи лоињаи солимгардонї дар асоси санљиши анљомёбии
марњилаи гузашта дархост карда шавад. Ин механизм бояд ќисме аз раванди марњила ба
марњилаи тасдиќ ва маблаѓгузории солимгардонї бошад.
20) таъмини идоракунии иттилоот ва донишњо дар ваќти солимгардонї ва пас аз
анљом ёфтани он;
21) зарурати њар гуна мониторинг, нозирї ва назорати нињодї пас аз солимгардонї
(масалан, мањдудсозии дастрасї ё мањдудсозї ба истифодаи замин).
231. Сипас бояд иттилооти муфассал дар њуљљатњои иловагї пешнињод карда шававд
(масалан, њисобот оид ба тавсиф, арзёбии бехатарї, арзёбии таъсирот ба муњити зист,
тањќиќот оид ба арзёбии вариантњои солимгардонї дар асоси муносибгардонии њимоя ва
бехатарї).
232. Раванди тањияи лоињаи солимгардонї барои майдон ё минтақа бояд таљрибањои
зимни гузаронидани солимгардонии монанд бадастомадаро истифода кунад, ки он дар
гузашта дар мамлакат ё дар дигар давлатњо анљом дода шудааст. Ин муњимияти љорї
кардан ва дастгирї намудани системаи пешбурди њуљљатњоро нишон медињад.
233. Ҷониби масъул бояд онро таъмин намояд, ки ҷонибњои манфиатдор маќсадњои
солимгардонї ва наќши калидии худро дар њар як солимгардонии анљомдодашуда хеле
аниќ дарк кунанд. Воситањо барои муайян кардани лањзаи дарёфти ин маќсадњо бояд ба
хотири бе зарурат идома надодани солимгардонї пас аз расидан ба нуќтае, ки дар он
солимгардонї асоснокшуда мебошад ва њимояю бехатарї муносибгардонидашуда
мебошанд, ба таври аниќ ифода карда шуда бошанд.
234. Лоињаи солимгардонї бояд солимгардонї ва чорањои заруриро оид ба
идоракунї пас аз солимгардонї, монанди хизматрасонї, мониторинг ва назорат барои
таъмини риояи мањдудиятњо оид ба истифодаи замин ва биноњо дар бар гирад. Гарчанде,
ки ин чорањои назорат дар муддати хеле зиёди ваќт амалї гардонида мешаванд, онњо
ќисми идоракунї пас аз солимгардонї мебошанд ва онњо бояд дар лоињаи солимгардонии
майдон ё минтақаи мушаххас ворид карда шаванд.
235. Лоињаи солимгардонї барои майдон ё минтақаи мушаххас бояд тибќи
талаботњои танзимї омода карда шаванд ва бояд имконияти бехатар гузаронидани
солимгардониро нишон дињанд.
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236. Лоињаи солимгардонї бояд таснифи барномаи пешнињодшудаи мониторинги
санљиширо, ки он бояд комёбињои солимгардониро бо маќсадњои худ нишон дињад ва
барномаи мониторинги дарзмуддат ва назоратро барои арзёбии самаранокии
солимгардонии майдон дар дурнамои дарозмуддат дар бар гирад.
237. Барномаи мониторинги санљишї бояд тасниф карда шавад ва натиљањои
љамъоваришуда бояд нишон дињанд, ки солимгардонї ба маќсадњои худ расидааст. Ин
онро дар назар дорад, ки барномаи мониторинги муњити зист барои тасдиќи мувофиќатии
мушаххасањои муњити зисти майдони солимгардоникардашуда ба маќсадњои
солимгардонї (яъне, ба њолати нињоии банаќшагирифташуда) иљро карда мешавад.
238. Лоињаи солимгардонї бояд уњдадории пешнињоди њисоботи муфассали
љамъбастиро пас аз анљоми њамаи корњо оид ба солимгардонї дар бар гирад.
239. Њисоботи љамъбастї бояд инњоро дар бар гирад:
1) таснифи мухтасари амалиётњо оид ба солимгардонї;
2) дархост оид ба меъёрњои солимгардонї;
3) њолати нињоии майдони солимгардонидашуда;
4) таснифи мухтасари дозањои гирифтаи коргарон ва ањолї дар ваќти
солимгардонї;
5) таснифи мухтасари маълумоти мониторинг ва назорат;
6) истифодаи минбаъдаи майдон;
7) аз ҷониби маќоми танзимгар анљом дода шудани назорат, њар гуна шароити
анљомдињї;
8) амалиётњо оид ба иљрои шартњои боќимонда.
240. Баъди аз ҷониби маќоми танзимгар тасдиќ шудани лоињаи солимгардонї барои
майдон ё минтақаи мушаххас, ин лоиња бояд дар муњлатњои кўтоњтарин иљро карда шавад.
241. Дар мавриди зурурї дар рафти иљрои солимгардонї лоињаи солимгардонї ва
њуљљатњои иловагї бояд давра ба давра аз нав карда шаванд, масалан, њангоми пайдо
шудани иттилооти нав, ё ваќте ки солимгардонї тибќи наќша гузаронида нашавад. Лоиња
бояд дар рафти иљрои солимгардонї барои инъикоси њамаи таѓйироти назарраси мансуб
ба иљрои солимгардонї азнав карда шавад. Њаргуна таѓйирот ба лоињаи солимгардониро
маќоми тандзимкунанда тасдиќ менамояд. Вале таѓйирот ба лоињаи солимгардони њатмї
нест, ки ба њар як ќарори оперативї ворид карда шавад (масалан, таѓйирот дар муњлатњо ё
дар иљрои амалиётњо оид ба солимгардонї, ки натиљаи умумии лоињаи солимгардониро
таѓйир намедињанд), зеро ин ба рафти иљрои солимгардонї беасос монеъ мешавад.
§4. Омодагии садамавї
242. Дар доираи арзёбии бехатарии солимгардонї ҷониби масъул бояд хавфњои
имконпазири радиатсиониро дар натиљаи шароити садамавї ошкор намояд ва оќибатњои
имконпазирро аз њаргуна њолати садамавї дар ваќти солимгардонї арзёбї намояд
(масалан, садама њангоми њамлу наќли маводи радиоактивї; зарарбинии сохтор, монанди
сарбанд ё зарфњое, ки маводи радиоактивиро нигоњ медоранд; сўхтор).
243. Натиљањои ин арзёбї бояд барои муайян кардани чорабинињо оид ба
бартарафсозии садамањо ва тањияи тадбирњои зарурї оид ба омодагии садамавї ва
чораљўйї истифода шаванд. Ин чорањои зиддисадамавї бояд дар лоињаи солимгардонї
барои майдон ё минтақаи мушаххас тањия карда шаванд.
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244. Дар мавридњои зарурї онњо бояд наќшањо, расмиёт, воситањо, таљњизот,
барномањои таълимї, машќњо ва омўзишро дар бар гиранд.
Ҷониби масъул ба
солимгардонї бояд љорї кардани расмиёти дахлдори чораљўйиро ба њар гуна њолати
садамавї, ки дар рафти солимгардонї рух дода метавонанд, хабардоркунии њамаи њайати
коргарони дахлдоро оид ба вазифањои таъйиншудаи чораљўйї ва гузаштани омодагї дар
иљрои онњо таъмин намояд.
11. ЉУДОКУНИИ МАБЛАЃЊО ВА МАБЛАЃГУЗОРИИ СОЛИМГАРДОНЇ
245. Мутобиќи моддаи 4 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муомилот бо
партовњои радиоактивї» маблаѓгузорї дар соњаи муомилот бо партовњои радиоактивї аз
фонди махсуси давлатї ва аз њисоби дигар манбаъњои маблаѓгузории љалбшуда, ки бо
ќонунгузорї манъ нашудаанд, амалї карда мешавад.
246. Њангоми муайян кардани ҷониби масъул, ки ба олудашавї роњ додааст, он бояд
ҷиҳати маблаѓгузорї ва људошавии маблаѓњо ба солимгардонї љавобгўй ва
њисоботдињанда бошад. Вале, дар бисёр мавридњо њолатњо метавонанд мураккаб бошанд
ва мумкин аст имконияти муайян кардани ҷониби масъул вуљуд надошта бошад, ё арзиши
умумии солимгардонї нисбат ба амалиётњои ташкилоте, ки ба олудашавї меоваранд ё
овардаанд, зиёд набошад. Масалан, олудашавињо метавонанд боиси таѓйиротњо дар
роњњои шуоъхўрї гарданд, ки онњо дар лањзаи додани иљозатномаи расмї ба партофтњо
пешбинї нагардида буданд, ё натиљаи садама буданд. Харољоти иќтисодие, ки ба зиммаи
ташкилот вогузор шудаанд, метавонанд боиси муфлисї ва ноќобилии дар оянда
пардохткунї гарданд.
247. Ҳукумат таъмин менамояд, ки муқаррароти мувофиқ барои манбаъҳои
алтернативии маблағгузорӣ дар инфрасохтори танзимкунї ворид карда шаванд, то ин ки
он ҳолатҳоеро фаро гирад, ки ҷониби масъул наметавонад ӯҳдадориҳои худро иҷро кунад.
Хароҷотњо пурра ё қисман метавонанд ба зиммаи олудакунандаи аслӣ, соҳибони ҳозираи
майдонҳо, саноатчиён, таҳиягарон, маќомоти иљроияи њокимияти маҳаллї вогузор карда
шаванд.
248. Эътимоднокии манбаъҳои маблағгузорӣ бояд, қабл аз оғози ҳама гуна корҳои
солимгардонї, таъмин карда шаванд.
249. Одатан, пас аз асоснок кардани солимгардонї, маблағгузории онро ҷониби
масъул бояд ба зимма гирад, ки бояд људокунии захираҳои кофиро таъмин кунад. Дар
ҳолатҳое, ки ҷониби масъули солимгардонї муайян карда намешавад, он аз ҷониби
ҳукумат таъин карда мешавад. Дар ин њангом бояд кўшиш намуд, то масъулияти дақиқ
барои баҳодиҳии арзиши солимгардонї таъин карда шавад.
250. Ҷониби масъул бояд ҷонибњои манфиатдорро њарчи барваќттар дар оѓози
раванди солимгардонї барои маблаѓгузорї ё сањмгузорї ба лоињаи солимгардонї љалб
намояд.
251. Дар мавриди ѓайриимкон будани људокунии маблаѓњои кофї барои иљрои
лоињаи тасдиќшудаи солимгардонї барои майдон ё минтақаи мушаххас маќоми дахлдори
њокимият набояд барои оѓоз кардани корњо оид ба солимгардонї иљозат дињад. Ба њар
њол, агар интизорї равад, ки шароити мављуда боиси хатари назаррас барои ањолї ва
муњити зист гардида метавонанд, мумкин аст мањдудиятњои муайян талаб карда шаванд.
Ба чунин мањдудиятњо назорати дастрасї ба майдон, ба вуљуд овардани монеањои физикї
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(масалан, ињотагирї), иловакунии чорањои махсуси бехатарї, мањдудиятгузорї ба
истифодаи заминњо, интиќоли њуќуќњои моликият ё амалиётњои зуд ё кўтоњмуддат ба
солимгардонї мансуб буда метавонанд.
252. Дар мавридњое, ки чорањои назоратї баъди солимгардонї заруранд, ҷониби
масъул бояд људокунии маблаѓњои мувофиќро барои фаъолияти мувофиќ, монанди
љорикунии мањдудиятњо, тавсиф, назорат ва монитринг таъмин намояд.
253. Механизмњои молиявиро барои њаргуна амалиёти зарурї оид ба солимгардонї,
бо назардошти муомилот бо маводи пасмонда, аз љумла бо маводи радиоактивї, ки дар
раванди солимгардонї њосил мешаванд, бояд ҷониби масъул муќаррар намояд.
254. Маќоми ваколатдори давлатї бояд шароити молиявиро мунтазам бозбинї
намояд, то идомаёбии маблаѓгузории зарурї бо назардошти њаргуна таѓйирот ба лоињаи
солимгардонї вобаста ба иттилооти нави дар рафти солимгардонї бадастомада таъмин
карда шавад.
12. ИДОРАКУНИИ МАЙДОН, ТАХАССУСИ ЊАЙАТИ КОРГАРОН ВА
ТАЛАБОТЊО НИСБАТ БА ОМЎЗОНИШ
255. Сохтори идоракунї барои солимгардонии майдони зањролудшуда, бояд
равиши тафриќавиро ба назар гирад, ки он андоза ва мураккабияти лоињаи
солимгардониро инъикос менамояд. Сохтор бояд диаграммаи ташкилї, уњдадорињои
роњбарон ва уњдадорињои мушаххаси роњбарони зерсохторњои гуногунро дар бар гирад.
256. Дар сохтори идоракунї бояд самтњои зерин инъикос ёбанд:
1) назорати маъмурї, аз љумла идоракунии молиявї, ќувваи корї ва захирањо;
2) муњофизати радиатсионї;
3) њалли муњандисї ва лоињакашї;
4) њифзи муњити зист;
5) њифзи мењнат ва техникаи бехатарї;
6) системаи идоракунии сифат;
7) идоракунии шартнома (контракт)-њо;
8) идоракунии лоињањо.
257. Оператор (ташкилоти иљрокунандаи лоињаи солимгардонї) масъулияти асосиро
нисбати бехатарии умумї дар дўш дорад. Ў бояд ситемаи зарурии идоракуниро таъсис
дињад, ки он љузъњои бехатарї, њифзи саломатї, њифзи муњити зист, бехатарии љисмї,
сифат ва иќтисодиётро якљоя мукунад ва тамоми фаъолияти ташкилотро ба назар
мегирад.
258. Захирањо (имкониятњо) бояд ба он самтњое мутамарказ гардонида шаванд, ки
онњо аз нуќтаи назари ањамият барои бехатарї ва хавф заруранд. Љорикунии воситањои
иловагии назорат, ки онњо метавонанд иштибоњро дар соњањои ба бехатарї таъсири
назаррас расонанда кам мекунад ё истисно намоянд, хеле муфид мебошад.
259. Оператор бояд муташаккилї зоњир намояд ва дастрасии сариваќтии њамаи
амалњои заруриро барои анљоми бомувафаќкияти солимгардонї таъмин намояд. Ў
њамчунин бояд нишон дињад, ки ба таври зарурї ба наќша гирифтааст: таъмини захирањои
кофии инсонї, таљњизот ва инфрасохтори ёридињанда; маблаѓгузории талабшаванда;
барномаи муомилот бо партовњо; протоколњо оид ба њифзи саломатї ва таъмини
бехатарии мењнат барои коргарони дар солимгардонї иштироккунанда, ва ва барои
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ањолї, аз љумла њар гуна омўзониш; љорикунии бањисобгирї ва идоракунии маълумотњо;
чорабинињо оид ба барномањои мониторинг то солимгардонї ва баъди он барои арзёбии
самаранокии корњо оид ба солимгардонї.
260. Оператор бояд методологияро оид ба дараљањои назорати ташкилї ва маъмурї,
ки барои таснифи фаъолияти худ истифода мебарад, пешнињод намояд, ва татбиќи
якшаклии онро ба њамаи коргарони ташкилот тибќи меъёр ва ќоидањои амалкунанда,
таъмин намояд.
261. Раванди тасниф бояд дараљаи татбиќи талаботњои системаи идоракуниро нисбат
ба фаъолияти ташкилот муайян намояд. Истифодаи воситањо барои тартиб додани
наќшањои таќвимї ва захирањо ба гузаронидани зоњирбинї ва њамгироии наќшањо имкон
медињад. Ин воситањо бояд хати асосии сикли њаётї ва наќшаи корро муайян кунанд, ва
бояд омодакунии њисобоњоро оид ба харољот, рафти иљро ва таѓйиротњои графикро осон
гардонанд.
262. Роњбарони сатњи боло ва поён бояд ба таври зарурї омўзонида шаванд, то
тавонанд бехатарии коргарон ва ањолиро нисбат ба њамаи хатарњои радиологї ва
ѓайрирадиологї идора кунанд ва таъмин намоянд.
263. Њамаи коргарон, пудратињо, зерпудратчињо ё диданкунандањои майдон бояд
омўзониши махсусро тибќи хавфњои имконпазир гузаранд, ки ба онњо метавонад ба инњо
мувољењ гарданд, аз љумла бо њамаи хатарнокињои радиологї ва ѓайрирадиологии
алоќаманд ба ваќти будани онњо дар майдон.
264. Барои иљрои бехатар ва самаранокии уњдадорињои худ, њамаи шахсони дар
солимгардонї иштироккунанда бояд бо минтақаи зањорлудшуда, хатарнокињо ва
расмиёти бехатарї шинос карда шаванд. Барои баъзе намуди корњо мумкин аст
омўзониши махсус талаб карда шавад. Њатто барои диданкунандањои тасодуфї ва
пудратсиёни кўтоњмуддат роњнамо оид ба майдон ва омўзониш оид ба масъалањои
бехатарї дар минтақа ё нисбат ба хатарњое, ки онњо мувољењ мегарданд, талаб карда
мешавад.
265. Бояд наќшаи комплексии идоракунии лоиња омода карда шавад, ки он ба
иттилооти њамарўза оид ба коркард ва амалисозии маљмуи чорабинињо барои дарёфти
маќсадњои мушаххас, вазифањои лоиња ва пайдарпайии амалисозии корњо оид ба
солимгардонї дар майдон бо муайян кардани вазифањои мувофиќ, марњилањо, захирањо
ва пайдарпайии муваќќатї нигаронида шудааст.
266. Оператор бояд талаботро ба маълумот (тањсилот), омўзониш ва таљрибаи
дилхоњ корманд ё пудратчї дар майдон, аз љумла мутахассисони ихтисосманд муайян
намояд, то боварї њосил намояд, ки онњо коргарони салоњиятдор дар њамаи соњањои кор ё
вазифањои барои онњо муайянкардашуда мебошанд. Бояд сатњи мувофиќи назорат,
санљиш ва омўзиш нисбат ба њамаи хатарнокињо дар майдон барои таъмини бехатарии
њар як шахси дар майдони солимгардонишаванда, љорї карда шавад.
267. Азбаски одатан дар ваќти амалисозии лоињаи солимгардонї пудратчињо
заруранд, муњим аст, ки системаи хуби интихоби пудратчињои муносиб мављуд бошад.
Омодакунии махсусиятњои муфассал ва асноди тендерї ва интихоби пудратчии худогоњ ва
таљрибадор шарти њатмї барои фаъолияти бобарор оид ба солимгардонї мебошад.
268. Операторе, ки корњоро оид ба солимгардонї иљро мекунад, бояд барномаи
мувофиќи таъминоти сифатро дар доираи системаи идоракунии худ татбиќ намояд. Ў
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бояд љалби танњо њайати коргарони махсус омўзонидашударо ба корњои тасдиќшуда оид
ба солимгардонї бо расмиёти кории тасдиќшуда таъмин намояд ва њуљљатгузорї кунад.
Љунин ќайдњо оид ба омўзиш ва расмиёти корї бояд тибќи талаботи маќоми танзимгар
нигањдорї карда шаванд.
269. Корњо оид ба солимгардонї дар майдонњои мураккаб малакањои махсусро дар
соњањое, ки ба муњофизати радиатсионї алоќаманд намебошанд, талаб мекунад. Масалан,
муомилот бо партовњо мављудияти экспертизаро дар соњаи сохтмон, иншооти муњандисии
геотехникї ва экспертизањои гидрологї ва гидрогеологиро пешбинї менамояд.
Ташкилотњои барои иљрои лоињањои солимгардонии миќёсњои мухталиф масъул, баъзан
экспертизаи пурраеро, ки барои анљоми лоињањои солимгардонї заруранд, дар доираи
ташкилоти худ гузаронида наметавонад. Бинобар ин мебояд, ки пудратчињои дорои
таљрибаи зарурї истифода карда шаванд.
270. Оператор ба бехатарии њамаи намудњои фаъолият ва њамаи шахсон дар майдон,
аз љумла пудратчињо љавобгар мебошад. Шахсони калидї дар дилхоњ ташкилоти
иљрокунандаи лоињањои солимгардонї, бояд тахассуси кофї барои иљрои босалоњияти
уњдадорињои худ дошта бошанд.
271. Барномањои омўзиш барои майдони мушаххас бояд нишон дињанд, ки онњо бо
татбиќи равиши системавї бо маќсадњои ченшавандаи муќарраршуда ва воситањои
арзёбии самаранокии он, иљро карда шудаанд. Тањлил, тартибдињї, тањия, амалисозї ва
арзёбии барномаи таълимї аз ҷониби инструкторњои ихтисосманди салоњиятдор
гузаронида шаванд.
272. Аз нуќтаи назари муњофизати радиатсионї коргарон бояд оиди хавфи
алоќаманд ба афканишоти ионофар, принсипњои асосии муњофизати радиатсионї,
уњдадорињои асосї нисбат ба идоракунии хавфи радиатсионї ва љузъњои асосии наќшаи
муњофизати радиатсионї, омўзонида шаванд. Барои он коргароне, ки касбї шуоъхўрда
њисобида мешаванд, мебояд, ки мавзуъњо дар сатњи муфассали мувофиќ бо дастурамалњои
вазифавии онњо ва хатарнокињои имконпазир баррасї карда шаванд.
273. Дастурдињї пеш аз оѓози корњо ё љаласањои њамарўза дар иљрои лоињањои
солимгардонї хеле муњим мебошанд, чунки онњо омўзиши гирифтаро мустањкам
мекунанд, ба љанбањои мушаххаси корњои њамарўза, ки таваљљуњи махсусро талаб
мекунанд, равона карда шудаанд, аз нав љавобгарии инфиродии коргарон, хусусан нисбат
ба бехатарии худ ва бехатарии њамкорони худ ќайд мекунанд, хатарнокии махсус, чорањои
зарурии пешгирї, таљњизоти зарурии муњофизатї, талаботњо нисбат ба мониторинг ва
монанди инњоро ќайд мекунанд.
274 . Тамоми њайати коргарон дар майдон бояд омўзиш оид ба наќш ва
уњдадорињои худ дар мавриди њолатњои садамавї ё воќеањои ѓайриоддї дар ваќти
солимгардонї гузаранд. Чунин њолатњои садамавии имконпазир ва воќеањои ѓайриоддї
дар рафти иљрои корњо оид ба солимгардонии майдон бояд муайян карда шаванд.
Њамчунин бояд машќњо оид ба амалиётњои эътино тањия ва гузаронида шавад.
13. ЉАЛБИ ҶОНИБЊОИ МАНФИАТДОР
275. Љалби ҷонибњои мнфиатдор барои комёбии њар гуна солимгардонї ањамияти
муњими назаррас дорад. Он бояд дар давоми тамоми раванди солимгардонї – аз арзёбии
пешакии аввала то анљомёбии амалиётњо оид ба солимгардонї идома ёбад, ва дар
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зарурат, ба давраи баъди солимгардонї гузарад (бо назардошти назорати нињодї). Њаљм
ва навъњои љалбкунї вобаста, чун аз ҷонибњои манфиатдор, ва њам аз марњилањои
гуногуни раванди солимгардонї таѓйир меёбад. Оќибатњои љалби нокифоя метавонад ба
одамон (масалан, стресс, депрессия, ноќобилиятии баргашт баъд аз эвакуатсия ё кўчиши
ихтиёрии ањолї), љамъият ва соњањои саноат (масалан, аз њисоби таъсироти зиёди
номусоид ба фаъолияти иќтисодї ва иљтимої) таъсири љиддї дошта бошад.
276. Бо маќсади баланд бардоштани сатњи фањмиши иттилоот оид ба майдонњои
зањролудшуда дар дигар ҷонибњои манфиатдор (масалан, маќомоти дахлдори њокимият,
шахсони манфиатдор аз њисоби ањолї, маќомоти мањаллї ва давлатии њокимият, гурўњњои
мањаллї аз рўйи манфиат), ташаббускор ё ҷониби масъул бояд барномаи огоњонии
ҷонибњои манфиатдорро оид ба кадом маълумотро ба дастрасии кушод пешнињод
намудан тањия ва татбиќ намояд.
277. Ба воситаи барномаи самарабахши љалби ҷонибњои манфиатдор ташаббускор ё
ҷониби масъул бояд фазои кушода, шаффоф ва бовариро муњайё созад. Ба ташаббускорон
ё ҷониби масъули лоиња ќабул намудани воситањои алоќаи бештар муносиб ва
самарабахш пешнињод карда мешавад. Њар як барномаи маълумотдињї бояд барои ќонеъ
гардонидани ниёзњои иттилоотии шунавандагон (аудитория)-и њадафманд тартиб дода
шаванд.
278. Намояндагони ҷонибњои манфиатдор бояд имкони гуфтан ва муњокима кардани
мавќеъ, чашмдоштї ва андешаи худро нисбат ба солимгардонї дошта бошанд. Ин ба
рушди њамдигарфањмї ва иштироки созанда дар раванди ќабули ќарорњо нисбат ба
наќшагирї ва амалисозии амалиётњо оид ба солимгардонї мусоидат менамояд.
279. Љалби ҷонибњои манфиатдор, ки дар ваќти тањияи Консепсия оѓоз карда
шудааст, бояд дар рафти тањияи стратегияи солимгардонї барои майдон ё минтақаи
муайян ва минбаъд дар раванди солимгардонї идома дода шавад. Њар ќадар пештар ба
раванди солимгардонї љалб намудани ҷонибњои манфиатдор ба онњо имконият медињад,
ки дар раванди ќабули ќарорњо наќши назаррас дошта бошанд (масалан, дар муайян
кардани амалиётњо оид ба солимгардонї). Навъњои љалбкунї, наќши ҷонибњои мухталиф
ва стратегияњои робита ва машваратњо бояд њарчи пештар муќаррар карда шаванд. Дар
раванди солимгардонї онњо метавонад таѓйир ёбанд.
280. Маќоми танзимгар бояд ба ҷонибњои манфиатдор имконияти иштирок дар
раванди ќабули ќарорњоро оид ба маќоми майдонњои зањролудшуда, пешнињод намояд.
Вазифаи асосии барномаи љалби ҷонибњои манфиатдор огоњонии самарабахши њамаи
ҷонибњои манфиатдор оид ба саломатї, бехатарї ва њифзи одамону муњити зист,
њамчунин оид ба дигар масъалањои алоќаманд ба майдони зањролудшуда, атрофи он ва
минтақањои зарардида мебошад. Ин ҷонибњо бояд дар раванди робитаи дуљониба љалб
карда шаванд, ки дар он љо андеша, аќида ва тавсияњои онњо баррасї ва ќабул карда
мешаванд.
281. Барноми љалби ҷонибњои манфиатдор бояд бо назардошти инњо тањия карда
шавад:
1) навъи дастгоњњои танзимї ва фаъолият;
2) хавфњо барои саломатии ањолї, бехатарї ва њифзи одамон ва муњити зист, ки
вобаста ба дастгоњ ё фаъолият ба вуљуд меоянд;
3) сатњи манфиат ва ташвиши ҷонибњои манфиатдор.
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282. Барнома бояд хеле муфассал бошад, то шунавандагон (аудитория)-и њадафманди
ба фаъолият њавасманд, сари ваќт оид ба амалиётњо, фаъолият ва оќибатњои
тахминшаванда барои муњити зист ва саломатию бехатарии одамон огоњї дошта бошанд.
283. Барномаи љалбкунї бояд тавре идора карда шавад, ки он ба маќсадњои
корпоративї, сиёсї, иљтимої ва њуќуќї мутобиќат буданро идома дињад. Агар оператор
системаи идоракунї дошта бошад, пас барнома бояд дар доираи ин система амалї карда
шавад.
284. Барномаи љалбкунии ҷонибњои манфиатдор бояд шунавандагони њадафманд ва
асосро барои ворид кардани он, њамчунин тарзи гирифтани алоќаи баръакси муосирро аз
шунавандагони худ муайян намояд.
285. Ташаббускорон ё ҷонибњои масъул бояд шунавандагони њадафмандро барои
барномаи љалбкунї аниќ муайян намоянд. Шунавандагони њадафманд њамаи ќишрњои
ањолии аз объекти зањролудшуда ва фаъолияти бо онњо алоќаманди оператор зарар
дидаро фаро гиранд. Ҷонибњои манфиатдори дахлдор ин онњоеанд, ки ба зањролудшавї
љавобгўй мебошанд, маќоми танзимгар ва дигар маќомоти њокимият, маќомоти
њокимияти мањалї, соњибмулкон, иљорагирандагон, тиљорати мањаллї, сохтмончиён,
ширкатњои суѓуртавї, ањолї, экспертњои техникї, шахсони масъул ба људокунии маблаѓ
ва маблаѓгузории солимгардонї ва гурўњњои экологї. Андоза ва гуногунии ин
шунавандагон аз навъ ва љойгиршавии дастгоњњо ва фаъолият, њамчунин аз наздикии
љуѓрофии ањолї вобаста мебошад.
