
  
Бо фармоиши Сардори Саридораи 

геологияи назди Њукумати Љумњурии 

Тољикистон аз 26.07. с.2013, тањти    № 17-ф 

тасдиќ шудааст 

Дар Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон тањти  № 554-а аз 
24.04.с2014 ба ќайд гирифта 

шудааст  

                                                                                                   
 

         Таѓйиру  иловањо  ба  Дастурамал  оиди мазмун, омодакунї ва тартиби 
барои  баррасї ба Комиссияи давлатии   Љумњурии Тољикистон оид ба 

захирањои  канданињои фоиданок пешнињод намудани маводњое, 
ки  кондитсияњои доимии ашёи минералї ва захирањои њисоб  

мешударо дар  ќаъри замин асоснок менамояд. 
 

1. Банди 1  дар тањрири зерин ифода карда шавад: 
 

«1. Дастурамали мазкур дар асоси банди 8 Низомномаи Комиссияи давлатии 
Љумњурии Тољикистон оид ба захирањои канданињои фоиданок, ки бо ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2007 тањти № 656 тасдиќ 
шудааст, тањия гардида, асосан дастуру талаботҳои заруриро оиди мазмун, қоидаҳои 

омодакунї ва тартиби барои баррасї ба Комиссияи давлатии Љумҳурии Тољикистон 
оид ба захираҳои канданиҳои фоиданок пешниҳод намудани маводњои  
кондитсияњои доимии ашѐи минералиро барои ҳисоби захираҳо ва маводҳои ҳисоби 
захирањои кони канданињои фоиданокро дар ќаъри замин муайян менамояд.  Ба ѓайр 
аз ин эътимоднокии маълумоти геологии гирифташударо, ки пуррагї ва сифати он 

барои гузаронидани корҳои иктишофии минбаъда ва ѐ барои истихроҷи саноатии 

захираҳои иктишофшуда кофианд, таъмин менамояд. Инчунин барои лоиҳабандии 
корхонаи нав ва ѐ таљдидї корхонаи амалкунанда оиди истихрољ ва коркарди 
канданиҳои фоиданок мусоидат менамояд»; 

 
2.  Банди 2 ва сархатњои он дар боби 1 муттањид  карда шуда, номи боб дар 

тањрири зайл илова карда шавад: 
«Боби 1. Муќарароти умумї»; 

 
3. Бандњои 3 – 66  дар  боби 2 муттањид карда шуда, номи боб дар тањрири зайл 

илова карда шавад: 
«Боби 2. Мазмун, омодакунї ва тартиби барои баррасї ба                                                               

Комиссияи давлатии Љумҳурии Тољикистон оид ба захираҳои  канданиҳои фоиданок 

пешниҳод намудани маводҳое, ки  кондитсияҳои доимии ашёи минералиро барои 

ҳисоби захираҳои канданиҳои фоиданок дар қаъри замин асоснок менамояд»; 
 
4. Ба  Дастурамал боби 3 бо мазмуни зерин илова карда шавад:              
«Боби 3. Мазмун, омодакунї ва тартиби барои баррасї ба                                                               

Комиссияи давлатии Љумҳурии Тољикистон оид ба захираҳои  канданиҳои фоиданок 

пешниҳод намудани маводҳои ҳисоби захираҳои канданиҳои фоиданок дар қаъри 
замин» 

67. Бо мақсади  таъмини  шароит  баҳри  истифодабарии  самараноку 
комплексии қаъри замин, муайянкунии  музди  истифодабарии  он, сарҳадоти  
қисматҳои қаъри замини  истифодашаванда, захираҳои  канданиҳои  фоиданок  бояд  
мавриди  санљиши  давлатї  қарор  дода  шаванд.  

Хулосаи мусбии мақомоти санљиши давлатї оиди асоснокї ва аҳамияти 

иқтисодї доштани  захираҳои ҳисобшудаи канданиҳои фоиданок, барои 
бақайдгирии давлатї ва оғози азхудкунии саноатии  онҳо  асоси  ягона  мебошад.  

Санљиши давлатї дар ҳама марҳилаҳои омўзиши геологї ба иљро расонида 
мешавад, ки агар маводњои геологии барои санљиш пешниҳодшуда имконияти 
баҳодиҳии ҳақиқии миқдор ва сифати захираҳои  канданиҳои  фоиданок, аҳамияти  



иқтисодї, шароитҳои  кўҳї-техникї,  гидрогеологї, экологї  ва  дигарҳоро  пурра  
таъмин  карда  тавонанд. 

68. Дар мавридњои  зарурї  захираҳои  канданиҳои  фоиданок  ба  санљиши  
такрории  давлатї пешниҳод карда мешаванд. Санљиши такрории захираҳои  
канданиҳои  фоиданок  ва азнавҳисобкунию азнавтасдиқкунии онҳо бо ташаббуси 
маќомоти манфиатдори давлатї ва ѐ истифодабарандагони қаъри  замин  дар 
мавридҳои зерин гузаронида мешаванд:  

      - афзун гаштани захираҳои балансї ба микдори зиѐда аз 50%  нисбат ба 
захираҳои қаблан аз тарафи Комиссияи давлатии Љумҳурии Тољикистон оид ба 

захираҳои канданиҳои фоиданок (Комиссияҳои соҳавї оид ба захираҳои канданиҳои 

фоиданок)  тасдиқшуда, дар натиљаи омўзиши иловагии кон дар раванди истихрољ; 
        - поѐн рафтани арзиши саноатї ва ѐ  тасдиќи худро наѐфтани захираҳои 
балансии канданињои фоиданок дар љараѐни истихрољ ба андозаи аз меъѐрҳои 

муқаррарии аз ҳисоб баровардани захираҳо аз баланси корхонаи кўҳї барзиѐд; 
        - дар раванди омўзиши иловагї ва ѐ истихрољи конҳо, тағйирѐбии омилҳои 
таббии ва ѐ иқтисодї, ки ба арзиши иќтидори иқтисодии кон то дараљае таъсир 
мерасонад, ки боиси аз нав тасдиқкунии кондитсияҳо ва ѐ аз нав дида баромадани 
шартҳои иљозатномаи ќаблан додашуда мегарданд; 
        - ҳангоми баландшавии назарраси нархи љаҳонї ба ашѐи минералї. 

Ҳисобот бо ҳисоби захираҳо аз љониби истифодабарандаи қаъри замин ѐ бо 
фармоиши онњо  аз тарафи муассиса ва ѐ ташкилотњои махсусе, ки аз љониби онҳо 
кон омўхта шудааст, таҳия карда мешавад. Истифодабарандаи қаъри замин  барои 
нигоҳдории пурраи ҳуљљатгузориҳои геологии аввала, маводи саної, нусхањои 
мањакњо  дар тамоми муддати омўзиш ва истихрољи кон масъул мебошад. 

Ҳисобот бо ҳисоби захираҳо бо истифодабарї аз ҳамаи маълумотҳои мављуда 
(маълумотњои њаќиќї)  оиди иқтишоф ва истихрољи кон таҳия карда мешавад. 
Ҳангоми норасоии маълумотҳо истифодабарандаи қаъри замин (бо дархости 
экспертњо)  маълумотњои иловагиро бояд пешниҳод намояд. 

Маводҳои пешниҳодшуда аз рўи натиљаи экспертизаи гузаронидашуда  дар 
мавриди зарурї барои коркарди иловагї ва ѐ тадќиќоти иловагї  равона карда 
мешавад. Дар мавриди охир экспертизаи такрорї гузаронида мешавад. 

Экспертизаи давлатии маводҳои ҳисоби захираҳои канданиҳои фоиданок аз 
љониби мақомоти ваколатдори давлатї–Комиссияи давлатии Љумҳурии Тољикистон 
оид ба захираҳои канданиҳои фоиданок ба амал бароварда мешавад.  

69. Маводҳои ба санљиши давлатї пешниҳодшаванда бояд ба талаботи  
«Таснифи захираҳои конҳо ва манбаъҳои пешбинигардидаи  канданиҳои фоиданок», 
ки бо Қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон аз 26 июли соли 2009 таҳти № 429  

тасдиқ гардидааст, ҳуљљатҳои меъѐрии танзимкунандаи татбиќи «Таснифи захираҳои 
конҳо ва манбаъҳои пешбинигардидаи  канданиҳои фоиданок» (2009с.) нисбат ба 
намуди мушаххаси ашѐи минералї љавобгў бошанд ва дорои маълумотҳои зарурї 
барои асоснок намудани натиљањои ҳисоби захираҳо ва хулосаҳои мушаххас оиди 
эътимоднокии онњо дошта бошанд.  

Мазмун ва шакли маводҳо бояд имконияти санљиш ва дар сурати зарурї 

азнавҳисобкунии захираҳоро бе иштироки шахсии муаллифон таъмин гардонида 
тавонанд, инчунин бояд маълумотҳои зарурї барои асоснок намудани натиљањои 
ҳисоби захираҳо ва хулосаҳои мушаххас оиди эътимоднокии онњо дошта бошанд.  

70. Маводҳои ҳисоби захираҳо аз қисмати матнї, замимањои матнї, љадвалї ва 
нақшавї иборат мебошанд.  

 71. Қисмати матнї бояд таҳлили натиљањои корҳои иљрошуда, асосноккунии 

хулосаҳоро оиди њама масъалањое, ки эътимоднокии нишондодњои њисоби захирањои 
иктишофї ва омодагии конро барои азхудкунии саноатї муайян менамояд, дошта 
бошад.  
  72. Ҳаљми қисмати матнии маводњои ҳисоби захираҳо то 120-150 саҳифа тавсия 
дода мешавад. Барои конњои дорои сохтори мураккаби геологї дошта ҳаљми ин 
ќисми њисобот мумкин зиѐд карда шавад.       



 73. Ҳаљми ҳар як қисми њисобот аз љониби муаллифон мустаќилона бо 

назардошти мақсаднокї ва тавсифи корҳои геологї-иктишофї, мураккабии 
масъалаҳои баррасишаванда, аҳамияти онҳо барои боэътимодии бањодињии геологї-
иқтисодии кон ва дараљаи омоданокии он барои азхудкунии саноатї, инчунин 
пуррагї ва боэътимоднокии баҳодиҳии технологї, кўҳи-техникї,  гидрогеологї, 
њифзи табиат ва дигар шароитҳои  истихрољи кон, ки дар маводҳои асоснокунии 
техникї-иқтисодии кандитсияҳо оварда шудаанд, муайян карда мешавад.  

 74. Қисмати матнии маводҳои ҳисоби захираҳо иборатанд аз: 
а)  рўйхати муаллифон - маълумот оиди муаллифони ҳисобот: ном, насаб, номи 

падар, ихтисос, вазифа, љои кор, номгўи қисматҳои ҳисобот  ва  замимањое, ки барои 
таҳияи онҳо мутахассиси мазкур ҳиссагузор аст. 

б)  мазмуни ҳисобот - мундариљаи мукаммали матни ҳисобот бо назардошти 
фаслњо, зерфаслҳо, бобҳо, рўйхати замимаҳои љадвалї дар матни ҳисобот, рўйхати 

нақшаҳо, љадвалҳо, тасвирҳо ва љойгиркунии онҳо дар матни ҳисобот, рўйхати 
мукаммали замимаҳои матнї ва љойгиршавии онҳо дар ҳисобот,  замимањои љадвалї 
бо нишондиҳии рақамњо ва номгўй, рўйхати пурраи замимањои наќшавї бо 
нишондиҳии номгўи онҳо, миќѐс ва миқдори варақҳо. 

