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Меъѐрњо ва ќоидањо МЌ 03.004-11 «Талаботњо нисбат ба
таъмини бехатарии радиатсионї њангоми љамъоварї (захира)
кардани пораву партовњои металлњои сиѐњ ва ранга» (минбаъд меъёрњо ва ќоидањо), ки мутобиќи моддањои 5 ва 8-и Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бехатарии радиатсионї» аз 1
августи соли 2003 тањти № 42, моддаи 10-и Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи љамъоварии пораву партовњои металлњои
сиѐњ ва ранга» аз 28 феврали соли 2004 №2, «Ќоидањои таъмини
бехатарии радиатсионї» тањти №402 аз 18 июни соли 2008 ва
«Меъѐрњои бехатарии радиационї» тањти № 237 аз 16 январи соли
2007 дар Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта
шудаанд, тањия гардидааст, талаботњоро оид ба таъмини бехатарии
радиатсионии ањолї њангоми љамъоварї (захира) кардани пораву
партовњои металлњои сиѐњ ва ранга муќаррар менамоянд.
1. Соҳаи истифодабарї
1) Иљрои ин меъерњо ва ќоидањо барои соҳибкорони инфиродї ва
шахсони ҳуқуқие, ки бо фаъолияти љамъоварї (захира) кардан ва
фурўши пораву партовњои металлњои сиѐњ ва ранга машғуланд,
ҳатмист.
2) Меъёрњо ва ќоидањои мазкур талаботњоро нисбат ба таъмини
бехатарии радиатсионї ҳангоми љамъоварї (захира) кардан ва
фурўши пораву партовњои металлњои сиѐњ ва ранга, аз љумла ташкил
намудан ва гузаронидани назоратҳои радиатсионии онҳо, муоинаи
воситаҳои нақлиѐт (таљҳизот), ки барои ба оҳанпораҳо табдил додан
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пешбарї шудаанд, инчунин тартиби ба расмият даровардани хулосаи
радиатсиониро ба низом медарорад.
3) Амали меъёрњо ва ќоидањои мазкур ба муомилот бо пораву
партовњои металлњои сиѐњ ва рангаи дар натиљаи аз
истифодабарории конструксияҳо ва таљҳизотҳои дар корхонаҳои
комплекси ядрої-сўзишворї њосилшуда ва ба муносибатњои
љамъоварии (хариди) порањои металлњои ќиматбањо дахолат
намекунад.
2. Муқарароти умумї
4) Меъерњо ва ќоидањои мазкур бо мақсади таъмини бехатарии
радиатсионии шаҳрвандон ва истиснои имконпазирии ифлосшавии
радиоактивии муҳити зисти инсон њангоми љамъоварї (захира)
кардани пораву партовњои металлњои сиѐњ ва ранга ба амал тадбиқ
карда мешаванд.
5) Соҳибкорони инфиродї ва шахсони ҳуқуқї, ки ба љамъоварї
(захира) кардани пораву партовњои металлњои сиѐњ ва ранга
машғуланд, бо мақсади ошкор намудани ифлосиҳои радиоактивии
пораву партовњои металлњои сиѐњ ва ранга ѐ мавчудияти манбаъҳои
маҳдуди афканишоти ионофар назорати истењсолии радиатсионии
онњоро бо истифодаи усулњои дозиметрї ва радиометрї љорї
менамоянд.
6) Зимни аз истифодабарории воситаҳои нақлиѐт ва дастгоҳҳо
(тайѐраҳо, чархболҳо, киштиҳо, вагонҳои роҳи оҳан, локомативҳо,
дегҳо, систернаҳо ва ғайра), ки дар онњо асбобҳо, дастгоҳҳо ва дигар
таљҳизотҳои доимї ва сайѐр бо манбаъҳои афканишоти ионофар
мављуд буданд, нишондиҳандаи асбобҳои дар таркибашон
радионуклид дошта, ѐ нигоҳдорї ва ѐ ҳамлу нақли моддаҳои
радиоактивї гузаронида шудаанд, назорати истеҳсолии радиатсионї
қабл аз људо намудани онҳо ба пораву партовњои металлњои сиѐњ ва
ранга гузаронида мешавад.
7) Тудаи оҳанпораи манбаъҳои маҳдуд ва ифлосиҳои
радионуклидҳои алфа- ва бетта–фаъол надошта, ки тавоноии
максималии дозаи эквивалентии гамма-афканишот дар наздикии
сатҳи онҳо (бо тарҳи саҳми фони табиї) аз 0,2 мкЗв/соат зиѐд нест, аз
рўи бехатарии радиатсионї барои истифодабарї дар қаламрави
Љумҳурии Тољикистон бе ягон маҳдудият роҳ дода мешавад. Ба онҳо
хулосаи маќоми танзимгар дар соњаи таъмини бехатарии
радиатсионї оиди мутобиқат кардан ба меъѐрҳои бехатарии
радиатсионӣ тартиб дода мешавад.
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8) Барои фурўш (аз љумла барои гудохтан дар корхонаҳои
металургї) тўдаи оҳанпорае, ки хулосаи маќоми танзимгарро дар
соњаи таъмини бехатарии радиатсионї оиди ба мувофиқати он ба
меъёрњо ва ќоидањои мазкур дорад, роҳ дода мешавад.
