
Дарознокии рӯзи корӣ аз 8 соат, ҳафтаи корӣ – аз 40 
соат зиёд шуда наметавонад. Барои кори барзиёд 
пардохтҳои иловагӣ муқаррар карда мешаванд (тибқи 
мод.152, мод.153 ва мод.154 КМ ФР).
Ҳар як корманде, ки аз рӯи шартномаи меҳнатӣ кор 
мекунад, барои рухсатии музддор (на кам аз 28 рӯзи корӣ), 
варақаи беморӣ (дар сурати беморшавӣ) ва суғурта аз 
ҳолатҳои нохуш ҳуқуқ дорад (мод.115, 183, 327.3 КМ ФР);
Меҳнати зеркироӣ (аз тарафи кордиҳанда фиристодани 
кормандони худ ба дигар ташкилотҳо бидуни ба тартиб 
даровардани муносибатҳои меҳнатӣ) дар Россия 
манъ мебошад. Пешкаш кардани меҳнати кормандони 
худ ба дигар ташкилотҳо ё шахсони инфиродӣ фақат 
ташкилотҳое, ки чун оҷонсиҳои хусусии шуғл ба қайд 
гирифта шудаанд, ҳуқуқ доранд, аммо, дар зимни ин 
онҳо вазифадоранд, ки:
имконияти иҷро кардани корҳо дар назди тарафи сеюм дар 
шартномаи меҳнатӣ бо корманди хориҷӣ нишон диҳанд;
дар ҳолатҳое, ки корманд барои кор дар назди тарафи сеюм 
фиристода мешавад, бо ӯ созишномаи иловагиро банданд.
Агар Шумо ба оҷонсии хусусии шуғл муроҷиат кардаед, 
ҳатман назорат кунед, ки чунин шартҳо дар шартномаи 
меҳнатии Шумо пешбинӣ карда шаванд.
Кордиҳанда вазифадор аст (тибқи мод. 22 КМ ФР):
бе таъхир ва нигоҳдорӣ музди маоши Шуморо пардохт 
намояд;
ҷои корие, ки ба меъёрҳои бехатарии меҳнат мутобиқ 
мебошад, таъмин кунад;
дар сурати ба Шумо пешниҳод кардани манзили истиқоматӣ 
– мӯҳлати будубоши муваққатии Шуморо дар минтақаи ФР 
барои давраи амалии патент барои кор тамдид диҳад; 
дар бораи қоидаҳои махсус ва тартиби корие, ки дар ташкилот 
муқаррар карда шудааст, Шуморо хабардор намояд;
дар сурати бардоштани захми истеҳсолӣ ё ҳолати 
нохуш – зарари Шуморо подош кунад; 
ба поймолкунии ҳуқуқҳои кормандони хориҷӣ зимни 
ҷараёни меҳнатӣ роҳ надиҳад.
Шумо ҳуқуқ доред (тибқи мод. 21 КМ ФР):
аз иҷро кардани корҳое, ки нисбати ҳаёт ва саломатӣ 
хатаровар мебошанд, даст кашед;
ба Шумо пешкаш кардани нусхаи шартномаи меҳнатӣ, 
варақаҳои баҳисобдарорӣ, дигар маълумотҳоро дар 
бораи мӯҳлатҳо ва миқдори музди маош дар мӯҳлати то 
ба 3 рӯзи корӣ талаб намоед;
ба Нозироти давлатии меҳнатӣ, Прокуратура ва суд 
барои ҳимояи ҳуқуқҳои худ муроҷиат намоед;
дар сурати ба мӯҳлати зиёда аз 3 моҳ мавқуф гузоштани 
музди маош Шумо дар бораи ҷиноят ба мақомотҳои Кумитаи 
тафтишотии Санкт-Петербург ариза карда метавонед.
Тибқи қонунгузории меҳнатӣ, Шумо ҳуқуқ доред, ки то ба 
итмом расидани 3 моҳ аз лаҳзаи ба Шумо пардохт накардани 
музди маош ё бекор кардани шартномаи меҳнатӣ бо Шумо 
ба суд муроҷиат кунед. Бодиққат бошед ва дар сурати 
зарурият саривақт ба суд муроҷиат кунед (мод.392 КМ ФР).
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Қонунгузории 
муҳоҷирӣ  