в)  муқаддима:  
      - мавқеи маъмурї ва географии кон, сарҳадҳо ва масоҳати он. Маълумот оиди 

истифодабарандаи кон ва шароитҳои истифодабарии кон (созишномаи литсензионї), 
кай ва аз љониби ки литсензия дода шудааст. Маълумоти мухтасар оиди шароитҳои 
иқлимї, орографї, сейсмикї, экологї;  
      - азхудкунии иқтисодии минтаќа, ки дар он кон љойгир шудааст: коммуникатсияи 
наќлиѐти, мављудияти маҳалҳои аҳолинишин, таъминот бо ќувваи корї, базаи 
энергетикї, манбаъњои таъминот бо оби нушокї ва техникї. Мављудияти дигар 
конҳои чунин канданињои фоиданок доштаи иктишофшаванда ва ѐ истихрољшаванда 
дар ин маинтаќа.;  
      - маълумоти мухтасар оиди кашф, иктишоф ва истихрољи кон (ќитъаи он), 
ташкилоти-бароњмонии кор. Сана ва рақами протоколҳои ќаблан баррасишудаи 
захирањо аз тарафи маќомотњои экспертизаи давлатї (дар њолати вуљуд 
доштанашон). Захираҳои (аз рўи гурўњ) тасдиқшуда њангоми баррасии охирин ва 

захирањои боќимонда дар тавозуни давлат то рўзи пешниҳоди ҳисоби захираҳо 
барои санљишу тасдиқи давлатї. Барои объектҳои истихрољшаванда–миќдори 
захираҳои истихрољшуда, иловатан иктишофшуда, аз ҳисоб баровардашуда ҳамчун 
тасдиқнашуда баъди тасдиќи охирони захирањои канданињои фоиданок. Тавсияҳои аз 
тарафи маќомотњои экспертизаи давлатї додашуда  њангоми тасдиќи ќаблии 
захирањо ва тасдиќи кондитсияњо оиди кони баррасишаванда ва маълумот оиди 
иљроиши онҳо;  

    - барои конҳои азнавиқтишофшуда (ќитъањо): усули коркард ва иқтидори 
истењсолии корхонаи ояндаи истихрољи канданиҳои фоиданок ва коркарди ашѐи 
минералї; имконият ва равандҳои истифодаи он, нишондиҳандаҳои асосии техникї–
иқтисодии фаъолияти корхона дар заминаи захираҳои иктишофшуда (тибќи 
асосноккунии техникї-иқтисодии кондитсияҳо ва ѐ асосноккунии техникї – 

иқтисодии бонкї);  
       - барои конҳои истихрољшаванда: иќтидори њаќиќї ва лоињавии корхонаи 
истихрољи канданиҳои фоиданок ва коркарди ашѐи минералї, имконияти таъсири 
захираҳои иловагии иқтишофшуда ба баландшавии самаронокии иқтисодии 

фаъолияти корхона.  
г)  сохти геологии кон:  

      - маълумоти мухтасар оиди омўзиш ва сохти геологии минтаќа. Мавқеъи кони 
инкишофшуда дар сохтори умумии геологии минтаќа; 
      - сохти геологии кон (ќитъањои он), сарҳадҳои он, пайдоиш, омилҳои сохторї, 
литологї ва дигарҳо, ки шароитҳои хобиш, морфология ва сифати маъданро муайян 
менамоянд; 



      - миқдори канданињои фоиданок, намудҳои морфологии онҳо ва паҳншавии онҳо 

дар ќитъањои кон. Асоснокии алоқамандии канданиҳои фоиданок бо раванди афтиш 
ва паҳно дар асоси маълумотҳои геологї, геофизикї ва дигарҳо. Агар алоќаманди 
гуногун бошад дар ин њолат њамаи шаклњо барраси шуда шакли ќабулшуда бояд 
асоснок карда шавад; 
      - тавсифи мухтасари шакл ва сохти канданињои фоиданок дар алоҳидагї, иқтидор, 
андоза бо раванди афтишу паҳно, масоҳат, шароити хобиш, тавсифи тезшаклии 

кандании фоиданок, хусусиятҳои расиш бо ғафсии мудохила, ҳиссаи захираҳои 
иқтишофшуда аз ҳиссаи умумии захираҳои кон. Асоснокии пешниҳодот оиди 
тағйироти параметрҳо нишондодҳои маъдан бо раванди афтиш ва паҳно, сохтори 
дохилї, тақсимоти компонентҳои асосї ва њамроњии он, инчунин мудохилањои 
зарарнок, мављудият ва тартиби љойгиршавии қисматҳои баландтаркибии маъдан (аз 
он љумла сутунњои маъданї), таркиб ва тартиби тақсимшавии ќабатњои холи дар 

ҳудуди танаҳои маъдан, таносуби фоизии онҳо дар ҳаљми умумии маъдан, 
имкониятҳои геометрикунонї.  
      -  барои конҳое, ки захираҳои онҳо бе геометрикунонии аниқи  канданиҳои 

фоиданок дар њудуди умумї бо истифодабарї аз коэффитсиенти маъданнокї ҳисоб 
карда мешаванд – баҳодиҳии мавқеъи фазогї, шаклҳои якхела ва андозаи қисматҳои 
маъдани кондитсионї ва имкониятҳои  истихрољи алоҳидагии онҳо. Зуҳуроти ғорҳои 

(карстҳои)  дохилї ва рўизаминї, асоснокии методикаи муайянкунии ғорнокї;  
      - барои конҳои пошхурда нишон дода мешаванд; тавсифи хусусиятҳои 
геоморфологии (полеогеографии) љойгиршавии махсуси пошхурдањо, шароити 
хобиши он, хусусиятҳои шакл, андоза, сохтор ва таркиби қабати (ќабатњои) муфид, 
сохтори геологии плотик, таркиби компонентҳои фоиданок дар рег, љинсњои 
плотикї, андоза, шакл ва дараљаи суфташавии донаҳои минералҳои фоиданок, 

миқдори компонентҳои фоиданоки минералҳо ва ѐ вуљуд доштани тилло ва дигарҳо. 
Таркиби донагї, сангҳои суфта, гилнокї, обнокии қабатҳо ва ѓ.;  
      -  тағйироти тасаввуроти қаблї оиди сохти геологии кон дар асоси маълумотҳои 
дар натиљаи гузаронидани корҳои иловагии иқтишофї ва кўҳї-истихрољии кон  (бо 
овардани маводҳое, ки ингуна тағйиротҳоро асоснок мекунанд) ба даст омада; 
      -   гурўҳи конҳои аз рўи мураккабии сохтори геологї тибќи Таснифи захираҳо, 

асосноккунии онҳо аз рўи маълумотҳои иқтишофї, барои конҳои истихрољшаванда-
коркарди онҳо. 
      -  дурнамои захираҳои кон ва майдони маъдан аз рўи маълумотҳои муаллифон, 
имкониятҳои афзудани базаи ашѐи минерлии корхонаи кўҳии  амалкунанда ва ѐ дар 
оянда амалкунанда. 

  д)  усули корҳои иқтишофї – геологї:  

      - асосњои топографию маркшейдерї; вақти гузаронидани аксбардорї, системаи 
координатҳо ва тарзи алоқакунии асбобии коркардҳои кўҳї ба тури такягї; 
      - чуқурии иқтишоф. Асосноккунии интихоби воситаҳои техникї ва системаи 
иктишоф. Љадвали љамъбастии намудҳо ва қисмҳои корҳои геологї-иктишофї (кўњї, 
пармакунї, геофизикї ва дигарҳо). Ҳаљми коркардҳо (аз рўи намуд), ки дар ҳисоби 
захираҳо иштирок намуданд; 

      - усули иқтишофї, аз он љумла қисматҳои рўизаминї ва уфўќњои жарфии кон. 
Асосноккуни геометрияи интихобшуда (наќшаи љойгиршавї, нишондињи) ва зичии 
коркардҳои иктишофї барои ҳисоби захираҳои категорияҳои гуногуни иктишофї 
вобаста ба хусусиятҳои геологии кон, андоза ва таркиби моддии танаҳои маъданї 
(хобишњо), хусусияти паҳншавии компонентҳо дар онҳо;  
       - асосноккунии људокунии ќитъањои мушаххаскунї; дараљаи иқтишофкунии онҳо; 

маълумотҳои дар љараѐни мушаххаскунї гирифташуда, таҳлили онҳо нисбат ба 
қисматҳои дигари кон. Имконияти истифодабарии ин маълумотҳо барои 
асосноккунии меъѐрҳо барои ҳисоби захираҳои умумии кон;       
       - барои конҳои дараљаи 4-ўми мураккабноки–пешниҳоду тавсияҳо барои 
иқтишоф ва истихрољи ояндаи онҳо;  



       -  таъинот, низоми љойгиршавї ва нишондињии коркардҳои иктишофї – кўҳї, 

фосилаи штрекҳо ва болоравҳои (восстающие) буррандаи (маъдан) кандании 
фоиданок, бурриши коркардҳои кўҳї; 
      -  тарз ва технологияи пармакунии пармачоҳҳои иктишофї. Чуқурї, диаметр ва 
конструксияи онњо. Методикаи ченкунии каљшавии пармачоҳҳо, асбобҳои 
истифодашаванда, натиљаҳои ченкуниҳои азимутї ва каљшавї, таъсироти каљшавиҳо 
ба устувории тури интихобии иктишофї. Ҳолатҳои набудани маълумотҳо оиди 

андозаи каљшавии пармачоҳҳо дар фосилаҳои алоҳида ва асосноккунии ин гуна 
маълумотҳо барои ҳисоби захираҳо. Кифоягии маводҳои бо усўлњо ва диаметрњои 
гуногуни пармакунї барои омўзиши сохти геологии кон ва сифати маъдан ба даст 
омада, маълумотҳои муқоисашаванда ҳангоми пармакунҳои гуногуншакл гирифта 
шуда. Миқдори бурришњои тањти кунљи тези танаҳои маъданї ва асосноккунии 
истифодаи онҳо барои ҳисоби захираҳо. Ҳолати керн (найчагї, порагї). Баромади 

хаттї, вазнї ва ҳаљмии маѓза (дар њолатњои алоњида - баромади лоиқа):  
       -  ба ҳисоби миѐна барои ҳар як танаи кандании фоиданок (аз он љумла аз рўи 
фосилањои ѓафсињои гуногун ва аз рўи таркибии гуногуни кандании фоиданок);   
       - дар маљмўъ барои кон; ҳудуди тағйирѐбии ингуна бузургиҳо дар алоҳидаги 
барои намуди канданињои фоиданок, қабатҳои ғайрикондитсионии дохилї ва 
љинсњои мудохила. Ҳаљм ва мунтазамии назорат аз болои баромади керн ва лоиқа 

(шлам). Баҳодиҳї ба микдор ва сифати керну лоиқа. Маљмааи чорабиниҳо барои 
зиѐдкунии баромади керн ва самаранокии он. Усулњо ва натиљањои тадқиқотҳо барои 
омўзиши хурдашавї ва сифати керн, баҳодиҳии эътимодноки маълумотҳои 
дастрасшуда. Усул ва ҳаљми корҳои муќоисавї аз рўи маълумотҳои пармакунии 
њафриѐтњои кўњї ва натиљагири аз онҳо. Асосноккунии њолатњои татбиќи 
коэффитсиентҳои ислоҳотї нисбати натиљањои мањакгирї дар пармачоњњо. Ҳиссаи 
пармачоҳҳои бо миқдори ками баромади керн ва лоиқа (бо ҳисоби фоиз) ва дараљаи 
таъсири онњо ба эътимоднокии захирањои њисобишуда. Номгўи фосилањои 
коркардҳои кўҳї ва пармачоҳҳо ва хатҳои иқтишофие, ки маълумотҳо нисбати онҳо 
барои ҳисоби захираҳо истифода нашудаанд; сабабҳои хориљ намудани онҳо аз 

ҳисоб; 
       - усулҳои геофизикии таҳқиқотҳо. Номгўи масъалаҳои геологие, ки бо 