9) Ҳангоми ошкор намудани пораву партовњои металлњои сиѐњ ва
рангае, ки аз рўи натиљаҳои назорати радиатсионї наметавонанд бе
маҳдудият барои истифодабарии роҳ дода шаванд, ташкилоти
назорати радиатсионї гузаронида, инчунин соҳиби пораву партовњои
металлњои сиѐњ ва ранга дар ин бора ба маќоми танзимгар дар соњаи
бехатарии радиатсионї дар қаламрави зери назоратбуда ѐ объекти
назорат, ки дар он пораву партовњои металлњои сиѐњ ва ранга
нигоҳдошта мешаванд, саривақт бояд иттилоъ диҳанд. Муомилоти
минбаъда бо онҳо бояд бо мувофиқа бо маќоми танзимгар дар соњаи
бехатарии радиатсионї бо назардошти талаботи меъёрњо ва ќоидањои
бехатарии радиатсионї гузаронида шавад.
10) Ҳамаи манбаъҳои маҳдуди дар пораву партовњои металлњои
сиѐњ ва ранга дарѐфт гардида бояд аз он дур карда шаванд. Аз
оҳанпора људо намудани манбаъҳои маҳдуд, ки тавоноии дозаи
эквивалентии гамма – афканишот дар масофаи 10 см аз онҳо зиѐда аз 1
мкЗв/соат ѐ ифлосиҳои сатҳии радиоактивї доранд, метавонад танҳо
ба қувваи ташкилоти махсусгардонидашуда ѐ мутахасисони махсус
тайѐркардашудаи ба ҳайати коркунони гурўҳи А тибќи меъѐрҳои
бехатарии радиатсионии амалкунанда гузаронида шавад.
3. Мафњумњои асосї
11) Мафњумњои асосие, ки дар меъёрњо ва ќоидањои мазкур
истифода шудаанд:
а) оњанпора (пораи металњои сиѐњ ва ранга) – аз партовњои
истењсолот ва истеъмолот иборат аст, ки аз маснуоти нодаркор ва ѐ
хусусиятњои истеъмолии худро гумкардаи саноатї ва таъиноти
маишї, ќисматњои он, таљњизоту механизмњо, конструксияњо,
воситањои наќлиѐт, техникаи њарбї ва манбаъњои дигар њосил шуда,
танњо барои коркарди дубора таъин гардидаанд;
б) љамъоварии оњанпора– фаъолияти хољагї доир ба љамъоварї
кардан, харидан, људо карда гирифтан ва интиќол додани металњои
сиѐњ ва ранга ба амбори нигоњдории муваќќатї, коркард ва ѐ
истифодаи нињоии онњо дар корхонаи маталлургї;
в) коркарди оњанпора- фаъолияти хољагї доир ба љамъоварии
пораи металлњои сиѐњ ва ранга барои истифода бурдан њамчун ашѐи
хоми истењсолоти металлургї (људо кардан ба хелњо, буридан, реза
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кардан, фушурдан, брикет сохтан, гудохтан ва ѓайра), ки дар натиља
шакл ѐ њолати аввалаи онњо таѓир меѐбад;
г) фурўши (ё додани) оњанпора – фурўхтан, бепардохт ѐ бопардохт
ба шахси сеюм додани оњанпораи љамъоварї ва ѐ коркардашуда;
д) манбаъњои мањдуд – порчањои алоњидаи оњанпорае, ки дар
наздикии сатњи он (дар масофаи на зиѐда аз 10 см) ќимати тавоноии
дозаи экспозитсионии гамма –афканиашоти радионуклидњои дар
таркибаш буда (ба истиснои фони табиї) аз 0,2 мкЗв/с зиѐд аст;
е) тавоноии дозаи эквивалентии гамма – афканишот - тавоноии
дозаи эквивалентии гамма-афканишоти радионуклидњои таркиби
оњанпора дар наздикии сатњи тўдаи (пора) оњанпора (дар масофаи на
зиѐда аз 10 см) буда (ба истиснои фони табиї);
ѐ) тавоноии максималии дозаи эквивалентии гамма-афканишот тавоноии дозаи эквивалентии максималии гамма-афканишот
ќайдшудаи радионуклидњои таркиби дар наздикии сатњи тўдаи
(порча) оњанпора (дар масофаи на зиѐда аз 10 см) буда (ба истиснои
фони табиї);
ж) тўдаи оњанпора:
- миќдори порањои металлњои сиѐњ ва рангаи алоњида
љойгиршудае, ки барои бор кардан ба воситаи наќлиѐт омода карда
шудааст ва барои фурўш муќаррар шудааст;
- порањоии металлњои сиѐњ ва рангаи ба воњиди наќлиѐт
(платформа, вагон, автомобил, контейнерњои боркашонї в ѓайрањо)
боркардашуда;
- порањои металлњои сиѐњ ва рангае, ки дар ду ва ѐ зиѐда воњидњои
наќлиѐт боркарда шудаанду якбора ба суроѓаи як ќабулкунанда
мераванд.
