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Варианти электронии Дастурамал барои шахсони аз маҳбас 
озодшударо аз сомонаи www.kor.tj. пайдо кардан мумкин аст.

Нашрияи мазкур бо дастгирии Иттиҳоди Аврупо бо табъ 
расидааст. Мундариҷаи нашрияи мояи масъулияти Идораи 
ҳуқуқи  инсон ва риояи қонуният буда, ифодагари нуқтаи 
назари Иттиҳоди Аврупо намебошад.

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат аст, ки онон 
қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдири хешро 
пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи 
устувор, демократӣ ва рушди бардавомро бунёд намуда, 
ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва 
кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштаанд.

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

- Раёсати Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд. Суроға: 
ш. Хуҷанд, 28 мкр, хонаи 2. Телефонҳо: (83422) 6-68-05, (83422) 5-65-69
- Шуъбаи Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ш. Хуҷанд. Суроға: 
ш. Хуҷанд, кӯчаи Калиникова 83. Телефон: (83422) 6-58-87

Фаъолияти меҳнатӣ

1. Дастрас намудани манзил / қитъаи замин барои сохтмони хона.
- Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд. Суроға: ш. Хуҷанд,  
хиёбони Р. Набиев, 45. Телефонҳо: (83422) 4-65-18, (83422) 4-67-11
- Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд. Суроға: ш. Хуҷанд. 
хиёбони Р. Набиев, 39. Сомона: www.khujand.tj. Телефон: (83422) 6-08-65, 
(83422) 4-67-40

2. Дарёфти манзили муваққатӣ.
Ташкилотҳое, ки барои пешниҳоди манзили муваққатӣ машғуланд 
(ятимхонаҳо, сарпаноҳгоҳҳои муваққатӣ, хобгоҳҳо).
- Ятимхона барои шахсони бе ҷои зисти муайян. Суроға: ш. Хуҷанд, 3 мкр. 
Телефонҳо: (92) 602-00-94, (91) 934-29-02

Масъалаҳои манзили зист

1. Хизматрасонии ройгони тиббӣ вобаста ба бемориҳои аҳамияти 
иҷтимоидошта (сил, ВИЧ / СПИД…) барои шахсони аз муассисаҳои 
иҷрои ҷазои ҷиноӣ озодшуда.
Муассисаҳои табобатии амалкунанда.
- Беморхонаи сироятӣ (барои бемории ВИЧ/СПИД) Суроға: ш. Хуҷанд 
13 мкр. Телефон: (+992 83422) 2-26-51
- Маркази вилоятӣ оид ба ҳифзи аҳолӣ аз бемории сил. Суроға: ноҳияи 
Ҷ. Расулов, Ҷамоати деҳоти Деҳмой, кӯчаи. И. Сомонӣ. Телефон:
(+992 83455) 2-50-89
- Маркази СПИД. Суроға: ш. Хуҷанд, мкр 34, бинои Стансияи санитарӣ – 
эпидемиологии ш. Хуҷанд, ошёнаи 2. Телефон: (+992 83422) 5-25-15

2. Барасмитдарории маъюбият ва хизматрасонӣ барои шахсони 
дорои маъюбият.
Раёсатҳо, шуъбаҳо ва бахшҳои Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ 
- Шуъбаи хадамоти давлатии ташхиси тиббӣ – иҷтимоии вилояти Суғд. 
Суроға: ш. Хуҷанд, кӯчаи Фирдавсӣ 120,  ошёнаи 1-ум.  
Телефон: (+992 83422) 6-41-71

3. Хизматрасонии иҷтимоӣ барои шахсони дорои маъюбият (дастрасӣ 
ба роҳхат ба табобати санаторию осоишгоҳӣ; гирифтани воситаҳои 
техникӣ; гирифтани дорувории тиббии ройгон).
Раёсатҳо, шуъбаҳо ва бахшҳои Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ
- Шуъбаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар вилояти Суғд. Суроға: ш. Хуҷанд, 
кӯчаи. Фирдавсӣ, 120,  ошёнаи 2 (нишонӣ  - бинои Таъминоти иҷтимоӣ). 
Телефонҳо: (+992 83422) 4-02-77, (+992 83422) 6-46-81
- Бахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар ш. Хуҷанд. Суроға: ш. Хуҷанд 
(Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ш. Хуҷанд), ошёнаи 6, хиёбони 
Р. Набиев 39. Телефон: (+992 83422) 4-67-41

4. Хизматрасонии ройгони тиббӣ – санитарӣ.
Раёсатҳои шаҳрии тандурустии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ. 
Ташкилотҳои ҷамъиятӣ / ТҶ
- Шуъбаи тандурустии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати. 
Суроға: ш. Хуҷанд,  хиёбони Р. Набиев 45, Мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатӣ, ошёнаи 1. Телефон: (+992 83422) 4-65-92
 

Саломатӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ 

Машваратҳо

1. Гирифтан / барқарор кардани шиноснома
Хадамоти бақайдгирӣ - шиносномадиҳӣ ва шуъбаҳои шиносномаҳо ва 
бақайдгирии Вазорати корҳои дохилии ҶТ.
- Раёсати хадамоти бақайдгирӣ - шиносномадиҳии вилояти Суғд.  Суроға: 
ш. Хуҷанд,  кӯчаи Фирдавсӣ, 120. Телефон: (83422)  6-73-93
- Хадамоти бақайдгирӣ -  шиносномадиҳии ш. Хуҷанд. Суроға: ш. Хуҷанд,  
кӯчаи И. Сомони, хонаи 4. Телефон: (83422)  6-73-93

