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Гирифтани шиноснома.  
Таъмини кор.

Маълумоти муфид 
ва тамос.

Лоиҳа аз тарафи Иттиҳоди Аврупо 
ва Вазорати федералии Олмон оид 
ба рушд ва ҳамкории иқтисодӣ 
маблағгузорӣ карда мешавад.  
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Варақаи иттилоотӣ аз ҷониби Ташкилоти 
Ҷамъиятии "Идораи  ҳуқуқи инсон ва риояи 

қонуният" дар доираи лоиҳаи "Беҳтар 
намудани дастрасӣ ба ҳуқуқҳои иҷтимоӣ, 
иқтисодӣ ва фарҳангии маҳкумшудагон 

ва собиқ маҳкумшудагон дар Тоҷикистон" 
таҳия шудааст.

Варақа ба масъалаҳои гирифтани шиносномаи 
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин 

ба масъалаҳои ба кор таъмин шудан ва 
гирифтани кумакпули барои бекорӣ 

бахшида шудааст.

Лоиҳа аз тарафи DVV Interna�onal бо дастгирии 
Иттиҳоди Аврупо амалӣ карда мешавад.

Вилояти Суғд: Раёсати Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ 
дар вилояти Суғд. Суроға: ш.Хуҷанд, маҳаллаи 28, бинои 
2. Тел. (83422) 6-68-05, (83422) 5-65-69

(!) Ҳамаи хизматрасониҳои хадамоти шуғл ройгон 
мебошанд.

Ш. Душанбе: кучаи Алишер Навои 5/1.  

Ш.Хуҷанд: Шуъбаи  Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар 
ш.Хуҷанд. Суроға: ш.Хуҷанд, кучаи Калиникова 83. 
(83422) 6-58-87.

Вилояти Хатлон: Раёсати Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ 
дар вилояти. Суроға ш.Бохтар, кучаи Файзали Саидов 3. 
Телефон: (83222) 2-46-20. 
Ш.Бохтар: Шуъбаи  Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар 
ш.Бохтар. Суроға ш.Бохтар, хиёбони Ваҳдат 20. 

Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон (ВМКБ):
Раёсати Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ВМКБ. 
Суроға: ш.Хоруғ, кучаи Нуралибек Атобек 16. 
Тел.: (83522) 2-43-93 

Телефон: (+992) 236 96 02

Телефон: (83222) 2-37-46.

Тамос бо хадамоти шуғл (шӯъбаҳои Агентии давлатии 
ҳифзи иҷтимоӣ, шуғл ва муҳоҷирати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон) дар минтақаҳо:

Ш.Хоруғ: Шуъбаи  Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар 
шаҳри Хоруғ. Суроға: ш.Хоруғ, кучаи Нуралибек Атобек 
16. Тел.: (83522) 2-6515

Комиссияи Аврупо мақомоти иҷроияи Иттиҳоди 
Аврупо мебошад.

Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва 
арзишҳояшро бо мамолик ва қавмиятҳои берун 
аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, 
Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 
инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола тақрибан 35 
млн. евро барои рушди мамлакат фароҳам 
меоварад.

Teл.: (+992 37) 227 72 29, 227 72 33

Сомона: www.dvv-international.tj

Намояндагии DVV International дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон
Кӯчаи Бохтар 37/1,

к. Адҳамов, хонаи 74
ш. Душанбе, 734013, Ҷумҳурии Тоҷикистон

.:тел  (+992 37) 221 74 07, 

E-mail: info@dvv-international.tj

факс: (+992 37) 221 43 21

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон

Иттиҳоди Аврупо аз 27 мамолики узв иборат аст, 
ки онҳо қарор доданд тадриҷан дониш, захира, 
ва такдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 
соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, 
демократӣ ва рушди бардавомро бунёд намуда, 
ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул 
ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштаанд. 

ш. Душанбе, Тоҷикистон, 

Сомона: www.bhr.tj

Нишонии мо

Teл. (+992) 907 82 60 69

ТҶ «Идораи ӽуқуқи инсон ва риояи қонуният»

ш. Душанбе, Тоҷикистон, 734025

E-mail: bhr.taj@gmail.com 

ш. Душанбе, Тоҷикистон, 734003

ТҶ «Ҷаҳон» 

E-mail: ngo.jahon@gmail.com

Teл.: (+992 37) 224-41-45

Кӯчаи Рудакӣ 137, 6 ошёна, ӽуҷраи 607,

Кӯчаи Айни 19a-10, ӽуҷраи 7, 

Лоиҳаи мазкур аз тарафи DVV International 
амалӣ мегардад. Мундариҷаи маводи мазкур 

нуқтаи назари  Иттиҳоди Аврупоро 
инъикос намекунад.  