4. Назорати радиатсионии пораву партовњои металлњои сиёњ ва
ранга
12) Назорати радиатсионии пораву партовњои металлњои сиѐњ ва
рангаи дар қаламрави Љумҳурии Тољикистон захирашаванда ва аз
қаламрави он интиқолшаванда барои саривақт дарѐфт намудани
ифлосиҳои радиоактивии пораву партовњои металлњои сиѐњ ва ранга
гузаронида мешавад.
Назорати радиатсионии пораву партовњои металлњои сиѐњ ва
ранга гузаронида мешавад:
- зимни қабули оҳанпора, аз он љумла дар нуқтаҳои
љамъории оҳанпора;
- зимни тайѐр намудани тўдаи оҳанпора барои фурўш;
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- қабл аз фурўши оҳанпораҳои дар воситаҳои нақлиѐт бор
кардашуда.
13) Дар ташкилотҳое, ки ба љамъоварии пораву партовњои
металлњои сиѐњ ва ранга машғуланд, назорати истеҳсолии
радиатсионї гузаронида мешавад. Он аз тарафи маќоми танзимгар
дар соњаи таъмини бехатарии радиатсионї ѐ шахси барои назорати
истеҳсолии радиатсионї мутасаддї тибқи тартиби махсус
таҳиягардида
гузаронида
мешавад.
Назорати
истеҳсолии
радиатсионии ҳамаи оҳанпораҳои ба ташкилот воридшаванда њатмї
аст.
14) Тартиби гузаронидани назорати истеҳсолии радиатсионии
пораву партовњои металлњои сиѐњ ва ранга бо маќоми танзимгар дар
соњаи таъмини бехатарии радиатсионї мувофиқа карда мешавад
(моддаи 10 Ќонуни Чумҳурии Точикистон “Дар бораи бехатарии
радиатсионї”).
15) Дар майдонча ва биное, ки барои чойгир кардани оҳанпораҳо
пешбинї шудааст, қабл аз оғози фаъолият гузаронидани назорати
радиатсионї бо мақсади истиснои ифлосии радиоактивї лозим аст.
16) Назорати истеҳсолии радиатсионии оњанпораҳо аз рўи сатњи
гамма – афканишот гузаронида мешавад ва он бояд дарѐфти
манбаъҳои маҳдудро дар оњанпора ѐ ифлосии радиоактивии онро бо
гамма – радионуклидҳо таъмин намояд. Барои гузаронидани
назорати истеҳсолии радиоактивии тўда ва партовњои металњои сиѐњ
ва ранга вобаста ба ҳаљми оҳанпораҳои захирашаванда метавонанд
чї воситаҳои доимии автоматикии назорати радиатсионї (дарвозаҳо,
пояҳо ва ғайра) ва чї воситаҳои сайѐри назорати радиатсионї (гамма
дозиметрҳо, радиометрҳои љустуљўї ва ҳоказо) бурда шаванд.
17) Натиљаҳои назорати истеҳсолї дар дафтари махсус (Замимаи
1) қайд карда мешаванд, ки аз рўи натиљаи онҳо протоколи назорати
радиатсионї барои тўдаи оҳанпораҳо тартиб дода мешаванд. Дар
сутуни махсуси журнали қабули оҳанпораҳо навиштани натиљањои
ченкунї роҳ дода мешавад.
18)
Шахсоне,
ки
назорати
истеҳсолии
радиатсионии
оҳанпораҳоро мегузаронанд, барои саривақт, бо пуррагї ва
боэътимод гузаронидани онҳо тибқи ќонунгузории Љумҳурии
Тољикистон ва меъёрњо ва қоидаҳои мазкур љавобгар мебошанд.
19) Назорати радиатсионии тўдаи оҳанпора, ки барои фурўш
тайѐр карда шудааст, инчунин воситаҳои нақлиѐти бо оҳанпора пур
кардашуда аз љониби ташхисгоҳҳои назорати радиатсионї, ки бо
тартиби муқараркардашуда барои доро шудан ба ҳуқуқи
гузаронидани чунин ченкунињо аккредитатсия шудаанд, гузаронида
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мешавад. Натичаҳои назорати радиатсиони тўдаи оҳанпора дар
протоколи ченкунї қайд карда мешаванд.
20) Ба бузургиҳои (параметрҳои) назоратшавандаи ифлосии
радиоактивии тўдаи оҳанпорањо дохил мешаванд:
- тавоноии дозаи эквивалентии гамма – афканишот;
- мављудияти
ифлосиҳои
сатҳии
радиоактивї
бо
радионуклидҳои алфа – фаъол;
- мављудияти
ифлосиҳои
сатҳии
радиоактивї
бо
радионуклидҳои бетта – фаъол.
21) Қабл аз бор кардани тўдаи оҳанпораҳо ба воситаҳои нақлиѐт
назорати радиатсионии он барои санчиши мављуд набудани
манбаъҳои маҳдуди гамма – афканишот, инчунин санљиши
интихобии набудани ифлосии радионуклидҳои алфа- ва бета фаъол
гузаронида мешавад.