истифодабарии усулҳои геофизикї ҳал карда шудаанд, асосноккунии истифодабарии 
маљмааи методҳо, љадвали томи ҳаљми ҳамаи намудҳои таҳқиқот, дараљаи бо усулҳои 

геофизикї омўхташавии майдони кони маъданї, миқдори пармачоҳҳо ва коркардҳои 
кўҳие, ки бо таҳқиқотҳои геофизикї таъмин гардонида шудаанд. (ҳамагї, аз он љумла 
дар ҳисоби захираҳо истифодашуда);  
        - миќѐсњои аксбардориҳои геофизикї, тури мушоҳидаҳо, мавзеъҳо ва миқѐсҳои 

корҳои рўизаминии геофизикии мушаххас. Миқѐсҳо ва суръати навишти 
параметрҳои физикї ҳангоми таҳқиқотҳои геофизикии пармачоҳҳо ва коркардҳои 
кўҳї, тавсифи пармачоҳҳои намунавї  ва назоратї-градиуровкави (баромади мағза, 

сифати ҳуљљатгузорї, интихоби сифатии кандании фоиданок), методикаи 
градиуровкаю эталонкунии асбоб, фосилаи байни пармачоҳҳо (коркардҳои кўҳї), 
мушоҳидаҳои фосилавї, имкониятҳои тавоноии асбобҳо истифодашаванда ва 

усулҳои тадқиқотї. Усулҳои сохтани нақшаҳои коррелятсионї ҳангоми маҳакгирии 
геофизикї. Коэффитсиентҳои ба даст омадаи коррелятсионї ва муодилаҳои 
регрессивї. Асбобҳои истифодашуда, назорати кори устувории онҳо, саҳеҳии 
(хатогии) ченкуниҳо;  
        - хосиятҳои физикии љинсњои мудохила ва кандании фоиданок, методикаи 
мухтасар ва техникаи омўзиши онҳо, ҳаљми таҳқиқотҳо ва ҳақиқатнокии онҳо, 

тавсифи шартҳои мусоид барои иљроиши таҳқиқотҳои геофизикї, омилҳои асосии 
ғалаткунандаи натиљаҳои таҳқиқотҳои геофизикї; 
        - усулҳои шарњии (интерпретатсия) сифатии майдонҳои физикї, шарњи миқдории 
аномалияҳои ошкоршуда, муқоисаи мушоҳидаҳо ва нақшаҳои ҳисобї бо буришҳои 
хос ва коркардҳои такягии иқтишофї, муайянкунии параметрҳои танаҳои маъданї 
(андоза, иқтидор, миқдори компонетҳои фоиданок ва зараровар), чуқурии хобиши 



онҳо. Тасдиқкунии маълумотҳои  геофизикї ба воситаи пармакунї ва коркардҳои 

кўҳї, ҳаљм ва натиљаҳои тасдиќкунї, баҳодиҳии эътимоднокии усулҳои шарњї ва 
саҳеҳии натиљаҳои таҳқиқотҳои геофизикї. Муайянкунии носаҳеҳии пайвастагиҳо, 

иқтидор, жарфи хобиши маъдан, миқдори компонетҳои фоиданок ва зараровар ва 
дигар нишондодҳо дар муқоиса бо маълумотҳои геологї; 
       - барои конҳои истихрољшаванда пешниҳоди маводҳое, ки дурустии таҳқиқотҳои 
қаблии геофизикии гузаронида шударо тавсиф медиҳад зарур аст; 

       - усулҳои моделикунии конҳо ва майдонҳои физикї, вазифаҳо ва усулҳои 
моделикунони, барномаҳои истифодашаванда, тавсифи моделҳои геологї- 
геофизикї, натиљаҳои моделкуни ва истифодабарии онҳо; 
       - тасвири  мушаххаси  аномалияҳо  ва  натиљањои шарњии (интерпретатсияи)  
онҳо  бо  пармачоҳҳо   (хатҳои иқтишофї)  дар  замимаҳои  матнї ба  ҳисобот   
оварда  шавад;  
       - асосноккунии усули маҳакгирии интихобшудаи кандании фоиданок. Усулҳо 
(геологї, геофизикї) ва воситаҳои (маѓзавї, лоиќавї, бороздї, задирковї ва диг.) 
маҳакгирї;  
       - миқдори маҳакҳое, ки бо воситаҳои гуногун гирифта шудаанд, аз он љумла 
онҳое, ки барои ҳисоби захираҳо истифода шудаанд. Љойгиршавии маҳакҳо дар 
коркардҳои кўҳї ва пармачоҳҳо, дарозии сексияҳо ва буришҳои бороздї, фосилаи 

байни маҳакҳо. Сифати озмоиш, мувофиқати усулҳои маҳакгирї, параметрҳои онҳо 
ба хусусиятҳои таркиби моддї ва сохтори дохилии танаи кандании фоиданок. Ба 
воситаи маълумотҳои маҳакгирї асосноккунии тарҳҳои танаҳои канданиҳои 

фоиданок. (пуррагии озмоишї вобаста ба иқтидор, озмоиши тарҳҳои љинсҳои 

омехташуда). Назорати геологї аз болои риояи бурриши маҳакгирї ва вазни онҳо. 
Ҳаљм ва мунтазамнокии озмоиши назоратї (таҳлили ду қисмҳои мағза, љӯяк ба љӯяк ва 

м.и.)  таносуби бузургиҳои назариявї ва  ҳақиқии вазни маҳакҳо, баҳодиҳї ба 
носаҳеҳиҳои ногаҳони, муайянкунии таркиб ва  иқтидор  барои  усулҳои гуногун  ва  
воситаҳои  маҳакгирї (барои маҳак ва фосила); 
       - баҳодиҳи эътимодноки озмоиши одї, муқоисаи он бо натиљаҳои озмоишҳои 

калонҳаљми (барои бурриши пурраи кандании фоиданок) - задиркї, маљмӯи, 
технологї (дар њудудї ќитъањои ба њам монанди геологї, алоҳида барои ҳар як 

озмоиши одї). Ҳаљмҳои тасдиқи бевосита ва бавоситаи муқоисаи маводҳо. Мављуд 
будан (мављуд набудани) носаҳеҳиҳои систематикї дар муайянкунии таркиби 
компонентҳои фоиданок ва омехтаҳои зарарнок, коэффитсиентҳои ислоҳотї, 
асоснокии бузургиҳо ва методикаи истифодабарии онҳо; 
       - таъйиноти маҳакҳои гурўҳї (муттаҳидшуда), усули тартибдиҳии онҳо, миқдори 
умумї, аз он љумла онҳое, ки барои ҳисоби захираҳо истифода шудаанд. Назорати 

дурустии тартибдиҳии маҳакҳои гурўҳї. Вазни хоси фосилаҳои кандании фоиданок, 
аз рӯи намудҳои табии ѐ технологии он) тибқи маҳакҳои гурўҳї тавсифшуда, ки барои 
муайянкунии компонентҳои фоиданок, омехтагиҳои зарарноки ҳамроҳї ва дигар 

нишондодҳое, ки мавриди омӯзиш қарор мегиранд, гирифта шудаанд, иҳотагирии 

баробари онҳо дар танаҳои кандании фоиданок аз рӯи масоҳат ва буриш; 
       - асосноккунии нақшаи коркарди маҳакҳо, назорати сифати коркард,  ҳаљми он, 

мунтазамнокї, натиљаҳо (аз он љумла назорат аз рўи мањсулоти ихтисоршуда, 
нусхањо, назорати сифати тозакунии таљњизотњои майдакунанда ва резакунанда). 
Баҳодиҳї ба бузургиҳои хатогиҳои тасодуфии коркарди маҳакҳо, хулосаҳо оиди 
сифати коркард; 
       - баҳодиҳии натиљаҳои озмоиши канданиҳои фоиданоки кон дар асоси 
«Талаботҳо барои асосноккунии эътимодноки озмоши конҳои маъданї» амали карда 
мешавад;   
       - усулҳои геофизикии озмоиш ва истифодаи натиљаҳои онҳо барои иктишоф ва 
ҳисобкунии захираҳо. Мазмун ва барасмиятдарории маводҳо оиди озмоиши 
геофизикї мувофиқи «Талаботҳо нисбати озмоиши геофизикї ҳангоми ҳисобкунии 
захираҳои конҳои металлї ва ғайримаъданї» ба тартиб дароварда мешавад; 



       -  корҳои таҳлилї (аналитикї). Ҳаљм ва методҳои иљроиши таҳлилҳои асосии 

назоратї ва арбитражї бо нишондиҳии озмоишгоҳи онҳоро иљрокунанда (дар шакли 
љадвалї). Мутобиќати методҳои иљроиши таҳлилҳо ба ҳуљљатҳои меъѐрии 
амалкунанда; 
       - натиљаҳои коркарди маълумотҳои назорати дохилї, берунї ва арбитражї. 
Марњилањои тақвиягие, ки дар фосилаи онҳо сифати корҳои таҳлилї 
ғайриқаноатбахш дониста шудаанд (барои компонентњои фоиданоки асосї ва 

њамроњ, инчунин омехтагиҳои зарарнок), миқдори маҳакҳои ин марњилањое, ки дар 
ҳисобкунии захираҳо истифода шудаанд. Сабабҳои ѓайриќаноатбахш будани сифати 
тањлилњо, чорабиниҳои амалишуда барои бартараф намудани онҳо, натиљаҳои 
бадастовардашуда. Баҳодиҳии таъсироти сифати таҳлилҳои ѓайриќаноатбахш ба 
баҳои захираҳо (муайянкунии иќтидорњо, таркиб, масоњати захирањои канданињои 
фоиданок) ва асосноккунии имконияти истифодабарии ин маълумотҳо барои 

ҳисобкунии захираҳои канданињои фоиданок; 
       - коэффитсиентҳои ислоҳотии пешниҳодшаванда (дар асосї њаљми тањлилњои 
арбитражи намояндагї-статистикї) ва тарзҳои истифодабарии онҳо (барои 
компонентњои алоњида, омехтагиҳои зарарнок ва дигар нишондодњо аз рўи намудҳои 
кандании фоиданок, давраи корї, таркиби гурўњи ва инчунин барои ташхисгоҳҳои 
гуногуне, ки тањлилњои асосиро амалї намудаанд); 
      - миқдор ва усулҳои муайянкунии массаи ғунљоиш (аз рўи намуна, сутунњо ва 
усўлњои геофизикї) барои намудҳои алоҳидаи канданиҳои фоиданоки табии ва 
технологї. Натиљаҳо бо усулҳои гуногун ба даст овардашуда, муқоисаи онҳо. 
Баҳодиҳї ба ҳақиқатнокии муайянкунии ҳамаи намудҳои табиию технологии 
канданиҳои фоиданок (бо назардошти вазни ќиѐсии захирањо) ва эътимоднокии 
натиљаҳои гирифташуда. Таъсири таркиби химиявї, минералогї ва кафишнокии 
канданиҳои фоиданок ба бузургии ҳаљми массагї. Асосноккунии бузургии массаи 
ғунљоиш, ки барои њисоби захирањо ќабул шудааст; 
       - миқдор ва натиљаҳои муайянкунии намнокии табиии кандании фоиданок, 
бањисобгирии ин  натиљањо њангоми  ҳисоббарории массаи ғунљоиш; 
       - барасмиятдарории маводҳо оиди муайянкунии масси ғунљоиш ва намнокии 
маъдан аз рўї  «Талаботҳо барои муайянкунии массаи ғунчоиш ва намнокии маъдан 

ҳангоми ҳисобкунии  захираҳои конҳои маъданї» ба тартиб дароварда мешаванд. 
е)  таркиби моддї ва хусусиятхои технологии канданиҳои фоиданок:   

