
                                                                              
                                                                            

Бо фармоиши Сардори Саридораи 

геологияи назди Њукумати Љумњурии 

Тољикистон аз 29 октябри с.2009, тањти      

№ 13 тасдиќ шудааст 

Дар Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон тањти  № 554 аз 
18.12.с2009 ба ќайд гирифта 

шудааст  

 

Д А С Т У Р А М А Л  

оиди мазмун, омодакунї ва тартиби барои баррасї ба                                                               

Комиссияи давлатии Xум{урии Тоxикистон оид ба захира{ои                                                   

кандани{ои фоиданок пешни{од намудани мавод{ое, ки                                                          

кондитсия{ои доимии ашѐи минералb ва захира{ои {исоб мешударо  

дар  rаъри замин асоснок менамояд. 

 

   1) Дастурамали мазкур дар асоси банди 8 Низомномаи Комиссияи давлатии Xум{урии 

Тоxикистон оид ба захира{ои кандани{ои фоиданок, ки бо rарори [укумати Xум{урии Тоxикистон аз 

30 декабри соли 2007 та{ти № 656 тасдиr шудааст, та{ия гардида оиди мазмун, омодакунї ва 

тартиби барои баррасї ба Комиссияи давлатии Xум{урии Тоxикистон оид ба захира{ои кандани{ои 

фоиданок пешни{од намудани мавод{ое, ки кондитсия{ои доимии ашѐи минералb ва захира{ои 

{исоб мешудаи кандани{ои фоиданоки rаъри замин асоснок менамояд муайян мекунад.  

  2) Маф{ум{ои асосb: 

     Ба{оди{ии геологb – иrтисодии кон имконияти истифодабарии самараноки саноатии онро муайян 

менамояд. Ин гуна ба{оди{b аз р¢и гузаронидани кор{ои геологb – иrтишофb муайян карда мешавад, 

ки он{о {ангоми {исоби кандани{ои фоиданок дар rаъри замин та{лил карда шуда маxм¢ъи та{лили 

амал{оро дар бар мегирад, ки он{о самаранокии иrтисодии истихроxи кон ва маблаuгузори барои 

сохтмони комплекси саноатb муайян менамоянд; 

     Асосноккунии техникb – иrтисодb - {уxxати ло{иявb мебошад, ки параметр{ои техникию 

иrтисодии лои{аи истихроxи кон ва ба{оди{ии иrтисодии зарурияти амалb гузаронидани онро дар 

бар мегирад, барои муайянкунии тавозуни аввалаи {авасмандии дутарафа тибrи шартнома барои 

истихроxи кони кондании фоиданок: 

    Ашѐи минералb – rисмати истихроxшудаи rаъри замин (xинс{ои к¢{b, ашѐи маъдан ва диг.), ки 

кадании фойданокро дар бар мегирад (кандани{ои фоиданок); 

   Кандани{ои фоиданок - зу{уроти маъдании rаъри замин дар шакли сахт, моеъ ва газb (аз он xумла 

об{о ва лой{ои муолиxавb), ки барои исте{солоти моддb муносиб мебошанд; 

   Rаъри замин – rисмати сахти замине, ки чуrуртар аз rабати хокb xойгир аст ва ѐ бо баромади 

кандани{ои фоиданок ба сат{и замин, {ангоми набудани rабати хоки – чуrуртар аз сат{и замин, 

rаъри к¢лу дарѐ, ки то чуrури{ои барои истихроxи rаъри замин мусоид бо назардошти рушди илму 

техника; 

   Коркарди ашѐи минералb - кор{ое, ки барои гирифтани кандани{ои фоиданок аз маъдан{о 

гузаронида мешаванд; 

   Кандани{ои фоиданоки {амро{ - комплекс{ои минералb, металл{о ва дигар элемент{ои кимѐвb ва 

пайвастаги{ои он{ое, ки алоrаманд бо кандани{ои фоиданокb асосb мебошанд ва истихроxи он{о дар 

баробари кандании фоиданоки асосb аз нуrтаи назари иrтисодb фойдаовар мебошад; 

   Захира{ои тавозунb (балансb) - захира{ои ашѐи минералие, ки истифодабарии он{о дар  шароити 

кунунии тараrrиѐти техникию технологb аз xи{ати иrтисодb маrсаднок мебошад; 

   Захира{ои uайритавозунb (uайрибалансb) - захира{ои ашѐи минералие, ки истифодабарии он{о дар 

шароити кунунии тараrrиѐти техникию технологb uайриимкон буда дар ояндаи наздик имкон аст; 

   Истихроxи кандани{ои фоиданок – комплекси кор{о оиди истихроxb кандани{ои фоиданок аз 

rаъри замин; 

   Кор{ои xустуx¢и - мар{илаи кор{ои геологb – иктишофие, ки барои сар{адбандии мавзеъ{ои 

перспективии зу{урот{ои кандани{ои фоиданок ва захира{ои дурнамои он{о ва ба{оди{ии пешакию 

асосноккунии кор{ои минбаъдаи геологb – иктишофb гузаронида мещаванд; 

   Кандитсия{о барои ашѐи минералb - маxм¢ъи талабот{о нисбати сифату миrдори кандани{ои 

фоиданок дар rаъри замин, шароит{ои к¢{b – геологb ва дигар шароит{ои коркарди кон, ки а{мияти  

саноатии онро муайян менамояд. Кондитсия{о параметр{оро барои {исобкунии захира{ои 

кандани{ои фоиданок муайян менамоянд.  



 2 

    3)  Баҳодиҳии    геологb - иқтисодии  кон ва ѐ  муайян намудани дараxаи тайѐр будани он барои 

истихроxи саноатb, раванди асосии корҳои иқтишофию геологb ба ҳисоб мераванд.  Баҳодиҳии 

геологb - иқтисодии кон дар марҳилаҳои гузаронидани корҳои xустуx¢и, баҳогузорb, иқтишофb ва 

истихроxb муайян карда мешаванд, бо шарте, ки  натиxаҳои  корҳои омузишb  бо таври объективb  

имкон диҳанд, ки миқдор ва сифати канданиҳои фоиданок, аҳамияти саноатии он, таркиби техно-

логb,  шароитҳои  к¢ҳb-техникb, гидрогеологb, экологb ва дигарҳоро муайян кардан  мумкин бошад.  

    Ба  гур¢ҳb  объектҳои  баҳодиҳандаи    геологb - иқтисодb  метавонанд дохил шаванд қитъаҳои 

алоҳидаи конҳои калонҳаxм,  кони алоҳида ва ѐ  гур¢ҳи ба ҳам наздики конҳои хурд, ки  дар асоси 

онҳо мумкин аст сохтмони корхонаи истихроxи - к¢ҳb ба нақша гирифта шавад.        

   4) Кондитсияҳо  (меъѐрҳо)  барои  ашѐи минералb маxм¢ъи аз xихати иқтисодb асоснокшудаи 

талабот ба сифат ва миқдори канданиҳои фоиданок, шароитҳои к¢ҳb–техникb ва дигар шароитҳои 

xойгиршавии онҳо мебошанд, ки имконияти истифодабарии пурраю бехатари комплексии қаъри 

заминро дар асоси самаранокии геологb, кухb- техникb, технологb ва иқтисодb таъмин менамоянд.  

      Кондитсияҳо  дар  xараѐни  баҳодиҳb– иқтисодии конҳо  дар  заминаи  маводҳои  иқтишофи  ва 

истихроxи  онхо,  дар  асоси  асоснокунии  махсуси  техникb  – иктисодb,  бо  назардошти 

имкониятҳои истифодабарии  канданиҳои фоиданоки асосb ва  ҳамроҳ  ва компонетҳои мудохилаи 

фоиданок  таҳияю  коркард  карда  мешаванд. 

   5)  Кондитсияҳо,   вобаста   ба   марҳилаҳои   омузишb   ва   азхудкунии   кон,  ба   кондитсияҳои 

иқтишофию  истихроxb  xудо  карда  мешаванд.  

   Кондитсияҳои  иқтишофb  («муваққатb» ва «доимb»)  аз  р¢и  натиxаҳои  марҳилаҳои  дахлдори 

иқтишоф, баҳодиҳии  захираҳои  канданиҳои фоиданок ва муайянкунии арзиши саноатии онҳо таҳия  

карда  мешаванд.  

   Кондитсияҳои истихроxb дар xараѐни коркарди кон таҳия карда мешаванд вобаста ба зарурияти 

аниқкунии  талаботҳои  ҳудудb  ба  сифати  кандании  фоиданоки истихроxшаванда ва шароитҳои 

хобиши онҳо дар қисматҳои гуногуни кон: ошѐнаҳо, зерошѐнаҳо, блокҳои истихроxb, мавзеъҳои 

истихроxb   ва   дигарҳо  аз  нишондиҳандаҳои   миѐнаи   қабулшудаи  кондитсияҳо  барои  таъмини 

устувору даромадноки корхона, ҳангоми тағиротҳои босуръати талаботҳои бозор ба ашѐи минералb 

ва  маҳсулотҳои  коркарди  он,  нархҳо  барои  қувваи  барқ  ва  дигарҳо.  

  6)  Кондитсияҳои  муваққатb  аз р¢и натиxаҳои иқтишофи пешакb ва баҳодиҳb- иқтисодии геологb 

ба кони кандании фоиданок таҳия карда мешаванд. Асоснокунии  техникb - иктисодии кондитсияҳои 

иқтишфии муваққати бо иштироки  истифодабарандагони  қаъри замин дида баромада шуда,  аз 

xониби Комиссияи давлатии xумҳурии Тоxикистон оид ба захираҳои канданиҳои фоиданок, 

мувофиқи тартиби муқараршуда, тасдиқ карда  мешаванд. 

