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I. МАФЊУМЊОИ АСОСЇ

1.

Мафњумњои асосї

Барўйхатгирии ањолї - мушоњидаи мунтазаму пурраи давлатии оморї, ки дар
рафти он маълумот дар бораи шумора ва њайати ањолии дар санаи муайянкарда љамъ
оварда, коркард ва љамъбаст карда мешавад (Моддаи 1 қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи барӯйхатгирии аҳолӣ” аз 19 майи соли 2009, №523).

2. Маќсад ва принсипњои асосии барўйхатгирии ањолї
Маќсади барўйхатгирии ањолї ин дастрас намудани маълумот дар бораи
ањолии Љумњурии Тољикистон, ки барои тањияи дурнамоњои давлатї, консепсияњо,
стратегияњо ва барномањои рушди иљтимоию иќтисодии љумњурї, њисоботи љорї,
пешгўии шумора ва њайати ањолї, омўзиш, љойгиронї ва истифодаи захирањои
мењнатї, гузаронидани тадќиќотњои илмї мебошад.
Барўйхатгирии ањолї дар асоси принсипњои зерин сурат мегирад:
- асоси илмї;
- даврият;
- умумият ва якмуддатї;
- махфияти маълумотњои шахсї;
- дастрас ва ошкоро будани љамъбасти он.

3. Даврият ва муњлати гузаронидани барўйхатгирии ањолї
Барўйхатгирии ањолї на камтар аз як маротиба дар дањ сол гузаронида
мешавад. Барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили гузашта соли 2010 гузаронида
шуда буд.
Барўйхатгирии санљишии ањолї бо пешнињоди маќомоти ваколатдор,
мувофиќи Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон на дертар аз ду сол то баргузории
барўйхатгирии ањолї дар як ё якчанд воњиди њудуди маъмурии Љумњурии Тољикистон
гузаронида мешавад.
Маќсади асосии барўйхатгирии санљишии ањолї санљида баромадани лоињаи
барномаи барўйхатгирї, усулњои барўйхатгирии ањолї, чорабинињои асосї оид ба
тайёрї ва гузаронидани он мебошад.

4. Махфияти фардии маълумотҳои барӯйхатгирии аҳолӣ
Маълумоти шахсии аз ањолї љамъкардашуда махфї мебошад. Ягон шахсе, ки
барӯйхатгирӣ мегузаронад, ё кормандони мақомоти омор ҳуқуқ надорад маълумоти
шахсиро ошкор намояд. Ин маълумот дар шакли љамъбаст интишор карда мешавад.

Истифодаи маълумоти аввалия њангоми баррасии парвандањои гражданї ва
љиноятї аз тарафи маќомоти дахлдор манъ аст (Моддаи 9 қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи барӯйхатгирии аҳолӣ” аз 19 майи соли 2009, №523).

5.

Маълумотҳо дар бораи аҳолӣ ва тартиби ҷамъоварии онҳо

Љамъ намудани маълумот дар бораи ањолї аз тарафи њайати гурўњи
барўйхатгирї бо роњи пурсиш, пур кардани вараќаи барўйхатгирї, аз назар
гузаронидани манзилњо ва биноњои ѓайриистиќоматї, ки шахси мавриди пурсиш
ќароргирифта зиндагї мекунад ё бо истифода аз воситањои алоќа гузаронида
мешавад.
Маълумот нисбати шахсоне, ки њангоми гузаронидани барўйхатгирии ањолӣ
дар љои зист њузур надоранд, аз љумла муваќќатан дар хориљи кишваранд, ноболиғон,
шахсони тањти васоят ва ё парасторї қарордошта аз тарафи шахсони болиѓи хољагї,
васиён, парасторон ва маќомоти дахлдори давлатї пешнињод карда мешавад.
Пурсиши ањолї ва пур кардани вараќа бо забони давлатї ё русї сурат мегирад.
Ҳуҷҷатҳои барўйхатгирӣ аз тарафи ҳисобчиён бо роҳи пурсиши аҳолӣ бе талаби
ягон ҳуҷҷат пур карда мешаванд.

6.

Сана ва муҳлати гузаронидани барӯйхатгирии санҷишии аҳолӣ ва фонди
манзили соли 2018

Барўйхатгирии санҷишии аҳолӣ ва фонди манзил аз 10 то 24 октябри соли 2018
гузаронида мешавад. Аз санаи 10 то 14 октябри соли 2018 Интернет пурсиш дар
сомонаи Агентӣ аз тарафи аҳолии маҳалаҳои 91 ва 64 ш. Душанбе ва ш. Нораки
вилояти Хатлон гузаронида мешавад. Шахсоне, ки тариқи Интернет аз
барӯйхатгирии санҷишии аҳолӣ мегузаранд, дуюм маротиба ба рӯйхат гирифта
намешаванд.
Пур кардани ҳуҷҷатҳои барўйхатгирӣ аз тарафи ҳисобчиён дар соати 8
пагоҳии 15 октябр оғоз ёфта, 10 рўз (то худи 24 октябр ва то соати 22 бегонирӯзӣ)
давом мекунад.
Дар хотир доред
Лаҳзаи ҳисоби аҳолӣ соати 12 шаби аз 9 ба 10 октябр муқаррар карда
мешавад. Кўдаконе, ки баъди лаҳзаи ҳисоби аҳолӣ таваллуд шудаанд ва шахсоне,
ки то ин лаҳза фавтидаанд, инчунин шахсони муваққатан истиқоматкунандаи
шаҳрвандони хориҷӣ ва муваққатан ғоиб бояд ба ҳуҷҷатҳои барўйхатгирӣ дохил
карда нашаванд.
Ҳамаи истиқоматкунандагон (таваққуфкунандагон), ки дигар ҷои истиқомат
надоранд, ҳамчун аҳолии доимӣ ба рӯйхат гирифта мешаванд.

7. Объектҳои асосии ҳисобгирӣ ҳангоми барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил
Шахс – шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрванди хориҷӣ ва ашхоси
бешаҳрвандии доимӣ истиқоматкунанда ё муваққатан дар қаламрави Ҷумҳурии
Тоҷикистон сукунат дошта, инчунин шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар
давраи барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон
муваққатан ғоиб буд.
Хонавода – як шахс ё ҷамъи шахсони дар як бинои зист ё қисми он зиндагӣ
мекунанд ва танҳо ё дар якҷоягӣ худро бо маҳсулотҳои хӯрока ва дигар воситаҳои
зарурӣ ба зиндагӣ таъмин мекунанд.
Хонаводаҳо тақсим мешаванд ба хонаводаҳои шахсӣ (хусусӣ), хонаводаҳои
дастаҷамъона ва хонаводаҳои бехонаҳо.
Хонаводаи шахсӣ (хусусӣ) – ин гурӯҳи шахсон ё як шахсе мебошад, ки дар
бинои зист (дар квартираҳо, хонаҳои шахсӣ, хобгоҳҳо, дигар биноҳои зист) ва
биноҳои ғайриистиқоматӣ, ки барои зиндагӣ кардан мувофиқ кунонида шудаанд,
истиқомат мекунанд.
Хонаводаҳои дастаҷамъона - Ин гурӯҳи шахсоне мебошанд, ки дар
муассисаҳои хизматрасонии иҷтимоӣ ва тиббӣ дар казармаҳо, ҷойҳои аз озодӣ
маҳрум, ташкилотҳои динӣ (монастирҳо, масҷидҳо ва дигарҳо) зиндагӣ мекунанд.
Хонаводаҳои бехонаҳо – Ин гурӯҳи шахсон ё як шахси бе ҷойи зисти муайян
(манзили зист надоштагон) мебошанд.
Оила – Ин иттиҳоди одамон, ки дар никоҳи расмӣ ё хешигарӣ асос ёфта, якҷоя
зиндагонӣ мекунанд, бо ҷавобгарии байниҳамдигарӣ ва ягонагии маишӣ пайваст
мебошанд.
Фонди манзил – Маҷмӯи ҳамаи биноҳои истиқоматӣ новобаста аз шакли
моликият, бо ҳисоби хонаҳои истиқоматӣ, хонаҳои махсус (хобгоҳҳо, хонаҳо барои
пиронсолон, хонаҳои бачагон, хона- интернатҳо барои маҷрӯҳон, мактаб –
интернатҳо), квартираҳо, биноҳои истиқоматии хизматӣ ва дигар манзилҳо дар
биноҳои барои зист мувофиқ.
Бинои истиқоматӣ - ҷои истиқомати алоҳидаи – мустақили муқаррарии як ё
якчанд шахсон (квартира, хонаи якквартирагии алоҳида, коттедж, посбон гоҳ ё дигар
бинои якквартирагӣ, ҳуҷра дар хобгоҳ, казарма, ҷойи маҳбас, муассисаи динӣ).
Бинои ғайриистиқоматӣ - дигар бино барои зист мувофиқ кунонидашуда
(вагонча, гараж, юрта, палатка, киоск, ферма, ҳуҷра дар муассисаҳои
ғайриистиқоматӣ ва монанди инҳо).
Барўйхатгирӣ аз тарафи ҳисобчиён бо тартиби давр зада баромадани ҳамаи
бино дар ҳудуди қитъаҳои ба онҳо вобаста кардашуда, ки дар онҳо аҳолӣ истиқомат
дорад ё метавонад зиндагӣ кунад, бо назардошти биноҳое, ки дар онҳо ташкилотҳо,
корхонаҳо ва муассисаҳо ҷойгир шудаанд, гузаронида мешавад.

7.1 Аҳолии доимӣ

Ҷои доимии истиқомат, чун қоида, ҳамон маҳалли аҳолинишин, хона,
квартирае, ба ҳисоб меравад, ки пурсидашаванда қисми зиёди вақти худро
мегузаронад. Ин ҷой метавонад бо суроғае, ки шахс аз рўи он ба қайд гирифта
шудааст, мувофиқ бошад ва ё мувофиқ набошад.
Қайд дар рўйхати истиқоматкунандагони бино ва варақаҳои барўйхатгирӣ,
новобаста аз мавҷуд будани қайди сукунат ва хусусияти он (доимӣ ё муваққатӣ) ва
ҳуқуқ доштан ба масоҳати истиқоматӣ, дар ҳамон ҷой ё ҷои дигар амалӣ мегардад
(масалан, агар шахс дар як суроға ба қайд гирифта шуда бошаду дар асл, дар дигар
ҷой истиқомат намояд, дар он сурат ўро дар ҷои истиқомати аслиаш ба рўйхат
гирифтан лозим аст).
Шахсоне, ки барои истиқомати доимӣ ба ҷои дигар кўчида рафтаанд, инчунин
ҳамаи рафтагон ба муддати 1 сол ва зиёдтар ба рўйхатҳо ва варақаҳои барўйхатгирӣ
аз рўи бинои мазкур дохил карда намешаванд, ва аз рўи ҷои истиқомати нав ҳамчун
аҳолии доимӣ ба рўйхат гирифта мешаванд.
Ба тартиби барӯйхатгирии гурӯҳҳои алоҳидаи аҳолӣ ва истисно аз он диққат
медиҳем:
а) шахсоне, ки дар ин манзил доимӣ истиқомат мекунанду дар соати 12 шаби
аз 9 ба 10 октябр дар хона набуданд, вале дар ҳудуди ҳамон шаҳр ё ноҳия қарор
доштанд (мисол, ба меҳмонӣ рафта) шахсони муваққатан ғоиб ҳисобида намешаванд,
вале натавонистанд, бо яке аз сабабҳои зерин ба рўйхат гирифта шаванд:
- дар басти шабона кор карданд, ба меҳмонӣ рафта буданд ё навбатдор ё дар
ягон кори дигар, ки шабона анҷом медоданд, қарор доштанд;
- дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ қарор доштанд, ҳатто агар ғоиб будани онҳо
якчанд шабу рўзро ташкил диҳад (кормандони нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ва
нақлиёти автомобилӣ; ашхосе, ки борҳоро, почтаро, чаронидани чорворо ҳамсафарӣ
мекунанд);
- дар қатораҳо ва автобусҳои маҳаллӣ ва робитаи наздишаҳрӣ қарор доштанд
ё интизори онҳо буданд, мусофиронро пешвоз мегирифтанд ё мегуселониданд (гусел
менамуданд);
- дар хонаҳои истироҳатӣ, дар боғчаҳои бачаҳо ва кўдакистонҳои
шабонарўзӣ ба муддати як - дурўза қарор доштанд;
- дар роҳи сафар, дар автомобилҳо, аспу ароба, пиёда қарор доштанд: ба
бозор (ба намоишгоҳ - ярмарка), ба шикор ва моҳидорӣ ва ғайраҳо ва дар чунин
ҷойҳое, ки онҳо метавонистанд аз барўйхатгирӣ гузаранд, таваққуф накардаанд;
б) донишҷўёни муассисаҳои таълимии олӣ ва миёнаи махсус ва
таълимгирандагони муассисаҳои маълумоти ибтидоии касбӣ – техникӣ, ки аз рўи ҷои
таҳсилашон истиқомат мекунанд (масалан, дар хобгоҳ, дар манзили иҷоравӣ), танҳо
аз рўи ҷои таҳсилашон ба рўйхат гирифта мешаванд, на дар хона;
в) хизматчиёни ҳарбие, ки аз рўи даъватнома ва шартнома хизмати ҳарбиро
мегузаронанд ва дар минтақаҳои маҳкам, истиқомат мекунанд аз рўи ҷои қарор
доштанашон аз тарафи мақомотҳои дахлдор ба рўйхат гирифта мешаванд. Ин
шахсон аз рўи ҷои истиқомати доимиашон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳуҷҷатҳои
барўйхатгирӣ дохил карда намешаванд (ғайр аз даъватшудагон ба ҷамъомадҳои
ҳарбӣ - таълимӣ);

г) хизматчиёни ҳарбие, ки аз рўи шартнома хизмати ҳарбиро мегузаронанд ва
дар минтақаҳои кушода истиқомат мекунанд, якҷоя бо аъзоёни хонаводаашон бо
тартиби умумӣ ба рўйхат гирифта мешаванд;
д) шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар намояндагиҳои дипломатӣ,
савдо ва намояндагиҳои дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа кор мекунанд,
инчунин аъзоёни хонаводаашон, инчунин рӯзноманигорони дар хориҷа кор ва
зиндагӣ кунанда аз рўи ҷои қарор доштани онҳо аз тарафи намояндагиҳо ва
консулгариҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рўйхат гирифта мешаванд. Ин шахсон аз
рўи ҷои истиқомати доимиашон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳуҷҷатҳои
барўйхатгирӣ дохил карда намешаванд;
е) шахсоне, ки мўҳлати ҷазоро дар ҷойҳои аз озодӣ маҳрум гузаронида
истодаанд, инчунин шахсони дар ҷойҳои ҳабси пешакӣ қарор дошта, ки нисбати онҳо
ҳукм эътибор пайдо кардааст, аз рўи ҷои қарор доштаашон аз тарафи мақомотҳои
дахлдор ба рўйхат гирифта мешаванд. Ин шахсон аз рўи ҷои истиқомати доимиашон
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳуҷҷатҳои барўйхатгирӣ дохил карда намешаванд
ж) шаҳрвандони хориҷӣ, ки доимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат
мекунанд (яъне шахсоне, ки шаҳрвандии давлати хориҷиро доранд) ва шахсони бе
шаҳрвандӣ дар ҷои истиқоматашон аз рўи тартиби умумӣ ба рўйхат гирифта
мешаванд;
з) шахсоне (новобаста аз шаҳрвандиашон), ки аз давлатҳои хориҷа барои
истиқомати доимӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омадаанду, аммо то ҳол барои
истиқомат иҷозат нагирифтаанд, инчунин шахсоне, ки паноҳгоҳ ҷустуҷў мекунанд,
ҳамчун истиқоматкунандагони доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он ҷое, ки
барўйхатгирӣ онҳоро пайдо намуд, ба рўйхат гирифта мешаванд;
и) шахсоне, ки ҷои истиқомати доимӣ надоранд, дар он ҷое, ки барўйхатгирӣ
онҳоро пайдо намуд, ба рўйхат гирифта мешаванд (масалан, бехонаҳо; шахсоне, ки
аз як ҷои истиқомати доимӣ ба дигар ҷой мекўчанд);
к) шахсоне (новобаста аз шаҳрвандиашон), ки ба Тоҷикистон барои кор аз рӯи
шартномаи ташкилотҳои ватанӣ ё хориҷӣ, барои хондан ба мӯҳлати 1 сол ва зиёдтар
омадаанд дар он ҷое, ки онҳо одатан истиқомат мекунанд, ба рўйхат гирифта
мешаванд (ғайр аз дар банди оянда нишон дода шудагон);
7.2 Ду ҷои истиқомат
Ҳангоми пурсиши аҳолӣ, ки дар бинои мазкур истиқомат мекунад, ҳисобчӣ
ҳатман бояд маълум намояд, ки оё хонавода ё аъзоёни хонавода дигар ҷои истиқомат
доранд ё не (ба истиснои мавридҳои дар боло ишорашуда). Агар дошта бошанд, дар
ин ҳолат муайян кардан зарур аст, ки шахси мазкур дар куҷо бояд ба рўйхат гирифта
шавад. Дар мавриди пеш омадани мушкилот дар интихоби ҷой барои барўйхатгир
гирифтан, афзалият ба ҳамон ҷои истиқоматӣ дода мешавад, ки хонаводаи
пурсидашаванда дар он ҷо зиндагонӣ мекунад. Масалан:
- агар пурсидашаванда квартира (хона ё ҳуҷра) дошта бошад, ки дар қайди
он қарор дорад, вале дар амал якҷоя бо оилааш дар дигар ҷой истиқомат кунад

(масалан, дар квартирае, ки ба ҳамсараш тааллуқ дорад), дар ин маврид шахси
мазкурро дар ҷое, ки оилаи ў истиқомат мекунад ба рўйхат гирифтан лозим аст;
- агар пурсидашаванда дар хобгоҳ аз рўи ҷои кор истиқомат кунаду, дар
рўзҳои истироҳат ё рўзҳои аз кор озод ба назди зану фарзандонаш равад, дар он сурат
шахси мазкурро дар ҳамон ҷое ба рўйхат гирифтан лозим аст, ки дар он ҷо оилааш
истиқомат мекунад. Бо ҳамин тартиб шахсоне, ки бо усули вахтавӣ кор мекунанд, ба
рўйхат гирифта мешаванд;
- дар он мавридҳое, ки шахс ба таври мунтазам дар давоми сол дар якчанд
ҷой истиқомат мекунад, дар ин ҳолат, ҷое, ки ў дар он қисми зиёди солро
мегузаронад, бояд ба сифати ҷои доимии истиқомати вай ба ҳисоб гирифта шавад,
новобаста аз он, ки ҷои истиқомати вай дар дигар маҳалли аҳолинишини мамлакат
ҷой гирифта бошад;
- кўдаконе, ки бо навбат дар ду хонавода истиқомат мекунанд (масалан,
баъди ҷудошавии волидайн), дар ҳамон хонаводае бояд ҷои истиқомати доимӣ дошта
бошанд, ки дар он ҷо қисми зиёди вақти худро мегузаронанд. Агар вақт дар байни
волидайн баробар тақсим шуда бошад, дар он сурат, ба сифати ҷои доимии
истиқоматии ў он ҷое ба ҳисоб гирифта мешавад, ки кўдак дар лаҳзаи барўйхатгирӣ
он ҷо қарор дошт.
7.3 Муваққатан ғоиб
а) шахсоне, ки новобаста аз шаҳрвандӣ дар қаламрави Тоҷикистон доимӣ
истиқомат мекунанд, вале ба хориҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кори мавсимӣ ё
муваққатӣ ба муддати то 1 сол рафтаанд;
б) шахсоне, ки барои муолиҷа дар беморхонаҳо (агар ғоиб будани онҳо дар ҷои
истиқомати доимӣ аз 1 сол зиёд набошад), санаторияҳо қарор доранд;
истироҳаткунандагони хонаҳои истироҳатӣ (ғайр аз як -дурўза), шахсоне, ки дар
таваллудхонаҳо қарор доранд; хонандагони мактаб-интернатҳо (ғайр аз
истиқоматкунандагони доимии онҳо), хонандагони интернатҳои назди мактабҳо,
ҳатто агар шифохона, санатория, хонаи истироҳатӣ, таваллудхона, интернати
ишорашудаи назди мактабӣ дар ҳудуди ҳамон маҳалли аҳолинишин, ки ин шахсон
доимӣ истиқомат мекунанд, ҷойгир бошад;
в) шахсоне, ки ба ҷамъомадҳои ҳарбӣ - таълимӣ даъват шудаанд;
г) шахсоне, ки дар ҷойҳои ҳабси пешакӣ барои тафтиш зери таҳқиқ қарор
доранд, ҳамчунин маҳбусони ба тартиби маъмурӣ ба мўҳлати то 30 шабонарўз ҳабс
шудаанд, ҳатто агар ҷои истиқомати доимии онҳо дар ҳудуди ҳамон маҳалли
аҳолинишин қарор дошта бошад ҳам.
д) мусофироне, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон доимӣ истиқомат
мекунанд, вале ба лаҳзаи критикии барӯйхатгирии аҳолӣ дар фурудгоҳҳои ҳавоӣ
(истгоҳҳои нақлиётӣ) ҳузур доштанд ва дар ҷои истиқомати доимӣ касе нест, ки дар
бораи онҳо маълумот диҳад. Дар чунин ҷойҳо қитъаи ҳисобгирӣ кушода шуда, соати
12 шаби 9 ба 10 октябр барӯйхатгирии аҳолӣ гузаронида мешавад.

7.4 Муваққатан истиқоматкунанда
Ба истиқоматкунандагони мувакқатӣ шаҳрвандони хориҷие, ки дар соати 12
шаби аз 9 ба 10 октябр дар ин бино қарор доштанд, дар айни замон ҷои истиқомати
доимии онҳо берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст, ки шахси мазкурро
барўйхатгирӣ фаро гирифт, қарор дорад, тааллуқ доранд
Хусусан, ба истиқоматкунандагони муваққатӣ тааллуқ доранд:
а) хориҷиёне, ки ба аҳолии шаҳрвандӣ мансубанду муваққатан дар мамлакат
то 1 сол кор мекунанд;
б) хориҷиёне, ки ба аҳолии шаҳрвандӣ мансубанду мувакқатан дар мамлакат
ҳузур доранд, масалан, сайёҳон;
в) шахсоне, ки ба сафари хизматӣ, ба кори муваққатӣ ё мавсимӣ, ба
таҷрибаомўзии истеҳсолӣ, ба таътил, ба меҳмонӣ ба назди хешовандон, ёру дўстон ва
шиносон омадаанд, агар ғоиб будани онҳо дар ҷои истиқомати доимӣ аз 1 сол ва аз
он зиёд набошад;
г) шахсони хориҷие, ки дар меҳмонхонаҳо, хонаҳои истироҳатӣ ва
табобатхонаҳо ва ба инҳо монанд.

II.

1.

ТАЛАБОТҲО ОИД БА ПУР КАРДАНИ ҲУҶҶАТҲОИ
БАРЎЙХАТГИРИИ ПЕШНИҲОДШУДА
Шартҳои асосӣ барои пур кардани варақаҳои барӯйхатгирӣ

Пур кардани ҷавобҳо дар ҳуҷҷатҳои барўйхатгирӣ дар намуди қайди калимаҳо
ё бо рақамҳо ва бо гузоштани аломатҳо мувофиқ ба гуфтаҳои рамзҳо амалӣ
мегарданд.
Рўйхати истиқоматкунандагони манзил, шароитҳои манзили аҳолӣ ва фонди
манзил (шакли 1, 3 ва 4), рӯйхати истиқоматкунандагони муваққатии шаҳрвандони
хориҷӣ (шакли 1М) ва варақаи барўйхатгирӣ (шаклҳои 2) бо роҳи пурсиши аҳолӣ аз
тарафи ҳисобчӣ пур карда мешаванд.
Агар хонаи бисёрквартирагӣ ба якчанд қитъаи ҳисобгирӣ тақсим шуда бошад,
он гоҳ шакли 4 «Фонди манзил» дар рӯйхати якуми хонаводаи қитъаи якуми қитъаи
дастурдиҳанда-назоратчӣ пур карда мешавад.
Қайдҳо дар рўйхати истиқоматкунандагони бино, ва маълумотномаҳо дар
бораи гузаштан аз барўйхатгирӣ бо ручка иҷро карда мешаванд. Бо қалам пур
кардани варақаҳои барӯйхатгирӣ манъ аст.
Ручкаҳо бояд сиёҳи махсуси гелевӣ бошанд, ки ба ҳисобчӣ дода мешаванд. Ба
ҳисобчиён истифодабарии дигар намуди ручкаҳо манъ карда мешавад. Дар ҳолати
вайрон будан ё гум шудани ручкаҳо ҳатман ба дастурдиҳанда-назоратчӣ муроҷиат
кардан зарур аст.
Агар ҷавобҳо ба саволҳои варақаҳои барӯйхатгирӣ (шаклҳои 1, 1М, 2, 3, 4) бо
калима ва ё рақамҳо навишта шаванд, пас ин навиштаҷотро дар минтақаи

ҷудогашташуда барои ин савол ё росткунҷаҳое, ки барои аломатгузории аломатҳо
(рақамҳо) пешбинӣ шудаанд, гузошта мешаванд;
Дар ҳамаи шаклҳо дар қисми чапи болоӣ бояд маълумотҳои реквизитӣ
навишта шаванд: рақами шуъбаи рўйхатгирӣ, рақами қитъаи дастурдиҳӣ, рақами
қитъаи ҳисобгирӣ ва рақами рўйхати истиқоматкунандагони бино ва инчунин дар
шакли 1 тартиб дода шуд. Дар шакли 2 ҳамчунин дар қисми чапи болоӣ дар қисми А
«р.т дар ҳудуди бино» ва дар қисми Б – «р.т дар ҳадуди хонавода» гузошта мешаванд.
Рақами варақа дар ҳудуди ҷузвдон (сумка) гузошта намешавад.
Дар шакли 2 (Варақаи барӯйхатгирӣ) - барои саволҳои дар поён нишон
додашуда рақамҳо ва ҳарфҳо дар дар ҷойи махсус ҷудогардида, навишта мешаванд.
Рақами модар (падар) дар саволи 1; рўз, моҳ, соли таваллуд дар саволи 3; қайд
дар бораи ҷои таваллуд дар саволи 4; қайд дар бораи миллат ва забонҳо дар саволҳои
5, 6.1, 6.2; 7 қайд дар бораи мамлакати шаҳрвандӣ дар саволи 8; рақами ҳамсар дар
саволи 12; қайди манбаҳои васоити зиндагӣ дар саволи 13; аз кадом сол мутассил дар
маҳалли аҳолинишини мазкур истиқомат мекунед ва қайд дар бораи ҷои истиқомати
пештара дар саволи 14; қайд дар бораи маҳалли ҷои кор дар саволи 18; шумораи
кўдаконе, ки зан таваллуд кардааст дар саволи 21.1, шумораи кўдакони дар ҳаёт буда
дар саволи 21.2 ва санаи таваллуди фарзанди якум дар саволи 21.3 навиштаҷот бо
калимаҳо ё рақамҳо гузошта мешаванд. Дар саволҳои боқимонда аломатгузорӣ
гузошта мешавад.
Дар шакли 3 (Шароитҳои манзилии аҳолӣ) қайд дар бораи масоҳати хонаи
инфиродии истиқоматӣ дар саволи 2; шумораи ҳуҷраҳо дар саволи 3; рақамҳо аз рўи
тартиби аъзои аввалини хонавода; шумораи ҳуҷраҳои ишғолкардашуда дар саволи 6;
масоҳати истиқоматии ишғолкардашуда дар саволи 7 рақамҳо гузошта мешаванд.
Дар саволҳои 1, 5, 8 аломатҳо гузошта мешаванд.
Дар шакли 4 (Фонди манзил) - шумораи ошёнаҳо дар бино дар саволи 5,
шумораи квартираҳо дар бино дар саволи 6. Дар саволҳои 1, 2, 3, 4, 7 ва 8 аломатҳо
гузошта мешаванд.
2. Намунаи навиштаҷоти ҳарфҳо ва тарзи гузоштани аломатҳо, рақамҳо ва ислоҳи
варақаҳои барӯйхатгирӣ
Дар ҳамаи варақаҳои барӯйхатгирӣ барои навиштани ҳарфҳо ҷудо гардидааст,
мувофиқи намунаҳои зерин иҷро намоед.