ва меҳнатӣ

МАЪЛУМОТИ МУХТАСАР БАРОИ 
МУҲОҶИРОНИ МЕҲНАТӢ



БАҚАЙДГИРИИ МУҲОҶИРӢ
Шаҳрвандони давлатҳои ИДМ (СНГ), ки ба ФР бо мақсади 
воридшавии «хусусӣ» ворид шудаанд, дар Россия на зиёда 
аз 90 шабонарӯз муддати ҳар як давраи 180 шабонарӯзӣ аз 
лаҳзаи воридшавӣ ба ФР будубош карда метавонанд. 
Агар Шумо ба Россия барои кор кардан омада бошед, дар 
қисми «мақсади ташриф» бояд  «кор»  нишон дода шавад.
Шаҳрванди хориҷӣ вазифадор аст, ки дар мӯҳлати на 
дер аз 7 рӯзи корӣ аз лаҳзаи воридшавӣ ба ФР дар 
ҷои будубош худро ба қайди мухоҷирӣ гирифта истад; 
шаҳрвандони давлатҳо-аъзоёни ИИАО (Арманистон, 
Беларус, Қазоқистон ва Қирғизистон) – на дер аз 30 рӯз; 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон – муддати 15 рӯз.
Ба қайди муҳоҷирӣ дар ҷои истиқомати воқеъӣ истодан 
зарур аст.
Бақайдгирии муҳоҷирии шаҳрванди хориҷиро иҷро 
менамояд Тарафи қабулкунандае, ки ба Шумо манзили 
истиқоматиро пешкаш менамояд, метавонад ин бошад: 
шаҳрванди ФР, ки мунтазам дар Санкт-Петербург ба қайд 
гирифта шудааст;
шаҳрванди хориҷӣ, ки дар Санкт-Петербург мунтазам 
истиқомат мекунад; 
шахси ҳуқуқӣ: ташкилот-кордиҳанда, меҳмонхона.
Барои ба қайди муҳоҷирӣ гирифта шудан, метавонед 
муроҷиат кунед ба:
бахши минтақавии Раёсат оид ба масъалаҳои мухоҷирии 
СР ВКД Россия дар Санкт-Петербург ва вилояти 
Ленинград (сомона: 78.мвд.рф/ms)
ба маркази бисёрфунксионалии хизматрасониҳои давлатӣ 
(МФЦ) (сомона: gu.spb.ru/mfc; телефон 8 (812) 573-90-00)

Ба Шумо ҳуҷҷатҳои зерин ва нусхаҳои онҳо зарур 
мешаванд:
- шиноснома, нусхаҳои ҳамаи саҳифаҳои шиноснома;
- корти муҳоҷирӣ; 
- полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ,
- нусхаи ҳуҷҷате, ки ҳуқуқи истифодабарии манзили 
истиқоматиро тасдиқ менамояд (масалан, шартномаи 
иҷораи манзили истиқоматӣ).

Барои бақайдгирии муҳоҷирӣ зарур аст:
бланк-хабарномаи махсус дар бораи ҳозиршавии шаҳрванди 
хориҷӣ ба ҷои будубош пур карда шавад, ки он ба Раёсат 
оид ба масъалаҳои мухоҷирии СР ВКД Россия дар Санкт-
Петербург ва вилояти Ленинград ирсол карда мешавад.
бланки кандашавандаи хабарнома дар бораи ҳозиршавӣ 
бо ишораи гузошташуда дар бораи гирифтани ҳуҷҷатҳо 
қабул карда, бо худ нигоҳ дошта шавад

ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР
Барои шаҳрвандони мамлакатҳои ИДМ-е, ки аъзои 
Иттиҳодияи Аврупо-Осиё намебошанд – Ӯзбекистон, 
Тоҷикистон, Молдова, Озарбойҷон, Украина ҷиҳати дар 
Санкт-Петербург қонунӣ бо кор таъмин шудан патентро 
барои кор тартиб додан зарур аст.
Ҳуҷҷатҳоро барои тартиб додани патент муддати 30 рӯз 
аз лаҳзаи воридшавӣ ба ФР пешниҳод кардан зарур аст, 
зеро дар акси ҳол маҷбур мешавед, ки аз 10000 то 15000 
рубл ҷарима супоред.
Дар Санкт-Петербург ташкилоти ягонае, ки  доир ба тартиб 
додани патент барои кор ҳуҷҷатҳоро қабул менамояд, 
КФВД «Сервиси шиносномавӣ-раводиддиҳии ВКД 
Россия» мебошад. кӯч. Красный Текстильщик, х.15, лит.А. 
Телефон: 8 (812) 318-01-22, 8 (812) 318-01-18 Сомона: 
spb.pvsmvd.ru 
Хизматрасонии ширкат пулакӣ аст. 
Патент барои кор дар Санкт-Петербург дар ҳудуди вилояти 
Ленинград эътибор надорад ва амалӣ намекунад.
Ҳуҷҷатҳоро барои патент фақат ШАХСАН пешниҳод 
кардан мумкин. Патент муддати 10 рӯзи корӣ аз лаҳзаи 
пешниҳод кардани ариза тартиб дода мешавад.
Барои тартиб додани патент ҳуҷҷатҳои зерин заруранд:
ариза барои додани патент (бланки ариза ва намунаи пуркунии 
онро дар бахшҳои Раёсат оид ба масъалаҳои мухоҷирии СР ВКД 
Россия ё дар сомонаи www.78.мвд.рф/msгирифтан мумкин);
шиноснома ва нусхаи шиноснома ва, ҳамчунин, тарҷумаи 
шиноснома ба забони русӣ, ки ба таври нотариалӣ тасдиқ 
карда шудааст;
аксҳои 3х4-и рангаи беҷило;
абарнома дар бораи бақайдгирии муҳоҷирӣ ва нусхаи он;
корти муҳоҷирӣ бо нишон додани мақсади воридшавӣ - 
«кор» бо мӯҳр дар бораи воридшавӣ ва нусхаи он;
хулосаи тиббӣ ва сертификат дар бораи вуҷуд надоштани 
сирояти ВИЧ – дар муассисаи махсуси тиббӣ пас аз 
гузаштани муоинаи тиббӣ тартиб дода мешаванд;
полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ (ДМС);
ҳуҷҷате, ки аз худ кардани забони русӣ, донистани таърихи 
Россия ва асосҳои қонунгузории Федератсияи Россия-ро 
тасдиқ менамояд: нусхаи аслии ҳуҷҷат дар бораи хатм 
намудани муассисаи таълимӣ дар ҳудуди ИҶШС то ба 
01.09.1991с. ё дар ҳудуди Россия пас аз 01.09.1991с., ё 
сертификат дар бораи гузаштани тест доир ба донистани 
забони русӣ, таърихи Россия ва асосҳои қонунгузории ФР. 
расид дар бораи пешпардохти андоз аз рӯи патент. 
Маблағи пардохт дар соли 2019 дар Санкт-Петербург 3800 
рублро дар як моҳ тартиб медиҳад.
Фақат аз рӯи он ихтисосе, ки дар патент нишон дода 
шудааст, кор кардан мумкин.
Барои аз рӯи дигар ихтисос кор кардан ба маблағи аз 4000 
то 7000 рубл ҷарима баста шуда метавонад.