   7) Кондитсияҳои доимb (минбаъд - кондитсияҳои иктишофb) аз xониби истифодабарандагони 

қаъри  замин  пешниҳод  карда  шуда,  аз xониби Комиссияи давлатии Xумҳурии Тоxикистон оид ба 

захираҳои канданиҳои фоиданок бо мақсади муайянкунb дар  заминаи  асосноккунии техникb- 

иқтисодb, ҳаxм ва арзишҳои  саноатии  кон,  барои  зарурият  ва самаранокии азхудкунии он,  тасдиқ   

карда  мешаванд. 

   Барои конҳои канданиҳои фоиданоки  маъмул  (общераспространенные)  ва  хурдҳаxм (мувофиқи 

номг¢и захираҳо аз р¢и ҳаxм),  намуди пошхурдаи  тилло  ва  платина,  асоснокунии  техникb - 

иктисодии  кондитсияҳои иқтишофb барои ҳар як объект метавонад таҳия карда нашавад. Бо ин 

мақсад меъѐрҳо барои ҳисоби захираҳо мувофиқи талаботҳои ГОСТҳою, ОСТхо, шароитхои 

техникии фармоишдиҳанда ва барои конҳои  пошхурдаи  тиллою платина - дар асоси  ҳисоби 

техникb-иқтисодии яклухт, ки тибқи  талаботи муқарраршуда тасдиқ  карда  шудаанд,  муайян  карда  

мешаванд.  

    8)  Кондитсияҳои  иқтишофии муваққатb ва доимb  барои  ҳисоби захираҳои  конҳои канданиҳои 

фоиданоки сахт  ва ашѐи гидроминералb, бо назардошти талаботи «Таснифи захираҳои конҳо ва 

манбаъҳои пешбинигардидаи канданиҳои фоиданок» ва «Таснифи захираҳои истихроxb ва сарватҳои 

обҳои зеризаминb»  таҳия карда мешаванд. 

       Таркиби онҳо аз якдигар бо назардошти дараxаи боэътимодии маълумотҳои ибтидои оиди 

захираҳо ва сифати ашѐи минералb, хусусиятҳои технологb, шароитҳои к¢ҳb-геологb, гидрогеологb, 

экологb ва ғайрҳо фарқият доранд.   

    

    9) Асосноккунии техникb - иқтисодии кондитсияҳои иқтишофb бояд дорои асоснокии геологb, 

к¢хb- техникb, технологb ва иқтисодии дар сатҳи лозими муайяншудае бошанд, ки шароитҳоро 
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барои баҳодиҳии объективонаи иқтисодии  объект  ва  қабули қарори асоснок  барои  xудокунии 

маблағ барои сохтмони корхонаи к¢хb фароҳам  оварда тавонанд.  

   10)  Ҳангоми асосноккунии техникb - иқтисодии кондитсияҳои иқтишофb дараxаи омухташавии 

кон бояд маълумоти объективии ҳамаи хусусиятҳои геологb, к¢хb-техникb, технологb ва дигарҳоро, 

ки арзиши саноатии онро муайян менамоянд, таъмин гардонида тавонад. Дараxаи иқтишофи кон, ки 

барои  таҳияи асосноккунии техникb - иқтисодии кондитсияҳо  лозим  мебошад, бояд  имконияти  

баҳодиҳии  объективии баланснокии  объектро  муайян  карда  тавонад.  

   Зарурияти баҳодиҳb ба аҳамияти саноатии кон ва ояндабинии ҳамаи захираҳои иқтишофии кон 

(ҳамчунин захираҳои категорияи С2, ки берун аз ҳудуди қисмате, ки тибқи асосноккунии техникb - 

иқтисодии бояд аз худ карда шавад)  ҳатми  мебошад. 

    11)  Таркиби  моддb  ва  хусусиятҳои технологии  канданиҳои фоиданок, ки маълумот дар бораи 

онҳо барои таҳияи кондитсияҳои иқтишофb истифода бурда мешавад, бояд то дараxаи мушаххасе 

омухта шаванд, ки гирифтани маълумотҳои ниҳоb барои лоиҳакашии схемаи технологии коркарди 

комплексии  аҳамияти  саноатидоштаи онҳоро таъмин  карда  тавонад. 

    12) Барои  конҳое, ки маъданҳои комплексb доранд, бояд имконияти истифодабарии  компонетҳои 

фоиданоки асосb ва ҳамроҳ  муайян  карда  шавад. Ба  ғайр  аз он  дар ҳисоботи параметрҳои  

кондитсияҳо  имконияти истифодабарии обҳои зеризаминb низ бо мақсади истифодабарии хоxагии 

онҳо ва гирифтан аз онҳо компонетҳои  фоиданок  дида  баромада  шавад.  

    13)  Кондитсияҳои иқтишофb  барои  ҳисоби  захираҳои xинсҳои р¢п¢ш (вскрышные породы)  ва 

мудохила (вмещающие породы),ки барои истифодабарb қулай мебошанд, дар якxоягb бо 

кондитсияҳои компонентхои асосb мавриди таҳияю тасдиқ қарор дода мешаванд. Имконияти 

истифодабарии xинсҳои р¢п¢ш ва мудохила, вобаста ба схемаи технологии xудокунии xинсҳои 

р¢п¢ш ва истихроxи компонентҳои  асосb,  муайян карда мешавад. Зарурияти истихроxи интихобии  

xинсхои  р¢п¢ш  ки дорои компонентҳои фоиданок мебошанд, бояд дар асоси таҳияи асосноккунии 

техникb - иктисодии  махсус  исбот  карда  шавад. 

    14)  Ҳангоми мавxудияти талабот ба ашѐи минералие, ки аз xинсхои  р¢п¢ш  ва мудохила гирифта 

мешавад, нишондиҳандаҳои техникb- иқтисодии гирифтани он дар нишондиҳандаҳои истеҳсолоти 

асосb  ба  ҳисоб  гирифта  мешаванд. Кандитсия{о аз р¢и ом¢зиши пурраи rисмат{ои самараноки 

буриш{ои xинс{ои р¢п¢ш ва мудохила муrарар мешаванд.  

   Дар мавридҳои дигар  кондитсияҳо  барои  ҳисоби  захираҳои  балансb  аз р¢b нишондиҳандаҳои 

калонкардашудаи техникb-иқтисодb бо назардошти истихроxb ва истифодабарии ашѐи дахлдор дар 

конҳои  монанд,  муайян  карда  мешаванд.  

   15)  Ҳангоми таҳияи кандитсияҳо барои ҳисоби захираҳои истихроxии сарватҳои теплоэнергетикb 

ва обҳои саноатb бояд талаботҳои «Таснифоти захираҳои истихроxии захираҳо ва сарватҳои 

пешг¢ишавандаи  обҳои  зеризаминb»  риоя  карда  шаванд. 

   Барои асосноккунии кондитсияҳо захираҳои категорияхои А ва В, ки талаботҳои аввалиндараxаро 

ба об барои сохтмони ҳавзҳо ва корхонаҳо, инчунин, захираҳои категорияи С1 барои истихроxи 

таxрибавb - саноатb  пешбинb  карда  шудаанд,  қабул  карда  мешаванд. 

   Захираҳои категорияи С1, ки дар ҳудуди кон пешаки баҳо дода шудаанд ва дар ҳисоботи 

нишондиҳандаҳои асосии техникb- иктисодb истифода нашудаанд, бояд барои муайнкунии 

перспективаи афзоиши иншоотҳои обxаъмкунанда, иктидори пойгоҳҳои обкаш, муайянкунии чуқурb 

ва сохтори пармачоҳҳои истихроxb ва коркарди чорабиниҳо оиди ҳифз ва заҳролудшавии 

иншоотҳои обxаъмкунанда истифода бурда шаванд. Захираҳои категорияи С2 барои таҳияи схемаи 

истифодаи комплексии истифода ва ҳифзи об, лоиҳакашии корҳои иқтишофии минбаъда барои 

истифодаи  обҳои  зеризаминb  ба  ҳисоб  гирифта  мешаванд.  

    16) Дар асосноккунии техникb - иқтисодии кондитсияҳо бояд имконияти истифодаи комплексии 

обҳои саноатию теплоэнергетикb ва таъсироти он ба обҳои р¢изаминb, шароитҳои экологb ва дигар 

шароитҳои обнокии  ноҳия  ба  ҳисоб  гирифта  шавад. 

    17) Сифати об бояд нисбати ҳамаи нишондиҳандаҳо, вобаста ба талаботи истифодабарии онҳо дар 

хоxагии халқ, ом¢хта шавад. Бояд исбот намуд, ки дар давоми истифодабарии об ин 

нишондиҳандаҳо  доимb  меистанд  ва  ѐ  аз  худи  меъѐрҳои  роҳдодашуда  берун  намебароянд. 

