БАЌАЙДГИРИИ
ТАВАЛЛУД

Лоиҳаи “Ҳифзи кӯдакони зери таъсири муҳоҷират қарордошта дар Ҷанубу Шарқ,
Ҷануб ва Осиёи Марказӣ” соли 2017 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҳимояи
кӯдакони таҳти таъсири муҳоҷират қарордошта дар ҳамкории зич бо иттиҳодияҳои
ҷамъиятии маҳаллӣ ва Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон роҳандозӣ карда шуд. Ҳадафи он фарогири на камтар аз 9,500 кӯдакон
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла кӯдаконе ки аз ҷониби волидони муҳоҷири худ дар
кишвар гузошта шудаанд, ба шумор меравад.
Саҳми Иттиҳоди Аврупо ва ЮНИСЕФ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тақвият додани
низоми ҳифзи кӯдак дар сатҳи миллӣ тавассути баланд бардоштани иқтидори
соҳибкасбон ва кормандони мақомотҳои давлатӣ ҷиҳати ошкор намудан,
фиристодани кӯдакон ба хизматрасониҳои мувофиқ ва дастгирии кӯдакони
осебпазири таҳти таъсири муҳоҷират қарордошта ва амалӣ намудани тартиби
муомилаи дӯстона ба кӯдак дар минтақаҳои сарҳадӣ кӯмак мерасонад. Ин барои
доштани дастрасии оилаҳо ба кӯмаки иҷтимоӣ, кӯмаки равониву иҷтимоӣ, гирифтани
машварат, шаҳодатномаи таваллуд ва кӯмак ба волидайн мусоидат менамояд.

Барои гирифтани
шањодатномаи таваллуд чї гуна
њуљљатњо даркор аст?

таваллуди кўдак пешнињод шудааст, ройгон дода
мешавад. (ЌЉТ аз 19.07.19 с., №1637).

ЉАВОБ:
Шањодатномаи таваллуд дар асоси санади
баќайдгирии давлатии таваллуди кўдак.
тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дода
мешавад. Шањодатномаи таваллуд ба падару
модар (ба яке аз онњо) дар рўзи додани ариза ё
дар муддати панљ рўзи корї аз лањзаи додани
ариза, ки он на дертар аз се моњ баъд аз

Њуљљатњои зерин барои гирифтани шањодатномаи таваллуд пешнињод карда мешаванд:
џ Додани ариза;
џ Њуљљати тасдиќкунандаи факти таваллуди

кўдак;
џ Шиносномаи падару модар (яке аз онњо);
џ Шањодатномаи аќди никоњ.

Барои гирифтани
шањодатномаи таваллуд чї гуна
њуљљатњо даркор аст?

ЉАВОБ:
Дар асоси Кодекси Оилаи ЧТ, Моддаи
18. Ариза дар бораи таваллуди кўдак
дар чунин холат навишта мешавад:

Падару модар (яке аз онњо) ба маќомоти сабти
асноди њолати шањрвандї дар бораи
баќайдгирии таваллуди кўдак аризаи хаттї
пешнињод мекунанд.
Дар сурате, ки агар падару модар (яке аз онњо)
имконияти шахсан додани ариза дар бораи
баќайдгирии таваллуди кўдакро надошта
бошанд, ариза аз љониби хешовандони яке аз

падару модар ё шахси аз љониби падару модар
(яке аз онњо) ваколатдоршуда, маќомоти васоят
ва парасторї, ё ки шахси мансабдори муассисаи
тиббї, ки кўдак дар он љо таваллуд ёфтааст ва ё
аз тарафи шахси мансабдори муассисаи дигаре,
ки модар дар давраи таваллуд дар он љо буд ва ё
кўдаки таваллудшуда дар он љо ќарор дорад,
дода мешавад.
Дар баробари додани ариза дар бораи
баќайдгирии таваллуди кўдак бояд њуљљати
тасдиќкунандаи факти таваллуди кўдак, инчунин
њуљљатњои тасдиќкунандаи шахсияти падару
модар (яке аз онњо) ё шахсияти аризадињанда,
њуљљатњои тасдиќкунандаи ваколатњои ў ва
њуљљатњое, ки барои ворид намудани маълумот
дар бораи падару модар ба сабти асноди
таваллуди кўдак асос шуда метавонанд,
пешнињод карда шаванд.

Моддаи 23. Баќайдгирии давлатии
таваллуди кўдаки ба синни як
расида ё аз он калонтар:
Ќайди давлатии таваллуди кўдаки ба синни
якcола расида ё аз он калонтар танњо аз тарафи
маќомоти сабти асноди њолати шањрвандии
ноњия ва шањр гузаронида мешавад.
Ќайди давлатии таваллуди кўдаке, ки ба балоѓат
расидааст, дар асоси аризаи худи ў гузаронида
мешавад.
Дар ин маврид баробари ариза ба маќомоти
сабти асноди њолати шањрвандї њуљљатњои зерин
пешнињод карда мешаванд:
џ Маълумотнома аз љойи истиќомат;
џ Маълумотнома аз бойгонии маќомоти сабти

Ариза дар бораи баќайдгирии
таваллуди кўдак бояд на дертар аз
се моњ баъд аз таваллуди кўдак
пешнињод гардад.