Навиштани рақамҳо ва гузоштани аломатҳоро мувофиқи намунаҳои зерин
иҷро намоед.

Агар барои қайди ҷавобҳо 2 ё 3 росткунҷа ҷудо карда бошад, аломате, ки бояд
ба ин майдон ворид карда шаванд, аз як рақам ё ду иборат бошад, пас пеш аз рақам
сифр навиштан лозим нест.

Ҳангоми пур кардани ҳошияи росткунҷаҳо барои қайди рақамҳо ва ҳарфҳо
манъ карда мешавад:
- якчанд маротиба дар ҳошия навиштани калимаҳо, рақамҳо ва аломатҳо;
- навиштани калима, рақам ва аломат берун аз ҳудуди барои ҳошия
муқарраршуда;
- пайдо кардани кандашавии хатҳо;
- истифода бурдани тоифаҳои ороишӣ барои навиштани ҳарфҳо ва рақамҳо
(ҳалқаҳо, каҷакҳо ва ғайра);
- истифода бурдан аз хаткӯркунак ва замазка
Варақаҳои барўйхатгириро аз маҷақшавӣ, доғдоршавӣ, қатшавӣ ва шиканиш
муҳофизат кардан зарур аст. Варақаи барўйхатгирии маҷақшуда барои дохил кардан
ба сканер қобили истифода нест, мавҷуд будани доғ бошад, метавонад аз тарафи
сканер ба қабули нодурусти маълумотҳои аввалини варақаи барўйхатгирӣ биёрад.
Дар ҳолати содир шудани хатогӣ ҳангоми пур кардани варақаҳои
барўйхатгирӣ, нодуруст гузоштани аломат, рақами гузошташуда ё қайди нодуруст
бояд ба тавре тоза карда шавад, чуноне, ки дар намунаҳои ислоҳотии варақаҳои
барӯйхатгирӣ нишон дода шудаанд.
Намунаи ислоҳи навиштаҷот:

III.НИШОНДОДҲО ДАР БОРАИ ПУР КАРДАНИ РЎЙХАТИ
ИСТИҚОМАТКУНАНДАГОНИ БИНО (ШАКЛИ 1)

а) Пеш аз пур кардани рӯйхати истиқоматкунандагони бино (шакли 1),
минбаъд рӯйхат ҳисобчӣ дар ҳар як манзил маълум менамояд, ки чанд хонавода дар
он истиқомат мекунад.

Одамон худашон муайян менамоянд, ки бо як хонавода зиндагонӣ мекунанд ва
ё бо хонаводаҳои гуногун. Воқеан дар назар дошта мешавад:
- шахсоне, ки манзили истиқоматиро аз шаҳрвандони алоҳида ба иҷора
гирифтаанд, ба ҳайати хонаводаи соҳиби манзили истиқоматӣ дохил намешаванд ва
хонаводаи алоҳида ба ҳисоб гирифта мешаванд;
- шахсоне, ки дар хобгоҳҳои коргарон, хизматчиён, донишҷуён ва
таълимгирандагон, дар меҳмонхонаҳо, пансионатҳо доимӣ истиқомат мекунанд,
ҳамчун хонаводаи мустақил ба ҳисоб гирифта мешаванд;
- шахсоне, ки корманди хизматрасон мебошанду дар биноҳои хизматии
муассисаҳое истиқомат мекунанд, ки онҳо дар он ҷо кор мекунанд (масалан, дар
хонаи кўдакон, беморхонаҳо барои пиронсолон ва ғайра), ҳамчун хонаводаи алоҳида
ба ҳисоб гирифта мешаванд.
б) Дар ҳар як хонавода нисбат ба ҳамаи аъзоёни хонавода ҳисобчӣ муқаррар
менамояд:
- кӣ аз истиқоматкунандагони доимӣ шаби 9 ба 10 октябр дар хона буд ва бе
қайди муваққатан ғоиббудан аз барўйхатгирӣ мегузарад. Дар ин ҳолат, дар қисми I
сутунҳои Б, 1 пур карда шуда, сутунҳои 2, 3, 4 пур карда намешаванд.
- кӣ аз истиқоматкунандагони доимӣ шаби 9 ба 10 октябр дар хона набуд ва бе
қайди муваққатан ғоиб ба барўйхатгирӣ таалуқ дорад. (барои ин сабаб ва
давомнокии ғоиб будан муайян карда мешавад) Ба ин шахсон : дар сутуни Б – рақами
тартибии вай дар ҳудуди хонавода, сутуни 1 насаб ва ном, дар сутуни 2 рамзҳои
сабаби ғоиб будан, (рамзҳо дар поёни рӯйхат нишон дода шудаанд ): 1- ба кор
рафтааст, 2 – ба курсҳои кӯтоҳмуддат рафтааст; 3 – дар меҳмонӣ; 4 - дар сафари
хизматӣ; 5- ба муолиҷа; 6 – дигар сабаб; дар сутуни 3 мӯҳлати ғоиб будан бо моҳ
нишон дода мешавад, дар сутуни 4 кишвар ҷойи истиқомати муваққатӣ нишон дода
мешавад. Ҳамаи сутунҳо дар росткунҷаҳои махсуси ҷудокардашуда дуруст пур карда
мешаванд.
- кӣ маъмулан дар бинои мазкур истиқомат намекунад, вале дар шаби аз 9 ба 10
октябр ин ҷо ҳузур дошт ва ба рӯйхат ҳамчун истиқоматкунандаи муваққатӣ гирифта
мешуд, ки ба ин шахсон шаҳрвандони хориҷӣ дохил мешаванд, ки дар лаҳзаи
барӯйхатгирӣ дар ин бинои истиқоматӣ ҳузур доштанд. Ин шахсонро дар шакли 1М
(рӯйхати муваққаатан истиқоматкунандагони шаҳрвандони хориҷӣ) навишта
мешавад.
в) Ба ҳар як рӯйхат ҳисобчӣ реквизитҳо (рақами шӯъбаҳои рӯйхатгирӣ,
қитъаҳои дастурдиҳӣ ва ҳисобгирӣ), рақами рӯйхати истиқоматкунандагони манзил,
ки дар ҷадвали 2 дафтарчаи қайди вай нишон дода шудааст. Дар Рўйхат суроғаи
бинои мазкур муфассал навишта мешавад, барои хонаи бисёрквартирагӣ рақами
квартира дар чоркунҷаи махсусҷудогардида навишта мешавад.
Рўйхати алоҳида тартиб дода мешавад:
- ба ҳар як квартира;
- ба ҳар як хона (агар вай аз як квартира иборат бошад), юрта, хайма,
қалавурхона ва дигар сохтмонҳои як квартира;
- ба ҳар як ҳуҷраи хобгоҳ (ғайр аз хобгоҳҳои навъи (типи) квартира, дар куҷо
ба ҳар як квартира рўйхат тартиб дода мешавад);

- ба ҳуҷраи табобатӣ, синфхона, шўъба ва ғайра – дар хонаҳои кўдакон, мактаб
- интернатҳо барои кўдакони ятим, кўдаконе, ки бе парастории волидайн мондаанд,
хона -интернатҳо барои пиронсолон ва маъюбон, ва муассисаҳои дигари монанди
инҳо;
- агар Рӯйхат пур шуда бошад ва дигар аъзоёни хонавода дар Рӯйхат навишта
нашуда бошад, он гоҳ дар ин ҳолат дигар рӯйхат тартиб дода мешавад ва дар қисми
реквизитӣ “тартиб дода шуд” дар рӯйхати якуми рақами 1 ва дар рӯйхати дуюм 2
навишта мешавад.
г) Агар рўйхат дар муассисаҳое, ки хонаводаҳои дастаҷамъона истиқомат
мекунанд, тартиб дода шавад, он гоҳ дар қисми суроғавӣ дар сатри «муассиса» номи
он навишта мешавад, масалан: мактаб -интернат, хона - интернат барои пиронсолон
ва маъюбон, истиқоматгоҳи аскарон, дайр, колонияи ислоҳотӣ - меҳнатӣ ва ғайра ва
рамзҳои зерини муассисаҳо гузошта мешаванд:
Рамз
- хонаи кўдакон, мактаб - интернат барои кўдакони
ятим ва кўдаконе, ки бе парастории волидайн
мондаанд ……………………………………………………….1
- хона - интернат барои пиронсолон ва
маъюбон, муассисаҳои табобатӣ барои
шахсоне, ки аз бемориҳои музмин
азоб мекашанд ………………….………….………………….2
- истиқоматгоҳҳои аскарони қисмҳои ҳарбии
вазорати мудофиа ва ВКД ……………...…………………...3
- колонияҳои ислоҳотӣ - меҳнатӣ, изоляторҳои тафтишӣ…4
- ташкилотҳои динӣ (масҷидҳо, дайрҳо) ………..…………...5
- муассисаҳои институтсионалии дигар …………………......6
Агар Рӯйхат барои бехонаҳо тартиб дода шавад, пас дар қисми суроғавӣ бояд
аломати «Бехона» гузошта мешавад (дар як Рӯйхат бояд ҳамаи бехонаҳои дар қитъаи
баҳисобгирӣ ба ҳисобчӣ вохӯрдагон дохил карда шаванд). Дар ҳолати пур шудани
Рӯйхат, варақаи дигар тартиб дода, шахсони вохӯрдашударо (Бехонаҳоро) дохил
кардан лозим аст.
Қайди истиқоматкунандагони бино дар Рўйхат аз рӯи хонаводаҳо анҷом дода
мешавад. Агар дар бино якчанд хонавода истиқомат кунад, дар он сурат аввал
аъзоёни як хонавода, баъд ҳамаи аъзоёни хонаводаи дигар ва ғайра навишта
мешаванд.
д) Дар ҳудуди ҳар як хонавода яке аз калонсолони хонавода (Рӯйхати якуми
аъзои хонавода худи хонавода муайян менамояд) аввал навишта мешавад, баъд ҳамаи
боқимонда аъзоёни хонавода қайд карда мешаванд. Дар чунин маврид тартиби
зерини қайди аъзоёни хонаводаро риоя кардан зарур аст:
- шавҳар ва зан паси ҳамдигар навишта мешаванд;
- фарзандон (аз ҷумла, фарзандони калонсоли дар қайди никоҳ набуда) баъди
волидайнашон навишта мешаванд;

- ҳангоми дар хонавода мавҷуд будани якчанд ҷуфти ҳамсар (зану шавҳар)
аввал як ҷуфти ҳамсарон ва фарзандони оиладор нашудаи онҳо, баъд ҷуфти дуюми
ҳамсарон ва фарзандони онҳо ва ғайра навишта мешаванд;
- аъзоёни хонавода, ки робитаи хешу таборӣ бо дигар аъзоёни хонавода
надоранд, дар охир навишта мешаванд.
Масалан:
Чи тавре, ки шаҳрванд Бобоев С. ба ҳисобчӣ хабар дод, дар квартира як
хонавода истиқомат мекунад, ки дар ҳайати он дохил мешаванд: худи Бобоев,
модараш, занаш, писари зандор, духтари бешавҳар, келин, набера, хоҳари ҷудошуда
(талоқшуда) ва мураббӣ, ки ба ҳайати хонавода дохил нест ва набераро тарбия
медиҳад. Худи Бобоев хоҳиш кард, ки номи ӯ якум навишта шавад. Дар чунин ҳолат
тартиби қайди аъзоёни хонавода бояд ба тартиби зайл сурат гирад:
якум Бобоев навишта мешавад
баъд ҳамсари вай
духтар
писар
зани писараш (келини Бобоев)
духтари писараш (набераи Бобоев)
модари Бобоев
хоҳари Бобоев
мураббӣ

ҷуфти якуми ҳамсар ва кўдаки дар қайди
никоҳ набудаи вай
ҷуфти дуюми ҳамсар ва кўдаки вай

яке аз волидайне бо кўдаки дар қайди
никоҳ набуда
ҳамчун хешигарӣ надошта навишта
мешавад.

Ба ҳамаи дар Рўйхат навишташудагон, яъне ба ҳар як аъзои хонавода дар
сутуни Б рақами тартибӣ дар ҳудуди хонаводаи мазкур гузошта мешавад. Ба ҳамаи
хонаводаҳое, ки аз як нафар иборатанд, дар сутуни Б рақами 1 гузошта мешавад.
Насаб ва номи ҳар як шахс дар сутуни 1-и рўйхат пурра навишта мешаванд.
Мисол:
Дар бинои мазкур се хонавода истиқомат мекунанд (Ҳасанов, Оқилов ва
Раҷабов). Хонаводаи Ҳасанов аз ду нафар, Оқилов танҳо истиқомат мекунад,
хонаводаи Раҷабов аз се нафар иборат аст. Агар дар рўйхати истиқоматкунандагони
манзил онҳо ба тартиби зикршуда навишта шаванд, дар он сурат рақамгузорӣ дар
сутуни Б рўйхат ва қайдҳо дар сутуни 1 бояд ба тартиби зайл бошанд:
р.т. дар
р.т. дар ҳудуди
ҳудуди бино
хонавода
А
Б
1
1
2
2
3
1
4
1
5
2
6
3

Ному насаб
1
Ҳасанов Рустам
Ҳасанова Гулизор
Оқилов Аҳтам
Раҷабов Муқим
Раҷабова Дилноза
Раҷабова Умринисо

Дар сутуни 1 ному насаби ҳар як шахси пурсидашударо навиштан лозим аст.
Сутунҳои 2-4 барои шахсоне пур карда мешаванд, ки дар лаҳзаи барӯйхатгири
муваққатан дар хонавода ғоиб ҳастанд.
Дар сутуни 2 сабаби ғоиб будан нишон дода шавад (рамзи ғоиб будан); 1- ба
кор рафтааст; 2 - ба курсҳои кӯтоҳмуддат рафтааст; 3- дар меҳмонӣ; 4 – дар сафари
хизматӣ; 5 – ба муолиҷа; 6 – дигар сабаб.
Дар сутуни 3 муҳлати муваққатан ғоиб нишон дода мешавад, дар ҷои махсус,
шахси мазкур чанд моҳ ғоиб буд (танҳо моҳ) нишон дода мешавад. Дар ҳолате, агар
шахс то 1 моҳ (мисол 15 рӯз) ғоиб бошад, он гоҳ 1 (1 моҳ) навишта мешавад.
Дар сутуни 4 кишвар, ҷойи истиқоматии муваққатӣ, бояд қайд Тоҷикистон,
Россия аломатгузорӣ карда шавад, агар шахс дар дигар давлатҳо ҳузур дошта бошад,
он гоҳ дар ҷойи махсуси ҷудошуда кишвар ҷойи истиқомати муваққатӣ навишта
мешавад (мисол, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Лаҳистон, Хитой ва дигар).
е) Шахсоне, ки дар хонаводаи мазкур муваққатан истиқомат мекунанд
(шаҳрвандони хориҷӣ), ба ҳайати ин хонавода (новобаста аз дараҷаи хешигарӣ)
дохил карда намешаванд.
ж) Ҳангоми гузаронидани барўйхатгирии хонаводаҳои дастаҷамъона дар
муассисаҳои институтсионалӣ рӯйхати истиқоматкунандагони бино (шакли 1) пурра
ба ҳамаи истиқоматкунандагон пур карда мешавад. Дар ҳолате, ки рӯйхат пурра пур
шуд, дар ин маврид рӯйхати дуюм ва ҳоказо пур карда мешавад.

IV.ТАРТИБИ ПУР КАРДАНИ ШАКЛИ 1М
Шаҳрвандони хориҷие, ки дар меҳмонӣ ва муваққатан дар хонавода,
меҳмонхона, дар хонаҳои истироҳатӣ, барои табобат дар беморхонаҳо (агар ҳузур
доштани онҳо дар он ҷо аз 1 сол зиёд набошад) ҳузур доранд, шакли 1 М пур карда
мешавад. Ин шахсонро бояд дар як рӯйхати шакли 1М новобаста аз он, ки онҳо дар
хонаводаҳои гуногун ё дар дигар муассисаҳо истиқомат мекунанд, навиштан зарур
аст. Дар ҳолате, ки Рӯйхат пурра пур шуд, дар ин ҳолат онҳоро дар дигар Рӯйхат
навиштан зарур аст.
Агар шаҳрвандони хориҷӣ зиёда аз як сол ё нақша доранд (1 сол ва зиёдтар)
дар маҳалли аҳолинишини мазкур истанд, дар ин ҳолат ин шахсонро ба шакли 1
Рӯйхати истиқоматкунандагони бино навишта ва ба онҳо шакли 2 пур карда
мешавад, ин шахсҳо ба аҳолии доимии маҳаллии аҳолинишини мазкур дохил карда
мешаванд.
Ба ҳар як рӯйхат ҳисобчӣ реквизитҳо (рақами шӯъбаҳои рӯйхатгирӣ, қитъаҳои
дастурдиҳӣ ва ҳисобгирӣ, рақами рӯйхати истиқоматкунандагони манзил)-ро
мегузорад. Тартиби пур кардани саволҳои шакли 1М.
Дар ҷойи махсуси ҷудогардида ному насаби пурсидашаванда навишта
мешавад.
Саволи 1. Ҷинс
Ба яке аз гуфтаҳои дахлдори овардашуда аломат гузоред.

Саволи 2. Санаи таваллуд
Ҷавобро оиди рўз, моҳ ва соли таваллуд бо рақамҳо дар росткунҷаҳои махсус
ҷудо кардашуда нависед. Масалан, агар пурсидашаванда 12 майи соли 1946 таваллуд
шуда бошад, пас ба таври мувофиқ «12», «05» ва «1946» навишта мешавад. Агар
пурсидашаванда 7 октябри соли 1973 таваллуд шуда бошад, пас навиштан лозим аст
«07», «10», «1973».
Агар пурсидашаванда барои муайян кардани санаи таваллудаш ё синну солаш
душворӣ кашад, Шумо метавонед саволҳои ёрирасони иловагӣ диҳед, ки барои
муайян кардани синну соли вай ёрӣ расонад (аз тақвимҳо истифода бурдан зарур аст).
Саволи 3. Ҷои истиқомати доимӣ
Дар ҷои махсус ҷудо кардашуда ба онҳое, ки дар дигар давлатҳо таваллуд
шудаанд, номи давлатро бо калимаҳо нависед. Мисол, Россия, дар сатр навишта
мешавад. Агар шахсе, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст ва айни ҳол
шаҳрванди дигар давлат мебошад, дар ин маврид ҷойи истиқомати доимии ҳамон
шахс навистан лозим аст.
Саволи 4. Миллат
Дар ҷои махсус ҷудо кардашуда миллат (халқият)-е, ки худи пурсидашаванда
нишон медиҳад, нависед.
Саволи 5. Забони модарӣ
Дар ҷои махсус ҷудо кардашуда номи забоне, ки худи пурсидашаванда забони
модарии худ меҳисобад, нависед. Забони модарӣ метавонад бо миллат мувофиқат
накунад.
Агар пурсидашаванда ҳангоми номбар кардани ягон забон ҳамчун забони
модарии худ мушкилӣ кашад, номи ҳамон забоне навишта мешавад, ки онро бештар
медонад ё одатан дар хона истифода мебарад.
Саволи 6. Шаҳрвандӣ
Ба шахсоне, ки шаҳрвандӣ надоранд «Бе шаҳрвандӣ» аломатгузорӣ карда
мешавад.
Барои шаҳрвандони хориҷӣ, дар ҷои махсус ҷудо кардашуда номи давлате, ки
пурсидашаванда шаҳрванди он мебошад («Россия», «Украина», «Италия» ва монанди
инҳо), нависед.
Ба шахсоне, ки ду шаҳрвандӣ – и давлатҳои хориҷаро доранд, номи як давлат
аз рўи интихоби пурсидашаванда навишта мешавад.
Шаҳрвандӣ – и кўдаконро волидайн муайян менамоянд.

Саволи 7. Сабаби ҳузур доштан

Сабаби ҳузур будан дар манзили мазкур бояд аломатгузорӣ карда шавад: 1 ба кор омадам; 2 – ба курсҳои кӯтоҳмуддат омадам; 3- дар меҳмонӣ; 4 – сафари
хизматӣ; 5 – муолиҷа; 6 – сайёҳӣ, истироҳат; 7 – дигар сабаб.
Саволи 8. Давомнокии истиқомат
Ба он шахсоне, ки дар саволи 7 (сабаби ҳузур доштан) бо мақсади кор ё таҳсил
омаданд, қайд карда шудаанд, шахс чанд моҳ дар манзили мазкур истиқомат дорад,
бояд нишон дода шавад.
Саволи 9. Банақшагирии давомнокии истиқомат
Ба он шахсоне, ки дар саволи 7 (сабаби ҳузур доштан) бо мақсади кор ё таҳсил
омадан қайд карда шудаанд, шахс чанд моҳ дар манзили мазкур истиқомат карданӣ
аст (ба нақша гирифтааст), бояд нишон дода шавад.

V.ТАРТИБИ ПУР КАРДАНИ ВАРАҚАИ БАРӮЙХАТГИРӢ (ШАКЛИ 2)
Ҳисобчӣ дар ҳар як варақаи барӯйхатгирӣ реквизит (рақамҳои шӯъбаи
рӯйхатгирӣ, қитъаҳои дастурдиҳӣ ва ҳисобгирӣ) ва рақами рӯйхати
истиқоматкунандагони биноро мегузорад, ки он дар ҷадвали 2 дафтарчаи қайди ӯ
нишон дода шудааст. Рақами варақа дар ҳудуди ҷузвдон (сумка) аз тарафи ҳисобчӣ
пур карда намешавад.
Варақаи барўйхатгирӣ алоҳида ба ҳар шахсе, ки дар рўйхати
истиқоматкунандагони манзил навишта шудааст (шакли 1) тартиб дода мешавад.
Агар хонавода аз як, ду, се ё зиёда нафар иборат бошад, пас ба таври мувофиқ як, ду,
се ё зиёд варақаи барўйхатгирӣ бояд пур карда шавад.
Ба шахсоне, ки дар бинои мазкур муваққатан истиқомат мекунанд
(шаҳрвандони хориҷӣ), онҳоро дар шакли 1М (рӯйхати шахсони муваққатан
истиқоматкунандаи шаҳрвандони хориҷӣ) навиштан лозим аст.
Саволи 1. Муносибат ба шахсе, ки дар хонавода аввал навишта шудааст
Ба яке аз гуфтаҳои дахлдори овардашуда аломат гузоред.
Ба нафаре, ки дар хонавода аввал навишта шудааст (дар сутуни Б Рўйхат ба ин
шахс рақами 1 гузошта шудааст), рамзи 1 – «шахсе, ки аввал навишта шудааст»
аломат гузошта мешавад. Ба ҳамаи аъзоёни боқимондаи хонавода рамзи дахлдор ба
яке аз гуфтаҳои овардашуда, гузошта мешавад. Масалан, агар пурсидашаванда
нисбат ба шахси дар хонавода аввал навишта шуда писар бошад, дар он сурат
мувофиқи гуфтаи рамзи 3 «духтар, писар» аломатгузорӣ карда мешавад. Агар шахси
пурсидашаванда дигар намуди хешовандӣ ё худӣ нисбат ба шахси дар хонавода аввал
навишташуда дошта бошад, ғайр аз дар боло номбаршудагон (масалан, ҷиян, тағо),
дар он сурат мувофиқи гуфта аломат ба рамзи 10 - «дигар дараҷаи хешигарӣ» гузошта
мешавад.