22) Барои тўдаи оҳанпораҳои ба хориљ интиқолшаванда ѐ ба
тариқи транзит аз қаламрави Љумҳурии Тољикистон гузаранда,
санљиши тавоноии дозаи эквивалентии гамма-афканишот дар сатҳи
нақлиѐти барои фиристонидан омодабуда гузаронида мешавад.
23) Иљрои меъёр ва қоидаҳои мазкур зимни захира ва фурўши
оҳанпораҳо аз тарафи маќомоти танзимгар дар соњаи таъмини
бехатарии радиатсионї назорат карда мешавад.
5. Муоинаи радиатсионии воситаҳои нақлиёт (таљҳизот) – е, ки
барои ба оҳанпора табдил додан пешбинї шудаанд
24) Зимни гузаронидани муоинаи
радиатсионии воситаҳои
нақлиѐт (таљҳизот) – е, ки барои ба оҳанпора табдил додан пешбинї
шудаанд, нисбати дар онҳо набудани манбаъҳои афканишоти
ионофар ва ифлосиҳои радиоактивї бояд боварї ҳосил кард.
25) Соҳиби воситаи нақлиѐт (таљҳизот)-е, ки барои ба оҳанпора
табдил додан пешбинї шудааст, таљзияи техникии ҳамаи асбобҳои
дорои манбаъи радиоактивї (ќайдкунакҳои яхбандї, зарядгардонҳои
системаи афрузиши муҳарикҳо ва системаҳои навигатсионї,
огоҳидиҳандањои радиоизотопии дуд, блокњои баќайдгирандаи
таљњизотњои дозиметрии киштї, сатҳченкунакҳо, зиччиченкунакҳо ва
дигар
асбобҳои
радиоизотопї,
инчунин
асбобҳои
дорои
равшанитаркиби доимамалкунанда)-ро мегузаронад. Бояд ба мављуд
набудани ифлосиҳои радиоактивии иншоот, ки метавонад дар рафти
истифодабарї ва таљзияи техникии манбаъҳои радиоактивї рух
диҳад, боварї ҳосил кард. Ҳангоми ошкор нагардиани соҳибмулк
корҳо оид ба таљзияи техникї дар зери назорати маќоми танзимгар
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дар соњаи таъмини бехатарии радиатсионї, ки воситањои наќлиѐт
(таљњизот) дар ќаламрави зериназоратии онњо љойгир шудааст,
гузаронида мешавад.
26) Санљиши воситаҳои нақлиѐт (таљҳизот)–и барои ба оҳанпора
табдилдињї пешбинишуда аз љониби ташкилотҳое, ки мувофиқи
тартиботи муқараргардида дар соҳаи ченкунии мазкур аккредитатсия
шудаанд, гузаронида мешавад .
27) Зимни рафти назорати радиатсионии воситаҳои нақлиѐт
(таљҳизот) дарѐфт намудани манбаъҳои маҳдуд ѐ ифлосии
радиоактивї соҳиби он ва ташкилоте, ки назорати радиатсионї
гузаронидааст, вазифадоранд дар ин бора саривақт ба маќоми
танзимгар дар соњаи таъмини бехатарии радиатсионї ѐ ба филиалҳои
он дар ќаламрави назоратї, ки воситаҳои нақлиѐт (таљҳизот) дар он
воқеъ гаштаанд, хабар дињанд. Чорабинињои минбаъда оид ба
таљзияи техникии манбаъҳо ѐ дезактиватсия бояд дар зери назорати
маќоми танзимгар дар соњаи таъмини бехатарии радиатсионї
мувофиқи талаботи меъёрњо ва қоидаҳои мазкур (бандњои 43 ва 45)
гузаронида шаванд.
28) Зимни дарѐфт намудани манбаъҳои маҳдуд ѐ ифлосии
радиоактивии воситаҳои нақлиѐт (таљҳизот) соҳиби он бояд шароити
бехатарї барои саломатии аҳолї ва муҳити зист, усулҳои нигоҳдорї,
безараргардонї ва гўронидани манбаъҳои дарѐфтшударо мувофиқи
қоидаҳои амалкунанда таъмин намояд. Ў бояд ҳамаи пешниҳодҳои
маќоми танзимгар дар соњаи бехатарии радиатсиониро иљро намояд,
барои гузаронидани санљишҳои такрорї воситаи нақлиѐт (таљҳизот),
инчунин ҳуљљатҳои тасдиқкунандаи иљрои чораҳои пешниҳодшуда, аз
он љумла протоколҳои ченкунии анљомдодаи ташхисгоҳи назорати
радиатсиониро пешнињод намояд.
29) Воситаи нақлиѐт (таљҳизот) барои табдилдињї ба оњанпора
дар қаламрави Љумҳурии Тољикистон бе ягон мамоният аз рўи
бехатарии радиатсионї ҳангоми дар он набудани манбаъҳои
афканишоти ионофар ва ифлосиҳои радиоактивї ва ҳангоми дар
сатҳи болоии он на зиѐда аз 0,2 мкЗв/соат (ба истиснои саҳми фони
табиї) будани тавоноии дозаи гамма-афканишот роҳ дода мешавад. Ба
чунин воситаи нақлиѐт (таљҳизот) маќоми танзимгар дар соњаи
таъмини бехатарии радиатсионї оид ба мутобиқати он ба талаботҳои
бехатарии радиатсионӣ хулосаи радиатсионї медиҳад.