286. Маълуоти дастрасии кушода ин ќисми људонашавандаи Барномаи љалби
ҷонибњои манфиатдор буда, бояд инњоро дарбар гирад:
1) намудњои иттилоот ё њисоботњое, ки бояд расмї карда шаванд;
2) меъёрњо барои муайян кардани он, ки чунин иттилоот ва њисоботњо кай бояд
нашр карда шаванд;
3) воситањои пешнињоди чунин иттилоот ва њисоботњо.
287. Оператор бояд бовари њосил кунад, ки маълуоти дастрасии кушодаи Барномаи
љалби ҷонибњои манфиатдор фошкардани маълумоти муњимро дарбар намегирад, ба
мисли маълумотњои ба бехатарии љисмї, сири тиљоратї ё маълумоти ба маблаѓгузорї ва
мењант алоќаманд буда.
288. Барои таъмини шаффофият ва њисоботдињандагї ташаббускор ё оператор бояд
ҷонибњои манфиатдорро оид ба њамаи иттилооти алоќаманд ба солимгардонии майдон
огоњ намоянд, ки инњоро дар бар мегирад:
1) асосноккунии лоињаи солимгардонї;
2) таснифи он, ки њангоми интихоби вариантњои солимгардонї омилњои дахлдор бо
татбиќи раванди муносибгардонии муњофизат ва бехатарї, чї тавр ба инобат гирифта
шудабуданд;
3) асос барои ќарор/ё ќарорњои интихобшуда оид ба солимгардонї;
4) лоињањои пешнињодшудаи солимгардонии майдон ва љадвали иљрои корњо;
5) натиљањои барномањои мониторинг ва санљиш;
6) мањдудиятњо барои майдон;
7) њолатњои садамавї;
8) партов ё партофтњои зањролуд берун аз минтақаи майдон (њаво, об, обњои
зеризаминї);
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9) азнавкунии давра ба давраи лоињаи майдон;
10) таѓйироти пешнињодшуда дар чорабинињои иљозатдодашуда ё тасдиќшуда;
11) наќшањои њолати нињої ё воситањои назорати майдон, ки дар лањзаи анљомбии
солимгардонї пешнињод шудаанд.
289. Машваратњо бо ҷонибњои манфиатдор барои интихоби сенарияњо ва муайян
кардани чорањои назорати нињодї, гурўњњои буњронї ва њолати нињоии майдон пас аз
анљоми солимгардонї ањамияти муњим доранд. Барномаи љалби ҷонибњои манфиатдор,
ки хуб наќшагирї шудааст ва идорашаванда мебошад, графики умумии наќшагирии
лоињаро пурра мекунад ва ба таъхирњои танзимї ё сиёсиро камтарин карда метавонад.
§1. Робита (коммуникатсия) ва љалби ҷонибњои манфиатдор баъди солимгардонї.
290. Робитањо ва машваратњо бо ҷонибњои манфиатдор бояд баъди солимгардонї
низ идома дода шаванд.
291. Дар мавриди гузоштани мањдудиятњо ба истифода ё дастрасї ба замин, робита
ва љалби ҷонибњои манфиатдор бояд идома дода шаванд. Дар лоињаи солимгардонї
барои майдон ё минтақаи муайян бояд уњдадорињо оид ба љалбкунии ҷонибњои
манфиатдор зимни бозбинии зарурати мањдудиятњо ва мониторинг дар оянда ва зимни
бозбинї ва воридсозии таѓйирот дар лоиња барои инъикоси шароити љорї, ворид карда
шаванд.
292. Дар баъзе њолатњо ҷонибњои манфиатдори мањаллї метавонанд амалиётњоро
оид ба муњофизати мустаќилона ба сифати тарзи коњиш додани дозањои шуоъхўрї татбиќ
намоянд (масалан, шўстани њосил, ки аз боѓњои онњо ба даст оварда шудааст, ё дасткашї
аз парвариши зироатњои алоњида). Зарурат ва самаранокии ин чорабинињоро бояд
маќоми танзимгар ё дигар маќомоти њокимият ё ҷониб, ки масъули солимгардонї
мебошад вобаста ба њолатњои бавуљудомада аниќ ва муфассал тавзењ дињад. Ин омўзиш ва
такмили ингуна ҷонибњои манфиатдорро дар бар мегирад. Ба амалиётњо оид ба
муњофизати мустаќилона хеле сахт набояд такя кардан, зеро новобаста аз сатњи
њамкорињо бо ҷонибњои манфиатдор ќабул ва амалисозии ин татбирњо кафолат дода
намешаад. Иттилооти иловагї оид ба амалиётњои мустаќилона дар Замимаи 3 оварда
мешавад.
14. ИЉРО ВА МОНИТОРИНГИ САНЉИШЇ
293. Баъди он, ки маќоми танзимгар лоињаи солимгардониро барои майдон ё
минтақаи муайян тасдиќ мекунад, бояд амалисозии як ё якчанд амалиёти интихобшуда
оид ба солимгардонї барои таъмини коњишдињии сариваќтї ва мунтазами хавфњои
радиатсионї оѓоз карда шавад. Марњилањои амалисозии солимгардонї инњоанд:
1) ичрои амалиётњо оид ба солимгардонї барои майдон ё минтақаи муайян, аз
љумла тасдиќи зарурати назорати минтақаи солимгардонишуда (масалан, барои тасдиќи
коршоямї барои истифодаи мањдуд ё номањдуд);
2) иљрои муоина (тањќиќ)-и љамъбастии радиологї пас аз анљоми амалиётњо оид ба
солимгардонї бо маќсади нишон додани риояи шароити њолати нињої, ки дар наќшаи
амалиётњои солимгардонї муќаррар карда шудааст;
3) санљиши анљомёбии солимгардонї тибќи лоињаи солимгардонї;
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4) омодакунии њисоботи љамъбастї оид ба солимгардонї барои њуљчатгузорї
кардани шароити љорї дар майдон ё минтақа баъди солимгардонї бо маќсади нишон
додани иљроиши меъёрњои њолати нињої;
5) мурољиат ба маќоми танзимгар бо хоњиш оид ба тасдиќ кардани озодшавии
майдон ё минтақа аз назорати танзимї, агар майдон ё минтақа меъёри њолати нињоиро
барои истифодаи номањдуд ќонеъ гардонад.
294. Мулоњизањои дигар дар ин марњила инњо мебошанд:
1) муомилот бо маводи пасмонда, бо назардошти партовњои радиоактивї,
партовњи ѓайрирадиоактивї ва маводе, ки метавонанд аз назорат барои коркард ва
истифодаи такрорї озод бошанд;
2) арзёбии самаранокии амалиётњо оид ба солимгардонї ва санљиши натиљињо;
3) љалби ҷонибњои манфиатдор.
295. Амалиётњо оид ба солимгардонї бояд дар чањорчўбаи системаи комплексии
идоракунї амалї карда шаванд:
1) фаъолият оид ба солимгардонї, њамлунаќл ва муомилот бо партовњоро бояд ба
таври зарурї одамони омодакардашуда ва соњибтахассус тибќи амалиётњои корие, ки
онњо аз ҷониби оператор тањия карда шудаанд, иљро намоянд.
2) амалиётњои корї нисбати њар як намуди фаъолият бояд аз љониби оператор дар
њошияи лоињаи умумии солимгардонї барои майдон ё минтақаи мушаххас омода карда
шавад.
3) њангоми коркарди системаи комплексии идоракунї бояд зарурати љамъоварї ва
нигањдории ќайдњо ва иттилоот оид ба майдоне, ки дар он солимгардонї гузаронида
мешавад, зикр карда шавад.
296. Амалисозии лоињаи солимгардонї бояд тибќи талаботњои танзимї ва шароити
иљозатдињии расмї аз ҷониби маќоми танзимгар ё дигар маќомоти њокимият иљро карда
шавад.
297. Оператор бояд ба њайати коргарони салоњиятдор ё шахсони алоњида барои
баррасии зарурии масъалањо дар соњањои зерин дастрасї дошта бошад:
1) мутобиќати ба талаботњои танзимї ва дигар шартњое (масалан, шартњои
иљозатдињии расмї), ки аз ҷониби маќоми танзимгар муайян карда шудаанд;
2) тавсифдињии майдон ва минтақа;
3) арзёбии таъсирот ба муњити зист (аз љумла моделсозии экологї) ва арзёбии
бехатарї;
4) муњофизати радиатсионї, аз љумла њамгироии муњофизат њангои шуоъхўрии
касбї бо масъалањои дигари њифзи мењнат ва техникаи бехатарї, аз љумла, бехатарии
саноатї;
5) љамъоварии маълумот, тавзењи онњо, тањлили номуайянї ва пешбурди аснод;
6) мониторинги манбаъ, мониторинги муњити зист ва назорати дозиметрияи
инфиродї;
7) системаи идоракунї;
8) равандњои геологї ва гидрогеологї ва динамикаи онњо;
9) Муомилот бо маводи пасмонда, аз љумла муомилот бо партовњои радиоактивї;
10) бехатарии љисмии майдон ё минтақа;
11) идоракунии лоиња;
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12) иртибот, машварат ва љалби ањолї ва дигар ҷонибњои манфитдор;
13) дигар соњањои дониш ё таљриба, ки ба иљрои бехатари лоињаи солимгардонї
мансубанд.
298. Санљиши самаранокии стратегияи солимгардонї ва лоињаи солимгардонї дар
раванди солимгардонї ањамияти муњим дорад. Ин муќоисаи дозањои пасмондаро бо дозаи
пешгўйишаванда то солимгардонї, ки он дар марњилаи арзёбии муфассали солимгардонї
муайян карда шуда буд, ва чорањои барои назорати онњо муќарраршударо пешбинї
мекунад. Агар шуоъхўрии воќеї аз арзёбињои аввала хеле фарќ кунанд, лоиња бояд бо
назардошти шароити воќеї бозбинї карда шавад. Њамчунин бояд чорањо оид ба
сабукгардонии оќибатњо бо маќсади назорат ба партофтњои радиоактивї ва коњиш
додани шуоъхўрї мавриди амал ќарор дода шаванд. Дар мавридњое, ки шуоъхўрии воќеї
аз арзёбии ибтидої баландтар аст, ё агар тамоюли афзоиши шуоъхўрї мављуд бошад, пас
барои бењтарсозии фањмиши њолат ва бартарафсозии баландшавии дозањои воќеї аз
дозањои пешгўйишуда, ва ё барои он, ки онњо бо гузашти ваќт зиёд нашаванд, бояд
тањќиќот гузаронида шавад (бо нишон додани талафи имконпазири назорат ба маводи
радиоактивї).
299. Верификатсия аз нуќтаи назари њам шуоъхўрии касбї, ва њам шуоъхўрии ањолї
зарур аст.
15. МУЊОФИЗАТИ РАДИАТСИОНЇ ДАР ВАЌТИ СОЛИМГАРДОНЇ
300. Дар ваќти амалисозии амалиётњо оид ба солимгардонї, оператор ба саломатї ва
бехатарии коргарон, аз љумла пудратчињое, ки вазифањои мушаххасро иљро мекунанд,
масъулияти асосиро дар дўш дорад. Бо эњтимоли зиёд, хавфњои ѓайрирадиологї низ
вуљуд дошта метавонанд. Механизмњои мувофиќи назоратї, санљишї ва шуоъхўрї бояд
барои таъмини саломатї ва бехатарии коргарон нисбат ба тамоми тањдидњо ва хавфњои
касбї љорї карда шаванд.
§1. Шуоъхўрии касбї
301. Операторњо барои муњофизати коргарон аз шуоъхўрии касбї љавобгар
мебошанд. Операторњо бояд муносибгардонии муњофизат ва бехатарї ва зиёднашавии
минтақањои дозањои муќарраршуда барои шуъохўрии касбиро таъмин намоянд, инчунин
бояд назорати шуоъхўрии коргаронеро, ки амалиётњо оид ба солимгардониро иљро
мекунанд, тибќи талаботњо нисбат ба шуоъхўрии касбї дар њолатњои шуъохўрии банаќша
гирифташуда, таъмин намоянд. Њамин тавр, муњофизати коргарон бояд бо назардошти
минтақањои дозавї барои шуоъхўрии касбї гузаронида шавад, яъне, дозаи самаранок 20
мЗв/сол ба њисоби миёна дар муддати панљ соли оянда (100 мЗв/с дар 5 сол) ва 50 мЗв дар
дилхоњ соли алоњида, бо шарти гирифтани 50 мЗв дар тўли чор соли минбаъда. Њамчунин
муносибгардонии муњофизат ва бехатарї, масалан, аз њисоби муќарраркунии дозаи
сарњадї, талаб карда мешавад.
302. Агар дар рафти солимгардонї сатњњои ѓайричашмдошти шуоъхўрї ошкор
шаванд, мебояд, ки чорањои мувофиќ оид ба таъмини саломатї ва бехатарии коргарон
андешида шавад. Чорањои мувофиќ таъмини бехатарии љисмии минтақа, дар зарурат
боздории бехатари корњо, таѓйирдињии наќшањо ва амалиётњо ва арзёбии шароити навро
дар бар гирифта метавонанд. Баъди он, ки шароити нав фањмо мегардад, мумкин аст
52

бозбинии мувофиќи лоињаи солимгардонї барои майдон ё минтақаи мушаххас ва
гирифтани розигии маќоми танзимгар ба барќарорсозии амалиётњо оид ба солимгардонї
талаб карда шавад.
§2. Шуоъхўрии ањолї
303. Барои волонтёрњои ба корњои солимгардонї љалб карда шуда, маќоми
танзимгар дастурамал бо нишондоди номгўи корњое, ки ба онњо иљозатдода мешаванд
тањия мекунад, инчунин барои муњофизати радиатсионии онњо чорањо меандешад.
304. Шахсони дар солимгардонї иштироккунанда бояд бо минтақаи зарардида, бо
хатарнокињо ва хавфњои мувофиќ, ки љой дошта метавонад, ва амалиётњои татбиќшаванда
барои иљрои бехатар ва самараноки уњдадорињои худ шинос шаванд. Барои баъзе
намудњои кор мумкин аст омўзиши махсус талаб карда шавад. Барои баъзе намудњои
фаъолият бехатарї ва самаранокї мумкин аст аз њисоби истифодаи моделњои таълимї ва
сенарияњо барои омўзиш, баланд бардошта шавад. Омўзиши њамаи коргарон яке аз
љузъњои асосии наќшаи солимгардонї барои майдон ё минтақаи мушаххас мебошад.
305. Њаргуна шуоъхўрии баланди ањолї дар натиљаи амалисозии амалиётњо оид ба
солимгардонї, бояд дар асоси фоидаи дарозмуддати нињої дар натиљаи солимгардонї
асоснок карда шавад. Назорати шуоъхўрии шахсони алоњида аз њисоби ањолї дар натиљаи
амалиётњо оид ба солимгардонї, бояд ќисми људонашавандаи лоињаи солимгардонї
бошад, аз љумла бо назардошти мониторинги мувофиќ.
306. Наќшаи солимгардонї метавонад њамчунин амалиётњо оид ба муњофизати
мустаќилонаро, ки бо иштироки ањолии зарардида амалї карда мешавад, дар бар гирад.
Масалан, ин метавонад ба ташаббусњои ањолии мањал доир ба расонидани кўмак ба
солимгардонии љойњои истифодаи умум ё боѓњои хусусї, њамчунин дар гузаронидани
назорати радиатсионї бо шарти гузаронидани омўзониши мувофиќ, мансуб бошад.
307. Дар зарурат маќомоти њокимияти иљроияи мањаллї якљо бо оператор бояд
барои дастгирии амалњои ба муњофизати мустаќилона равона шуда, кўмак расонанд. Он
бояд омўзиши иљрои амалњо оид ба муњофизати мустаќилона ва истифодаи маълумотњо
оид ба муњофизат (масалан, оид ба оне, ки натиљаи амалњо оид ба муњофизати
мустаќилонаро чї тавр бояд тавзењ дод), ва дар баъзе мавридњо пешнињоди таљњизоти
дахлдор ва омўзиши истифодаи онро дар бар гирад. Њамчунин ќабули чорањои мусоидат
ба гуфтушунид байни мутахассисони соњибкасб ва ањолиро барои гузаронидани
машваратњои мушаххас ќабул кардан зарур аст, то амалиётњо оид ба муњофизати
мустаќилона боиси баландшавии нозарури дозањои шуоъхўрии инфиродии иштирокчиён
нагардад. Амалиётњо оид ба муњофизати мустаќилона дар Замимаи 3 ба таври муфассал
баррасї карда шудаанд.
§3. Тањияи барномаи муњофизати радиатсионї
308. Дар барномаи умумии муњофизати радиатсионї барои лоињањои бузурги
мураккаб оид ба солимгардонї шарњи љузъњои асосии муњофизати радиатсионї, ки барои
коргарон дар майдон талаб карда мешавад, оварда мешавад. Ин барномаро метавонад
оператори майдон иљро намояд. Агар масъулият ба иљро ба ташкилоти њукуматї вогузор
шуда бошад, пас он бояд барномаи хусусии муњофизати радиатсиониро дошта бошад, ки
он дар майдонњои мухталиф иљро карда шавад.
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309. Мазмуни барномаи муњофизати радиатсионї дар Замимаи 4 оварда шудааст.
Дар чањорчўби барномаи муњофизати радиатсионї муносибгардонии варианти
интихобшудаи лоињаи солимгардонї барои таъмини нигањдории дозањо барои коргарон
дар сатњи пасттарини аќлона муваффаќгардида бо назардошти омилњои иљтимої ва
иќтисодї гузаронида шавад. Ин кор њамчунин дар чањорчўбаи барномаи таълимї барои
коргарон ва барномаи њаррўзаи корњо идома дода мешавад.
310. Операторњо бояд чорањои ташкилї, расмиётї ва техникиро бо маќсади муайян
кардани минтаќањои назоратшаванда ва минтаќањои мушоњида, љорї кардани ќоидањои
дохилї ва мониторинги љойњои корї дар чањорчўбаи барномаи муњофизати радиатсионї
муќаррар ва амалї намоянд.
311. Операторњо бояд ба коргарон дастрас шудани иттилооти мувофиќ, дастурамали
мувофиќ ва омодагии заруриро оид ба масъалањои муњофизатї ва бехатарї таъмин
намоянд.
312. Дар зарурат операторњо бояд шароити махсуси мењнатро барои коргарони
њомиладор ва ширдињанда таъмин намоянд.
313. Операторњо инчунин бояд шароити махсуси мењнатро барои муњофизат ва
бехатарї шахсони аз омўзиш гузаранда, ки ба синни 18-сола нарасидаанд, таъмин
намоянд.
314. Баронмаи муњофизати радиатсионї бояд номгўйи вазифа ва уњдадорињои
идоракуниро дар бар гирад, ки он метавонад хадамоти бехатарии радиатсиониро фаро
гирад. Чунин хадамот аз шахси масъул ба бехатарии радиатсионї ва роњбар оид ба
техникаи бехатарї иборат аст. Он бо техникњо оид ба бехатарии радиатсионї, ки
омўзишро оид ба амалисозии расмиёти бехатарии радиатсионї дар майдон гузаштаанд,
њамкорї мекунад.
§4. Хадамоти бехатарии радиатсионї
315. Хадамоти бехатарии радиатсионї бояд:
1) аз тамоми коргароне, ки дар муомилот бо маводи аз нигоњи радиоактивї
зањролудшуда (маводи парешон, металлњо, хокњо, тањнишастањо ва таљњизотњо) иштирок
мекунанд, истифодаи таљњизњои муњофизатї, чорањо ва амалиётњое, ки дар Барнома баён
шудаанд, бо маќсади кам кардани шуоъхўрии радиоактивї ва татбиќи њамаи расмиёти
зарурї оид ба муњофизати радиатсионї, талаб намояд;
2) риояи ќатъии њамаи асноди танзимии амалкунандаро (ки ба бехатарии
радиатсионї ва муњофизати радиатсионї алоќаманданд) нисбат ба бехатар гузаронидани
корњо, таъмин намояд;
3) омўзиш ва омода кардани њамаи њайати коргаронро нисбат ба талаботњои
Барнома, гузаронад;
4) аз њайати пудратчињо иљрои њамаи расмиёт, талабот, омўзиш, мониторинг ва
монанди инњоро, ки дар Баронма баён шудаанд, талаб намояд;
5) њайати коргаронро оид ба хатарнокињои радиологии имконпазир, ки ба корњо
дар майдон алоќаманданд, огоњ намояд;
6) мављудият ва иљрои зарурии барномаи самаранокро оид ба дозиметрия таъмин
намояд;
7) иљрои назорати њамарўза ва њамаљонибаи радиатсиониро талаб намояд;
54

8) истифодаи зарурии воситањои дахлдори муњофизати инфиродиро аз ҷониби
њамаи коргарон дар майдон талаб намояд;
9) њамгироии талаботњои Барономаро дар њама љанбањои дигари лоињаи
солимгардонї ва системаи идоракунї, таъмин намояд;
10) љаласањои њамарўзаро оид ба бехатарї пеш аз гузаронидани корњо гузаронад.
Дар чунин љаласањо бояд маълумот оид ба тањдидњои радиатсионї ва чорањои назоратї
расонида шавад, ки онњо зимни иљрои фаъолияти наќшашуда дар давоми рўз татбиќ
карда мешаванд, дар мавриде, ки агар дар минтақањои тозакардашуда дар майдон маводи
радиоактивї боќї монда бошад ё мављудияти онњо эњтимол дошта бошад;
11) талаб кунад, ки њаргуна усулњои таљрибашавандаи иљрои корњо ё шартњо, ки
боиси чароњатбардорї ё шуоъхўрии нолозими радиатсионї мегарданд, дарњол пас аз
ошкор шудани онњо бартараф карда шавад;
12) дар зарурат коркард, бозбинї, тасдиќ ва иљрои расмиёти истифодадињиро, ки
барои иљрои Барнома дар љойи иљрои корњо заруранд, таъмин намояд;
13) дар мавриди ошкор гардидани сатњњои ѓайричашмдошт ва баланди радиатсия,
кор муваќќатан боз дошта шуда, тафтиш гузаронида шавад;
14) људокунии мувофиќи маблаѓњо аз оператор ба амалисозии Барнома таъмин
карда шавад.
316. Њамаи кормандон ва пудратчињое, ки ба лоињаи солимгардонї вобаста карда
шудаанд, бояд:
1)
дар њамаи машѓулиятњо оид ба омўзиш ва дастурдињї иштирок намоянд;
2)
баронмаро донанд ва иљро намоянд ва ба роњбари хадамоти бехатарии
радиатсионї ва ё роњбари њифзи мењнат оид ба њамаи тамоюлњо аз шароити чашмдошт,
ки бехатарии коргаронро фаро мегиранд, хабар расонанд; ва
3)
танњо њамон вазифањоеро иљро намоянд, ки дар иљрои бехатари онњо боварї
доранд, ва дарњол оид ба њаргуна садама ва ё шароити бехатарнабуда ба роњбарияти
лоиња хабар дињанд.
317. Масъули бехатарии радиатсионї бояд аќќалан њар сол азнаварзёбии Баронмаро
гузаронад. Натиљањои иљрои талаботњо, ки ба огоњонї ниёз доранд, бояд дар њисобот
тибќи дастури маќоми танзимгар нашр карда шаванд.
318. Ин њисобот бояд инњоро дар бар гирад:
1)
њаргуна таѓйироти наќшњо ва уњдадорињои мансуб ба муњофизати радиатсионї;
2)
натиљањои назорат ба воситаи дозиметрњои термолюминессенсионї ва
дозиметрњои электронии инфиродї (агар он гузаронида шавад);
3)
арзёбии самаранокии Барнома бо роњи муќоисаи натиљањои назорати
дозиметрї бо минтақањои шуоъхўрї, сатњњои амалиёт ва минтақањои муќарраркардаи
маъмурї (сатњи назоратї);
4)
таснифи мухтасари натиљањои ченкунињои сањрої/назорати радиометрї;
5)
таснифи мухтасари фаъолият оид ба калибровкаи детекторњои афканишоти
радиометрї;
6)
таснифи мухтасари омузиши гузаронидашуда оид ба бехатарии радиатсионї;
7)
таснифи њаргуна воќеањои ѓайриоддї ва пешбининагардида, ки ба бехатарии
радиатсионї алоќаманд мебошанд;
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8)
таснифи мухтасари њаргуна таѓйирот дар Баронма, ки дар давоми сол
гузаронида шудаанд;
9)
таснифи мухтасари њаргуна таѓйирот дар раванди солимгардонї/ воситањои
назорати корњо барои таъмини сатњи камтарини оќилона муваффаќшудаи дозањои
шуоъхўрї.
319. Хатарнокињои гуногуни радиологї, ки дар рафти корњо оид ба солимгардонї ба
вуљуд омада метавонанд, бояд муайян карда шаванд, миќдоран арзёбї ва сабт карда
шаванд, аз љумла љойи хатар, намуди хатар ва миќёси хатарнокї. Хавфњои назаррас
метавонанд бо сабаби мављудияти маводи хатарнок дар биноњои кўњна оид ба коркарди
уран ба вуљуд оянд. Ин маводњо ё ќисме аз сохтор буда метавонанд (масалан, асбест), ё
ќисмњои алоќаманд ба истифодабарї буда метавонанд (масалан, равѓанњои
трансформаторї бо дифенилњои полихлорандудашуда). Шароити кор метавонад
боздории њаргуна фаъолияти дигарро дар майдон талаб кунад, то ваќте, ки маводи
хатарнок дур карда нашаванд.
320. Барои паст кардани дозае, ки коргарон гирифтаанд, ѓайр аз минтақањои
шуоъхўрї, њамчунин принсипи муносибгардонї (оптимизатсия) татбиќ карда мешавад.
Муносибгадонї тавассути коркарди протоколњои таљрибаи бењтарин дар асоси
мањдудиятњои оперативии (сатњи назоратї) муќарраркардашуда ба даст оварда мешавад.
Протоколњо бояд барои таъмини пасттаринкунии дозањо барои коргарон мунтазам
бозбинї карда шаванд.
321. Мањдудиятњои оперативї (сатњи назоратї) барои амалисозии назорати дозањо
барои коргарон дар рафти иљрои солимгардонї дар асоси дозањои пешгўйишаванда, ки
дар натиљаи њисобњои арзёбии дозањо ба даст омадааст, муќаррар карда мешавад. Онњо
пез аз оѓози амалиётњо оид ба солимгардонї барои таъмини муносибгардонии шуоъхўрии
радиатсионї дар љойњои корї муќаррар карда мешаванд. Сатњи назоратии
муќарраршударо мебояд давра ба давра бозбинї кард.
322. Бо маќсадњои нигањдории дозањо дар сатњи пасттарини оќилона муваффаќшуда
ва мутобиќатии онњо ба мањдудиятњои оперативї, бояд сатњњои дахолат тањия карда
шаванд. Онњо дар асоси хатарнокињои эњтимолї ва арзёбии пешгўйишавандаи дозањои
коргарон барои он, ки дозањои шуоъхўрии коргарон пасттар аз мањдудиятњои оперативї
ва хеле пасттар аз минтақањои дозавї ќарор дошта бошанд, коркард карда мешаванд.
323. Агар дар ваќти иљрои лоињаи солимгардонї, корманд ќобилияти бехатар иљро
кардани уњдадорињои худро гум кунад, ё он бехатарии дигар коргаронро зери тањдид
гузорад, пас ў бояд аз муоинаи тиббї гузарад. Пас аз муоина мумкин аст мањдудиятњо ба
кори иљро мекардаи ў гузошта шаванд, ё ў ба давраи муайяни ваќт аз кор озод карда
шавад. Табиб бояд ба он шароити тиббї таваљљуњ намояд, ки ба имконияти истифода ва
пўшидани либоси муњофизатвї ва таљњизот, имконияти шунидани бонги садамавї ва
эътино ба хатарнокии радиатсионї ва имконияти истифодаи асбобу таљњизоти
махсусгардонидашуда таъсир расонида тавонанд. Ин њамчунин дар њолатњои шуоъхўрии
садамавї, ва дар муњлатњои ибтидоии њомиладории занони коркунанда низ муњим аст.
324. Барои таъмини назорати шуоъхўрии коргарон, бартарафсозии пањншавии
олудагї ва назорати дастрасї ба майдон дар умум ё ба минтаќаи мушаххаси майдон, ки
дар он солимгардонї мегузарад, бояд минтаќањои назорати сатњи зањролудшавї ва
расмиёти назорат муайян ва бањодињї карда шаванд.