     18) Хусусиятҳои технологии обҳои саноатb,  теплоэнергетикb ва шароитҳои истихроxи онҳо дар 

конҳои иқтишофи мушаххасгардида бояд то дараxае омухта шаванд, ки имконияти гирифтани 

маълумотҳои  лозимиро  барои  лоиҳакашии  истеҳсолоти,  теплоэнергетикb,  схемаи  коркарди об бо  

назардошти гирифтани комплексb аз онҳо компонентҳои фоиданоки дорои аҳамияти 

саноатидоштаро  таъмин  гардонида  тавонад. 
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   19) Кондитсияҳои истихроxи аз xониби истифодабарандагони қаъри замин дар xараѐни истихроxи 

кон таҳия карда шуда, дар Комиссияи давлатии Xумҳурии Тоxикистон оид ба захираҳои канданиҳои 

фоиданок вобаста ба мавзеъҳои муайян ва воҳидҳои истихроxи (паҳноҳо, ошѐнаҳо, 

зерошѐнаҳо,мавзеъҳо,танаҳои маъдани ва ғайраҳо), тасдиқ карда мешаванд. Онҳо дар асоси омузиши 

нисбатан мушаххаси геологии кон ва таҳлили иқтисодии лоиҳаи техникии истихроxу коркард, 

вобаста ба блокҳои конкретb, талаботи бозор, нарх, андозбандb ва дигарҳо таҳия карда мешаванд. 

Кондитсияҳои истихроxb, фарқи назар аз кондитсияҳои иқтишофb, меъѐрҳои навро оиди миқдори 

минималии саноатb ва сарҳадb (бортb) ва дигар параметрҳои маъданро дар воҳидҳо, блокҳо ва 

мавзеъҳои муайяни истихроxи асоснок менамоянд, ки ҳангоми истихроxи кон боиси сатҳи лозимии  

даромаднокии  корхонаи  саноати  к¢ҳb  мегардад. 

   20) Асосноккунии техникb - иқтисодии кондитсияҳои истихроxb аз xониби истифодабарандагони 

қаъри замин барои муҳлати маҳдуд таҳия карда мешавад, ки аз захираҳои истихроxии кон ва 

қисматҳои он вобастаги дорад;дар ин  асно  захираҳое, ки  муваққатан  истихроx  намешаванд, нигоҳ  

дошта  мешаванд. 

   21) Параметрҳои кондитсияҳои истихроxb нисбат ба кондитсияҳои иқтишофb гуногунxабҳа 

(дифференцированные) мебошанд. Дар онҳо маълумотҳои нави дар xараѐн иқтишофи минбаъдаю  

истихроxи кон гирифташуда (шаклу андозаи танаи маъданb, ғавсии маъдан, кунxи пахно ва афтиши 

маъдан, сахтигb ва устувории маъдан ва xинсҳои к¢ҳb, шароитҳои гидрогеологb, технологb ва 

дигарҳо) ба ҳисоб гирифта мешаванд, ки дар маxм¢ъ ба сатҳи тарафҳои истихроxии қисматҳои 

гуногуни  кон  таъсири  калон  мерасонанд. 

  22) Дар кондитсияҳои иқтишофb барои ҳисобкунии захираҳои балансии металлҳо ва ашѐи 

ғайриметаллb  параметрҳои  зерин  асоснок  карда  мешаванд: 

  - миқдори камтарини саноатии кандании фоиданок, ки мувозинати нархи масрафу махсулотро 

таъмин  мегардонад. 

  - миқдори сарҳадии (бортии) компонетҳои фоиданок дар маҳак (проба) барои сарҳадбандии 

захираҳои балансb. Микдори сарҳадb дар сатҳе муайян карда мешавад, ки самаранокии 

истифодабарии захираҳои сарҳадбандишударо таъмин гардонида тавонад. Вай дар асоси 

вариантнокии ҳисоботҳои техникb-иқтисодb  муайян карда мешавад. Миқдори вариантҳо ва 

«қадам»-и онҳо бояд дараxаи баланди аниқии ин параметрро таъмин карда тавонанд. Одатан на кам 

аз се варианти миқдори сархадb бо бузургиҳои каму беш аз варианти асосb истифода бурда мешавад. 

Дар xараѐни иқтишоф ва истихроxи кон нишондиҳандаҳои миқдори сарҳади ва минималии 

(камтарини) компоненти фоиданок марҳила ба марҳила вобаста аз тағиротҳои нарху наво, технологb 

ва  дигарҳо  аз  нав  дида  баромада  мешаванд. 

  - шароитҳои сарҳадбандии танаҳои маъданb бояд тавсифи омилҳое, ки аз р¢и онҳо сарҳадбандии 

геологии  кандании  фоиданок  ба  иxро  расонида  шудааст,  дошта  бошад;  

  - миқдори камтарини компоненти фоиданок дар бурриши кундалангии танаи маъданb бо рафти 

танҳо ва афтиш: дар баробари миқдори сарҳадb ва камтарин ин нишондиҳанда дар ҳолате истифода 

бурда мешавад, ки миқдори компоненти фоиданок, гарчанде аз камтарини саноатb камтар боша ҳам, 

барои  р¢п¢ш  гардонидани  масрафҳо  барои  истихроxу  коркарди  маъдан  басанда  мебошад. 

  - миқдори мудохилаҳои зарарнок дар блокҳо ва танаҳои маъдании ҳисоботb бо бурришхои 

кундалангb,  фосилаҳои  маҳакгирb  ва  дигарҳо;  

  - талабот барои xудокунb ҳангоми ҳисоби захираҳо, намудҳо ва навъҳои кандании фоиданок, ки аз 

р¢и хусусиятҳои технологb усулҳои дигари коркард ва истифодабариро талаб менамоянд; дар 

вақтҳои  зарурb  баромади  минималии  ашѐ  низ  муайян  карда  мешавад;  

  - р¢йхати компонентҳои ҳамроҳ (алоҳида барои ҳар як намуди технологb), ки ҳисоби захираҳои 

онҳо зарур мебошад ва дар мавриди зарурb микдори камтарини онҳо дар бурришҳои блокҳо ва 

танаҳои  маъдани  ҳисоб  карда  бароварда  мешавад.  

  - коэффитсиентҳое, ки барои гузаронидани компонентҳои ҳамроҳ ба компоненти асосb истифода 

бурда мешаванд, миқдори минималии компонентҳое, ки барои иxрои ин амал истифода бурда 

мешавад:   

 - коэффитсиенти минималии маъданнокb дар блокҳои ҳисоботb барои конҳое, ки дар онхо маъдан 

xудо-xудо ва ѐ лона-лона тақсим шудааст, ҳангоме, ки аз р¢и нишондиҳандахои геологию к¢хb-

техникb сарҳади маъданро xудо кардан ғайриимкон мебошад ва ин амал аз р¢и маълумотҳои                   

статистикb иxро карда мешавад. Дар ин асно шароитҳои xудокунии мавзеъҳои маъданb (қабат,тана) 

ва ба мақсад мувофиқ будани зарурияти истихроxb xудогонаи маъдан аз р¢и коэффитсиенти 

маъданнокb  бояд  асосонок  карда  шаванд: 
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 - ғафсии минималии танаҳои маъдан (қабат, раг ва дигарҳо) ѐ ин ки метрофоизи дахлдор 

(метрограмм); дар мавриди зарурb – ғафсии минималии канданиҳои фоиданок вобаста ба намуд, 

навъ (тамға)  шариоти  хобиш,  кунxи  афтиш  ва  дигарҳо; 

 - захираҳои  камтарини  дар  дохили  танаи  маъдани  алоҳида  xойгиршуда; 

 - чуқурии максималии ҳисоби захираҳо;барои усули кушод–коэффитсиентҳои максималии кушоиш 

(вскрыша), ѐ таносуби максималии кандании фоиданок ва xинсҳои р¢п¢ш, талаботҳо ба 

сарҳадбандии  ҳисоби  захираҳо  дар  ҳудудҳои  аз  xихати  иқтисодb  асоснокшуда; 

 - сарҳадҳо ва параметрҳои асосb барои ҳисоби захираҳо берун аз ҳудуди дар Асосноккунии техникb 

- иқтисодии муайянкардашуда; 

 - барои намудҳои гуногуни ашѐи минералb талаботҳои муайян ба хоситхои физикb-механикb ва 

дигар хосиятҳо пешниҳод карда мешавад, ки мувофиқи талаботи стандартхо, шароитхои техникb, 

натиxаи  санxишҳои  техникb  муайян  карда  шудаанд; 

 - талаботҳо ба шароитхои к¢хb-техникии истихрxb, сифати ашѐ,  хосиятҳои технологb барои ҳисоби 

захираҳои  балансb,  ки  барои  истихрxb  дастрас  мебошад. 

   Ҳангоми баҳодиҳии комплексии ашѐb ғайримаъданb талабот ба сифат, шароитхои к¢хи-техникb 

вобаста ба соҳаҳои истифодабарии онҳо пешниҳод карда мешавад. Ҳангоми таҳияи параметрҳои 

кондитсия барои канданиҳои фоиданке,ки дар сохтмон истифода бурда мешаванд, зарур аст, ки 

бехатарии  радиатсионb  риоя  карда  шавад. 

  Вобаста ба сохти геологии кон, шароитҳои к¢{b-техникии коркарди он, таркиби кандании 

фоиданок, талаботҳои кондитсияҳо, фарқи он параметрҳое ба ҳисоб гирифта мешавад, ки барои 

баҳодиҳии  иқтисодии  кон  истифода  бурда  мешаванд. 