      - навъҳои табиии кандании фоиданок, таркиби минералї ва химиявї, хусусиятҳои 
физикю механикї, хосиятҳои текстурї, структурї  ва дигарҳо. Қонуниятҳои 
тақсимшавии намудҳои табиї дар ҳудуди кон (ќитъаи он). Тағйиротҳои таркибї ва 
физикию механикии канданињои фоиданок дар минтаќаи фарсоиш (оксидшавї), 
инкишофи жарфии ин минтаќа, натиљаҳои таҳлилҳои фазагї. Меъѐрҳои људокунии 
кандании фоиданок аз рўї дараљаи фарсоишї (оксидшавї); 
      - тақсимоти компонентҳои фоиданоки асосї ва ҳамроҳи, омехтаҳои зарарнок ва 
дажғолташкилкунанда аз рӯи шаклҳои минералї, қонуниятҳо  ва дараљаи тақсимшавии 
баробари компонентҳои фоиданок ва омехтагиҳо дар ҳудуди кон (ќитъаи) ва танаҳои 
алоњидаи (маъдан) канданињои фоиданок аз рӯи намудҳои табиии он; 

       - мављудияти вобастагї байни таркиби компонентҳои алоҳидаи асосї ва ҳамроҳї. 
Асосноккунии имконияти ҳисоби захираҳои алоњидаи компонентњои њамроњї бо 
усули вобастагї њангоми муайянкунии мутобиқати бартаридошта ба минералњо 
мувофиќи компонентҳои асосї; 
       - мављудияти ба минтаќањо тақсимшавии компонентҳои асосї ва ҳамроҳї, 
инчунин танаҳои алоҳидаи канданиҳои фоиданок (ѐ ќисмҳои онњо), ки бо 

компонентњои њамроњи он  ғани гардонида шудаанд ва баҳодиҳии имконияти 
коркарди якљояи онњо. Мављудияти танаҳои канданиҳои фоиданок ( ѐ ќисмҳои онҳо) 
бо дороии миқдори зиѐди омехтаҳои дашғолї ва зарарнок. Таъсири қисматҳои ғайри 
кондитсионии  дохилии қитъа ба сифати кандании фоиданок; 
      - асосноккунии кифоягии таҳқиқотҳои амалишудаи таркиби моддии кандании 
фоиданок барои муайянкунии сифати он ва ҳисоби захараҳо. Пуррагии маҳакгирии 



ҳар як компоненти ҳамроҳї, дуруст муайян намудани таркиб, асоснокии шароитҳои 

ҳисоби захираҳо (вобаста ба таркиби маҳакҳои қаторї ва гурўҳї дар минералҳо ѐ 
консентратҳо, умуман дар кон, дар танаҳои људогонаи канданиҳои фоиданок, 
масдудҳои ҳисоби ва дигарҳо); 
      - усўл ва ҳаљмњои харитасозии геологию технологї. Интихоби маҳакҳои 
калонҳаљм, нимсаноатї ва саноатї (аз рўи масса, љои гирифташуда, таркиби моддї, 
дороии компонентњои асосї ва њамроњии он ва дигар нишондодњо)  барои ќитъањо ва 
танаи кандании фоиданок, уфўќ ва ѓ. Асосноккунии пуррагии маҳакгирии 
технологии танаҳои алоҳидаи канданињои фоиданок, инчунин намудҳои табиї ва 
саноатї (технологї) ва навъҳои компонентњои њамроњии онҳо. Ташкилотҳое, ки 
таҳқиқотҳои технологї гузаронидаанд, барномаҳои таҳқиқотҳо;  
      - намудњои саноатї (технологї) ва навъҳои кандании фоиданок, хислати 
љойгиршавии онҳо, асоснокии људошавї. Тағйирѐбии хосиятҳои технологии 

кандании фоиданок (аз рўї маълумотњои наќшавии геологї-технологї). Ҳиссаи 
намудҳои технологї ва навъҳо дар захираҳои умумии кон ба дастовардашуда, 
имконияти геометрикунонии онҳо;  
      - схемаи тавсияшудаи коркарди ашѐи хоми минералї. Нишондодњои асосии 
коркард (баромади маҳсулоти молї, сифати он мувофиқат ба стандартҳо ѐ шартҳои 
технологї, аз компонентҳои асосї ба маҳсулоти молї ва партовҳои истеҳсолї, 

тақсимоти омехтагиҳои зараровар ба маҳсулоти коркард). Имконияти 
истифодабарии усулҳои радиометрии ғанигардонии кон бо роҳи људокунї дар ва (ѐ)  
бакорандозии сепараторї. Аломатҳои физикие, ки барои људокунии массаи маъдан 
метавонанд истифода бурда шаванд, фарқияти маъдан аз рўї онҳо. Дар сурати 
номувофиқи будани маҳсулоти ғанигашта ба талаботҳои техникї, имконияти 
амалисозии онҳо, натиљаҳои таҳқиқотҳои технологї оиди коркарди онҳо; 
       - таркиб ва барасмиятдарории маводҳо оиди омузиши тозашавии радиометрии 
ашѐи хоми минералї бояд ба «Талабот оид ба омузиши қобилияти тозашавии 
радиометрии ашѐи хоми минералї ҳангоми иқтишофи конҳои канданиҳои 
фоиданоки металлию ғайриметаллї» љавобгўй бошанд;  
      - рафтори компонентҳои ҳамроҳї дар љараѐни ѓанигардонї, гудозиши металлургї 
ва кимиѐвии ашѐи хоми минералї (дар алоњидагї ба намуди технологї ва навъҳои 
кандании фоиданок), миќдори ин компонентњо дар мањсулоти ѓанигардонидашуда, 
миќдори минералњои намоянда дар мањсулоти ѓанигардонидашуда, мувозинаи 
таќсимшавии њар кадом компоненти њамроњї ба минералњо, мањсулоти 
ѓанигардонидашуда. Имконияти ба даст овардани концентрати алоњида аз 
компонентњои њамроњї, ки минералњои худиро ташкил менамоянд; 
      - таркиб ва хусусияти партовњои саноатии асосї, натиљањои омузиши технологии 
онњо (ѐ маълумот оиди љамъбасти таљрибаи корхонањои ватини ва хориљие, ки ашѐи 
хоми минаралии ба ин монандро коркард менамоянд). Имконияти истифодаи 
саноатии партовњо ѐ компонентњое, ки дар дохили он вуљуд дорад, талабот ба онњо.  
Мувофиќи маќсад будани бањисобгирии миќдори намудњои алоњидаи партовњои 
асосии саноатї ѐ тасдиќи захирањои онњо, ки бештар аз љинсњои табии иборатанд 
(љинсњои кўњии љамъшаванда (отвал), партовњои истихрољї ва узвњои буридашудаи 
сангњои деворї ва ороишї, боқимондаҳои ғанигардонї ва ѓ.) ѐ ин ки дар онҳо иборат 

будани компонентҳои қиматбаҳо (ҳангоми мувофиқи мақсад будани истифода ва 

мављудияти истеъмолкунандаи онҳо); 
      - истифодабарии оби дар гардиш қарордошта ва таъсири он ба равандҳои 
технологї - људокунии компонентҳои фоиданок ва сифати консентратҳо. Тавсияҳои 
методҳї оиди муътадилгардонии таркиби намакии оби дар гардиш қарордошта, пеш 
аз истифодаи он;  
      - асоснокии кифоягии омўзиши таркиби моддї ва хосиятҳои технологии кандании 
фоиданок барои лоиҳакашии схемаи технологии  коркарди он бо људокунии 
маљмӯиикомпонентҳои фоиданок. Баҳодиҳии муаллифї ба хулосаи ташкилотҳои 
лоиҳакашї ѐ истихрољї оиди ин масъала (метавон дар арзномаи мустақил дарљ шуда 
ба маводҳои ҳисоби захираҳо замима карда шавад); 



       - муқоисаи нишондиҳандаҳои ба дастомадаи коркард бо нишондиҳандаҳои 

корхонаҳои ватанию хориљї, ки ашѐи хоми минералии монандро коркард мекунанд 
(аз он љумла бо дигар корхонањо, ки ашѐи хоми ин конро коркард мекунанд). 
Мувофиқати натиљаҳои ба дастдаровардашуда бо натиљаҳое, ки ҳамчун замина 
барои асосноккунии техникї-иқтисодии кондитсияҳо истифода бурда шудаанд. 

ѐ)  шароитҳои гидрогеологии истихрољи кон:  
     - намудҳо, усул ва ҳаљми таҳқиқотҳои гидрогеологию гидрологї (таҳқиқотҳои 

гидрологї дар сурати иштироки обҳои рўизаминї дар обнокшавии кон гузаронида 
мешаванд). Воситаҳои техникии иљроиши корҳо, таљҳизоти пармачоҳҳои 
гидрогеологї, воситаҳои обкашї. Асосноккунии пурра ва сифати корҳои иљрошуда, 
кифоягии онҳо барои тартибдиҳии лоиҳаи истихрољи кон (қитъа). Дар сурати 
иљроиши таҳқиқотҳо аз љониби ташкилотҳои махсус натиљаҳо ва хулосаҳои махсуси 
онҳо оварда мешаванд;  
      - тавсифи мухтасари гидрологию гидрогеологии мавзеъи љойгиршавии кон. 
Обҳои равон ва ҳавзҳои рўизаминї, намудҳои обҳои зеризаминї, уфўќњои асосии 
обдор ва обпарто, рељаи бисѐрсола ва яксолаи обњои рўизаминї ва зеризаминї. 
Уфўќњои обдор, ки ба обнокшавии кон иштирок менамоянд, ѐ метавонанд иштирок 
намоянд, алоќамандии онњо бо дигар уфўќњо ва обҳои равони рўизаминї, шароит ва 
рељаи ғизогирии кон, мавзеъҳо ва минтаќањои аз ҳама сероб. Таркиби кимиѐвї ва 

бактериологии обҳои зеризаминї ва рўизаминї; сернокии онҳо аз газҳо, агресивнокї 
нисбати металлҳо, полимерҳо, чубу бетон. Баҳодиҳї ба дараљаи мураккабии 
шароитҳои гидрогеологии кон;  
      - миќдори обњои љараѐнї (эњтимоли ва ѐ њаќиќї) дар коркардҳои кўҳї, тавсияҳо 
оиди лоиҳакашии заҳбурҳо ва чорабиниҳои пасгардонии сатҳи об, иљроиши корҳои 
махсуси љустуљўи. Пешгуии ҳаљми чуқурии депрессионие, ки ҳангоми гузаронидани 

чорабиниҳои пасгардонии об ба вуљуд меояд. Њангоми дар минтаќаи кони 
истихрољшаванда мављуд будани корхонаи фаъолкунандаи истихрољї канданињои 
фоиданок, ки дар шароити ба ин монанди гидрогеологї амал мекунад, маълумотҳо 
оиди обнокшавии он ва чорабиниҳои пастгардонии сатҳи обҳои зеризаминї оварда 
мешаванд ва ин маълумотњо њангоми коркарди кони иктишофї ба назар гирифта 
шаванд;  
     - барои конҳои пошхурда, ки барои истихрољи дражї пешбини карда шудаанд-
имконияти  сохтмони сарбанд бо мақсади баланд кардани сатҳи об, агар чуқурии он 
барои кори драга нокифоя бошад; 
     - талабот ва таъминоти корхонаи тарҳрезишудаи истихрољкунандаи канданиҳои 

фоиданок ва коркарди ашѐи минералї аз манбаъҳои оби нушокї ва техникї. 
Маълумотҳо оиди дар минтаќа вуљуд доштани ҳавзҳои амалкунанда, конҳои 
иктишофшудаи обҳои нўшокии зеризаминї (ҳаљми захираҳои тасдиқшудаи 
истихрољї, маълумот оиди тасдиқи онҳо), баҳодиҳї ба имконияти кашфи конҳои 
нави обҳои нушокии зеризаминї; 
      Баҳодиҳї ба имкониятҳои истифодабарии обҳое, ки дар обнокшавии кон бо 
мақсади истифодабарии онҳо барои обтаъминкуни, мақсадҳои балнеоологї, 
гирифтани компонетҳои фоиданок аз онҳо, иштирок мекунанд. Маълумотҳо оиди 