амалӣ мегардад

Лоиҳа аз тарафи



ь Шиносномаи намунаи соли 1996 (агар бошад);

ь Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии ақди никоҳ ё 
бекор кардани ақди никоҳ ё ин ки хатти вафоти 
ҳамсар (ҳамсарон);

ь Дар баъзе ҳолатҳо, зарурияти талаб намудани 
шаҳодатномаи таваллуд ба миён омаданаш мумкин 
(барои муайян кардани шахсият).

Ариза дар бораи додани шиноснома аз ҷониби корманди 
хадамот дар бинои Хадамоти шиносномавӣ-бақайдгирии 
милитсия дар шакли электронӣ пур карда мешавад. 
Корманде, ки аризаи шиносномаро пур кардааст, 
аризадиҳандаро дар шакли рақамӣ аксбардорӣ мекунад 
ва инчунин нақши ангуштро (дактилоскапия) мегирад.

Гирифтани шиноснома.  Таъмини кор.

Гирифтани шиноснома

Барои гирифтани шиносномаи миллии (дохилии) 
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон шахс бояд бо шиноснома 
ба хадамоти шиносномадиҳию бақайдгири (паспортный 
стол)-и мақомоти корҳои дохилии маҳалли истиқомат 
муроҷиат намояд.

Барои гирифтани шиносномаи дохили ҳуҷҷатҳои зерин 
зарур аст:

ь Рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА);

ь Ариза оиди гум шудан ё дуздонида шудани 
шиноснома (агар шиноснома  гум шуда бошад ё 
дуздонида шуда бошад);

ь Шаҳодатнома оиди иваз намудани насаб ном номи 
падар (агар онҳо иваз шуда бошанд);

ь Китоби хона барои манзил ё маълумотнома аз 
ҷамоат, маълумотнома аз бюрои суроғавӣ.

ь Ҷарима барои гум кардан ё осеб расонидан ба 
шиноснома, инчунин барои зиндагӣ бидуни 
шиноснома аз 1 то 2 нишондиҳанда барои ҳисобҳо    
(аз 58 то 116 сомони) мебошад.¹

Маълумоти муфид ва тамос.

ь Як адад расми 3,5 x 4,5 мм;

Мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
маъмурияти ҷои адои ҷазо ба маҳкумшуда дар гирифтан / 
барқарор кардани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият  пеш 
аз озод шудан, мусоидат мекунад.

ь Маълумотнома оид ба  гурӯҳи хун ва омили Rh 
(ихтиёрӣ), агар ин маълумот дар шиносномаи 
намунаи соли 1996 мавҷуд набошад;

ь Расид оиди пардохти маблағ барои додани 
шиноснома (10 доллари ИМА бо асъори миллӣ 
сомонӣ);

(!) Шахсоне, ки аз ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ озод 
карда шудаанд ва  шиноснома надоранд, пас аз 
гузаронидани санҷишҳои зарурӣ дар асоси 
маълумотнома оиди озодшавӣ  шиноснома мегиранд.

Тамос бо хадамотҳои  шиносномавию бақайдгири

џ ш.Душанбе
Раёсати  хадамоти шиносномавию бақайдгирии ш.Душанбе. 
Суроға ш.Душанбе, кучаи М.Турсунзода 5, телефон (+ 992 
37) 227-86-89, (+ 992 37) 227-56-84, (+ 992 37) 227-67-11

Хадамоти шиносномавию бақайдгири дар ноҳияи 
И.Сомонӣ: Суроға ш.Душанбе хиёбони Рудаки 104,

тел: (+ 992 37)  233-72-07

тел: (+ 992 37)  224-13-06,  (+ 992 37) 224-31-74

Хадамоти шиносномавию бақайдгири дар ноҳияи Сино-1: 
Суроға ш.Душанбе, кучаи Маяковский 32 А, 
тел: (+ 992 37)  236-87-94
Хадамоти шиносномавию бақайдгири дар ноҳияи Сино-2:  
Суроға ш.Душанбе, кучаи Нусратулло Махсум 98, 

џ Вилояти Суғд / ш. Хуҷанд

тел: (+ 992 37)  236-07-17, 236-29-92.

