Нишонии мо
Барномаи Иттиҳоди Аврупо «Ташаббуси Аврупо дар масоили
демократия ва ҳуқуқи инсон»

DVV International
Суроға: кӯчаи Лоиқ Шерали 3,
ш. Душанбе, Тоҷикистон, 734003
Teл.: (+992 37) 224 06 19, 224 06 20
E-mail: info@dvv-international.tj
Web-site: www.dvv-international.tj
Шарикони маҳаллӣ:
Ташкилоти ҷамъиятии «Идораи ҳуқуқи инсон ва риояи
қонуният»
Суроға: хиёбони Рӯдакӣ 137, ошёнаи 6-ум, утоқӣ 607
ш. Душанбе, Тоҷикистон, 734003
Teл.: (+992 37) 224-41-45
E-mail:bhr.taj@gmail.com
Web-site: www.bhr.tj

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.

РОҲНАМО
БАРОИ ШАХСОНИ
АЗ МАҲБАС ОЗОДШУДА

Ташкилоти ҷамъиятии «Ҷаҳон»
Суроға: кӯчаи Айни 19 а-10, ҳуҷраи 7
ш. Душанбе, Тоҷикистон, 734025
Teл. (+992) 905 00 80 09
E-mail:ngo.jahon@gmail.com
Web-site: www.ngojahon.org
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.

Лоиҳа аз тарафи
Иттиҳоди Аврупо ва
Вазорати федералии Олмон оид
ба ҳамкории иқтисодӣ ва рушд
маблағгузорӣ карда мешавад.
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Фаъолияти
меҳнатӣ

Хуҷҷатҳо
Гирифтан / барқарор кардани
шиноснома
Гирифтан / барқарор намудани
шаҳодатнома ё маълумотнома дар
бораи асноди ҳолати шаҳрвандӣ
Барасмиятдарорӣ ва бозҳисобии
нафақа
Масъалаҳои
манзили зист
Дастрас намудани манзил / қитъаи
замин барои сохтмони хона
Дарёфти манзили муваққатӣ

Машваратҳо
Кӯмаки ройгони ҳуқуқӣ
Гирифтани машварат оид ба
масъалаҳои муҳочирати меҳнатӣ
Дастрасии машварат оид ба
масъалаҳои зӯроварӣ дар хона
Хизматрасонии иҷтимоӣ дар хона
Машварати ҳуқуқии адвокатҳо

Бокортаъминшавӣ, гирифтани
кӯмакпулӣ ҳангоми бекорӣ ва баланд
бардоштани сатҳи тахассус
Саломатӣ ва
хизматрасониҳои иҷтимоӣ
Хизматрасонии ройгони тиббӣ
вобаста ба бемориҳои аҳамияти
иҷтимоидошта (сил, ВИЧ / СПИД…)
барои шахсони аз муассисаҳои
иҷрои ҷазои ҷиноӣ озодшуда
Барасмиятдарории маъюбият
Хизматрасонии иҷтимоӣ барои
шахсони дорои маъюбият (дастрасӣ
ба роҳхат ба табобати санаторию
осоишгоҳӣ; гирифтани воситаҳои
техникӣ; гирифтани дорувории
тиббии ройгон)
Хизматрасонии ройгони тиббӣ –
санитарӣ

Хуҷҷатҳо
1. Гирифтан / барқарор кардани шиноснома
Хадамоти бақайдгирӣ - шиносномадиҳӣ ва шуъбаҳои шиносномаҳо ва
бақайдгирии Вазорати корҳои дохилии ҶТ
- Хадамоти бақайдгирӣ - шиносномадиҳии ш. Панҷакент. Суроға: ш.
Панҷакент, кӯчаи Ҷ. Румӣ, 6. Телефон: (83475) 5-39-13
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.
- Бахши САҲШ дар ш. Панҷакент. Суроға: ш. Панҷакент, хиёбони Рӯдакӣ,
153. Телефонҳо: (83475) 5-43-43, (92) 730-29-36, (83475) 5-34-17
3. Барасмиятдарорӣ ва бозҳисобии нафақа
Раёсат ва шуъбаҳои Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҲҶТ
- Шуъбаи Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар ш. Панҷакент.
Суроға: ш. Панҷакент, кӯчаи Лоиқ Шералӣ, 85.
Телефонҳо: (83475) 5-26-26, 92-705-18-50

Машваратҳо

Фаъолияти меҳнатӣ
1. Бокортаъминшавӣ, гирифтани кӯмакпулӣ ҳангоми бекорӣ ва баланд
бардоштани сатҳи тахассус
Раёсати Агентии меҳнат ва шуғли аҳолии Вазорати меҳнат, муҳоҷират
ва шуғли аҳолии ҶТ
- Шуъбаи Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ш. Панҷакент. Суроға:
ш. Панҷакент, кӯчаи Даврон Бобораҷабов 40 “А”. Телефон: (83475) 5-29-29

Масъалаҳои манзили зист
1. Дастрас намудани манзил / қитъаи замин барои сохтмони хона
Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
- Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ. Суроға: ш. Панҷакент, кӯчаи
Рӯдакӣ, 102. Телефонҳо: (83475) 5-38-90, (83475) 5-54-06