захираҳои ин гуна обҳо ва моддаҳои таркиби онҳо мувофиқи дастури талаботҳои 
омўзиш ва ҳисоби захираҳои истихрољии обҳои зеризаминие, ки дар обнокшавии 
конҳои канданиҳои фоиданоки сахт иштирок мекунанд. 
 ж)  шароитҳои кўҳи – геологї, муҳандисї – геологї,  
                кўҳї-техникї ва экологии истихрољи кон:      
      - тавсифи умумии шароитҳои кўҳї-геологии кон (ќитъа), ки тарзи кушоиш, 
технологияи коркарди онро (релефи маҳал, иқтидори ва характеристикаи литологии 

ғавсии болопуш, мураккабии сохти танаҳои маъданї, иқтидори ва устувории онҳо) 
муайян менамояд; 
      - тавсиф ва баҳодиҳии мураккабии хусусиятҳои муҳандисї – геологии љинсњои 
кон ва гуногунии онҳо, таркиб, кафишҳо, вайроншавии тектоникї, хусусиятҳои 



структурию текстурї. Маълумот оиди зилзиланокии ноҳия, эҳтимолияти руҳдиҳии 

лағжишҳо, селу тармафуроиҳо ва ѓ.; 
      - қарорҳои дар Асосноккунии техникї – иқтисодии кондитсияњо оид ба тарзи 
кушоиш ва коркарди кон (ќитъа) қабулшуда;  
      - методикаи санљиши физикї-механикии кандании фоиданок ва љинсњои 

ѓунљондашуда (гирифташаванда). Пармашавї ва таркишнокии кандании фоиданок ва 
љинсњои гирифташаванда, сахтшавї ва порашавии кандании фоиданоки 

истихрољшуда. Ташкилоте, ки дар кон (ќитъа) таҳқиқотҳои муҳандисї - геологиро 
иљро мекунад, вақти гузаронидани онҳо, усулҳо, ҳаљм ва натиљаҳои корҳои 
иљрошуда;  
      - мавқеъи фазогии мавзеъҳои дорои љинсњои гирифташудаи ноустувор, 
минтаќањои бодхурдашавї, майдашавии тектоникї, ғорпайдошавї ва дигарҳо. 
Пешгуии ноустувории љинсњои  гирифташуда, ки истихрољи конро мураккаб 

мегардонанд, Пешгуии тағйиротҳои шароитҳои муҳандисию – геологї дар љараѐни 
коркарди кон;  
       - барои конҳое (қитъаҳое), ки барои истихрољи кушод пешбини шудаанд, 
маълумотҳо оиди коэффитсиентҳои миѐна ва максималии кушоиш, чуқурии 
истихрољ, кунљҳои нишебшавии бортҳои карер, хислати қабатпайвандї, самт ва 
кунљҳои афтиши қабатҳо, имконияти зуҳуроти љараѐни суффозионї ва  лағжишҳо дар 
деворњои карер;  
        - њангоми тарзи истихрољи зеризаминї тавсифи хосиятҳои физикю механикии 
љинсњо, ки бевосита дар болопуш хоки бадани канданиҳои фоиданок љойгиранд, 
инчунин дар минтақаҳои ноустувор (оксидшуда, бодхурда, ғорї, майдашавии 
тектоникї ва ғ.). Имконияти зуҳуроти динамикии фишори кўҳї (зарбаҳои кўҳї ва ғ.); 
       -  газнокии кон, имконияти худоташгирии кандании фоиданок (дар ҳолати 

хобиши табиї ва баъди истихрољ). Имконияти оташгирии ғавсї мудохилаи рўпуш то 
ва баъди истихрољ, хатарнокии партови ногаҳонии љинсҳо, шароитҳои геотермикї;  
       -  тавсифи радиатсионии канданиҳои фоиданок ва љинсҳои кӯҳии гирифташуда 

мавҷудияти пайвастагиҳои заҳрнок (органикї ва дигарҳо), хатарҳои пневмокониозї 

ҳангоми пешбурди корҳои кӯҳи ва дигар омилҳои ба саломатии инсон 
таъсиррасонанда;  
       -  мавқеъи майдонҳои ғайримаъдание, ки дар онҳо объектҳои истеҳсолї 
истиқоматю  гражданї ва партовҳои ғафсии ғайримаъданї љойгир карда мешаванд. 

 з)  канданиҳои фоиданоки ҳамроҳї:  
    - њисоби захираҳои канданиҳои фоиданоки ҳамроҳї тибқи «Талаботњо барои 
омўзиши комплексии кон ва ҳисоби захираҳои канданиҳои фоиданоки ҳамроҳ ва 
компонентҳо» амалї карда мешавад. 

 и)  масъалаҳои ҳифзи муҳити атроф:  
   - баҳодиҳии оқибатҳои экологии азхудкунии кон дар заминаи маводҳое, ки дар 

љараѐни тадқиқотҳои махсус љамъоварї шуда дар давраи омузиши он таҳти роҳбарии 
њуљљатњои меъѐрю методии  дахлдор амалї карда мешавад. 

 й)  њисоби захираҳо:  
      - кондитсияҳое, ки барои ҳисоби захираҳои канданиҳои фоиданок муайян 

шудаанд, кай ва аз љониби ки тасдиқ карда шудаанд,  рақами протокол; 
      - мувофиқати миқдор ва сифати кандании фоиданок, шароитҳои кўҳю техникии 
истихрољи кон, нишондиҳандаҳои коркарди ашѐи хоми минералї ва дигар 
маълумотҳои ниҳої, ки ҳангоми асосноккунии кондитсияҳо қабул шудаанд, ба 
маводҳои иқтишоф. Ҳангоми љойдоштани номувофиқатии кўллї - ҳисоботҳои 
калонҳаљми техникю  иқтисоди, ки имконияти истифодабарии кондитсияҳои қаблан 

тасдиқшударо ѐ асоснокии тағйиротҳои ба онҳо дохилкунандаро тасдиқ меноманд;  
      - асосноккунии усулҳои қабулшудаи ҳисоби захираҳои кандании фоиданоки 
асосї. Намудҳои нақшаҳои ҳисоботї, мувофиқати миќѐси он ба шартҳои ҳисоби 
захираҳо. Ҳангоми ҳисоби автоматикии захираҳо технологияи компютерї  бояд 
навиштаљоти методҳои ҳисобкуниро дошта бошанд ва дида баромадан, тафтиш ва 
ислоҳкунии маълумотҳоро (координатҳои коркардҳои иқтишофї, инклинометрия, 



қайдҳои сарҳадҳои литологї – стратиграфии сарҳадҳо, сарҳадҳои натиљаҳои 

маҳакгирї, планҳои маҳакгирї, параметрҳои кондитсияҳо ва дигарҳо), натиљаҳои 
ҳисоббаробаркунии байнї (бурришҳои маъдание, ки аз рўї кондитсияҳо гузаронида 
шудаанд, бурришҳои геологї ѐ наќшањои худудҳои маъдани саноатї, проексияҳои 
танаҳои маъдани дар ҳамворињои горизонтали ѐ вертикалї, параметрҳои ҳисоботии 
блокҳо, зинаҳо, бурришҳо) ва натиљањои љамъбастии ҳисоби захираҳоро таъмин 
карда тавонанд;  
       - њангоми ҳисобкунии захираҳо бо истифодаи усули моделикунї геостатистикї ва 
баҳогузорї (ѐ усулњои дигари интерполятсионї) шаклҳои маълумотҳои 
пешниҳодшаванда бояд имконияти муқоисакунии санљиши онҳоро ва ҳисоби 
такрории оҳоро таъмин карда тавонанд. Моделҳои дигаргунсозии симметрї, трендҳо 
ва вариограммаҳо дар шакли аналитикї ва матнї пешниҳод карда мешаванд, 
маълумотҳои такяги бошанд – дар шакли файлҳо, ки формати онҳо экспертизаи 
маводњоро таъмин карда тавонанд;  
      - принсипҳои марзгузории танаҳои канданиҳои фоиданок; методикаи 
экстраполятивии қабулшуда, натиљаҳои моделикунии геостатистикии геологї, 
геофизикї, технологї, мухандисї-геологї ва дигар намудҳои таҳқиқотҳое, ки барои 
марзгузорї истифода бурда мешаванд. Асосноккунии дасткаши аз кондитсияҳои 
тасдиқшуда ҳангоми марзгузории танаҳои канданиҳои фоиданок; баҳодиҳии таъсири 

онҳо ба натиљаҳои ҳисоби захираҳо;  
      - њангоми иқтишофи конҳо бо усуоҳои геофизикї бояд дараљаи истифодаи 
маълумотњои гирифташуда барои марзгузории танаҳои канданиҳои фоиданок бо 
иқтидор, паҳної, афтиш дақиқкунии сохтори дохилї, муайянкунии таркиби миѐнаи 
компонетҳои фоиданоку зараровар, дараљаи ғорнокї, кафишнокї ва дигар 
параметрҳо нишон дода шаванд. Дар ин њолат бояд ќайд гарданд: миқдори 
фосилаҳои маъдание, ки аз рўї онњо таркиби компонентњои фоиданок тибќи 
маълумотҳои геофизикї қабул карда шудаанд, ҳиссаи онҳо дар миқдори умумии 
фосилаҳое, ки дар ҳисоби захираҳо иштирок меномоянд, блокҳо, мавзеъҳо ва 
танаҳои кандании фоиданоке, ки захираҳои онҳо аз рўї маълумотҳои геофизикї 
пурра ва ѐ қисман ҳисоб карда шудаанд; 
      - принсипҳо ва ассоснокии људокунии блокҳои геологии њисобї. Асоснокунии 

категорияҳои захираҳо аз рўї дараљаи иқтишофшавї; 
      -  усули муайянкунии бузургиҳои миѐнаи параметрҳои ҳисобї, ҳаљми блокҳо ва 
захираҳои канданиҳои фоиданок ва намудҳои технологии онҳо, методҳои 
статистикии қабулшуда барои баҳисобгирии мавзеъҳои дохилии майдонҳои 
ғайрикондитсионї, захираҳои намудҳои технологии канданиҳои фоиданок, 
баромади навъҳо ва тамғаҳои ашѐи хоми минералї, истифодабарии коэффитсиенти 

маъданнокї барои ҳисоби захираҳо. Истифодабарии коэффитсиентҳои алоҳидаи 
ислоҳотї; 
      - асосноккунии усули муайянкунии миқдори азими (урагании) канданиҳои 
фоиданок ва иқтидори танаҳои канданиҳои фоиданок. Тарзҳои истифодашаванда 
барои маҳдудияти таъсироти онҳо ба ҳисобкунии захираҳо, асосноккунии онҳо. 
Таҳлили таъсироти маҳдудкунии миќдори азими компонентњои фоиданок ба натиљаҳои 

њисоби захираҳои масдудҳои алоҳида, қабатҳои маъданї ѐ (ва) намудҳои табиию 
технологии компонентҳои фоиданоки кони маъданї дар шакли умум (дар асоси 
маълумотҳои вариантҳои ҳисобот бо назардошт ва беназардошти микдори азим ва 
иқтидори танаҳои маъданї). Таъсири маҳдудият ва миқдори азими компонентҳо ва 
ғафсиҳои танаҳои маъданї ба ҳисоботи захираҳо (ба ҳисоби фоиз аз ҳаљми умумии 
захираҳо),  - барои конҳои пошхўрда муайянкунї ва баҳисобгирии сангнокї ва 