   23) Дар кондитсияҳо барои ҳисоби захираҳои балансии ангиштсанг (гилсангҳои сbзанда)  

параметрҳои  зерин  дохил  карда  мешаванд: 

  - ғафсии минималии қабатҳои ангиштb (гилсангҳо), дар қабатҳои дорои сохтори мураккаб  

қисматҳои он, ки истхроxи алоҳидаро талаб менамояд; барои қабатҳои дорои сохтори мураккаб ин 

меъѐр  аз  р¢и xамъи  қабатҳои  ангиштсангию  xинсҳои  байни  онҳо муайян карда мешавад; 

 - ғафсии максималии xинсҳои ғайриангиштсанге, ки ба қабати ангиштсангb ҳангоми истихроxи 

якxояи онҳо ѐ ғафсии камтарини ин қабатҳо, ки истихроxи алоҳидаро талаб менамояд, дохил карда 

мешавад; 

  - хокистарнокии (зольность) ангишт (Аd) (барои гилсангҳо-гармии минималии с¢зиш ба ҳисоби 

сузишвории хушк);  Барои қабатҳои дорои сохтори мураккаб иловагb– хокистарнокии максималии 

миѐнаи қабатҳо бо дарназардошти омезиш бо xинсҳои ғайриан-гиштии байни қабатҳои ангиштb, 

омезиш  бо  xинсҳои  ноустувори  болоию  поѐнии  қабат; 

 - номг¢и компонентҳои фоиданоки ҳамроҳ (ба намудхои технологb чудокардашуда), ки барои онҳо 

ҳисоби захираҳо иxро карда мешавад ва дар мавриди зарурb- ҳисоби миқдори камтарини онҳо дар 

блокҳо  ва  бурришхои  кундалангb; 

 - қабатҳо, мавзеъҳо ва блокҳое, ки аз сабаби мураккаб будани шароитҳои к¢хb- геологb ва ѐ 

миқдори  ками  захирҳо  ва  аз  ҳам  чудо  будани  онҳо  истихроb  шуда  наметавонанд; 

 - чуқурии интиҳоии истихроxи захираҳо; барои усули кушод - ба таври илова коэффитсиентҳои 

кушоиш, сарҳадоти хисобкунии захираҳо, дар ҳудуҳои аз xиҳати иқтисоди истихроxашон 

асоснокшуда  ва  берун  аз  онҳо;  ҳудудҳои  мавзеъҳои  дар  навбати  аввал  истихрочшаванда; 

- талаботҳои махсус ба сифати ангиштсанг (гилсанг) – пухташавb (спекаемость) баромади смола, 

миқдори сулфур, фосфор, ва диграҳо. Дигар параметрҳои кондитсияҳо низ вобаста ба шариотхои 

геологb,  к¢{b-техникb  таҳия  карда  мешаванд. 

   24) Дар кондитсияҳо барои ҳисобкунии захираҳои намакобҳо (рапаҳо) ва намакҳои кулb 

параметрҳои  зерин  мавриди  коркарду  пешниҳод  қарор  дода  мешаванд: 

 - микдори минималии миѐнаи солонаи компонентҳои фоиданок (миқдори миѐнаи саноатb) дар 

намакобҳо  ва  намакҳо; 

 - миқдори  максималии  компонентҳои  зараровар  дар  намакобҳо  ва  намакҳо; 

 - талабот ҳангоми ҳисоби захираҳо барои xудокунии компонентҳои намакобҳо ва намакҳо, дар 

асоси хусусиятҳои технологb, ки усулҳои гуногуни коркард, истихроb ва соҳаҳои гуногуни 

истифодабарии  онҳоро  талаб  менамояд; 

- усулҳои  гуногуни  ҳисоби  захираҳои  балансии  динамикb  ва  статистикии  намакобхо. 

    25)  Дар кондитсияҳо барои ҳисоби захираҳои конҳое, ки бо усули зеризаминии xудокунии 

ишқорb (выщелачивание) истихроx карда мешаванд,парметрҳои зерин муайян карда мешаванд: 
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 - миқдори максималии карбонатҳо (СО2) дар блокҳои ҳисоботb барои xудокунии захираҳо ба 

гуруҳҳои балансb ва ғайрибалансb аз р¢и карбонатнокb  (барои xудокунии ишқории турши сулфурb) 

- миқдори максималии фраксияи гилb-алевролитb дар фраксияи xинсҳои маъдании мудохила, ки ба 

маъданҳои xаббанда (проницаемые) тааллуқ дошта, ба ҳудуди маъданb дохил карда мешаванд; 

- коэффитсиенти минималии филтратсия дар блокҳо (хобишхои маъданb) барои xудокунии захираҳо 

ба  гуруҳҳои  балансию  ғайрибалансb  аз  р¢и  чаббиши  онхо; 

- чуқурии интиҳоии сатҳи обҳои зеризаминb, ки қабати маҳсулдиҳандаро (продуктивный горизонт) 

обнок  менамоянд  ва  дигарҳо. 

    26) Дар кондитсияҳо барои канданиҳои фоиданоке, ки барои онҳо стандартҳои соҳави ва 

шароитхои муайяни техникb ба сифати ашѐb минералb қабул карда шудаанд, параметрҳои дахлдор 

бояд истифодабарии мақсадноки истифодабарии кандании фоиданокро аз р¢и ин нишондиҳандаҳо 

дар  шакли  таббии  ва  ѐ  баъди  коркард  таъмин  карда  тавонанд.  

    27) Кондитсияҳо барои ҳисоби захираҳои ғайрибалансb барои он захираҳои иқтишофшудае 

муайян карда мешаванд, ки истифодабарии онҳо дар шароити кунуни ғайри-мақсаднок ва аз xихати 

техникию технологb номумкин аст,вале минбаъд онҳоро ба г¢руҳи балансb гузарондан имконпазир 

мебошад. Ин гуна захираҳо бо назардошти xудокунии онҳо ба ғайрибалансb ҳисоб карда мешаванд. 

Дар асосноккунии техникb - иқтисодии кондитсияҳо бояд имконияти нигоҳдории ин гуна захираҳо 

дар қаъри замин захиракунии онҳо барои истифодабари дар оянда исбот карда шавад. Номг¢и 

параметрҳо барои ҳисоби захираҳои ғайрибалансb ба балансb монанд мебошад (ба ғайр аз миқдори 

минималии компоненти фоиданок).  

   28) Дар асосноккунии техникb - иқтисодии кондитсияҳои иқтишофи зарурияти ҳисоб ва 

бақайдгирии захираҳо дида баромада мешаванд, ки дар яклухтҳои муҳофизати (охранные целики), 

ҳавзҳои калон, обҳои xори, маҳалҳои аҳолинишин, иншоотҳои капиталb, объектҳои хоxагb, мамнуъ-

гоҳҳо, осорҳои табиb, таърихb ва маданb xойгир мебошанд. Барои муайян намудани мансубияти 

онҳо ба балансию ғайрибаланси ҳисоботҳои махсуси техникb-иктисодb иxро карда мешаванд, ки дар 

онҳо масрафҳо барои к¢чонидани иншоотҳо ва воситаҳои махсусу истихроxи онҳо ба ҳисоб гирифта 

мешавад. Дар конҳои канданиҳои фоиданоки маъмул (обшераспрост.), одатан захираҳо дар 

яклухтҳои ҳифзшаванда ҳисоб карда намешаванд; асосноккунии ҳисоби захираҳо дар ин xо ҳангоме 

гузаронида мешавад, ки агар кандании  фоиданок  барои  минтақа  дорои  аҳамияти  калони  

иқтисоди  дошта  бошад. 

  29)  Дар кондитсияҳои истихроxи ҳамчун параметрҳои асосb кабул карда мешаванд:  

  - сифати инитиҳоии захираҳо дар ҳудуди мавзеъи истихроxшаванда. Ин параметр ҳамчун 

параметри ҳудуди (борти) аз шароитҳои конкретии к¢хb-технологb, технологи ва дигарҳо вобаста 

буда,  нисбат  ба  параметрҳои  иқтишофи,  калон  ва  ѐ  хурд  мешавад.  

  - ҳудуди интиҳоии сифати захираҳо дар блокҳои истихроxb ва қисматҳои онҳо аналоги миқдори 

камтарини саноатии компоненти фоиданок мебошад: Яъне ин миқдоре мебошад, ки арзиши 

истихроxии он ҳамаи масрафҳои истихроxиро р¢п¢ш гардонида, боиси даромади корхона мегардад;  

 - захираҳои минималии танаи xудогонаи маъданb (бо назардошти сифати ашѐb минералb, арзиши 

истихрочии он), ки истихроxи онҳо бо назардошти р¢п¢шгардонии масрафҳо ба мақсад мувофиқ аст; 

 - дарозии максималии мавзеъи ғайримаъдание, ки ба ҳудуди истихроxb дохил карда мешавад;  

 - кунxҳои  афтиши  қабат  ва  дигарҳо.  

   30) Асосноккунии техникb- иқтисодии кондитсияҳо дар асосb таҳлил ва баҳодиҳї ба ҳамаи 

омилҳои асосие, ки шароитҳои амали гардонидани лоиҳаи азхудкунии конро муайн  менамоянд, аз 

он xумла: xойгиршавии иқтисодb-географии объект, хусусиятҳои сохти геологb ва к¢{b- техникb, 

истихроb ва коркард, схемаи маъдантозакуни, конюнктураи иқтисодb, муҳити экологb ва дигарҳо. 