2. Гирифтан / барқарор намудани шаҳодатнома ё маълумотнома дар 
бораи асноди ҳолати шаҳрвандӣ.
Раёсати сабти асноди ҳолати шаҳрвандии Вазорати адлияи ҶТ ва 
бахшҳои (шуъба) сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳрҳо ва ноҳияҳо.
- Раёсати сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар вилояти Суғд. Суроға: ш. 
Хуҷанд, Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, хиёбони Р. 
Набиев 45, ошёнаи 3. Телефонҳо: (83422) 4-68-68, (83422) 4-69-00
- Бахши САҲШ дар ш. Хуҷанд. Суроға: ш. Хуҷанд, хиёбони    Р. Набиев  39 
«А», ошёнаи  2. Телефонҳо: (83422) 4-35-13, (83422) 6-44-66

3. Барасмиятдарорӣ ва бозҳисобии нафақа. 
Раёсат ва шуъбаҳои  Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҲҶТ 
- Раёсати Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар вилояти Суғд. Суроға: 
ш. Хуҷанд, кӯчаи Фирдавсӣ 120,  ошёнаи 3 (нишонӣ - бинои Таъминоти 
иҷтимоӣ). Телефонҳо: (83422) 4-01-67, (83422) 4-01-88 
- Шуъбаи Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар шаҳри Хуҷанд. 
Суроға: ш. Хуҷанд,  кӯчаи Фирдавсӣ, 120, ошёнаи 2 (нишонӣ–бинои 
Таъминоти иҷтимоӣ). Телефон: (83422) 6-06-57

1. Бокортаъминшавӣ, гирифтани кӯмакпулӣ ҳангоми бекорӣ ва 
баланд бардоштани сатҳи тахассус.
Раёсати Агентии меҳнат ва шуғли аҳолии Вазорати меҳнат, муҳоҷират
ва шуғли аҳолии ҶТ.

1. Кӯмаки ройгони ҳуқуқӣ.
Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон (Омбудсмен) ш. Хуҷанд: кӯчаи 
Фирдавсӣ 120,  ошёнаи 4. Телефон: (+992 83422) 2-79-32

Дигар ТҒД – ҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ.
- Филиали ТҶ«Идораи ҳуқуқи инсон ва риоя қонуният» дар ш. Хуҷанд. 
Суроға: ш. Хуҷанд. 20 мкр-н, хонаи 35 (бинои Кохи матбуот), ошёнаи 
10-ум, утоқи 10/32. Телефон: (+992 93) 900-99-36
- ТҶ «Офиси озодиҳои шаҳрвандон» (қабулгоҳи махсус- гардонидашуда 
оид ба масъалаҳои даъватшавандагон ва хизматчиёни ҳарбӣ). Суроға: 
ш.Хуҷанд, кӯчаи Ленин, 183-а, утоқи №8. Телефон: (+992 83422) 4-45-26

2. Гирифтани машварат оид ба масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ
Хадамоти муҳоҷирати назди Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли 
аҳолии ҶТ
- Раёсати хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли 
аҳолии ҶТ дар вилояти Суғд. Суроға: кӯчаи Фирдавсӣ, 120, ошёнаи 4. 
Телефон: (+992 83422) 6-54-99
- Шуъбаи хадамоти муҳоҷирати назди Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва 
шуғли аҳолии ҶТ дар ш. Хуҷанд. Суроға: кӯчаи  Калиникова 83, ошёнаи 2. 
Телефон: (+992 83422) 6-28-99

3. Дастрасии машварат оид ба масъалаҳои зӯроварӣ дар хона 
Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҲҶТ  
- Раёсати кор бо занон ва оилаи вилояти Суғд. (Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилояти Суғд). Суроға: ш. Хуҷанд,  хиёбони  
Р. Набиев 45,  ошёнаи 3. Телефон: (+992 83422) 6-50-44
- Шуъбаи кор бо занон ва оилаи ш. Хуҷанд. (Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии ш. Хуҷанд). Суроға: ш. Хуҷанд,  хиёбони Р. Набиев 39, 
ошёнаи 3. Телефон: (+992 83422) 4-67-25
- Ташкилоти ҷамъиятии (Маркази занон) «Гулрухсор» Суроғаш. Хуҷанд, 
кӯчаи  Р. Набиева, 111, (нишонӣ – Таваллудхонаи вилоятии Суғд). 
Телефон: (83422) 6-05-10

4. Хизматрасонии иҷтимоӣ дар хона

Шуъбаҳои хизматрасонии иҷтимоӣ дар хонаи мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
- Шуъбаи хизматрасонии иҷтимоӣ дар хонаи назди мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд. Суроға:  ш. Хуҷанд, Хонаи 
пиронсолон, ошёнаи  2, кӯчаи Пайрав Сулаймонӣ, хонаи 6. 
Телефон: (+992 83422)  6-76-55

5. Машварати ҳуқуқӣ

Утоқҳои адвокатӣ
- Мақомоти минтақавии Иттифоқи адвокатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
вилояти Суғд. Суроға: ш. Хуҷанд, 20 мкр. Кохи Матбуот, ошёнаи 10, утоқи 
27, 28. Телефон: (+992 83422) 2-20-88 

- Шуъбаи тандурустии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ш. Хуҷанд. 
Суроға: ш. Хуҷанд,  хиёбони Р. Набиев 39, Мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатӣ, ошёнаи 5. Телефон: (+992 83422) 4-67-09

Масъалаҳои
манзили зист

Саломатӣ ва 
хизматрасониҳои иҷтимоӣ 