Хадамоти шиносномавию бақайдгирии ВКД ҶТ дар 
ш.Душанбе: Суроға ш.Душанбе хиёбони Н.Қаробоев36/3. 
тел:  (+ 992 37) 233-21-37

Хадамоти шиносномавию бақайдгири дар ноҳияи 
Фирдавсӣ-1:  Суроға ш.Душанбе, кучаи Н. Қаробоев 44, 

Раёсати хадамоти шиносномавию бақайдгирии вилояти 
Суғд. Суроға: ш.Хуҷанд, кучаи Фирдавсӣ 120 

Хадамоти шиносномавию бақайдгири дар ноҳияи 
Шоҳмансур-1: Суроға ш.Душанбе, кучаи Валаматзода 12,  
тел: (+992 37)  227-80-95
Хадамоти шиносномавию бақайдгири дар ноҳияи 
Шоҳмансур-2: Суроға ш.Душанбе, кучаи Каратегинская 1, 
тел: (+ 992 37)  225-20-07  

Хадамоти шиносномавию бақайдгири дар ноҳияи 
Фирдавсӣ-2:  Суроға ш.Душанбе, кучаи Рустам Амаки, 
гузаргоҳи 4-ум, бинои №20 тел: (+ 992 37)  226-86-84

Тел. (83422) 6-67-34
Хадамоти шиносномавию бақайдгири дар ш.Хуҷанд.  
Суроға:  ш.Хуҷанд маҳаллаи 27 (Хадамот ба наздикӣ 
кӯчидааст, рақами бино нишон дода нашудааст, телефон 
вуҷуд надорад)

џ ВМКБ / ш.Хоруғ
Раёсати хадамоти шиносномавию бақайдгирии ВМКБ. 
Суроға ш.Хоруғ, кучаи Ш.Шоҳтемур 602. 

Шиноснома на дертар аз 30 рӯз аз рӯзи пешниҳоди 
ҳуҷҷатҳо дода мешавад.

Барои ҷустуҷӯи кор ва сабти ном ҳамчун бекор, бояд 
ба Агентии меҳнат ва шуғл аҳолӣ (хадамоти шуғл) дар ҷои 
истиқомат муроҷиат кунед.

Ашхоси аз ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ озодшуда 
тибқи квота ба кор қабул карда мешаванд. Квота ин қисми 
ҷои корест, ки махсус барои ба кор таъмин намудани  
гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ дода мешавад. Агар бекор ба 
кор тибқи квота равона карда шуда бошад, корфармо 
вазифадор аст ӯро ба кор қабул кунад (агар ихтисоси 
корманд ба кор мувофиқат кунад ва ҷойҳои кории озод 
дошта бошад). Агар корфармо бидуни сабабҳои узрнок 
қабули шахси бекорро тибқи квота рад кунад, ӯро 
метавонанд ба ҷаримаи маъмурӣ кашанд.

Шахсони бекор метавонанд дар самти хадамоти шуғл 
дар муассисаи давлатии "Маркази таълими калонсолон" 
касби навро омӯзанд.

џ Вилояти Хатлон / ш.Бохтар

Тел.: (83222) 2-23-89.

Тел: (83522) 2-02-86

Раёсати хадамоти шиносномавию бақайдгирии вилояти 
Хатлон. Суроға: ш.Бохтар, кучаи Зубайдов, 24. 

Таъмини кор

Агар шахс дар хадамоти шуғл ҳамчун бекор ба қайд 
гирифта шуда бошад, ба ӯ на зиёда аз се моҳ дар як сол 
кӯмакпулӣ барои бекорӣ пардохта мешавад. Андозаи 
кӯмакпулӣ барои соли 2020 набояд аз 400 сомонӣ камтар 
бошад. Кўмакпулӣ дар як моҳ як маротиба пардохт карда 
мешавад. Агар шахси бекор аз ду пешниҳоди кор дар 
ихтисоси худ даст кашад, пас пардохтпулӣ барои бекорӣ 
қатъ мегардад.

Хадамоти шиносномавию бақайдгири дар ш.Бохтар. 
Суроға: ш.Бохтар, кучаи Ваҳдат 45. Тел.: (83222) 2-22-02.

Хадамоти шиносномавию бақайдгири дар ш. Хоруғ. 
Суроға: ш. Хоруғ, кучаи Ш.Шоҳтемур 110.  

Тел: (83522) 2-02-86

¹  Моддаҳои 469, 493 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
   Ҷумҳурии Тоҷикистон