Бояд дар хотир дошт, ки дар хонавода муҳоҷири меҳнатӣ, ки ба санаи
барӯйхатгирӣ берун аз марзи ҷумҳурӣ қарор дошт ва ба Рӯйхати истиқомати бино
(шакли 1) ҳамчун муваққатан ғоиб навишта шудааст, бинобар ин ӯро ҳамчун шахси
аввал навишташуда (рамзи 1) аломатгузорӣ кардан мумкин нест.
Шахсоне, ки ба ҳайати хонаводаи мазкур дохил мешаванд, вале бо ягон аъзои
хонавода муносибати хешовандӣ ё муносибате, ки аз никоҳ бармеояд, надоранд
(масалан, мураббӣ ва духтари ӯ, пешхизмат, ки дар хонавода истиқомат мекунанд ва
дар айни замон ҳиссаи худро ба он мегузоранд) рамзи 11 - «хеш не» аломатгузорӣ
карда мешавад.
Рамзи 11 - «хеш не» инчунин ба шахсоне аломатгузорӣ карда мешавад (ғайр аз
аввал навишташуда), ки доимӣ дар хонаводаи дастаҷамъона истиқомат мекунанд,
ғайр аз онҳое, ки муносибати хешовандӣ ё худӣ доранд (масалан, зану шавҳар дар
хона - интернати пиронсолон ва маъюбон, бародару хоҳар дар хонаи кўдакон),
мутобиқи тартиботи дар боло зикршуда навишта мешаванд.
Ба ҳар як аъзои хонавода (сарфи назар аз синну сол, ҳамчунин новобаста аз он,
ки дар қайди никоҳ ҳаст ё не), ки дар ҳайати як хонавода бо ҳар ду волидайн ё танҳо
бо яке аз онҳо истиқомат мекунад, дар росткунҷаи махсус ҷудо кардашуда рақами
тартибие, ки дар ҳудуди манзил модари вай (худӣ ё бегона) навишта шудааст, яъне
рақаме, ки пеш аз ному насаби вай дар чоркунҷаи махсуси сутуни А варақаи
барӯйхатгирӣ (шакли 2) ё дар сутуни А-и Рўйхати истиқоматкунандагони бино
(шакли1) нишон дода шудааст, гузошта мешавад. Агар модар дар ҳайати хонавода
мавҷуд набошад, танҳо падар (худӣ ё бегона (падархонд)) вуҷуд дорад, дар он сурат
рақами падар гузошта мешавад. Агар дар ҳайати хонавода на модар, на падар
набошанд, дар ин маврид ягон рақам гузошта намешавад.
Агар хонавода аз як шахс иборат бошад, рамзи 1 - «шахси аввал навишташуда»
- аломатгузорӣ карда мешавад. Аломати «№ - модар (падар)» дар чунин хонавода пур
карда намешавад.
Саволи 2. Ҷинс
Ба яке аз гуфтаҳои дахлдори овардашуда аломат гузоред.
Саволи 3. Санаи таваллуд
Саволро маҳз ҳамон тавре диҳед, ки чӣ тавр дар варақаи барўйхатгирӣ оварда
шудааст, (напурсед, ки «Шумо чандсола ҳастед?»). Санаи таваллудатонро номбар
кунед.
Ҷавобро оиди рўз, моҳ ва соли таваллуд бо рақамҳо дар росткунҷаҳои махсус
ҷудо кардашуда нависед. Масалан, агар пурсидашаванда 12 майи соли 1946 таваллуд
шуда бошад, пас ба таври мувофиқ «12», «05» ва «1946» навишта мешавад. Агар
пурсидашаванда 7 октябри соли 1973 таваллуд шуда бошад, пас навиштан лозим аст
«07», «10», «1973», ва «46» (синну сол).

Агар пурсидашаванда барои муайян кардани санаи таваллудаш ё синну солаш
душворӣ кашад, Шумо метавонед саволҳои ёрирасони иловагӣ диҳед, ки барои
муайян кардани синну соли вай ёрӣ расонад (аз тақвимҳо истифода бурдан зарур аст).
Саволи 4. Ҷои таваллуд
Дар ҷои махсус ҷудо кардашуда ба онҳое, ки дар лаҳзаи барӯйхатгирӣ дар
ҳамин минтақа таваллуд шуданд ва истиқомат мекунанд, аломати 1 қайд карда
мешавад ва номи шаҳр ноҳия пур карда намешавад.
Шахсоне, ки дар дигар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудаанд,
аломати 1 (шаҳр) ё 2 (ноҳия) қайд намекунанд, танҳо номи шаҳр, ноҳия ё дигар
давлатро бо калимаҳо навишта мешавад.
Шахсоне, ки дар шаҳрҳои тобеи ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ таваллуд шудаанд,
аломати 1 (шаҳр) ё 2 (ноҳия) қайд намуда, номи ҳамон шаҳре, ки шахс таваллуд
шудааст навишта мешавад. Ба чунин шаҳрҳо дохил мешаванд: Турсунзода, Ваҳдат,
Роғун, Истаравшан, Конибодом, Исфара, Панҷакент, Кӯлоб, Норак, Сарбанд. Ба
чунин тартиб дар саволи 14 “Шумо аз рӯзи таваллудатон дар маҳалли аҳолинишини
мазкур доимӣ истиқомат мекунед” ва дар саволи 18 “Кори Шумо дар ҳудуди маҳалли
аҳолинишине, ки истиқомат мекунед, ҷойгир аст?” пур карда мешавад.
Мисол 1: Каримов А. дар ш. Турсунзода таваллуд шудааст ва ба вай аломати
1 “шаҳр” аломатгузорӣ карда, дар ҷойи махсуси ҷудогардида Турсунзода навишта
мешавад.
Мисол 2: Салимов Х. дар маҳалли деҳоти ш. Турсунзода таваллуд шудааст ва
ба вай аломати 2 “ноҳия” аломатгузорӣ карда, дар ҷойи махсуси ҷудогардида
Турсунзода навишта мешавад.
Мисол 3: Акбаров Д. дар ноҳияи Темурмалик таваллуд шудааст, ба вай
аломати 1 “шаҳр” ва 2 “ноҳия” аломатгузорӣ карда намешавад, танҳо дар ҷойи
махсуси ҷудогардида Темурмалик навишта мешавад.
Барои онҳое, ки дар ҳудуди дигар мамлакат берун аз қаламрави Ҷумҳурии
Тоҷикистон, таваллуд шудаанд, номи мамлакат ё ҷумҳурие, ки онҳо таваллуд
шудаанд навишта мешавад (мисол, Россия, Узбекистон, Полша, Италия).
Саволи 5. Миллат
Саволро маҳз ҳамон тавре диҳед, ки дар варақаи барўйхатгирӣ оварда шудааст
(напурсед, ки «Шумо тоҷик?», «Шумо ӯзбек?»), пурсед, ки «миллати Шумо?»
Дар миллати пурсидашаванда бояд як нишона қайд карда шавад. Дар ҳолате,
ки агар пурсидашаванда дигар миллат ҷавоб дода бошад, он гоҳ дар ин маврид дар
ҷойи махсуси ҷудогардида миллат (халқият)-е, ки худи пурсидашаванда посух
додааст, навишта мешавад.
Миллат (халқият) – и фарзандонро волидайн муайян мекунанд.

Саволи 6.1. Забони модарӣ

Дар забони модарии пурсидашаванда бояд як нишона қайд карда шавад. Дар
ҳолате, ки агар пурсидашаванда дигар забони модарӣ ҷавоб дода бошад, он гоҳ дар
ин маврид дар ҷойи махсуси ҷудогардида забони модарие, ки худи пурсидашаванда
посух додааст, навишта мешавад.
Забони модарӣ метавонад бо миллат мувофиқат накунад.
Агар пурсидашаванда ҳангоми номбар кардани ягон забон ҳамчун забони
модарии худ мушкилӣ кашад, номи ҳамон забоне қайд ё навишта мешавад, ки онро
бештар медонад ё одатан дар хона истифода мебарад.
Забони модарии кўдаконе, ки ҳоло гап зада наметавонанд ва дигар кўдакони
хурдсол аз тарафи волидайн муайян карда мешавад. Агар ба волидайн муайян
намудани забони модарии кўдак мушкил бошад, ҳамон забоне, ки бо он дар хона
гуфтугў мекунанд, қайд ё навишта мешавад.
Забони модарии каррону гунгон ҳамон забоне ҳисобида мешавад, ки онҳо бо
он забон мехонанд ва менависанд ва ё забоне, ки аъзоёни хонаводаи онҳо ё шахсоне,
ки бо онҳо гуфтугў мекунанд, истифода мебаранд.
Саволи 6.2. Дигар забонҳое, ки озодона гуфтугӯ мекунед
Ба шахсоне, ки забонҳои дигарро истифода мебаранд, яъне бо забонҳои дигар
мехонанд, менависанд ва озодона гуфтугӯ мекунанд ё танҳо озодона сўҳбат мекунанд,
аломатгузорӣ ё дар ҷои махсус ҷудо кардашуда номи ин забонҳо (украинӣ, англисӣ,
испанӣ ва монанди инҳо), навишта мешаванд. Агар пурсидашаванда се ё зиёдтар
забонро истифода барад, дар ин маврид якчанд забон аломатгузорӣ ё забоне, ки
истифода мебарад навиштан лозим аст.
Ба шахсоне, ки забонҳои дигарро истифода намебаранд, инчунин кўдаконе, ки
ҳоло гап зада наметавонанд, аломатгузорӣ карда намешавад.
Саволи 7. Эътиқоди динӣ
Саволро маҳз ҳамон тавре диҳед, ки дар варақаи барўйхатгирӣ оварда шудааст
(напурсед, ки «Шумо мусулмон?», «Шумо насронӣ?»), пурсед, ки «Эътиқоди динии
Шумо?».
Ба ҳар як шахс дар бораи дин аломатгузорӣ карда мешавад. Агар
пурсидашаванда қайд намояд, ки пайрави “ислом” аст, бояд “ислом”, яъне аломати 1
қайд карда шавад. Агар пурсидашаванда ба ин савол ҷавоб доданро рад кунад, дар
ин маврид аломати 4 “рад кард” қайд карда мешавад.
Эътиқоди динии кўдаконе, ки ҳоло гап зада наметавонанд ва дигар кўдакони
хурдсол аз тарафи волидайн муайян карда мешавад.
Саволи 8. Шаҳрвандӣ
Ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон аломати дахлдори гуфтаи рамзи 1 «Ҷумҳурии Тоҷикистон» - ро гузоред.
Ба шахсоне, ки шаҳрвандӣ надоранд рамзи 2 - «бе шаҳрвандӣ» аломатгузорӣ
карда мешавад.

Барои шаҳрвандони хориҷӣ, дар ҷои махсус ҷудо кардашуда номи давлате, ки
пурсидашаванда шаҳрванди он мебошад («Россия», «Украина», «Италия» ва монанди
инҳо), нависед.
Агар шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин шаҳрвандӣ-и давлати
дигарро дошта бошад, пас аломати дахлдори гуфтаи «Ҷумҳурии Тоҷикистон»
гузошта мешавад ва номи давлати дигар, ки инчунин шаҳрванди он мебошад,
навишта мешавад.
Ба шахсоне, ки ду шаҳрвандӣ – и давлатҳои хориҷаро доранд, номи як давлат
аз рўи интихоби пурсидашаванда навишта мешавад.
Шаҳрвандӣ – и кўдаконро волидайн муайян менамоянд.
Саволи 9. Оё кӯдак ба муассисаҳои томактабӣ меравад
(барои кӯдакони синни 1-6 сола)
Ин савол ба волидайни кӯдакони синни томактабӣ, (ки ҳоло ба мактаби
таҳсилоти ҳамагонӣ намераванд) дода мешавад. Аз ин рӯ, аломат ба яке аз гуфтаҳои
мутобиқан овардашуда гузошта мешавад:
Рамзи 1 – “ҳа” ба кӯдаконе, ки ба муассисаҳои томактабӣ – кудакистонҳо
(яслиҳои бачагона, ясли – боғчаҳо, боғчаҳои бачагон) новобаста аз шакли
моликияташон мераванд, гузошта мешавад. Агар дар лаҳзаи барӯйхатгирӣ кӯдак
муваққатан ба муассисаҳои томактабӣ наравад, масалан бо сабаби беморӣ дар он
ҳолат ба вай аломати “ҳа” гузошта мешавад.
Рамзи 2 – “не” ба кӯдаконе, ки ҳоло ба муассисаҳои томактабӣ намераванд
гузошта мешавад.
Саволи 10. Навъи муассисаи таълимӣ, ки дар он таҳсил мекунед
(барои шахсони синни 6 – 60 сола)
Ба шахсони синни 6 - 60 сола, ба таълимгирандагони муассисаҳои таълимии
рўзона, шабона, ғоибона ва экстернӣ аломати дахлдори яке аз гуфтаҳои овардашуда,
гузошта мешавад.
Рамзи 1 - «муассисаи таҳсилоти умумӣ» ба таълимгирандагони мактабҳои
таҳсилоти ибтидоӣ, асосӣ, миёна (аз он ҷумла, бо омўзиши амиқи фанҳои алоҳида),
гимназияҳо, литсейҳо ва муассисаҳои таълимии монанди инҳо аломатгузорӣ карда
мешавад.
Рамзи 2 - «муассисаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ» ба таълимгирандагони
омўзишгоҳҳои касбӣ, литсейҳои касбӣ, марказҳои таҳсилоти мутассили касбӣ,
мактабҳои техникӣ (ОКТ, ОКТМ) ва монанди инҳо аломатгузорӣ карда мешавад.
Рамзи 3 - «маркази таҳсилоти калонсолон» ба таълимгирандагоне, ки дар
муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ ба роҳ монда шуда, он бо гирифтани ҳуҷҷати
тасдиқкунандаи касбӣ ба анҷом мерасад. Маҷмӯи равандҳои таҳсилот, ки бо кӯмаки
он калонсолон қобилият ва дониши худро инкишоф дода, дараҷаи тахассуси касбӣ ва
техникиашонро баланд мебардоранд ё самти навро интихоб менамоянд

Рамзи 4 - «муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ» ба таълимгирандагони
техникумҳо (омўзишгоҳҳо), коллеҷҳо, техникумҳои корхонаҳо ва монанди инҳо
аломатгузорӣ карда мешавад.
Рамзи 5 - «муассисаи таҳсилоти олии касбӣ» ба таълимгирандагони
муассисаҳои таълимии олӣ: - донишкадаҳо, академияҳо, донишгоҳҳо аломатгузорӣ
карда мешавад.
Рамзи 6 – «баъд аз муассисаи олии касбӣ» - ба шахсони дар аспирантура ва
докторантура таҳсилкунанда қайд карда мешавад.
Рамзи 7 - «таҳсил намекунам» - ба шахсони синни 6-60 сола, ки дар ягон ҷой
таҳсил намекунанд, инчунин иштироккунандагони муассисаҳои таълимии иловагӣ
барои кўдакон ва калонсолон: мактабҳои мусиқӣ (бадеӣ, хореографӣ), мактабҳои
санъат, марказҳои (қасрҳо, хонаҳо, стансияҳо, клубҳо) эҷодиёти кўдакона, варзишӣ,
техникӣ, экологӣ ва монанди инҳо, курсҳои равияи гуногун ва дигар муассисаҳое, ки
бо гирифтани маълумотҳои умумӣ ва касбиро таъмин намекунанд.
Ба таълимгирандагоне, ки якбора дар ду муассисаи таълимӣ таҳсил мекунанд,
аз рўи навъи болотари муассисаи таълимӣ аломатгузорӣ карда мешавад.
Ба шахсоне, ки дар муассисаҳои таълимии динӣ таҳсил мекунанд, новобаста аз
мансубият ва тобеият аломати мувофиқи гуфтаҳо гузошта мешавад.
Ба кўдакони аз синни 6 сола хурдтар ва шахсони аз синни 60 сола калонтар
ҷавоб ба ин савол пур карда намешавад.
Саволи 11.1 Таҳсилот (барои шахсони синни 10 – сола ва калонтар)
Ба шахсони дар синни 10-сола ва калонсолтар аломати мувофиқи яке аз
гуфтаҳои овардашуда гузошта мешавад.
Дараҷаи баландтарини таҳсилот аз тарафи пурсидашудагон ба даст оварда
шуда ба маълумот гирифта мешавад.
Инчунин, ба шахсони синни 10 сола ва калонсолтар, ки мактаби ибтидоиро
хатм накардаанд аломатгузорӣ карда мешавад (рамзи 9 “таҳсилоти ибтидоӣ
надорам”).
Дар ҳолати душворӣ кашидани пурсидашавандагон дар муайян кардани сатҳи
таҳсилотнокии худ, аз қоидаҳои зерин истифода баред:
“Ибтидоӣ” рамзи 1;
“Умумии асосӣ” – рамзи 2. Маълумотро Шумо метавонед аз рӯи шумораи
синфҳои хатм намуда ва соли хатмкунӣ бо истифода аз ҷадвали дар замимаи 1
Дастурамали мазкур муайян намоед.
“Миёнаи умумӣ” - рамзи 3 ба хатмкунандагони мактабҳои таълимоти миёна
(аз он ҷумла бо таълими чуқури фанҳои алоҳида), литсейҳо, гимназияҳо ва ғайраҳо
ва шахсони дорои номаи камол дар бораи маълумоти миёнаи пурра, қайд карда
мешавад.
“Ибтидоии касбӣ” –ду аломатгузорӣ карда мешавад, ба хатмкунандагони
синфҳои 8 ё 9 мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва хатмкунандагони омузишгоҳҳои касбӣ
- техники ё литсеи касбӣ рамзҳои 4 ва 2 ва шахсони дорои маълумоти миёнаи умумӣ

(синфҳои 10, 11) ва хатмкунандагони омузишгоҳҳои касбӣ - техникӣ ё литсеи касбӣ,
рамзҳои 4 ва 3 қайд карда мешавад.
“Миёнаи касбӣ” – рамзи 5 ба хатмкунандагони муассисаҳои таълимии миёнаи
махсус, техникумҳо, омузишгоҳҳо (мисол: тиббӣ, педагогӣ), коллеҷҳо, техникуми
муассиса ва ғайра, қайд карда мешавад.
“Олии касбӣ” – рамзи 6 ба шахсоне, ки муассисаҳои олии таълимиро хатм
кардаанд: институт, академия, донишгоҳ ва ғайра, зерсаволҳои зерин қайд карда
мешавад.
а) бакалавр – шахси дорои дараҷаи аввали таҳсилоти олии касбие, ки доир ба
назария ва амалияи самти ихтисосаш дониш, маҳорат ва малакаи касбиро соҳиб
шудааст;
б) мутахассис – шахсе, ки соҳиби таҳсилоти олии касбӣ буда, доир ба назария
ва амалияи самти ихтисосаш дониш, маҳорат ва малакаи касбиро соҳиб шудааст ва
барои иҷро намудани кори илмӣ имконият дорад;
в) магистр – дараҷаи дуюми таҳсилоти олии касбие, ки ба хатмкунандагони
муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбӣ пас аз супоридани имтиҳонҳои давлатӣ
ё ҳимояи рисолаи магистрӣ дипломи намунаи давлатиро медиҳад;
“Баъд аз муассисаи олии касбӣ” – рамзи 7 ба шахсоне, ки аспирантура ё
докторантураро тамом кардаанд, бо нишондиҳии доштани дараҷаи илмии номзади
илм, доктори илм ё дараҷаи илмӣ надорад, аломатгузорӣ карда мешавад.
“Таҳсилоти ибтидоӣ надорам” – рамзи 8 ба шахсоне, ки тамоман дар системаи
таълимӣ таҳсил накарданд қайд карда мешавад. Агар ин рамз аломатгузорӣ карда
шуда бошад, он гоҳ саволи 11.2 (хонда ё навишта метавонад) ҷавоб додан зарур аст.
Хатмкунии муассисаҳои таълимӣ аз рӯи таълими намудҳои ғоибона ва шабона,
ҳамчунин экстерн ба хатмкунии муассисаҳои таълимии мувофиқ баробар ҳисобида
мешавад.
Ба таълимгирандагон ва хатмкунандагони муассисаҳои таълимие, ки
таҳсилоти умумӣ намедиҳанд (мисол комбинати (пункти) таълимӣ - курсӣ), маркази
таълимӣ - истеҳсолӣ, курсҳои тайёрӣ ва баландбардории дараҷаи маълумотнокӣ,
курсҳои тайёрӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ, курсҳо оиди тайёрии мусоҳибон,
операторон, ронандагон дар назди комбинатҳои таълимӣ ва ғайраҳо, дараҷаи
маълумотнокие, ки онҳо то дохил шудан ба ин муассисаҳои таълимӣ доштанд, қайд
карда мешавад.
Саволи 11.2 Барои шахсони синни 6-9 сола ва онҳое, ки ба саволи 11.1 таҳсилоти
ибтидоӣ надоранд қайд шудаанд, Шумо хонда ва навишта метавонед?
Ба шахсони синни 6-9 сола ва шахсоне, ки таҳсилоти ибтидои надоранд барои
муайян намудани хонда ва навишта метавонанд, саволи мазкур пурсида шавад.
Хонда ва навишта метавонед?
“ҳа” – аломати 1;
“не” – аломати 2.
Саволи 11.3 Барои шахсоне, ки таҳсилоти олӣ (мутахассис ва магистр) ва баъд аз
муассисаҳои олии касбӣ дар саволи 11.1 қайд шудаанд, нишон диҳед дараҷаи илмӣ
доранд?

Шахсоне, ки дараҷаи илмӣ номзади илм, доктори PhD, доктори илм ё дараҷаи
илмӣ надоранд нишон дода мешавад. Агар шахс дараҷаи илмӣ надошта бошад, он
гоҳ аломати 1 “надорад” қайд карда мешавад. Мутобиқан ба онҳо аломатгузорӣ
карда мешавад.
Аломати 1 “номзади илм”;
Аломати 2 “доктори илм”;
Аломати 3 “доктори PhD”
Аломати 4 “надорад”.
Саволи 12. Вазъи оилавӣ (барои шахсони синни 15- сола ва калонтар)
Ба шахсони синни 15 - сола ва калонтар аломати дахлдори яке аз шаш гуфтаҳои
овардашуда гузошта мешавад.
Рамзи 1- «ҳеҷ вақт дар ақди никоҳ набудам» - ба онҳое аломатгузорӣ карда
мешавад, ки ҳеҷ вақт дар ақди никоҳ, на дар қайдшуда ва на дар қайднашуда, қарор
надоштаанд.
Рамзи 2 - «дар ақди никоҳи ба қайд гирифташуда дар САҲШ мебошам» - ба
шахсоне аломатгузорӣ карда мешавад, ки дар ҳолати ақди никоҳ қарор доранд ва
ақди никоҳ дар мақомотҳои САҲШ ба қайд гирифта шудааст.
Рамзи 3 - «дар ақди никоҳи беқайд қарор дорам» - ба онҳое аломатгузорӣ карда
мешавад, ки ақди никоҳашон дар САҲШ ба қайд гирифта нашудааст.
Ба шахсоне, ки дар ақди никоҳ қарор доранд (ба онҳое, ки рамзҳои 2 ва 3
гузошта шудааст) дар росткунҷаҳои махсус рақами тартибии ҳамсар, ки дар сутуни
А-и Рўйхати истиқоматкунандагони бино (шакли 1) навишта шудааст, гузошта
мешавад. Агар зан (шавҳар) дар бинои мазкур ба рўйхат гирифта нашуда бошад, пас
ягон рақам гузошта намешавад.
Рамзи 4 - «марди занмурда (бевамард), бевазан» - ба шахсоне аломатгузорӣ
карда мешавад, ки пештар дар ақди никоҳ қарор дошта буданд (новобаста аз он, ки
ақди никоҳ ба қайд гирифташуда буд ё не), вале ин никоҳ бо сабаби фавтидани зан
(шавҳар) қатъ гардид ва шахс дар ақди никоҳи нав қарор надорад.
Рамзи 5 - «талоқшуда» - ба онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки пештар дар
ақди никоҳ қарор доштанд, ҳоло бошад қарор надоранд ва ҷудошавӣ аз тарафи
мақомотҳои САҲШ сабт карда шудааст.
Рамзи 6 - «ҷудошуда» - ба онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки пештар дар
ақди никоҳи беқайд қарор доштанд, ҳоло бошад ҷудо шудаанд, инчунин ба онҳое, ки
дар ақди никоҳи ба қайд гирифта шуда қарор доштанду ҷудо шудаанд, вале ҷудошавӣ
дар мақомотҳои САҲШ сабт карда нашудааст.
Дар синни ҳадди аққал издивоҷе, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
муқаррар кардааст, барои мардон ва занон 18 сол мебошад. Бо қарори ҳукумати
маҳаллӣ, он метавонад дар баъзе мавридҳо то 16 сол кам карда шавад.
Саволи 13. Манбаъҳои васоити зиндагӣ
Пеш аз ин саволро додан, бояд ба пурсидашаванда варақаро, ки дар он
рўйхати ҳамаи намудҳои ҷавоб ба саволи 13 оварда шудаанд, нишон дода мешавад.