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325. Монеањое, чун ињота (панљара) бо миќдори мањдуди нуќтањои дастрас, бояд
дастрасї ба майдоне, ки дар он солимгардонї гузаронида мешаванд, назорат кунанд. Дар
мавриди дезактиватсияи биноњо, ин метавонад дари махсусе бошад, ки онро танњо
корманди ваколатдор кушода метавонад. Чунин монеањо ва нуќтањои дастрасї бояд ба
таври аниќ дар наќша ё расм нишон дода шаванд, ва воситањои назорати дастрасї бояд ба
таври муфассал тасниф карда шаванд.
326. Минтақањо дар сарњади майдони назоратшаванда вобаста ба хусусият ва тўли
майдонњо афканишот ва/ё зањролудшавии радиоактивї ба минтаќањо таќсим шуда
метавонанд. Ин ба маќсади амалисозии назорати шуоъхўрии коргарон ва бартарафсозии
пањншавии олудагињо иљро карда мешавад. Одатан мавзеъњо бо олудагињои ченшаванда ё
майдонњои афканишоти зиёд, чун минтаќањои назорати сатњи зањролудшавї муайян карда
мешаванд. Онњо метавонанд вобаста ба талаботњо дар дохили њар як минтаќа ба
минтаќањои хурдтар таќсим шаванд. Барои њар яке аз ин минтаќањо барномаи муњофизати
радиатсионї алоњидаи инфиродии вуљуд дошта метавонад.
327. Њамаи либоси муњофизатвї ва таљњизоте, ки барои лоињаи солимгардонии
майдон заруранд, бояд муайян карда шаванд, ба майдон дастрас карда шаванд ва бо
миќдори кофї дар давоми њамаи давраи солимгардонї нигањдорї карда шаванд. Ба онњо
инњо дохил шуда метавонанд:
1) либоси оддии коргарї ва пойафзолди муњофизатвї;
2) костюми муњофизатии яккарата;
3) пойкаш (бахилак)-њои муњофизатї;
4) дастпўшакњо (пахтагї ё резинї);
5) респираторњо (вобаста ба шароит), мисли: ниќобњои муњофизат аз чанг,
респираторњои нимрўя.
328. Воситањои муњофизат ва либос, хусусан респираторњо, бояд бо андозаи мувофиќ
бошанд ва ба њайати коргарон бояд тарзи дурусти истифодабарии онњо омўзонида шуда
бошад. Њамаи воситањои муњофизати инфиродї бояд ба таври зарурї нигањдорї карда
шаванд.
329. Агар истифодаи воситањои муњофизати инфиродї барои вазифаи мушаххас
пешбинї гардида бошад, пас њаргуна шуоъхўрии иловагиро, ки метавонад ба сабаби
ваќти иловагї ё ноќулаї (номусоидї) рух дињад, ва дигар хатарњои ѓайрирадиологии
иловагиро, ки ба иљрои вазифањо бо истифодаи воситањои муњофизати инфиродї
алоќаманданд, ба назар гирифтан мебояд. Ѓайр аз ин, интихоби либоси махсус бояд ба
шароити муњити зист мувофиќат намояд (масалан, гармо ва ё сармои ѓайриоддї), ва
таваљљуњи асосї бояд ба њолати љисмонї ва саломатии инсоне, ки бояд ин либосро пўшад,
равона карда шавад.
330. Бояд амалиёти дезактиватсия барои њам њайати коргарон ва њам барои
таљњизоте, ки бояд аз назорат озод бошад, муќарррар карда шавад. Роњбар оид ба
бехатарии радиатсионї бояд аз болои дезактиватсияи самаранок назорат барад.
331. Озодкунї аз назоратро барои коркард ё истифодаи такрорї метавонанд танњо
њамон маводи дезактиватсиякунанда ва таљњизоте соњиб шаванд, ки онњо ба меъёрњои
муќарраркардашудаи озодкунї мувофиќ бошанд.
332. Дезактиватсия бояд дар минтаќањои муайяни назорати дастрасї ба минтаќањои
назоратшаванда, њамчунин дар минтаќањои људошудаи дезактиватсия барои объектњои
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бузург ё объектњое, ки онњоро дар минтаќањои назорати дастрасї бомувафаќќият
дезактиватсия кардан мумкин нест, гузаронида шавад.
333. Таљњизоти вазнин, ба монанди боркашњо ва экскваторњо, ва таљњизоти
хурдандоза, масалан экскватори якдўла, бояд њарчи давомноктар ба корњо танњо оид ба
солимгардонї машѓул бошанд ва дар минтаќаи назорати сатњи зањролудшавї то анљоми
корњо оид ба солимгардонї истанд.
То кўчониш аз минтаќаи назорати сатњи
зањролудшавї ба минтаќаи дезактиватсия, ин таљњизот бояд тозакуниро дар минтаќаи
иљрои корњо гузаранд. Агар дар ваќти назорат зањролудшавии зиёдтар аз ќиматњои фонї
ошкор гардад, ин олудагї бояд ба воситаи чўтка бартараф карда шавад ё, агар зарур
бошад, шўста шавад. Маводи олудашуда бояд љамъ карда шуда, дар контейнер љойгир
карда шавад ва дар минтаќаи мувофиќ оид ба муомилот бо партовњо гўронида шавад.
334. Дар мавриди дезактиватсияи биноњои минтақа бояд таљњизот барои
дезактиватсия људо карда шавад. Дар ин минтақа воситањоро барои шўстушўйи фишорї,
таљњизоти ќумфаввора ё дигар таљњизотро барои дезактиватсия љойгир кардан мумкин
аст. Дар ин љо бояд вентилятсияи лозимї бо нозираки партофтњо ва системаи муомилот
бо об бо нозираки обњои равон насб карда шавад.
335. То оѓози солимгардонї тамоми њайати коргарон, ки дар майдон дар муомилот
бо маводи радиоактивї ё маводи аз нигоњи радиоактивї зањролудшуда иштирок
мекунанд, бояд омўзиши тасдиќшударо оид ба муњофизати радиатсионї гузаранд.
Ќайдњои сабтшуда бо мундариљаи омўзиш ва рўйхати коргаронеро, ки омўзишро
бомувафаќќият гузаштаанд, бояд роњбар оид ба бехатарии радиатсионї пеш барад.
336. Меъёрњо ва ќоидањои мансуб ба бехатарии коргарон ва ањолї, бояд дар ваќти
њамаи шаклњои дезактиватсия, рекултиаватсия ва дуркунии маводи хатарнок ќатъї риоя
шаванд.
337. Омўзиш бояд масъалањои зеринро дар бар гирад:
1) принсипњои асосии афканишоти бо алоќаманд мушахассањои радиологии
ченшавандаи маводе, ки бо онњо кор кардан мебояд;
2) хавфњои асосии алоќаманд ба навъњои афканишот, ки зимни иљрои фаъолият оид
ба солимгардонї дучор меоянд;
3) нишондињандањои асосии миќдорї ва воњидњое, ки дар муњофизати радиатсионї
истифода мешаванд;
4) принципњои муњофизати радиатсионї, бо назардошти муносибгардонии
муњофизат, ва минтақањои дозавї;
5) асосњои муњофизати радиатсионии амалї;
6) истифодаи воситањои муњофизатї;
7) масофа, ваќт, пўшониш;
8) рафтор дар минтаќањои нишондодашуда;
9) љанбањои дахлдори барномаи муњофизати радиатсионї ва масъалањои
алоќаманд ба вазифаи мушаххас.
338. Омўзиш оид ба муњофизати радиатсионї, ки хоси солимгардонии майдон аст,
бояд инњоро дар бар гирад:
1) тавзењи барномањои муњофизати радиатсионї барои љузъи мушаххаси майдон ва
омўзиши расмиёти мушаххас;
2) вазифањои лоиња ва хатарнокињои радиатсионии алоќаманд ба ба њар як вазифа;
58

3) фаъолият оид ба муњофизати радиатсионї дар ваќти иљрои вазифањо. Ин омўзиш
бояд истифодаи таљњизоти назорати радиатсионї барои монитринги минтаќањои корї ва
мониторњои олудагии радиоактивї барои мониторинги мустаќилона то баромад аз
минтаќаи назорати радиатсионї дар бар гирад. Њар гуна омўзиши коргарон оид ба
истифодаи таљњизот барои назорати дозиметрї, мониторњои олудагии радиоактивї,
воситањои махсуси муњофизати инфиродї ё њар гуна таљњизоти дигар барои мониторинг
бояд намоишдињии таљњизот ва санљиши тахассуси кормандонро дар бар гирад;
4) уњдадории њайати коргарони гуногун, ки барномаи муњофизати радиатсиониро
дар ваќти лоиња оид ба тозакунии майдон иљро менамоянд;
5) баррасии асбобњои махсуси радиатсионї, ки бояд дар лоиња истифода шаванд;
6) гирифтан, овехтан, њифз кардан ва баргардонидани дозиметрњо. Омўзандањо
бояд дар бораи чї тавр гирифтани натиљањои доза аз рўйи нишондоди дозиметр наќл
кунанд;
7) баррасии расмиёти оддии њаррўза оид ба муњофизати радиатсионї. Ба ин бояд
намоишдињї ва санљиши њуљљатгузоришудаи тахассус аз рўйи овехтан, бурдан ва
гирифтани воситањои муњофизати инфиродї дохил шавад.
339. Коргарон бояд омўзишро дар љойи кор дар давоми њамаи лоињаи солимгардонї
аз њисоби чорабинињои зерин идома дињанд:
1) љаласањои њамарўза, ки дар ваќти онњо таваљљуњи махсус ба хатарнокињои
радиологї, меъёрњои талабшаванда оид ба муњофизати радиатсионї ва воситањои
талабшавандаи муњофизати инфиродї равона карда мешавад;
2) назорати бефосила (ва, агар зарур бошад, ислоњи хатогињо)-и коргарон аз
ҷониби техники радиатсионї ва ё роњбар оид ба бехатарии радиатсионї.
340. Операторњо бояд ќайдњоро оид ба шуоъхўрї барои њар як коргари мувољењи
шуоъхўрии касбигардида њифз намояд, ва дар асоси онњо муайян кунад, ки аз рўйи кадом
маълумот ва натиљањои мониторинг њисоботро ирсол намудан зарур аст, кадом сатњњои
дозањо бояд ќайд карда шаванд, ва кадом њуљљатњо ва ќайдњо оид ба шуоъхўрии
радиатсионї бояд њифз карда шаванд.
341. Ќайдњо оид ба дозањои инфиродии шуоъхўрї бояд бо тарзи нодир ба коргар
вобаста карда шаванд ва имкон дињанд, ки дозањои шуоъхўрии берунї ва дохилї љамъ
карда шаванд. Ќайдњо оид ба дозањо бояд дар њолати навкардашуда нигањ дошта шаванд,
ва бояд барои таъмини он, ки арзёбии дозањо дар њаргуна давраи мониторинг њарчи
зудтар ба фењристи дозањои инфиродї афтанд, расмиёт муќаррар карда шавад.
342. Фењристи дозањои инфирои бояд њамаи дозањои эквивалентии бањододашуда ё
воришударо дар бар гирад. Бояд тавзењи њаргуна иштирок дар воќеањои ѓайриоддї ворид
карда шавад, њатто агар арзёбии шуоъхўрї дар ин маврид гузаронида шуда набошад. Дар
ќайдњо бояд сатњи пасттарини ошкорсозї нишон дода шавад.
343. Роњбарон бояд ќайдњои дахлдорро оид ба хулосањои барномаи мониторинги
љойњои корї пеш баранд, ки онњо бояд ба коргарон ё, дар зарурат, намояндагони онњо
дастрас шуда бошанд. Ба ќайд гирифтани маълумотњое муњим аст, ки онњо:
1) риояи њуљљатњои танзимїро нишон медињанд;
2) таѓйироти назарраси муњити истењсолиро идентификатсия мекунанд;
3) тавзењи назорати дозиметрии сана, ваќт, љой, сатњи радиатсия, асбобњои
истифодашуда, ному насаби шахсе, ки ченгирї ва шарњро гузаронидааст, доранд;
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4) њисоботњоро оид ба љойњои корие, ки он љо риояи номусоиди стандартњо ба
вуљуд меоянд, ба ќайд мегиранд;
5) њаргуна амалиётњои иљрошударо ба таври муфассал тасниф мекунанд.
344. Тибќи талаботњои танзимї маќомоти танзимгар бояд њал кунанд, ки кадом
ќисми ќайдњоро оид ба дозањо бояд роњбар барои маќсадњои танзимї њифз кунад,
њамчунин муњлатњои њифзро ба њар яки онњо муайян намоянд.
345. Дар чањорчўби системаи идоракунї бояд барномаи идоракунии сифат барои
хизмати дозиметрия тањия карда шавад. Моњият ва њаљми чунин барнома таъминоти
сифат бояд ба миќдори коргароне, ки мавриди назорат ќарор доранд, ва бузургии
чашмдошт ва эњтимоли шуоъхўрї дар љойњои корие, ки дар онњо барномаи мониторинг
амалї карда мешавад, мувофиќат намояд.
346. Арзёбии оќибатњои радиологии њаргуна садама ё њодисаи оќилона пешгўйишуда
бояд дар асоси идентификатсияи хатарнокињо бо маќсади мањдудсозии њаргуна
шуоъхўрии коргарон дар майдон (то љойе, ки ин имконият дорад) иљро карда шавад.
347. Њолатњои садамавї њамчун оќибати садама ба вуљуд омада метавонанд.
Садамањо, бо эњтимоли кулл, метавонанд хусусияти ѓайрирадиологї дошта бошанд ва
пеш аз њама бо зараррасонињои љисмї алоќаманданд. Дар аксарияти садамањо оќибатњо
дар майдон ва омилњои ѓайрирадиологї афзалият доранд.
16. МОНИТОРИНГ ВА НАЗОРАТИ ДОЗИМЕТРИИ ЉОРЇ ДАР РАФТИ
СОЛИМГАРДОНЇ
348. Барномаи мониторинг бояд барои љамъоварии маълумотњо оид ба шароити
ибтидої то оѓози солимгардонї, њамчунин маълумотњо оид ба фони радиологї тањия ва
амалї карда шавад.
349. Барномаи мониторинги шароити ибтидої то оѓози њаргуна фаъолият оид ба
солимгардонї барои муайян кардани шароити ибтидоии майлон зарур аст. Одатан дар ин
марњила арзёбии таъсирот бо маќсади муайян кардани он, ки шароити мављуда дар
майдон ба ретсепторњои гуногуне, ки онњоро майдон ё атрофи он истифода мекунанд, чї
тавр таъсир мерасонанд. Он бояд зарурати гузаронидани солимгардониро тасдиќ кунад ва
бояд эталоне гардад, ки нисбат ба он самаранокии вариантњои солимгардонї бањордињї
карда мешавад. Ин бањодињї ќисми раванди тавсифдињии майдон мебошад. Он
њамчунин барои дастгирии тањияи лоињаи солимгардонї истифода шуда, ба муайян
кардани масъалањои њифзи саломатї ва бехатарї ва тўли минтақањои зањролудшуда,
бањодињї кардани навъ ва њаљмњои партовњоро ва тартиб додани арзёбии њуќуќии
харољот кўмак мерасонад.
350. Дар доираи барномаи мониторинги њолати ибтидоии муњити зист зарур аст, ки
миќдори кофии иттилооти физикї, химиявї ва биологие, ки ба минтақањои дар натиљаи
иљрои лоиња зарардида алоќаманданд, љамъоварї, бањодињї ва тавзењ дода шавад. Зарур
аст, ки ба таври зарурї њолатии авваларо тањќиќ кард: геология ва геохимияи майдон,
метеорология ва иќлим, сифати њаво, гидрогеологияи сифати об, тањнишастањои обї,
њаёти заминї ва обї.
351. Маълумотњо оид ба њолати ибтидоии муњити зист ва иттилоот оид ба
мониторинг бояд дар доираи арзёбии таъсирот ба муњити зист љамъоварї карда шаванд.
Дар амал ин маълумотњо бояд дар давоми њамаи марњилањои сикли солимгардонї ба
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таври доимї љамъоварї карда шаванд. Барномаи мониторинг бояд сикли њаётии лоињаи
солимгардонї ба назар гирад ва мониторинги майдонњоеро, ки аз рўйи талаботњои
маълумоти ибтидої, талаботњои баистифодадињї ва талаботњоро оид ба пўшониш муайян
карда шудаанд, фаро гирад.
352. Дар рафти иљрои амалиётњо оид ба солимгардонї гузаронидани мониторинг
(масалан, мониторинги манбаъ шуъохўрї ва мониторинги муњити зист) дар дохил ва
атрофи майдон ё минтақае, ки дар он солимгардонї гузаронида мешавад, зарур аст. Ин
барои тасдиќи пешбурди бехатари корњо тибќи лоињаи солимгардонї ва иљозати расмї
зарур аст. Мониторинг бояд барои санљиши он, ки амалиёт оид ба солимгардонї боиси
љойивазкунї (мигратсия)-и зиёди зањролудшавї дар минтақањо ва берун аз онњо
намегардад, њаргуна таѓйирот ё шароити ѓайричашмдошт дар муњлатњои
муќарраргардида ошкор ва бартараф карда мешаванд ва дар умум талаботњои танзимї
риоя мешаванд, гузаронида шавад.
353. Дар зарурат барои арзёбии шуоъхўрии касбї дар доираи муњофизати
радиатсионї гузаронидани назорати коргарон ва ќувваи корї талаб карда мешавад. Ѓайр
аз он як миќдор маълумотњои љамъоваришуда барои иљрои талаботњо оид ба назорати
шуоъхўрии касбї заруранд, онњо њамчунин барномаи мониторинги васеътарро пурра
мекунанд. Дар гузаронидани мониторинги љойњои корї мониторинги афканишоти
берунї, зањролудшавии њаво (бо микрозаррањо ва радон) ва зањролудшавии сатњро ворид
мекунанд. Мониторинги њамарўза дар рафти иљрои корњо оид ба солимгардонї барои
нишондињии он, ки шароити мењнат, бо назардошти сатњи дозаи инфиродї ќонеъкунанда
боќї мемонанд ва ба дозањои маќсаднок мувофиќат мекунанд, амалї карда мешавад.
354. Хусусият ва миќёси барномаи мониторинг бояд дар рафти наќшагирии
солимгардонї дар асоси шароити мушаххас дар майдон ё минтақа (масалан,
мушаххасањои зањролудшавї, мушаххасањои физикию химиявии майдон ё минтақа,
хусусияти муњити зист дар майдон (ё њудад) ва атрофи он ва шароити метеорологии
мањал), њамчунин амалиётњои наќшагиришуда оид ба солимгардонї муайян карда
шаванд.
355. Барномаи мониторинг бояд њамаи имконияти хатарнокї, хавфњо ва рорњњои
шуоъхўриро баррасї намояд, ва, дар зарурат, бояд дар рафти амалисозии солимгардонї
таѓйир дода шавад, масалан дар асоси тавсифа ва натиљањои мониторинг. Ѓайр аз ин дар
барномаи мониторинг бояд устувории механикии сарбандњои партовгоњњо, партофти
зањролудкунандањои радиологї ва ѓайрирадиологї ба муњити зист (масалан, ба обњои
зеризаминї, обњои сатњї), эрозияи хоки зањролудшуда ва љойивазкунии шамолии чангњои
зањролудшуда бисёр љанбањои дигар ворид карда шаванд. Мониторинге, ки то
солимгардонї гузаронида шудааст, бояд тавре коркард карда шавад, ки ворисї бо
фаъолият оид ба мониторинг пас аз солимгардонї таъмин карда шавад. Дар тартиб
додани барномаи самарабахш, ањамиятнок ва камхарљи мониторинг моделсозии мувофиќ
кумак карда метавонад.
356. Ќайдњо оид ба мониторинг ва назорат бояд дар давоми њамаи давраи
солимгардонї (то амалисозии амалиётњо оид ба солимгардонї, дар давоми он ва пас аз
он) ва дар муддати давраи муайяни ваќт пас аз анљомёбии солимгардонї, ки давомнокии
онро маќоми танзимкунанда муайян менамояд, њифз карда шаванд. Маълумотњои
мониторинг бояд тибќи талаботњои танзимї ва маќсадњои солимгардонї ќайд карда
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шаванд, санљида шаванд ва бањодињї карда шаванд, ва барои таъмини имконияти
назораткунї ва сабукгардонии тањлили равишњо дар дурнамои дарозмуддат бойгонї
карда шаванд. Ин ба арзёбии самаранокии солимгардонї имкон медињад, ки он барои
идоракунии лоињаи солимгардонї ва барои ќатъ гардонидани назорати танзимї ё дигар
мањдудиятњо зарур аст.
357. Маълумотњои санљидашудаи мониторинг бояд барои робита бо ҷонибњои
манфиатдор ва, дар пайвастагї бо иттилооти дигар ба дастгирии тавзењи маълумотњо,
барои муносибгардонии доимии муњофизат ва бехатарї ва навкунии амалиётњои
банаќшагиришуда оид ба солимгардонї истифода шаванд.
358. Мониторинг бояд барои бањордињии сатњи чашмдошт ва мављудаи бехатарии
коргарон ва ањолии солимгардониро иљрокунанда ва муњофизати муњити зист дар ваќти
солимгардонї гузаронида шавад. Мониторинг дар худ мониторинг дар рафти иљрои
солимгардонї дар майдон ва берун аз онро дар бар мегирад.
359. Дар раванди солимгардонї мумкин аст якчанд намудњои муоина бо маќсадњои
гуногун зарур шавад (масалан, муоина оид ба тавсифдињии муфассали минтақа, муоина
дар рафти ркултиватсия ва муоина барои тасдиќи расидан ба маќсадњои солимгардонї).
Намудњо, даврият, минтақањои ошкорсозї ва номуайянии љоизи њар як муоина бояд дар
лоињаи солимгардонї барои майдон ё минтақаи муайян тасниф карда шавад. Дар
барномаи мониторинг бояд муќаррарот оид ба таѓйироти барнома њангоми таѓйирёбии
шароити радиологї (хурдшавии њаљми мониторинг, агар њолат устувор аст ва ва бо
шарофати самаранокии амалиётњо оид ба солимгардонї шудааст), ё дар мавридњое, ки
шароити радиологї на онњоеанд, ки чашмдошт буданд (калоншавии њаљми мониторинг
барои фањмиши иловагии њолат), пешбинї карда шавад.
360. Бояд расмиёти огоњонии маќоми танзимгар, њамчунин, дар мавридњои дахлдор,
дигар ҷонибњои манфиатдор оид ба шароити ѓайримуќаррарии мансуб ба муњофизат ва
бехатарї муќаррар карда шаванд. Сатњњои њисоботдињї бояд дар асоси равиши
тафриќавї дар мувофиќа бо ҷонибњои манфиатдор коркард карда шаванд. Дар рафти
амалисозии амалиётњо оид ба солимгардонї њолатњои ѓайричашмдошт ба вуљуд омада
метавонанд, ки онњо тањрири фаъолияти наќшашуда, дар баъзе мавридњо такмили лоињаи
солимгардониро барои майдон ё минтақаи мушаххас талаб мекунанд.
361. Дар мавридњое, ки бояд амалиётњо оид ба муњофизати мустаќилона иљро карда
шаванд, мумкин аст арзёбии самаранокии чунин чорањо ба воситаи барномаи мониторинг
талаб карда шавад.
362. Мониторинг дар майдон бояд барои пешнињоди иттилоот бо маќсади
идентификатсия ва субукгардонии хатарнокињо гузаронида шавад. Бояд мониторинги
њамаи роњњои шуоъхўрии зиёд таъмин карда шавад. Мониторинг берун аз майдон бояд бо
маќсади назораткунии рўй додан ё надодани партофтњо ба муњити зист гузаронида шавад,
агар рўй дињанд, пас то кадом дараља. Њамчунин барои санљиш риояи талаботњои танзимї
оид ба муњофизати ањолї ва муњити зист зарур аст.
363. Дар бисёр мавридњо дар бойгонињо маълумотњои мониторинг дар майдонњои
мероси истењсолоти уранї њифз карда мешаванд. Ин маълумотњоро барои кўмак њангоми
интихоби афзалиятњо ва тањияи барномаи мониторинг барои марњилањои мухталифи
сикли солимгардонї истифода кардан зарур аст.
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364. Аз ибтидо барои њамаи майдонњои зањролудшуда мониторинг барои муайян
кардани майдонњои мерос ва арзёбии зарурати солимгардонї бо маќсадњои зерин зарур
аст:
1) муайян кардани шароити радиологї ва мављудияти олудагии пасмонда дар
майдон;
2) муайян кардани мушаххасањои миќдорї ва сифатии радиоактивияти пасмонда;
3) муайян кардани он, ки радиоактивият дар майдон пасттар аз меъёрњои
муќарраргардида аст;
4) муайян кардани он, ки минтаќањо бо фаъолнокии зиёд мављуданд ё не;
5) дастгирї ё муайян кардани зарурати корњои минбаъда оид ба солимгардонї;
6) асосноккунии озодкунии майдон аз назорати танзимї (аз рўйи асосњои
радиологї).
365. Барномањои мониторинг бояд барои роњњо дар муњити зист (ки онњо метавонанд
ба партофтњо берун аз майдон оварда расонанд ва ба ањолии дар атроф ќарордошта дар
ваќти солимгардонї ва баъди он таъсир расонанд), аз љумла барои роњњои њавої,
њамчунин барои обњои сатњї ва зеризаминї муќаррар карда шаванд.
366. Барномањои мониторинг бояд барои вазифањои мушаххас ва барои майдонњои
мушаххас тартиб дода шаванд ва таснифи љузъњо ва параметрњои гуногунеро, ки онњоро
назорат кардан зарур аст, дар бар гиранд. Онњо бояд њамаи љузъњои бањодињї, аз љумла
расмиёти гузаронидани муоинањо, интихоби намунањо, хизматрасонињои тањлилї, тањлил,
тавзењ ва идоракунии маълумотњоро фарогир бошанд.
367. Дар асоси масъалањое, ки бояд дар консепсияи барномаи мониторинг аниќ
карда шаванд, бояд наќшаи муфассали интихоби намунањо бо таснифи љой ва даврият
муайян карда шаванд. Њамчунин бояд уњдадории њар як озмоишгоњи шарикї, ки онњо
бояд дар пешнињоди хизматрасонињои тањлилї иштирок намоянд, њамчунин гурўњи
экспертњое, ки ба тавзењи маълумотњо ва њисоботдињї масъул мебошанд, муайян карда
шаванд.
368. Наќша бояд мавриди бозбинии даврї ва тасдиќи маќоми танзимгар ќарор дода
шавад. Њаљми наќшањои мониторинг ва назорат бояд ба хавфњои пасмонда ва дараљаи
номуайянии онњо ва ба зарурати верификатсияи устувории дарозмуддати шароити
радиологї асос карда шавад.
369. Самаранокии мониторинг дар мувофиќат бо меъёрњои солимгардонї дар ваќти
гузаронидани солимгардонї аз омилњои зерин вобаста аст:
1) фањмиши майдон ва шароите, ки он бояд дар муддати анљоми солимгардонї ва
баъди он ба даст оварда шавад;
2) донистани њолати нињоии матлуб ва меъёрњои радиологї;
3) фањмиши номуайянињое, ки ба ќарор оид ба нишондињии риояњо алоќаманд аст;
4) интихоби усулњои дуруст ва таљњизот барои мониторинг;
5) мављудияти расмиёти дахлдор барои гузаронидани ченгирињо тибќи стандартњои
муќарраркардашуда;
6) баррасии мунтазами иттилооте, ки дар рафти мониторинги нињої дар ваќти
солимгардонї ба даст меояд;
7) чорањои љавобгўйї ба баландшавии ѓайричашмдошти сатњњо ё душворињо бо
таљњизот;
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8) мављудияти системаи самараноки идораи сифат;
9) аснод оид ба равишњо ва натиљањои мониторинг, ки ба хулосабарорињо боварї
медињанд.
370. Оператори майдон бояд барои иљрои барномаи тасдиќшудаи мониторинг
захира (имконият)-њои кофї дошта бошад, аз љумла њифзи маълумотњои мониторинг,
бойгоникунї ва идоракунии маълумотњо дар њама марњилањои солимгардонї ва иљрои
барномањои дахлдори мониторинг.
371. Дар мавридњои муносиб барномаи мониторингро бояд оператор бо ќувваи
экспертњои худии хуб тайёркардашуда ва озмоишгоњи тањлилии худї амалї намояд.
Оператор њамаи намудњои асосии муайянкунии тањлилии моддањои зањролудшудаи
радиоактивї ва ѓайрирадиоактивиро иљро карда метавонад, њамчунин метавонад гурўњи
коргарон барои назорати радиатсионї ва муоина ва коргарони масъул ба тањлил ва
идоракунии маълумотњо дошта бошад. Дар он мавридњое, ки оперетор њайати коргарон ё
таљњизот надошта бошад, ў бояд экспертњои соњибтахассусро аз дигар озмоишгоњњо ё
ташкилотњо, ки таљњизоти зарурї ва таљрибаи кофиро барои амалисозии барномаи
мониторинг доранд, љалб намояд.