   31) Таҳияи асосноккунии иқтисодии кондитсияҳои иқтишофи дар асоси принсипҳое тавсияҳои 

методb оид ба баҳодиҳии самаранокии лоиҳаи инвеститсиони ва интихоби онҳо барои сармоягузори  

амали  гардонида  мешавад. Мувофиқи ин принсипҳо ва тавсияхо баҳодиҳb ба лоиҳа дар асоси 

моделкунонии вориди маҳсулот, захираҳо, сарватҳои молиявb дар муддати муайяни коркарди кон ва 

қисматҳои он муайян карда мешаванд. Дар ин асно самаранокии иқтисодb аз амали гардонидани 

лоиҳа дар асоси таҳлили гардиши нақдии (наличный оборот) лоиҳа, ки аз р¢и муқоисаи воридоти 

ҳамаи даромадҳо бо тарҳи масрафҳо бо истифодабари аз технологияи компютери муайян карда 

мешавад, амали гардонида мешаванд. Таҳлили сархати нақди усули умумиқабулшудаи стандартb 

мебошад, ки дар саноатb к¢{ии мамлакатҳои ғарб барои баҳодиҳии молиявии лоиҳаҳои корхонаҳои 

саноати к¢{b истифода бурда мешавад.  
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    32) Моделҳои компютерии гардиши наrдии (наличный оборот) лоиҳаи к¢ҳb дар худ 

тағйирѐбандаҳои зиѐдро дорост, ки вобаста ба гирифтани маълумотҳои иловагb оиди объект аниқ 

гардонида мешаванд. Ин гуна моделҳо дар интихоби қарордодҳои гуногуни лоиҳавb, инчунин, 

муайянкунии амалиятҳо барои тафтиши ҳисси молиявии тағйиротҳои параметрҳо ба мисли миқдори 

миѐнаи  компоненти  фоиданок,  нархҳо  ва  дигарҳо  асоси  мебошанд. 

   33) Масраф ва даромадҳои аз пеш меомадаи лоиҳа ба шароитҳои хаммуқоисакунb аз р¢и арзишҳои 

иқтисодb дар марҳилаи аввал ба воситаи амалиѐти дисконтикунонb оварда мешаванд. Баҳодиҳи бо 

назардошти номуайяниҳо, xасурамалҳо (риски), ки аз тағйиротҳои нархҳои металлу сарватҳо барои 

тасдиқкунии микдор ва сифати захираҳо ва дигарҳо вобаста мебошанд, ба иxро расонида мешавад. 

Арзиши дисконтї, ки дар кондитсияҳои иқтишофї истифода бурда мешавад, ҳангоми муайянкунии 

баланснокии  объект  ва  ба  қайди  давлатb  гузоштани  он  10%  қабул  карда  мешавад. 

   34) Нишондиҳандаи асосие, ки ҳангоми асосноккунии кондитсияҳо истифода бурда мешавад 

даромади софи дисконти мебошад, ки дар давоми истихроxи кон ҳамчун xамъи самаранокиҳои xори 

(солона) нисбати сари сол ҳисоб карда бароварда мешавад. Даромади софи дисконти бе назардошти 

андоз  барои  арзиши  илова  муайян  карда  мешавад. 

   35) Ҳангоми ҳисоби маблағгузории капиталb барои сохтмони (азнавсозии) корхонаи саноатї к¢{b 

ва масрафҳои фаъолияти он бояд масрафҳо барои барҳам додани корхона ва захира барои масрафҳои 

эҳтимоли  низ  пешбини  карда  шаванд.  

   36) Баҳодиҳии мансубияти балансии конҳои канданиҳои фоиданок дар асоси нишондиҳандаҳои 

иқтисодие, ки дар ду вариант: базавb ва корчаллонb (коммерческий) амалb гардонида мешавад. Дар 

варианти базавb пешбини карда мешавад, ки дар нишондиҳандаҳои масрафии лоиҳа андоз ва дигар 

андозбандиҳои маҳсулоти корхона, пардохтҳои бонки, имтиѐзҳо ва дигарҳо ба ҳисоб гирифта 

намешаванд. 

    Варианти корчаллонb бо назардошти баҳисобгирии андозҳо ва пардохтҳои молиявие, ки дар 

варианти базавb ба ҳисоб гирифта нашудаанд, вале аз xониби қонунгузории давлатb ва шароитхои 

литсензиядиҳb  талаб  карда  мешаванд  ҳисоб  карда  бароварда  мешавад. 

    Дар заминаи баҳодиҳии базавb захираҳои потенсиаллии балансии кон муайян карда мешаванд, 

вале варианти корчаллонb бошад имконият медиҳад он қисмати захираҳое истихроx карда шаванд, 

ки дар шароити мавxудаи рақобати бозорb, боиси даромади муайяни иқтисоди гарданд (захираҳои 

корчаллонb). Муқоисаи ин захираҳо зарурияти чорабиниҳои дастгириҳои давлатиро (имтиѐзҳои 

андозb ва дигархо) муайян менамояд, ки имконияти истихроxи самараноку пурраи конро фароҳам 

меоранд. 

   37) Ҳамчун критерияи баҳодиҳb ва интихоби бузургии сархадb (бортb) ҳангоми таҳияи 

кондитсияҳои иқтишофb (дар варианти  базавии ҳисобот) максимуми даромади софи дисконти дар 

тамоми марҳилаи фаъолияти корхона қабул карда мешавад, ки ҳамчун салдои даромад ва баромади 

дисконтии молиявb бе назордошти налогбандиҳои маҳсулот ва дигар пардохтҳои пулии 

истифодабарии каъри замин муайян карда мешаванд. Дар ин xо ҳисоби вариантҳои миқдори бортb 

дар  асоси  талаботҳои  зерин  амали  гардонида  мешавад:  

- дар ҳар як вариант истифодабарии бузургии имконии маҳсулнокии корхона (карьер) вобаста ба 

шароитхои  к¢{b – геологb,  экологb;  

- баҳисобгирb ҳангоми сохтани нақшаи календарии истихроb (агар шароитҳои хобиши кандании 

фоиданок имконият диҳад) имконияти истихрочи маъданҳои ғани, ки маблағи дисконтиро аз 

фур¢ши  маҳсулот  зиѐд  ва  муҳлати  р¢п¢шкунии  масрафҳоро  кам  мегардонад;  

- истифодаи  усулҳои  муосири  технологии  истихроb  ва  истифодаи  маъдан;  

- ҳисоботҳо бояд бо назардошти аз xониби истифодабарандаи қаъри замин воситаҳои шахсb (бе 

истифодаи қарз) ва нархҳои озодb бозорb ба маҳсулоти дараxаи олии коркарди технологb (агар 

қонунгузории  давлатb  дигар  ҳолатҳоро  талаб  нанамояд)  амалb  гардонида  шаванд.  

  Ҳангоми интихоби варианти охирини миқдори сарҳадb (бортb), ки дар асоси принсипҳои дар боло 

дарx ѐфта амали гардонида мешавад, инчунин, самаранокb нисбати маъдани ҳамроҳкардашуда 

даромади софи дисконти низ  бояд  муайян  карда  шавад,  ки  он  аслан  ба  нул  баробар  аст. 

   38) Барои баҳодиҳии устуворнокии қарори қабулшуда нисбати миқдори сарҳадb (бортb) ҳисоб-

кунии даромади софи дисконтb барои якчанд сатҳҳои нархb дутарафа, ва сохтани вариантҳои 

дахлдори даромад ва баромади сарватҳои молиявb ба мақсад мувофиқ мебошад. Интихоби охирини 

миқдори сарҳадb (бортb) дар заминаи нархгузориҳои имконb ба иxро расонида мешавад.  

   39)  Миқдори минималии (камтарини) компоненти фоиданок дар шакли умум ба воситаи формулаи  

зерин  муайян  карда  мешавад:  
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                                       ( Мн+Мғ+Мтр) х 100                                                                                                                            

  Смин= ----------------------------------- 

       (Нм-Мм)(1-0)Гк х Гм 

Дар формула: 

              Мн- масраф барои истихроxи 1тонна маъдан;  

              Мғ- масраф барои ғанигардонии ( обогащение )  1тона маъдан; 

              Мтр. - масраф барои транспортировкаи 1тонна маъдан ва консентрат;  

              Нм - нархи 1тонна металл ( маҳсулоти тайѐр )  

              Мм- масраф барои коркарди металлургb ( металлургический предел ) ( ҳиссаҳои воҳид ) 

якxоя бо масрафҳои корчаллонb, андозҳо, пардохтҳо ва дигарҳо. 

              Гк- гирифтани металл дар концентрат, ҳиссаҳои воҳид:  

              Гм- гирифтани металл дар коркарди металлургb, ҳиссаҳои  воҳид.  

              О-омезиш (разубоживание), ҳиссаҳои воҳид. 

