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Лоиҳа аз тарафи 

Иттиҳоди Аврупо 

маблағгузорӣ карда 

мешавад.  

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74  

734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   

http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/i

ndex_ru.htm  

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат аст, 

ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, 

ва такдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 

соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, 

демократӣ ва рушти бардавомро бунёд намуда, 

ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул 

ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. 

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 рушти 

мамлакат тақрибан 25 млн. евро фароҳам 

менамояд. 
 

  
 

 
 

 

 

ВУРУДИ МАЪЛУМОТ ОНЛАЙН БАРОИ СИСТЕМАИ ЭЛЕКТРОНИИ 

ИТТИЛООТИИ СОҲАИ ТАНДУРУСТӢ ДАР ДУШАНБЕ ОҒОЗ ГАРДИД  

Душанбе, 12 марти соли 2014 – Лоиҳаи “Кӯмаки фаннӣ барои дастгирии мустаҳкамкунии 

системаи иттилоотии соҳаи тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо 

маблағгузорӣ мегардад, вазъи кунунии фаъолияти лоиҳаро мавриди баррасии Кумитаи 

роҳбарикунандаи лоиҳа пешниҳод намуд. Лоиҳа ба мустаҳкам гардонидани системаи идоракунии 

иттилоотии  соҳаи тандурустӣ барои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, Вазорати адлияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ва Идораи сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ равона шудааст.   

Системаи иттилоотии DHIS2 мураттаб гардонида шуда, пайкарбандӣ ва дар сервери марказӣ сабт 

гардида шудааст. 20 ноҳия ва шаҳри Душанбе аввалин шуда ба система пайваст карда шудаанд. 

Вуруди маълумот дар реҷаи онлайн дар панҷ маркази саломатии аввали шаҳри Душанбе оғоз 

гардид. Вазъи кунунии вуруди маълумоти онлайн дар рафти ҷаласаи Кумитаи роҳбарикунандаи 

лоиҳа намоиш дода шуда буд. Системаи мазкур имконият медиҳад, ки сифати маълумоти 

ҷамъоваришуда, таҳлилгардида ва ҳамзамон омори ҳисоботии соҳаи тандурустӣ беҳтар гардонида 

шавад. 

Бо мақсади ҷамъоварии ҳафт намуд рӯйдодҳои муҳим, аз ҷумла, таваллуд, вафот, никоҳ, талоқ, 

насаб, фарзандхонӣ ва иваз намудани ном, барои Идораи сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ 

модулҳои нави системаи иттилоотӣ кор карда баромада шудаанд. Дар амал татбиқ намудани 

системаи иттилоотӣ дар идораи марказии САҲШ, Хонаи ақди никоҳи шаҳри Душанбе, чаҳор 
идораҳои ноҳиявии САҲШ ва идораи САҲШ дар ноҳияи Шаҳринав оғоз гардид.  

Кӯмаки фаннии лоиҳаи “Кӯмаки фаннӣ барои дастгирии мустаҳкамкунии системаи иттилоотии 

соҳаи тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба маблағи 3,4 миллион евро, ки ба паҳнкунии 

системаи иттилоотӣ дар саросари Ҷумҳурӣ равона шудааст, то моҳи майи соли 2016 давом меёбад 

ва аз тарафи EPOS Health Management (Олмон) дар ҳамбастагӣ бо ICON-Institute Public Sector 
(Олмон), Донишгоҳи Осло (Норвегия) ва Ирфат C (Ҷумҳурии Тоҷикистон) амалӣ мегардад. 

Барои маълумоти иловагӣ, лутфан бо суроғаи зер тамос гиред:  

      Алия Зиёева, Менеҷери дафтар 

      Тел: +992 37 221 44 65 

      Мобилӣ: + 992 98 720 34 68 

ВАРАҚАИ МАТБУОТӢ 