372. Озмоишгоњњои тањлилї, ки арзёбии намунањоро аз майдон мегузаронанд, бояд
муљањхаз ва сертификатсиядошта бошанд ва мунтазам аз санљиши тахассус ва системаи
идоракунии сифат дар рафти озмоишњои муќоисавии байниозмоишгоњї ва шаклњои
дигари назорати сифат гузаранд.
373. Барои њар як майдони мушаххас тартиби интихоби намунањо ва корњои
хадамоти тањлилї бояд бо амалисозии мониторинг дар чањорчўби наќша барои майдони
мушаххас њамоњанг бошад. Дар чунин мавридњо ба иљрои барномаи мониторинг мумкин
аст якчанд ташкилотњои пудратї ва озмоишгоњњои минтаќавї љалб карда шаванд.
374. Барои ошкорсозї ва назоратбарии њаргуна олудагињои обњои зеризаминї дар
минтақањои аз майдонњои зањролудшуда зарардида бояд барномаи махсуси мониторинги
обњои зеризаминї љорї карда шавад. Ин барои ошкорсозии оќибатњои имконпазири
зањролудшавии обњои зеризаминї ва шлейфњои зањролудшуда, ки ба ќабатњои обдор ва
чашмањои оби нўшокї таъмир мекунанд, зарур аст.
375. Дар бисёр мавридњо минтақањои партовгоњњо, партовњои зањролудшуда ва
тўдањои зањролудшудаи љинсњои дарунхолї бе ягон хел пўшањои нуфузнакунанда дар
асоси онњо сохта шуда буданд. Бинобар ин таваљљуњи махсус бояд ба ошкорсозии обњои
зеризаминии зањролудшуда равона карда шавад, аз љумла муайян кардани самти селњои
онњо, чуќурии хобида, гузаронандагии гидравликии ќабати обдор ва дигар мушаххасањои
мувофиќ. Њангоми тањияи барномаи мониторинг бояд ин масъалањои мушаххас ба инобат
гирифта шаванд. Аз љумла, бояд миќдори чоњњои мушоњидавї барои обњои зеризаминї
дар майдонњо, љойгиршавии мушаххаси онњо, лоињаи чоњ ва ќоидањои интихоби намунањо
барои майдони мушаххас муайян карда шаванд.
374. Барномаи мониторинг дар майдон бояд љойи мониторинги сифати обњои
сатњиро, ки дар натиљаи зањиш ё њамроњшавї ба сойњо, кўлњо ва дарёњо зањролуд
шудаанд, муайян ва муќаррар намояд.
375. Дар бисёр майдонњои мероси уранї ва майдонњои зањролудшуда партовгоњњо,
чоњњои уранї ва монанди инњо ба вуљуд омаданд, ки онњо дар водињои дарёњо ё бевосита
дар нишебии водињо (аз љумла дар кўњњо) метавонанд љойгир шаванд. Ин имконияти
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берунпартофти обњои зеризаминии зањролудшуда, обњои равон ва обњои аз партовгоњњо
љањидабароянда ё обњои чоњиро ба дарёњо, кўлњо, сойњо ё роњњои дигари обї зиёд
менамояд.
376. Ба сабаби миќдори зиёд ва гуногуншаклии зањролудшавињо, ки ба майдони
зањролудшуда алоќаманд мебошанд, бояд тањлили скринингї оид ба тавсифдињии
аввалини майдон барои муайян кардани протоколњои мониторинг ва сатњњои ошкорсозї
мутобиќ ба талаботњои ваколатдорони маќоми танзимгар гузаронида шавад.
377. Аз таркиби реагентњое, ки онњо пештар барои људо кардани маъданњои
урандор, коркарди мањлулњои радиохимиявї ва нейтрализатсияи пасмондањои
истењсолоти уран (партовњо) истифода шуда буданд, ќатори зањролудкунандањои
радиологї ва ѓайрирадиологиро дучор омадан мумкин аст, аз љумла: хлоридњо, сулфатњо,
карбонатњо, аммоний, фосфатњо, нитратњо, њамчунин зањролудкунандањое, ки фенолњо,
фторидњо, карбогидратњои полихлорандудашуда ва ѓайра.
Онњо дар марњилаи
тавсифдињии маќоми майдон ва тањлили маълумотњои таърихии мансуб ба технологияњои
истењсолии татбиќшаванда ошкор карда мешаванд. Моддањои зањролудкунандае, ки аз
маъдангоњњо ворид мешаванд, инњо мебошанд: Мо, Ba, Cd, Cu, Cr, Fe, Ni, Mn, Zn, Se, V ва
дигар металлњои вазнин.
378. Мониторинг бояд тавассути асбобњо ва тањлилњое гузаронида шавад, ки
имконияти кофии ошкорсозиро барои нишон додани риояи меъёрњои муќарраршудаи
бехатарї барои вазифаи мушаххас доранд. Барои амалисозии барномаи мониторинг ва
тањќиќоти љорї мављудияти таљњизоти коршоям ва калибровка кардашуда ва њайати
коргароне зарур аст, ки корро бо таљњизот ва гузаронидани тавзењдињї (интерпретатсия)-и
натиљањо омўхтаанд. Расмиёти калибровкаи таљњизоти намунаинтихобкунї ва ченгирї, ки
дар доираи системаи идоракунї коркард шудаанд, ва ќайдњо оид ба калибровка, бояд
барои таъмин ва нишондињии пуррагии маълумотњои мониторинг њифз карда шаванд.
§1. Барномаи санљишї
379. Барои санљиши њолати љисмї ва пуррагии солимгардонии майдон ва объектњои
он оид ба муомилот бо партовњо (пасмондањо), бо назардошти њар гуна таѓйирот дар
заминистифодабарї, ки метавонад ба лоињаи солимгардонї таъсир расонанд, оператор ва
танзимгарон бояд методикаи санљишї ва мониторингро истифода кунанд.
380. Иттилоот ва њисоботњое, ки аз рўйи натиљањои барномаи мониторинг ва
санљишї ба даст омадаанд, бояд барои арзёбии таъсироти имконпазири фаъолияти амалї
оид ба идоракунии бехатарї дар майдон истифода шаванд. Дар зарурат онњо барои
коркард, амалисозї ва татбиќи воситањои назорат љињати кам кардани таъсироти
номусоид ба муњити зист истифода шуда метавонанд.
381. Иттилооте, ки бояд дар чањорчўби барномаи санљишии техникї љамъоварї
карда шавад, асос барои арзёбии бехатарї ва санљишии танзимии майдони мероси уранї
мебошад. Он дастгирии њолати нињоии бехатарро таъмин менамояд.
382. Барномањои санљишї бояд тавре ташкил карда шаванд, ки онњо љанбањои
зеринро дар бар гиранд:
1)
намуд ва даврияти санљишї;
2)
расмиёти санљишї;
3)
мазмуни стандартии нозироти техникї ва рўйхати назоратї барои арзёбињо;
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4)
оќибатњои эрозияи обї;
5)
пуррагї (комилї)-и сарбандњои сангї ва сохторњои ба онњо алоќаманд;
6)
пуррагии тўдаи партовњо (партовтўдањо), нањрњо ва пўшањо;
7)
њайвоноти заминков
8)
таъсири њайвони хонагї ба майдон;
9)
таъсири њодисањои сейсмикї, ярч ва селњо.
383. Барномањои санљиширо бояд њайати кормандони аз љињати техникї
омодакардашудаи оператор, њамчунин нозирон (инспекторњо), ваколатдорони маќомоти
танзимї тањия намоянд, ва онњоро маќомоти танзимї тасдиќ намояд.
384. Дар њисобот оид ба назоратбарии майдон ворид намудани як ќатор масъалањо
тавсия карда мешавад, аз љумла:
1)
хулоса оид ба мутобиќат;
2)
талаботњо оид ба мутобиќат;
3)
назорати нињодї (институтсионалї);
4)
натиљањои санљишї (махсусияти санљишї ба майдон, аснод, дастрасї ба
майдон, роњхо, ињотањо, аломатњо, чоњхои мушоњидавї, хоначањо барои гўрониш,
нишебињо, наботот ва монанди инњо);
5)
хизматрасонї ва таъмир;
6)
солимгардонии идомаёбанда ва дигар фаъолият дар майдон;
7)
мониторинги обњои рўйизаминї, сатњї ва зеризаминї;
8)
чорабинињои тањриркунанда;
9)
суратњо.
385. Бояд сиёсати идоракунии маълумотњо ва маљмуи расмиёт муќаррар карда
шаванд, ки онњо маќсадњои стратегии дарозмуњлат ва принсипњои роњбарии идоракунии
маълумотњоро аз рўйи њама љанбањои лоиња, муассиса ва ташкилот муайян мекунанд.
Наќшњои аниќ муайянкардашуда ва уњдадорињои онњое, ки бо маълумотњо кор мекунанд,
хусусан, воридкунандањо, соњибон ва њифкунандагони маълумотњо бояд ба расмиёти
тасдиќшудаи сифати маълумотњо (масалан, таъмини сифат, назорати сифат) дар њамаи
марњилањои идоракунии маълумотњо мутобиќат дошта бошанд. Ба онњо ворид мешаванд:
1)
расмиёти муайянкардашудаи навкунии инфрасохтори системаи иттилоотї
(воситањои техникї, таъминоти барномавї, форматњои файлњо, њомилони иттилоот),
нигањдории маълумотњо ва усулњои нусхабардории эњтиётї ва худи маълумотњо);
2)
тафтиши доимии маълумотњо барои назорати истифода ва арзёбии
самаранокии усулњои идоракунї ва пуррагии маълумотњои мављуда;
3)
наќшаи нигањдорї ва бойгоникунии маълумотњо ва санљишгузаронии ин наќша
(барќарорсозї ва њолатњои садамавї);
4)
равиши доимї ва рушдкунанда ба бехатарии маълумотњо бо истифодаи
назорати бисёрсатња барои коњиш додани хавфњо барои маълумотњо;
5)
баёни аниќи меъёрњо барои дастрасї ба маълумотњо ва, дар мавридњои
мувофиќ, ба иттилоот оид ба њаргуна мањдудиятњои ба маълумотњо татбиќшаванда барои
назорати дастрасии пурра, ки он метавонад ба истифодаи онњо таъсир расонад;
6)
маълумотњои аниќ ва њуљљатгузоришудаи чопшуда, ки онњо барои
истифодабарї ба истифодакунандагон бо расмиёти пайдарпайи дастраскунї дастрас ва
коршоям мебошанд.
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§2. Мониторинги љамъбастї ва мониторинги пас аз гузаронидани солимгардонї
386. Пас аз анљоми амалиётњо оид ба солимгардонї оператор масъул ба иљрои онњо
бояд бо маќсади нишон додани риояи шароити нуќтаи нињої, ки дар наќшаи амалиётњо
оид ба солимгардонї муќаррар карда шудаанд, муоинаи радиологї гузаронад.
387. Ин шароити нуќтаи нињої бояд бо меъёрњои дахлдори нуќтаи нињої, ва дар
нињояти кор, бо меъёрњои њолати нињої барои санљиши самаранокии амалиётњо оид ба
солимгардонї алоќаманд бошад. Натиљањои ин муоина бояд барои муайян кардани он
истифода шаванд, ки маќсадњои гузошташудаи солимгардонї ба даст оварда шуданд, ва ё
њоло њам амалиётњои иловагї заруранд.
388. Натиљањои муоинаи радиатсионї, ки њолати нињоии минтақа ё бинои
солимгардонишударо нишон медињанд, бояд ќайд карда шаванд ва ба њисобот оид ба
анљомёбии ин корњо ворид карда шаванд. Ба ин гамма-расмгирї, тањќиќи олудагї,
натиљањои интихоби намунањои њаво ва натиљањои интихоби намунањои хокњо ва обро
ворид кардан мумкин аст.
389. Њаљми наќшањои мониторинг ва санљишї бояд ба хавфњои алоќаманд ба њолат,
бадараљаи номуайянии онњо ва ба зарурати верификатсияи устувории дарозмуддати
шароити радиологї ва дигар шароит асос ёфта бошад. Барномањои мониторинг ва
санљишї бояд ба њолати мушаххас мутобиќ гардонида шуда, интихоб ва тањлили
намунањои хок, об, њаво, набототу њайвонот, аз љумла мањсулоти ѓизої,
зањролудкунандањои радиологї ва ѓайрирадиологї, њамчунин ченгирии тавоноии гаммадоза, ва дар баъзе мавридњо, агар ин мувофиќи маќсад дониста шавад, мониторинги
инфиродиро (масалан, тамоми бадан) фаро гирифта метавонанд.
390. Ќарор нисбат ба барномањои мониторинг ва санљишї бояд дар лоињаи
солимгардонї барои майдон ё минтақаи мушаххас њуљљатгузорї карда шуда бошад.
Натиљањои барнома низ бояд њуљљатгузорї карда шаванд ва барои ҷонибњои манфиатдор
бо маќсади ноил гадидан ба боварии љамъиятї ва дастгирии он осон дастрас бошанд.
391. Оператор ё дигар ташкилоти ваколатдор, ки ба идоракунии майдон пас аз
солимгардонї масъул аст, бояд дар муддати давраи ваќти муќарраркардаи маќоми
танзимгар ё дигар маќоми масъул, барномаи дахлдори мониторингро барои санљиши
самаранокии дарозмуддати амалиётњои иљрошуда оид ба солимгардонї дар минтақањое,
ки дар онњо амалисозии назорат баъд аз солимгардонї талаб карда мешавад, тањия
намояд ва дастгирї кунад.
392. Барои маќсадњои мониторинг пас аз солимгардонї ба мувофиќатии меъёрњо ва
маќсадњои солимгардонї барои майдон ё минтақаи мушаххас, табдил додани ин меъёрњо
ба воњидњои ченшавандаи мувофиќ ба асбобњои интихобшудае, ки онњо дар ваќти
мониторинги нињоии солимгардонї истифода мешаванд, муњим аст, зеро дозаи
самараноки солона барои намояндаи гурўњи бўњронї бузургии ченшаванда намебошад.
Њамин тариќ, меъёрњои солимгардонии майдони мушаххас ё меъёрњои озодкунии майдон
бояд ба даст оварда шаванд ва бо бузургињои ченшаванда, сигналњои тањлилї (адади
импулсњо дар як даќиќа), консентратсияњои фаъолнокии хоси радионуклидњо (масалан,
Бк/г ё Бк/кг) барои тањлили намуна, сатњхои фаъолнокии сатњї (масалан, Бк/см 2 ё Бк/м2) ё
фаъолияти пурра (Бк) ифода карда шаванд.
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393. Хусусияти майдонњои мероси уранї имкони зањролудшавии онњо ва таъсироти
мувофиќи металлњои ѓайрирадиоактивї, мисли As, Ba, Cd, Cu, Cr, Fe, Ni, Mn, Pb, Se, V,
Zn ва ѓайра ба муњити зист мебошад, ки онњо бояд мувофиќи имконият ошкор ва дар
муњити зист назорат карда шаванд. Дар ин маврид њангоми тањияи стратегияи
мониторинг бояд ба таври иловагї меъёрњои экологї барои зањролудкунандањои
ѓайрирадиологї мавриди баррасї ќарор дода шаванд.
394. Дар мавриде, ки агар баъд аз солимгардонї майдон бо гузашти ваќт барои
истифодаи мањдуд озод мегардад, эњтимол дорад, ки мониторинги иловагии танзимї дар
муддати зиёдтари ваќт барои боварї њосил кардан ба он, ки њолати майдон ќобили ќабул
боќї мемонад, талаб карда шавад. Барномањои мониторинги дарзмуддат ва санљишї дар
чањорчўби механизми назорати нињодї (институтсионалї) барои муайян кардани талабот
ба хизматрасонии техникии иншоот ва минтақањое, ки зери назорати дарозмуддати
нињодї ќарор доранд, тањия карда мешаванд. Ин барои тасдиќ кардани он, ки воситањои
муњандисию техникї вазифањои худро дуруст иљро мекунанд ва ба вуљудоии њаргуна
партофтњоро ба ќайд мегиранд, зарур аст.
395.
Барномаи мониторинги дарозмуддат ва санљишї бояд баъди анљоми
солимгардонї амалї карда шавад:
1) барои санљиши устувории дарозмуддати шароити шуоъхўрї;
2) барои нишон додани он, ки тавсифдињии майдон аз нуќтаи назари хусусият,
миќдор ва таќсимоти радиоактивияти пасмонда мутобиќ ва хеле хуб буд;
3) барои нишон додани он, ки њаргуна олудагии дар майдон пасмонда пасттар аз
меъёрњои муќарраргардида ќарор дорад ва барои ањолї ва муњити зист оќибатњои
зараровар надорад.
396.
Барномаи зарурии мониторинг ва санљишї бояд њамчунин барои
минтақањои солимгардонишудае тартиб дода шавад, ки барои онњо назорат барои
боварињосилкунї ба самаранокии дарозмуддати солимгардонї талаб карда намешавад.
397.
Барномаи мониторинг ва санљишї бояд мавриди бозбинии давра ба давра
ва тасдиќи маќоми танзимгар ќарор дошта бошад.
§3. Њисоботдињї
398. Даврияти пешнињоди њисоботњо, њамчунин талабот ва мундариљаи стандартии
њисоботњо оид ба мониторинг бояд ба талаботњои муќарраркардаи маќоми танзимгар
мувофиќат кунад.
399. Маълумотњои барномаи мониторинг метавонанд љузъи муњим дар барномаи
огоњонї ва тањсилоти ањолї бошад. Маълумотњоро дар чањорчўби форумњои гуногун ва
воситањои ахбори умум муаррифї кардан мумкин аст. Лањзаи муњим таъмини пањншавии
сариваќтии иттилоот мебошад. Маълумотњоро њамчунин тариќи бюллетенњои иттилоотї,
тахтаи эълонњо ва дисплейњои иттилоотї, сомонањо, њамчунин дар ваќти вохўрињои
мунтазам бо љомеа пањн кардан мумкин аст.
§4. Назорати дастрасї (даромаду баромад) ба майдон ё минтақа
400. Барои мањдуд кардани даромаду баромад ба майдон ё минтақа дар муддати
тамоми ваќти иљрои солимгардонї ва, агар ин татбиќпазир бошад, то ва баъди
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солимгардонї, бояд воситањои зарурии назорати даромаду баромад, ки бо хавфњои
ошкоршуда њамандоза мебошанд, насб ва нигањдорї карда шаванд.
§5. Баррасии зарурати идомадињии солимгардонї
401. Агар баъди иљрои амалиётњо оид ба солимгардонї, ки ба наќшаи солимгардонї
ворид карда шудаанд, меъёрњои муќарраршудаи њолати нињої ба даст оварда нашуда
бошанд, ҷониби масъул бояд амалиётњои минбаъдаро муайян намояд (масалан,
мониторинги иловагї; таѓйирдињии стратегияи солимгардонї ва ё наќшаи солимгардонї).
Дар байни вариантњо арзёбии маќсаднокии идомадињии солимгардонї ё озодкунии
минтақа аз мањдудиятњо мавќеи муњим дорад.
402. Баъд аз муайян кардани самти ояндаи амалиётњо, ҷониби масъул пешнињодњоро
оид ба амалиётњои минбаъда барои тасдиќ ба маќоми танзимгар манзур менамояд.
Њангоми таѓйирдињии шароит ё бадастоварии иттилооти иловагї, ки асосноккуниро
барои солимгардонии минбаъда нишон медињад, мебояд, ки раванди солимгардонї,
шуруъ аз марњилаи муайянкунии вариантњои солимгардонї барќарор карда шавад.
§6. Озодкунии минтақањои солимгардонишуда аз назорати танзимї
403. Натиљањои муоинаи нињоии солимгардонии гузаронидашударо бояд Маќоми
танзимгар барои муайян кардани маќсаднокии азодкунии майдон ё минтақа аз зери
назорати танзимї ё дигар мањдудиятњо мавриди баррасї ќарор дињад. Бо вуљуди ин,
омилњои дигаре низ њастанд, ки онњоро низ баррасї кардан мебояд. Ба чунин омилњо
механизмњои идоракунии майдон ё минтақа, мушаххасањои маводи пасмонда, аз љумла
партовњои радиоактивї, мушаххасањои майдон ё минтақа, демография, намудњои
фаъолияте, ки дар майдон ё минтақа амалї карда мешавад (масалан, майдони
партофтшуда ё майдон бо объектњои коркунанда, ки он тибќи стандартњои амалкунанда
танзим карда нашудааст), истифодаи минбаъдаи замин, чашмдоштї ва дарки ҷонибњои
манфиатдор, доимияти амалњо оид ба солимгардонї ва хавфи номутобиќ ба стандарт ё
мањдудиятњои оянда мансуб мебошанд.
404. Ќарори нињоии маќоми танзимгар дар бораи он, ки чї тавр рафтор кард, бояд
дар асоси арзёбии шуоъхўрии минбаъдаи ањолї ва нишон додани он, ки муњофизат ва
бехатарї муносиб гардонида шудаанд, асоснок какрда шавад (яъне, амалиёти минбаъда
оид ба солимгардонї талаб карда намешавад).
405. Натиљагирии имконпазири гуногуни раванди солимгардонї мављуд аст:
1)
даромад ва истифодаи бе мањдудияти майдон ё минтақа;
2)
истифодаи ќисме ё тамоми майдон ё минтақа бояд мањдуд бошад ва сипас зери
назорат гирифта шавад;
3)
даромад ба майдон ё минтақа бояд мањдуд бошад ва чорањои назоратї нисбати
онњо андешида шавад.
§7. Истифодаи номањдуд
406. Агар маќсади лоињаи солимгардонї истифодаи номањдуди майдон ё минтақа
бошад ва њисоботи љамъбастї оид ба солимгардонї бояд шањодат дињад, ки шартњои
гузошташуда риоя шуданд.
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§8. Истифодаи мањдуд
407. Дар мавридњое, ки агар лоињаи солимгардонї, ё агар лоињаи солимгардонї
асосноккардашуда шароити зарур барои истифодаи номањдуди майдон ё минтақањо
намеоварад, онгоњ муќаррарсозии мањдудиятњои мушаххас нисбат ба истифодаи
минбаъдаи онњо бо дигар маќсад, гузошта мешавад. Ин мањдудиятњо бояд воситањои
назоратро барои дур кардани маводи пасмонда аз минтақа ва истифодаи онњоро бо
маќсадњои дигар, масалан, ба сифати мавод барои пошидан ба майдони
солимгардонишуда ё љойи дигар дар бар гирад.
408. Ќарор дар бораи љорикунии мањдудиятњо аз љониби маќоми танзимгар якљоя
бо дигар маќомоти дахлдор ќабул карда мешавад. Ќарори ќабул карда ба арзёбии
шуоъхўрии ањолї ва асосноккунии мањдудиятњои баррасишаванда асос меёбад.
409. Дар мавридњое, ки агар ќисми зиёди шуоъхўрї ба сабаби олудагии пасмонда
тариќи занљираи ѓизої ба вуљуд ояд, бояд татбиќи зидчорањо ва мањдудиятњои кишоварзї,
ки ба бартарафсозии афтидани мањсулоти бањрї ба занљираи ѓизої нагиронида шудаанд,
тавсияномањо оид ба истеъмоли оби нўшокї ва/ё дигар чорањои ба ин монанд баррасї
карда шаванд. Њамчунин бояд таъсироти олудагии пасмонда ба ќабатњои обдор низ
баррасї карда шавад. Тавсияномањо оид ба истифодаи чунин об барои истењсоли
мањсулоти ѓизої ва хўрока низ баррасї карда шаванд.
410. Агар маќсадњои солимгардонї дар натиљаи таѓйирдињї ё кам кардани сањми
роњњои шуоъхўрї (масалан, бо роњи насби монеаи нуфузнакунанда) ба даст омада
бошанд, минтақа бояд танњо бо мањдудиятњои дахлдор озод карда шавад. Ин мањдудиятњо
дар шакли назорат ба истифодаи минтақа буда метавонанд, масалан, чорањо барои
бартарафсозии фаъолияте, ки метавонад ба самаранокии солимгардонї таъсир расонад.
411. Дар мавридњои истифодаи мањдуд барои тасдиќи самаранокии дарозмуддати
солимгардонї, мумкин аст санљишї ва мониторинги минбаъда талаб карда шавад. Аз
рўйи натиљањои мониторинг мумкин аст чорањои нави назорат љорї карда шавад ё
чорањои мављуда суст гардонида шавад.
§9. Даромаду баромади мањдуд
412. Баъд аз анљоми амалиётњо оид ба солимгардонї мумкин аст идомадињии
мањдудиятњои махсус барои назорати даромаду баромади шахсони ваколатнадошта ба
минтақаи солимгардонишуда талаб карда шавад. Ин дар мавридњое имкон дорад, ки
шуоъхўриеро, ки маќоми танзимгар хеле зиёд мењисобад, мумкин аст дар муддати
нисбатан кўтоњи ваќт ба даст ояд. Дараљаи њаргуна чунин махудиятњоро бояд маќоми
танзимгар ё дигар маќомоти давлатї муайян намоянд. Он ба навъ ва сатњњои олудагии
пасмонда вобаста мебошад.
413. Чорањо оид ба назорати даромад гуногун буда метавонанд, аз љойгиркунии
аломатњои огоњонанда то насби ињотањо ё монеањои шакли мухталиф бо даромаду
баромади назоратшаванда. Њайати коргароне, ки назорати минтақаро амалї менамоянд,
агар он зарур шуморида шавад, бояд ваколати њуќуќии дасткашї аз даромаду баромад ба
минтақаро дошта бошад.
414. Маќоми танзимгар ё дигар маќомоти дахлдор бояд давра ба давра шароитро ба
минтақаи солимгардонишуда баррасї намояд, ва дар мавриди зарурї њар гуна
мањдудиятро таѓйир ё барњам дињад. Дар зарурат дар рафти ин баррасињо бояд риояи
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талаботњо санљида шавад ва ҷониби масъул бояд ислоњот ё таѓйирот ба иљозатномаи
расмї барои иљрои онњо ворид намояд.
17. ЊИСОБОТИ ЉАМЪБАСТЇ ОИД БА СОЛИМГАРДОНЇ
415. Љониби масъул бояд њисоботи љамъбастиро оид ба солимгардонї ба маќоми
танзимгар пешнињод намояд. Ин њисобот бояд натиљањои муоинаи љамъбастии
радиологиро дар бар гирад, ки он дастовардњои мањакњои нуќтаи нињої ва мањакњои
њолати нињоии солимгардониро нишон медињад.
416. Маќоми танзимгар њисоботи љамъбастиро оид ба солимгардонї мавриди
баррасї ќарор медињад ва иттилооти бадастомадаро барои санљиши хусусият, дараља,
самаранокї ва давомнокии њамаи чорањои назоратї, ки баъд аз солимгардонї зарур
мебошанд, истифода менамояд.
§1. Пешбурди ќайдњо ва иттилоот
417. Ҷониби масъул бояд мављудияти системаи љамъоварї ва пешбурди ќайдњоро
оид ба амалиётњое, ки бо маќсади њимоя ва бехатарї ќабул шудаанд, таъмин намояд. Ин
система бояд дар лоињаи солимгардонї барои майдон ё минтақаи муайян баён карда
шавад ва тибќи лоињаи тасдиќшудаи солимгардонї иљро карда шавад.
418. Маќоми ваколатдори давлатї бояд пешбурди ќайдњоро оид ба хусусият ва
дараљаи олудашавї (олудашавї); ќарорњое, ки то, дар давоми ва баъд аз солимгардонї
ќабул гардидаанд; ва иттилоотро оид ба санљиши натиљањои амалиёт оид ба
солимгардонї, бо назардошти њамаи барномањои мониторинг пас аз анљоми амалиётњо
оид ба солимгардонї таъмин намояд.