   40) Барои асоснок намудани лоиҳаи кондитсияҳои иқтишофb дар шакли умум нишондиҳандаҳои 

техникb - иқтисодии  зерин  истифода  бурда  мешаванд:  

     1. Захираҳои иқтишофии геологии категорияҳои А+В+С, ки барои асосноккунии техникb 

иқтисодии  кондитсияҳо  гузошта  шудаанд.                                          ҳаз.т ( м3 )     

     2. Захираҳои пешаки баҳододашудаи категорияи С                      ҳаз.т ( м3 ) 

     3. Захираҳои саноатb               ҳаз.т ( м3 ) 

     4. Захираҳои истихроxb                             ҳаз.т ( м3 ) 

     5. Захираҳои иқтишофи компонентҳо                                              ҳаз.т ( м3 ) 

     6. Захираҳои саноатии компонентҳо                 ҳаз.т ( м3 ) 

     7. Захираҳои истихроxии компонентҳо                                           ҳаз.т ( м3 ) 

     8. Миқдори миѐнаи компонентҳо дар захираҳо:  

                  - иктишофb                                                                                  % ( г/т ) 

                  - саноатb             % ( г/т ) 

                  - истихроxb         % ( г/т ) 

      9. Нобудшавb:  

            - умумишахтавb (умумикарерb, умумиxустуxўи),    %  

            - истихроxb                                                                         % 

     10.Омехташавb                                                                   %  

     11. Маҳсулнокии солонаи корхона  

            - нисбати массаи кўҳb                                                         ҳаз.т. (м3 )  

            - вобаста ба истихроx ва коркарди ашѐи минералb                 ҳаз.т. (м3 ) 

            - нисбати баровардани консентрат (маҳсулоти саноатb)  ҳаз.т. (м3 ) 

            - нисбати баровардани маҳсулоти тайѐр      ҳаз.т. (м3 ) 

     12. Коэффисиенти кушоиш                                              куб.м/т (м ) 

     13. Нишондиҳандаҳои ғанигардонии ашѐи минералb 

      нисбати компонентҳои асосb ва ҳамроҳ: 

            - баромади консентрат (маҳсулоти саноатb ва дигар маҳсулот)  % 

            - гирифтани компонент дар консентрат       % 

              (маҳсулоти саноатb ва дигар маҳсулот)                                                                                                

            - миқдори компонент ( дар консентрат ва диг. )                 % 

            - гирифтани компонент аз консентрати маҳсулоти саноатb ва  

              дигар намудҳои маҳсулот бо маҳсулоти тайѐр    %  

     14. Муҳлати таъмини корхона аз захираҳо      сол 

     15. Маблғгузорb барои сохтмони саноатb  (азнавсозb),  аз он xумла:  

            - барои рудник.шахта,карьер ва диг.     млн.дол. 

            - барои корхонаи маъдантозакуни      млн.дол. 

            - барои заводи металлургb ( кимиѐвb )     млн.дол.  

     16. Капитали гардишb        млн.дол   

     17. Маблағгузории умумb аз он xумла масрафҳои барои 

чорабиниҳои ҳифзи табат        млн.дол 

     18. Маблағгузории хос барои рудник барои 1т(м3) истихроxи солонаи  

кандании фоиданок ва дар комплекси к¢ҳb-металлургb барои 1т металл млн.дол. 

     19. Масрафҳои солонаи истихроxb      млн.дол. 
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     20. Масрафҳои истихроxb барои 1т (м3) кандании фоиданок, аз он xумла:             

           - барои истихрxb        дол.  

           - ғанигардонb        дол. 

           - кашонидани маъдан (консентрат)      дол. 

           - коркарди заводb аз он xумла чорабиниҳои ҳифзи табиат             дол.  

     21. Нархи воҳиди (г, т,м3)  махсулоти саноатb (нархи фурўш)  дол. 

     22. Арзиши маҳсулоти саноатb, умумb ва алоҳида барои компонентҳои  

асосb ва ҳамроҳ (даромад):         млн.дол.                      

- маҳсулоти солона        млн.дол. 

            - дар тамоми муҳлати истихроxb       млн.дол. 

     23. Даромад         млн.дол. 

     24. Пардохт барои истифодаи қаъри замин     %  

     25. Пардохт барои азнавсозии базаи ашеи минералb ( АБАМ )  %  

     26. Пардохт барои об, замин, андози роҳ ва диг.    % 

     27. Даромади софи дисконтb ( дар ставкаи дисконтb 10% )   млн.дол. 

     28. Индекси даромаднокb       млн.дол.  

     29. Меъѐри дохилии даромаднокb      % 

     30. М¢ҳлати р¢п¢ши маблағгузорb      сол 
   < * >  Нархи фуруши маҳсулоти саноатb ё аз рўи нархҳои озоди боварb ё аз рўи нархҳои чаканаи идорашаванда 

бе баҳисобгирии  андоз, андоз барои нархи илова ва аксиз муайян карда мешавад. 

    Номгўb овардашудаи нишондиҳандаҳои техникb- иқтисодb тахминb буда, дар холатҳои конкретии 

шароитҳои иқтисодb, хусусиятҳои технологии истихроxи кандани{ои фоиданок, коркарди ашѐи 

минералb, баровардани  маҳсулоти  фурушb  аниқ  гардонида  мешавад. 

   41) Нишондиҳандаҳои техникb - иқтисодии кондитсияҳои истихроxb, ки ҳангоми лоиҳакашии 

сохтмон ва азнавсозии корхонаи саноатb ѐ дар раванди истихроxb кон таҳия мегарданд, ин чунин, 

дар асоси таҳлили xараѐнҳои дисконтии молиявии нақд (гардиши нақдb) бо назардошти нархҳои 

мавxудаи маҳсулот барои ставкаҳои андозгузориb, гумрукb, имтиѐзҳо ва дигарҳо сохта мешаванд. 

   Онҳо, чи хеле ки дар боло қайд гардид, нисбати қисматҳои конкретии кон ва барои муҳлати 

муайян кор карда бароварда мешаванд. Муҳлати охирини амали кондитсияҳои истихроxb дар 

xараѐни экспертизаи давлатии асосноккунии техникb - иқтисодии кондитсияҳо, бо назардошти 

ҳолати мавxудаи иқтисоди ва хусусиятҳои  геологии  объект,  муайян  карда  мешавад.  

   42) Кондитсияҳои истихроxb дар заминаи лоиҳае, ки нақшаи конкретb ва пайдарҳамии корҳои 

кўҳb, нақшаи ҳарсолаи ҳаxми истихроb ва коркарди маъдан, масрафҳои молиявb ва истихроxb, 

схемаи аниқ ва нишондиҳандаҳои ғанигардонию  коркарди металлургиро дар бар мегирад, таҳия 

карда  мешаванд. 

   Дар ин асно бояд ҳамаи имтиѐзҳое, ки барои корхона муайян карда шудаанд, ба ҳисоб гирифта 

шаванд, Дар асоси ҳисоботҳо нисбати блокҳои истихроxb баҳодиҳии пешакии иқтисодии нишон-

диҳандаҳои истихроxии онҳо дода мешавад, ки дар асоси онҳо захираҳо xудо карда мешаванд ба:  

   - захираҳои балансb, ки сифати онҳо имконияти самаранокии иктисодии истихроxb онҳоро таъмин 

мегардонад;  

   - захираҳои балансие, ки дар шароити мавxудаи иқтисодb самаранокии иқтисодии истихроxи 

онҳоро таъмин карда наметавонад ва дар ин раванд  дастгирии давлатb дар шакли имтиѐзҳои андозb 

ва  ҳавасмангардонb  лозим  мебошад.  

   - захираҳои ғайрибалансие, ки истихроxи онҳо дар шароити мавxудаи иқтисодb-техникb, техно-

логb ва дигар сабабҳо ғайримақсаднок ва фоидаовар нест. Ҳисоботи истихроxи онҳоро баяд дар 

якчанд вариант, бо назардошти тағиротҳои нархҳои чакана барои маҳсулоти тайѐри корхона, 

гузаронид.  

   43) Критерияи асосии квалификатционии мансубияти захираҳо ба гурўҳи балансb дар асоси 

имконияти истихроxи онҳо дар сатҳи минималии даромаднокb, таносуби масраф ва арзиши 

маҳсулот  муайян  карда  мешавад.  

    44) Барои муайянкунии таъсири андозҳо ва пардохтҳо ба фаъолияти самараноки иқтисодии 

корхона дар доираи асосноккунии техникb - иқтисодии кондитсияҳо муқоисаи нишондиҳандаҳои 

техникb- иқтисодии мавxудаи кондитсияҳо бо варианти асосноккунии техникb - иқтисодии 

кондитсияҳое, ки бо назардошти андозу пардохтҳо таҳия карда шудааст гузаронида мешавад. 

Баҳодиҳии самаранокии буxавии вариантҳои муқоисавb низ иxро карда  мешавад  ва  дар  мавриди  

зарурb реxаи  андозбандии  имтиѐзb  муайян  карда  мешавад.  



 10 

    45) Дар мавриди интихоби охирини миқдори сарҳадb (бортb) ва камтарини кандании фоиданок 

бояд оқибати истихроxи xудогонаи қисматҳои сармаъдани кон барои самаранокии 

нишондиҳандаҳои иқтисодии истихроxb қисматҳои гуногуни кон ва захираҳои он ба ҳисоб гирифт. 

    46)  Маълумоти умумb оиди кон. Маълумоти пурра оиди объект оварда мешавад: xойгиршавии он, 

шароитҳои иқтисодb- географb, дараxаи иқтишоф, усулҳои азхудкунb, истифодабарандаи кон ва 

дигарҳо.  