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6.Талабот ба усулҳои назорати радиатсионии пораву партовњои
металлњои сиёњ ва ранга
30) Назорати истеҳсолии радиатсионии пораву партовњои
металлњои сиѐњ ва ранга дар бар мегирад:
- назорати радиатсионии оҳанпораи ба ташкилоти
захиракунанда воридшуда бо мақсади дарѐфт намудани
ифлосии радиоактивии он ѐ мављудияти манбаъҳои
маҳдуди гамма – афканишот;
- ченкунии тавоноии дозаи гамма–афканишот дар сурати
мушоҳидаи болоравии фони радиатсионї дар наздикии
тўда ва ѐ пораи оҳанпора.
31) Усули назорати радиатсионии истеҳсолї бояд таъмин намояд:
дарѐфти боэътимоди ҳодисаи баландшавии гаммаафканишотро дар наздикии сатҳи тўдаи оҳанпора зиѐда
аз 0,05 мЗв/соат бар фони табиї;
ошкор намудани ҳамаи манбаъҳои маҳдуди дар тўдаи
оҳанпора вуљуд дошта, ки дар масофаи 10 см аз сатҳи
туда (воситаи нақлиѐт) тавоноии дозаи эквивалентии
гамма-афканишот зиѐда аз 0,2 мкЗв/соатро ба вуљуд
меоранд;
ошкорсозии кафолатноки ҳамаи манбаъҳои маҳдуди дар
тўдаи оҳанпора мављуда, ки дар масофаи 10 см аз манбаъ
тавоноии дозаи эквивалентии гамма-афканишоташ зиѐда
аз 1 мкЗв/соатро ба вуљуд меоранд.
32) Назорати радиатсионии тўдаи оҳанпорае, ки аз љониби
ташхисгоҳи назорати радиатсионї гузаронида мешавад, дар бар
мегирад:
дар тўдаи оҳанпора ошкор намудани манбаъҳои маҳдуди
гамма-афканишот;
гузаронидани ченкунии тавоноии дозаи эквивалентии
гамма-афканишот дар сатҳи тўдаи оҳанпора;
санљиши интихобии мављудияти ифлосиҳои сатҳии пораи
металлњои сиѐњ ва ранга бо радионуклидҳои алфа ва
бетта фаъол;
гузаронидани тафтиши радиатсионии воситаи нақлиѐти
холии барои кашонидани тўдаи оҳанпора пешбинї шуда,
инчунин ченкунии тавоноии дозаи эквивалентии гаммаафканишот дар сатҳи болоии воситаи нақлиѐтии
бордошта.

9

33) Усули назорати радиатсионии тўдаи оҳанпора, ки аз тарафи
ташхисгоҳи назорати радиатсионї гузаронида мешавад, бояд таъмин
намояд:
муайянкунии
эътимодноки
мављудияти
гамма
афканишоти радионуклидҳои дар оҳанпора мавчудбуда
бо бузургии боварибахши (эътимодомез) ҳудуди поѐнии
муайянкунии тавоноии дозаи эквивалентии гаммаафканишот на зиѐд аз 0,05 мкЗв/соат (бар фони
радиатсионии табиї);
ошкор намудани ҳамаи манбаъҳои маҳдуд дар тўдаи
оҳанпора, ки дар сатҳи тўда (воситаи нақлиѐт) тавоноии
дозаи эквивалентии гамма-афканишот аз 0,2 мкЗв/соат
зиѐда (илова бар фони табиї)-ро ба вуљуд меоварад;
ошкорсозии кафолатноки ҳамаи манбаъҳои маҳдуди дар
тўдаи оҳанпора мављудбуда, ки дар масофаи 10 см аз
манбаъ тавоноии дозаи эквивалентии гамма-афканишот
зиѐда аз 1 мкЗв/соат–ро ба вуљуд меоварад;
дар љойҳои гузаронидани санљишҳои интихобї
ошкорсозии боэътимоди мављудияти зичии сели алфаафканишоти аз 0,04 α-зарраҳо/(см2·с) зиѐд;
дар љойҳои гузаронидани санљишҳои интихобї
ошкорсозии боэътимоди мављудияти зичии сели беттаафканишоти аз 0,4 β-зарраҳо/(см2·с) зиѐд.
7. Ба расмият даровардан ва додани хулосаи радиатсионї
ба тўдаи оҳанпора
34) Хулосаи радиатсионї ба тўдаи оҳанпора дар асоси натиљаҳои
назорати радиатсионии он дода мешавад.
35) Хулосаи радиатсионї ба тўдаи оҳанпора аз љониби маќоми
танзимгар дар соњаи бехатарии радиатсионї ва филиалҳои он тибќи
вазифаҳои ба онҳо вогузошта шуда, дода мешавад.