419. Ќайдњо оид ба њамаи корњои дар майдон банаќшагирифташудаю иљрошуда,
њамагуна корњо оид ба тавсифдињї, маълумот оид ба њимояи радиатсионї, мониторинг,
назорат ва вобаста ба омўзониш бояд тибќи талаботњои муайяншудаи танзимї нигањдорї
карда шаванд. Маќоми ваколатдори давлатї дар якљоягї бо маќоми танзимгар бояд
мазмун ва мўњлати нигањдории ќайдњоро муайян намояд. Чунин ќайдњо бояд инњоро дар
бар гиранд:
1) асос барои асосноккунї ва муносибгардонии муњофизат ва бехатарї, ва
мањакњои ба онњо алоќаманди бехатарї, ќарорњо ва интихоби вариант(њо)-и
солимгардонї;
2) натиљањои бањодињии бехатарї дар давраи солимгардонї ва дурнамои
дарозмуддат;
3) таснифи њар як амалиёте, ки дар рафти солимгардонї иљро мешавад;
4) идентификатсияи (муайян намудани) минтақањое, ки дар онњо солимгардонї
гузаронида шудааст, ва он минтақањое, ки дар онњо сатњи баќияи олудашавї, аз он љумла
хусусият ва тўлкашии њаргуна олудашавии боќимонда, љой дорад;
5) мушаххасоти њамагуна минтақањо, ки мањдудшуда боќї мемонанд,
минтаќабандии онњо ва мањдудиятњои татбиќшаванда;
6) маълумоти барномањои мониторинг ва назорат (бо назардошти номуайянии ба
онњо алоќаманд);
7) њуљљатгузорї оид ба навъњо ва миќдори маводи боќимонда (аз љумла паротовњои
радиоактивї), ки дар рафти солимгардонї ба вуљуд омада буданд, њамчунин иттилоот оид
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ба муомилот бо онњо ва љойгиршавии онњо. Ќайдњо бояд иттилоотро дар бораи он, ки
маводи боќимонда дар куљо истењсол шуда буданд, таърихи истењсол, онњо чї тавр
коркард шуданд ё кўчонида шуданд, ва кай ва дар куљо онњо нигањдорї ва/ё гўронида
шуда буданд, дар бар гиранд. Маводи боќимондае, ки аз назорати танзимї озод карда
шудаанд (шартї ё ѓайришартї), инчунин бояд њуљатгузорї карда шаванд;
8) ќайдњо оид ба њифзи мењнат ва техникаи бехатарї барои кормандоне, ки
солимгардониро амалї менамоянд;
9) иттилоот оид ба усулњое, ки барои санљиши самаранокии амалиётњо оид ба
солимгардонї, бо назардошти натиљањои њамагуна мониторинг, ки бо ин маќсад
мегузаронанд, истифода бурда мешаванд;
10) чорабинињо ва назорат баъд аз солимгардонї, ки бояд амалї карда шаванд, ва
асоснокккунии онњо дар асоси натиљањои бањодињии бехатарї;
11) ќайдњо оид ба арзиши солимгардонї ва кафолатњои молиявї;
12) ќайдњо оид ба љалби ҷонибњои манфиатдор;
13) њуљљатгузорї оид ба раванди ќабули ќарорњо, аз љумла рўйхати иштирокчиён ва
натиљањои њар гуна равандњои танзимкунии низоъњо;
14) иттилоот оид ба њамагуна љавобгарии идомаёбанда нисбат ба майдон;
15) баёни мухтасари сабаќњое, ки дар ваќти солимгардонї ошкор карда шудаанд.
420. Иттилооти даќиќ ва пурра нисбат ба љойгиршавї, конфигуратсия, навъ ва
миќдори радионуклидњое, ки баъд аз солимгардонї дар майдон боќї мондаанд, муњим аст
ва бояд љамъоварї ва њифз карда шавад. Ин ќайдњоро метавонанд барои нишон додани
он, ки њадафњои солимгардонї расида шуданд, истифода бурда шаванд. Инҳо ҳамчун як
заминаи ибтидоии вазъияти пас аз солимгардонӣ хизмат хоҳанд кард, ки бо оно сабтҳои
назорат ва маълумоти мониторинги оянда муқоиса карда хоханд шуд. Дар мавридњои
зарурї ин ќайдњо барои ҷонибњои манфиатдор дастрас буда метавонанд.
421. Маќоми танзимгар пешбурди зарурї ва нигањдории ќайдњоро барои сабти
(фиксацияи) иттилооти дахлдор оид ба њолати шуоъхўрї, раванди солимгардонї ва
натиљањои он пешбинї менамояд. Ин махсусан дар мавридњое муњим аст, ки мањдудияти
дастрасї ба минтақа ва фаъолияте, ки дар онњо амалї шуда метавонад, љорї карда
мешавад.
422. Маљмуи пурраи ќайдњо бояд дар муддати ваќти аз љониби маќоми танзимгар
муайяншуда, нигањдорї карда шавад, бо маќсади он, ки ҷонибњои манфиатдор тавонанд
дар оянда ба иттилоот барои сабук гардонидани њар гуна амалиётњои минбаъда, ки барои
аз байн бурдани њар гуна мањдудиятњо, ё барои иљрои бехатарии фаъолияти иловагї дар
минтақа заруранд, дастрасї дошта бошанд. Дар њолатњои зарурї ин њамчунин имконияти
дар оянда аз нав дида баромадани қарорҳо ва амалҳои қабулшуда, инчунин натиљањои
бадастомадаро таъмин менамояд.
423. Пешбурди ќайдњо дар њамаи марњилањои њаётии объект барои амалисозии
бомувафаќќияти равандњои солимгардонї ањамияти муњим дорад. Махсусан ин ба
ќайдњои таърихї зимни истифодабарї ва ќайдњо оид ба солимгардонї мансуб мебошад.
Механизмњо барои ќайдњо ва њифзи иттилоот дар марњилаи солимгардонї бояд дар
марњилаи наќшагирї то оѓози солимгардонї муќаррар карда шавад. Онњо бояд дар
доираи сохтори идораи оператор муайян карда шаванд.
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424. Дар нињояти кор, ќайдњо бояд нишон дињанд, ки њолати майдон ба таври
зарурї бехатар аст, хавфњо зери назорат гирифта шудаанд, таъсироти имконпазир ба
муњити зист дар айни замон ва дар оянда хеле паст мебошад, партовњо бањодињї,
хурдњаљмгардонидашуда ва ба таври зарурї гўронида шудаанд. Барои идоракунии ќайдњо
системаи идоракунии иттилоот талаб карда мешавад.
18. МУОМИЛОТ БО МАВОДИ БОЌИМОНДА ВА ПАРТОВЊОИ
РАДИОАКТИВЇ, КИ ЗИМНИ СОЛИМГАРДОНЇ БА ВУЉУД ОМАДААНД
425. Стратегия (наќша)-и муомилот бо партовњо, ки дар лоињаи солимгардонї
тасниф карда шудааст, бояд њамаи партовњоеро, ки дар натиљаи иљрои фаъолияти
наќшавї оид ба солимгардонї ба вуљуд меоянд, фарогир бошад. Шарњи навъњои партовњо
дар Замимаи 5 оварда мешавад. Ба онњо мансубанд:
1)
партовњо аз фаъолият оид ба истихрољ ва коркард (масалан, љинси дарунхолї,
паспартовњои ѓанигардонї);
2)
партовњои дезактиватсия ва ё фурўѓалтонии биноњои олудашуда (олудашуда) ва
дигар љузъиёти инфрасохтори собиќ оид ба истихрољ ва коркарди уран;
3)
хоки олудашудашуда аз поксозии минтақаи олудашуда;
4)
партовњои сонавї(дуюмбора) дар натиљаи амалиётњо оид ба солимгардонї ё аз
њаргуна фаъолияти минбаъда, ки баъд аз анљоми амалиётњо оид ба солимгардонї
гузаронида мешавад.
426. Дар илова бар маводи боќимонда, ки аллакай дар майдон ё минтақа воќеъ буда
метавонанд (масалан, паспартовњо ё љинси дарунхолї дар майдони мероси уранї),
солимгардонии майдон ё минтақа, ки дар натиљаи фаъолият ё воќеаи дар гузашта зарар
дидаанд, метавонад боиси пайдошавии миќдори зиёди маводи гуногуни пасмонда гардад,
ки баъзе аз онњо ё њамаи онњо метавонанд бо радионуклидњо олуда шаванд. Моддањои
боќимонда метавонанд зимни марњилањои гуногуни раванди солимгардонї ба миён
омада, инњоро дар бар гиранд:
1) маводи пасмонда аз раванди технологї, ба моманди такшиншавї, карахш, ќатрон
барои тозакунии об, паспартовњо, љинси минерализатсияшуда ё хокистар аз сўзиш;
2) хок ва наботот аз майдон ё минтақае, ки дар онњо солимгардонї гузаронида
мешавад;
3) моеъњои олудшуда, масалан, обе, ки барои дезактиватсия истифода мешавад,
обњои сатњии олудшуда ё обњои зеризаминии олудшуда;
4) объектњои сатњан зањролудшуда, ба монанди облўлањо, резервуарњо (зарфњои
нигоҳдорӣ), таљњизоти вазнин, конструксияњои пўлодї, биноњо, асбобњо ё поршен барои
тоза кардани лўлањо;
5) либоси зањролудшуда ва воситањои муњофизати инфиродї;
6) пасмондањои моеъ ё сахт аз объектњои бењдоштї (гигиенї) ва љойи либоскашї;
7) пасмондањои моеъ ё сахт аз тањлили намунањои майдонњо ё минтақањои зарардида.
427. Майдонњои истихрољ ва коркарди уран, њамчунин инфрасохтори ба он
алоќаманд, одатан бо радионуклињо ва эњтимолан бо дигар унсурњои хатарнок, ба мисли
металлњои вазнин ё пасмондаи равѓан олуда шудаанд. Бинобар ин, гузаронидани
дезактиватсия талаб карда мешавад.
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428. Стратегияи (наќшаи) муомилот бо партовњо бояд имконияти муомилоти
бехатарро бо њамаи партовњо нишон дињад ва барои њар як таркибаи партовњо ва сели
партовњо бояд наќшаи муфассал ва мањаки муомилот пешнињод карда шавад. Стратегия
(наќша) бояд аз ҷониби маќоми танзимгар њамчун ќисме аз лоињаи солимгардонї тасдиќ
карда шавад.
429. Барои камтарин (минимализатсия) кардани манипулятсияњо бо партовњо ва
муносибгардонии системаи муомилот бо партовњое, ки дар раванди солимгардонї ба
вуљуд омадаанд, ба ќадри имкон бояд тавсифдињї ва људо карда шаванд.
430. Муомилот бо маводи боќимонда, аз љумла партовњое, ки аллакай дар майдон ё
минтақа љойгир шудаанд, бар илова ба онњое, ки дар ваќти солимгардонї пайдо
мешаванд, бояд тибќи талаботњои њуќуќию танзимї ва амалияи зарурии истењсолї ба љо
оварда шавад.
431. Партовњои радиоактивие, ки консентратсияи баланди фаъолнокї доранд, ё
маводи ядрої метавонанд амалисозии чорањои бехатарии физикии ядроиро талаб
намоянд. Њангоми муайян кардани вариантњои муомилот бо чунин партовњо, маќсад бояд
аз ташкили гўронидани нињої дар кўтоњтарин муддат иборат бошад. Ин дар худ муайян
кардани майдонњои мувофиќро барои нигањдорї ва ё гўронидан ва механизмњои зарурии
молиявиро дар доираи раванди банаќшагирии солимгардонї дар бар мегирад.
432. Пайдошавии партовњои иловагї бояд дар сатњи максималии имконпазир
бартараф карда шавад. Муомилот бо њамаи маводи пасмонда, ки дар раванди
солимгардонї ба вуљуд меоянд, бояд тибќи иеархияи муомилот бо партовњо, ки дар он
бартарафсозии ба вуљуд омадани партовњо варианти авзалиятдошта мебошад, амалї
карда шавад, сипас озодкунї аз назорати танзимї (агар ин имкон дошта бошад),
истифодаи такрорї, коркарди такрорї, барќарорсозї ва (њамчун варианти нињої)
гўронидани бехатар љараён мегирад.
433. Зимни лоињакашии объект ва банаќшагирии фаъолият, ки дар онњо
пайдошавии партовњои радиоактивї имкон дорад, бояд чорањо оид ба бартарафсозї ё
мањдудсозии пайдоиши партовњои радиоактивї андешида шаванд.
Партовњои
радиоактивї аз назорати танзимї озод шуда метавонад, агар онњо ба меъёрњои озодшавї
мувофиќ бошанд, ва обњои шоранда, ки дар ваќти амалиётњо пайдо мешаванд, партофт
шуда метавонанд, агар инро маќоми танзимгар иљозат дода бошад. Истифодаи такрорї
ва коркарди маводњо баъзан чун воситаи камтарин кардани партовњои радиоактивї аз
фаъолият ё объект иљро карда мешавад. Муомилоти бехатар бо партовњои радиоактивии
дигари озод набуда, партофта нашуда ё ин, ки такроран истифода нашуда, бояд дар
давоми њамаи мўњлати мављудияти онњо гузаронида шавад.
434. На њамаи маводи пасмонда, ки зимни солимгардонї пайдо мешаванд, ба ќадре
олудшуда мебошанд, ки онњо ба муайянкунии партовњои радиоактивї мувофиќ меоянд.
Пайдошавии партовњои радиоактивї бояд дар сатњи минималии амалан ноилшаванда ба
воситаи ќарорњо ва равандњои мувофиќи лоињавї, ба монанди коркард ва истифодаи
такрории маводњо нигоњ дошта шаванд. Тибќи ин принсип, мебояд, ки равишњои
марњилавии зерин ќабул карда шавад:
1) зарурати ба минимум овардани миќдори маводи пасмондаи хатарнокиашон зиёд,
ки зимни солимгардонї ба вуљуд меоянд, бояд ба сифати яке аз омилњои муњим эътироф
карда шавад, ки њангоми муносибгардонии њимоя ва бехатарї дар марњилаи лоињакашї
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ва банаќшагирии раванди солимгардонї ба инобат гирифта шаванд. Ин метавонад бо
роњи татбиќи меъёрњои дахлдор (масалан, сатњи назоратї, мањакњои њолати нињої) ба
хотири камтарин кардани миќдори маводи њосилшуда, ва бинобар ин, талаб кардани
муомилоти мавод, амалї гардад;
2) њамагуна маводе, ки ба меъёрњои озодкунї, истифодаи шартї, истифодаи
ѓайришартї, гўронидан ё озодкунї аз назорати танзимї мувофиќат мекунанд, бояд
муайян карда шаванд ва мавриди муомилоти мувофиќ карор дода шаванд;
3) њар гуна маводи радиоактивие, ки ба меъёрњои озодкунї мутобиќат намекунад,
дар мавридњои зарурї бояд ба имконияти коркард, истифодаи такрорї ё гўронидан дар
партовгоњњо, эњтимол дорад, ки дар минтақањои зарардида, бо роњи муќаррар кардани
сатњњои махсуси озодкунї тањќиќ карда шавад;
4) њар гуна маводи радиоактивие, ки ба меъёрњои озодкунї ё озодкунии махсус,
мутобиќат намекунад, ва ё барои он коркард, истифодаи такрорї ё гўронидан дар
партовгоњњо мувофиќи маќсад намебошад, бояд чун партовњои радиоактивї тавсиф
шаванд ва мавриди муомилоти дахлдор ќарор дода шавад;
5) стратегияи муомилот бо маводи пасмонда бояд бо сиёсати миллї ва стратегияи
муомилот бо партовњои радиоактивї мувофиќ гардонида шавад. Зимни интихоби
вариантњои мувофиќи солимгардонї бояд мањдудиятњо ба муомилот бо партовњои
радиоактивї ба инобат гирифта шавад. Масалан, њангоми муайян кардани стратегияњои
муомилот бояд вариантњои нигањдорї ва гўрониш, њамчунин мављудияти имконпазири
навъњои маводи пасмонда, ки ќарорњои мухталифро оид ба муомилот талаб мекунанд,
баррасї карда шаванд.
435. Зимни наќшагирии солимгардонї бояд равиши комплексї нисбат ба
муомилот бо маводи пасмонда, аз љумла партовњои радиоактивї, дар њамаи марњилањои
солимгардонї то гўрониш татбиќ карда шавад. Дар ин маврид бояд якчанд варианти
муомилот бо маводњо, аз љумла нигањдорї ва гўрорниши маводи пасмонда дар майдони
солимгардонїшаванда баррасї карда шаванд.
436. Муомилот бо маводи пасмонда, аз љумла партовњои радиоактивї, бояд
њимояи кўтоњмуддат ва дарозмуддати саломатии инсон ва таъсирот ба муњити зист
таъмин карда шавад. Хавфњо барои саломатии инсон ва таъсирот ба муњити зист на танњо
аз маводи радиоактивї, балки аз хатарнокињои гуногуни ѓайрирадиологї низ ба вуљуд
омада метавонанд, ки онњоро дар чањорчўби равиши комплексї нисбат ба њимоя ва
бехатарї пурра ба инбат гирифтан зарур аст. Дар бисёр мавридњо хатарнокињои
ѓайрирадиологї метавонанд афзалият дошта бошанд, масалан дар мавриди партовњои
асбест бо сатњи пасти зањролудшавї бо тритий ё фосфогипс, бо сатњи баланди доштани
металлњои вазнин.
437. Бехатарї ва бехатарии физикї (бо назардошти бехатарии физикии майдон ва
бехатарии физикии ядрої) -и маводи пасмонда (аз љумла, партовњои радиоактивї) бояд
дар њамаи марњилањои муомилот бо истифодаи равиши тафриќавї, ки он хавфњои
радиатсионї, ва дар зарурат, хавфњои ѓайрирадиологиро ба назар мегирад, таъмин карда
шавад.
438. Бояд њаљм ва мушаххасањои маводи пасмонда ва иљрошавандагии вариантњои
гуногуни муомилот баррасї карда шаванд. Баъзе аз ин маводњо метавонанд дар майдон
зимни солимгардонї такроран истифода шаванд. Дигар маводњо бояд гўронида шаванд
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(масалан, дар майдон, дар мавриди мављудияти мањфузгоњњо дар майдони мерос), ё то
гўронидан дар њолати бехатар нигањдорї карда шаванд (дар майдон ё берун аз майдон,
вобаста ба њолат). Дар баъзе мавридњо нигањдорї, истифода, коркарди ё гўронидани
маводњо дар майдон метавонад имконнопазир бошад. Дар чунин мавридњо тавсифдињї,
тањќиќ ва интиќоли маводњо ба љойи дигар барои коркард, истифодаи такрории онњо ё
барои нигањдории муваќќатї ё гўронидан дар объекти мувофиќи иљозатшуда лозим
меояд. Талабот нисбат ба интиќоли маводи радиоактивї дар «Ќоидањои муомилот
њангоми њамлу наќли маводи радиоактивї», ки дар Вазорати адлияи Љумњурии
Тољикистон аз 26 январи соли 2011, №599 ба ќайд гирифта шудааст, муќаррар карда
шудаанд. Дар баъзе мавридњо интиќоли маводи радиоактивї дар шароити махсус талаб
карда мешавад.
439. Бо њар гуна селњои моеъњо ё обњои партофтшуда, ки дар рафти солимгардонї
ба вуљуд меоянд, боят тавре муомила кард, ки зањролудшавии онњо рўй надињад. Об бо
консентратсияи моддањои олудкунандаи пасттар аз меъёрњои партофт, мумкин аст бе
коркард партофта шавад. Њамаи обњои сатњии олуднашуда бояд људо карда шаванд ё аз
олудшавї муњофизат карда шаванд. Баъзе моеъњое, ки дар раванди солимгардонї њосил
мешаванд, коркардро то партофт талаб мекунанд. Ба онњо мансубанд:
1) оби сатњии олудшуда, ки дар натиљаи љоришавї дар ваќти корњо оид ба
солимгардонї пайдо шудааст;
2) оби олудшуда, ки аз ќитъањо зимни муомилот бо партовњо, мисли тўдањои
паспартовњо партофт шудаанд;
3) оби олудшуда аз баромади обњои зеризаминї;
4) оби олудшуда, ки дар натиљаи дезактиватсия пайдо шудаанд (биноњо, таљњизот,
автомобилњои боркаш).
§1. Синфбандї (тасниф)-и маводи пасмонда, аз љумла партовњои радиоактивї
440. Дар раванди муомилот бо партовњо, маводи пасмонда, аз љумла партовњои
радиоактивї, бояд барои муносибгардонии њимоя ва бехатарї бо назардошти истифодаи
имконпазири такрорї ва коркарди такрорї (шартї ва бешарт), муомилот пеш аз
гўронидан ва вариантњои гўронидан, синфбандї ва ба категорияњо људо карда шаванд.
441. Схемаи синфбандии маводњо бояд сатњи радионуклидњо ро дар мавод ва даври
нимкоњиши онњо, њамчунин хосиятњои физикию химиявии маводњо ва дигар хосиятњои
хатарнокро ба эътибор гирад.
442. Барои сабукгардонии муомилоти бехатар, маводњо бояд тибќи синфбандї људо
карда шаванд. Дар мавриди пасмондањои радиоактивї бояд чорањо барои нигањдории
муваќќатї, тавсифдињї, озодкунї ё озодкунии махсус (дар зарурат) ва гўронидан ќабул
карда шаванд. Партовњоро ба таври зерин синфбандї ва навъбандї кардан мумкин аст:
1) озодкунии ѓайришартї;
2) озодкунии шартї;
3) истифодаи такрорї дар майдон;
4) истифодаи такрории берун аз майдон;
5) дезактиватсия;
6) коркард ва гўронидан;
7) гўронидан.
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443. Њангоми муомилот бо партовњои радиоактивие, ки дар натиљаи амалиётњо оид
ба солимгардонї ба вуљуд меоянд, барои муайян кардани варианти гўронидан тибќи
схемаи синфбандї, баррасї кардан лозим аст.
§2. Вариантњои муомилот бо маводи (боќимонда) пасмонда, аз љумла партовњои
радиоактивї
444. Дар рафти тањияи лоињаи солимгардонї бояд истифодаи такрорї ё коркарди
маводи пасмонда баррасї карда шаванд. Усули комплексие, ки дар тамоми майдон нисбат
ба муомилот бо маводи пасмонда истифода бурда мешавад (масалан, истифодаи маводњо
дар сохтмони роњњо ё људо карда гирифтани металлњо барои коркард), метавонад
харољоти умумиро ба солимгардонї кам гардонад.
445. Зимни муомилот бо маводи пасмонда, аз љумла партовњои радиоактивї
(масалан, партовњое, ки дар раванди дезактиватсия ё солимгардонї ба вуљуд меоянд),
имконияти мављударо барои нигањдорї ва гўронидани партовњо ба назар гирифтан лозим
аст. Дар њама љое, ки имкон дорад, пайдошавии партовњо бояд ками кам карда шавад.
Дар баробари ин имконияти пайдошавии њаљмњои калони партовњо бояд дар стратегия
оид ба муомилот бо партовњо ва лоињаи солимгардонї пешбинї ва баррасї карда шавад.
446. Њангоми муносибгардонии муомилот бо партовњо, ки метавонанд зимни
солимгардонї ба миён оянд, бояд љанбаъњои гуногун баррасї карда шаванд, аз љумла:
1)
муайян кардани њамаи намудњои партовњо, ки дар рафти солимгардонї ба
вуљуд меоянд;
2)
муќаррар кардани мушаххасањои асосии таркибањои ин партовњо;
3)
муайян кардани вариантњои асосии муомилот барои њар як намуди партов;
4)
муайян кардани оќибатњои ин вариантњои гуногун барои консепсияи умумии
солимгардонї;
5)
бањодињии таъсироти ин вариантњои муомилот;
6)
муќоисаи вариантњо аз нуќтаи назари муносибгардонї;
7)
муайян кардани консепсияи умумии муносиби солимгардонї.
447. Партовњои радиоактивї бояд бехатар нигањдорї карда шаванд (дар зарурат,
кўтоњмуддат), сипас онњо бояд дар объектњои барои категорияи ин партовњо
иљозатдодашуда гўронида шаванд. Ќарор оид ба вариантњои муомилот бо партовњо бояд
пешакї то пайдоиши маводи пасмонда ќабул карда шавад. Дар он мавридњое, ки ин
имкон надорад, ќарор бояд њарчи зудтар, пас аз пайдошавии партовњо, ќабул карда
шавад.
448. Њангоми зарурат дар ваќти навъбандї ва категориябанд, партовњо метавонанд
дар як ё якчанд нуќтањои мобайнї нигоњ дошта шаванд. Одатан, барои њар як категорияи
партовњо мумкин аст минтаќа барои нигањдории муваќќатї то интиќол ба нуќтаи нињоии
таъйиншуда талаб карда шавад. Бењтар аст, агар чунин минтаќањо њамљавор бошанд ё на
дуртар аз он љойњое ќарор дошта бошанд, ки партовњо навъбандї карда шаванд. Ин
имкон медињад, ки њаљми корњои борборкунї ва борфурорї ва њамлунаќл камтар карда
шавад.
449. Људокунии маводи пасмонда бояд ба маълумотњои ба таври кофї даќиќи
тавсифдињї асос ёфта бошад, то, ки синфбандии маводњо барои озодкунї ё озодкунии
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махсус барои коркарди такрорї, истифода ё гўрониш дар партовгоњњо бо маќсади кам
кардани миќдори партовњои радиоактивии њосилшуда, имконпазир бошад.
450. Дар мавриди зарурат аз маводи пасмонда намунагирї барои тавсифдињии
хосиятњои физикї, механикї, химиявї, радиологї ва биологии онњо гузаронида мешавад.
Дар асоси ин тавсифдињї барои муомилоти минбаъда чорањо ќабул карда мешаванд ва ба
маводи пасмонда таќсим карда мешаванд, ки ба коркард ё гўронидан мубтало мегарданд.
Барои сабукгардонии муомилоти минбаъда њаљмњо ва мушаххасањои намудњои гуногуни
маводи пасмондаи пайдошаванда бояд ба ќайд гирифта шаванд.
451. Људокунии маводи пасмонда дар асоси маълумотњои тавсифдињї барои
зиёдкунии миќдори маводе, ки метавонанд такроран истифода шаванд, коркард шаванд
ва гўронида шаванд, ањамияти махсусан муњим доранд. Ин имкон медињад, ки њаљми
маводе, ки бо он муомилот чун бо партовњои радиоактивї зарур аст, ками кам карда
шавад, ва ба муайян кардани вариант(њо)-и зарурии муомилот кўмак расонад. Масалан,
људокунии њаљмњои начандон калони хоки олудшуда аз њаљмњои хеле калони хоки
олуднашуда бо мушаххасањои физикии ба ин монанд имкон медињад, ки њаљмњои калони
хок дар майдон ё берун аз он такроран истифода шавад.
452. Њамагуна партовњои солимгардониро, ки бо тарзи зарурї тавсиф ва навъбандї
карда шудаанд, дар майдон (ё дар дигар майдони наздик) ба сифати маводи сохтмонї
барои инфрасохтори солимгардонї истифода кардан мумкин аст (њамчун мавод барои
рўйпушкунї), ба шарте, ки миќдор ва хосиятњои маводи партовњо барои маќсадњои
таъйиншуда мувофиќ бошанд, ва ин ба наќшаи таќвимии солимгардонї мухолиф
набошад.
453. Шуоъхўрии иловагии алоќаманд ба истифодаи маводи сохтмонии
зањролудшуда бояд дар бањодињии бехатарї баррасї карда шавад. Бояд њамаи роњњои
имконпазири шуоъхўрї, монанди пайдоиши зиёди чанги зањролудшуда њангоми
истифодаи партовњои солимгардонї барои маќсадњои сохтмон, баррасї карда шаванд.
Истифодаи партовњои солимгардонї барои чунин маќсадњо оќибатњои назарраси
иќтисодї дошта метавонад.
454. Муомилот ё коркарди партовњои моеъ, ки бо радионуклињо ва/ё моддањои
зарарноки ѓайрирадиоактивї (масалан, металлњои вазнин, моддањои кислотавї ва
органикї) олуда шудаанд, бояд ќисме аз барномаи солимгардонї бошад.
455. Муомилот бо обњои шоранда аз конњои урандор, мањфузгоњњо ё нањрњои
олудшуда бояд ба воситаи равандњои дахлдори физикї, химиявї ва биологї, пеш аз
партофтани онњо ба обњои (њавзњои) кушод, гузаронида шавад. Фаъолият оид ба
солимгардонї (масалан, дезактиватсияи иншоот ва таљњизот) метавонад боиси пайдоиши
миќдори иловагии моеъњои олудшудае гардад, ки онњо тозакуниро талаб мекунанд.
456. То партофтани оби тозакардашудаи майдони олудшуда ба муњити зист, бояд
намунањо гирифта шаванд. Партофтани онњо пас аз гирифтани иљозати маќоми
ваколатдор рухсат дода мешавад, ки минтақањои партофтро дар асоси сатњњои назоратї
ва зањрнокї муќаррар менамояд.
457. Мањакњои партофтро барои объект ё фаъолият одатан чун комбинатсияи
сатњњои баландтарини консентратсия барои радионуклидњо ва дигар таркибањои
зарарнок, параметрњои химиявї (масалан, ќиматњои pH) ва њаљмњои партофт муайян
мекунанд.