    47) Сохти  геологb  ва  захираҳои  кон: - хусусиятҳои сохти геологии кон, марфология, андоза, 

шароити хобиш, сохтори дохилии танаи маъдании асосb ва ҳамроҳ, таркиби моддb, тавсифи ҳамаи 

канданиҳои фоиданоки дохили он ва мудохилаҳои зарарнок, қонуниятҳои тақсимшавии намудҳои 

табиb ва хелхои кандании фоиданок, тақсимшавии компонентҳои ҳамроҳ ва мудохилаҳои зараровар, 

мавxудияти қабатҳои xинсҳои ғайримаъданb ва ғайрикондитсионb, миқдори онҳо; гурўҳи кон 

вобаста ба мураккабияти сохти геологb дар асоси «Таснифи захираҳои конҳо ва сарватҳои 

эҳтимолии канданиҳои фоиданоки сохт»: 

   -  методикаи  қабулшудаи  иқтишофи  кон,  ҳаxми  корҳои  иxрошуда;  

   - бузургиҳои миѐна ва фосилаҳои тағйиротии нишондиҳандаҳои сифати ашѐи минералb, натиxаҳои 

санxиши технологb, баҳодиҳии сифати маҳсулот ва мувофиқати он ба талаботҳои стандартҳои 

давлатию  соҳавb,  шароитҳои  техникb; 

   - баланси тақсимоти компонентҳои арзишманду аз xиҳати экологb зарарнок аз он xумла 

компонентҳои ҳамроҳ аз рўи шакли мавxудият, маҳсулоти ғанигардонида ва коркарди ашѐи 

минералb  (консентратҳо),  нишондиҳандаҳои  гирифтани  компонентҳои  фоиданок;  

   - компонентҳои ҳамроҳи фоиданок (аз он xумла дар xинсҳои мудохила), сифати онҳо, баҳодиҳии 

саноатb-геологb  ва  имкониятҳои  истифодабарии  онҳо;  

   - шароитҳои гидрогеологb, кўҳи-техникb, геокриологb, муҳандисb- геологb ва дигар шароитҳои 

табиии  кон;  

   - манбаъҳои эҳтимолии таъминоти обҳои хоxагb-нушокb, техникии корхонаи истихроb ва коркарди  

ашѐи  минералb;  

   - захираҳои иктишофшуда ва дараxаи асоснокии онҳо, муқоисаи захираҳое, ки дар асосноккунии 

техникb - иқтисодии кондитсияҳо қабул шудаанд бо захираҳои, дар баланси давлатb қаблан 

қабулшуда; агар номувофиқb зиѐд  бошад-муайянкунии  сабабҳои  онҳо; 

    - баҳодиҳb  ба  сарватҳои  пешгўишуда;  

   - баҳодиҳии характери таъсири усули қабулшудаи истихроbи кон ва коркарди ашѐи минералb ба 

муҳити  зист. 

    48) Маълумот дар бораи кондитсияҳои қаблb, пераметрҳои онҳо, тавсияҳое ки дар протоколҳои 

тасдиқи  кондитсияҳо  оварда  шудаанд  (бо овардани  нусхаи  протоколҳо)  

    49) Дар асоснокунии вариантии кондитсияҳои иктишофb дар қисмати геологии асосноккунии 

техникb - иқтисодии бояд тағйиротҳои  хобиш,  андоза   ва  шакли  кандании  фоиданок,  сохтори   

дохилb,  таркиби  сифатb  ва захираҳои кандании фоиданок, вобаста аз вариантҳои кондитсияҳо, 

дида баромада шаванд. Барои тафтиши мувофиқати кондитсияҳои тавсияшуда ба хусусиятҳои  

геологии кон бояд ҳисоби назоратии захираҳо  нисбати  варианти  қабулшудаи  кандитсияҳо  ба  

иxро  расонида  шавад. 

    50)  Пешгўии талаботу пешниҳодот нисбати маҳсулоти фурушb. Ба имкониятҳои хариди маҳсу-

лот дар бозори фуруш ва динамикаи он баҳо дода мешавад; таҳлили талабот ва пешниҳодот нисбати 

ашѐи минералb ва маҳсулот аз он гузаронида мешавад. Дар заминаи чунин таҳлилот нархи фуруши 

он (чакана) муайян карда мешавад, ки дар асосноккунии техникb - иқтисодии ҳангоми баҳодиҳb ба 

нишондиҳандаҳои техники-иқтисодb истифода бурда мешавад. Агар барои ин намуди ашѐи 

минералb дар асоси қонунгузорb нархҳои идорашаванда ва ҳисобшуда қабул карда шуда бошанд, 

онҳо ба ҳисоб гирифта мешаванд.  

    51) Андозҳо ва қарзҳо. Маълумот оиди системаи амалкунандаи андоз, ставкаи андозҳои асосb, 

пардохтҳо барои истифодабарии қаъри замин, имтиѐзҳо, маълумот оиди қарзҳои бонкb оварда 

мешаванд.  

    52)  Ба асосноккунии техникb-иқтисодии кондитсияҳои истихроxи бояд дохил гарданд: 

     - асосноккунии усулҳои кушоиш ва истихроxb кон, сарҳадоти истихроxb захираҳо, системаи 

истихроb, иқтидори корхона, андозаи нобудшавb ва омезиши маъдан ҳангоми истихроx, ҳаxми 

корҳои кўҳb- капиталb, арзиши истихроb ва коркарди маъдан аз он xумла бо назардошти пардохтҳо 

барои истифодаи қаъри замин, чорабиниҳо барои ҳифзи муҳити зист, барҳамдиҳии корхона ва диг; 
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     - натиxаҳои муқоисаи нишондиҳандаҳои асосии техникb-иқтисодb аз рўи вариантҳои гуногун 

байни ҳамдигар, инчунин, бо нишондиҳандаҳои корхонаҳои монанди амалкунандаи пешсаф.  

     - ҳисобот ва асосноккунии ҳар як параметри кондитсияҳои нишондиҳандаҳои техникb-иқтисодb 

аз  рўи  вариантҳои  қабулшуда,  самаранокии  истифодаи  захираҳо;  

     - сабабҳои мансубияти захираҳо ба гурўҳи ғайрибалансb, асосноккунии кондитсияҳо барои 

ҳисобкунии онҳо, чорабиниҳо барои нигоҳдошти онҳо дар қаъри замин барои истихроxи минбаъда 

ва  ѐ  захиракунb;  

     - ҳисоботи техникb-иқтисодb барои асосноккунии зарурияти ҳисоб ва бақайдгирии захираҳои 

нигоҳдошташудаю ҳифзшаванда дар блокҳо, ҳавзҳо, маҳалҳо, иншоотҳои капиталb, осорҳои табиb, 

таърихb,  маданb,  мансубияти  онҳо  ба  гуруҳҳои  балансию  ғайрибалансb. 

    53) Таҳлили воридоти пулb (гардиши нақдb) ҳангоми амалигардонии лоиҳа дар давоми муддати 

қабулшуда (xадвалҳои воридоти пул оварда мешавад). Воридоти пулb дар натичаи xамъкунии 

солонаи воридоти пули нақд бо тарҳи ҳамаи масрафҳо ба ҳисоб гирифта мешавад. Ҳисобот дар 

заминаи модели компютерии воридоти пулb,ки ба он бузургиҳои тағйирѐбандаи бисѐрро ворид 

кардан мумкин аст, ба иxро расонида мешавад, ба мисли: истихроxи солонаи маъдан, миқдори 

миѐнаи  металл,  дараxаи  истихроxи  металл,  нархи  маҳсулот,  андоз  ва  дигарҳо. 

    54) Қисмати матнии асосноккунии техникb-иқтисодии кондитсияҳои иктишофb ҳамчун ҳуруфи 

мошинb ва ѐ компютерb пешниҳод карда мешавад ва дар он ташкилоте, ки кондитсияҳоро таҳия 

намудааст, номи пурраи кон ва  таърихи  иxроиши  кор  оварда  мешаванд. 

    55) Асосноккунии техникb-иқтисодии кондитсияҳои истихроxb дар бар мегирад: 

    -  маводҳои ибтидоии, тавсифи хусусиятҳои кўҳb-геологb, технологb ва дигар параметрҳои 

қисмати кон, (мавзеъ) дар муқоиса бо параметрҳое, ки дар асосноккунии техникb - иқтисодии 

кондитсияҳои иктишофи оварда шудаанд (варианти базавb), инчунин, шароитҳои иқтисодии ниҳоb  

(нархҳо, андозҳо, ставкаҳои қарзb  ва  диг.) ; 

    -   нишондиҳандаҳои  техникb-иқтисодии  ниҳоии  фаъолияти  корхона  (шахта,  маъдангоҳ);  

    - маводҳои ҳатмb ва ѐ ташаббусии тафтиши аудитие, ки асоснокии нишондиҳандаҳои масрафии 

корхонаро  тасдиқ  менамоянд; 

    - асоснокии бузургиҳои ҳисоботии масрафҳои дарпешистодаи истихрxb ва коркарди комплексии 

кандании фоиданок дар ҳудуди муайяни кон, нархҳои амалкунандаи маҳсулот ва дигар 

нишондиҳандаҳо (нобудшавb,омезиши кандании фоиданок, гирифтани компонентҳои асосb ва 

иловагb  ва диг.),  ки  ҳангоми  таҳияи  кондитсияҳои  истихроxb  ба  ҳисоб  гирифта  мешаванд; 

    - xадвали маблағҳои дисконтb дар марҳилаи истихроxи қисмати муайяни кон, ки барои шароитҳои 

расмb-иқтисодb ҳисоб карда шудаанд, бо назардошти ставкаҳои андозии амалкунанда, беқурбшавии 

пул,  пардохтҳои  қарзии  бонкҳо; 

     - ҳисоботи  параметрҳои  кондитсияҳои  истихроxb;  

     - нақшаи (схемаи) истихроxи қисматҳои кон дар муҳлати муайяншуда бо тавсифи иқтисодии 

блокҳо  дар  шароити  нархҳои  амалкунанда  ва  тағйироти  онҳо;  

    - баҳодиҳии таъсироти кондитсияҳои истихроxb ба захираҳои кон дар шакли умумb ва ба 

параметрҳои асосии истихроxи он, ки дар литсензия барои истихроxи кандании фоиданок оварда 

шудаанд. 