Баъд аз шиносоӣ бо рўйхат, пурсидашаванда як ё якчанд манбаъҳои васоити
зиндагиро номбар мекунад.
Мувофиқ ба ҷавоб ба варақаи барўйхатгирӣ, аломатҳои дахлдори як ё якчанд
гуфтаҳои овардашударо, гузоред.
Шуғлнокӣ дар асоси ду категорияи мақом дар шуѓл муайян карда мешавад:
кироякор ва худмашғул. Ба шуғлнокӣ ҳамаи шахсони синну соли муқарраршуда (15
сола ва калонтар), ки дар муддати вақти муайян, як ҳафта ё як рӯз буданд;
"кироякор" – рамзи 1.1 ба он шахсоне, қайд карда мешавад, ки:
- дар ҷои кор, ё ин, ки ҳамчун кироя кор кардан ва дар айни замон баъзе
корҳоро барои пардохти ҳаққи хизмат дар шакли пули нақд ё дар шакли молӣ иҷро
кардаанд;
- дар ҷойи кор ғоиб буданд омадаанд, ҷойи кор доштанд, ё дар лаҳзаи
барӯйхатгирӣ дар он мавҷуд набуданд ва дар он ҳолат онҳо бо ҷойи кори доимӣ
алоқаманд буданд.
«худмашғул» - рамзи 1.2 барои он шахсоне (шахсони худмашғул) зикр
шудаанд, ки:
- дар ҷойи кор, шахсоне, ки дар лаҳзаи барӯйхатгирӣ ягон намуди кор
карданро барои фоида ё даромади оилавӣ дар шакли пули нақд ё дар шакли молӣ
иҷро кардаанд;
- дар корхона / соҳибкорӣ, аммо дар ҷойи кор мавҷуд набуданд, ё шахсони
дорои корхона /соҳибкор, ки муваққатан дар рафти барӯйхатгирӣ ба ягон сабаби
муайян кор намекунанд.
Ба шахсони машғул, ба онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки аз рўи
фаъолияти меҳнатии худашон мукофоти пулӣ ё озуқаворӣ мегиранд, аз он ҷумла,
онҳое, ки хоҷагии фермерӣ доранд, хоҷагии фермериро пеш мебаранд, бо парвариши
маҳсулоти кишоварзӣ, чорво ва парранда, ки асосан барои фурўш ё мубодила,
инчунин дорои даромад аз шуғл дар хона ва хоҷагии ёрирасони наздиҳавлигӣ дошта
бошанд, агар маҳсулоти истеҳсолкардашуда ё хизматрасонӣ асосан барои фурӯш ё
мубодила равон карда шуда бошад. Ин манбаъ новобаста аз он, ки пурсидашаванда
як ё якчанд ҷои кор дорад, гузошта мешавад (масалан, дар ду ҷой кор мекунад).
Даромад аз фаъолияти меҳнатӣ инчунин ба хизматчиёни ҳарбӣ, ки хизматашон аз рўи
шартнома ва даъвати ҳарбӣ мегузарад ва хизматкунандагони парастишҳои динӣ
аломатгузорӣ карда мешавад.
Рамзи 2 - «истеҳсоли маҳсулот барои истеъмоли худӣ» ба онҳое аломатгузорӣ
карда мешавад, ки дар хоҷагиҳои ёрирасони наздиҳавлигии худ (аз он ҷумла, боғҳо,
полезҳо ва монанди инҳо) бо корҳои кишоварзӣ ва (ё) парвариши чорво машғуланд,
агар маҳсулоти дар он истеҳсолшуда асосан барои истеъмоли хонавода сарф карда
шавад.
Рамзи 3 - «стипендия» - ба таълимгирандагоне аломатгузорӣ карда мешавад,
ки стипендия мегиранд (аз он ҷумла, стипендияҳое, ки ба таълимгирандагони аз
тарафи корхона ё ташкилот аз рӯи қарордод, хадамоти шуғл барои таҳсил
равоншуда, пардохт мешаванд).
Рамзи 4 - «нафақа (ғайр аз нафақаи маъюбӣ)» - ба онҳое аломатгузорӣ карда
мешавад, ки нафақа аз рўи пиронсолӣ (синну сол), бо сабаби маҳрум шудан аз
саробон, барои хизмати дарозмуддат, иҷтимоӣ (барои шаҳрвандоне муқаррар карда

мешавад, ки аз рӯи ягон сабаб ҳуқуқи гирифтани нафақаи меҳнатӣ надоранд)
мегиранд. Аломати дахлдори ин гуфта бояд ба ҳамон касе гузошта шавад, ки ба он
нафақа муқаррар шудааст, на ба он касе, ки ўро мегирад. Ҳамин тариқ, нафақа
ҳангоми талаф додани парастор, ки ба кўдак муқаррар карда шудааст, ба кўдак қайд
карда мешавад, вале на ба модар, ҳатто агар ин нафақаро модар гирад.
Ҷубронпулиҳои имтиёзӣ ба нафақахўрон (барои рафту омади бепул дар
нақлиёт, табобат, доруворӣ ва монанди инҳо) қисми нафақаи асосӣ ҳисобида
мешаванд.
Рамзи 5 - «нафақа аз рўи маъюбӣ» - ба онҳое аломатузорӣ карда мешавад, ки
нафақаи маъюбӣ мегиранд. Аломати дахлдори ҳамин гуфта ба ҳамон касе гузошта
мешавад, ки ба ӯ нафақа муқаррар карда шудааст, на ба он касе ки онро мегирад.
Рамзи 6 - «ёрдампулӣ (ғайр аз ёрдампулии бекорӣ)» ба ҳамон касе қайд карда
мешавад, ки ба ў ёрдампулии иҷтимоии ҳармоҳа муқаррар карда шудааст:
- ба модарони коркунанда дар давраи рухсатӣ оиди нигоҳубини кўдак то
якунимсолагӣ ба модароне, ки истеҳсолотро тарк карда таҳсил мекунанд;
- ба таълимгирандагони муассисаҳои таълимоти умумӣ дар синни 7-15 сола, ки
аз оилаҳои камбизоат мебошанд;
- барои занҳое, ки 10 ва зиёда фарзанд таваллуд кардаанд барои пардохти
манзили зист ва хизматҳои коммуналӣ (рифоӣ).
Дар ин ҳолат ёрдампулӣ ба ҳамон касе аломатгузорӣ карда мешавад, ки ба вай
муқаррар карда шудааст, на ба он касе ки ёрдампулиро мегирад (масалан, агар
ёрдампулӣ барои кўдак муқаррар карда шудаасту, вале ба модараш дода мешавад,
пас ёрдампулӣ ба кўдак аломатгузорӣ мегардад, на ба модар).
Рамзи 7 - «ёрдампулӣ аз рўи бекорӣ» - ба шахсоне аломатгузорӣ карда мешавад,
ки дар мақомотҳои хадамоти шуғли аҳолӣ ҳамчун бекор ва аз рўи бекорӣ ба қайд
гирифта шудаанд ва ёрдампулӣ аз рӯи бекорӣ, инчунин кўмаки моддӣ аз ҳисоби
маблағҳои фонди шуғли аҳолӣ мегиранд.
Рамзи 8 - «ёрдампулӣ аз хешу табор ва дигар шахсон (ғайр аз аъзоёни хонавода»
- танҳо ба шахсе, ки дар хонавода аввал навишта шудааст ва ин хонавода бо низом аз
аъзоёни, ки аз хешу табор ё дигар шахсон, ёрии моддиро мегирад.
Рамзи 9 - «дигар намуди таъминоти давлатӣ» - ба тарбиятгирандагони хонаҳои
кўдакон, хонандагони мактаб -интернатҳо, истиқоматкунандагони хона - интернатҳо
барои пиронсолон ва маъюбон ва монанди инҳо, ба шахсоне, ки дар таъминоти
давлат қарор доранд, аломатгузорӣ карда мешавад.
Рамзи 10 - «пасандозҳо, ҳаққи саҳм, фоизҳо» - ба онҳое аломатгузорӣ карда
мешаванд, ки манбаи васоити зиндагиашон пули ҷамъоварӣ гашта аз ҳисоби қисми
истифоданашудаи манбаъҳои гуногуни даромади пулии пештар воридшуда,
мебошад. Ҳамчунин ба шахсе, ки аз ҳисоби иҷора, ҳуқуқҳои муаллифӣ, ҳаққи саҳм
ва фоизҳо аз рӯи амонатҳо ва қоғазҳои қимматбаҳо даромад мегиранд, қайд карда
мешавад.
Рамзи 11 - «даромад аз моликият» - ба онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки
даромад дар шакли маблағи иҷоравӣ аз рўи қитъаҳои замини ба иҷора додашуда, ба
иҷора додани квартираҳо, гараж, мошин, олоти меҳнат мегиранд, қайд карда
мешавад.

Рамзи 12 - «даромад аз аъзоёни оила, ки дар дигар давлатҳо кор мекунанд» танҳо ба шахсе, ки дар хонавода аввал навишта шудааст ва ин хонавода мунтазам аз
аъзоёни, ки берун аз Тоҷикистон барои кор рафтаанд, ёрии моддиро мегирад.
Рамзи 13 «дар сарпарастӣ» - ба онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки бо
маблағҳои волидайн, хешу табор ё шахсони дигар зиндагонӣ мекунанд, инчунин ба
онҳое, ки барояшон алимент пардохт мешавад. Агар алимент барои кўдакони
ноболиғ пардохт шавад, пас аломати «дар сарпарастӣ» ба кўдакон гузошта мешавад,
на ба модар ё падар, ҳарчанд ки онҳо ин алиментҳоро мегиранд.
Рамзи 14 - «дигар манбаъ» ба нафароне аломатгузорӣ карда мешавад, ки
манбаи васоити зиндагиашон чизи дигар, аст на оне, ки дар боло номбаршудаанд,
мебошад. (масалан, даромад аз гадоӣ, ёрии башардӯстона ҷамъоварӣ ва супурдани
шишаҳо, фурӯши моли шахсӣ ва монанди инҳо).
Агар пурсидашаванда якчанд манбаи васоити зиндагиро номбар карда бошад,
пас дар росткунҷаҳои махсус рамзи ҳамон манбае, ки пурсидашаванда онро асосӣ
меҳисобад, гузоред.
Пурсиши аҳолие, ки дар хонаводаҳои дастаҷамъона зиндагӣ мекунанд ва
бехонаҳо аз рўи шакли 2 ба охир расид, ба ғайр аз саволҳои 21.1, 21.2, 21.3 барои
занҳои синни 15–сола ва калонтар.

Саволи 14. Шумо аз рўзи таваллудатон дар маҳалли аҳолинишини мазкур
доимӣ истиқомат мекунед
Мутассилии истиқомат аз будани қайд ва хусусияти он (доимӣ ё муваққатӣ)
вобастагӣ надорад ва аз ивазшавии суроға дар ҳудуди ҳамон як маҳалли аҳолинишин
қатъ намегардад.
Аломати «ҳа» - ба онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки аз вақти таваллуд
дар маҳалли аҳолинишини мазкур мутассил истиқомат мекунанд. Дар ин ҳолат
мутассилии истиқомат дар он қатъ намегардад:
- кўчидан аз як деҳа ба деҳаи дигар дар ҳудуди ҳамон як ноҳияи маъмурӣ,
кўчидан аз як ноҳияи дохилишаҳрии шаҳри Душанбе ба дигар;
- ҳамаи раҳсипоршавиҳо аз маҳалли аҳолинишини мазкур, ки бо ивазшавии
ҷои истиқомати доимӣ пайваст нестанд.
Агар гуфтаи «ҳа» аломатгузорӣ карда шуда бошад, пас ба саволи 15 гузаред.
Гуфтаи «не» ба онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки ҷои истиқоматашонро
тағйир додаанд. Ба онҳое, ки “не” қайд шудаанд, муайян намоед, оё шахс аз маҳалли
аҳолинишини шаҳрӣ ё маҳалли деҳот ноҳияи мазкур ба дигар маҳалли аҳолинишини
дигар шаҳр, ноҳия, давлат то октябри соли 2008 барои истиқомати доимӣ баромада
рафта бошад, он гоҳ гузаред ба саволи 15.
Агар пурсидашаванда ба дигар маҳалли аҳолинишини дигар шаҳр, ноҳия,
давлат аз 10 октябри соли 2008 барои истиқомати доимӣ баромада рафта бошад, он
гоҳ ба ӯ зерсаволҳои зеринро диҳед:

а) ҷои истиқомати пешина (шаҳр, ноҳия, ё дигар давлат) – номи шаҳр ё ноҳия,
ё давлати дигар (шаҳри Душанбе, ноҳияи Ҳисор, Россия, Украина ва ғайра)-ро
нависед.
Тартиби пур кардан, дар савол 4 дар бораи “Ҷойи таваллуд” оварда шудааст,
нигар ба саҳифаи 19;
б) аз кадом маҳалли аҳолинишин омадед – аломати мувофиқи навъи маҳалли
аҳолинишине, ки пурсидашаванда пеш аз кўчидан ба ин маҳалли аҳолинишин
зиндагонӣ мекард, гузоред. Агар пурсидашаванда дар шаҳр ё шаҳрак истиқомат
мекард, аломати дахлдори гуфтаи «шаҳрӣ» ва агар дар маҳалли аҳолинишини деҳот,
пас аломати дахлдор ба гуфтаи «деҳот» гузошта мешавад.
Дар ин ҳолат тағйиротҳои маъмурӣ – ҳудудие, ки пас аз кӯчидани
пурсидашаванда аз ҷои истиқомати пештара рўй доданд, ба назар гирифта
намешаванд.
Мисоли 1. С. Каримов дар соли 2009 ба ноҳияи Файзобод барои истиқомати
доимӣ кӯчида омад, сипас моҳи октябри соли 2013 ба ноҳияи Рашт кӯчид, ки айни ҳол
истиқомат дорад. Ҳангоми дар бораи давомнокии истиқомат, ба ӯ аломатгузорӣ “не”
қайд карда мешавад. Сипас, моҳ ва соли кӯчида омадан нишон дода, дар ҷои
истиқомати пештара ноҳияи «Файзобод» навишта ва пас аз он, ба саволи б «аз кадом
маҳалли аҳолинишин кӯчида омад», қайди "деҳот" аломатгузорӣ карда мешавад.
Мисоли 2. Салимов Х. дар ноҳияи Восеъ таваллуд шудааст, аммо соли 1993 ӯ
ба истиқомати доимии ба шаҳри Душанбе кӯчид, ки айни ҳол истиқомат дорад. а, дар
он ҷо зиндагӣ мекунад. Ҳангоми дар бораи давомнокии истиқомат, ба ӯ аломатгузорӣ
“не” қайд карда мешавад. Ҳисобчӣ муайян намуд, ки аз давраи октябри соли 2008 ҷои
истиқоматии доимиро дигар накардаст ва зерсаволҳои а) ва б) пурсиш гузаронида
намешавад ва ба саволи дигар мегузарад.
Саволҳои 15 - 20 барои шахсони синни 15 – сола ва калонтар
Саволи 15. Оё дар давоми ҳафтаи то оғози барўйхатгирӣ
ягон кор ё машғулияте, ки маош ё даромад биёрад доштед?
Ба шахсони синни 15-сола ва калонтар аломати дахлдори яке аз гуфтаҳои
овардашуда гузошта мешавад.
«Ҳа» ба онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки дар давоми ҳафтаи пеш аз
барўйхатгирӣ кор ё машғулияте, ки аз рўи он маош ё даромад ба даст гирфтаанд,
доштанд:
1) кори кироя (ақаллан ба 1 соат) барои мукофот, новобаста аз он, ки кор
доимӣ, муваққатӣ, мавсимӣ, ногаҳонӣ ё дигар намуд буд;
2) кори ғайрикироя (дар корхона ё ташкилоти шахсӣ, дар кори шахсии худ), ки
даромад меорад ва мустақилона ё бо як ё якчанд ҳамкорон, бо роҳи ҷалб кардан ё
ҷалб накардани кормандони кироякор иҷро карда шудааст;
3) кори бемузд дар корхонаи оилавӣ ё хоҷагии деҳқонӣ -фермерӣ;
4) кор дар хоҷагии ёрирасони хонагӣ ё шахсӣ, агар маҳсулоти дар он
истеҳсолшуда ё хизматрасониҳо асосан ба фурўш раванд;

5) дар ҷои кор муваққатан ғоиб буд, вале алоқаи расмиро бо ҷои кор нигоҳ
медошт (масалан, тарҷумон, ки дар ширкат кор мекунад ва даъватро интизор аст).
Сабаби муваққатан ғоиб будан дар ҷои кор ҳисобида мешавад:
- беморӣ ё захмдор шудан, нигоҳубини беморон;
- рухсатии меҳнатии ҳарсола ё рӯзҳои истироҳат, рухсатии ҷубронӣ ё бемузд,
пардохти корҳои аз меъёр зиёд ба анҷом расида ё корҳо дар рўзҳои ид (истироҳат);
- рухсатии аз тарафи қонун муайяншуда аз рўи ҳомиладорӣ, таваллуд ва
нигоҳубини кўдак то 3 - сол;
- таҳсил, азнавтайёркунӣ берун аз ҷои кори худ, рухсатии таълимӣ;
- рухсатии меҳнатӣ бе нигоҳдорӣ ё нигоҳдории музди меҳнат бо ташаббуси
маъмурият;
-посбонӣ ё дигар тартиби махсуси кор;
- корпартоӣ;
- дигар сабабҳои монанд.
Донишҷўён ва нафақагироне, ки дар давоми ҳафтаи то барўйхатгирӣ ягон ҷои
кор доштанд, ки маош ё даромад меовард, ба коркунанда тааллуқ доштанд. Ба онҳо
«ҳа» аломатгузорӣ намоед.
«Не» ба онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки дар давоми ҳафтаи то оғози
барӯйхатгирӣ кор ё машғулияти даромаднок надоштанд, хатто агар пурсидашаванда:
- дар академияи ҳарбӣ, аспирантура, докторантураи шакли рўзонаи таҳсилот
таҳсил мекард;
- дар хоҷагии ёрирасони шахсӣ барои истифодаи худ маҳсулот истеҳсол
мекард;
- дар хонаводаи шахсӣ дар рӯбучини хона, хўрокпазӣ ба аъзоёни хонавода,
дӯхтан, таъмир ва тоза нигоҳ доштани либосҳои аъзоёни хонавода, тарбияи
фарзандон, нигоҳубини аъзоёни пиронсол ва бемори хонавода хизмат мерасонд;
- ихтиёрӣ, бемузд ба одамони гуногун ё ташкилотҳои хайриявӣ, кумитаҳои
падару модар, кумитаҳои қаҳрамонон, беморхонаҳо, хонаҳои кўдакон ё хонаинтернатҳо барои пиронсолон ва маъюбон хизмат мекард;
- саҳмияҳои ягон корхона ё ҷамъиятро бе иштироки бевосита дар фаъолияти
иқтисодии ин корхона ё ҷамъият дошт;
- бо гадогӣ ва ҷамъоварии шишаҳо ва монанди инҳо машғул буд.
Агар Шумо «не» аломатгузорӣ карда бошед, пас ба саволи 20.1 гузаред.
Саволи 16. Дар кадом соҳа машғул будед (намуди фаъолияти иқтисодӣ)?
Тибқи ҷавоб дар варақаи барӯйхатгирӣ аломатгузории мувофиқи 1 ҷавоб
гузошта шавад.
Ќайди 1. «Кишоварзї, хољагии љангал ва моњипарварї»
Кишоварзї, шикорчигї ва пешнињоди хизматрасонї дар ин соњањо, инчунин
хољагињои давлатї, хољагињои дењќонї-фермерї, дигар хољагињои кишоварзии њамаи
навъњо ва шаклњои моликият оид ба парвариши зироатњои яксол ѓалладонагӣ, лўбиё
ва зироатњои равѓандор ва њама намуди сабзавотњо.
Оид ба чорводорӣ- парвариши чорвои калони шохдор ва говмешҳо, қутосҳо,
гӯсфандҳо ва бузҳо, аспҳо, харҳо, шутурҳо, харгӯшҳо, паррандаҳо, занбӯр, кирмаки

абрешим, ҳайвонот, паррандагони қисман хонагикардашуда ё ваҳшӣ, ҳашаротҳо ва
дигарҳо.
Ташкилотҳо ва муассисаҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият, ки
хизматрасонии кишоварзиро амалӣ мегардонанд - истифодаи шабакаҳои обёрӣ ва
хушккунӣ, шабакаҳои обтаъминкунии кишоварзӣ, каналҳои обёрӣ ва сарбандњо.
Баланд бардоштани ҳосилнокии заминҳо ва киштзорҳо, ҳимояи растаниҳо ва
кабудизор аз касалиҳо ва ҳашаротҳои зараррасони зироатҳои кишоварзӣ (аз он
ҷумла агроаэрокимиёвӣ) бо таври лабораторӣ санҷидани тухмиҳо бунёдкунӣ,
коркард ва нигоҳубини боғҳо, аз он ҷумла шинонидан, рост кардани растаниҳо,
бунёд кардани кабудизор ва нигоҳубини он, буридан ва яккакунии дарахтҳо ва
растаниҳои ородиҳанда.
Шикор. Корхонаҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият бо хизматрасонӣ дар
соҳаи шикор, куштан, кандани пӯст, тарошидани чорво, тозакунӣ ва ѓ.
Хоҷагиҳои шикорчигии давлатӣ – фармояндагон, нозироти ҳифзи олами
ҳайвонот, дигар корхонаҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба
амалигардонии шикор ва дастгиркунии ҳайвонот барои тайёр кардани хӯрок.
Хоҷагии ҷангал ва пешниҳоди хизматрасонӣ дар ин соҳа.
Ташкилотҳои ҳисоби хоҷагӣ, ҷумҳуриявӣ ва давлатии захираи чӯбу тахта ва
ҷангалзоркунӣ, ниҳолхонаҳо, стансияҳои ҷангал, ҳифзи ҷангал, тухмии дарахтон,
обёрикунии ҷангал. Марказҳои селексионӣ, хоҷагиҳо оид ба парвариши майдонҳои
растаниҳои пайванд, алафҳои доругӣ.
Моҳидорӣ ва моҳипарварӣ, хоҷагиҳои моҳипарварӣ, хоҷагиҳои ҳавзавӣ,
хоҷагиҳои тухммонӣ, идораҳои ҳифзи захираҳои моҳӣ. Корхонаҳои ҳамаи намудҳо
ва шаклҳои моликият оид ба моҳидорӣ дар баҳри кушод, ҳавзҳо, кӯлҳо, дарёҳо,
обанборҳо.
Ќайди 2. «Коркарди канданиҳои фоиданок»
Коркарди ангиштсанг ва ангишти бӯрранг (лигнит) Корхонаҳо оид ба коркард
ва ғурӯшакунии хокаи ангиштсанг ва ангишти бӯрранг. Корхонаҳо оид ба тозакунии
ангиштсанг ва лигнит фабрикаҳои тозакунӣ.
Коркардиашёи хоми нафт ва гази табиӣ. Корхонаҳо оиди коркардиашёи хоми
нафт ва гази табиӣ, идораҳои коркардинафту битум идораҳои коркардинафту газ,
чоҳҳои нафт, иттиҳодияҳои истеҳсолӣ, трестҳо, идораҳои корҳои пармакунӣ.
Корхонаҳо оид коркардигази табиӣ (сӯзанда) ва конденсати газ, корхонаҳо
оид ба сохтмони манораҳои пармакунӣ, таъмир ва таҷдиди онҳо иттиҳодияҳои
истеҳсолӣ оид ба истифодаи стансияҳои компрессории газпуркунии автомобилӣ,
Корхонаҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият, дорои хизматрасонии алоқаманд бо
коркардинафт ва газ.
Коркарди маъданҳои металл. Конҳо, идоракунии конҳо, маъданҳо,
идоракунии маъданҳо, шахтаҳо, идоракунии шахтаҳо, комбинатҳои тозакунии
маъдан, фабрикаҳои маъдантозакунӣ.
Коркарди дигар канданиҳои фоиданок. Истеҳсолоти майдакунӣ –
сангрезабарорӣ, корхонаҳо оид ба таҳияи конҳои санг, маъданҳо, идоракунии
маъданҳо.

Дигар корхонаҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оиди коркарди
сангҳои ороишӣ ва сохтмонӣ (мармар, санги хоро, регсанг ва ғайра), оҳаксанг, гач
(ангидрид) ва бӯр.
Коркарди рег ва гил. Корхонаҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба
тайёр кардани омехтаҳои регу сангреза ва регу шағал, оид ба майда кардани cангҳо,
сангреза ва рег, оид коркарди сангреза, рег, гили оташбардор ва сафедгил (каолин),
оид коркарди дигар канданиҳои фоиданок.
Коркарди намак. Корхонаҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид
коркарди намак аз конҳои зеризаминӣ, аз ҷумла маҳлулкунӣ ва кашида баровардани
он, дигар соҳаҳои саноати истихроҷи намак, ки ба дигар категорияҳо дохил
нашудаанд, пешниҳоди хизматрасониҳо оид коркарди канданиҳои фоиданок, оид
коркарди нафт ва гази табиӣ, дигар канданиҳои фоиданок.
Ќайди 3. “Саноати коркард”
Истењсоли мањсулоти хурока (бо назардошти нўшокињо) ва маснуоти тамоку,
истењсол ва коркарди консерваҳои гуштӣ ва мањсулоти гуштї.
Корхонаҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба истеҳсоли маснуоти
ҳасибӣ, гӯшт, гӯшти паррандаҳо дигар мањсулоти гуштї куштан ва коркарди гӯшти
чорвои калони шохдор, хукҳо, бузҳо, аспҳо, харгӯшҳо, паррандаҳо.
Коркард намудан ва консервокунии моҳӣ, дигар корхонаҳои саноати коркарди
моҳии ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба аз нав коркард ва консервокунии
моҳӣ.
Аз нав коркард намудан ва консервокунии меваҳо ва сабзавот, комбинатҳо,
заводҳо, сехҳои консервокунии меваҳо оид ба истеҳсоли шарбат аз меваҳо ва
сабзавот, мураббоҳо, парвардаҳо, полуда аз меваҳо.
Истеҳсоли равғанҳо ва равғанҳои растанӣ ва ҳайвонот, комбинатҳо, заводҳо,
сехҳо, Заводҳои фишурдани равған ва кашидани равғани донакҳо, равғанҳо ва
чарбҳои поккарданашудаи (тозакарданашудаи) растаниҳо ва ҳайвонот.
Истеҳсоли маҳсулоти ширӣ, истеҳсоли орд ва ярма, крахмалҳо ва маҳсулоти
крахмалдор, маснуоти нону булка, пухтупаз ва дигар маҳсулоти хӯрока, истеҳсоли
нӯшокиҳо, истеҳсоли хӯроки тайёр барои ҳайвонот, маснуоти тамоку.
Истењсоли молҳои нассољї, истењсоли либосњо ва пойафзол, чарм ва дигар
маснуоти чармї, истењсоли маснуоти чўбин ва ќоѓазї, фаъолияти матбаавї.
Истеҳсоли кокс ва маҳсулоти тозакардашудаи нафт, истењсоли мањсулоти
кимиёвї, истеҳсоли маҳсулоти дорусозӣ, истеҳсоли маснуоти резинӣ ва пластмассӣ,
истеҳсоли дигар маҳсулоти ғайриметаллии минералӣ.
Истеҳсоли лавҳачаҳо ва лавҳаҳои сафолӣ, истеҳсоли хишт, сафоли бомпушӣ аз
гили сӯзонидашуда, истеҳсоли семент, оҳак ва гач, буридан, коркард ва зиннатдиҳии
сангҳои ороишӣ ва сохтмонӣ.
Истеҳсоли автомобилҳо таъмир ва насбкунии мошинњо ва таљњизот.
Ќайди 4. «Таъминоти нерӯи барқ, газ, буғ ва ҳавои кондитсионӣ»
Корхонаҳо ва ташкилотҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба
истеҳсол, тақсимот, интиқол ва фурӯши неруи барқ, новобаста аз сарчашмаҳо.
Стансияҳои барқии гармидиҳӣ, стансияњои обї-барќї, истењсоли газ, таќсимоти
сўзишвории газмонанд.