асноди њолати шањрвандии љойи таваллуд ва
Раёсати асноди њолати шањрвандї;
џ Шањодатномаи аќди никоњи падару модар;
џ Нусхаи њуљљати тасдиќкунандаи шахсияти

падару модар.
Гузаронидани мўњлати муќарраршуда барои рад
кардани баќайдгирии давлатии таваллуд аз
тарафи маќомоти сабти асноди њолати
шањрвандї асос шуда наметавонад.
Падар ё модаре, ки дар мўњлати муќаррарнамудаи ќисми 4 моддаи мазкур барои ба ќайди
давлатї гирифтани кўдакаш ба маќомоти сабти
асноди њолати шањрвандї ариза пешнињод
намекунад, бо тартиби муќарраргардидаи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї
кашида мешавад. (ЌЉТ 26.03.09 №496)

Маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї
парванда омода намуда, барои санљиши
шахсияти зикргардида онро ба шуъбаи корњои
дохилии љойи зисти шањрванд мефиристад. Пас
аз гирифтани љавоби хаттии натиљаи санљиш
маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї оид
ба рад намудан ё ќонеъ гардонидани мурољиати
воридгашта хулоса тањия менамояд.
Дар сурати мављуд набудани њуљљати шакли
муќарраршуда дар бораи таваллуд ќайди
давлатии таваллуди кўдаки ба синни як расида
ва ё аз он калонтар дар асоси њалномаи суд дар
бораи муќаррар намудани факти таваллуд ба љо
оварда мешавад. (ЌЉТ аз 18.03.15 с., №1198)

Арзиши воњиди
шањодатномаи таваллуд
чигуна аст?

ЉАВОБ:
Моддаи 12. Ситонидани бољи давлатї
ва хизматрасонии иловагии музднок
барои ба љо овардани амалиёти
баќайдгирии давлатии асноди њолати
шањрвандї:
Бо тартиби муќаррарнамудаи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи бољи давлатї» барои
баќайдгирии давлатии асноди њолати шањрвандї
бољи давлатї ситонида мешавад.
Баќайдгирии давлатии асноди њолати шањрвандиро
кормандони маќомоти сабти асноди њолати
шањрвандї ва шахсони ваколатдор бо тартиби
муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон танњо баъди аз љониби шахсони воќеї
ва њуќуќї пешнињод намудани њуљљати
тасдиќкунандаи пардохти бољи давлатї ва дигар
пардохтњои муќаррар-намудаи санадњои меъёрии
њуќуќї ба љо меоранд.
Кормандони маќомоти сабти асноди њолати
шањрвандї ва дигар шахсони ваколатдор барои
хизматрасонињои иловагии музднок, ки бо сабти
асноди њолати шањрвандї алоќаманданд, аз
шахсони воќеї ва њуќуќї пардохти њаќќи хизматро
меситонанд. Тартиб ва андозаи пардохти
хизматрасонињои иловагии музднокро Њукумати
Љумњурии Тољикистон муайян мекунад. (ЌЉТ аз
18.03.15 с., №1198)

Рўйхати њуљљатњо барои
таѓир додани шањодатномаи
таваллуд кадомњоянд?

ЉАВОБ:

3. Шањодатномаи бекор кардани аќди никоњ
(агар дар ќайд бошад);
4. Шањодатномаи таваллуди кўдакон (агар то 16
сола бошанд);

џ Шахсони ба синни 16 сола расида њуќуќи иваз

кардани ном, насаб ва номи падарро доранд.
џ Ивази номи шахс тибќи Фењрести номњои

5. Шањодатнома дар бораи фарзандхондї ва ё
муќаррар кардани падарї (агар дар ќайд
бошанд).

миллии тољикї сурат мегирад.
џ Намояндагони

аќаллиятњои миллї, ки
шањрванди Љумњурии Тољикистон мебошанд,
њуќуќ доранд, ки номи хешро бо анъанањои
миллии хеш ва ё Фењрести номњои миллии
тољики иваз намоянд.

ному насаб ва номи падар дар
маќомоти САХШ-љои истиќомати шањрванд
амалї мешавад.

Нусхаи њуљљатњои иловагии аризадињанда:
1.

Шиносномаи миллї;

2.

Нусхаи сабти таваллуди шањрванд;

3.

Њалномаи суд оид ба фарзандхондї (агар ин
њолатњо бошанд);

4.

Маълумотнома аз љои истиќомат; 2 дона
расми 3х4;

5.

Билети њарбї ва ё гувоњномаи даъват шудаи
њарбї (агар дошта бошад);

6.

Шиносномаи миллии падару модар;

7.

Шиносномаи миллии падару модар;

8.

Шањодатномаи аќди никоњи падару модар;

9.

Шањодатномаи вафоти волидайн (агар
фавтида бошанд);

1

џ Ивази

џ Ивази ному насаб ва номи падари шахси ба

балоѓат нарасида бо ризояти падару модар,
фарзанд ќабулкунандагон ва ё парастор
гузаронида мешавад. Дар њолати набудани
ризоят ин раванд дар асоси њалномаи суд
амалї мешавад.
Њуљљатњои зарури аризадиханда чунинанд:
1. Шањодатномаи таваллуд;
1

2. Шањодатномаи аќди никоњ (агар дар ќайд
бошад);

10. Расиди пардохти бољи давлатї, хизматрасонии иловагии музднок ва бланк.

Нашрияи мазкур бо маблаѓгузорї ва
кўмаки техникии Иттињоди Аврупо ва
Хазинаи Кўдаки Созмони Милали Муттањид
чоп гардидааст.
Иттињоди Аврупо барои мазмуни маводи
чопшуда масулият надорад.