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§3. Озодкунии маводи пасмонда
458. Озодкунї аз назорати танзимї нисбати маводи радиоактивї ё объектњои
радиоактивї дар чањорчўби дастгоњ ва фаъолият, дар асоси хулосаи маќоми танзимгар
муайян карда мешавад.
459. Мањакњои озодкунї бояд барои муайян кардани сатњи олудшавии пасмонда, ки
нигоњ доштани он бо назардошти истифодаи минбаъдаи минтақа (номањдуд ё шартан
озодкардашуда) иљозат дода мешавад, њамчунин намудњо ва навъњои инфрасохтор ё
маводњо вобаста аз имконияти техникии гузаронидани дезактиватсия муќаррар карда
шаванд.
460. Партовњо ё маводи дезактиватсиякардашуда аз фаъолият оид ба истихрољ ва
коркарди уран озод карда мешаванд, агар онњо меъёрњои озодкуниро ќонеъ гардонида
тавонанд.
461. Маќоми танзимгар барои њолатњои мушаххас, ба озодкунии махсус иљозат
медињад. Чунин ќарорњо дар асоси критерияњои умумї (дозаи инфиродї) бо назардошти
шаклњои физикї ва химиявии мавод ва истифодаи минбаъдаи пешбинишуда ё воситањои
гўронидан ќабул какрда мешаванд. Дар чунин мавридњо меъёрњои озодкунї дар
истилоњњои консентратсияи фаъолнокї дар воњиди масса, ё фаъолнокї дар воњиди
масоњат муайян карда мешаванд.
462. Консепсияи озодкунии махсуси маводро маќоми танзимгар барои истифодаи
махсус
татбиќ
менамояд
(масалан,
истифодаи
маводи
сатњњои
пасттари
радиоактивиятдошта дар сохтмони иншоотњои муњандисї, ба мисли сарбандњо, роњњо) Ин
метавонад назорати доимии минтақањо, мањдудиятњо ба истифодаи минбаъдаи замин ва ё
назоратро баъд аз солимгардонї барои сабукгардонии хавфњои дахолат талаб намояд.
463. Дар љойе, ки ин амалишаванда аст, объектњои сатњан олудшуда бояд
дезактиватсия карда шаванд, то онњо тавонанд иљозати озодшавиро гиранд. Барои
минимизатсияи пањншавии олудшавї, бењтар аст, ки дезактиватсия дар майдон ё
минтақаи солимгардонї гузаронида шавад. Бо олудагињои дуркардашуда чун бо
партовњои радиоактивии дар раванди солимгардонї пайдошуда муомилот кардан зарур
аст.
464. Мисоли партов ё маводи озодкардашуда љинси тозаи дарунхолї ва љинси
кушодакардашудае мебошад, ки он дар майдон дар ваќти истихрољ нигањдорї шудааст ё
истифода шудааст (масалан, ба сифати маводи рўйкашкунї), ва акнун аз майдон барои
гўронидан ё истифода (масалан, ба сифати маводи сохтмонї) тибќи меъёрњои танзимии
озодкунї озод карда мешавад. Дар рафти корњо оид ба солимгардонї одатан пасмондањо
пас аз фурўѓалтонї пайдо мешаванд, ки онњо бояд аз минтақаи майдон берун бароварда
шаванд (масалан, шаѓали сохтмонї, ки дар натиљаи фурўѓалтонии бино ё дигар
инфрасохтор пайдо шудааст, пўлод ва дигар металлњо, ки дар натиљаи демонтажи љузъиёт
пайдо шудааст). Агар ин маводњо ба мањакњои озодкунї бо гузаронидани дезактиватсия ё
бе он мувофиќат кунанд, пас онњо аз назорати танзимї озод шуда метавонанд. Вобаста ба
мављудияти имконпазири дигар моддањои хатарнок, ин маводро такроран истифода
кардан, коркард кардан ё гўронидан мумкин аст.
465. Баъд аз дезактиватсияи пастар аз сатњи озодкунї, маводро њамчун партовњои
ѓайрирадиоактивї такроран коркард ё истифода кардан ё гўронидан мумкин аст. Шартњо
барои истифодаи минбаъдаи њамагуна маводи дезактиватсияшуда аз љониби маќоми
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танзимгар дар асоси натиљањои бањодињии бехатарї ба таври аниќ муайян карда
мешаванд.
466. Озодкунии маводи пасмонда ва таљњизот аз майдон ё минтақае, ки дар он
солимгардонї гузаронида шудааст, бояд тибќи расмиёти даќиќ ва муфассал зери назорати
шахси масъул оид ба бехатарии радиатсионї, барои таъмини санљиши зарурии мавод ба
мутобиќатї бо меъёрњои озодкунї амалї карда шавад.
467. Дар чањорчўби лоињаи солимгардонї бояд расмиёти махсус, ва баъзан,
расмиёти њамафарогирандаи озодкунї, аз љумла барномаи ченкунињо ва гирифтани
намунањо бо назардошти навъи мавод ва сатњи олудшавї тањия карда шавад. Агар
маводњо, моддањои хатарноки ѓайрирадиологї низ дошта бошанд, ошкорсозии онњо бояд
ба барномаи мониторинги радиологї дохил карда шавад. Барномаи мониторинги
радиологї бо маќоми танзимгар мувофиќ карда мешавад.
468. Расмиёти озодкунї мањакњои њосилавиро, ки ба мањакњои дозавии тасдиќшуда ё
консентратсияњои фаъолнокї асос ёфтаанд, дар бар гирифта метавонанд.
469. Агар пас аз дезактиватсия ягон хел мањакњои озодкунї ба даст оварда
нашаванд, ва камкунии минбаъда ѓайриимкон бошад, чунин мавод бояд њамчун партови
радиоактивї гўронида шавад, агар мавод ё таљњизот барои истифодаи шартї пешнињод
карда нашаванд.
§4. Коркард ва истифодаи такрорї ё гўронидани маводи пасмонда дар партоврези
минтақаи зарардида
470. Коркард ва истифодаи такрорї ё гўрониши маводи пасмонда дар партоврез, ки
дар раванди солимгардонї пайдо шудаанд, бояд тибќи сиёсати миллї ва талаботњои
танзимї амалї карда шавад.
471. Барои минимизатсия кардани миќдори маводи пасмондаи дар раванди
солимгардонї пайдошуда, ки онњо муомилотро њамчун партовњои радиоактивї талаб
мекунанд, бояд њамаи вариантњои оќилонаи таъминкунандаи сатњи мувофиќи бехатарї
зимни истифодаи такрорї ё коркарди такрории ин маводњо ё зимни гўронидани онњо дар
партоврез мавриди баррасї ќарор дода шаванд.
472. Дар чањорчўби коркарди такрорї имконияти омехтакунии дурушт ва ё љиддии
баъзе маводњои пасмондаро бо дигар маводњо бо мушаххасњои монанд (масалан, њамчун
ќисме аз маводи сохтмонї барои сарбандњо, рўйпўшњои роњсозї ё объектњои муњандисии
гўрониш дар майдони солимгардонїшаванда) барои камтарин кардани тавлидшавии
партовњои радиоактивии пастсатњ баррасї кардан мумкин аст. Инро чун раванди
озодкунии махсус баррасї кардан мумкин аст. Чунин равиш ваќте баррасї шуда
метавонад, ки он љо нафъ аз коркард ё истифодаи такрории маводи пасмонда мављуд
бошад, ва агар ин дар њошияи муносибгардонии њимоя ва бехатарї иљро карда шавад.
§5. Муомилот пеш аз гўронидан
473. Муомилот пеш аз гўронидан њамчун марњилае муайян карда мешавад, ки он то
гўронидан амалї карда мешаванд, масалан коркард (яъне, коркарди пешакї, коркард ва
бамеъёроварї (кондитсия)), нигањдорї ва њамлунаќл.
474. Нигањдории партовњои радиоактивї дар марњилањои гуногуни солимгардонї
талаб шуда метавонад: дар байни марњилањои муомилот бо партовњо, ё дар доираи ин
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марњилањо. Дар мавриди миќдори хеле зиёди партовњои радиоактивї чунин љанбаъњо,
мисли харољот, логистика ва таъсироти зиёд ба саломатии инсон, бехатарии мењнат ва
њифзи муњити зист, бисёр ваќт сабаби манъ кардани интиќоли чунин партовњо мегарданд.
Бинобар ин чунин партовњо аксар ваќт дар љойи пайдошавї, масалан дар объектњои
муњандисии сатњї нигањдорї карда мешаванд.
475. Миќдори зарурї ва зиёди партовњои радиоактивї бо консентратсияњои
имконпазири баланди фаъолнокї дар љойи пайдошавии партовњо ё дар дигар љойи
мувофиќ тибќи шартњои иљозатномаи расмї, ки онро маќоми танзимгар то гўронидани
нињоии онњо додааст, нигањдорї карда мешаванд.
476. Агар партовњои радиоактивї бояд ба мўњлатњои дурудароз нигањдорї карда
шаванд, пас мебояд, ки имконияти пўсиш (таназзул, дегретатсия) -и партовњо ё бастаи
партовњо дар давраи нигањдорї мавриди баррасї ќарор дода шавад. Мисол, нигањдории
дурударози маводи органикї, ки зимни солимгардонии минтақањои истиќоматї ё
кишоварзї пайдо шудаанд, метавонад боиси сўхтани худбахуд ва ё тавлиди газњои
алангагиранда гардад. Ѓайр аз ин шароити обуњаво (масалан, боронњои сел, шамол,
обхезї ё ярч), пўсиши баргњои рехта ё халтањои нигањдории партовњо дар натиљаи
таъсири нури ултрабунафш, воќеањои харобиовар (масалан, заминљунбињо), њайвоноти
вањшї ва харобкорї (вандализм) метавонанд ба шикастан ва вайроншавии љойи
нигањдории партовњо оварда расонанд.
477. Нигањдорї набояд ба сифати ќарори нињої оид ба муомилот бо партовњои
радиоактивї, ки барои онњо гўронидани нињої љињати таъмини бехатарї ва беосебї зарур
аст, баррасї карда шавад. Бо вуљуди ин, партовњои радиоактивї, ки дорои радионуклидњо
бо даври нисбатан кўтоњи нимкоњиш мебошанд, дар шароити бехатар то ваќте нигањдорї
кардан мумкин аст, ки радиоактивият то сатње, ки дар он мавод метавонад барои
истифода ва коркарди такрорї озод карда шавад, ё ба сифати партовњои
ѓайрирадиоактивї гўронида шавад, кам нагардад.
Дар саноати истихрољи кўњї
объектњои хуб лоињакашишудаи паспартовї ва такшинї барои муомилоти дарозмуддат
бо њаљмњои калони партовњои пастфаъол дар шароити гузаронидани бањодињии бехатарї
мувофиќ меоянд.
478. Коркарди партовњои радиоактивї ќисми људонашавандаи муомилот бо
партовњои радиоактивї мебошад. Агар технологияњои камтаринкунандаи партовњо ё
технологияњои дезактиватсия амалан иљрошаванда бошанд, пас онњо бояд дар лоињаи
солимгардонї татбиќ карда шаванд ва мавриди баррасї ќарор дода шаванд.
479. Барои маводе, ки бо онњо чун бо партовњои радиоактивї муомила кардан зарур
аст, тавсифдињї бовариро ба он таъмин менамояд, ки мавод ба меъёрњои ќабули партовњо
ба варианти интихобшудаи гўрониши партовњо мувофиќ меояд, ва дар муайянкунии
фаъолияти зарурї оид ба муомилот бо партовњои радиоактивї кўмак мерасонад.
§6. Гўронидан (хокпўшонї)
480. Гўронидан ин марњилаи охирини муомилот бо партовњои радиоактивї
мебошад. Муомилот бо акасарияти намудњои партовњои радиоактивї консентратсия ва/ё
мањдуд кардани партовњоро дар бар мегирад. Сипас партовњо дар объекти гўрониш бо
таъмини љоизи бехатарї ва муњофизати љисмї (физикї) бе маќсади људо карда берун
гирифтан љойгир карда мешаванд. Њангоми муайян кардани навъи муносибтари объекти
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гўрониш, њаљм, шакли физикї, мушаххасањои химиявї ва миќдори радионуклидњо дар
партовњои радиоактивї ба инобат гирифта мешаванд.
481. Дар мавриди солимгардонї вариантњои зарурии гўрониш мумкин аст дарњол
дастрас набошанд. Вале набудани вариантњои зуди гўронидан набояд сабаби асосї барои
ба таъхир андохтани оѓози солимгардонї гардад, хусусан барои майдон ва минтақањое, ки
онњо барои солимгардонї афзалиятнок интихоб шуда буданд. Дастрасї ва муайян
кардани ваќти гўрониш ва вариантњои нигањдориро њангоми муносибгардонии
стратегияи солимгардонї ба инобат гирифтан лозим аст.
482. Њангоми гўронидани партовњои радиоактивї таваљљуњро ба чунин масъалањо,
чун мављудияти объекти муносиби гўрониш ва сохтори умумї барои муомилоти
дарозмуддат бо партовњои радиоактивї равона кардан лозим аст. Зарур аст, ки ќайдњои
аниќ оид ба љойгиршавї ва ѓунљоиши объектњои гўрониш ба роњ монда шаванд.
483. Хатарњое, ки аз объекти мављудаи гўрониши партовњои истихрољ ва коркарди
такрории уран ба вуљуд меоянд, бояд бањодињї карда шаванд ва мувофиќи имконият дар
љояш бартараф карда шаванд.
484. Гўрониши эњтимолии партовњои иловагии солимгардонї набояд хатарнокињои
ба объекти мављудаи муомилот бо партовњо алоќамандро зиёд намояд.
485. Љойи мувофиќи маќсад барои гўрониши миќдори зиёди таркибањои партовњо,
объектњо оид ба муомилот бо партовњо (нањрњои мањфузгоњњои паспартов, тўдањои
љинсњои дарунхолї) мебошад, ки онњо аллакай дар объекти мерос љойгиранд (ё дар дигар
объекти мерос, дар њамсоягї љойгир аст). Барои майдонњои шахтавї ба сифати вариантњо
барои гўрониш конњои кўњии зеризаминї ё кушодаконњоро истифода кардан мумкин аст.
Эњтимол дорад, ки ќисме аз партовњо (масалан, љинсњои дарунхолї) ба сифати маводи
сохтмонї барои лоињаи рўйпўшкунї истифода карда шаванд (масалан, ќабатњои зањбурї).
Дар умум гўрониши партовњои солимгардонї дар объектњои мављуда барои муомилот бо
партовњо њалли љоиз мебошад, зеро одатан он танњо ба миќдори умумии инвентарї ба
объектњо оид ба муомилот бо партовњо таъсир мерасонад.
486. Дар мавриди якчанд объекти њамљавори мерос, ки дар он љо солимгардонї аз
гўрониш ё истифодаи партовњои солимгардонї аз як майдон ба майдони дигар бурд
мекунад, наќшагирии умумии солимгардонї барои ин майдонњо бояд њамбаста бошад, то
консепсияи умумї муносиб бошад.
487. Дар њар њолат оператор бояд асосноккунии бехатарї ва бањодињии
кўмаккунандаро дар њар як марњилаи коркарди объекти гўрониш дар ваќти истифодабарї
ва баъди рўйпўшкунї омода ва нав кунад. Асосноккунии бехатарї ва бањодињии
кўмаккунанда бояд ба маќоми танзимгар барои тасдиќ пешнињод карда шаванд.
Асосноккунии бехатарї ва бањодињии кўмаккунандаи бехатарї бояд ба таври кофї
муфассал ва њамафарогиранда барои пешнињоди иттилооти техникии зарурї ба маќоми
танзимгар оид ба ќарорњои зарурї барои њар як марњила омода шуда бошанд.
488. Љалби ҷонибњои манфиатдор дар ќабули ќарорњо оид ба муомилот бо
пасмондањо баъд аз солимгардонї барои ќабули васеи натиљањои нињоии солимгардонї аз
ҷониби онњо ањамияти муњим дорад. Истиќоматкунандањои мањаллї (аз љумла моликони
замин) дар мавриде, ки агар маводи пасмонда дар майдон ё минтақа боќї монад,
метавонанд хавотир шаванд. Бинобар ин маќоми танзимгар ё дигар маќомоти дахлдор ва
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ҷониби масъул бояд барои бартарафсозии чунин хавотирињо тавассути воситањои
иртиботї (коммуникатсионї) ва машваратњо чораљўйи намоянд.
19. ИДОРАКУНЇ ПАС АЗ АНЉОМЁБИИ СОЛИМГАРДОНЇ
489. Банаќшагирии идоракунї пас аз анљоми солимгардонї бояд дар марњилањои
ибтидоии банаќшагирии худи солимгардонї оѓоз карда шавад.
490. Дар марњилаи идоракунї пас аз анљоми солимгардонї масъалањо оид ба
истифодаи минбаъдаи майдон ё минтақаҳои солимгардоннидашуда баррасї карда
мешаванд. Мураккабии ин марњила аз мањдудиятњои ҷоригардида оид ба истифодаи
манбаъдаи минтақаҳои солимгардоннидашуда вобаста мебошад ва ин мањдудиятњо аз чї
иборатанд. Њатто дар мавриди мавҷуд набудани ягон мањдудият гузаронидани назорати
давлатӣ ва мониторинг бо љалби ҷонибњои манфиатдор зарур мебошад.
491. Идоракунї пас аз анљоми солимгардонї, асосноккунї ва амалисозии њар гуна
тадбирбинињои назоратро пас аз солимгардонї ва аз нав арзёбињои даврии самаранокї ва
устувории амалиётњои ќабулгардидаро оид ба солимгардонї дарбар мегирад. Агар зимни
аз нав арзёбї намудан муайян карда шавад, ки ҳангоми иҷрои амалиётҳо назар ба
натиҷаҳои пешбинишуда, самаранокии дилхоҳ ноил гардида нашудааст, мумкин аст
амалиётњои иловагї талаб карда шаванд.
492. Ҳангоми зарурат бояд тадбирњои назоратӣ пас аз солимгардонї амалї карда
шавад, то ки ба самаранокии солимгардонї бо гузашти ваќт боварї њосил карда шавад.
Мониторинг ва назорат бояд, бо мақсади дар оянда истифодаи намудани минтақа,
мувофиќат намояд.
493. Барои минтақањои дорои боқимондаи маводи радиоактивии дарозмуддат, ки
дар онњо њукумат барои иљозати зиндагї кардан ва барќарорсозии фаъолияти љамъиятї
ва иќтисодї ќарор қабул намудааст, маќоми танзимгар якљо бо ҷонибњои манфиатдор
бояд ќабули тадбирњои дахлдорро барои назорати мунтазами шуоъхўрї бо маќсади
таъмини шароит барои зиндагонии устувор таъмин намояд.
§1. Бекор кардани мањдудиятњо
494. Дар ҳолатҳое, ки агар тадбирњои назоратӣ баъд аз солимгардонї (хусусан,
барномаи мониторинг ва назорат) самаранокии дарозмуддати тадбирњоро оид ба
солимгардонї ва барқарорсозии хавфњо барои саломатии инсон ва таъсироти номатлуб ба
муњити зист дар айни замон ва дар ояндаи дарозмуддат тасдиќ намуданд, маќоми
танзимгар ё маќомоти дигар бояд масъаларо оид ба бекор намудани баъзе ё тамоми
мањдудиятњои дар ин минтақа татбиќ карда шудаанд, баррасї намояд. Ин кам кардани
њаљми мониторинг ва/ё назоратро фаро мегирад. Њамзамон баъзе намудњои фаъолият
(мисли муоинаи даврии сохторњои муњандисї аз ҷониби мутахассисон) бояд мунтазам
амалї карда шаванд.
495. Баъд аз анљоми солимгардонї барќарорсозї гузаронида мешавад, ки он
бењтарсозї, ба вуљуд овардани муњити зисти одамон ва дигар организмњои зиндаро дар
бар мегирад. Раванди беҳтаргардонї (ки аз солимгардонї ва барќарорсозї иборат аст)
барои одамон солимї ва муњити зисти бехатарро таъмин менамояд.
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20. ИҶОЗАТНОМАДИҲИИ БАРНОМАҲОИ СОЛИМГАРДОНӢ
496. Раванди иљозатномадиҳии солимгардонии майдон ва ё минтақа дар асоси
моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои
фаъолият» ба фаъолияти вобаста «муомилот бо партовҳои радиоактивӣ» ва Низомнома
«Дар бораи хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» амалӣ карда
мешавад. Иҷозатнома барои солимгардонӣ ба оператор мутобиқи тартиби
муқаррарнамудаи қонунгузорӣ дода мешавад.
497. Оператори масъул нисбати банаќшагирї, амаль намудан ва санљиши амалиётњо
оид ба солимгардонї, бояд таъмин намоянд, то ки:
1) наќшаи амалиётњо оид ба солимгардонї (ниг. Замимаи 1) бо арзёбии мувофиќи
бехатарї омода карда шуда, барои тасдиќ ба маќоми танзимгар ё дигар маќоми дахлдор
пешнињод карда шавад;
2) наќшаи амалиётњо оид ба солимгардонї ба сариваќт ва пайваста паст намудани
хавфњои радиатсионї ва бо мурури замон, аз рўйи имконият, барои бекор кардани
мањдудиятњои истифода ё дастрасӣ ба минтақа равона гардида бошад;
3) дозаҳои иловагии ашхосе аз ањолї, ки дар натиљаи амалиётњо оид ба
солимгардонї гирифтаанд, дар асоси нафъи нињоии бадастомада ва бо назардошти
баррасии минбаъд паст кардани дозаи солона, асоснок шуда бошад;
4) њангоми интихоби варианти муносиби солимгардонї:
- таъсироти радиологї ба инсон ва муњити зист дар маљмуъ бо таъсироти
ѓайрирадиологї ба онҳо бо назардошти омилњои техникї, љамъиятї ва иќтисодї баррасї
карда шуда бошад;
- арзиши интиќол ва муомилот бо партовњои радиоактивї ва шуоъхўрии
радиатсионии ба он алоќаманд ва хавфњо барои саломатии кормандоне, ки дар муомилот
бо партовњои радиоактивї иштирок мекунанд, ва шуоъхўрии минбаъдаи ањолї, ки ба
гўрониши онњо алоќаманд мебошад, ба назар гирифта шуда бошад;
5) механизми огоњонии ањолї ва иштироки ҷонибњои манфиатдор дар наќшагирї,
иљро ва санљиши амалиётњо оид ба солимгардонї, бо назардошти њар гунамониторинг
баъ аз анљомёбии солимгардонї татбиќ карда шуда бошад;
6) барномаи мониторинг омода ва иљро карда шуда бошад;
7) низоми пешбурди ќайдњои дахлдор, ки ба њолатњои мављудаи шуоъхўрї ва
амалиётњои ќабулгардида барои муҳофизат ва бехатарї мансубанд, љорї карда шуда
бошад;
8) расмиёт оид ба омодакунии њисобот барои пешнињод ба аќоми танзимгар ё дигар
маќомот оид ба њама гуна шароити ѓайриоддии мансуб ба муҳофизат ва бехатарї љорї
карда шуда бошад.
498. Тибќи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе
намудҳои фаъолият» ва Талаботи мазкур њар як ташаббускоре, ки иљрои ягон намуди
фаъолиятро оид ба солимгардонї дар майдони зањролудшуда пешнињод менамояд, бояд
аввал иљозатномаи маќоми танзимгарро гирад, ки дар он намудњои фаъолиятҳои
иљозатдодашуда ва мањдудияту шартњо ва воситањои назорат муайян шуда бошанд.
499. Дар зарурат ҳангоми баррасии дархост барои гирифтани иљозатнома мумкин
аст, мунтазам мубодилаи иттилоот байни маќоми танзимгар ва оператор барои муайян
кардани масъалањои иловагї ва пешнињоди маводи иловагї нигоњ дошта шавад.
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500. Агар маќомоти танзимгар муайян намояд, ки майдони олудашуда мављуд аст ва
солимгардониро талаб мекунад, ташкилоти масъул ё оператори майдон бояд барои
гирифтани иљозатнома барои солимгардонии майдон дархост пешнињод намояд, ки он
бояд иттилооти тартибии дар Ќоидањои мазкур ифодадидаро, дошта бошад.
501. Њангоми муќаррар намудани талабот оид ба иљозатдињї, оператор бояд
мубодилаи расмии иттилоотро бо маќоми танзимгар ё маќомоти дигар оѓоз намояд. Агар
майдон таҳти салоҳияти якчанд мақомоти назоратӣ ќарор дошта бошад ва онњо бояд ба
раванди иљозатномадињї љалб карда шаванд. Маќоми ваколатдори давдатї метавонад
гурўњи корї ё шўрои намояндагони ваколатдорро аз намояндагони маќомоти марбути
назоратӣ барои таъмини назорати муносиби раванди солимгардонї таъсис дињад.
502. Бо маќоми танзимгар бояд раванди расмї муќаррар карда шавад. Он бояд
инњоро дар бар гирад:
1)
нуќтањои ягонаи иртибот барои маќоми танзимгар ва барои оператор;
2)
намудҳои талабшавандаи иртибот (коммуникатсия);
3)
намудҳои алоқаи зарурӣ;
4)
муддати вақтбарои иртибот ва пешнињодњо.
503. Пеш аз оғози ҳама гуна амалиётҳои солимгардонї, оператор ё ташаббускори
пешниҳодшуда бояд раванди арзёбии таъсир ба муҳити зистро барои муайян кардани
таъсири эҳтимолӣ ба кормандон, аҳолӣ ва ба муҳити зист, анҷом диҳад ва дида
баромадани хулосањо ва тавсияњои арзёбии таъсир ба муҳити зистро дар раванди
пешнињоди ариза барои гирифтани иљозатнома таъмин намояд.
504. Баъд аз муайян кардани талаботњо оид ба иљозатдињї, маќоми танзимгар ва
оператор бояд оид ба намудњо ва муњлатњои пешнињодњое, ки барои додани дархост ба
гирифтани иљозатнома заруранд, ба созиш (мувофиќа) оянд. Созиш њамчунин бояд
сатњњои дигари протоколњои иртибот (коммуникатсия)-ро аз љумла бо дигар ҷонибњои
манфиатдор муайян намояд.
505. Пайдарпаии муваќќатї бояд мувофиќаи даврањои дида баромадан, инчунин
талаботњо ва ваќти барои мубодилаи маълумотњо ва ё иштироки љониби манфиатдорро
дар раванди иљозатномадињї, ба инобат гирад.
§1. Оператори барои гузаронидани солимгардонї масъул
506. Оператори барои гузаронидани солимгардонї масъул бояд:
1)
иљрои корњо, аз љумла муомилот бо партовњои радиоактивии пайдошударо
тибќи наќшаи солимгардони таъмин намояд;
2)
масъулиятро ба њамаи љанбањои муњофизат ва бехатарї, аз љумла гузаронидани
арзёбии бехатарї ќабул намояд;
3)
ба таври мунтазам мониторинги њудудро дар ваќти гузаронидани
солимгардонї гузаронад, то ки сатњњои зањролудшавиро тибќи талаботњо оид ба
муомилот бо партовњои радиоактивї санљад ва ошкорсозии њар гуна сатњњои
ѓайричашмдошти радиатсия ва таѓйироти дахлдори наќшаи солимгардониро бо шарти аз
тарафи маќоми танзимгар тасдиќ шудан ё дигар маќоми дахлдор таъмин намояд;
4)
муоинаи радиологиро пас аз анљоми наќшаи солимгардонї бо маќсади
нишондињии риояи шартњои њолати нињої, ки дар наќшаи солимгардони муќаррар
шудаанд, иљро намояд;
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5)
њисоботи љамъбастиро оид ба солимгардонї омода ва нигањдорї намояд ва
нусхаи онро ба маќоми танзимгар ё дигар маќоми дахлдор пешнињод намояд.
507. Иљозатнома барои солимгардонї мумкин аст ба оператор ё ба дархосткунанда,
баъд аз иљрои њамаи ќисмњои дархост барои додани иљозатнома ва розигии маќоми
танзимгар дода мешавад.
508. Барои назорати фаъоли дарозмуддати нињодї (институтсионалї) бояд муњлат
ва шароити ин назорат, аз љумла барномањои мониторинг ва санљиш муайян карда
шаванд.
509. Дар мавриде, ки агар њолати нињоии майдони солимгардонишуда мањдудсозиро
нисбат ба истифодаи минбаъдаи он пешбинї мекунад, пас бояд механизмњо барои
назорати дарозмуддати нињодї татбиќ карда шаванд.
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Замимаи 1.