Ќайди 5. «Обтаъминкунї, тозакунї, коркарди партовњо ва њосил кардани ашёи
хоми дуюмдараља»
Ҷамъоварӣ, коркард ва тақсимоти об (обтаъминкунӣ). Корхонаҳо,
ташкилотҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба истеҳсол, ҷамъоварӣ ва
тақсимоти оби гарм; оби хунук
Ҷамъоварӣ, коркард ва несткунии партовҳо, ҳосил кардани ашёи хоми
дуюмдараҷа, безараркунӣ ва дигар коркарди партовҳо.
Ќайди 6. «Сохтмон» (аз ҷумла таъмири хона)
Сохтмони биноҳо. Корхонаҳо ва ташкилотҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои
моликият оид ба амалигардонии тайёр кардани қитъаи сохтмонӣ ба қисмҳо ҷудо
кардан ва вайрон кардани биноҳо корҳои заминӣ, сохтмон, таҷдид, таъмири ҷорӣ ва
асосии ҳамаи намудҳои биноҳо (истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ) хонаҳои
истиқоматӣ, квартираҳои (аз он ҷумла бо фармоиши) аҳолӣ.
Сохтмон, таъмири ҷорӣ ва асосии таъмири дастгоҳҳои шаҳрвандии
муҳандисӣ кӯпрукҳо, роҳнамоҳо барои роҳҳои автомобилгард нақбҳо ва роҳҳои
зеризаминӣ.
Ќайди 7. «Савдои яклухт ва чакана; таъмири воситаҳои нақлиёт»
Савдои яклухт ва чаканаи автомобилҳо ва мотосиклҳо; таьмири автомобилњо
ва мотосиклњо, хизматрасонии техникӣ ва таъмири автомобилҳо, мотосиклњо.
Савдои яклухт, ба ғайр аз савдои автомобилҳо ва мотосиклҳо. Корхонаҳои
ҳамаи намудҳо ва шаклҳои моликият ва агентҳо оид ба амалигардонии додугирифт
аз номи ё аз ҳисоби дигар шахсон ё фирмаҳо оид ба намудҳои зерини фурӯш, хариду
фурӯш, харид ва савдои яклухти ғалла, тамокуи коркарднашуда, тухмиҳо ва хӯроки
чорво, меваҳо ва сабзавот, маҳсулоти ширӣ, тухм, равғанҳои хӯрока ва чарбҳо,
нӯшокиҳои спиртӣ ва дигар нӯшокиҳо, маснуоти тамоку, шакар, шоколад ва
маҳсулоти қаннодӣ аз шакар, қаҳва, чой, какао ва дигар маҳсулоти хӯрока, аз он
ҷумла моҳӣ молҳои нассоҷӣ, либосҳо ва пойафзол ва ѓайрањо.
Савдои чакана, ба ғайр аз савдои автомобилҳо ва мотосиклҳо (киоскҳо
дӯкончаҳо дӯконҳо, гастрономҳо мағозаҳо, муассисаҳои дорухонагӣ, бозорњо).
Корхонаҳои ҳамаи намудҳо ва шаклҳои моликият оид ба савдои чаканаи бо бартарӣ
доштани маҳсулоти хӯрока, бо ҳисоби нӯшокиҳо, ва маснуоти тамоку меваҳо ва
сабзавот гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ паррандаҳои хонагӣ, сайдҳо ва маснуот аз онҳо
моҳӣ, харчангшаклҳо ва моллюскҳо нону булка, маснуоти хамирӣ ва қаннодӣ аз
шакар нӯшокиҳои спиртӣ ва дигар нӯшокиҳо.
Ќайди 8. «Фаъолияти наќлиётҳо ва нигоњдории борҳо»
Фаъолияти нақлиёти рӯизаминӣ ва қубургузар, нақлиёти хушкигард, нақлиёти
роҳи оҳан, идораи роҳҳои оҳан, агентии нақлиётии байналхалқӣ, ширкатҳои
нақлиётӣ – экспедитсионӣ, љойҳои ист ва таъмири вагонҳо, хадамоти хоҷагиҳои
вагондорӣ.
Фаъолияти дигар нақлиёти рӯизаминӣ, корхонаҳои нақлиёти автомобилии
мусофирбар, корхонаҳои нақлиёти автомобилии боркашӣ, ќароргоњњои автобусњо,
ќароргоњњои троллейбусњо, ќароргоњњои таксимуњаррикї.
Фаъолияти нақлиёти ҳавоӣ, агентиҳои алоқаи ҳавоӣ, ширкатҳои ҳавопаймоӣ.
Анборкунии бор ва фаъолияти нақлиётии ёрирасон, корхонаҳои нақлиётии
автомобилии махсусгардонидашуда, ташкилотҳои истифодабарии роҳҳо ва таъмиру

сохтмони роҳҳо, нозирот оид ба бехатарии ҳаракат ва назорати техникӣ аз рӯи
нақлиёти автомобилӣ, нақлиёти ҳавопаймоӣ ва роҳи оҳан.
Фаъолияти почта ва хаткашонӣ, главпочтамп, шӯъбаҳои почта, шӯъбањои
алоќа.Ќайди 9. «Мењмонхонањо ва тарабхонањо»
Фаъолияти меҳмонхонаҳо, меҳмонхонаҳо, меҳмонсаройҳо, базаҳои сайёҳии
ҷавонон, базаҳои сайёҳии кӯҳӣ, хобгоҳҳои ҷавонон, лагерҳои тандурустии бачагона,
маҷмааҳои варзишӣ – тандурустӣ, маҷмааҳои табобатӣ – тандурустӣ.
Фаъолияти тарабхонањо, кафетерияҳо, корхонаҳои хӯроки «тезтайёр»,
киоскҳои савдои хӯроки зудтайёршаванда, ќаҳвахона – яхмос, тарабхонањо, барњо,
ќањвахонањо, ошхонањо ва буфетњо.
Ќайди 10. «Иттилоот ва алоќа»
Фаъолияти нашриявї; сабти овоз ва видео; телевизион ва радиошунавої, нашри
китобҳо, китобҳои маълумотгирӣ ва рӯйхати суроѓањо, рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ва
нашрияҳои даврӣ.
Истеҳсоли кинофилмҳо, барномаҳои видео ва телевизионӣ, сабти овоз ва
мусиқӣ. Радиошунавоӣ ва телевизион.
Алоќа, Хадамотҳои алоқаи фелдӣ ва алоқаи махсус оид ба амалигардонии
расонидани овоз, тавсир, маълумотҳо ё дигар ахборот ба воситаи системаҳои кабелӣ,
радиотранслятсионӣ ва алоқаи радифӣ (алоқаи телефонӣ, телеграфӣ ва телекс)
хизматрасонии техникии шабака расонидани (пахши) барномаҳои телевизионӣ ва
радио.
Таҳияи таъминот бо барнома, маслиҳатдиҳӣ ва дигар фаъолият дар соҳаи
техникаи ҳисоббарор.
Фаъолият дар соҳаи хизматрасонии иттилоотӣ, коркарди маълумотҳо,
ҷойгиркунии барномаҳои амалӣ ва фаъолияти бо ин алоқаманд, истифодабарии
Web-порталҳо (Интернет), фаъолияти агентиҳои иттилоотӣ.
Ќайди 11. «Миёнаравии молиявї ва суѓурта»
Миёнаравии молиявӣ, ба ғайр аз хизматрасонӣ оид ба суғурта ва таъмини
нафақа, банкҳо, филиалҳо, шӯъбаҳои саҳомӣ, давлатӣ, муштарак, марказї.
Суғурта, азнавсуғуртакунӣ ва таъминот бо нафақа, ба ғайр аз таъминоти
ҳатмии иҷтимоӣ, ширкатҳои суғуртавӣ.
Фаъолияти ёрирасон дар соҳаи миёнаравии молиявӣ ва суғурта, биржаҳои
фондӣ, депозитсиякунонии қоғазҳои арзишнок, идораҳои брокерӣ, нуқтаҳои
мубодилаи асъор.
Ќайди 12. «Амалиётҳо бо молу мулки ғайриманќул»
Ташкилотҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба амалигардонии
таҳияи лоиҳаҳои алоќаманд бо молу мулки ғайриманқул, ки барои зист, фурӯш
ё мақсадҳои дигар таъин шудаанд харид ва фурӯши молу мулки ѓайриманқул:
хонањои бисёрквартирагӣ ва манзилҳо, биноҳои навъи ѓайриистиқоматӣ, заминҳо.
Ба иҷора додани молу мулки ғайриманқули хусусӣ, амалиётҳо бо молу мулки
ғайриманқул бо даромади пулӣ ё дар асоси шартнома.
Ќайди 13. «Фаъолияти касбї, илмї ва техникї»
Фаъолият дар соњаи њуќуќ ва бањисобгирии муњосибї, судҳои арбитражӣ,
коллегияҳои нотариалӣ ва адвокатӣ, бюро, агентињо, марказњои њуќуќї, агентињои

маслињатдињї, адвокатҳои хосакори хусусӣ, ширкатҳои аудиторӣ, палатањои
аудиторњо ва муњосибон.
Фаъолияти офисҳои марказӣ, фаъолият дар соҳаи идоракунї, муассисаҳо,
ташкилотҳо ва монанди инҳо барои маслиҳатдиҳӣ оид ба масъалаҳои фаъолияти
тиҷоратӣ ва идоракунӣ.
Фаъолият дар соҳаи меъморӣ ва тадқиқоти муҳандисӣ; санҷишҳои техникӣ ва
назорат
Идорањо, институтњо, устохонањо, бюро, шӯъбањо ва дигар ташкилотҳои
ҳамаи навъњо ва шаклњои моликият оид ба хизматрасониҳои маслиҳатдињӣ дар соњаи
меъморӣ, корњои лоињавию конструкторї, тартибдиҳии нақшаҳо, назорат дар
сохтмон, банаќшагирии шањрњо ва кабудизоркунии онњо.
Геологї-тадќиќотї, геологӣ - кофтукобӣ, геологӣ – техникӣ, экспедитсяҳои
куҳӣ – геологӣ, марказҳои геологӣ – техникӣ, лабораторияҳои геологӣ.
Санҷишҳои техникӣ ва назорат, нозироти тафтиши сифат, марказҳои санҷиш,
марказҳои сертификатсионӣ.
Фаъолияти муассисањои санитарӣ – эпидемиологӣ
Иттиҳодияҳои вилоятии «Дезинфексия», стансияҳои дезинфексионӣ,
стансияҳои санитарӣ – эпидемиологӣ, пунктҳои дохилшавии изолятсионӣ.
Тадќиќотњои илмӣ ва коркардҳо, корхонаҳо, ташкилотҳо оид ба
амалигардонии тадқиқотҳо ва коркардҳо дар соҳаи биотехнология, илмҳои физикӣ,
табиӣ, техникӣ, ва гуманитарӣ, Академияи илмҳо (илмӣ), Академияҳои бадеӣ,
марказҳои илмии махсусгардонидашуда, марказҳои илмӣ – техникӣ, марказҳои илмӣ
– муҳандисӣ.
Дигар фаъолияти касбї, илмї ва техникї, агентиҳои рекламавӣ ва рекламавӣ иттилоотӣ оид ба амалигардонии таҳия ва гузаронидани корҳои рекламавӣ,
тадқиқоти вазъи бозор ва омӯхтани афкори омма, ташкилкунӣ ва ҷойгиркунии
маводҳои рекламавӣ, масалан дар сутунҳои эълон.
Қайди 14. «Фаъолияти маъмурї ва ёридиҳанда»
Иљора ва лизинг, ташкилотҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба
иҷора ва кироя додани воситаҳои нақлиёти бе ронанда ё ҳайати кормандони
махсусгардонидашуда: автомобилҳо, автомобилҳои мусофирбари сабукрав,
автофургонҳои сабукрав дигар нақлиёт.
Кирояи маснуоти маишӣ ва ашёҳои истифодабарии шахсӣ Ателе ва нуқтаҳои
кирояи маснуоти нассоҷӣ, мебелҳо, маснуоти кулолгарӣ ва маснуот аз шиша, зарфҳо
барои ошхона ва рӯи миз, асбобҳои барқии маишӣ.
Ташкилотҳо ва корхонаҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба
пешниҳоди биноҳо барои гузаронидани чорабиниҳои адабӣ, тӯйҳо ва ғайра бо
фармоиши аҳолӣ.
Фаъолият дар соҳаи шуғл, марказҳои шуғл, биржаҳои меҳнат, агентиҳо, бюро
ва монинди инҳо оид ба кортаъминкунӣ ва интихоби кадрҳо бо амалигардонии
дарёфти кормандон, интихоби номзадҳо ва тақсимот ба ҷойҳои корӣ, дарёфт ва бо
ҷои кор таъминкунии кадрҳо.
Фаъолият оид ба хизматрасонии биноҳо ва дигаргунсозии манзарҳо
Агентиҳо, бюроҳо, дигар корхонаҳо ва ташкилотҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои
моликият, шахсони воқеи бо пешниҳоди хизматрасониҳои зерин: рӯбучини дохили

манзилҳо, биноҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳо, аз он ҷумла идораҳо, фабрикаҳо,
заводҳо, муассисаҳо ва дигар манзилҳои тиҷоратӣ ва касбӣ ва хонаҳои истиқоматии
бисёрквартирагӣ шустани тирезаҳо, поккунии фаршҳо, тозакунии қубурҳои
оташдонҳо ва отшадонҳои деворӣ, партовсӯзонҳо.
Ќайди 15. «Идоракунии давлатӣ ва мудофиа; таъминоти суғуртаи ҳатмии
иҷтимоӣ»
Идоракунии давлатӣ ва мудофиа; таъминоти иҷтимоии њатмї, Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шӯрои Конститутсионии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Ҷумњурии
Тоҷикистон, Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Суди Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Прокуратураи Генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Кумитаи оид ба корҳои дини назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаҳои
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Комиссияҳои давлатии (комиссияҳои) Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Агентиҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазоратҳо ва идораҳо,
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо ва ғайраҳо.
Хизматрасониҳои афзалиятноки давлатӣ
Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шӯрои амнияти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди Њукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Комиссариатҳои
ҳарбӣ (ҳамаи сатҳҳо), Ташкилотҳои ҳарбии ҳамаи намудҳо, Кумитаи давлатии
амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон,
Прокуратураҳо, Судҳо, Прокуратураи нақлиётии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Сарраёсатҳои (департаментҳо, кумитаҳои) корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
дигар сохторњо.
Ќайди 16. «Маориф»
Кӯдакистонҳо (яслӣ – боғчаҳо, боғчаҳои кӯдакона), мактабҳо: мусиқӣ, санъат,
бадеӣ, варзишӣ, махсус, миёнаи таҳсилоти умумӣ, хореографӣ, мактабҳои махсус,
мактаб – интернатҳо, ќасрҳои эҷодӣ, коллеҷҳо, гимназияҳо, комбинатҳои таълимӣ –
курсӣ, литсейҳо, колеҷҳо, омӯзишгоҳҳои касбӣ – техникӣ академияҳо (таълимӣ),
донишкадаҳо, донишгоҳҳо, филиалҳои муассисаҳои таълимӣ, мактабҳои ронанда
оид ба тайёр кардани ронандагон, комбинатњои таълимї, мактабҳои шабонаи
таҳсилоти умумӣ, мадрасаҳо, курсҳо оид ба тайёркунӣ ва такмили кадрњо ва ѓ.
Ќайди 17. «Тандурустї ва хизматрасонии иљтимоии ањолї »
Фаъолият оид ба ҳифзи саломатии инсон, беморхонањо, дармонгоњњо
клиникањо, дармон гоҳҳои стоматологӣ, дорухонањои назди беморхонањо,
госпиталњо, таваллудхонањо, хонањои кўдакон, шифохонаҳо, осоишгоҳҳо,
истироҳатгоҳҳои бачагонаи махсусгардонидашудаи шифохонавӣ бо фаъолияти
шабонарӯзӣ, хонаҳои истироҳатӣ, госпиталҳои назди пойгоҳҳои ҳарбӣ ва
беморхонаҳои маҳбасхонаҳо, экспертизаи судӣ – тиббӣ, лабораторияҳои тиббӣ.
Хизматрасонии иҷтимоии аҳолӣ бо таъминоти зист, интернатҳо, паноњгоњњо,
хонањо ва хобгоњњо бо хизматрасонии иҷтимоӣ барои бачагони ятим, барои
пиронсолон ва корношоямон, барои шахсони инкишофи фикриашон суст, шахсони
зиёд истеъмолкунандаи машруботи спиртӣ ё нашъа, барои шахсони нуқсонҳои рӯҳӣ
ё норасоии ҷисмонӣ дошта.

Хизматрасонии иҷтимоӣ бе таъминоти зист
Хадамотҳо ва ташкилотҳои ҳамаи намудҳои моликият бо расонидани ёрӣ ба
ќурбониёни садаммањо, фирориёни офатҳои табӣ, муҳоҷирон.
Ќайди 18. «Санъат, фароғат ва истироњат»
Артистӣ ва дигар фаъолият дар соҳаи санъат ва гузаронидани чорабиниҳои
шавқовари фарҳангию оммавӣ, киностудияҳо (оиди истеҳсоли ҳамаи намудҳои
филмҳо), кинопрокатҳо, кинотеатрҳо, марказҳои радио ва телевизион, театрҳо,
толорҳои консертӣ, филармонияҳо, студияҳои сабти овоз, агентиҳо оид ба фурӯши
чиптањо, китобхонаҳои ҳамаи намудҳо.
Фаъолияти варзишӣ ва дигар фаъолият оид ба ташкил намудани истироҳат ва
фароғат, сиркҳо, боғҳои истироҳат ва фароғат, тирхонаҳо, боѓњои аттраксионӣ,
залњои раќс, дискотекаҳо, мактабҳои рақс, дигар муассисаҳои намоишиву фароғат,
варзишгоњњо, майдончаҳои варзишӣ ва клубҳо, фитнес – клубњо, њавзҳои шиноварӣ,
мактабњои варзишии њамаи намудњо, варзишгоњњо, ипподромњо мактабњои
аспсаворї.
Ќайди 19. «Дигар фаъолияти хизматрасонї»
Фаъолияти иттиҳодияҳо (ташкилотҳо)-и ҷамъиятӣ, ассотсиатсияҳо,
иттифоқҳо, иттиҳодияҳои тиҷоратӣ, соҳибкорӣ оид ба амалигардонии фаъолияти
ташкилотҳое, ки майлу рағбати аъзоёнашон ба тараққиёт ва рушдунамои
корхонаҳои соҳаи муайян равона гардидааст ташкилотҳои касабавӣ дар соҳаи илм,
фарҳанг ва соҳаи дин, иттифоқҳои касабаи (ассотсиатсияҳо) кормандони кироя,
марказҳои фарҳангии миллӣ.
Таъмири компютерҳо ва таҷҳизоти музофотӣ, таҷҳизоти алоқа, молҳои барқии
маишӣ, техникаи маишӣ ва таҷҳизоти боѓњо, пойафзол ва дигар маснуот аз чарм,
мебел ва маснуоти хонагии монанд, соатҳо ва маснуоти заргарӣ, дигар ашёҳои
истифодабарии шахсӣ ва молҳои маишӣ.
Дигар хизматрасонии инфиродӣ, љомашӯйхонаҳо, хушкашӯӣ, бо њисоби
рангкунӣ, сартарошхонаҳо, кошонањои њусн, дигар корхонаҳо ва ташкилотҳои ҳамаи
навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба хизматрасониҳои инфиродӣ.
Ќайди 20. «Фаъолияти хонаводањои шахсї бо кирояи кормандон; истењсоли
молњо ва хизматрасониҳои гуногун барои истеъмоли шахсї»
Фаъолияти хонаводаҳои шахсӣ бо кирояи кормандон, фаъолияти агентиҳои
ҳамаи шаклҳои моликият ва шахсони хусусӣ оид ба пешниҳоди хизматрасониҳои
хизматгорзанҳо, ошпазҳо, пешхизматҳо, хизматгорҳо, ҳавлирубон, либосшӯйҳо,
боғбонҳо, аспбонҳо, ронандагон, посбонҳо, момодояҳо, машқдиҳандаҳо, котибаҳо
ва ғайра.
Истеҳсоли молҳои гуногун дар хонаводаҳои шахсӣ ва хизматрасонӣ барои
истеъмоли шахсӣ.

Ќайди 21. « Фаъолияти ташкилотҳои байналхалқӣ»
Муассисаҳои махсусгардонидашудаи мақомотҳои минтақавӣ дар ќаламрави
Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагиҳои Созмони Миллали Муттаҳид, Ҷамъиятҳои
Аврупоӣ, Ассотсиатсияи Аврупоии савдои озод, Созмони њамкории иќтисодї ва
рушд, Шӯрои ҳамкории гумрукӣ, Фонди байналхалқии асъор, Бонки умумиҷаҳонӣ,

Намояндагиҳои дипломатӣ ва консулгарињои дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон
амалкунанда.
Саволи 17. Машѓулияти асосии Шумо дар ҳафтаи гузашта (касб, ихтисос)
Тибқи ҷавоб дар варақаи барӯйхатгирӣ аломатгузории мувофиқи 1 ҷавоб
гузошта шавад.
Ќайди 1. «Роҳбарони (намояндагони) ҳукумат ва идоракунӣ дар ҳамаи сатҳҳо,
аз ҷумла роҳбарони ташкилотҳо, муассисаҳо ва корхонаҳо»
Хизматчии давлатии дараљаи олї, Ќонунбарор, роњбарони
маъмурияти
мањаллї ва хољагии манзил, директорон ва роњбарони дараљаи олї,
идоракунандагони фаъолияти молиявї, идоракунандагони захирањои мењнатї.
Роњбарони ќисмњои махсусгардонидашуда дар соњаи истењсолот ва
хизматрасонињои серверї, дар саноат, сохтмон, наќлиёт, дар соњаи ТИК,
хизматрасонињои иљтимої, тиљорати мењмонхонањо, роњбарони (идоракунандагон)
маѓозањо ва ба инњо монанд, роњбарони (идоракунандагон) дар савдои чакана ва
яклухт, роњбарони дигар соњањои хизматрасонї.
Ќайди 2. «Мутахассисони дорои таҳсилоти олии касбї»
Мутахассисони касбї дар соњаи илмӣ ва техникї, физикњо, кимиёчињо ва
мутахассисони касбии касбњои ба инњо монанд, физикњо ва ситорашиносон,
обуњавосанҷӣ, кимиёчињо, геологњо ва геофизикњо, математикњо, мутахассисон дар
соњаи суѓурта ва оморчиён, биологњо, ботаникњо, зоологњо ва мутахассисони касбии
касбњои ба инњо монанд, мутахассисон (мушовир) дар соњаи кишоварзї, љангал ва
моњипарварї, мутахассисон дар соњаи њифзи муњити зист.
Мутахассисони касбї дар соњаи техникї, ва ѓайри электротехникї, муњандисон
дар саноат ва дар истењсолот, муњандисон оид ба сохтмони шањрвандї, муњандисонмеханикон, муњандисони кўњ, маъданчиён ва мутахассисони касбии касбњои ба инњо
монанд, муњандисон- барќчиён, муњандисон оид ба телекоммуникатсия.
Меъморон, лоињакашон, топографњо. Муњандисони касбї дар соҳаи
тандурустї, духтурони таљрибаи умумї, духтурони мутахассис, мутахасисони касбї
оид ба нигоњубини тиббї ва момодоягї, духтурони њайвонот, духтурони дандон,
дорусозон, физиотерапевтњо.
Мутахассисони касбї дар соњаи маориф, омўзгорони донишгоњњо ва дигар
муассисањои таълимии олї, омўзгорон дар муассисањои тањсилот миёнаи касбї,
омўзгорон дар мактаби миёна, омўзгорон дар мактаби ибтидої, омўзгорон дар
тањсилотї томактабї.
Мутахассисони касбї дар соњаи бизнес ва маъмурї, мутахассисони касбї оид
ба фаъолияти молиявї, муњосибон, тањлилгарони молиявї.
Мутахассисони касбї оиди ТИК, тањлилгарони системањо, тањиякунандањои
таъмини барномањо, тањиякунандањои сомонаҳои интернетӣ ва пешнињодњои
мултимедиявї, пешнињодкунандањои барномањо.
Мутахассисони касбї дар соњаи њуќуќ, соњањои гуманитарї ва фарњанг,
мутахассисони касбї дар соњаи њуќуќ, њуќуќшиносон, судяњо.
Китобхоначиён, кормандони осорхона.
Мутахассисони- касбї дар соњаи гуманитарї ва дин, сотсиологњо,
антропологњо ва матахассисони касбии касбњои ба инњо монанд, файласуфон,
таърихчиён ва сиёсатшиносон, рўњшиносон, фаъолияти динї.

Нависандагон, рўзноманигорон ва забоншиносон, нависандагон, шоирон ва
дигар адибон, рўзноманигорон, тарљумонњо.
Рассомон ва њунармандон, рассомон, оњангсозон, сарояндагон ва бастакорон,
раќќосон ва хореографњо, коргардонњои кино, театр ва ходимони санъати ба инњо
монанд, њунармандон, директорони радио, телевизион ва дигар љамъи воситањои
ахбори омма.
Ќайди 3. «Мутахассисони сатҳи миёнаи касбӣ»
Мутахассисони
техникї дар соњаи илмњои физика ва техника, усто
(бригадирњо) дар истењсолот ва сохтмон, техникњо (операторњо) оиди идораи
равандњои технологї, кормандони махсуси миёна дар биология, кишоварзї ва
хољагии љангал, мутахассисони касбї оиди идора ва истифодабарии њавопаймоњо,
кормандони миёнаи тибби тандурустї, кормандони миёнаи тиббї оид ба нигоњубин
ва момодоягї, табибон бо таљрибаи тибби халќї ва ѓайри тибби халќї, бойторњодастёрони духтурњо ва ёварон, кормандони миёнаи махсус дар соњаи фаъолияти
молиявї, бањисобгирї ва коркарди маълумотњои раќамї, агентњо оид ба харид ва
миёнаравони савдо, кормандони миёна, машѓулиятњо дар фаъолияти идоракунии
маъмурї, кормандони миёнаи техникї дар хизмати давлатї, кормандони варзиш ва
фитнес- мањфилњо, кормандони миёнаи соњаи санъат, фарњанг ва пухтупаз,
мутахассисони техника оид ба истифодабарии ТИК ва оид ба дастгирии
истифодабарандагони ТИК, мутахассисони техника оид ба телекоммуникатсия ва
радиопахшкунандагон.
Ќайди 4. «Кормандони идоравӣ»
Хизматчиёни нимрўњи умумї ва хизматрасонии идораи техникї, операторони
мошинањои тугмачадор, хизматчиёни соњаи хизматрасонии ба ањолї, кормандон оид
ба ахбордињї ба мизољон, хизматчиён дар соњаи коркади шумораи маълумотњо ва
бањисобгирии арзишњои моддї, хизматчиёни машѓули бањисобгирии маводњо ва
борњои нақлиётї, дигар хизматчиёни идора.
Ќайди 5. «кормандони соҳаи хизматрасонӣ, савдо, хоҷагии манзилию
коммуналӣ ва ба инҳо монанд»
Кормандони соњањои хизматрасонии инфиродї, ошпазњо, пешхизматон ва
буфетчиён, сартарошхонањо, кошонаҳои ҳусн ва кормандони ба инњо монанд,
ёрдамчї оид ба хољагї, фурўшандањо, тољирон ва фурўшандањои кўчагї дар бозорњо,
хазинадорон, якљоя бо хазинадорони чиптафурўш, дигар кормандон дар соњаи савдо,
кормандоне, ки оид ба нигоњубини инфиродї хизмат мерасонанд, кормандоне, ки
оид ба нигоњубини беморон хизмати инфиродї мерасонанд, кормандони хадамоте,
ки муњофизати шањрвандон ва моликиятро татбиќ менамояд (посбони
сўхторхомушкунандањо, посбони мањбасхона).
Ќайди 6. «Кормандони касбӣ дар соҳаи кишоварзӣ, хоҷагии ҷангал, шикор,
моҳигирӣ ва моҳидорӣ»
Кормандони соњибихтисос , хољагии ќишлоќ, истењсолкунандагони мањсулот,
истењсолкунандагони мањсулоти обчакорї , зироатњои мевадињанда ва полезї,
обчакорон ва сабзаводкорон, боѓбонон, боѓпарварон ва кормандони гармхонањои
мевапарварї, истењсолкунандагони мањсулоти чорводорї, истењсолкунандагони
мањсулоти гуштї ва ширї, мурѓпарварон, истењсолкунандагони мањсулоти омехтаи
растанипарварї ва чорводорї, истењсолкунандагони мањсулоти љангал, моњипарварї
ва шикорчигї, кормандони хољагињои моњипарварї ва моњигирї, шикорчиёнтирандозњо ва шикорчиён-домгузорњо, кормандони соњибихтисоси истењсолоти

кишоварзї, моњипарварї ва љамъкунии њосил, ки барои истеъмоли шахсї мањсулот
истењсол мекунанд.
Ќайди 7. «Коргарони касбӣ дар соҳаи саноат, сохтмон, нақлиёт,
коммуникатсия, геология ва ба ҳамин ихтисосҳо наздик»
Коргароне, ки дар сохтмон ва ба инњо монанд машѓуланд (ѓайр аз электрикон),
коргарони пардозгар ва кормандони ба инњо монанд, рангмолон, коргарон оид ба
тозакунии ќисми болоии биноњо ва иншоотњо ва ба инњо монанд, ќолибгарон,
кафшергарон, вараќсозон, тайёркунандагони металлї конструктсионї ва касбњои ба
инњо монанд, оњангарон, челонгарон- асбобсозон ва кормандони ба инњо монанд,
механикњо ва таъмиргарон, кормандони баландихтисосї, мењнати дастї ва истењсоли
нашриётї, кормандон дар соњаи электронњо-техникњо, механикњо ва таъмиргарони
таљњизотњои электронї ва телекоммуникатсионї, кормандони саноати хўрокворї,
коркарди чўбу тахта, нассољї ва дўзандагї ва касбњои ба инњо монанд, кормандони
мењнати дастї, истењсолкунандаи либос ва пояфзол, кормандони соњибихтиссоси,
машѓули дигар намуди фаъолият.
Ќайди 8. «Операторҳои дастгоҳҳо ва мошинаҳои истеҳсолӣ, челонгаронваслгарон»
Операторони дастгоњњои саноатї ва таљњизотњои истгоњ, операторњои
дастгоњњои ғудози ва дастгоњњо оид ба коркарди металл, операторњои дастгоњњо оид
ба коркарди ашёи хоми кимиёвї ва операторњои мошин оид ба истењсолоти
мањсулоти аксбардорї, операторњои мошин оид ба истењсоли резин, пласмасс ва
ќоѓаз, операторњои мошин оид ба мањсулотњои нассољї, пашмӣ ва чармї,
операторњои мошин оид ба коркарди хўрокворї ва мањсулотњои ба инњо монанд,
операторњои мошин оид ба коркарди чўб ва таёркунии ќоѓаз, дигар операторњои
дастгоњњои саноатї ва мошин, ронандагон ва операторони
дастгоњњои
њаракатдињанда, ронандагони мошинњои сабукрав, фургонњо ва мотосиклњо,
ронандагони мошинњои боркаш ва автобусњо.
Ќайди 9. «Кормандони беихтисос дар ҳама соҳаҳо»
Хизматгорон ва фаррошон, шўяндагони воситањои нақлиёт ва тирезашўйњо,
љомашўйњо ва дигар фаррошони дастї, кормандони беихтисоси кишоварзї ва
хољагињои љангал, моњипарварї ва моњигирї, кормандони беихтисоси машѓул дар
саноати истихрољ, сохтмон, саноати коркард ва дар наќлиёт, кормандони беихтисос,
машѓули дар саноати коркард, кормандони беихтисос дар соњањои нигоњдории
наќлиёт, ёварон дар тайёрнамудани хўрокњо, савдогарони кўчагї ва дигар
кормандони беихтисос, ки њар гунна хизматрасонии кўчагиро иљро менамоянд,
кормандони беихтисоси оид ба љамъкунии партовњо ва дигар кормандони беихтисос.
Ќайди 10. «Қувваҳои мусалаҳ»
Афсарони дар артиш амалкунанда, хизматчиёни њарбї унвони ѓайри афсарї.