36) Хулосаи радиатсионї ба тўдаи оҳанпора ба як ѐ якчанд
воҳиди наклиѐти бордошта ва барои фиристондан тайѐр, ки ҳамчун
як љузъи том ба суроғаи як борқабулкунанда равон мешаванд, дар
асоси протоколҳои ченкунї, ки аз љониби ташхисгоҳи назорати
радиатсионии бо тартиби муқараркардашуда аккредитатсиягардида
гузаронида шудааст ва протоколи ченкунии тўдаи оҳанпораи мазкур,
ки аз љониби ташкилоти захиракунанда дар асоси натиљаҳои
назорати радиатсионии истеҳсолї ба расмият дароварда шудааст,
дода мешавад.
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37) Дар хулосаи радиатсионии ба тўдаи оҳанпора додашуда, қайд
карда мешаванд:
рақами хулосаи радиатсионї ва таърихи додани он;
номи пурра ва суроғаи ташкилоте, ки ба он хулосаи
радиатсионї дода шудааст;
рақами шартнома оиди таъмин кардан бо пораву
партовњои металлњои сиѐњ ва ранга; борқабулкунанда;
миқдори умумї (масса) ва намуди оҳанпора, шумора ва
рақами идентификатсиони (ҳамонандкуни)-и воҳидҳои
нақлиѐт (вагонҳо, контейнерҳо ва ғ.)-и ба туда
дохилкардашуда;
номи пурраи ташхисгоҳи назорати радиатсионї, ки
ченкунї гузаронидааст ва маќоми танзимгар дар соњаи
таъмини
бехатарии
радиатсионї,
ки
хулосаи
радиатсионї додааст;
рақами протоколҳо ва таърихи ченкуниҳо, ки аз тарафи
ташхисгоҳи назорати радиатсионї ҳангоми назорати
радиатсионии тўдаи оҳанпора гузаронида шудааст;
нишондоди бузургиҳои назоратшаванда (тавоноии дозаи
эквивалентии максималии гамма-афканишот дар сатҳи
тўдаи оҳанпора, воҳиди нақлиѐт, дараљаи ошкоршудаи
ифлосии радиоактивї);
шароити истифодабари (њамлу наќл)-и тўдаи оҳанпора.
38) Барои ба даст овардани хулосаи радиатсионї ба тўдаи
оҳанпора соҳибкорони фардї ва шахсони ҳуқуқї ба маќоми
танзимгар дар соњаи таъмини бехатарии радиатсионї ѐ филиалҳои он
ҳуљљатҳои зеринро пешниҳод менамоянд:
дархост барои гузаронидани баҳодиҳии радиатсионии
тўдаи оҳанпора;
нусхаи иљозатномае, ки барои љамъоварї (коркард ва
фурўши)-и пораву партовњои металлњои сиѐњ ва ранга
ҳуқуқ дода шудааст;
протоколи ченкунї, ки ба тўдаи оҳанпораи ташкилоти
захиракунанда
дар
асоси
натиљаҳои
назорати
радиатсионии истеҳсолї ба расмият дароварда шудааст;
протокол(њо)и
ченкунии
ташхисгоҳи
назорати
радиатсионии
тибќи
тартиби
муқараркардашуда
аккредитатсиягардида.
39) Маќоми танзимгар дар соњаи таъмини бехатарии радиатсионї
ва филиалҳои он, ки хулосаи радиатсионї додаанд, метавонанд
гузаронидани тадқиқотҳои (ченкунињои) иловагиро таъин намоянд.
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Масалан, назорати иловагии мављудияти ифлосии радиоактивии
радионуклидҳои алфа- ва бета-фаъол дошта, метавонад ҳангоми
ќабул намудани пораву партовњои металлњои сиѐњ ва ранга аз
корхонае, ки дар он маҳсулоти дар таркибаш чунин радионуклидҳо
дошта, истифода бурда мешавад, гузаронида мешавад.
40) Маќоми танзимгар дар соњаи таъмини бехатарии радиатсионї
ва филиалҳои он мувофиқи тартиботи муқарраргардида хулосаи
радиатсионї медиҳанд ва барои асоснок будани онҳо масъулиятдор
мебошанд.
41) Хулосаи радиатсионї дар варақаҳои намунаи муқаррар
гардида ба расмият дароварда мешавад ва ба тўдаи оњанпора дода
мешавад.
8. Бехатарии радиатсионї ҳангоми љамъоварї (захира) кардани
пораву партовњои металлњои сиёњ ва ранга
42) Зимни ошкор намудани пораву партовњои металлњои сиѐњ ва
рангае, ки дар асоси натичаҳои назорати радиатсионї наметавонад
ба истифодаи бемаҳдудият роҳ дода шавад, ташкилоте, ки назорати
радиатсионї гузаронидааст ва соҳиби пораву партовњои металлњои
сиѐњ ва ранга вазифадоранд дар ин бора ба маќоми танзимгар дар
соњаи таъмини бехатарии радиатсионї ва ѐ филиалҳои он ахборот
диҳанд. Муомилоти минбаъда бо ин пораву партовњои металлњои
сиѐњ ва ранга бояд бо мувофиқа бо маќоми танзимгар дар соњаи
таъмини бехатарии радиатсионї ѐ филиалҳои он гузаронида шавад.