яхнокии таҳшинихои порагї ва барои конњои љинсњои карбонатї, гаљї ва ангидритї 
- баҳисобгирии ғорнокии онҳо; 
      - натиљаҳои ҳисобот аз рўї гурўҳҳо ва категорияҳои захираҳо, барои захираҳои 
ғайрибаланси - тақсимоти онҳо тибқи сабабҳое, ки аз рўї онҳо захираҳо ба гурўҳи 
ғайрибалансї муносиб дониста шудаанд. Маълумотҳо оиди захираҳое, ки мувофиқи 
ҳисоботҳои хадамоти геологї-маркшейдерї барои блокҳое, ки истихрољ карда 



шудаанд ва ѐ барои истихрољ тайѐр карда шудаанд, инчунин, барои блокҳои 

ҳифзкунанда ҳисоб карда шудаанд; 
      - усулњои қабулшудаи ҳисоби захираҳои компонентҳои ҳамроҳї: мувофиқи 
таркиб дар маҳакҳои қаторї ва гуруҳї, миқдори онҳо дар минералҳо (маҳакҳои 
мономинералї) ѐ контсентратҳо; умуман дар кон, дар танаҳои маъдан ѐ блокҳои 
ҳисоботї ва дигарҳо, барои компонентҳои ҳамроҳи гуруҳи III методикаи ҳисоби 
захираҳои яклухт ва истихрољї, аз он љумла ба воситаи  методҳои махсус (ба 

минералҳо, контсентратҳои лабораторї, бо усули коррелятсия ва дигарҳо);  
        - асоснокии мансубияти захираҳои компонентҳои ҳамроҳї бо категорияҳои 
гуногуни захираҳо ва дараљаи омузиши хосиятҳои технологии кандании фоиданоки 
онҳоро маҳфузкунанда, баробар тақсимшавї, омўзишї шакли мављудияти ин 
компонентҳо. 
       - натиљаҳои ҳисоботи захираҳои компонентҳои ҳамроҳї (барои компонентҳои 

гуруҳи III – захираҳои яклухт ва истихрољї) дар маљмуъ барои кон, танаҳои маъданї, 
хелҳои саноатии кандании фоиданок, гурўҳҳо ва категорияҳои захираҳо, усулҳои 
истихрољи кандании фоиданок; 
      - асосоноккунии методҳои қабулшудаи ҳисоби захираҳои канданихои фоиданоки 
ҳамроҳї (ҳамчунин љинсхои рўпуши ғайримаъдани), усулҳои марзгузорї, 
принсипҳои људокунии блокҳои бањисобгири ва ба категорияҳои гуногун 

вобастакунии онҳо, методикаи муайянкунии бузургии миѐнаи параметрҳои 
бањисобгири. Натиљаҳои ҳисоби захираҳо, намудҳои алоҳидаи онҳо вобаста ба 
категорияҳо ва таъиноти гуногуни истифодабарии онҳо; 
      - муқоисакунии захираҳои ҳисобшудаи канданиҳои фоиданок ва компонентҳои 
фоиданоки кон бо захираҳои дар баланси давлатї ба қайд гирифта. Дар сурати 
номувофиқи-таҳлили сабабҳои он. 

 к)  муқоисаи маълумотҳои иктишофї ва истихрољї: 
     - њангоми барасмиятдарории маводҳои муќоисаи маълумотҳои иктишофї ва 
истихрољї бояд аз тавсияҳо барои муқоисаи маълумотҳои иктишофу истихрољи 
конҳои канданиҳои фоиданои сахт истифода намуд. 

 л)  баҳодиҳии дараљаи омўзиш ва омоданокии барои азхудкунии саноатї:    
       - таҳлили умумии мухтасари мувофиқати омўзишхои геологї, технологї, 
гидрогеологї, куҳї-техникї, экологї ва иқтисодии кон ба талаботҳои асосии 
«Таснифи захираҳои конҳо ва манбаъњои пешбинигардидаи канданиҳои фоиданок» 
(2009с.). Хулосаҳо оиди омоданокии конҳои баҳогирифта барои иљроиши корҳои 
иктишофї ва ѐ омодагии конҳои иктишофшуда1 барои  азхудкунии саноатї 
мувофиқи дастурамалњо оиди татбиќи Таснифи захираҳо барои ин намуди кандании 
фоиданок; 

  -  масъалаҳои асосии ҳалношуда ва муаммоҳое, ки омўзиши даќиќро дар конњои 
бањогузошта барои идомаи корњои иктишофї ва дар конњои иктишофшуда – дар 
марњилаи корњои лоињабанди-тадќиќотї дар раванди истахрољ талаб менамоянд. 
Барои  конҳои истихрољшаванда ҳангоми зарурї - хулосаҳо барои беҳдошти схемаи 
интихобшудаи истихрољ, схемаи маъдантозакунї, схемаи технологии ѓанигардонї, 
истифодаи оқилона ва комплексии канданињои фоиданок ва компонентњое, ки дар 
онњо вуљуд доранд;   
       - мазмуни ҳамаи қисматҳои ҳисобот бояд хусусиятњои хоси намуди кандании 
фоиданок, усули истихрољ ва коркарди ашѐи хомро инъикос намояд. 

 м)  рўйхати маводҳои (адабиѐтҳои)  истифодашуда:  
      - рўйхати адабиѐти чопшуда, манбаҳои фонди ва дигар сарчашмаҳо, ки барои 
таҳияи маводҳои ба экспертизаи давлатї љиҳати ҳисоби захираҳо пешниҳодшуда 

истифода шудаанд. Номи маводҳо, муаллифон (иљрокунандагон), сол ва љои нашр 
дарљ карда мешаванд. 

    и)  хулоса:  
 -  хулосањои асосї оиди дараљаи омўзиши сохти геологии кон (ќитъаи он), 

таркиби моддї ва хосиятҳои технологии кандании фоиданок, инчунин шароитҳои 
табии истихрољи кон; 



              1Дар хулосаҳо оиди омодагии кон барои азхудкунии саноатї тавсия дода мешавад, ки 

таносуби захираҳои категорияҳои гуногун ба ҳисоб гирифта шаванд.  Дар ин раванд, аз 
рўи таљрибаҳои чандинсолаи иктишофї конҳои канданиҳои фоиданоки сахт ҳиссаи 
оқилонаи захираҳои   категорияи  C1  70%,  60%, 50% ва 30% - ро ташкил менамоянд ( 
барои конҳои дорои гурўњи муракабияти 1, 2, 3 ва 4 ).  

 
 - хулосаҳои асосии муаллифон ва ѐ тавсияҳои ташкилотҳои лоињакашї оиди 

истифодабарии пурраю комплексии захираҳои иктишофии кандании фоиданок, 

инчунин канданињои фоиданоки њамроњи он ва компонентҳои фоиданок, ки 
аҳамияти саноатї доранд; 

 - баҳодиҳии умумии дурнамои кон. Тавсияҳо барои самти ояндаи корҳои 
иктишофї –геологї, инчунин тадқиқотҳои махсус. Барои конҳои истихрољшаванда 
(қитъаҳо) тавсияҳо барои мукаммалсозии низоми истихрољ, нақшаи технологї, 
камкунии талафот, истифодаи оқилонаю комплексии канданиҳои фоиданок (чи асосї 
ва чи ҳамроҳї), инчунин компонентҳои фоидаовари онҳо.            

 75.  Замимањои матнї иборатанд аз:     
- нусхаҳои литсензияҳо (иљозатномаҳо) ва шартҳои созишномаи  литсензионї 

барои њуќуќи истифодаи қаъри замин; 
- мављудияти ҳуљљатҳои қитъаи кўҳкорї (санади тасдиқкунандаи қитъаи кўҳкорї, 

лоиҳаи қитъаи кўҳкорї) барои конҳои истихрољшаванда; 

- санадҳои тафтиши мувофиқати аввала ба ҳуљљатҳои аслии геологї, инчунин 
тафтишоти сифати маводҳои аввалаи геофизикї, ҳолати техникии дастгоҳҳо, 
дурустии коркарди ҳуљљатҳои аввалаи саҳроии геофизикї ва дигарҳо; 

-  санадҳои гирифтан ва паспортҳои маҳакҳои технологї; 
- руйхати (љадвали) коркардҳои кўҳї ва пармачоҳҳо, ки ҳангоми ҳисоби захираҳо 

истифода нашудаанд (бо нишондиҳии сабабҳо);  

- нусха аз протоколи кондитсияҳои тасдиқшуда; 
- протоколи баррасии маводҳо оиди ҳисоби захираҳо дар Шўрои илми-техникии 

(техникии) корхонаи кўҳии истихрољкунанда; 
- маълумотҳо оиди нишондиҳандаҳои ҳақиқии ғанигардонї; 
Оид ба конҳои истихрољшаванда иловатан пешниҳод карда мешаванд: 
   - маълумотнома оиди истихрољ, талафот, омехташавї ва азҳисоббарории 

захираҳои канданиҳои фоиданок дар давраи қабл аз тасдиқи охирони захираҳо; 
- хулосаи мақомоти дахлдори идоракунии давлатии фонди геологии сарватҳои 

зеризаминї оид ба натиљаҳои муқоисаи маълумотҳои иқтишофї в истихрољї; 
-   маълумотнома оиди обнокшавии ҳақиқии коркардҳои кўҳї-истихрољї; 
-   маълумотҳо оиди газљудошави, зуҳуротҳои зарбаи кўҳї; 
-   маълумотҳо оиди нишондиҳандаҳои асосии ғанигардонї; 

- хулосаи “Хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи 

кӯҳкории назди Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон” (дар сурати ошкор шудани захираҳои 

тасдиқ нашудаи қаблан тасдиқшудаи канданиҳои фоиданоки тавозунї ба андози аз 
меъѐрҳои муқараршуда барзиѐд). 

     - њангоми аз нав истифода намудани усулҳои геофизикиї ва қабули шарҳии 
(интерпретатсия) онҳо зарур аст хулосањои ташкилоти махсусгардонидашуда ѐ 

Шўрои илмии дахлдор оиди маъқул донистани онҳо пешниҳод карда мешаванд. 
  76. Замимањои љадвалї иборатанд аз:   

а) варақаи координатҳои пармачоҳҳо, коркардҳои кўҳї ва дар њолатњои зарурї 
– бурриши онњо дар сатњи болої ва  қабатҳои танаҳои  маъданї. 

б) љадвалҳое, ки сифати корҳои кўҳию пармакуни, маҳакгирї, коркарди 
маҳакҳо ва корҳои таҳлилиро тавсиф менамоянд: 
      - баромади керн ва ҳолати он дар фосилаҳои канданиҳои фоиданоке, ки ба ҳисоби 
захираҳо ворид гаштаанд;  
      - натиљаҳои таҳлили маълумотҳои азнавпармакунии назоратї ва коркардҳои 
кўҳии назоратї;   
      -  хислати хурдашавии интихобии керн ва ѐ маҳакҳои љӯякии интихобї;  



      - натиљаҳои тасдиқкунии маҳакгирии қаторї бо маҳакгирии калони намоѐн,  

      - маълумотҳои муқоисавиии назариявии ва ҳақиқии массаи маҳакҳои 
гирифташуда; 
      - натиљаҳои назорати коркарди маҳакҳо;  
      - натиљаҳои коркарди маълумотҳои таҳлилҳои арбитражї ва дар мавридҳои 
зарурї-љадвалҳои ҳисоби коэффитсиентҳои ислоҳотї; 

 77. Ҳангоми истифодабарии усулҳои геофизикии иқтишофї ва маҳакгирї 
пешнињод карда мешаванд:  
     - љадвали таносуби ҳаљмҳои корҳои пармакунї, кўҳї ва геофизикї (аз рўи усулҳои 
таҳқиқотҳо); 
     -   санадҳои ченкунии назоратии хатҳои каротажї; 
     - маълумотҳои аввалаи геологию геофизикие, ки барои сохтани вобастагиҳои 
коррелятсиони истифода бурда мешаванд;  
     - љадвалҳои муқоисакунї, ченкуниҳои асосї ва назоратї бо методҳои ҳисоботҳои 
миѐнаквадратии хатогиҳои ченкуниҳо, чуқуриҳои хобиши танаҳои канданиҳои 
фоиданок аз рўи маълумотҳои каротажї ва пармакуниҳо, ғафсиҳои фосилаҳои 
кандании фоиданок аз рўи маълумотҳои каротаж ва пармакуни бо ҳисоби 
номувофиқии миѐнаквадратии байни ин маълумотҳо аз рўи навъи баромади маѓза, 
таркиби компонентҳои фоиданок аз рўї маҳакгирии геологию геофизикї бо њисоби 
фарќияти тасодуфи ва мунтазамї байни маълумотњои геологї ва геофизикї . 

