Замимаи 4
Ба Қоидаҳои додани шиносномаҳои хориҷии дорои маълумоти электронӣ
ва Шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон

ТАЛАБОТ НИСБАТИ СУРАТИ ШАХСИИ ШИНОСНОМАҲОИ ХОРИҶИИ
ДОРОИ МАЪЛУМОТИ ЭЛЕКТРОНӢ
Сурати шахсӣ, ки барои шиносномаи дипломатӣ, хизматӣ ва
умумишаҳрвандии хориҷӣ пешниҳод мешавад, бояд ба талаботҳои зерин
ҷавобгў бошад.
1. Сурати шахсӣ бояд дар иҷрои ранга бошад.
2. Аломатҳои асосии сурати шахсӣ:
- андозаи сурати пешниҳодшаванда бояд 35х45 мм бошад.
- сурат рўйи соҳиби қонунии шиносномаро дар ҳолати рўбарў бо ҳарду
чашмони кушода, яъне бо чашмони тариқи амудӣ ба сатҳи тасаввуршаванда
гирифташуда, ки ба сатҳи рўбарўи рўй баробар мебошад, нишон медиҳад.
- ҳолати рўбарўи рўйи пурра бояд дар равшанӣ аз фарқи сар то манаҳ
ва аз бинӣ то гўшҳо намоён бошад.
- барои баланд бардоштани тафсили инъикоси ҳолати рўбарўи рўйи
пурра, равшании лозима ва баробар истифода бурда мешавад.
- дарозии сар бояд аз 32 то 36 мм бошад.
- масофа аз кунҷи поёнии сурат то хати тасаввуршавандаи уфуқӣ, ки аз
маркази чашмҳо мегузарад, бояд аз 23 то 21 мм бошад.
- васеъгии сар бояд аз 18 то 25 мм бошад.

Расми 1 – Намунае, ки талаботҳоро ба сурат инъикос менамояд
А – бари сурат;
В – баландии сурат;
АА – хати тасаввуршавандаи марказии амудӣ маркази уфуқии сурат
буда, аз нуқтаи мобайни даҳон ва бинӣ мегузарад.
ВВ – масофа аз кунҷи сурат то хати тасаввуршавандаи уфуқӣ, ки аз
маркази чашмон мегузарад;
СС – васеъгии сар ҳамчун масофаи уфуқӣ байни миёнҷои ду хатҳои
тасаввуршавандаи амудӣ, ки тавассути кунҷҳои холии болоӣ ва поёнии ҳар як

гўш мегузаранд ва дар ҷои пайвасти қисми берунии гўш ба сар ҷойгиранд,
муайян карда мешавад.
DD – дарозии сар ҳамчун масофаи амудии байни сари манаҳ ва фарқи
сар муайян карда мешавад.
3. Талабот ба ҳолати шахс:
- гардиши сар аз ҳолати амудӣ дар ҳар кадом самт роҳ дода намешавад.
- қиёфа бетараф буда, абрўвон бояд ҳолати мўътадил дошта (чун дар
ҳолати тааҷҷуб бардошташуда набошанд, ба ҳиссаи болои бинӣ чин
нашудаанд), чашмон «мўътадил» кушода, ба камера нигоҳ мекунанд, даҳон
пўшида аст.
- китфҳо бояд ба ҷониби камера «гардонда» шуда бошанд.
- манзари сурат бояд якранга буда, бе ягон таркиб бошад. Манзари то
10% хокистарӣ ё осмонранги кушод тавсия мешавад.
- рўй бояд баробар равшанӣ дода шавад.
- атрофи рўй аз фарқи сар то сари манаҳ ва аз гўш то гўш бояд равшан
намоён ва соя надошта бошад.
- ҳеҷ ягон сояҳои сиёҳ дар косахонаи чашм зери абрўвон бояд набошад,
инабия ва гавҳараки чашмон бояд равшан намоён бошанд.
- ба шаҳрвандоне, ки эътиқоди динии онҳо дар назди шахсони бегона
бе кулоҳи сарпўш гаштанро иҷозат намедиҳад, пешниҳод намудани сурат бо
кулоҳҳои сарпўш, ки тарҳи рўйро намепўшад, роҳ дода мешавад.
- барои шаҳрвандоне, ки доимо айнак мекунанд, суратгирӣ бо айнакҳои
бе шишаҳои сиёҳ ҳатмӣ аст. Айнак бояд шишаҳои тоза ва шаффоф бошад,
то ки гавҳараки чашмон ва инабия дақиқ дида шаванд. Чанбараки айнак
набояд чашмонро пўшад. Айнак набояд манбаи дурахши нур бошад.
- доѓҳои равшан бояд набошанд. Ин нишонаҳо одатан ҳамон вақт пайдо
мешаванд,
ки
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баландравшанидиҳанда истифода бурда мешавад. Истифода бурдани
равшанидиҳии паст, якчанд манбаҳои баробаршуда ё дигар усулҳои
равшанидиҳӣ зарур аст.
- бастани чашмон танҳо бо сабабҳои тиббӣ роҳ дода мешавад.
- дараҷаи танвир (экспозитсия) бояд фарқияти байни тадриҷи таркибӣ
дар ҳар ҷои пўсти рўйро таъмин намояд.
- ранги инъикоси сабтшудаи рўй бояд аз бинӣ ба гўшҳо ва аз манаҳ ба
фарқи сар баланд бошад. Амиқ будани баландии ранг ва нуқтаи ҷойгирии
объектив бояд намоиши тарҳи рўйи объектро на кам аз ду миллиметр
таъмин намояд.
- истифодаи равшанидиҳӣ бо ранги зард, сурх ва ѓайра иҷозат дода
намешавад. Равшанидиҳӣ набояд ранги табиии пўстро вайрон намояд.
Таъсири «чашмони сурх» роҳ дода намешавад.
- таҳрири инъикоси ранга бо мақсади беҳтар намудани намуди зоҳирӣ
роҳ дода намешавад. Дар акс тамоми тобишҳое, ки ба воқеият мутобиқанд,
бояд пешниҳод карда шаванд.
- дисторсияи объектив роҳ дода намешавад.