ба Меъёр ва ќоидањои гузаронидани
солимгардонии минтаќањое, ки бо маводи
радиоактивї олуда шудаанд
АРЗЁБИИ ШУОЪХЎРИИ АЊОЛЇ БО МАЌСАДЊОИ СОЛИМГАРДОНЇ
1. Мазмуни Замимаи мазкур ќисман ба тавсияномањои ќисми 7-и “Мониторинги
муҳити зист ва манбаъҳо бо мақсади ҳифзи радиатсия”-ии Силсилаи меъёрњои АБНА оид
ба бехатарї № RS-G-1.8, асос карда шудааст.
2. Арзёбии шуоъхўрии ањолї бо маќсади ќабули ќарор оид ба зарурати
солимгардонии минтақањое гузаронида мешавад, ки маводи радиоактивии боќимонда и
алоќаманд ба фаъолият ва воќеањо дар гузашта доранд. Арзёбии шуоъхўрии ањолї
њамчунин иттилоотро оид ба муњимияти нисбии роњњои шуоъхўрї медињад, ки он дар
навбати худ иттилоотро оид ба асосноккунии амалиётњо оид ба солимгардони ва
муносибгардонии њимоя ва бехатарї зимни наќшагирї ва амалисозии солимгардони дар
бар мегирад. Барои бартарафсозии људошавии нозарури захирањо зарур аст, ки дар
дараљаи имконпазири воќеї дозањои њам пешгўйишаванда ва њам дозањои арзёбишудаи
боќимонда барои «шахсони репрезентивї» арзёбї карда шавад (ниг. бандњои 11-14).
3. Барои муайян кардани дозањои солонаи шуоъхўрї аз сабаби маводи радиоактивии
боќимонда, бояд њам шуоъхўрии берунї ва њам шуоъхўрии дохилї ба таваљљуњ гирифта
шавад. Барои арзёбї кардани доза танњо аз маводи радиоактивии боќимонда, яъне аз
фаъолият ё воќеа дар гузашта, бо истифодаи натиљањои мониторинги муњити зист
баровардани сатњњои радиатсияи то солимгардонї мављуда зарур аст.
4. Дозањои шуоъхўрии гирифтаи шахсони репрезентивї ба воситаи моделњои
математикї арзёбї карда мешаванд, ки онњо натиљањои мониторингро ба арзёбии дозањо
табдил медињанд. Моделњо бояд роњњои асосиеро нишон дињанд, ки ба шуоъхўрии ањолї
сањми назаррас мегузоранд.
5. Моделњои гуногуни арзёбии радиологї бо дараљаи гуногуни мураккабият вуљуд
доранд. Дараљаи муфассалї ва мураккабияти моделсозии истифодашаванда бояд
бузургии дозањои пешгўйишаванда, мураккабияти муњити зист, сатњи номуайянї дар
пешгўйињои моделњо, маълумотњои дастрас ё маълумотњое, ки ба даст овардан мумкин
аст, ва сатњи хавфро дар ҷонибњои манфиатдор инъикос намояд.
6. Мувофиќи имкон, барои санљиши пешгўйињои модел бояд маълумотњои ченкунии
консентратсияњои фаъолнокї дар муњити зист (аз љумла, њаво, хок, наботот, њосил,
мањсулоти ѓизої, об ва такшинњо) ва ченкунии одамон (масалан, ченкунии
радиоактивияти тамоми бадан барои дозиметрияи дохилї ва дозиметрњои шахсї барои
дозиметрияи берунї) истифода карда шаванд.
§1. РОЊЊОИ ШУОЪХЎРЇ
7. Роњи шуоъхўрї ин роњест, ки аз манбаи радионуклидњо ва ё афканишот ба инсони
њадаф (яъне, шахсони репрезентивї) ё ањолї тавассути муњити табиї меравад. Дар њуљљати
мазкур роњњои асосии зерини шуоъхўрии берунї баррасї карда мешаванд:
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1)
шуоъхўрии берунї аз радионуклидњое, ки дар замин ё дигар сатњњо (масалан,
деворњо, бомњо ва фарши биноњо) ва ё дар наботот (дарахтон, алаф) мављуданд ё такшин
шудаанд;
2)
фурўбарии радионуклидњое, ки дар мањсулоти ѓизої (хўрок ва оби нўшокї)
мављуданд;
3)
нафаскашии радионуклињои муаллаќ, ки дар замин ё дигар сатњњо (масалан,
сатњњои биноњо) такшин мешаванд, ва сипас дар матритсаи хок ё чанг љойгир мешаванд, ё
радоне, ки аз олудагињо мебарояд.
8. Муњимияти роњњои гуногуни шуоъхўрї вобаста аст аз:
1)
хосиятњои радиологиии маводи афкандашуда (масалан, альфа-, бета- и гаммаафканандањо, даври нимкоњиш);
2)
хосиятњои физикї ва химиявии маводи радиоактивї ва мушаххасањои
љойивазкунї (мигратсия)-и онњо;
3)
механизмњои дисперсия и мигратсияи майдони мушаххас ва омилњои
таъсиркунанда, мисли шароити метеорологї ва мушаххасањои муњити зист, иќлим ва
навъи наботот);
4)
макони истиќомат (дар бино, дар кўча), њамчунин тарзи њаёти шахсон ё гурўњи
ањолии шуоъхўрда.
9. Дар њолатњои шуоъхўрии мављуда, роњњои шуоъхўрї одатан нисбатан хуб муайян
карда шудаанд ва гумон аст, ки зуд таѓйир ёбанд. Шуоъхўрии берунї ва фурўбарии
мањсулоти кишоварзї, мањсулоти табиии ѓизої ва/ё оби нўшокї, ки радионуклид доранд,
сањмгузорони асосї дар шуоъхўрии ањолї мебошанд.
10. Сатњњои тавоноии дозаи амбиентї бо гузашти ваќт дар натиљаи равандњои дар
банди 15 таснифшуда паст мешаванд. Ѓайр аз ин, муњимияти болоравии сонавї ва,
бинобар ин, роњхои нафаскашї бо гузашти ваќт кутоњ мешавад. Бо вуљуди ин, бояд ба
истифодаи имконпазири минбаъдаи замин дар майдоне, ки он метавонад шароит ва
бузургии шуоъхўрї (ва муњимияти нисбї) -ро барои роњњои гуногун таѓйир дода
метавонад, таваљљуњ зоњир карда шавад.
§2. ГУРЎЊЊОИ ШУОЪХЎРЇ
11. Дар банди 5.8 «Муњофизати радиасионї ва бехатарии манбаъњои афканишот:
Меъёрњои асосии байналмиллалии бехатарї» -ии Силсилаи меъёрњои АБНА оид ба
бехатарї Ќисми 3 гуфта мешавад: «Сатњњои референтї, одатан, дар намуди дозаи
самараноки солона барои шахси репрезентативї ифода карда мешаванд». Шахси
репрезентивї ин шахси алоњидаи дозагиранда аст, ки барои шахсони бештар шуоъхўрда
дар оммагардонї ваколатдор мебошад. Комиссияи байналмиллалии оид ба муњофизати
радиатсионгї (КБМР) роњнаморо пешнињод кард, то дар муайянкунии шахсони
репрезентивї кўмак намояд.
12. Шахси репрезентивиро барои солимгардонии майдон ё минтақаи мушаххас
мебояд ба таври љиддї интихоб намуд. Дар мавридњои зарурї таваљљуњи муњим бояд ба
гурўњњои ањолї бо одатњои махсус равона карда шавад. Тарзи њаёти онњо ва одатњо
(масалан, аз нуќтаи назари истеъмоли ѓизо ва об) метавонад роњњои шуоъхўрї ва сатњњои
шуоъхўриеро, ки дар арзёбии пешакї пешбинї нагардида буданд, ба пеш оранд.
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13. Гурўњњои гуногуни «бештар шуоъхўрда» -и одамон барои роњњои гуногуни
шуоъхўрї вуљуд дошта метавонанд ва баъзе шахсон метавонанд аъзои бештар аз як чунин
гурўњ бошанд. Дар ин маврид шахси репрезентивї бояд дар асоси љамъи њисобии дозањо
тариќи њамаи роњњои шуоъхўрї муайян карда шавад, ки онњоро сипас бо сатњи назоратї
муќоиса кардан мебояд.
14. Њангоми њисобкунии дозањо барои шахси репрезентивї мебояд, ки маълумотњо
оид ба тарзи воќеии њаёт ва одатњо истифодамкарда шаванд. Ин имкон медињад, ки
арзёбии воќеии дозањо гузаронида шавад, ки он ба сифати асос барои ќабули ќарор оид ба
амалиётњои солимгардонї истифода шуда метавонад, ва раванди муносибгардонии њимоя
ва бехатариро таъмин менамояд, ки ин дар навбати худ људокунии мутобиќ ва зарурии
захирањои инсонї ва молиявиро таъмин менамояд. Одатњое, ки барои муайян кардани
шахсони репрезентивї истифода мешаванд, бояд онњое бошанд, ки ба ќарибї мушоњида
шудаанд ё дар айни замон дар ањолї мушоњида мешаванд, ва ё онњое, ки аќлона пешбинї
кардан мумкин буд, бо назардошти истифодаи чашмдошти замин дар оянда. Њангоми
муайян кардани одатњои шахси репрезентивї бояд њамаи гурўњњои синнусолї, ки њузур
доранд, ё, эњтимолан, дар замин њозир мешаванд, ба назар гирифта шаванд.
§3. Шуоъхўрии берунї
15. Одатан, дозаи шуоъхўрии берунии шахсони репрезентивї дар њолатњои шуохўрии
мављуда бояд дар асоси маълумотњои ченкунии тавоноињои дозаи амбиентї (ки дар
натиљаи тавсифдињї ва мониторинги майдон ё минтақа ба даст оварда шудаанд) ва
модели оддии њисобї муайян карда шавад. Чунин њисобњо бояд инњоро ба назар гиранд:
1)
фаъолияти инсон, масалан модели рафтори инсон, аз љумла таѓйироти мавсимї;
2)
худмуњофизатї (экраниронї) аз биноњо;
3)
кам кардани тавоноии дозаи амбиентї аз њисоби коњиши радиоактивї,
мигратсияи радионуклидњо ба ќабатњои амиќтари хок ва талафоти фаъолнокї аз сатњњо аз
њисоби бодхўрдашавї;
4)
њамбастагї байни дозаи ченшудаи гамма-афканишот дар њаво ва дозаи
самаранок;
5)
таѓйироти мавсимии параметрњои дахлдор.
16. Чун ќоида, ба намояндагони ањолї, ки дозањои баландтарро аз шуоъхўрии
берунї дар њолатњои шуоъхурии мављуда мегиранд, шахсоне мансубанд, ки асосан дар ои
кушод кор мекунанд (одамоне, ки дар љангал ва майдонњо кор мекунанд, чўпонњо), ва
одамоне, ки дар биноњои якошёна ё дуошёнаи аз маводи сабук сохташуда (масалан, аз
чўб) зиндагонї мекунанд. Арзёбии ваќти будубоши хоси чунин одамон дар биноњо, ва њам
дар њавои кушод, дар љойњои гуногун ва фаслњои гуногуни сол, бояд бо роњи
гузаронидани сўњбатњои шахсї ба даст оварда шавад.
17. Натиљањои ченкунии тавоноии доза дар њавои кушод ва дар биноњои дар љойњои
гуногун воќеъгардида, ки дар он љо одатан шахсони репрезентивї ќарор дорад,
метавонанд бевосита барои арзёбии дозањои шуоъхўрии берунї истифода шаванд. Барои
муайян кардани сањми манбаи мушаххаси афканишот ё радионуклид гаммаспектроскопия дар љойи ченкунї татбиќ шуда метавонад.
18. Ба сифати алтернативаи маълумотњои ченкунї барои арзёбии дозањо аз
шуоъхўрии берунї, сатњњои такшинии радионуклидњои мушаххасро дар замин истифода
89

кардан мумкин аст. Дар зарурат ин дозањоро ба ќиматњои тавоноии дозаи амбиентии хок
ё сатњњои сахт (масалан, асфалт ё бетон) ба воситаи коэффисиентњои табдилот барои
радионуклидњои мушаххас табдил додан мумкин аст. Дозањое, ки дар биноњо аз
шуоъхўрии берунї гирифта шудаанд, бо истифодаи коэффисиенти худмуњофизатї
(экраниронї) арзёбї шуда метавонанд.
19. Параметри моделњое, ки дар онњо сустшавии тавоноии доза дар мањалли хоси
дењавї ё шањрї ба назар гирифта мешавад (нисбат ба сатњи назоратї, мисли сатњи
њамвори беохир, одатан, марѓзор), мебояд то арзёбии доза бо роњи гузаронидани силсилаи
ченкунињои сањрої ё бо роњи моделсозии сусткунии шартњои радиатсионї дар мањаллањои
ањолинишин, манзилњо ё дигар љойњо муайян карда шавад.
20. Номуайянињоеро, ки ба муайянкунии дозањои шуоъхўрии берунї алоќаманд
мебошанд, метавон хеле кам кард, агар баъзе параметрњои муњим ба воситаи ченкунињо ва
муоина (тањќиќот) муайян карда шаванд. Ин ба худмуњофизатї аз биноњо дар љойи
мушаххас ва дар он ваќте, ки одамон дар њавои кушод ќарор доранд, мансуб аст. Боварї
ба арзёбии дозањо баланд мегардад, ки агар натиљањо бо роњи муќоиса бо натиљањои
ширкатњо оид ба назорати дозиметрии фардї санљида шаванд.
§4. Шуоъхўрии дохилї
Воридшавӣ тавассути даҳон
21. Дозањоро барои шахсони репрезентивї дар њолатњои шуоъхурии мављуда дар
натиљаи фурў бурдан (хўрдани)-и мањсулоти ѓизоии олудашуда ва оби нўшокии
олудашуда дар асоси маълумотњои тавсифдињї ва маълумотњои мониторинги муњити зист
ба воситаи модели оддии њисобї, ки он табиати мањсулоти ѓизої ва оби нўшокї ва сатњи
истеъмоли онњо, њамчунин таѓйироти мавсимии параметрњои дахлдоро ба назар мегирад,
муайян кардан мумкин аст.
22. Шахсони истеъмолкунандаи миќдори зиёди мањсулоти истењсолоти мањаллї
гурўњи бештар осебпазири ањолиро аз нуќтаи назари шуоъхўрии радиатсионї дар натиљаи
воридшавии пероралї ташкил медињанд. Маълумоти мониторингро оид ба
консентратсияи фаъолнокии радионуклид дар мањсулоти кишоварзии истењсолоти
мањаллї бевосита барои арзёбї кардани воридшавии солонаи радионуклидњо ва дозаи
чашмдошти алоќаманд истифода кардан мумкин аст. Дар минтаќањое, ки сокинон одатан
миќдори зиёди ѓизоро аз наботот ва њайвоноти вањшї истеъмол мекунанд (масалан, гўшти
сайд, моњї, мањсулоти бањрї, занбурўѓ ва мевањо), барои арзёбии воридшавии
радионуклидњо њамчунин ченкунии консентратсияи фаъолнокии радионуклидњо дар ин
мањсулоти ѓизої низ зарур аст.
23. Агар маълумоти ченкунињои мањсулоти ѓизої мављуд набошад, ё онњо бесифат
бошанд, консентратсияњои фаъолнокии радионуклидњоро дар мањсулоти ѓизої тахминан
дар асоси маълумотњо оид ба афтиши радионуклидњо ба хок ё консентратсияи
фаъолнокии радионуклидњо ба об аз њисоби истифодаи коэффисиентњои интиќол муайян
кардан мумкин аст. Дар мавриди истифодаи коэффисиентњои интиќол, бояд шароитњои
табиї ва иќлимї, аз љумла ба навъи хок ва таркиби минералии оби тоза мувофиќ бошанд.
Њамчунин бояд мављудияти олудашавињо дар сатњи растанињо, аз љумла такшин шудан
дар баргњо ва часпидан ба хок баррасї карда шавад.
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24. Модели воридшавии пероралї бояд гурўњњои асосии мањсулоти ѓизої, њамчунин
оби нўшокиро, ки онњоро истеъмоли кардани шахсони репрезентивї мумкин аст, дар бар
гирад. Меъёрњои чашмдошти истеъмоли мањсулоти ѓизоии истењсоли мањаллї бояд бо
истифодаи усулњои муайянкунии ратсиони маљмуии ѓизохўрї муайян карда шаванд.
Масалан, чунин усулњо метавонанд дар худ арзёбии омори расмии истењсолї ва тиљоратї
(барои ањолии асосї), тањќиќоти миллии ратсиони ѓизохўрї, тањќиќоти сабади истеъмолї
ва ё сўњбатњои шахсї (барои моделсозии одатњои шахсони репрезентивї)-ро фаро гиранд.
Њангоми арзёбии дозањое, ки ба воридшавии пероралї алоќаманд мебошанд, њамчунин
самарањои омодагї ва тайёр кардани ѓизоро (масалан, онњоеро, ки воридшавии
радионуклидњоро кам мегардонанд) ба инобат гирифтан мебояд.
25. Номуайянињо њангоми моделсозии дозањои шуоъхўрии дохилї метавонанд
њангоми арзёбии параметрњои муњим бо роњи ченкунї ва татбиќи баъзе тасњењњо нисбат
ба майдони мушаххас хеле кам гарданд. Усули аз њама бовариноки валидатсияи модели
воридшавии пероралї муќоиса кардани он бо арзёбињои дозаи шуоъхўрии дохилие
мебошад, ки онњо дар асоси маълумотњои ченкунии фардии миќдори радионуклидњо дар
бадани инсон ба даст оварда шудаанд. Чунин иттилоотро тавассути ченкунии
радиоактивияти њамаи бадан ё тањлили консентратсияњои радионуклидњо ба даст овардан
мумкин аст.
Нафаскашї (воридшавии нафасї (ингалятсионї)
26. Сањми воридшавии нафасї ба доза барои шахсони репрезентивї метавонад барои
газњо ва буѓњои радиоактивї (масалан, оксиди тритий) ва радионуклидњо бо
мањлулшавандагии паст ва њаракатмандии паст дар занљирањои ѓизої (масалан,
актинидњо ва унсурњои трансуранї) хеле зиёд бошад. Хусусан ин ба одамоне тааллуќ
дорад, ки дар њавои кушод ё дар шароити љанг кор мекунанд. Мавриди махсус мањал бо
консентратсияњои баланди урани табиї ва ё радий мебошад, ки миќдори зиёди радонро
људо мекунад ва боиси дозаи баланде мегардад, ки дар бино дар натиљаи нафаскашї дар
шароити шамолрасии нокифоя гирифта мешавад.
27. Дозаи нафасии шуоъхўрии шахсони репрезентивї дар асоси маълумотњои
мониторинги консентратсияњои радионуклидњо дар њавои болои замин бо истифодаи
моделе муайян карда мешавад, ки дар он басомад (чандомад)-и нафаскашии одамони
синнусоли гуногун дар шароити иљрои намудњои гуногуни корњои љисмонї, њамчунин
таѓйироти мавсимии параметрњои дахлдор ба назар гирифта мешавад. Агар
консентратсияи фаъолнокии радионуклидњо ошкор нагардад, имкон дорад, ки барои
арзёбии доза дар натиљаи нафаскашї арзёбии ќиматњо талаб карда шавад ё минтақаи
поёнии ошкорсозї истифода карда шавад.
28. Натиљањои мониторинги консентратсияњои фаъолнокиро дар њаво бевосита
барои арзёбии воридшавии солона ва дозаи чашмдошт истифода кардан мумкин аст. Агар
маълумотњои мониторинг мављуд набошанд ё нокифоя бошанд, консентратсияи
радионуклидњоро дар њаво тахминан аз рўйи суръати зуњуркунии онњо ба хок дар асоси
истифодаи модели баркашиши такрорї (интиќоли шамолї) ё ченкунии миќдори чанг
барои муайян кардани доза аз баркашиши такрорї муайян кардан мумкин аст.
§5. НАБОТОТ (ФЛОРА) ВА ЊАЙВОНОТ (ФАУНА)
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29. Зимни солимгардонии минтақањо бо маводи радиоактивии боќимонда аз
фаъолият ё воќеањо дар гузашта, мебояд, ки масъалаи оќибатњои имконпазири шуоъхўрии
радиатсионии набототу њайвонот баррасї карда шавад. Маќсад аз он иборат аст, ки
натиљаи умумї нафъи зиёдтар оварад, назар ба зарар. Масалан, вайроншавии муњити зист
барои коњиш додани шуоъхўрии радиатсионї, одатан ба натиљаи асосноккардашуда
намеоварад. Чунин ќарорњо бояд дар доираи зерматни пурра ќабул карда шавад, зеро
шуоъхўрии радиатсионї аз нуќтаи назари таъсироти солимгардонї аксар ваќт омили
афзалиятдошта ба набототу њайвонот намебошад.
30. Истифодаи консепсияи њайвоноту набототи шартї ва меъёрњои њосилавї бояд
дар мавридњое баррасї карда шавад, ки агар шуоъхўрие, ки ба сохтори популятсияи
намудњои алоњида таъсир расонида метавонад, мављуд бошад ё вуљуд дошта тавонад.
31. Таъсирот ба муњити зистро ба сифати яке аз љузъњо дар раванди
муносибгардонии њимоя ва бехатарї баррасї кардан мебояд. Бояд таъсироти радиологї
ва ѓайрирадиологї ба муњити зист аз амалиёт оид ба солимгардони, ки онњо ба кам
кардани шуоъхўрии ањолї бо маќсади муайян кардани афзалиятњои умумї аз
солимгардонї нигаронида шудаанд, баррасї карда шавад.
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Замимаи 2.
ба Меъёр ва ќоидањои гузаронидани
солимгардонии минтаќањое, ки бо маводи
радиоактивї олуда шудаанд
НАМУНАИ МУНДАРИЉАИ ЛОИЊАИ СОЛИМГАРДОНЇ БАРОИ МАЙДОН Ё
МИНТАҚАИ МУШАХХАС
Мисоли мундариљаи лоињаи солимгардонї дар зер оварда шудааст. Он ба сифати
ќолаб (шаблон) зимни тањияи лоињаи солимгардонї барои майдон ё минтақаи мушаххас
бо таѓйироти дахлдор истифода шуда метавонад. Вобаста аз навъ ва њолати майдон ё
минтақа, ки барои он солимгардонї банаќша гирифта мешавад, баъзе бандњои
овардашударо хориљ кардан ё илова кардан мумкин аст.
1.
Пешгуфтор
§1. Маќсади солимгардонї
§2. Ташкил ва идоракунї
1)
захирањои кадрї
2)
наќш ва уњдадорињо
3)
наќшаи таќвимї
4)
њамоњангсозии чашмдоштњо бо ташкилотњои дигар
2.
Талаботњои танзимї
§1. Сатњи референтї
§2. Меъёрњои нуќтаи нињої
§3. Меъёрњои њолати нињої
§4. Бехатарии физикї (љисмї)-и майдон ё минтақа
3.
Таърихи майдон ё минтақа
§1. Амалиётњои гузашта
§2. Ќайдњои соњибмулкон
§3. Ќайдњо оид ба истењсолот ва гўрониш
4.
Тавсифи (характеристикаи) майдон ё минтақа
§1. Љойгиршавї (макон) ва мушаххасањои асосї, аз љумла объектњо ва хадамот дар
рўйи замин ва дар зери замин
§2. Маълумотњои мањаллї ва минтаќавии демографї, истифодаи имрўза ва
минбаъдаи замин, истифодабарандагони имрўза ва минбаъдаи замин
§3. Геология, зилзиланокї ва гидрогеологияи майдон ё минтақа
§4. Хусусият ва мушаххасањои обњои сатњї, мисли обуботлоќзорњо, сойњо, дарёњо,
кўлњо, нањрњо
§5. Хусусият ва мушаххасањои обњои зеризаминї
§6. Навъи иќлим, шароити метеорологї, мушаххсањои мавсимї, боришоти
атмосферї
§7. Харитањо ва наќшањо (мумкин аст якчанд харита ва наќшаи гуногунмиќёс ва
аэросуратњо талаб карда шавад)
5.
Арзёбии майдонњо ва минтақањо
§1. Тасниф (шарњ)-и муфассали майдон ё минтақа
§2. Шарњи маълумотњои пештара (ќаблї) оид ба майдон ва минтақа
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§3. Арзёбии пешакии маълумотњо ва идентификатсия (шинохта кардан)-и
хатарнокињо
§4. Арзёбии пешакии скринингии шуоъхўрии радиатсионї барои муќоиса бо
маълумотњои таърихї ва нављамъоваришуда
§5. Арзёбии номуайянї
§6. Ошкорсозии фосилањо (холигињо) дар маълумотњо ва стратегияи
пешнињодшавандаи бартарафсозии онњо
6.
Муоина (тањќиќ)-и олудашавии майдон ва минтақа
§1. Стратегияи муоинањо (тањќиќот)
§2. Усулњои муоинањо (тањќиќот)
§3. Тањлили намунањо
§4. Муайян кардани радионуклидњои мавриди таваљљуњ
§5. Муайян кардани олудакунандањои ѓайрирадиологии мавриди таваљљуњ
§6. Пешнињоди маълумотњо
7.
Арзёбии бехатарї ва арзёбии дозањо
§1. Арзёбии дозањо барои шахсон аз ањолї (то солимгардонї, дар ваќти
солимгардонї ва баъди он)
§2. Арзёбии дозањо барои коргароне, ки солимгардонї мегузаронанд
§3. Барномаи њимояи радиатсионї
1)
њимояи ањолї дар ваќти солимгардонї
2)
њимояи коргароне, ки солимгардонї мегузаронанд
§4. Афзалиятдињии минтақањо барои солимгардонї
8.
Арзёбии хавфњои ѓайрирадиологї
§1. Љадвали хатарнокињо ва хавфњои ѓайрирадиологї
§2. Арзёбї ва афзалиятдињии хавфњо
§3. Стратегия оид ба идоракунии хавфњо
§4. Хавфи боќимонда пас аз амалисозии стратегияи идоракунии хавфњо
9.
Арзёбии таъсирот ба муњити зист
10. Муайян кардани вариантњои солимгардонї ва интихоби амалиётњо оид ба
солимгардонї
§1. Маќсадњои умумии тањлили вариантњо
§2. Равиши умумї ба муайянкунї ва арзёбии вариантњо
§3. Муайянкунии пешакии амалиётњои имконпазир оид ба солимгардонї ва
технологияњои дастраси солимгардонї
§4. Вариантњои скрининг
§5. Арзёбии муфассали вариантњо
§6. Муайян кардани варианти муносиб (вариантњои муносиб) -и солимгардони (аз
љумла амалиётњои мобайнї)
§7. Тањияи наќшањои махсуси кор барои майдонњо ё минтақањо бо назардошти
чорањои фавќулодда дар мавриди ягон њодиса дар ваќти солимгардонї
11. Наќшаи муомилот бо маводи боќимонда (аз љумла бо партовњои радиоактивї)
§1. Муайянкунии (идентификатсия ва тавсифдињї (характеризатсия)-и боќимондањо
(пасафкандањо)
§2. Имкониятњои камтаринкунї (минимизатсия)-и боќимондањо
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§3. Боќимондањое, ки бояд аз назорати танзимї озод карда шаванд, аз љумла онњое,
ки бояд такроран истифода ва коркард карда шаванд
§4. Боќимондањое, ки бояд дар партофтљойњо (свалкањо) гўронида шаванд (масалан
партофтљойњои шањрї)
§5. Боќимондањое, ки бо онњо чун бо партовњои муќаррарї муомила кардан зарур аст
§6. Боќимондањое, ки бо онњо чун бо партовњои радиоактивї муомила кардан зарур
аст
§7. Коркарди такрорї (коркарди пешакї, коркард ва хурдњаљмгардонї (кондитсия)
§8. Нигањдорї
§9. Интиќол
§10. Гўрониш (хокпўшонї)
12. Иртибот (коммуникатсия) ва машварат бо ҷонибњои манфиатдор
§1. Рўйхати ҷонибњои манфиатдори муайян
§2. Иртибот ва машварат
§3. Њуљљатгузорї кардани иртиботњо (робитањо), машваратњо ва љалбкунињо
§4. Бардоштани (гузоштани) масъалањо ва мушкилот, ва чї тавр њал шудани онњо
13. Системаи маљмуї (комплексї)-и идоракунї
§1. Уњдадорињо
§2. Маќсадњо, стратегияњо, наќшањо ва вавзифањо
§3. Аснод
§4. Идоракунии захирањо (имкониятњо)
§5. Идоракунии равандњо ва фаъолият
§6. Идоракунии занљираи воридот
14. Омодакунии њисоботи љамъбастї
15. Банаќшагирї пас аз солимгардонї
§1. Нигоњубин ва хизматрасонии дарозмуддат, назорати нињодї (институтсионалї)
§2. Мониторинг ва нозирї
§3. Графики мониторинг
§4. Мониторинги меъёрњои самаранокї (боздењ)
§5. Уњдадорињо оид ба маълумотњои мониторинг
16. Харољот ва наќшаи маблаѓгузорї
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Замимаи 3.