 78. Ҳангоми гузаронидани экспертизаи маводҳои ҳисоби захираҳо дар як нусха 
пешниҳод карда мешаванд (дар асл):  
   -  дафтарњои маҳакгирї;    
   - љадвалҳои натиљаҳои таҳлилҳои кимиѐвї ва дигар намуди таҳлилҳо, 
санљишҳои физикї – механикї ва муайянкунии нишондодњои сифатии кандании 

фоиданок ва ғавсї мудохила; 
   - љадвалҳои ҳисобкунии хатогиҳои тасодуфии миѐна ва номувофиқии 
мунтазами таҳлилҳои кимиѐвї ва дигар намуди таҳлилҳо барои ҳар як компоненти 
муайяншаванда ѐ нишондињанда бо истифодаи њамаи мањакњои назоратї ва 
асосноккунии хориљкунї аз мувофиқакунии ҳар як маҳакҳои назоратї (мувофиқи 
нишондодҳои амалкунандаи методии Шӯрои илми оиди усулҳои таҳлилї); 
 - љадвали муайянкунии њаљми масса ва намноки; 
   - љадвалҳои ченкунии қаљшавии пармачоҳҳо;  
   - маводҳои љадвалї аз рўї натиљаҳои таҳқиқотҳои муҳандисї-геологї, 

гидрогеологї, гидрологї ва экологї;  
 79.  Маводҳои љадвалї барои ҳисоби захираҳое, ки тартиби гирифтани                                                                                              
параметрҳои ҳисобот, амалиѐт ва натиљаҳои онро инъикос менамоянд иборатанд аз:  

 а) љойгиркунии љадвалҳо ва сутунҳои он бояд тартибе, ки ҳисоббарориҳо 

гузаронида мешавад мутобиқат намоянд. Љадвалњо бояд маълумотњои аввала ва 
миѐнаро дошта бошанд, ки барои санљиши амалиѐтҳои ҳисоби захираҳо заруранд. 
        б) ҳатми мебошанд: 
    - љадвалҳои ҳисоббарории таркиби миѐна, иқтидорҳои миѐна, массаи ғунљоиши 
миѐна ва дигар нишондодњо барои ҳисоби захираҳо аз рўї коркардҳои кўҳї, 
пармачоҳҳо, бурришҳои алоҳида, буришҳо ва блокҳо барои њар намуд ва навъҳои 
кандании фоиданок; 
    -   љадвалҳои ҳисоби майдонҳо ва ҳаљмҳои блокҳо;  
    - љадвалҳои ҳисоби захираҳои канданиҳои фоиданок, компонентҳои 
арздоштаи асосию ҳамроҳї аз рўи блокҳо, танаҳои алоҳида ва ќитъањои кон бо 
људокунии онҳо ба категорияҳо ва гурўҳҳо (аз рўи имконият барои якчанд шакли бо 
њам алоќаманди танаи кандании фоиданок, бояд шакли мувофиќи њисоби захирањо 
оварда шавад ва натиљаи онњо бо њам муќоиса карда шаванд);   
    - љадвалњои љамъбастии захираҳои балансї ва ғайрибалансии канданиҳои 
фоиданок, компонетҳои арздоштаи асосї ва ҳамроҳиї он аз рўи намуд ва навъњои 
саноатї (технологї) ва инчунин категорияҳои захираҳои А, В, С1 ва С2 бо 
нишондиҳии бузургии миѐнаи нишондиҳандаҳои асосии сифати онҳо барои ҳар як 



категория ва захираҳои љаъмбастї, барои захираҳои ғайрибалансї – тақсимоти онҳо 

мувофиқи сабабҳое, ки аз рўи онҳо захираҳо ба ғайрибалансї мансуб дониста 
шудаанд (геологї, иқтисодї, технологї, кўҳї-техникї ва дигарҳо);  
 -  оиди конҳои истихрољшаванда, ғайр аз он, љадвалҳои љамъбасти захираҳое, 
ки онҳоро хадамоти геологї-маркшейдерии корхонаи истихрољию коркарди маъдан 
ҳисоб карда баровардааст, баланси ҳаракати захираҳои канданиҳои фоиданок; 

 - љадвалҳо ба ҳисоби назоратии захираҳо. Љадвалҳои муқоисавии натиљаҳои 

асосї ва назоратии њисоби захираҳо; 
 - замимањои љадвалї ба муқоисаи маълумотҳои иктишофу истихрољ. 

80. Замимањои накшавї иборатанд аз:  
    а) харитаи тафсирии минтаќаи кон дар миќѐсњои 1:100000-1:200000 бо 

нишондоди тури обї, роҳҳои алоқа, маҳалҳои аҳолинишин, љойгиршавии конҳои 
иқтишофшуда ва дигар конҳои канданиҳои фоиданок;  

    б) харитаи геологии (ѐ харитаи канданиҳои фоиданок) ноҳияи кон бо сутунњои 
стратиграфї ва бурришҳо, ки аз њудуди кон ва ѐ наздикии он мегузаранд, барои 
конҳои маъданї (металлї ва як қисми ғайриметаллї) – харитаи геологии майдони 
маъданї; 

    в) харитаи геологии (геологї-геофизикї) коне, ки релефи маҳал, инъикос 
менамояд, бурришҳои геологї ва њангоми зарурият - нақшаҳои горизонталие, ки дар 
аломатҳои шартии ягона тартиб дода шудаанд. Мазмун ва масштаби маводҳои 
нақшавї ва мушаххасияти тасвири сохти геологї бояд ба талаботи дастури 
Таснифоти захираҳои конњо ва манбаъњои пешбинигардидаи канданињои фоиданок 
барои конҳои канданиҳои фоиданоки дахлдор љавобгў бошанд. Дар харита бояд 
ҳамаи коркардҳои кўҳии рўизаминии иқтишофию истихрољї бо нишондињии 
бурриши онњо нисбати канданињои фоиданоки асосї ва њамроњи он, баромадҳои 

табии ғавсї кўҳии ҳуљљатгузоригардида, маҳакгириҳои канданиҳои фоиданок дар 
бурришҳои кундаланги – захираҳо   ва  параметрҳои онҳо нишон дода шаванд аз он 
љумла: иқтидор ва миқдори компонентҳои асосї,  проексияҳои горизонтали 
пармачоҳҳо; 

    г) нақшаҳои маҳакгирии танаҳои канданиҳои фоиданок дар миќѐсе, ки 
људокунии ҳар як маҳаки гирифташударо имконият медиҳад. Бояд фосилаҳое, ки 

намудҳои алоҳидаи технологии канданиҳои фоиданок пешниҳод кардааст људо карда 

шавад, контурҳои ҳисоби захираҳои балансию ғайрибалансї нишон дода шаванд, 
инчунин кафишҳое, ки канданиҳои фоиданокро бељо мекунанд ва натиљаҳои 
муаянкунии микдори компонентҳои асосї ва ҳамроҳї ва дигар нишондиҳандаҳои 
сифатї дар ҳамаи маҳақҳо нишон дода шаванд, дар мавридҳои алоҳида (дар ҳолати 
рельефи номураккаб ва иктишофи қисмати рўизаминии кон ба воситаи чоҳҳои на он  

қадар чуқур ва буррандаҳо) бояд нақшаи маҳакгирии қисмати рўизаминии кон 
пешниҳод карда шавад. Ҳангоми сохти оддии геологї кон, барои конҳои хурд 
(мувофиќи категорияи кон аз рўи њаљми захирањо) ва канданиҳои фоиданоки маъмўл, 
харитаи геологї ва нақшаи маҳакгирї метавонанд якљоя карда шаванд;  

    д) картограммаи омўзиши геофизикии кон, харитаҳои даќиќї рўизаминии 
аксбардории геофизикии майдони кон бо нишондоди љойгиршавии бурришҳои 

ҳисоботї; натиљаҳои интерпритацияи аномалияҳои ошкоршуда, нақшаи љамъбастии 
аномалияҳои геофизикї дар маштаби 1:10000-1:20000 аз рўї таҳқиқотҳои комплексии 
геофизикї бо марзҳои танаҳои канданиҳои фоиданоки иқтишофшуда.  

 81. Буришҳои геологї – геофизикие, ки дар онҳо бояд нишон дода шаванд: 
  - аз рўи маълумотҳои карротажї мавқеъи горизонтҳои алоҳидаи такяги 

(маркирующие), сарҳадоти фосилаҳои кандании фоиданок, иқтидори онҳо, чуқурии 

хобиш, миқдори компонентҳои фоиданок ва омехтаҳои зарарнок. Аз рўи тавсифи 
монанд хати каљи каротаж бояд коррелятсияи горизонтҳои литологї ва фосилаҳои 
канданиҳои фоиданок байни пармачоҳҳоро нишон дињад. Дар буришҳо нишон 
додани диаграммаҳои каротажї дар тамоми давомияти пармачоҳ тавсия карда 
намешавад, чунки он хондани бурришҳоро душвор мегардонад;  



  - графики мушоҳидањо ва бузургиҳои ҳисоботии параметрҳои физикї бо 

методҳои геофизикии рўизаминї ва пармачоҳї, ки имконяти муайянкунии 
љойгиршавї, морфология ва сохтори дохилии танаи кандании фоиданокро фароҳам 
меоранд, марзҳои танаҳои кандании фоиданоки муайяншуда ва пешгуишуда дар 
асоси маълумотҳои геофизикї, натиљаҳои корҳои муқоисакунї; 

   - параметрҳои ниҳоии геометрї ва физикие, ки барои сохтани модели геологї 
– геофизикї истифода шудаанд; 

 - диаграммаҳои каротажї ва ѐ қисматҳои онҳо бо пармачоҳҳои такягї ва 
назоратие, ки асоснокии гуруҳбандии бурриш ва ҳақиқатпазирии људокунии 
фосилаҳои кандании фоиданок, инчунин, бо пармачоҳҳое, ки дар онҳо ғафсии 
фосилаҳои маъданї ва таркиби компонетҳои фоиданок барои ҳисоби захираҳо аз рўи 
маълумотҳои каротажи қабул карда шудаанд.   Намунаи тасдиқоти натиљаҳои 
геофизикаи пармачоҳї аз рўи пармакунї бо муқоисаи марзҳое, ки аз рўи 

маълумотҳои геофизикаи пармачоҳї  муайян карда, бо пармакунии санљишї тасдиқ 
карда шудаанд;  

 - нақшаҳои ҳисоботї, бурришҳо ва проексияҳои қад-қадии танаҳои 
канданиҳои фоиданок. Дар нақшаи ҳисобот бояд сарҳадҳои блокҳо бо нишондоди 
тартиби рақамї, гурўҳҳо, категорияҳо ва бузургии захираҳои кандании фоиданок (бо 
људокунии намудҳои технологї), инчунин таркиби миѐна ва захираҳои компонетҳои 

асосї ва ҳамроҳї канданиҳои фоиданок ва дигар нишондодҳои миѐнаи сифати онҳое, 
ки мувофиқи кандитсияҳои тасдиқшуда пешбинї карда шудаанд. Барои ҳар як 
намуди саноатї (технологї) бояд иқтидори, миқдори компонентҳои асосию ҳамроҳї, 
баромади керн ва дигар нишондиҳандаҳои сифати кандании фоиданоке, ки 
мувофиқи кондитсияҳои тасдиқшуда сарҳади захираҳои балансї ва људокунии 
онҳоро ба намудхои саноатї (технологї) ва навъҳо муайян мекунанд. 