1. Кӯмаки ройгони ҳуқуқӣ
Бюроҳои давлатӣ (Марказҳои кумаки ҳуқуқӣ) Вазорати адлияи ҶТ
- Идораи давлатӣ оид ба ҳуқуқ дар шаҳри Панҷакент. Суроға:
ш. Панҷакент, хиёбони Рӯдакӣ, 62, бинои Ташкилоти сохтмонии
«Панҷакентсоз», ошёнаи 1, утоқи 5. Телефон: (+992 93) 355-59-96
- Идораи давлатӣ оид ба ҳуқуқ дар ноҳияи Панҷакент, Ҷамоати деҳоти
Лоиқ Шералӣ. Суроға: бинои «Трест» (нишонӣ –дар рӯ ба рӯи Мақомоти
иҷроияи ҳокимияти давлатӣ (Ҳукумат). Телефон: (+992 93) 355-59-80
2. Гирифтани машварат оид ба масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ
Хадамоти муҳоҷирати назди Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли
аҳолии ҶТ
- Шуъбаи хадамоти муҳоҷират дар ноҳияи Панҷакент. Суроға кӯчаи Лоиқ
Шералӣ, 85. Телефон: (+992 83475) 5-25-00, (+992 92) 785-99-50
3. Дастрасии машварат оид ба масъалаҳои зӯроварӣ дар хона
Кумитаи кор бо занон ва оила
- Шуъбаи кор бо занон ва оила. Суроға: ш. Панҷакент, кӯчаи Рӯдакӣ, 122.
Телефон: (+992 83475) 5-53-94
4. Машварати ҳуқуқӣ

Саломатӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ
1. Хизматрасонии ройгони тиббӣ вобаста ба бемориҳои аҳамияти
иҷтимоидошта (сил, ВИЧ / СПИД…) барои шахсони аз муассисаҳои
иҷрои ҷазои ҷиноӣ озодшуда
Муассисаҳои табобатии амалкунанда
- Маркази СПИД. Суроға: ш. Панҷакент, кӯчаи Рӯдакӣ 157.
Телефон: (+992 83475) 5-31-13
- ТҶ «Бузург» (профилактикаи ВИЧ, гепатит, ИППП, сил ва коҳиш додани
осеб миёни гурўҳҳои калидии аҳолӣ. Суроға: ш. Панҷакент, Ҷамоати деҳоти
Чинор, кӯчаи Нуристон.
2. 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
- Бахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар ш. Панҷакент. Суроға: ш. Панҷакент,
кӯчаи Рӯдакӣ 102. Телефон: (+992 83475) 5-23-02
3. Хизматрасонии иҷтимоӣ дар хона
Шуъбаҳои хизматрасонии иҷтимоӣ дар хонаи назди мақомоти иҷроияи
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
- Шуъбаи хизматрасонии иҷтимоӣ дар хонаи назди мақомоти иҷроияи
маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент. Суроға: ш. Панҷакент,
кӯчаи Лоиқ Шералӣ 85. Телефон: (+992 83475) 5-28-39

Утоқҳои адвокатӣ
- Утоқи адвокат. Суроға: кӯчаи Ш. Шоҳин 44. Телефон: (+992 92) 822-07-07
- Утоқи адвокат. Суроға: кӯчаи Д. Бобораҷабов, хонаи 38, ҳуҷраи 19.
Телефон: (+992 92) 764-24-28
- Утоқи адвокат. Суроға: Ҷамоати деҳоти Ворӯ, деҳаи Марғедар. Телефон:
(+992 92) 773-24-87

Маслиҳатҳои муфид:
- Ба ҳама мақомоти давлатӣ танҳо хаттӣ муроҷиат намоед.
- Нусхаи аризаи худро бо имзои он корманде, ки ҳуҷҷатро аз Шумо қабул
кард, бо зикри санаи қабули ҳуҷҷат, бо худ нигоҳ доред.
- Ҳатман маълум кунед, ки оё Шумо ҳамаи ҳуҷҷатҳои барои ҳалли
масъала зарурбуда ва замимаҳоро пешниҳод намудаед.
- Дар сурати рад кардани қабули ҳуҷҷатҳои Шумо, онҳоро бо мактуби
фармоишӣ бо огоҳинома оид ба супурдан (чунин шакли муросилоти почта
вуҷуд дорад) равон намоед ё талаб кунед, ки шахси ҳуҷҷатро
қабулкунанда дар ариза имзо гузорад, ки ӯ қабул кардани онро аз Шумо
рад мекунад, ва сабаби радкуниро зикр намояд.
- Ҳамеша вазифа ва телефони кормандеро, ки ҳуҷҷатҳои Шумо дар иҷрои
ӯ қарор доранд, рӯзҳо ва соатҳои қабули ӯ, муҳлати тахминшудаеро, ки
дар муддати он аризаи Шумо баррасӣ карда мешавад, маълум намоед.
- Кӯтоҳсухан бошед, аз муноқишаҳо худдорӣ кунед, кӯшиш намоед худро
нигоҳ доред.