Саволи 18. Кори Шумо дар ҳудуди маҳалли аҳолинишине,
ки истиқомат мекунед, ҷойгир аст
Аломати “ҳа” ба пурсидашавандае, ки ҷои кораш дар ҳудуди маҳалли
аҳолинишине, ки истиқомат мекунад, ҷойгир шудааст, гузошта мешавад. Тартиби
пур кардан дар савол 4 дар бораи “Ҷойи таваллуд” оварда шудааст нигар ба саҳифаи
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Агар пурсидашаванда берун аз маҳалли аҳолинишине, ки дар он истиқомат
мекунад, (дигар шаҳр, ноҳия, давлат) кор карда бошад, пас аломати «не» гузошта
мешавад ва баъдан дар қисми махсус ҷудо карда шуда номгўи шаҳр ё ноҳия ё дигар
давлат, ки ҷои кор он ҷо воқеъ гардидааст, навишта мешавад. Агар пурсидашаванда
дар ҳудуди дигар давлат кор карда бошад, он гоҳ танҳо номи давлат мисол,
Узбекистон навишта мешавад.
Шахсоне, ки ҷойи корашон дар ҳудуди маҳалли шаҳрии ҳамин ноҳия, вале
ҷойи истиқоматӣ дар маҳалли аҳолинишини деҳоти ҳамин ноҳия ҷойгир аст, дар
сатри "шаҳр" номи шаҳр навишта мешавад. Ҳамин тартиб барои шахсоне, ки дар
маҳалҳои шаҳрии ҳамин ноҳия зиндагӣ мекунанд, аммо дар деҳоти ҳамин ноҳия кор
мекунанд, таъллуқ дорад.
Тартиби пур кардан, дар савол 4 дар бораи “Ҷойи таваллуд” оварда шудааст,
нигар ба саҳифаи 19;
Мисол: 1. Б. Шарипов дар шаҳри Ваҳдат истиқомат мекунад, аммо дар деҳаи
Андигони ҳамин ноҳия кор мекунад. Ба вай 2 "не" аломатгузорӣ карда, дар он 2
“ноҳия” аломатгузорӣ карда дар сатр ҷойгир аст “Ваҳдат” навишта мешавад, ки дар
онҷо кор мекунад.
2. Усмонов К. дар деҳаи Янгиободи ноҳияи Турсунзода истиқомат мекунад,
аммо дар ш. Турсунзода кор мекунад. Ба вай 2 "не" аломатгузорӣ карда, дар он 1
“шаҳр” аломатгузорӣ карда дар он номгӯи дар сатри шаҳр “Турсунзода” навишта
мешавад.
3. Ризвонов С. дар ноҳияи Шуғнони ВМКБ зиндагӣ мекунад, аммо дар Хоруғ
кор мекунад. Ба вай 2 "не" аломатгузорӣ карда, дар он номгӯи дар сатр ҷойгир аст,
шаҳр “Хоруғ” навишта мешавад.
4. Сафаров Ш. дар ноҳияи Вахш зиндагӣ мекунад, аммо дар ноҳияи Ҷ. Румӣ
кор мекунад. Ба вай аломати 2 «не» аломатгузорӣ намуда, дар сатр ҷойгир аст "Ҷ.
Румӣ" навишта мешавад.
Бо хусусияти саёҳати мусоҳиба (роҳнамо, боркунакҳо, ҳавопаймоҳо ва ғ.), Ҷои
кор дар ҷойи бақайдгирии шартномаи меҳнатӣ муайян карда мешавад.
Саволи 19. Мақом дар машғулият
Агар пурсидашаванда якчанд ҷои кор дошта бошад, пас маълум кардан лозим
аст, ки вай кадомашро асосӣ меҳисобад ва ҳамаи саволҳо аз рўи ҷои кори асосии вай
пур карда мешаванд. Дар ҳолати мушкилоти пурсидашаванда ҳангоми муайян
кардани ҷои кори асосӣ саволҳо оиди машғулият ба ҳамон коре тааллуқ доранд, ки
шумораи зиёди соатҳо дар он сарф шудаанд ва ё ҳамон, ки даромади зиёд меорад.
Агар пурсандашаванда дар давоми ҳафтаи тадқиқотӣ ҷои кори асосиашро
иваз карда бошад, савол ба ҳамон коре тааллуқ дорад, ки онро дар охири ҳафта иҷро
кардааст.
Ба яке аз гуфтаҳои мувофиқи овардашуда аломат гузоред.
Рамзи 1 - «кироякор» (аз рўи шартнома ё маслиҳати даҳонӣ) ба онҳое
аломатгузорӣ карда мешавад, ки аз рўи шартнома, созишнома ё маслиҳати даҳонӣ бо
маъмурияти корхона, ташкилот, муассисаи шакли моликияташ гуногун, хоҷагии

деҳқонӣ ё бо корфармои фардӣ барои мукофот дар шакли музди меҳнат (дар шакли
пулӣ ё маҳсулотӣ) кор кардаанд.
Ин аломат инчунин гузошта мешавад:
- ба интихобшудагон, таъиншудагон ё тасдиқшудагон ба вазифаи
идоракунандагон, директорон ва шахсони дигаре, ки ҳамчун роҳбар маош мегиранд;
- хонандагон ва таҷрибаомӯзон, ки маош мегиранд;
- ба аъзоёни оила, ки дар корхонаи оилавӣ бо музд кор мекарданд ва аз
ҳуқуқҳояшон истифода мебурданд ва дар ҳамин асос мисли дигар иҷрокунандагони
чунин кор маош мегирифтанд;
- ба хизматчиёни ҳарбӣ;
- ба хизматкунандагони муассисаҳои динӣ.
Ба “худмашғул” гуруҳҳои зерин дохил мешаванд:
Рамзи 2.1 – «корфармо» бо идоракунии корхонаи шахсии худ, хоҷагии деҳқонӣ
ё фаъолияти тиҷоратӣ банд буда, бо ҷалб кардани кормандон дар асоси доимӣ як ё
зиёдтар кироякорро истифода мебурданд.
Рамзи 2.2 – «машғулияти инфиродӣ» - ба онҳое аломатгузорӣ карда мешавад,
ки бо шартҳои худмашғулшавӣ фаъолияти иқтисодиро иҷро мекунанд ва дар асоси
доимӣ кироякоронро истифода намебаранд ё онҳоро аз маврид то маврид ҷалб
мекунанд.
Рамзи 2.3 – “ дар хоҷагии ёрирасони шахсӣ машғулбуда”. Ба онҳое, қайд карда
мешавад, ки дар қитъаи наздиҳавлигии шахсии худ кор мекунанд ва аз фаъолияти худ
даромад доранд.
Рамзи 2.4 - «аъзои кооперативи истеҳсолӣ» - ба онҳое аломатгузорӣ карда
мешавад, ки дар кооперативҳои истеҳсолӣ кор мекунанд ва аъзои он буда, ҳуқуқҳои
баробар дар масъалаҳои қабули қарорҳое, ки ба ташкили истеҳсолот, фурўши
маҳсулот ва ё фаъолияти дигар, сармоягузорӣ ва тақсим намудани даромад байни
аъзоён тааллуқ доранд, иштирок мекунанд. Кироякорони кооперативҳои истеҳсолӣ
ба ин гурўҳ тааллуқ надоранд, ба онҳо «кироякор» аломатгузорӣ карда мешавад (аз
рўи шартнома, созишнома ё маслиҳати даҳонӣ).
Рамзи 2.5 - «корманди бемузди корхонаи оилавӣ» ба шахсоне аломатгузорӣ
карда мешавад, ки бемузд дар муассисаи оилавӣ кор мекунанд.
Рамзи 3 – “дигар” ба шахсоне гузошта мешавад, ки мақоми машғулияти дар
боло зикр нашуда, доранд.

Саволи 20.1 барои шахсоне, ки ба саволи 15 “не” ҷавоб додаанд
Саволи 20.1 Дар муддати моҳи охир кор ҷустуҷў намудед?
Савол танҳо ба шахсони синни 15–сола ва калонтар, ки дар саволи 15 «не»
аломат гузошта шудааст, яъне ба онҳое, ки дар давоми ҳафтаи пеш аз барўйхатгирӣ
кор ё машғулият надоштанд, пур карда мешавад.

Ба онҳое, ки дар давоми 4 ҳафта ба ҷустуҷўи кор фаъолона машғул буданд ё ин
ки кўшиш намуданд, ки кори шахсӣ ташкил намоянд, аломати 1 «ҳа» гузоред.
Ҷустуҷўи кор – ин муроҷиат ба:
- хадамоти давлатӣ ё тиҷоратии шуғл;
- роҳбарияти корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо, соҳибкор;
- дўстон, шиносон ва хешу таборон барои кўмак.
- дар саҳифаҳои маърўза ва маҷаллаҳо эълонҳо ҷой кардан, ба эълонҳое, ки дар
ҷустуҷўи коргар мебошанд, ҷавоб додан;
- ҷараёни ташкил намудани кори шахсӣ (дастрас намудани иҷозатнома ё
литсензия, ҷустуҷўи мавқеи ҷойгиршавӣ, интихоби мошину таҷҳизот ва монанди
онҳо).
Агар шахсоне, ки дар давоми 4 ҳафта кор ҷустуҷўй накарданд аломати 2 «не»
аломатгузорӣ карда мешавад ва дар ин ҳолат ба саволи 20.2 гузаштан зарур аст.
Аломати 2 «не» ба шахсе аломатгузорӣ карда мешавад, ки кор ё машғулияти
даромаднок надорад ва онро ҷустуҷў намекунад.
Саволи 20.2 Агар ба Шумо кори муносиб пешниҳод мекарданд, оё Шумо
метавонистед ба он дар 2 ҳафтаи наздик шурӯъ намоед?
Агар пурсидашаванда дар ду ҳафтаи наздик ба кор шурўъ карда тавонад
аломати 1 «ҳа» аломатгузорӣ карда мешавад. Агар пурсидашаванда ба кор шурўъ
карда натавонад, аломати 2 «не» гузошта ба саволи 20.3 гузаред.
Саволи 20.3 Сабабҳои асосии ҷустуҷӯ накардани корро нишон диҳед?
Шахсоне, ки дар ҷустуҷуи кор набуданд, як сабаби асосии ҷустуҷў накардани
корро маълум карда, аломати дахлдорро гузоред:
- «кор пайдо кардам ва дар 2 ҳафтаи наздик ба кор шурўъ менамоям» - рамзи 1,
агар пурсидашаванда кор пайдо карда бошад ва ба он дар давоми 2 ҳафтаи наздик
шурўъ намояд;
- «кор пайдо кардам ва ҷавобашро интизорам» - рамзи 2 ба шахсоне
аломатгузорӣ карда мешавад, ки кор пайдо кардаанд ва оғози корро дар давоми
мӯҳлати муайян интизоранд;
- “саршавии мавсимро интизорам” – рамзи 3 ба шахсоне аломатгузорӣ карда
мешавад, ки ба корҳои мавсимӣ машғуланд;
- «имконияти кор пайдо карда наметавонам» - рамзи 4 ба шахсоне аломатгузорӣ
карда мешавад, ки кор пайдо карда наметавонанд;
- «ба корҳои хоҷагии хонавода машғулам» - рамзи 5 ба шахсоне аломатгузорӣ
карда мешавад, ки кор ҷустуҷў намекунанд, зеро ўҳдадориҳои рўзғорро дар
хонаводаи шахсиашон бе музд иҷро мекунанд (масалан пухтани хўрок, рўбучин,
ғамхорӣ дар ҳаққи кўдакон ва аъзоёни дигари оила);
- «аз рӯи вазъи саломатӣ» - рамзи 6 ба онҳое аломатгузорӣ карда мешаванд, ки
дар лаҳзаи барӯйхатгирӣ бемор ҳастанд ва аз рӯи вазъи саломатӣ кор карда
наметавонанд;

- «маъюбони гуруҳи 1 » - рамзи 7 барои онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки
маъюбони гурўҳи якум мебошанд, ки доимӣ ё дарозмуддат фаъолияти меҳнатиро гум
кардаанд. Илова бар ин, чунин беморон ба нигоҳубини доимӣ ва ғамхории махсус
ниёз доранд. Чун қоида, ба онҳо беморон бо бемориҳои ҷиддӣ, масалан, беморони
саратон дар марҳилаи охирин, шахсони комилан фалаҷшуда, шахсони бе пою даст
ҷудошуда дохил мешаванд. Шахсони куру нобинои модарзод ё гирифтори ин намуд
низ, ба маъюбони гурӯҳи якум тааллуқ доранд.
- «маъюбони гуруҳи 2» - рамзи 8 барои онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки
маъюбони гурӯҳи дуюм мебошанд одамони гирифтори мушкилоти назарраси
саломатӣ дошта бошад ва қариб тамоман бекор карда мешаванд. Дар ин ҳолат,
маъюбони гурӯҳи дуюм ба нигоҳубини доимӣ ниёз надоранд, вале аксаран барои
ҳаёти мӯътадил онҳо ба маблағҳои махсус ниёз доранд.
- «маъюбони гуруҳи 3» - рамзи 9 барои онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки
маъюбони гурӯҳи сеюм мебошанд, ки одамони гирифтори нокифоягии эҳтиёҷоти
иҷтимоие, ки ҳифзи иҷтимоӣ ё кӯмаки иҷтимоӣ талаб мекунад, ки дар натиҷаи
мушкилоти саломатӣ бо бемориҳои вазнин ё мунтазам вазнинии узвҳои бадан, ки аз
бемориҳо, оқибатҳои ҷароҳат ё норасоиҳо ба таври ҷиддӣ ё мунтазам маҳдуд
нашудаанд ва монади инҳо дохил мешавад.
- «маъюби аз кӯдакӣ» - рамзи 10 ба онҳое аломатгузорӣ карда мешаванд, ки
гирифтори камбудиҳо ё ҷароҳати вазнин ҳангоми таввалуд то ҳаждаҳсола гирифтанд
ва дар оянда бо сабаби беморӣ маъюб шуданд (инчунин то ҳаждаҳсола);
- «ба нафақа баромадан» - рамзи 11 ба онҳое аломатгузорӣ карда мешаванд, ки
нафақагиранд ва дар лаҳзаи барӯйхатгирӣ ягон намуд машғулият надоранд;
- «дигар сабаб» рамзи 12 ба шахсоне аломатгузорӣ карда мешавад, ки бо
сабаби дигар кор ҷустуҷў намекунад (масалан, ба кор кардан эҳтиёҷ надорад, таҳсил
дар муасиссаҳои таълимии рўзона ва монанди инҳо).
Барои занҳои синни 15– сола ва калонсол
Саволи 21.1 Чанд фарзанд таваллуд кардаед
(бе ҳисоби мурда таваллудшудагон)
Ба занҳои синну соли 15-сола ва калонтар (дар ақди никоҳ қарор дошта ва дар
ақди никоҳ набуда) дар росткунҷаҳои махсус шумораи умумии кўдакони
таваллудшуда, бе ҳисоби мурда таваллудшудагон гузошта мешавад, аз онҳо чандто
духтар ва чандто писар таваллуд кардаед, нишон диҳед новобаста аз он, ки оё кўдакон
дар айни замон дар қайди ҳаёт ҳастанд ё не, ба ҳайати хонаводаи ин зан дохил
мешаванд ё алоҳида истиқомат мекунанд.
Дар баробари ин, кўдакони писархонд (духтархонд) шуда, ё ба ҳимоя
гирифташуда, инчунин фарзандони шавҳар аз оилаи пештара ба шумораи
фарзандони таваллудкардаи ҳамин зан дохил карда намешаванд.
Агар зан ягон фарзанд таваллуд накарда бошад, пас «0» навишта мешавад.
Ба занҳои аз 15–сола хурдтар ҷавоб ба ин савол пур карда намешавад, ҳатто
агар онҳо фарзанд ҳам таваллуд карда бошад.
Агар ба саволи 21 «0» навишта шуда бошад, пас пурсиш ба анҷом расид.

Саволи 21.2 Аз фарзандони таваллудшуда чандтоашон дар қайди ҳаёт ҳастанд
Дар росткунҷаҳои махсус шумораи фарзандон – писарон ва духтароне, ки дар
лаҳзаи ҳисобгирии аҳолӣ дар қайди ҳаёт буданд, новобаста аз он, ки онҳо ба ҳайати
хонаводаи ҳамин зан дохил мешаванд ё алоҳида истиқомат мекунанд, нишон дода
мешаванд.
Саволи 21.3 Шумо дар кадом сол фарзанди якуматонро таваллуд кардаед?
Дар росткунҷаҳои махсус моҳ ва соли фарзанди якум таваллуд кардашударо
нависед.

VI.НИШОНДОДҲО ДАР БОРАИ ПУР КАРДАНИ ШАКЛИ 3
«ШАРОИТҲОИ МАНЗИЛИ АҲОЛӢ»
Шакли 3 «Шароитҳои манзили аҳолӣ» ба ҳамаи биноҳое, ки дар онҳо аҳолии
доимӣ истиқомат мекунад, тартиб дода мешавад.
Дар ҳар як шакли 3 маълумотҳои асосӣ (рақами шўъбаи рўйхатгирӣ, қитъаҳои
дастурдиҳӣ ва ҳисобгирӣ) ва рақами Рўйхат, ки дар дар шакли 1 «Рӯйхати
истиқоматкунадагони бино» нишон дода шудааст, гузоред.
Ҷавобҳо ба саволҳои 1, 2, 3, 4 варақаи барўйхатгирии шакли 3 барои биное, ки
дар он аҳолии доимии дар Рўйхат навишташуда (шакли 1) истиқомат мекунад, пур
карда мешаванд. Ба ҳамаи шахсоне, ки дар манзили мазкур муваққатан истиқомат
мекунанд, ҷавобҳо ба саволҳои шакли 3 пур карда намешаванд.
Саволҳои 5, 6, 7, 8 ба хонаводаҳои хусусӣ пур карда мешаванд, ки дар манзили
мазкур доимӣ истиқомат мекунанд.

Саволҳои шакли 3 ба хонаводаҳои дастаҷамъона ва бехонаҳо пур карда
намешаванд.

Саволи 1. Навъи манзили истиқоматӣ
Ба яке аз гуфтаҳои овардашуда аломати дахлдор гузошта мешавад.
Агар хонае, ки дар он як хонавода истиқомат кунаду ба шаҳрвандон ҳамчун
ҳуқуқи моликияти шахсӣ тааллуқ дошта бошад, дар он сурат рамзи 1 - «хонаи
инфиродии истиқоматӣ» аломатгузорӣ карда мешавад.
Рамзи 1 - «хонаи инфиродии истиқоматӣ» инчунин барои онҳое аломатгузорӣ
карда мешавад, ки дар бўстонсаройҳо истиқомат мекунанд.
Агар хона ду ё зиёда квартира дошта бошад, ки баромадгоҳҳои алоҳида ба
қитъаи замини назди хона ва ё бинои истифодаи умумии ҳамин хона доранд, пас
чунин хона бисёрквартирадор ҳисобида мешавад. Дар хонаи бисерквартирадор

манзилҳои истиқоматӣ метавонанд навъи «квартираи алоҳида», «квартираи
коммуналӣ» ва ё «хобгоҳ» дошта бошанд.
Квартира – манзили сохташ алоҳидаро дар хонаи бисёрквартирадор эътироф
мекунанд, ки имконияти дастрасии бевоситаро ба ҷойҳои истифодаи умумии хонаи
зеринро таъмин мекунад ва аз як ё якчанд ҳуҷра, инчунин аз ҷойҳои истифодабарии
ёрирасон иборат аст, ки барои қонеъ намудани эҳтиёҷоти маишӣ ва эҳтиёҷоти
дигари шаҳрвандон муқаррар карда шудаанд, ки бо истиқомат дар чунин манзили
алоҳида алоқамандӣ доранд.
Агар бино (квартира) ба ду бино таҷҳизонида шуда бошад, ки ду
даромадгоҳ, ду ҷой барои тайёр намудани хўрок, ду мустароҳ дорад ва байни онҳо
алоқаи дохилӣ мавҷуд нест, пас он ҳамчун ду бинои истиқоматӣ (квартираи)
алоҳида ҳисобида мешавад.

Агар як хонавода квартираи алоҳидаро ишғол карда бошад, аломати мутобиқи
гуфтаи «квартираи алоҳида» – рамзи 2 гузошта мешавад.
Агар хонавода дар хонаи инфиродӣ ё квартираи алоҳида истиқомат намояду,
вале танҳо як қисми масоҳати хона ё квартираро ишғол карда, қисми боқимондаро ба
иҷора диҳад, дар ин ҳолат чунин ҳисобида мешавад, ки хонавода дар хонаи инфиродӣ
ё квартираи алоҳида истиқомат мекунад.
Агар хонаводаҳо дар квартирае истиқомат кунанд, ки барои он ду ё зиёда
суратҳисоб кушода шудааст, пас аломат мувофиқи гуфтаи рамзи 3 – «квартираи
коммуналӣ» гузоред. Ба хонаводаҳое, ки дар ҳуҷраҳои хусусикунонидашудаи
квартираҳои коммуналӣ истиқомат мекунанд, аломатро мувофиқи гуфтаи рамзи 3 «квартираи коммуналӣ» гузошта мешавад. Инчунин ба хонаводаҳое, ки дар хонаҳои
навъи долон истиқомат мекунанд, вале хобгоҳ шуморида намешаванд, аломат ба
рамзи 3 - «квартираи коммуналӣ» гузоред.
Ба хонаводаҳое, ки дар хобгоҳҳо истиқомат мекунанд, новобаста аз намуди
сохти хона - квартирагӣ, долонӣ, сексионӣ, барак аломат мутобиқан мувофиқи
гуфтаи «ҳуҷра, квартира дар хобгоҳ» рамзи 4 аломатгузорӣ карда мешавад.
Хобгоҳ – бинои истиқоматӣ ё манзил дар хонаи истиқоматӣ ва сохтмони
ғайриистиқоматӣ ҳисобида мешавад, ки барои он ордери ягона дода шудааст ва ё
ордер надорад, зеро биноҳои хобгоҳ аз биноҳои ғайриистиқоматӣ мувофиқ карда
шудаанд, ки дар ҳудуди корхона (ташкилот) ҷойгир мебошанд.
Ба ҳайати кормандони хизматрасонии муассисаҳои хизматрасонии иҷтимоӣ ва
тиббӣ, ки дар квартираҳо ё ҳуҷраҳои назди ин муассисаҳо истиқомат мекунанд,
аломатро мувофиқи тавсифи манзили истиқоматии онҳо гузоред, масалан, рамзи 2 «квартираи алоҳида» ва ё рамзи 3- «квартираи коммуналӣ», масалан, ҳуҷраи духтур
дар беморхона, ҳуҷраи омўзгор дар мактаб (ба ин гурўҳҳои аҳолӣ рамзи муассиса аз
шакли 1-и Рӯйхат гузошта намешавад).
Ба шахсоне, ки дар меҳмонхонаҳо, мотелҳо, манзилҳо барои меҳмонон ва
ғайра истиқомат мекунанд, аломатро мувофиқи гуфтаи рамзи 5- «меҳмонхона»
гузоред.