ба Меъёр ва ќоидањои гузаронидани
солимгардонии минтаќањое, ки бо маводи
радиоактивї олуда шудаанд
АМАЛИЁТЊО ОИД БА ЊИМОЯИ МУСТАЌИЛОНА
1. Барои минтақањое, ки дар онњо маводи радиоактивии боќимонда и дарозумр
мављуд аст ва барои онњо ќарори њукуматї оид ба иљозат ба зиндагонї ва барќарорсозии
фаъолияти љамъиятї ва иќтисодї ќабул гардидааст, њукумат якљо бо ҷонибњои
манфиатдор чорањои дахлдоррро барои назорати бефосилаи шуоъхўрї бо маќсади
таъмини зиндагонии устувор таъмин менамояд.
2.
Амалиётњо оид ба њимояи мустаќилона - амалиётњое мебошанд, ки онњоро
ањолї бо маслињати ҷониби масъул, маќоми танзимгар ва дигар маќомоти њокимият ё
њукумат метавонад мустаќилона иљро намояд (масалан, таѓйирот дар сохтори ѓизохўрї,
мониторинг, дезактиватсия). Чунин амалиётњо воситае мебошанд, ки тавассути он
шахсони алоњида назорати муайянро ба шуоъхўрии радиатсионии худ амалї карда
метавонанд, ва ин амалиётњо метавонанд ба комёбии умумии солимгардонї сањми муњим
гузоранд.
3. Амалиётњо оид ба њимояи мустаќилона дар он мавридњое самарабахштаранд, ки
агар тарзи њаёти одамон омили назарраси шуоъхўрї бошад. Амалиётњои хос оид ба
њимояи мустаќилона мањдудсозии ваќти воќеъшавиро дар майдон, дасткашї аз истеъмоли
баъзе мањсулоти ѓизоии истењсоли мањалл (ё кам кардани миќдори истеъмолшаванда),
њамчунин ташаббусњои сокинони мањаллиро оид ба расонидани кўмак дар солимгардонии
љойњои истифодаи умум ё боѓњои хусусии худ фаро мегирад. Якчанд равишњое
мављуданд, ки онњо чунин амалиётњоро такон мебахшанд, аз љумла:
1) тањияи стратегияњо барои њолатњои мушаххас љињати пешнињоди иттилоот дар
бораи он, ки одамон чї тавр метавонанд шуоъхўрии худро коњиш дињанд;
2) дар зарурат таъмин кардан бо дозиметрњои шахсї ва дигар таљњизоти дозиметрї
ва омўзонидани истифодабарии онњо;
3) љалб кардани ањолї ба ќабули ќарорњо.
4. Амалиётњо оид ба њимояи мустаќилона метавонанд сатњи назорати шахсиро ба
шуоъхўрии радиатсионї баланд бардоранд, вале онњо њамчунин метавонанд тарзи одатии
њаётро вайрон кунанд. Иљрои самараноки ин амалиётњо бошад, аз дарки пурраи њолат ва
огоњонии хуб оид ба амалиётњо ва нафъи овардаи онњо ба њамаи одамон вобастагї дорад.
Агар таљњизотро маќомоти њокимият пешнињод мекунанд, шахсони алоњида бояд
омўзишро оид ба истифодабарии онњо гузаранд. Барои дастгирии зарурии чунин
амалиётњо арзёбии доимии самаранокии амалиётњо оид ба њимояи мустаќилона дар сатњи
мањаллї ё фардї талаб карда мешавад.
5. Зимни гузаронидани солимгардонии минтақањое, ки дар онњо маводи
радиоактивии боќимонда аз фаъолият ё воќеа дар гузашта љойгир аст, асосноккунии
њамаи амалиётњо дар лоињаи солимгардонї талаб карда мешавад. Ин ба амалиётњое
мансуб аст, ки онњоро ҷониби ба солимгардонї масъул, Маќоми танзимкунанда ва дигар
маќомоти њокимият амалї менамояд, њамчунин ба амалиётњо оид ба њимояи мустаќилона,
ки онро шахсони алоњида бо дастгирии маќомоти њокимият ќабул менамоянд.
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Стратегияи солимгардони бояд њарду категорияњои амалиётњоро ба назар гирад ва бояд
имконияти иљрои амалиётњоро оид ба њимояи мустаќилонаи шахсони зарардида дар
љойњое, ки ин маќсаднок њисобида мешавад, таъмин намояд.
6. Амалиётњо оид ба њимояи мустаќилона њамчунин њамоњангсозї ва захирањои
инсониро барои ба одамон фањмонидани њолати радиологї ва таъмини омўзиш ва
огоњонї оид ба татбирњои њимоявї талаб мекунад. Барои таъмини мубодилаи зарурии
иттилоот, гуфтугўй ва дастгирї аз ҷониби љомеа бояд захирањо барои дастгирии
амалиётњо оид ба њимояи мустаќилона људо карда шаванд. Ин барои роњандозии алоќањо
мусоидат намуда, иштироки фаъоли љомеањои зарардидаро дар амалиётњо оид ба
солимгардонї сабук мегардонад ва бо њамин бовариро зиёд мекунад.
7. На њамаи одамон хоњиши иштирок кардан дар амалисозии амалиётњо оид ба
њимояи мустаќилонаро доранд. Вале, чунин одамон метавонанд хоњиши доштани
иттилоотро оид ба амалиётњои ќабулгардида бо маќсади назорати шуоъхўрї дошта
бошанд. Бинобар ин, ба кор андохтани роњњои гуногун ва сатњњои гуногуни робита зарур
аст.
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Замимаи 4.
ба Меъёр ва ќоидањои гузаронидани
солимгардонии минтаќањое, ки бо маводи
радиоактивї олуда шудаанд
МУНДАРИЉАИ ТАВСИЯШАВАНДАИ БАРНОМАИ ЊИМОЯИ
РАДИАТСИОНЇ ЧУН ЌИСМИ ТАРКИБИИ ЛОИЊАИ СОЛИМГАРДОНЇ
(Бо назардошти дур кардани партовњои уранї ва тозакунии объектњои собиќ оид ба
истењсоли уран)
МУНДАРИЉА
ПЕШГУФТОР (матн, маќсадњо, вазифањои умумї ва назоратї)
1.
ШАРЊИ ЛОИЊА
§1.
Таснифи мухтасари лоиња оид ба солимгардонї (њолат, харитањо,
хатарнокињои асосї, натиљањои чашмдошт, хавфњо ва амалиётњо оид ба њимояи
радиатсионї, ки бояд дар наќша баррасї карда шаванд).
§2. Шарњи њисобот (таснифи мухтасари њамаи фаслњо)
§3. Маълумоти асосї оид ба њимояи радиатсионї, ки мансуб ба лоињаи
баррасишаванда мебошанд (навъњои афканишот, ќаторњои уран-торийи табдилоти
радиоактивї, воњидњои афканишот, сатњњои табии афканишот дар минтаќа, баъзе
намоишнамунањо ва аз рўйи имконият иттилооти дигари муфид)
§4. Роњнамо (миллї ва байналмилалї), ки мансуб ба њимояи радиатсионї зимни
гузаронидани солимгардони ва идоракунии дарозмуддати мероси уранї (татбиќи
минтақањои дозавї, сатњњои назоратї), ќоидањои татбиќшавандаи амалиётњо оид ба
њимояи радиатсионї ва ѓайра мебошад.
2.
ТАСНИФИ ЛОИЊА
§1. Шарњи лоињаи солимгардонї ( њамаи амалиётњои асосии муњандисї, ки онњо бояд
баррасї карда шаванд, хатарнокињои чашмдошт ва омилњои хавфи радиатсионии мансуб
ба њар як амалиёти баррасишаванда, ки дар ќоидањои амалиётњо оид ба њимояи
радиатсионї талаб карда мешаванд)
1)
тањќиќот (пармакофти чоњњо, тавсифдињии хатарнокињо)
2)
фаъолият оид ба таъмини омодагї
3)
кофтагирї, навъбандї ва бамеъёроварии маводи паспартофта
4)
њамлунаќли паспартофтањо, маводњо
5)
фуровардан ва љобаљогузории маводи паспартофта дар хоначаи махсусан
омодакардашуда дар сохторњои нави паспартофтањо
6)
сохтани пўшаи нави њимоявї.
7)
амалиётњо пас аз солимгардони (дезактиватсияи минтақањои мањфузгоњњои
паспартофтањо, ки аз онњо паспартофтањо гузаронида шудаанд).
§2. Корхона (фабрика)-и собиќи ѓанигардонї (људокунї)
1)
тањќиќот оид ба муайян кардани миќдори инвентарї (љињоз)
2)
дезактиватсияи намноки объектњо ва дезактиватсия ба воситаи дастгоњњои
чангкашї
3)
демонтаж ( ба ќисмњо људокунї ) -и таљњизот ва љузъи боќимонда и дастгоњи
истењсоли уран
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4)
фурўѓалтонии иншоот
5)
дезактиватсия ва гўрониши таљњизот ва конструксияњои зањролудшуда
6)
њамлунаќли таљњизот ва конструксияњои зањролудшуда
3.
ЉАНБАЊОИ ТАНЗИМЇ
§1. Пешгуфтор
§2. Ќолабњои миллии њуќуќї ва талаботњои танзимї
§3. Асноди миллии роњнамо (дозањои сарњадї, меъёрњои бехатарї барои майдони
мушаххас, меъёрњои озодкунї)
§4. Ќоидањои интиќоли маводи радиоактивї (боќимондањои истењсолоти уранї)
4.
ЊИМОЯИ РАДИАТСИОНЇ
§1. Масъалањои умумї (хатарнокињои асосии радиологї ва роњњои шуоъхўрї, ки
барои њамаи категрияњои коргарони машѓули солимгардони ва ањолї чашмдошт будан
мумкин аст)
§2. Шуоъхўрии имконпазири коргарон (њисобњои нишондињанда барои
категорияњои гуногуни коргарон)
1)
коэффисиент (зариб)-њои дозавии радиоактивият
2)
шуоъхўрии зиёд (имконпазир)-и коргарон
3)
шуоъхўрии зиёд (имконпазир)-и ањолї дар ваќти иљрои наќшаи солимгардони
§3. Баёни барномаи њимояи радиатсионї барои объектњои солимгардонишаванда
1)
љузъиёти барномаи умумии њимояи радиатсионї
2)
маќсад, вазифањо ва њаљми наќшаи њимояи радиатсионї
маъмурият
омўзониш
њимояи радиатсионии шахсї
мониторинг
дозиметрия
омодагии садамавї
5.
ТАСНИФИ МУХТАСАРИ БАРНОМА ВА АМАЛИЁТЊО ОИД БА
ЊИМОЯИ РАДИАТСИОНЇ
6.
АДАБИЁТ
Иловањо (таснифи шароити (шартњои) мушаххас, агар ин љой дошта бошад,
лавозимоти умумї ва шахсї, ки барои њимояи радиатсионї зарур аст, усулњои
пешнињодшаванда барои хадамоти њимояи радиатсионї ва идоракунии маълумотњо оид
ба њимояи радиатсионї, ва ѓайра).
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Замимаи 5.
ба Меъёр ва ќоидањои гузаронидани
солимгардонии минтаќањое, ки бо маводи
радиоактивї олуда шудаанд
НАВЪЊОИ ПАРТОВЊО
1.
ШАРЊИ НАВЪЊОИ ПАРТОВЊО
1. Баровардан аз истифодабарї ва барќарорсозии муњити зисти майдонњои мероси
уранї ба муомилот бо маводи партовњои гуногуннавъ ва гуногунтабиат алоќаманд
мебошад, мисли:
1) љинси маъдани кушодашуда;
2) маводи љинси дорои маъданњои урандор;
3) маъданњо бо сатњњои маъданнокии аз нигоњи иќтисодї камсамар ё сатњњои
баланди олудакунандањо;
4) партовњои ѓанигардонї;
5) такшинњо (шламњо) аз обтозакунї;
6) ќубурњо (лўлањо) ва дигар таљњизоти технологї ва сохтор.
2. Дар ваќти солимгардонии майдони мерос ин навъи маводњо муомилоти бехатарро
дар майдон ё ќучонишро ба љойи алтернативии гўрониш талаб мекунанд. Ѓайр аз ин,
навъњои зерини маводи алоќаманд ба худи солимгардони пайдо шуда метавонанд:
1) ќабати болоии берункашидаи хок, ки бо маводи сахт ё моеъ зањролуд шудааст;
2) маъдани берункашидаи тўда, боќимондаи маъданњо ё паспартофтањо, ки бо
дигар маводњо омехта шуда метавонанд (масалан, ќабати болоии хок, маводи ба сифати
пўша ё рўя истифодашуда);
3) таркибањои металлии таљњизоте, ки такроран истифода шуда наметавонанд;
4) маводи сохтмонї (пўлод, бетон, хишт ва ѓайра), ки дар натиљаи таљдид ё
фурўѓалтонии биноњо ва дигар сохтор (масалан, нањри бкормонда) пайдо мешаванд;
5) партовњои моеъи органикї ва ѓайриорганикї, ки дар натиљаи тозакунї ва
дезактиватсияи биноњо, таљњизот ва минтақањо пайдо мешаванд;
6) партовњои сахт (масалан, боќимондањои ионмубодилавї, такшинњо), ки зимни
гузаронидани корњо оид ба дезактивавтсия пайдо мешаванд.
2.

ТАВСИФЊОИ КАЛИДИИ НАВЪЊОИ ПАРТОВЊО
§1. Љинси холї ва љинси маъдани кушодашуда
3. Аввалин партовњое, ки зимни коркарди майдон ба вуљуд меоянд, одатан ќабати
болоии органикии њосилдењи хок мебошад. Њангоми бо тарзи кушод истихрољ кардани
синфи минбаъдаи маводи партовњо одатан љинси бодхўрдашуда мебошад, ки баъди он
љинси дигари дарунхолї меояд ва бисёр ваќт онњо якљоя њамчун љинси маъдани
кушодашуда тасниф карда мешаванд. Онњо одатан ќисми зиёди њаљми њамаи маводеро
ташкил медињанд, ки нигањдорї ё гўронишро талаб мекунанд. Њангоми истихрољи
шахтавии миќдори љинси дарунхолї, ки онњоро берун кашида гирифтан зарур меояд,
одатан хеле кам аст, ва он дар натиљаи фаъолият бо маќсади таъмини дастрасї ба маъдан,
масалан аз њисоби кушодани шахтањо ва конњои уфуќї пайдо мешавад.
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4. Дар он ваќте, ки миќдори уран дар ин маводњо аз нуќтаи назари сарфа ё истихрољ
метавонад кам бошад, миќдори радионуклидњо (асосан уран ва радий ва масулоти фаръии
дахлдор) метавонад барои олудашавии сатњї ё олудашавии обњои зеризаминї кифоя
бошад, ва ё ба шуоъхўрии љамоати њамсоя бевосита тањдид намояд. Љинси холї баъзан
мафњуми нисбие мебошад, ки ба маъдани истихрољшаванда мансуб аст. Маводњо
метавонанд маъданњои дигари ќобили таваљљуњ дошта бошанд. Онњо њамчунин
маъданњои ба муњити зист таъсиркунанда низ дошта метавонанд, ки онњо кислота тавлид
мекунанд ва унсурњои зањрнок, аз љумла металлњои вазнин ва марги муш доранд.
§2. Маводи аз нигоњи иќтисодї камсамар ва маъданњои камтаркиб
5. Инњо маводи мобайнї мебошанд, ки ба категорияи байни љинси холї ва маъдани
истихрољшаванда мансубанд. Он чи, ки аз нигоњи иќтисодї камсамар дониста мешавад,
бо гузашти ваќт метавонад вобаста ба нарх технологияи дастраси ѓанигардонї таѓйир ё
ба ва ба мањсулоти нињої расонида шавад. Бинобар ин, бисёр корхона (комбинат)-њо ба
маводи аз нигоњи иќтисодї камсамари анборшуда дар ваќти талаботи зиёд доштан ё пеш
аз анљомёбии истифодабарї мегузаранд.
6. Агар варианти ѓанигардонї баррасї карда намешавад, муомилоти нињої бо чунин
маводњо дар доираи раванди солимгардонї таваљљуњро ба он далел, ки онњо метавонанд
сабаби таъсироти номусоид ба муњити зист гарданд, талаб мекунад. Хусусан, хавф он, ки
парагенезиси маъданњо сабаби зиён барои муњити зист мегардад, вуљуд дорад. Њолати
бештар хос мављудияти маъданњои сулфидї бо миќдори кофї барои њосилшавии зањбури
кислотавии љинси кўњї мебошад. Ин метавонад барои муњити зист хатарнокии зиёд
оварад, зеро таъсирот метавонад тавассути муњити обї, њамчунин тариќи хок пањн шавад.
§3. Партовњо аз кўфта майда кардан ва коркарди такрорї
7. Партовњои ѓанигардонї навъи умумитар ва калонњаљми навъи партовњои
коркарди такрорї буда, ба истењсолоти уранї алоќаманд мебошанд. Партовњо натиљаи
раванди майдакунї (резакунї) мебошагнд, ки он аз майдакунии пайдарпай ва кўфтакунии
љинси кўњии синфи маъданї барои истењсоли маводи нисбатан якљинсаи ќумшакл иборат
аст. Сипас ин мавод мавриди ишќорронї бо ишќорњо ё реагентњои кислотавї ва
људокунии уран ќарор дода мешавад.
8. Дар мањфузгоњ партовњо бо андозаи ќуми майда љойгир карда мешаванд.
Партовњо одатан фаъол (ѓайриинертї) мебошанд, барои он, ки дар онњо на танњо маводи
майда кўфташуда, ки онро моњиятан реактивитар мегардонад, балки њамчунин
боќимондањои реактивњои химиявї, аз љумла, масалан, оксидкунандањо, хунсокунандањо
ва мањлулњои ишќорравонанда мављуданд. Ѓайр аз ин, аз аксарияти таркибањои
радиоактивии дар партовњо танњо уран људо карда мешавад. Масъала ба гўрониши нињої
ба њаљмњои калони љисмї, хосиятњои мураккаби геотехеникї, ки ба таќсимоти борики
гранулометрї алоќаманданд, ва хавфњои радиологї ва токсикологї барои муњити зист ва
саломатии инсон вобаста аст.
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§4. Партовњои алоќаманд ба ишќорронии тўдавї (анбуњї, ѓулї)
9. Ишќорронии тўдавї ин усули барќарорсозии уран бевосита аз маъдан дар он
намуде, ки он аз шахта ё аз пулпа људо карда мешавад, ки одатан урани навъи паст бе
гузашти раванди дар боло баёншудаи майдакунї (резакунї) мебошад.
10. Ишќорронии тўдавиро аз рўйи схемањои гуногун иљро кардан мумкин аст. Дар
њар гуна маврид барои љамъоварии мањлули ѓанї бояд љилдњо ё полдерњо бо пўшаи тагии
обнагузаронанда сохта шавад. Баъд аз анљоми ишќорронї ин тўдањоро дар љояш боќї
гузоштан мумкин аст, ё маводи онњоро ба љойи гўрониш ба хотири озод кардани љой
барои маъдани тоза гузаронидан мумкин аст.
11. Хосиятњои химиявии уран имкон медињанд, ки равандњои њам ишќорї ва њам
кислотавии ишќорронї бомувафаќќият истифода карда шаванд. Интихоб аз маъдан ва
маъданнокии љинсњои њамроњшаванда вобаста аст. Новобаста аз он, ки маводи нисбатан
бузург, ки аз љинсњои гуногунандоза аз харсангњо ё ќайроќсангњо то шаѓал иборатанд,
метавонанд назар ба маводи майдакардашуда камреактив бошанд ва дар боќимондањо
бисёр таркибањои аз нигоњи химиявї фаъоли радиоактивї, мисли сулфидњо боќї
мемонанд. Бинобар ин, онњоро њамчун маводе баррасї кардан зарур аст, ки ба муњити
зист ва саломатї зарар меорад.
§5. Партовњо ва боќимондањо аз фаъолият оид ба ишќорронии зеризаминї
12. Уранро бо роњи ворид кардани мањлулњои кислотавї ё ишќорї ба ќабатњои асосї
ва кашиди гирифтани мањлули сершуда тариќи чоњи кофташуда људо кардан мумкин аст.
Одатан ин аз сатњ иљро карда мешавад, вале дар гузашта ин дар комбинатсия бо
истихрољи зеризаминї иљро карда мешуд.
13. Зимни ишќорронии зеризаминї партовњои сахт хеле кам њосил мегарданд, зеро
дар ин маврид љинси холї ё маводи маъдандор ѓайр аз оне, ки њангоми кофтан (буридан)
пайдо мешавад, ба сатњ људо карда гирифта намешавад. Вале њангоми барќарорсозии
уран партовњои сахт ва моеъ пайдо мешаванд, аз љумла:
1) боќимондаи хушк ва такшин аз нейтрализатсияи мањлулњо;
2) ќатрон (ќир)-њои ионмубодилавии коркардшуда;
3) боќимондањои намакдор ва полоя (филтр)-њои истифодашуда аз дастгоњњои
фишордињии баръакс;
4) тањнишастањо дар ќубурњо, насосњо, клапанњо ва полояњо (филтрњо) ва ѓайра);
5) боќимондањо аз нањрњо-буѓкунандањо;
6) агентњои изофии хунсошудаи ишќорравонанда.
§6. Такшин (шлам) аз обтозакунї
14. Муомила бо обе, ки дар ваќти иљрои амалиётњо оид ба солимгардонї олуда
шудааст ва аз истифодабарї гирифта шудааст, бояд ба барномаи муомилот бо партовњо
дохил карда шавад. Барои тоза кардани об якчанд усулњо вуљуд доранд. Бисёре аз ин
расмиёт боиси пайдошавии баъзе шаклњои боќимондањо, масалан, тањнишастањо,
такшинњо (шламњо), моддањои буѓшаванда ё ќатронњои ионмубодилавї мегардад, ки онњо
бозтавлид ва барќарор карда намешаванд. Муњим аст, ки наќшаи муомилот барои њар
гуна барномаи обтозакунї (ки он баъд аз анљоми солимгардонї иљро карда мешавад)
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баррасии нигањдории нињоии такшин (шлам), хушккунии такшин ва интиќоли такшинро
ба љойи нигањдорї ё гўрониш дар бар гирад.
§7. Боќимондањои инфрасохтор оид ба дезактиватсия ва демонтаж (ќисмљудокунї)
15. Њангоми дезактиватсия ва ё демонтаж (ба ќисмњо људо кардан) -и объектњо
партовњои зиёде њосил мешаванд. Ба онњо боќимондањои љисмї (физикї)-и инфрасохтор
мансуб аст, ки он такроран истифода ва коркард шуда наметавонад. Ин метавонад маводи
биноњо, пўлоди конструксионї, пўшањои роњсозї, боќимондањои таљњизот ва механизмњо
барои истихрољ ва резакунї бошанд. Њамчунин партовњое, мисли мавод ва агентњои
тозакунанда, ки зимни дезактиватсия кардани объектњо истифода шудаанд, ќум ва шаѓал,
оби зањролудшуда аз шўстушўи фишории дастгоњњо ва таљњизот, ранги људошуда аз
таљњизоти тозакунанда ё ќатрони ионмубодилавї, ки зимни гузаронидани дезактиватсия
истифода шудаанд, низ ба вуљуд омада метавонанд.
16. Дар аксари мавридњо зимни муомилот бо чунин партовњо усули хурдњаљмгардонї
(кондитсионї) истифода мешавад, ки он нољунбо шудани партовњоро таъмин мекунад.
Бисёр ваќт ин бо роњи иловакунии партовњои сахт ва такшин, мисли боќимонда аз
тозакунии ќумфавворавї ва боќимондањо дар полоя ва дар омехтањои сементии ба блокњо
рехташаванда иљро карда мешавад. Мављудияти семент ё дигар агентњои банданда
њаракатмандии олудакунандањои имконпазирро суст мегардонад.
17. Баъзе маводњоро ба силидрњои металлї ё контейнерњои монанд љойгир кардан
мумкин аст. Њамаи ин партовњо, њам хурдњаљмгардонидашуда ва њам нашуда, бояд бо
тарзи бехатар ва тасдиќшуда гўронида шаванд. Одатан онњо дар љойњои таъйиншудаи
нањрњои мањфузгоњњо, дар мањфузгоњњои тасдиќшуда барои партовњои пастфаъол
(камфаъол), ки дар майдон бо ин маќсад сохта шудаанд, љойгир карда мешаванд, ё ба
чунин мањфузгоњњо аз беруни майдон оварда мешаванд.
§8. Хокњои олудашуда
18. Дар ваќти истифодабарии майдон хокњо дар майдон ва берун аз он метавонанд
бо радионуклињо ва металлњои вазнини дар маъданњо мављуда ё чунин маводњо, мисли
равѓани молиданї ё мазут олуда шаванд. Ин хокњо бояд аз расмиёти солимгардонї
гузаранд ё бояд ба тарзи бехатар гўронида шаванд. Усулњои зиёди коркард дар љойи
љойгиршавї, дар майдон ва берун аз майдон вуљуд доранд.
19. Агар методологияи солимгардонї дар љойи љойгиршавї татбиќ шуда натавонад,
зарур аст, ки хок ба воситаи чунин механизмњо, мисли хокканњо (скреперњо), грайдерњо ва
булдозерњо љамъ карда шавад, ва ба майдони дахлдор барои гўрониши нињої ё
махкампўшонї (герметизатсия) ё барои коркарди такрорї оварда шавад. Коркарди
такрории хос барои радионуклидњо, ки бояд ё дар майдон ё берун аз майдон иљро карда
шавад, шўста равонидани радионуклидњо аз хок мебошад. Моеъњои олудашуда (обдор)-и
њосилшуда бояд тоза ва боќимондањо дар ягон љой гўронида шаванд.
20. Дар ваќти раванди солимгардонии хок бояд чорањо оид ба чангравонї ва
нигањдории тањнишастањо аз обњои равон татбиќ карда шаванд. Њамлунаќл ва боркарди
ин маводњо бояд тибќи талаботњои амалкунандаи њуќуќї ва меъёрї оид ба њифзи мењнат
ва бехатарии коргарон гузаронида шавад.
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§9. Партовњои дигар ва партовњои истифодашаванда
21. Зимни истихрољ ва коркарди такрории маъданњои урандор ва минбаъд гирифтан
аз истифодабарї, ва барќарорсозии муњити зист, партовњои дигари радиоактивї ва
ѓайрирадиоактивї ба вуљуд меоянд, ки ба категорияњои дар боло зикршуда мансуб
намебошанд.
22. Њамаи партовњои истифодашаванда, бо назардошти реагентњои технологии
истифоданашуда, сўзишворї ва маводи бандубастшуда ва монанди инњо, бояд аз майдон
баъди озодкунии онњо барои истифодаи такрорї дур карда шаванд ё ба ќабати њимоявї
гирифта шаванд. Муњим аст, ки дар дараљаи зиёди имконпазир маводњо такроран коркард
ва истифода шаванд. Њамчунин муњим аст, ки зимни иљрои раванди солимгардонї боќї
намондани чунин маводњо ва майдонро олуда накардани онњо таъмин карда шавад.
23. Новобаста ба он, ки ташвиши асосї метавонад ба олудашавии зиёди радиоактивї
алоќаманд бошад, дар раванди солимгардонии майдон бояд дигар олудакунандањои
имконпазир, ки метавонанд ба муњити зист таъсири номусоид оваранд, мисли химикатњои
органикї ва металлњои вазнин, низ ба назар гирифта шаванд. Ба сифати мисол инњоро
овардан мумкин аст:
1) истифодаи чўбу тахта аз конструксияњои чўбини шахтањо;
2) партовњои озмоишгоњї (зарфи шишагї, либос ва монанди ин):
3) такшинњо дар ќубурњо, насосњо, клапанњо ва полояњо (филтрњо) ва ѓайра:
4) равѓанњо ва маводи молиданї аз дастгоњњо ва механизмњо.
24. Муомилот бо чунин партовњо бояд тибќи меъёр ва ќоидањои амалкунанда амалї
карда шавад. Агар коркарди такрорї ё истифодаи такрории маводњо баъд аз
дезактиватсия ва озодкунї ѓайриимкон аст, пас онњо бояд дар объектњои тасдиќшуда дар
майдон ё берун аз майдон гўронида шаванд. Фурўхтани чунин маводњо метавонад барои
љуброн кардани харољот ба барномаи солимгардонї каме даромад оварад, њамчунин
харољотро ба гўрониши чунин маводњо коњиш дињад.
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