  - дар конњои истихрољї дар наќша бояд сарњади захирањое, ки тибќи 
маълумоти хадамоти геологї-маркшейдерии корхона ба ќайд гирифта шудааст бояд 
нишон дода шавад, дар њолати њисоби такрорї – сарњади захирањои пеш тасдиќшуда 
нишон дода шаванд. Дар њолати каљшавии назарраси сутунњои пармачоњњо бояд 
проексияњои горизонталї ва вертикалие, ки шабакаи њаќиќии њамаи бурришњои 
иктишофии кандании фоиданокро нишон медињанд, таљассум гарданд;   
      - њангоми ҳисоботи захираҳо бо усули буришҳои вертикалї нишон додани 
ҳамаи маълумотҳои қайдкардашуда дар буришҳои геологї барои истифодаи онҳо ба 
сифати нақшаҳои ҳисоби мувофиқи мақсад аст.  

 82.  Дар раванди экспертизаи захираҳо дар як нусха (асли) ҳуљљатгузории 
ҳамаи коркардҳои кўҳї ва пармачоҳҳо (нақша ва навиштаљотҳои коркардҳои кўҳї, 
колонкаҳо, матн, диаграммаҳои каротажии пармачоҳҳо, журналҳои маълумотҳои 
пармачоҳии геофизикї барои ҳар як метод),  маълумотҳо барои марзгузорї ва 
ҳисоботи захираҳо ва ѐ бурришҳои такягии геологї, ҳисоботҳои технологї, 
муҳандисї-геологї, гидрологї, шароитҳои газии кон таҳияю пешниҳод карда 
мешаванд. 

 83. Дар ҳолати зарурї харитаҳои иловагї, нақшаҳо, бурришҳо ва блок-
диаграммаҳое, ки шакл, шароити хобиш ва сохтори танаҳои канданаҳои фоиданокро 

тавсиф менамоянд (планҳо дар шакли изолинияҳои иқтидори танаҳои канданиҳои 
фоиданок ва миқдори компонентҳои фоиданоку  зараровар, бурришҳое, ки 
тақсимшавии кандании фоиданокро  аз рўи навъи он ва дигарҳо), инчунин газнокї, 
шароитҳои гидрологї, муҳандисї-геологї, геокриологї ва дигар шароитҳои табии, ки 
ба коркарди кон таъсир мерасонанд, таҳияю пешниҳод карда мешаванд. 

 84. Ба маводҳои ҳисоби захираҳо барои кони истихрољшуда, ки захираҳои он 
қаблан тасдиқ шуда буданд, зарур аст графикаеро, ки дар бораи тағйироти 
тасавуротро оид ба шароити хобиш ва сохтори дохилии  танаи  кандании  фоиданок,  
ки  дар  асосї  маълумотҳои  муқоисавии  иқтишоф  ва истихрољ (проексияҳои 
коркардї, бурришҳо, нақшаҳо бо марзи танаҳои канданиҳои фоиданок дар асоси 
маълумотҳои иқтишофию истихрољї, майдонҳои афзоиши захираҳо) тасвир 



менамояд, инчунин графики инъикоскунандаи коркарди пурраи танаҳои кандании 
фоиданок замима шаванд. 

 Барои ихтисори ҳаљми маводҳои графикї бояд, то қадри имкон, аз пешниҳоди 
нақшаҳое, ки маълумотҳои якхеларо такрор мекунанд, худдори кард, маълумотҳои 
заруриро дар нақшаҳои ягона (масалан, дар як нақша тасвири маълумотхои геологї, 
геофизикї, гидрогеологї ва дигар маълумотҳоро, ки ин ѐ он  сохторҳо ва хулосаҳоро 
тасдиқ менамоянд) якљоя намуд.  

 Ҳамаи замимаҳои графикї бояд тавре ба расмият дароварда шаванд, ки сифати 
коркарди экспертии маводҳои ҳисоби захираҳоро таъмин намоянд. 

 85. Маводҳои графикї бояд аѐн, фаҳмо хонда шаванда бошанд, ва дар 
аломатҳои шартии ягона тартиб дода шаванд. Дар ҳар як нақша бояд ном ва рақами 
он, масштаби ададї ва хатї, номи ташкилоте, ки иқтишофи конро (ќитъаи он) 
гузаронидааст, вазифа ва насаби муаллифоне, ки нақшаро тартиб додаанд ва 

шахсоне, ки онро тасдиқ намудаанд (бо имзои онҳо ) нишон дода шаванд. Замимаҳои 

графикї дар папкаҳо гузошта мешаванд аммо дӯхта намешаванд. Агар нақша дар 
якчанд варақ иљро шуда бошад, онҳо бояд рақамгузорї карда шуда нақшаи 
љойгиршавии онҳо дар варақи якум нишон дода шавад. Ба ҳар як папка рӯйхати 
дохилї бо номи нақшаҳо ва рақами тартибии онҳо замима карда мешавад, дар охири 
рӯйхат миқдори умумии варақҳо нишон дода мешавад. 

 86. Барасмиятдарории маводҳои ҳисоби захираҳо  
 Ҳамаи маводҳои ҳисоби захираҳое, ки барои экспертизаи давлатї пешниҳод 

карда мешаванд якхел барасмият дароварда мешаванд. Дар варақаҳои унвонї ҳар як 
љилд бояд нишон дода шаванд: ташкилотҳое, ки корҳои иктишофї, ҳисоби захираҳо 
ва истихрољи конро иљро кардаанд, ном ва  насаби муаллифҳо, номгўи пурраи 
маводҳо  (бо нишондоди номи кон ѐ қисматҳои он, намуди кандании фоиданок, 

барои маводњои сохтмон ва ашѐи металлургии ғайримаъданї – самти истифодаи он, 
ноҳияи љойгиршавии кон), санаи ҳисоби захираҳо, љой ва соли тартибдиҳї. Варақаи 

унвонї бояд аз љониби шахсони муттасадї имзо карда шуда, бо муҳр тасдиқ карда 
шаванд. Пас аз љилди якуми маводҳо, автореферат, мундариљаи ҳамаи љилдҳо ва 
номгўи ҳамаи замимаҳо оварда мешаванд. Пас аз ҳар як љилди оянда фақат 
мундариљаи он оварда мешавад. 
      Қисмати матнии маводҳо ва љадвалҳо барои ҳисоби захираҳо аз љониби 
муаллифон имзо карда мешаванд, дигар замимаҳои матнї ва љадвалї илова танҳо аз 
љониби иљрокунандагон имзо карда мешаванд, имзоҳо бо муҳр тасдиқ карда 
намешаванд.  

 87.  Дар љилдҳои алоҳида, маводҳои таҳқиқот ва ҳисоби захираҳои канданиҳои 
фоиданоки ҳамроҳї (ҳангоми зарурат), компонентҳої ҳамроҳе, ки аҳамияти саноатї 

доранд, љузъбанди карда мешаванд. Ҳангоми ҳаљми калон доштани маводҳои матнии 
таҳқиқотҳои геофизикї, гидрогеологї, мухандисї-геологї, технологї ва дигар 
таҳқиқотҳои махсус мувофиқи мақсад аст, ки онҳо ҳамчун љилдҳои алоҳида пешниҳод 
карда шаванд. 

 88.  Тартиби пешниҳоди маводҳо  
 Маводҳои ҳисоби захираҳо љиҳати экспертизаи давлатї дар 3 нусха ва як нусха 

-  дар шакли электронї пешниҳод карда мешаванд. Ҳамзамон дар 3 нусха 
маълумотномаи муаллифї оиди хусусиятҳои сохти геологии кон, методика, ҳаљм ва 
натиљаҳои иљрои корҳои геологї-иқтишофї ва ҳисоби захираҳо пешниҳод карда 
мешаванд. Ҳаљми маълумотнома чун қоида бояд на зиѐда аз 8-10 саҳифаи матнї-чопї 
ва мазмунї он ба қисмати матнии ҳисоби захираҳо мувофиқ бошад. Ҳисоботҳои 
(арзномаҳои) мустақиле, ки аз љониби ташкилотҳои махсус аз рўи таҳқиқотҳои 

геофизикї, технологї, гидрогеологї, муҳандисї – геологї, экологї ва дигар 
таҳқиқотҳои махсус тартиб дода шудаанд, дар як нусха (асли) дар лаҳзаи экспертиза 
пешниҳод карда мешаванд. 

 89.  Дар шакли электронї маводҳои зерин пешниҳод карда мешаванд: 
- файлҳои матнї бо ҳисобот ва замимањои љадвалї ба он; 
- файлҳои растори ва вектори, замимањои барқароршавандаи графики ба ҳисобот; 



- базаи маълумотҳои аввалаи маҳакгирї 
 Сарфи назар аз намуди дорандаи электронї имконияти нусхабардории маълумот 

ба диски сахти компютер таъмин карда мешавад. 
90. Дар љараѐни гузаронидани экспертиза зарурияти пешниҳоди маводҳои 

иловагї ба миѐн  меояд, ки оиди он фармоишгар фавран хаттї хабардор карда 
мешавад. 

 91. Ба маводҳои ҳисоби захираҳо, ки ба санљиши давлатї пешниҳод карда 
мешаванд, замима мешаванд:  
   -    хулосаи «Фонди давлатии иттилооти геологї оид ба ќаъри замини Љумњурии 
Тољикистон»; 
   - хулосаи маќомоти «Хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва 

соҳаи кӯҳкории назди Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон» (дар сурати муайянкунии 
тасдиқнашавии захираҳои қаблан тасдиқшудаи канданиҳои фоиданок ба андозаи аз 

меъѐрҳои муқараршудаи нормативї барзиѐд)  
   - дигар ҳуљљатҳо ва маводҳое, ки зарурияти пешниҳоди он дар љараѐни санљиш 
муайян карда шудааст. 

 92. Маводҳои ҳисоби захираҳо барои экспертизаи давлатї ба таври комплекти 
пешниҳод карда мешаванд. Санаи қабул маводҳо санаи пешниҳоди охирин аз 
ҳуљљатҳои пешбинишуда ҳисобида мешавад.  

 93. Агар маводҳои ба экспертизаи давлатї пешниҳодшаванда ба талаботҳои 
тартиботи муќараршуда љавобгӯ набошанд,  «Комиссияи давлатии Љумҳурии 

Тољикистон оид ба захираҳои канданиҳои фоиданок» ҳуқуқ дорад онҳоро барои 
коркарди иловагї бо нишондиҳии камбудиҳо ва тавсияҳо барои бартараф 
гардонидани онҳо пас гардонад.  

 94. Натиљаҳои экспертизаи давлатї пас аз баррасї ва тасдиќ дар љаласаи 

«Комиссияи давлатии Љумҳурии Тољикистон оид ба захираҳои канданиҳои фоиданок» 
дар шакли протокол ба расмият дароварда мешавад ва аз тарафи Раис ва Котиби 
масъули комиссия имзо карда мешавад. Протоколи «Комиссияи давлатии Љумҳурии 

Тољикистон оид ба захираҳои канданиҳои фоиданок» дар њаљми 3-нусха тартиб дода 
шуда, ба истифодабарандаи сарватҳои зеризаминї, ба Фонди давлатии иттиолотии 
геологї равона карда шуда ва нусхаи корї дар бойгонии «Комиссияи давлатии 
Љумҳурии Тољикистон оид ба захираҳои канданиҳои фоиданок» нигањ дошта мешавад. 
 


