
 
 

 

 

АЗ  1 ЯНВАРИ СОЛИ 2015 ДАР ҲАМАИ ШАҲРУ НОҲИЯҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ТАТБИҚИ 

СИСТЕМАИ ИТТИЛООТИИ СОҲАИ ТАНДУРУСТӢ ДАР РЕҶАИ ОНЛАЙН ОҒОЗ ГАРДИД  

Душанбе, 17 марти соли 2015 – Лоиҳаи «Кӯмаки техникӣ оид ба мустаҳкамгардонии системаи иттилоотии соҳаи 

тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда мешавад, оиди рафти 

татбиқи Лоиҳа дар ҷаласаи панҷуми Шӯрои Ҳамоҳангсозӣ ахборот пешниҳод намуд. Вазифаи асосии Лоиҳа, 

пурқувват намудани системаи идоракунии соҳаи тандурустӣ аст ва он аз тарафи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон,  Вазорати адлияи Ҷумҳурии  Тоҷикистон ва Раёсати сабти асноди ҳолати 

шаҳрвандӣ истифода бурда мешавад.  

Системаи DHIS2, барои ворид ва таҳлили иттилоот, тайёр намудани ҳисоботҳо пурра таҳия карда шудааст ва аз 1 

январи соли 2015 дар реҷаи онлайн дар сатҳи миллӣ аз санҷиш гузашта истифода бурда мешавад. Тақрибан 1100 

нафар мутахассисони Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати адлияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди истифодабарии системаи DHIS2 ва омор омӯзонида шуданд. Се сафари шиносоии 

байналмиллалӣ ба давлатҳои Норвегия, Молдова ва Ҳиндустон барои кормандони Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда шуд.       

Аз 1 январи соли 2015, сабтҳои ҳолати шаҳрвандӣ дар Хонаи ақди никоҳ ва 4 шӯъбаи сабти асноди ҳолати 

шаҳрвандии шахри Душанбе ва ноҳияҳои Рудакӣ, Шаҳринав ва Ҳисор дар реҷаи онлайн ворид карда мешаванд.   

"Соли 2015 соли ҳалшаванда барои татбиқи лоиҳа ҳисобида мешавад. Дар соли мазкур ҳисоботҳои омории солона 

бори аввал дар реҷаи онлайн дар системаи DHIS2 ворид карда шудаанд. Татбиқи системаи иттиллоотӣ дар 

шӯъбаҳои САҲШ яке аз вазифаҳои муҳимтарини лоиҳа мебошад.  Мо умедворем, ки ҳалли ин масъалаҳои 

душворро бо кӯмаки шариконамон меёбем", гуфт роҳбари лоиҳа хонум Елена Максименко.  

Лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо «Кӯмаки техникӣ оид ба мустаҳкамгардонии тартиби иттилоотии соҳаи тандурустӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон», бо буҷаи 3,4 миллион евро, системаи электронии ҳисоботиро дар сатҳи миллӣ татбиқ 

гардонида истодааст. Лоиҳа дар якҷоягӣ бо консорсиуми ширкатҳои EPOS Health Management (Олмон), ICON-

Institute Public Sector (Олмон) бо иштироки Донишгоҳи шаҳри Осло (Норвегия) ва ширкати IrfatC (Тоҷикистон) 

амалӣ мегардад. Лоиҳа то моҳи маи соли 2016 татбиқ мегардад. 

Барои иттилооти иловагӣ муроҷиат намуда метановед ба:  Хонум Алия Зиёева, офис-менеҷер 

Телефон: +992 37 221 44 65 

         Телефони мобилӣ: + 992 98 720 34 68  

 

 

 
 

Лоиҳа таҳти роҳбарии  
EPOS Health Management  

амалӣ мегардад. 
 

EPOS Health Management 
Суроға: Hindenburgring 18, 

61348 Bad Homburg, 

Олмон 

Тел: +49 6172 930 370 

Факс: +49 6172 930 372 

info@epos.de  
http://www.epos.de 

 

 

 

 
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/ind

ex_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 

бунъёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фархангӣ, арзи 

таҳаммул ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. 
Иттиҳоди Аврупо омода аст, муваффақиятҳо ва 

арзишҳояшро бо мамолик ва қавмиятҳои бидуни 

сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди 
Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият 

бурда, ҳамасола барои рушти мамлакат ба маблағи 

тақрибан 25 млн. евро кӯмак фароҳам менамояд..  

 

ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ  
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