43) Зимни дар таркиби тўдаи оњанпора ошкор намудани ифлосии
радиоактивї ѐ манбаъҳои маҳдуд ва ҳаммонанд (идентификатсия)-и
онҳо, мусодира кардан ва муомилоти минбаъда бо онҳо (нигоҳдорї,
њамлу наќл, гўронидан ва ѓ.) бояд аз љониби ташкилоти
махсусгардонидашуда ѐ мутахасисони тайѐркардашудаи ба ҳайати
коркунони гурўҳи А мансуббуда тибқи талаботи «Меъѐрњои
бехатарии радиационї ва «Ќоидањои таъмини бехатарии
радиатсионї» ба мувофиқа бо маќоми танзимгар дар соњаи таъмини
бехатарии радиатсионї ва филиалҳои он, ки дар ҳудуди
зериназоратии (иншооти зериназорати) онҳо пораву партовњои
металлњои сиѐњ ва ранга нигоҳ дошта мешавад, гузаронида мешавад.
44) Зимни дар рафти назорати радиатсионии пораву партовњои
металлњои сиѐњ ва ранга ошкорсозии тавоноии дозаи эквивалентии
гамма-афканишоти аз 1 мкЗв /соат зиѐд дар сатҳи он, шахсоне, ки
назорати радиатсионї гузаронидаанд, бояд фавран корҳои
минбаъдаро қатъ намуда дар ин бора ба роњбарияти ташхисгоҳи
назорати радиатсионї (ташкилоти захиракунанда) ва маќоми
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танзимгар дар соњаи таъмини бехатарии радиатсионї ва филиалҳои
он, ки дар ҳудуди зериназоратии (иншооти зериназорати) онҳо
пораву партовњои металлњои сиѐњ ва ранга нигоҳ дошта мешавад,
ахборот диҳанд. Роњбарияти ташхисгоҳи назорати радиатсионї
(ташкилоти захиракунанда) бояд чораҳо оид ба маҳдуд намудани
даромади шахсони бегона ба минтақаи сатҳи гамма- афканишоташ
баланд (зиѐда аз 0,1 мкЗв/соат илова бар фони табиї) андешанд ва
амалиѐтҳои минбаъда ба мувофиқа бо маќоми танзимгар дар соњаи
таъмини бехатарии радиатсионї мувофиқи талаботи қоидаҳои
бехатарии радиатсионӣ оид ба таъмини бехатарии радиатсионї
гузаронида шавад.
45) Манбаъҳои маҳдуди аз тўдаи оҳанпора људо кардашуда
метавонад бо мувофиқат бо маќоми танзимгар дар соњаи бехатарии
радиатсионї ѐ филиалҳои он барои нигоҳдории муваққатї дар
контейнерҳои металлї дар биноҳои махсуси барои он пешбинишуда,
ки амният ва истиснои имконияти бе иљозат даромадани шахсони
бегонаро таъмин менамояд, нигоҳ доранд. Тавоноии дозаи
эквивалентии гамма-афканишот (бо тарҳи фони табиї) дар сатҳи
берунии деворҳои биное, ки дар он контейнер бо манбаъҳои маҳдуди
гирифташуда нигоњ дошта мешаванд, набояд аз 0,1 мкЗв/соат зиѐдтар
бошад. Тартиби нигоҳдорї ва гўронидани манбаъҳои маҳдуд бо
маќоми танзимгар дар соњаи таъмини бехатарии радиатсионї ва
филиалҳои он мувофиқа карда мешавад.
46) Дар мавриди дар тўдаи оњанпора, металли коркардашуда ѐ
дар партовњои саноатї муайян намудани сатњи афканишоти аз
ќимати њаддии таљњизоти баќайдгиранда зиѐд бояд тафтишот
гузаронида шавад ва оиди тафтишот њисобот омода карда шавад
(Замимаи 2).
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Замимаи 1 ба Меъѐрњо ва ќоидањо МЌ 03.004-11
«Талаботњо нисбат ба таъмини бехатарии радиатсионї њангоми љамъоварї
(захира) кардани пораву партовњои металлњои сиѐњ ва ранга», ки бо
фармоиши директори Агентии амнияти ядрої ва радиатсионии Академияи
илмњои Љумњурии Тољикистон №1/090 аз «23» майи соли 2011 тасдиќ карда
шудааст.

Миќдори раќами сањифањо
Натиљањои назорати радиатсионї

Ќимати фонї

Асбобњои барои
гузаронидани ченкунї
истифода шуда
(номгўй, раќами
истењсолї)

Раќам ва санаи
борхати воридотї
(ѐ дигар њуљљатњо
барои бор)

Интиќолдињанда

Номгўи оњанпораи
ворид-шуда, миқдор
(кг)

Сана

№
(раќами тартибї)

Намунаи тавсияшавандаи дафтари назорати истењсолии радиатсионии оњанпора
Дафтари назорати истењсолии радиатсионии оњанпора
Номи ташкилот ___________________________________________________________________
Суроѓа, телефон _________________________________________________________________________
Насаб, ном ва номи падар ва вазифаи шахс
ба бехатарии радиатсионї мутасадї __________________________________________________
Оѓози дафтар аз "______"________________ 20 __ с.