Агар хонавода дар юрта, вагонча ва монанди инҳо истиқомат кунад, пас
аломатро мувофиқи гуфтаи рамзи 6 «дигар манзили истиқоматӣ» гузоред ва навъи
манзилро дар ҳошияи махсус ҷудо кардашуда нависед.
Агар дар савол аломатҳои «меҳмонхона», «дигар манзили истиқоматӣ»
гузошта шуда бошанд, пас саволҳои боқимонда пур карда намешаванд ва аз рӯи
шакли 3 пурсиш ба охир расид.
Саволи 2. Масоҳати хонаи инфиродии истиқомат,
квартираи алоҳида ё коммуналӣ (м2)
Дар ҷавоб ба ин савол дар росткунҷаҳои махсус барои гузоштани рақамҳо
масоҳати умумӣ ва истиқоматии бинои мазкур, хонаи инфиродӣ, квартираи алоҳида
ё коммуналӣ бо метри мураббаи бутун (бе нишонаҳои даҳӣ)-ро нависед.
Ҳангоми бутун кардани ҳаҷми касрии масоҳат то ҳосил шудани адади бутун
мувофиқи тартиби зерин амал кардан зарур мебошад: агар баъд аз адади бутун аз даҳ
панҷ ё зиёд ояд, ба қисми бутуни рақам як ҳамроҳ карда мешавад, агар аз даҳ панҷ
камтар ояд, пас қисми касрии рақам гирифта мешавад (масалан, рақамҳои 83,50; 83,54
то 84 бутун карда мешаванд, рақами 83,49 бошад то 83).
Масоҳати умумии бинои истиқоматӣ дар хонаи инфиродӣ, як қисми хонаи
инфиродӣ, дар квартираи алоҳида ё коммуналӣ ҳамчун масоҳати умумии ҳамаи
ҳуҷраҳои истиқоматӣ (аз он ҷумла, масоҳати манзар, айвону пешайвон, ки
гармшаванда мебошаду барои истиқомат дар давоми тамоми сол мусоид аст) ва
манзилҳои ёрирасон (ошпазхонаҳо, пешайвонҳо, долонҳои дохили квартира, ваннаю
душхонаҳо, ҳоҷатхонаҳо, саройчаҳою анборхонаҳо ё ҷевонҳои сохташудаи хоҷагӣ)
муайян карда мешавад.
Ба масоҳати умумӣ ҳамроҳ карда намешавад:
- майдончаи зина, зинапоя, даҳлез, толори лифт, дарвозахона, долон (ғайр аз
дохили квартира) миёнсарой (вестибюлҳо);
- манзили боз сохташудаи гармнашаванда (айвону пешайвон, балконҳо,
пешайвонҳою манзарҳо ва болохонаҳо);
- гаражҳо;
- ошпазхонаи тобистонаи алоҳида истода, ҳаммом, сарой, сўҳбатҷой ва
ғайраҳо.
Ба масоҳати истиқоматӣ масоҳати ҳамаи ҳуҷраҳои истиқоматии бинои мазкур
бе назардошти масоҳати ҷевонҳои сохташуда ҳамроҳ карда мешавад.

Саволи 3. Шумораи ҳуҷраҳо дар хонаи инфиродӣ, квартира
Дар ҷавоби ин савол, дар росткунҷаҳои махсус барои рақамгузори шумораи
ҳуҷраҳои истиқоматӣ, ки дар хонаи инфиродӣ, квартираи алоҳида, квартираи
коммуналӣ вуҷуд дорад (масалан 1, 2, 3 ва ғайра), навишта мешавад.

Манзараҳо, болохонаҳо, пешайвонҳо ва айвонҳои гарм кардашуда, ки барои
истиқомати доимӣ дар давоми сол таҷҳизонида шудаанд, ба ҷумлаи ҳуҷраҳои
истиқоматӣ дохил карда мешаванд.
Ба шумораи ҳуҷраҳои истиқоматӣ дохил карда намешаванд: ошпазхонаҳо,
толорҳо, долонҳо, ваннаю душхонаҳо, саройчаю амборхонаҳо, балконҳо,
пешайвонҳо ва биноҳою ҳуҷраҳои ёридиҳанда.
Саволи 4. Шумо ва аъзоёни хонавода, ягон манзили истиқоматии дигар доред?
Агар хонавода дорои манзилҳои иловагӣ бошад, ки дар ин ҳолат зиндагӣ
намекунад ё ба иҷора додааст, бояд аломати «ҳа» гузошта шавад ва ба саволи дар
ҷойҳои махсус барои пур кардани рақамҳо,шумораи чунин манзилҳо бо нишон
додани ҳуҷраҳои онҳо навишта шавад. Агар хонавода манзили иловагӣ (квартира)
надошта бошад, пас бояд қайд «не» аломатгузорӣ карда шавад.
Саволи 5. Мавҷудияти коммуникатсия
Аломатро мувофиқе, ки дар манзил мавҷуд аст, қайд намоед:
Рамзи 1 - «алоқаи телефонии симӣ (статсионарӣ)» - дар ҳар як манзили
истиқоматӣ хати телефон гузаронида шудааст. Муштариёни алоқаи телефонии симӣ
(статсионарӣ) метавонанд телефонҳои инфиродӣ, мувозӣ ва ҷуфт кардашуда дошта
бошанд. Алоқаи мобилӣ ва радифӣ ба алоқаи телефонии доимӣ тааллуқ надоранд ва
дар ин маврид аломат гузошта намешавад;
Рамзи 2 - «мавҷгири телевизиони моҳворагӣ» - дар манзили истиқоматӣ
антеннаи телевизионӣ ҷойгир карда шудааст (ҳамаи навъҳо)
Рамзи 3 - «сими радио (нуқтаи радио)» дар манзили истиқоматӣ васлак барои
сими радио шинонда шудааст. Агар аз нуқтаи радио раддияти ихтиёрӣ ба таври
ҳуҷчатӣ тартиб дода шуда бошад, пас манзил бо нуқтаи радио таҷҳизониданашуда
ҳисоб мешавад;
Саволҳои 6 - 8 шакли 3 танҳо ба ҳар хонаводаи шахсие, ки дар бинои мазкур
доимӣ истиқомат мекунад, пур карда мешаванд (хонаи инфиродӣ, квартираи алоҳида
ё коммуналӣ). Агар дар бино як хонавода истиқомат намояд – як сатри сутун пур
карда мешавад, агар ду ё зиёда хонавода истиқомат намояд – як сатрӣ барои ҳар як
хонавода пур карда мешавад.
Пеш аз пур кардани саволи 6, дар росткунҷаҳои махсус рақами тартибии аъзои
аввали хонавода дар ҳудуди манзил аз сутуни А рўйхати истиқоматкунандагон
(шакли 1) навишта мешавад. Агар хонавода манзили истиқоматиро аз шаҳрвандони
алоҳида ба иҷора гирад, нишонаи «манзилро аз шаҳрвандони алоҳида иҷора мегирад»
- ро аломатгузорӣ намоед.
Саволи 6 «Манзиле, ки хонаводаи Шумо ишғол мекунад,
дар моликияти кист?»
Яке аз гуфтаҳоро аломатгузорӣ намоед. Барои ҳар як хонаводае, ки дар
манзили мазкур истиқомат мекунад, нишонаи лозимиро интихоб намоед:

рамзи 1 - «дар моликияти шахсии шахсони ҳамин хонавода» аломатгузорӣ
карда мешавад, агар манзиле, ки хонавода ишғол кардааст ба моликияти шахсии
шахсоне (ё аққалан як шахс), ки дар ҳамин манзили истиқоматӣ (аз он ҷумла, манзили
хусусӣ кунонидашуда) зиндагонӣ мекунанд ва аъзоёни ҳамин хонавода ба ҳисоб
мераванд;
рамзи 2 - «дар моликияти шахсии шахсони дигар ё ташкилотҳо» аломатгузорӣ
карда мешавад, агар манзиле, ки хонавода ишғол мекунад ба моликияти шахсии
шахсони ҳуқуқӣ ё шахсони хусусӣ дохил шуда бошад, ки аъзоёни ҳамин хонавода
нестанд (ҳатто дар ҳолате, ки агар ин шахсони хусусӣ дар ҳамин манзили истиқоматӣ,
вале дар хонаводаи дигар истиқомат кунанд);
рамзи 3 - «дар моликияти давлатӣ» аломатгузорӣ карда мешавад, агар манзиле,
ки хонавода ишғол мекунад ба ҳуқуқи моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомотҳои
ҳокимияти маҳаллӣ тааллуқ дошта бошад ё дар ихтиёри хоҷагидорӣ ё идораи
таъҷилии корхонаҳои давлатӣ ё муассисаҳо қарор дорад (мазили муассисавӣ).
Саволи 7. Шумораи ҳуҷраҳои ишғолкардашуда
Дар ҷавоб ба ин савол дар росткунҷаҳои махсус барои гузоштани рақамҳо,
шумораи ҳуҷраҳои истиқоматӣ, ки хонаводаи мазкур ишғол мекунад, навишта
мешаванд (масалан, 1, 2, 3). Агар хонавода на ҳамаи ҳуҷра, балки танҳо қисми онро
ишғол намояд, он гоҳ рамзи 99 «қисми ҳуҷра» аломатгузорӣ карда мешавад.
Саволи 8. Мавҷуд будани компютер, Интернет ва телефони мобилӣ дар хонавода
Агар дар хонавода дилхоҳ компютер мавҷуд бошад, дар он сурат аломат
мутобиқи рамзи 1 гузошта мешавад. Дар ҳолати мавҷуд будани Интернет ҳамчунин
аломат мутобиқи рамзи 2 гузошта мешавад. Рамзи 3 мавҷудияти телефони мобилӣ,
ки дар ҳар як хонаводае, ки дар манзили истиқоматӣ истиқомат мекунад, нишон дода
мешавад.

VII.НИШОНДОДҲО ОИД БА ПУР КАРДАНИ ШАКЛИ 4
«ФОНДИ МАНЗИЛ»
Шакли 4 «Фонди манзил» барои хонаҳои истиқоматӣ ғайриистиқоматӣ
новобаста аз мансубияти онҳо ва аз он, ки дар он аҳолӣ истиқомат мекунад ё не,
тартиб дода мешавад. Агар дар ҳудуди китъаи ҳисобгирӣ хонаҳои вайрона, садамавӣ,
сохтмонаш ба охир нарасида бошанд ва дар онҳо аҳолӣ истиқомат намекунад, дар ин
ҳолат ба чунин хонаҳо шакли 4 «Фонди манзил» пур карда намешавад.
Барои биноҳои бисёрквартирадор шакли 4 «Фонди манзил»–ро дар якум
квартираи ҳар як қитъаи ҳисобгирӣ пур карда мешавад. Агар бинои
бисёрквартирадор ба ду ё зиёда қитъаҳои ҳисобгирӣ ҷудо шуда бошад, пас шакли 4ро ҳисобчие, ки квартираи якум дохил мешавад пур мекунад.
Агар бинои бисёрквартирадор байни ду ва ё якчанд қитъаҳои дастурдиҳӣ
тақсим шуда бошад, дар ин ҳолат танҳо як шакли 4 пур карда мешавад ва ин шаклро

ҳисобчии якум, ки ба қитъаи ҳисобгирии ӯ квартираи якуми бинои мазкур тааълуқ
дорад, пур мекунад ва дигар ҳисобчиёни бинои мазкур шакли 4 пур намекунанд.
Саволи 1. Навъи бино (хона)
Ба яке аз гуфтаҳои дахлдор аломат гузоред.
- «хонаи инфиродӣ (коттедж)» - рамзи 1;
- «хонаҳо барои истиқомати мавсимӣ» - рамзи 2;
- «бинои бисёрквартира» - рамзи 3;
- «хобгоҳ» - рамзи 4;
- «меҳмонхона» - рамзи 5;
- «бинои ғайри истиқоматӣ» - рамзи 6;
- «дигар намуд» - рамзи 7.
Агар рамзи 7 аломатгузорӣ шуда бошад, он гоҳ навъи бино нишон дода шавад.
Агар дар савол аломатҳои «меҳмонхона», «бинои ғайри истиқоматӣ» ва «дигар
намуд» гузошта шуда бошанд, пас саволҳои боқимонда пур карда намешаванд ва аз
рӯи шакли 4 пурсиш ба охир расид.
Саволи 2. Давраи сохтмони бино (хона)
Ба яке аз гуфтаҳои дахлдор аломат гузошта мешавад:
1. То соли 1950;
2. Солҳои 1951-1970;
3. Солҳои 1971-1990;
4. Солҳои 1991-2000;
5. Солҳои 2001-2010;
6. Солҳои 2011-2018.
Ҳангоми муайян кардани давраи сохтмони бино соле, ки ин бино ба истифода
дода шуда буд, ба назар гирифта мешавад. Масалан, агар сохтмони бинои
истиқоматӣ соли 2000 - ум оғоз шуда, соли 2002 ба охир расидааст, пас аломати «2001
- 2010» гузошта мешавад.
Ҳангоми бозсозӣ, сохтмони иловагӣ, васеъшавии сохтмони бино соли ба
истифода дода шудани манзил - соли сохтмони ибтидоӣ ҳисоб карда мешавад.
Саволи 3. Маводи деворҳои беруни бино (хона)
Ба яке аз гуфтаҳои дахлдор аломат гузошта мешавад.
Агар хона аз хишти пухта сохта шуда бошад, аломати «хишти пухта» - рамзи
1 гузошта мешавад.
Агар хона аз хишти хом сохта шуда бошад, рамзи 2 “хишти хом” гузошта
мешавад.
Агар хона аз хишти сементӣ (сементблок) сохта шуда бошад, рамзи 3 “хишти
сементӣ (сементблок)” гузошта мешавад.
Агар хона аз санги табиӣ ё санги сунъӣ сохта шуда бошад, аломати «санг» рамзи 4 гузошта мешавад.

Агар хона аз пайвандҳои бетонӣ, бетону оҳан ва керамзитӣ - бетонӣ сохта шуда
бошад ва ё аз лавҳаҳои (панелҳои) бетониву оҳанин сохта шуда бошад, аломати
«оҳану бетон, панел» - рамзи 5 гузошта мешавад.
Агар деворҳои хона тахтагин (чӯбин) ва ё пурра васлгаштаи панелӣ аз чӯб
бошанд, он гоҳ аломати «чӯб» – рамзи 6 гузошта мешавад.
Рамзи «чӯб» инчунин дар мавриде аломатгузорӣ карда мешавад, ки агар хонаи
чӯбин бо хишт рӯйкаш карда шуда бошад.
Агар деворҳои хона аз конструксияи яклухт (конструксияи арматурӣ, ки бо
омехтаи бетон рехта шудаанд) сохта шуда бошад, пас аломати «монолит» - рамзи 7
гузошта мешавад. Рӯйкаши берунаи деворҳои хонаҳои монолитӣ метавонад аз хишт,
санги сунъӣ, лавҳаҳои бетонии сабук, лавҳачаҳо ва мисоли инҳо сохта шуда бошад.
Агар деворҳои хона коҳгилӣ ё лойгилӣ бошанд, он гоҳ аломати «коҳгил,
лойгил» - рамзи 8 гузошта мешавад.
Агар деворҳои хона лавҳагии васлшуда, оҳанбаст рехташуда (аз ҷумла, бо
хишт рӯйкаш шуда), бо қамиш қолиб шуда ва ё аз ягон маводи дигар, ки дар боло
номбар нашудааст, сохта шуда бошад, аломати «дигар» - рамзи 9 гузошта мешавад.
Дар ҳолатҳое, ки деворҳои хона аз якчанд намуди масолеҳ сохта шудаанд,
онҳоро ба ҳамон гурӯҳи масолеҳи деворӣ мансуб кардан лозим аст, ки дар ин иморат
зиёдтар мебошанд.
Саволи 4. Маводи боми бино (хона)
Ба яке аз гуфтаҳои мувофиқ аломат гузоред.
Рамзи 1 – ба хонае, ки бомаш аз шифер пӯшанда шудааст;
Рамзи 2 – ба хонае, ки бомаш аз сафол пӯшанда шудааст;
Рамзи 3 - ба хонае, ки бомаш аз панелҳои бетонии бо битум пӯшанда
шудааст;
Рамзи 4 - хонаҳое, ки бомашон аз варақаҳои металлӣ пӯшонида шудаанд,
гузошта мешавад;
Рамзи 5 – бомпӯшҳое, ки аз металли галваника пӯшонидашуда шудааст;
Рамзи 6 – бомпӯшҳое, ки аз андулин пӯшонидашуда шудааст;
Рамзи 7- бомпӯшҳо аз хоку лой пӯшанда шудаанд;
Рамзи 8 - дигар (коҳу хас ва дигарҳо).

Саволи 5. Миқдори ошёнаҳо дар бино (хона)
Дар росткунҷаҳои махсус ҷудокардашуда миқдори ошёнаи хонаи
истиқоматиро нависед (масалан, 1, 10, 12). Гузоштани миқдори ошёнаҳоро дар
хонаҳои шахсӣ фаромӯш накунед.
Саволи 6. Миқдори квартираҳо дар бино (хона)

Шумораи ҳамаи квартираҳоро дар хона ҳисоб карда, бо рақам дар росткунҷаи
махсус ҷудо карда шуда, зери рамзи 1 навишта мешавад
Зери рамзи 2 шумораи квартираҳое, ки дар онҳо касе истиқомат намекунад,
навишта мешавад.
Зери рамзи 3 шумораи квартираҳое, ки онҳоро ташкилотҳо истифода мебаранд
(мағозаҳо, офисҳо, ателеҳо, сартарошхонаҳо ва дигарҳо).
Саволи 7. Бино (хона) дар моликияти кист
Ба яке аз гуфтаҳои дахлдор аломат гузошта мешавад:
рамзи 1 «хусусӣ» - агар ҳамаи манзилҳои истиқоматии хона дар моликияти
шахсӣ бошанд;
рамзи 2 «давлатӣ» - агар манзилҳои истиқоматӣ дар моликияти давлатӣ қарор
дошта бошанд;
рамзи 3 «моликияти омехта» - агар қисми манзилҳои истиқоматии хона дар
моликияти инфиродӣ буда, қисми дигараш дар моликияти давлатӣ ва (ё) моликияти
ҳуқуқӣ қарор доранд;
рамзи 4 «муайян нест» - агар дар моликияти кӣ будани хона муайян нашуда
бошад.
Саволи 8. Намудҳои ободонӣ ва шароитҳои санитарию гигиении бинои (хонаи)
истиқоматӣ
Ба яке аз гуфтаҳои дахлдор аломат гузоред:
рамзи 1 «қувваи барқ» - дар манзил ноқили барқгузарон вуҷуд дорад;
рамзи 2 “манқали барқии рӯйфаршӣ” дар хона “плитаи барқӣ” вуҷуд дорад
(ғайр аз плитаҳои барқии рӯи мизӣ).
газ:
рамзи 3 «шабакавӣ» - дар манзили истиқоматии шахсӣ ва дигар квартираҳои
хонаҳои бисёрквартирагӣ плитаи заминакии газӣ аз шабакаи газӣ таъминшаванда
вуҷуд дорад;
рамзи 4 – «моеъ (баллонҳо)» - дар хонаи шахсӣ ва ҳамаи квартираҳои хонаи
бисёрквартирадор плитаи рӯизаминии газӣ, ки бо гази моеъ (баллон) аз дастгоҳи
гурӯҳӣ, ҳавлигӣ, квартирагӣ ва баллонии инфиродӣ таъмин карда мешавад, вуҷуд
дорад. Хона дорои ошхонаи алоҳида истода низ бо газ таъминкардашуда ҳисоб карда
мешавад, агар дар ошхона плитаи газии заминакии бо гази моеъ (баллон)
таъминшаванда гузошта шудааст.
Бояд қайд кард, ки биноҳое, ки дар онҳо плиткаҳои рӯимизии барқӣ ё газӣ
истифода бурда мешаванд, бо плитаи заминикии газӣ ва ё барқӣ ҷиҳозонидашуда
ҳисоб карда намешаванд;
гармирасонӣ:
рамзи 5 - «марказӣ» - хона аз дегхонаи худи манзили истиқоматӣ, дегхонаи
гурӯҳӣ (кварталӣ), дегхонаи муттаҳид-гашта ва ё ноҳиявӣ гарм карда мешавад;
рамзи 6 - «аз дастгоҳҳои инфиродӣ, дегҳо» - манзили истиқоматӣ аз
обгармкунакҳои квартирагӣ (АГВ), маҳаллӣ, ғайримарказонида, дегҳои хурдҳаҷми

гармкунанда дар асоси газ ва сӯзишвории сахт ва ё дигар манбаъҳои гармӣ гарм
карда мешавад;
рамзи 7 - «бо оташдон (печка)» - хона ба воситаи оташдон гарм карда мешавад.
рамзи 8 - «қувваи барқ» - бо дастгоҳҳои барқӣ.
рамзи 9 – «гармирасонӣ вуҷуд надорад» - дар ҳолати мавҷуд набудани ҳамаи
намудҳои гармидиҳӣ дар хона.
обтаъминкунӣ:
рамзи 10 - «лӯлаи об аз системаи коммуналӣ (умумӣ)» - дар дохили хона
шабакаи обтақсимкунӣ вуҷуд дорад, ки ба он соли дароз об ба таври
марказонидашуда аз лӯлаи об ва ё чоҳи артезианӣ дохил мешавад; хонаи истиқоматӣ
дорои ошхонаи алоҳида истода бо лӯлаи об ҷиҳозонидашуда ҳисоб карда мешавад,
агар дар ошхона ҷумаки (мили) лӯлаи обгузарон аз шабакаи тақсимотии лӯлаи об
вуҷуд дошта бошад;
рамзи 11 - «лӯлаи об аз системаи инфиродӣ» - дар дохили хона шабакаи
обтақсимкунии лӯлаи об вуҷуд дорад, ки ба он об аз шабакаи инфиродӣ дохил
мешавад (масалан, воридшавии об ба манзили истиқоматӣ тавассути дастгоҳи
обтаъминкуние, ки ба тарқиши махсус (скважина) васл карда шудааст ва ё шабакаи
обтақсимкунии инфиродӣ мегузарад);
рамзи 12 - «лӯлаи об берун аз манзил, колонка» - дар дохили хона шабакаи
обтақсимкунии лӯлаи об ва воридшавии об ба хона вуҷуд надорад, он дар берун, дар
кӯча ҷойгир аст;
рамзи 13- «чоҳ, чашма, ва ё манбаи дигари
обтаъминкунӣ» шабакаи
обтаъминкунӣ вуҷуд надорад, аҳолӣ аз манбаъҳои табиӣ ва ғайритабии об истифода
мебарад;
рамзи 14 – “обтаъминкунӣ вуҷуд надорад ” дар ҳолати таъмин набудан бо
ҳамаи намудҳои обтаъминкунӣ.
бо оби гарм таъмин будан:
рамзи 15 - «марказӣ» - дар хона қубури махсуси обгузаронӣ вуҷуд дорад, ки
оби гармро ба таври марказӣ барои эҳтиёҷоти рӯзғори истиқоматкунандагон таъмин
мекунад;
рамзи 16 – «аз дастгоҳҳои инфиродӣ, дегҳо» - обтаъминкунӣ дар хона аз
таҷҳизотҳои махсуси инфиродии обгармкунӣ;
рамзи 17 - «бо оби гарм таъмин намешавад» дар хона шабакаи
марказонидашудаи обтаъминкунӣ ва ё обтаъминкунӣ аз обгармкунакҳои инфиродӣ
вуҷуд надорад;
ванна ва (ё) душхона:
рамзи 18- «ташноб (ванна) дар манзил» - дар хона ташноб ёванна ҳаст;
рамзи 19 – «ташноб (ванна) берун аз манзил» - ташноб ё ванна дар берун
истиқоматгоҳ вуҷуд дорад (дар ҳавлӣ);
рамзи 20 – «ҳамом, сауна»- дар манзили зист ё дар бинои алоҳида ҳаммом ё
сауна ҳаст.
рамзи 21 «ташноб (ванна), ҳамом ва сауна вуҷуд надорад» - ташноб ё ванна
тамоман вуҷуд надорад.
ошпазхона ва ё гўшаи хўрокпазї:

Ошпазхона њамон њуљраеро меноманд, ки барои тайёр намудани хўроки гарм
таљњизонидашуда шудааст ва бештар бо њамин маќсад истифода бурда мешавад, вале
метавонад якваќта њамчун ошхона низ истифода бурда шавад.
Гўшаи хўрокпазї (љои хўрокпазї) - њамон љоеро дар манзили истиќоматї
меноманд, ки барои тайёр намудани хўроки гарм муќаррар карда шудааст ва ба
мањфуми «њуљра» (масалан, дар њуљра – студия) мутобиќ шуда наметавонад.
рамзи 22 – «ошпазхона дар хона» - дар дохили манзили истиќоматї ошпазхона
(ё гўшаи хўрокпазї) љойгир шудааст, ки барои истиќоматкунандагони як манзили
истиќоматї ва ё барои истифодаи умумї муќаррар мешавад.
рамзи 23 «ошпазхона дар бинои алоњида» - берун аз манзили истиќоматї
ошпазхона ё гўшаи хўрокпазї љойгир шудааст.
рамзи 24 «ошпазхона ё гўшаи хўрокпазї вуљуд надорад» - дар манзили
истиќоматї ва дар бинои алоњида на ошпазхона, на гўшаи хўрокпазї нестанд.
обпарто (канализатсия):
рамзи 25 - «тавассути системаи канализатсияи коммуналӣ» - агар дар дохили
хона таҷҳизоти канализатсионии махсус барои баровардани обҳои истифодашуда
тавассути қубурҳои обгузаронӣ ба шабакаи канализатсионии кӯча ва ё чоҳҳои
фурӯбаранда вуҷуд дорад;
рамзи 26 - «тавассути системаи канализатсияи шахсӣ (бо назардошти
безараркунӣ)» - баровардани обҳои истифодашуда тавассути қубурҳои об ба шабакаи
канализатсионии инфиродӣ ва ё хусусӣ ба роҳ монда шудааст;
рамзи 27 - «тавассути системаи қубурҳо ба чуқуриҳои ахлотпартоӣ, дарёҳо ва
монанди инҳо» - баровардани обҳои истифодашуда тавассути дигар системаҳо, ба
ғайр аз дар боло номбаршуда (масалан, баровардани обҳои истифодашуда ба
воситаи чуқуриҳои ахлотпартоӣ ва монанди инҳо) ба роҳ монда шудааст;
рамзи 28 - «хона системаи канализатсия надорад» - агар хона бо лӯлаи
обгузаронӣ, инчунин бо ҳоҷатхона ҷиҳозонида нашуда бошад.
ҳоҷатхона:
рамзи 29 - «ҳоҷатхона (обрез) дар дохили манзил» - дар манзили истиқоматӣ
ҳоҷатхона бо лӯлаи об пайваст шудааст ва ҳангоми ҳатман будани лӯлаи об ва
канализатсия бо фишори об шуста мешавад;
рамзи 30 - «ҳоҷатхона (обрез) дар дохили манзил» - дар манзили истиқоматӣ
ҳоҷатхона бо об пайваст шудааст ва бо фишори об шуста мешавад;
рамзи 31 - «ҳоҷатхонаи навъи дигар дар дохили манзил» - манзили истиқоматӣ
ҳоҷатхона ё ҳоҷатхонаи навъи дигар дорад;
рамзи 32 - «ҳоҷатхона берун аз манзил» - ҳоҷатхона берун аз манзили
истиқоматӣ ҷойгир шудааст ва истиқоматкунандагони манзили мазкур ё
истиқоматкунандагони ҳамаи хонаҳо аз он истифода мебаранд (бо истифодаи
чуқуриҳои кандашуда);
рамзи 33 - «ҳоҷатхона вуҷуд надорад» - ягон навъи ҳоҷатхона надорад.
баровардани пасмондаҳои рӯзғор:
рамзи 34 - «қубури партов» - манзили истиқоматӣ дастгоҳ барои баровардани
партов бо қубурҳо дорад (чун қоида, дар хонаи баландошёна)
рамзи 35 - «ҷамъоварии партов бо мошини махсус» - партовгирҳо дар дохил ва
беруни хона ҷойгир нестанд ва ҷамъоварии партов бо мошинҳои махсус иҷро
мешавад;
рамзи 36 - «партовгирҳои берун аз хона» партов ва пасмондаҳои рўзғор ба
партовгирҳои махсус муқарраршуда партофта мешаванд, ки берун аз манзил
ҷойгиранд (масалан, партовқуттиҳо ва контейнерҳо);

рамзи 37 - «партофтани партов ба чуқуриҳо, тўдаҳо ва монанди инҳо» - партов
ва пасмондаҳои рўзғор ба партовгоҳҳои маҳаллӣ, чуқуриҳо, тўдаҳо ва монанди инҳо
партофта мешаванд.
мавҷуд будани лифт:
рамзи 38 - «лифт» - агар дар бино (хона) лифт вуҷуд дошта бошад он гоҳ
аломат гузошта мешавад.