    56) Ҳангоми пешниҳоди навбатии асосноккунии техникb - иқтисодии кондитсияҳо ба санxиши 

давлатb маълумотҳои муқоисави оиди сифат ва миқдори захираҳои истихроxшаванда дар доираи 

асосноккунии техникb - иқтисодии кондитсияҳои пештара ва истихроxи ниҳоии ашѐи минералb 

оварда мешаванд. Дар асоси ин муқоисот ва қарори дахлдори органи санxиши давлатb хулоса оиди 

асосноккунии аз ҳисоббарории захираҳо бароварда шуда, дар  баланси давлатb  қайд карда  мешавад. 

    57) Қисмати графикии асосноккунии техникb - иқтисодии кондитсияҳои иктишофb маводҳои 

зеринро дар бар мегирад:  

    - мавқеи сохтории (стратиграфии) кон, хусусиятҳои сохти геологии он, морфология ва шароитҳои 

хобиши канданиҳои фоиданок, тақсимоти фазогии компонентҳои фоиданок ва намудҳои саноатии 

ашѐb  минералb  дар  дохили  он; 

    - мавқеъи фазогии захираҳои балансb ва ғайрибалансb дар бурришҳои кундалангии геологb, 

нақшаҳои горизонтb ва ҳисоботb; ҳудудҳои ҳисоби захираҳои балансb ва ғайрибалансb аз рўи 

вариантҳои гуногуни миқдори сарҳадии (борти) компоненти фоиданок, ғафсии танаҳои канданиҳои 

фоиданок, нишондиҳандаҳои сифати онҳо; шароитҳои кўҳb-техникb бо ранги махсус ва ѐ штриховка 

xудо карда мешаванд: худудҳои захираҳо аз рўи тавсияҳо, параметрҳои тавсиявb ҳатмb нишон дода 

мешаванд;  
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 - схемаи  кушоиши  кон,  ҳудудҳои  истихроxи  захираҳо  ва  мавзеъи  таъсири  корҳои  кўҳb;  

 - технологияи  коркарди  ашѐи  минералb, схемаи  сифатb-миқдории  варианти  интихобшуда;  

    58)  Барои конҳо ҳамчун замина схемаи xойгиршавии объектҳои корхонаи оянда оварда мешавад, 

ки дар асоси интихоби пешакии майдончои сохтмони муштараки корхона иxро карда мешавад.  

    59)  Маводҳои  графикии  ҳатмии  асосноккунии  кондитсияҳои  истихроxb  инҳо  мебошанд: 

    а) Маводҳои графикие, ки хусусиятҳои умумии сохти геологии тамоми конро аз рўи иқтишофи 

мушаххас дар ҳудуди захираҳои аз xониби комиссияи давлатb қаблан тасдиқшуда инъикос 

менамоянд:  

    -   харитаи  геологии  кон,  бурришҳои  кундалангии  такягb  ва  планҳои  горизонталb;  

    - планҳои ҳисоботҳо, бурришҳо, проексияи танаҳои маъданb ба ҳамвориҳои горизонтb ва 

вертикалb бо контурҳо, тартиби рақамb ва тавсифи блокҳои ҳисоботҳои захираҳои балансию 

ғайрибалансие,  ки  аз  xонибе Комиссияи давлатии Xумҳурии Тоxикистон оид ба захираҳои 

канданиҳои фоиданок  тасдиқ  карда  шудаанд. 

    Нусхаҳои маводҳои графикиро низ аз ҳисобот бо тасдиқи захираҳо аз xониби Комиссияи давлатии 

Xумҳурии Тоxикистон оид ба захираҳои канданиҳои фоиданок истифода бурдан мумкин аст, ки дар 

онҳо бояд ба таври илова ҳудудҳои захираҳои аз ҳисоб баровардашуда қайд  карда  шаванд. 

   б) Маводҳои графикие, ки хусусиятҳои ниҳоии сохти геологии канданиҳои фоиданокро  дар ҳудуди 

контури истихроxb инъикос менамоянд- бурришҳои геологb, планҳои горизонтb бо ҳудудҳои 

захираҳои балансb ва ғайрибалансb аз рўи вариантҳои гуногуни миқдори сарҳадии (бортb) 

канданиҳои фоиданок дар сарҳадҳои геологb, ҳамзамон, ҳамаи маълумотҳо  дар рафти иктишофи 

истихроxb  ва  дигарҳо  ба  ҳисоб  гирифта  мешаванд. 

    Ҳудудҳои захираҳои иловашуда аз рўи ғавсb ва майдон барои таркиби гуногуни кандании 

фоиданок ба воситаи ранг, штриховкаи махсус ва ғавсии танаҳои маъданb ва нишондиҳандаҳои 

сифатии  онҳо  аз  рўи  вариантҳои  интихобшуда  ба  воситаи  рақамҳо  нишон  дода  мешаванд. 

   в) Дар графики ҳисобот барои ҳар як вариант бояд сарҳадҳои ҳамаи воҳидҳои истихроxb, тавсифи 

меъѐрb ва сифатии захираҳо дар ҳудуди онҳо оварда шаванд; инчунин, захираҳои кондитсионb ва 

ғайрикондитсионии дар ояндаи наздик истифодашаванда дар ҳудуди таъсири параметрҳои 

кондитсияҳои  истихроxb  низ  нишон  дода  мешаванд. 

   г) Маводҳои графикb барои муқоисаи маълумотҳои иктишоф ва истихрxb дар ҳудуди 

истихроxшуда, баъди тасдиқи охирин дар Комиссияи давлатии Xумҳурии Тоxикистон оид ба 

захираҳои канданиҳои фоиданок, дар асоси талаботи муқарарb ороиш дода мешаванд. 

   60)  Ҳамаи  маводҳои  графикb бояд  аѐн  ва  хонданибоб  бошанд. 

   61) Асосноккунии техникb - иқтисодии кондитсияҳои иқтишофb ва истихроxb, ҳамчун қоида, бояд 

аз xониби ташкилотҳои махсус (ширкатҳо) бо пешниҳоди истифодабарандагони қаъри замин, ки 

иқтишофу азхудкунии кон ба  уҳдаи  онҳо  мебошад,  таҳия  карда  мешаванд. 

  62) Маводҳои асосноккунии техникb - иқтисодии кондитсияҳо ба Комиссияи давлатии Xумҳурии 

Тоxикистон оид ба захираҳои канданиҳои фоиданок дар се нусха ва инчунин варианти электронb дар 

якxоягb бо справкаи мувофиқа ѐ қарордоди қитъаи замин аз тарафи ҳокимияти маҳаллии Xумҳурии 

Тоxикистон, ки дар ҳудуди он кон xойгир аст ва органи идораи давлатии фонди геологии қаъри 

замини  Xумҳурии  Тоxикистон  пешниҳод  карда  мешаванд. 

   Маводҳои асосноккунии техникb - иқтисодии кондитсияҳои истихроxb барои ҳар як кон ва 

пешниҳодҳо дар бораи аз ҳисоббарории захираҳои балансb аз баланси корхонаҳои амалкунанда бо 

органҳои Назорати давлатии  кўҳb  техникии  xумҳурии  Тоxикистон  мувофиқа  карда  мешаванд. 

   Ҳамзамон дар якxоягb бо маводҳои зикрѐфта ба Комиссияи давлатии Xумҳурии Тоxикистон оид ба 

захираҳои канданиҳои фоиданок дар 5 нусха маълумотномаи муқовиманашуда оиди нишондодҳои 

асосии асосноккунии техникb - иқтисодии ва нусхаи электронии маводҳо  пешниҳод  карда  

мешаванд. 

   63) Маводҳои ба экспертизаи давлатb омодагардида қатъи назар аз технологияи ҳисоби захираҳо 

(бо роҳи истифода набурдани программаҳои махсуси компютерb; бо истифодаи программаҳое, ки 

истифодаи усулҳои дастиро нишон медиҳанд; бо роҳи моделикунонии сетарафаи геостатистикии 

кон)  ба баррасии мақоми таъингардидаи экспертb дар шакли пешина яъне дар р¢и қоғаз ва дар 

шакли электронb пешниҳод карда мешаванд. Дар шакли электронb маводҳои зерин бояд пешниҳод 

карда шаванд: 

 - файлҳои матнb бо ҳисобот ва замимаҳои xадвалb; 

 - файлҳои расторb ѐ векторие, ки замимаҳои графикиро нисбати ҳисобот нишон медиҳад; 

 - базаи маълумотҳои аввалаи маҳакҳо.    



 13 

   64) Баъди вориди маводҳои асосноккунии техникb - иқтисодии кондитсияҳо Комиссияи давлатии 

Xумҳурии Тоxикистон оид ба захираҳои канданиҳои фоиданок бо истифодабарандаи қаъри замин 

шартнома баста,  м¢ҳлат  ва  навбати  тасдиқи  онҳоро  муаян  менамояд. 

   65) Қарори Комиссияи давлатии Xумҳурии Тоxикистон оид ба захираҳои канданиҳои фоиданок 

оиди тасдиқи кондитсияҳо дар шакли протоколҳо тайѐр карда шуда, нусхаҳои онҳо  ба  ташкилотҳои  

дахлдор  равона  карда  мешаванд. 

   66) Параметрҳои кондитсияҳои аз xониби Комиссияи давлатии Xумҳурии Тоxикистон оид ба 

захираҳои канданиҳои фоиданок тасдиқшуда ҳамчун асос барои ҳисоби захираҳои кон ва, дар 

мавриди зарурb, воридкунии тағйиротҳо аз xониби органи литсензиядиҳанда ба шароитҳо  ва  

мувофиқаҳои  литсензионb  ба  шумор  мераванд. 

 

                 

 

 

 
 