Анљоми дафтар аз "______"________________ 20 __ с.
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Ќимати аз фон
барзиѐди дар
сатњи оњанпораи
воридшуда
мављуд буда.

Тавоноии
максималии
дозаи
эквивалентї
дар сатњи
оњанпораи
воридшуда

Имзои шахси
назорати
радиатсионї
гузаронда

Замимаи 2 ба Меъѐрњо ва ќоидањо МЌ 03.004-11
«Талаботњо нисбат ба таъмини бехатарии
радиатсионї њангоми љамъоварї (захира)
кардани пораву партовњои металлњои сиѐњ ва
ранга», ки бо фармоиши директори Агентии
амнияти ядрої ва радиатсионии Академияи
илмњои Љумњурии Тољикистон №1/090 аз «23»
майи соли 2011 тасдиќ карда шудааст.
ВАРАЌАИ НАМУНАВИИ ЊИСОБОТ ОИДИ БОЗЁФТИ
МОДДАЊОИ РАДИОНУКЛИДЇ ДАР ОЊАНПОРА
Дар
мавриди
дар
тўдаи
оњанпора,
металли
коркардашуда ѐ дар партовњои саноатї муайян намудани сатњи
афканишоти аз ќимати њаддии таљњизоти баќайдгиранда зиѐд
бояд тафтишот гузаронида шавад ва оиди тафтишот њисобот
омода карда шавад Дар поѐн вараќаи намунавии њисоботї оиди
тафтишот
оварда
шудааст.
Вараќаи
мазкур
барои
хабардоркунї ва њисобот оиди воќеа ба маќоми танзимгари
давлатї лозим аст.
БОЗЁФТИ МОДДАЊОИ РАДИОНУКЛИДЇ ДАР
ОЊАНПОРА ДАР ДАРОМАД БА ДАСТГОЊ
Санаи бозёфт:
НАВЪИ ТАЉЊИЗОТ Ё ЉОЙГИРШАВИИ МАКОНИ БОЗЁФТ
Мањали бозёфт
Суроѓа
Шахси мутасаддї
Телефон
Факс
Почтаи электрони
ТАВСИФОТИ БОР
Давлати баромад
Интиќолкунандаи бор (суроѓа, шахси масъул ва
телефон)
Тамѓазании бор (истинод ба њуљљатњои њамроњ
фиристода шаванда)
Воситаи наќлиёт
(раќами автомобили боркаш, киштї, контейнер ва
ѓайраро нишон дињед)
НАТИЉАЊОИ ТАДЌИЌОТИ ПЕШАКЇ
Ќимати миёнаи бо асбоб ченкардашуда (аз рўи имкон
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нусхаи чопии натиљањои назорати радиатсионии
асбобдодаро замима намоед)
Ќимати фонии фони радиатсионии табиї дар мањалли
мазкур (бо мкЗв/с)
Он љое, ки сатњи афканишот аз ќимати фон зиёд аст.
Тавоноии дозаи максималии ченкардашуда дар
наздикии сатњи берунаи контейнер, автомобили
боркаш ё вагон (бо мкЗв/с) (љояшро нишон дињед)
Тавоноии дозаи максималї дар хуљрачаи ронанда (бо
мкЗв/с)
АМАЛИЁТЊОИ БАЪДИ БОЗЁФТ ИЉРОШУДА (љавоби дурустро ба
давра гиред)
Фароварда ва аз дигар борњо људокардан
ЊА
НЕ
Тавсифоти мавод
ЊА
НЕ
Борпеч дар пластик
ЊА
НЕ
Њоилонї
ЊА
НЕ
Дигар (илтимос нишон дињед)
ТАВСИФОТИ МАВОДИ ОШКОРШУДА
Тавсифи мавод (ќисмњои ифлосшуда, манбаъи
афканишот бо њимоя ѐ бењимоя, электродњои
радиоактивї, ...)
Сурат замима мегардад
ЊА
НЕ
Андозањо ва вазн
ЊА
НЕ
Њолати љисмї(даст нарасонида, осебдида, зангзада, ...)
Навъи мавод (сурбї, оњанї, сафолї, биринљї, алюминї,
хўлаи оњан, мис, ...)
Борпечи манбаъ
ЊА
НЕ
Дар контейнери муњофизатї љой карда шудааст
ЊА
НЕ
Этикетка, нишон, лавња, тамѓазанї
ТАВСИФОТИ РАДИОЛОГЇ
Тавоноии доза дар наздикї
мкЗв/с
Тавоноии доза дар масофаи 1 метр
мкЗв/с
Ифлосшавии сатњи бо β-γ -афканишотњо
Бк/см2
Ифлосшавии сатњи бо α -афканишотњо
Бк/см2
Радионуклид(њо)
Фаъолноки ё фаъолнокии хос
Бк, Бк/г
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