VIII. ЧОРАБИНИҲОИ НАЗОРАТӢ
Маълумотномаҳо дар бораи гузаштан аз барӯйхатгирӣ (шакли 12) ба ҳамаи
онҳое, ки ҳаёти кучманчигӣ ба сар мебаранд, ё ҷои истиқомати доимӣ надоранд
(бехонаҳо, шахсони аз як ҷой ба ҷои дигар омада, агар барӯйхатгирӣ онҳоро дар роҳ
дарёфт карда бошад) дода мешаванд.
Маълумотномаҳо ҳамчунин ба он шахсоне дода мешаванд, ки онҳо аз
барӯйхатгирӣ гузаштанд ва дар давраи барӯйхатгирӣ ва даврзании назорати яъне дар
давраи аз 10 то 30 октябри соли 2018 аққалан ба мӯҳлати як рӯз бошад ҳам мақсади
ба ягон ҷой рафтан доранд дода мешаванд.
Ҳисобчӣ маълумотномаҳои ба ӯ додашударо дар ҳудуди қитъаи ҳисобгирии худ
рақамгузорӣ менамояд ва огоҳ мекунад, ки маълумотномаҳоро то 31 ноябри соли 2018
бо худ нигоҳ доштан зарур аст.
Шахсоне, ки дар бораи гузаштан аз барӯйхатгирӣ маълумотнома доранд,
набояд аз тарафи ҳисобчӣ дубора ба рӯйхат ва варақаҳои барӯйхатгирӣ берун аз ҷои
истиқомати доимӣ навишта шаванд. Дар ҷои истиқоматии доимӣ қайд дар Рӯйхат ва
варақаҳои барӯйхатгирӣ дар ҳолати мавҷуд будани маълумотнома дар бораи
гузаштан аз барӯйхатгирӣ, ки берун аз ҷои истиқомати доимӣ ҳамчун шахси
муваққатан истиқоматкунанда дода шудааст, гузаронида мешавад. Дар варақаи
барӯйхатгирӣ ин шахс бояд ҳамчун муваққатан ғоиб қайд карда шавад.
Баъд аз ба анҷом расидани барўйхатгирӣ даврзании интихобии назоратӣ
гузаронида мешавад. Дар маҳалҳои шаҳрӣ ва маҳалҳои деҳот бо фаро гирифтани ҳар
як 10 фоизи биноҳои истиқоматӣ дар ҳамаи қитъаҳои ҳисобгирӣ даврзании назоратӣ
гузаронида мешавад. Даврзании назоратӣ барои он гузаронида мешавад, ки ҳангоми
барўйхатгирӣ қайди такрорӣ ё дубора содир нашуда бошад, дар бораи муваққатан
ғоиббудагон ва муваққатан истиқоматкунандагон қайд дуруст анҷом дода шуда
бошад.
Даврзании назоратиро дастурдиҳанда – назоратчӣ якҷоя бо ҳисобчӣ дар
давраи аз 25 то 27 октябри соли 2018 мегузаронад. Тартиби даврзании назоратӣ дар
дафтарчаи қайди дастурдиҳанда-назоратчӣ оварда шудааст.
Дар биноҳое, ки даврзании назоратӣ гузаронида мешавад, дастурдиҳанда –
назоратчӣ ӯҳдадор аст, ки аз барўйхатгирӣ гузаштани ҳамаи шахсонро, аз ҷумла
шахсоне, ки баъди 10 октябр омадаанд, тафтиш намояд.
Нисбат ба ҳамаи шахсоне, ки дар манзили мазкур чӣ доимӣ истиқомат
мекунанд, чӣ муваққатан таваққуф кардаанд, маълум кардан зарур аст, ки шаби 9 ба
10 октябр онҳо дар куҷо буданд.

Шахсоне, ки бояд дар бинои мазкур аз барўйхатгирӣ мегузаштанд, вале
ҳисобчӣ онҳоро фаромўш кардааст, аз тарафи дастурдиҳанда – назоратчӣ ба
ҳуҷҷатҳои барўйхатгирӣ, рўйхати истиқоматкунандагони бино ва варақаҳои
барўйхатгирӣ дохил карда мешаванд.

IX. ТАРТИБИ ҶОЙГИР НАМУДАНИ МАВОДҲОИ БАРӮЙХАТГИРӢ ДАР
ҶУЗВДОН (СУМКА)
Пеш аз ҷойгир кардани маводҳои барӯйхатгирӣ дар ҷузвдон (сумка) ҳисобчӣ
бояд «Варақаи ҳамроҳӣ» (шакли 5) - ро, ки аз дастурдиҳанда - назоратчӣ гирифтааст,
пур намояд. Намунаи ягонаи варақаи ҳамроҳӣ барои қитъаҳои ҳисобгирии маҳалҳои
шаҳрӣ ва маҳалҳои деҳот ба ҳар як маҳалли аҳолинишин ё қисми маҳалли
аҳолинишин, ки ба қитъаи ҳисобгирӣ дохил аст, пур карда мешавад.
Дар қисми болоии шакли 5 бояд рақамҳои шӯъбаи рӯйхатгирӣ, қитъаҳои
дастурдиҳӣ ва ҳисобгирӣ пур карда шаванд. Қисми «№ варақа дар ҳудуди ҷузвдон
(сумка)» аз тарафи ҳисобчӣ пур карда намешавад.
Дар қисми махсус ҷудогашта яке аз аломатҳо – «маҳалли шаҳрӣ» ё «маҳалли
деҳот», инчунин яке аз аломатҳои «ба маҳалли аҳолинишин» ё «қисми маҳалли
аҳолинишин», пур карда мешаванд.
Дар қисми «Аз тарафи ҳисобчӣ пур карда мешавад» ҳисобчӣ сатрҳои
боқимондаро пур карда, ном ва насаби худро менависад. Ҳамин ҷо ном ва насаби
дастурдиҳанда-назоратчӣ навишта мешавад.
Агар қитъаи ҳисобгирӣ иборат бошад аз:
- қисми маҳалли аҳолинишин, пас варақаи ҳамроҳӣ пеш аз маводҳои бинои
якуми ҳудуди қитъаи ҳисобгирӣ ҷойгир карда мешавад;
- аз як маҳалли аҳолинишин ва қисми маҳалли аҳолинишини дигар, пас
варақаҳои ҳамроҳии мувофиқ гузошта мешаванд: якум - пеш аз рӯйхати якуми
истиқоматкунандагони манзили маҳалли аҳолинишини пурра, дуввумаш - пеш аз
ҳуҷҷатҳои бинои якуми қисми маҳалли аҳолинишин гузошта мешавад:
- аз якчанд маҳалҳои аҳолинишин, пас варақаҳои ҳамроҳии мувофиқ пеш аз
ҳуҷҷатҳои бинои якуми ҳар як маҳалли аҳолинишин гузошта мешаванд.
Пас аз ин бояд ҳамаи рӯйхатҳои истиқоматкунандагони манзил (шакли 1) - ро
бо тартиби зиёдшавии рақамҳо аз рӯи қитъаи ҳисобгирӣ гузоштан лозим аст. Дар
дохили ҳар як рӯйхат ҳамаи варақаҳои барӯйхатгирии пуркардашуда (шакли 2) аз рӯи
тартиби рақамҳо дар ҳудуди бино мувофиқи тартиби рақамҳои дар шакли 1 нишон
додашуда, гузошта мешавад.

X. ВАЗЪИЯТҲОИ МУШКИЛ (БАРОИ ЁРИИ ҲИСОБЧӢ)
Дар ҳолати пайдо шудани ҳаргуна мушкилиҳо ба ҳисобчӣ бояд
дастурдиҳанда–назоратчӣ, мудири шӯъбаи рӯйхатгирӣ ва намояндагони мақомоти
иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҳукуматҳои маҳаллӣ, мақомотҳои худидоракунии
маҳаллӣ ва мақомотҳои корҳои дохилӣ мусоидат намоянд.

Аммо ба ҳамаи ин тадбирҳо нигоҳ накарда, ҳар як ҳисобчӣ қоидаҳои умумии
рафторро дар ҳолатҳои фавқуллода – дар ҳолати рух додани вазъиятҳои мушкил, ки
вазъи ҷамъоварии маълумотҳоро халалдор менамояд - бояд донад.
Як қатор намунаҳои вазъиятҳои «мушкил»:
• Ҳисобчӣ ба дари баста дучор меояд: квартира ё хона холӣ мебошад сокинон ҳузур надоранд.
• Ҳисобчиро ба квартира (хона) аз тарси гумонбарии ғорат ба ворид шудан
роҳ намедиҳанд.
• Ҳисобчиро барои ба квартира (хона) даромадан рухсат доданд, вале:
- сокинон дар ҳолати мадҳушӣ ё истеъмоли моддаҳои мадҳушкунанда
мебошанд;
- дар хона ҷанҷол рух додааст, занозанӣ, ё баръакс дар паси (мизи) идона
нишастаанд;
- шахсе, ки ҳисобчиро рухсати даромадан дод, бемори рӯҳӣ мебошад; ва ё сахт
бадхашм аст; кар ё ба бемории сирояткунанда гирифтор шуда аст.
- дарро кӯдак кушод, калонсолон ҳузур надоранд.
Мутаассифона рӯйхати овардашуда, пурра нест.
Тавсияҳои дар поён овардашуда, ба Шумо барои паст кардани пайдоиш ва сабук
кардани оқибатҳои вазъиятҳои «мушкил» мадад мерасонанд.
1. Пеш аз ба кор баромадан бо дастурдиҳанда–назоратчӣ ва ё мудири шӯъбаи
рӯйхатгирӣ вариантҳои муносибати худро дар вазъиятҳои «мушкил» - и дар вақти
даврзании пешакии манзилҳо ба амал омада метавонад, дида бароед.
2. Дар майдончаи зинаи хонаи бисёрквартирадор, занги ҳамаи дарҳоро пахш
намоед, то ин ки сокинони ҳар як квартира донанд, ки на фақат ба онҳо занг
мезананд. Ҳамин тавр, дар квартираҳои коммуналӣ низ рафтор намоед.
3. Ба ҳамаи онҳое, ки баъд аз пахши занг мебароянд, шаҳодатномаи ҳисобчӣ
ва агар лозим шавад шиносномаатонро нишон диҳед, ва пас доир ба тартиби
гузаронидани барӯйхатгирӣ бо онҳо маслиҳат намоед.
4. Агар Шуморо ба ин ё он квартира (хона) ба ворид шудан рухсат надиҳанд ё
дарро барои даромадан накушоянд, дар ин ҳолат аз ҳамсояҳое, ки аллакай аз
барӯйхатгирии аҳолӣ гузаштаанд илтимос намоед, ки ба онҳо фаҳмонанд. Дар ин
маврид намояндагони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқро ба ёрӣ даъват кардан шарт нест.
5. Намудҳои ҷавобҳо дар ҳолатҳое, ки агар пурсидашавандагон аз ҷавобдиҳӣ
умуман бо овардани чунин далелҳо саркашӣ мекунанд:
«Барӯйхатгирии аҳолӣ барои чӣ лозим аст?»
Ҷавоб: Барӯйхатгирӣ - ин амалиёти расмии оморӣ, ба ҳисоб меравад.
Маълумотҳои барӯйхатгирии аҳолӣ барои дуруст қабул кардани қарорҳо оиди
тайёрӣ ба барӯйхатгирии аҳолии дарпешистода лозиманд.
Барӯйхатгирӣ барои гирифтани маълумотҳои объективӣ оиди тавсифи
иҷтимоӣ - демографӣ, иқтисодӣ ва миллии аҳолӣ лозим аст. Дар оянда ин
маълумотҳо бояд барои беҳдошти вазъият дар мамлакат истифода бурда мешаванд.

Маълумотҳои барӯйхатгирӣ ба Ҳукумат барои фаъолияти ҳарчӣ самараноки
ташкили дурусти сиёсати иҷтимоӣ кӯмак мерасонанд. Ин иқдоми сиёсӣ набуда, балки
ҷамъиятӣ мебошад.
Иштироки Шумо дар барӯйхатгирӣ - ин саҳми Шумо дар тараққиёти мамлакат
мебошад. Ин душвор нест, ба Шумо ягон таҳдид намеоварад. Шумо ягон сабаби дар
ба рӯйхатгирӣ иштирок накарданро надоред.
«Маълумотҳои аз тарафи ман дода шуда ба кӣ лозим аст?»
Ҷавоб: Шумо аз ҳеҷ чиз ташвиш накашед. Дар вақти коркарди варақаҳои
барӯйхатгирӣ ягон намуди маълумотҳои шахсии Шумо паҳн карда намешаванд –
танҳо маълумотҳои ҷамъбастӣ. Принсипи конфиденсиалнокии маълумотҳои аз
тарафи аҳолӣ хабардода, амалӣ мегардад.
Агар Шумо гумон мебаред, ки маълумотҳои Шумо мумкин аст ба зарари
фаъолияти Шумо истифода шаванд, ба навиштаҷоти варақаи барӯйхатгирӣ диққати
худро равона кунед: «Конфиденсиалӣ (аз тарафи қабулкунандаи иттилоот) кафолат
дода мешавад». Ҳамин тавр дар ҳамаи ҳуҷҷатҳои барӯйхатгирӣ. Махфияти
маълумотҳои барӯйхатгирӣ аз тарафи қонун муҳофизат карда мешавад ва ҳеҷ кас аз
шахсони ба барӯйхатгирӣ ҷалбгардида- аз ҳисобчӣ то роҳбари мақомоти омори
давлатӣ, ҳуқуқи паҳн кардани маълумотҳоро надоранд.
Насаб, ном ва суроға танҳо барои он навишта мешавад, ки то коркард
варақаҳо якҷоя нашаванд ва шахсони оилаи Шумо, мисол, дар байни
истиқоматкунандагони квартираи ҳамсоя дучор нашаванд.
Барӯйхатгирӣ ба Шумо ҳеҷ таҳдид намеорад.
“Шумо ҳамоно мепурсед, аммо ягончӣ барои беҳтаршавӣ тағйир намеёбад”.
Ҷавоб: Шумо мехоҳед, ки беҳбудие пайдо шавад?
Агар Шумо иштирок накунед, магар аз ин ягон беҳбудӣ ҳаст?
Агар ба Шумо ин бад бошад, дар ин ҳолат ҳамин тавр рафтор кунед, ки давлат
инро фаҳмад ва тадбирҳо ҷӯяд, барои он ки ба Шумо каме ҳам бошад, беҳтар шавад.
Аммо бе маълумотҳои дақиқ инро сазовор шудан мушкил нест. Барои ҳамин ба
саволҳо ҷавоб додан зарур аст ва бо ҳамин маълумотҳои аниқро додан лозим аст.
Шояд бо ҳамин барои беҳтаршавӣ тағйиротҳо пайдо шаванд?
“Ман ба ҳокимият муносибати бад дорам, аз ин рӯ намехоҳам ба барӯйхатгирӣ
иштирок намоям”
Ҷавоб: Ин ҷо ҳокимият ягон дахле надорад, ҳокимият ва барӯйхатгириро ба
якдигар шабоҳат додан маънӣ надорад. Ба Шумо пешниҳод карда намешавад, ки ба
ягон шахс овоз диҳед. Ба саволҳои барӯйхатгирӣ маълумот дода истода, Шумо барои
қарори дуруст қабул кардан на фақат ба ҳокимиятдорон, балки ба соҳибкорони
хусусӣ ва ҷамъият ёрӣ мерасонед. Барӯйхатгирӣ – ин кори сиёсӣ набуда, балки кори
ҷамъиятӣ мебошад. Магар мумкин аст барои барӯйхатгирӣ шуда аз касе ранҷидан?

6. Агар пурсидашавандагон аз додани ҷавоб ба саволҳои муайян саркашӣ
кунанд:
Аз додани ҷавоб ба савол дар бораи масоҳати манзили зист саркашӣ мекунанд.
- Ба Шумо чизе таҳдид намекунад, агар Шумо ба ин савол ҷавоб диҳед. Он чӣ,
ки Шумо нақл мекунед, ба ягон ҷой, на ба мақомотҳои манзилӣ, андоз ва на ба дигар
мақомотҳои дахлдор маълум карда намешавад. Маълумотҳо махсус конфиденсиалӣ
нигоҳ дошта мешаванд, ки онро қонун кафолат медиҳад. Умуман, маълумотҳо дар
бораи шахсони муайян, дар бораи хонаводаҳои муайян, оила дар ҷамъбасти
барӯйхатгирӣ, нишон дода намешаванд. Натиҷаҳои барӯйхатгирӣ танҳо дар намуди
ҷамъбастӣ пешниҳод карда мешаванд.
Аз додани ҷавоб ба саволҳои ҳолати ақди никоҳ саркашӣ мекунанд.
- Маълумотҳое, ки Шумо пешниҳод менамоед танҳо барои омор истифода
бурда мешаванд. Диққати омори давлатиро на Шумо аниқ, балки ҳолати умумӣ, ки
чӣ гуна одамон зиндагонӣ мекунанд, ба худ ҷалб мекунад. Паҳн кардани ин ахборот
ба Шумо ягон таҳдид намеоварад.
Аз додани ҷавоб ба савол дар бораи шумораи кӯдакони таваллудшуда саркашӣ
мекунанд.
- Агар дар ҳузури дигар шахсон сӯҳбат кардан нахоҳед, мумкин барои Шумо
ин саволро дар ҳуҷраи алоҳида муҳокима кардан қулай бошад? Шумо метавонед
дилпур бошед, ки ин маълумот танҳо барои коркарди оморӣ ва коркарди
маълумотҳои ҷамъбастӣ истифода бурда мешавад. Қонун конфиденсиалнок ва
пинҳонияти маълумоти шахсиеро, ки ҳангоми барӯйхатгирӣ гирифта мешавад,
кафолат медиҳад.
Аз додани ҷавоб ба савол дар бораи манбаъҳои васоити зиндагӣ саркашӣ
мекунанд.
- Ба мо маблағи умумии даромад лозим нест, фақат манбаъҳои васоити
зиндагӣ, аз ҷумлаи номбаршудагонро нишон диҳед. Давлат конфиденсиалии
маълумоти ҳангоми барӯйхатгирӣ ба даст овардаро кафолат медиҳад. Ин маълумот
танҳо барои омор истифода бурда мешавад.
7. Агар дарро кушодаанд, вале имконияти мулоқоти пурра вуҷуд надорад
(дарро кӯдак, шахси майнӯшида, бадҷаҳл ва ҳоказо кушод), муайян кунед - мисол, аз
ҳамсояҳо пурсед, ки кадом вақт дубора омадан мумкин аст.
8. Агар дарро кушоданд ва Шумо бо «вазъияти ногувор» дучор шудаед ҷанҷолу хархашаи хонагӣ, бадмастӣ, маърака - аз он ҷо равед ва дигар вақт биёед.
9. Агар пурсидашавандагон бо кор машғул буданро асос карда, аз пур кардани
варақаҳои барӯйхатгирӣ саркашӣ кунанд, оиди дигар рӯз ва вақти дигар дубора
омаданро маслиҳат кунед.

10. Бо пурсидашавандагон оромона танҳо ба мавзӯҳое, ки бо барӯйхатгирӣ ва
саволҳои варақаи барӯйхатгирӣ алоқаманд мебошанд, сӯҳбат кунед.
То саршавии пурсиш аз сари нав – чуноне, ки ҳангоми даврзании пешакӣ инро
иҷро карда будед – ба пурсидашавандагон фаҳмонда диҳед, ки мувофиқи қонун «Дар
бораи барӯйхатгирии аҳолӣ» мебошад:
маълумотҳо
ба
варақаи
барӯйхатгирӣ
танҳо
аз
ҷавобҳои
пурсидашавандагон дохил карда шуда, тафтиш карда намешаванд;
маълумоте, ки ҳангоми гузаронидани барӯйхатгирӣ ба даст оварда мешавад,
конфиденсиалӣ ва ба мақомотҳои андоз, манзилӣ ва ба дигар ягон мақомотҳои
давлатӣ хабар дода намешавад;
тамоми маълумотҳои барӯйхатгирии аҳолӣ танҳо дар шакли ҷадвал
пешниҳод карда мешаванд.

XI. ПЕШНИҲОДҲОИ УМУМӢ
1. Ҳангоми даврзании пешакӣ Шумо бояд либоси оддӣ, мувофиқи обу ҳаво
либос ба бар карда бошед. Либосҳои беҳад рангоранг ва қимматбаҳо напӯшед, бо худ
маблағи калони пулиро низ нагиред ва ғайра.
2. Ҳангоми гузаронидани пурсишҳо бо ҷузвдонҳои (сумкаҳои) махсуси
ҳисобчиён ба назди аҳолӣ ҳозир шавед, на бо ҷузвдонҳои (сумкаҳои) калон (хоҷагӣ) ин метавонад аҳолиро ба шубҳа орад.
3. Ҳангоми рӯй додани ҳолатҳои ногувор ҳамеша бо худ рақами телефони
шӯъбаи наздиктарини милисаро нигоҳ доред.
4. Пеш аз баромадан ба даврзанӣ ё пурсиш истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ
қатъиян манъ аст.
5. Ҳаракат кунед, ки ба қадри имкон ба мавзӯҳои бегона гуфтугӯ накунед. Бо
пурсидашавандагон мубоҳиса ва зиёда аз он, бо онҳо низоъ ва ихтилоф накунед.
Ҷавобан ба хархашаҳо ва хурӯҷҳои шахсӣ танҳо кӯшиши фурӯ овардани
шиддат аз тарафи ҳисобчӣ шуда метавонад.
Агар чунин кӯшиш кор надод, узр хоҳед, хайру хуш карда, рӯзи дигар ба ин
манзил ташриф оред.
Эҳтиромона, вале қатъиян манзурати нишастан ба сари дастурхонро рад
кунед, сабабашро дар корӣ будан ва дар дигар манзилҳо интизори Шумо буданро
нишон диҳед.
6. Пас аз анҷоми кор ба ҳар як пурсидашаванда барои иштирок дар
барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил миннатдорӣ изҳор намоед.

XII. ЗАМИМАҲО
Замимаи 1
1. Ҷадвал барои муайянкунии дараҷаи маълумотнокии шахсоне, ки маълумоти
миёнаи (пурра) умумиро надоранд, дар вобастагӣ бо миқдори синфҳо
Пурсидашаванда чанд синфи муассисаи таҳсилоти умумиро хатм
кардааст ё дар кадом синф таҳсил мекунад

Дараҷаи
маълумотнокӣ, ки ба
шумораи синфҳои
мазкур мувофиқат
мекунад

1
2
Мактаби миёнаи нопурраро (дар соли 1961 ҳафтсола ва
Умумии асосӣ
(миёнаи
нопурра)
барвақттар, дар солҳои 1963-1989 ҳаштсоларо, дар солҳои 19901992 нўҳсоларо), дар соли 1993 ва дертар мактаби асосии
таҳсилоти умумиро
Дар соли 1961 ва барвақттар синфи 7-ро хатм кард
Дар соли 1989 ва барвақттар синфи 8-ро хатм кард
Синфи 9-ро хатм кард
Синфи 10 мактаби миёнаи ёздаҳсола ё дувоздаҳсоларо хатм кард
Синфи 11 мактаби миёнаи дувоздаҳсоларо хатм кард
Дар синфҳои 10-11 (12) таҳсил мекунад
Дар соли таҳсили 1961 (62 ва барвақттар аз синфи 8 баромад
Дар соли таҳсили 1988/89 ва барвақттар аз синфи 9 баромад
Аз синфҳои 10-11 (12) баромад
Мактаби ибтидоии таҳсилоти умумиро хатм кард
ибтидоии умумӣ
Синфи 3 мактаби сесолаи таҳсилоти умумии ибтидоиро дар соли
1972 ва дертар хатм кард
Синфҳои 4-6-ро хатм кард
Дар соли 1962 ва дертар синфи 7-ро хатм кард
Дар соли 1990 ва дертар синфи 8-ро хатм кард
Дар синфҳои 5-9 таҳсил мекунад
Дар солҳои таҳсили 1972/73 – 1988/89 аз синфи 4 баромад
Аз синфҳои 5-7 баромад
Дар солҳои таҳсили 1962/63 ва дертар аз синфи 8 баромад
Дар солҳои таҳсили 1989/90 ва дертар аз синфи 9 баромад
Мактаби ибтидоиро хатм накард
маълумоти ибтидоӣ
Синфи 1, 2 мактаби баъди инқилобиро хатм кард
надорад
Синфи 3 мактаби баъди инқилобиро дар соли 1972 хатм кард
Дар синфҳои 1-4 таҳсил мекунад
Аз синфи 1-3-и мактаби баъдиинқилобӣ баромад
Дар солҳои таҳсили 1971/72 ва барвақттар аз синфи 4 баромад.

Замимаи 2
Ҷадвали ёридиҳанда барои муайян намудани синну сол аз рӯи соли таваллуд
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