Пас аз гирифтани патент барои кор:
зимни пардохти андоз барои даромади шахсони 
инфиродӣ (НДФЛ) ба маблағи 3800 рубл барои ҳар як моҳи 
минбаъда, патент ба мӯҳлате, ки пардохт карда шудааст, 
ба таври автоматикӣ тамдид дода мешавад. Моҳҳо аз 
санаи гирифтани патент барои кор, ки дар ҳуҷҷат нишон 
дода шудааст, ҳисоб карда мешаванд. Пардохт на дер 
аз 1 рӯз пеш аз ба итмом расидани моҳи пардохтшудаи 
кор амалӣ карда мешавад. Чиптаҳоеро, ки пардохтани 
патентро тасдиқ мекунанд, ҳатман бо худ нигоҳ доред!
Пардохтро аз рӯи патент барои кор ба мӯҳлати то ба 
12 моҳ аз санаи гирифтани патент барои кор пешакӣ 
даровардан мумкин. 
муддати 2 моҳ пас аз гирифтани патент Шуморо зарур 
аст, ки нусхаи шартномаи меҳнатиро ба Раёсат оид ба 
масъалаҳои мухоҷирии СР ВКД Россия ирсол намоед.

Тамдид додани қайди муҳоҷириро дар асос ва 
барои давраи пардохт шудани патент барои 
кор фаромӯш накунед!

Миқдори музди маоши корманде, ки мавриди шуғли 
пуррагӣ қарор дорад, аз МКММ (миқдори камтарини 
музди меҳнат) пасттар шуда наметавонад – дар 
ҳолати 1 январи соли 2019 дар Санкт-Петербург 
ин рақам 18000 рублро дар як моҳ ташкил медиҳад.

Ҳамчунин, пас аз як соли кор Шумо патенти соли 
минбаъдаро барои кор бидуни хориҷшавӣ аз ФР аз нав 
тартиб дода метавонед. Барои ин дар мӯҳлати на дер аз 10 
рӯзи корӣ то ба итмом расидани мӯҳлати амалии патент 
ба КФВД «Сервиси шиносномавӣ-раводиддиҳии ВКД 
Россия» (кӯч. Красный Текстильщик, х.15 лит.А) муроҷиат 
карда, бо худ зеринро доштан зарур аст: шиносномаи 
хориҷие, ки на кам аз 1 сол амалӣ дорад, патенти 
амалкунанда, расид дар бораи пардохтани патент барои 
12 моҳ, корти муҳоҷирӣ, шартномаи меҳнатӣ ва дархости 
кордиҳанда. Патентро барои кор на зиёда аз 1 маротиба 
ва ба мӯҳлати на зиёда аз 12 моҳ тамдид додан мумкин. 

ҚОНУНГУЗОРИИ МЕҲНАТӢ 
Барои ҷустуҷӯи кор тавсия медиҳем, ки базаи расмии 
ҷойҳои корӣ истифода бурда шавад
trudvsem.ru –  Кор дар Россия: базаи умумироссиявии 
ҷойҳои кории Хадамоти федералии меҳнат ва шуғл
Муддати 3 рӯзи корӣ аз лаҳзаи таъмин шудан бо кор 
Шумо нусхаи шартномаи меҳнатӣ бо имзоҳо ва мӯҳри 
кордиҳандаро ҳатман бояд ба даст гиред. 

Одатан, музди маош ба корманд ба таври ду қисмагӣ муддати 
моҳ пардохт карда мешавад: пардохти пешмузд (то ба нимаи 
музди маоши моҳона) то ба миёнаи моҳ, пардохти асосӣ – 
одатан дар рӯзи охирини кории моҳ, вале на дер аз санаи 14-
ми моҳи оянда амалӣ карда мешавад (тибқи мод.136 КМ ФР).

Пас аз бо кор таъмин шудан, қайди муҳоҷириро ба 
мӯҳлати амалии шартномаи меҳнатӣ ё патен-
ти пардохтнамуда барои кор мунтазам тамдид 
додан зарур аст.


