
Мӯҳтарам шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон!

Дар 2021 сол дар аксарияти кишварҳои ҷаҳон давраи 
навбатии барӯйхатгирии аҳолӣ ҷараён дорад. Россия низ 
дар они иштирок меварзад. Барӯйхатгирии умумирусиягии 
аҳолӣ дар тирамоҳ 2021 сол баргузор мешавад.

Дар варақаи мазкур - ҷавобҳо ба саволҳои аз ҳама асосии 
барӯйхатгирӣ.

Муфассал дар бораи барӯйхатгирӣ -

дар сомонаи STRANA2020.RU

Иттилооти иловагӣ
Идораи медиаи БУА

E-mail: media@strana2020.ru
Тел.: +7 (495) 933-31-94

Хадамоти консулии сафорати Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Федератсияи Россия:

+7 (495) 690-57-36
+7 (495) 690-52-81
+7 (985) 740-02-12,

E-mail: consulate@tajembassy.ru

Машварати марказҳои хизматрасонии  Федератсияи муҳоҷирони
Россия оиди масъалаҳои қонунгузории муҳоҷират ва меҳнати ФР: 

+7 (901) 578-32-88
+7 (963) 997-42-10
+7 (926) 130-75-00

E-mail: info@fmr-onine.ru



Барӯйхатгирии умумирусиягии аҳолӣ - ин ҳисоб кардани тамоми 
аҳолие мебошад, ки дар ҳудуди кишвар ба санаи 1 октябри 2021 сол, аз 
ҷумла шаҳрвандони хориҷӣ  қарор дорад.

Барӯйхатгирӣ аз 15 октябри то 14 ноябри 2021 сол мегузарад. 
Дар он бо се тарз иштирок кардан мумкин аст: ба саволҳои шахси 
рӯйхатгиранда ҷавоб додан, мустақилона пур кардани варақаи 
барӯйхатгирӣ дар интернет ё ба қитъаи саёри барӯйхатгирӣ 
ташриф овардан.

Дар рафти барӯйхатгирӣ танҳо маълумоти бешахскардашуда 
ҷамъоварӣ мешавад. Ном, насаб, суроғаҳо ба варақаи барӯйхатгирӣ 
дароварда намешаванд.
Шахси барӯйхатгиранда ҷавобҳоро танҳо аз гуфтаи шумо навишта 
мегирад. Онҳоро бо ҳуҷҷатҳо тасдиқ кардан лозим нест.
Барӯйхатгирӣ бехатар ва махфӣ мебошад! Маводҳои ҷамъоваришуда 
танҳо барои гирифтани натиҷаҳои ҷамъбастӣ заруранд.

Агар шумо ба саволҳои шахси барӯйхатгиранда ҷавоб додан нахоҳед, 
метавонед мустақилона  дар равзани Gosuslugi.ru мукотиба намоед. 
Барои ин дар равзани мазкур худро ба қайд мондан зарур аст.
Ба саволҳои  варақаи рӯйхаткунӣ ҷавоб дода, шумо рамзи тасдиқи 
иштирок дар барӯйхатгириро мегиред. Онро ба рӯйхаткунанда 
нишон додан лозим мешавад.

Маълумоти барӯйхатгирӣ - асоси инкишофи иқтисод, соҳаи иҷтимоӣ 
ва бозори меҳнати ҳар кишвар мебошад. Иштироки шумо дар 
барӯйхатгирӣ - ин саҳм ба кори бузурги оммавӣ, имконияти беҳтар 
ва мукаммал кардани зиндагии шумо ва олами атроф мебошад!

Барои онҳое, ки 

сокинони доимии 

Россия мебошанд - 

варақаи пурраи 

барӯйхатгирӣ иборат 

аз 25 савол

тибқи шаҳодатномае, ки якҷоя бо 
шиноснома нишон дода мешавад;
камзӯлчаи кабуд ва гарданбанд бо рамзи 
барӯйхатгирӣ;
ҷузвдон бо навиштаҷоти Росстат ва 
планшет бо варақаҳои электронии 
барӯйхатгирӣ.

Барои барӯйхатгирӣ муҳим нест, ки оё шахс ҳуқуқи будубошро
дар ҳудуди кишвар дорад ё не.

Барои барӯйхатгирӣ муҳим нест, ки оё шахс ҳуқуқи будубошро
дар ҳудуди кишвар дорад ё не.

Шаҳрвандони хориҷие, ки дар Россия қарор доранд, дар барӯйхатгирӣ 
дар ду ҳолат иштирок мекунанд:

Ҳамчун сокинони 

доимии Россия:

� агар онҳо ба Россия ба 12 ё 
зиёда моҳ омада бошанд;
� агар онҳо ба Россия дар 
ҷустуҷӯи паноҳгоҳ омада 
бошанд;
� агар онҳо дар Россия қарор 
дошта бошанд ва ҷойи зисти 
доимии дигар надошта 
бошанд.

Ҳамчун сокинони кишварҳои 

дигари дар Россия муваққатан 

қарордошта:

� агар онҳо ба Россия барои таҳсил ё 
барои кор ба мӯҳлати камтар аз 12 
моҳ омада бошанд;
� агар онҳо дар кишвари дигар ҷойи 
зисти доимӣ дошта бошанд ва дар 
Россия аз 1 октябр бо мақсади 
истироҳат, табобат, дар меҳмонӣ, 
транзит ва ғ. қарор дошта бошанд.

1. ҷинс
2. соли таваллуд
3. кишвари зисти доимӣ
4. мақсади омадан ба Россия
5. давомнокии зист дар Россия п
6. кишвари зодгоҳ
7. шаҳрвандӣ

Барои сокинони кишварҳои дигар,

ки муваққатан дар Россия қарор 

оранд - шакли мухтасар иборат
аз 7 савол:

Барои сокинони кишварҳои дигар,

ки муваққатан дар Россия қарор 

оранд - шакли мухтасар иборат
аз 7 савол:

Ӯро аз рӯи нишонаҳои зерин шинохтан мумкин аст:

АЗ 15 ОКТЯБРИ ТО 
08 НОЯБРИ 2021 

АЗ 15 ОКТЯБРИ ТО 
14 НОЯБРИ 2021

АЗ 15 ОКТЯБРИ ТО 
08 НОЯБРИ 2021

БАРӮЙХАТГИРӢ ДАР 
РАВЗАНИ GOSUSLUGI.RU

КОРИ ШАХСОНИ 
БАРӮЙХАТГИРАНДА

КОРИ ҚИТЪАҲОИ 
САЙЁРИ 
БАРӮЙХАТГИРАНДА 


