
 
ВАЗОРАТИ  ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ  

ТОҶИКИСТОН 

 
 

ФАРМОИШ 
 

 аз 23  апрели  соли 2014,   №229                                                     ш. Душанбе 

 
 
Оиди таъсис додани Комиссияи  
ҷумҳуриявии татбиқи Тартиби  
хизматрасонии тиббию санитарӣ  
ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон  
дар муассисаҳои системаи давлатии тандурустӣ 
 

Бо мақсади иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 
декабри соли 2008, №600 «Дар бораи Тартиби хизматрасонии тиббию 
санитарӣ ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои 
системаи давлатии тандурустӣ», мутобиқи банди 10 Низомномаи 
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 
бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2014 таҳти 
№148 тасдиқ шудааст,  

ФАРМОИШ МЕДИҲАМ: 
 

1. Низомнома ва ҳайати Комиссияи ҷумҳуриявии татбиқи «Тартиби 
хизматрасонии тиббию санитарӣ ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар муассисаҳои системаи давлатии тандурустӣ» тасдиқ карда шаванд 
(замимаҳои 1ва 2); 

2. Ба Комиссияи ҷумҳуриявӣ супориш дода шавад: 
а) амалисозии Тартиби хизматрасонии тиббию санитарӣ ба 

шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар муассисаҳои системаи 
давлатии тандурустӣ марҳила ба марҳила, ҳамзамон дар марҳилаи аввал 
бахшҳои ёрирасон, барқарорсозӣ ва хизматрасонии тиббии гаронарзишро 
таъмин намояд; 

б) муассисаҳои системаи давлатии тандурустиро, ки хизматрасонии 
тиббию санитарии музднок мерасонанд, тибқи тартиби муқарраргардида 
пеш аз оғоз намудани фаъолияти музднок бояд ба феҳристи Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид 
намояд. 

3. Ба муассисаҳои системаи давлатии тандурустӣ супориш дода 
шавад:  

а)  хизматрасонии тиббию санитарии музднокро ба аҳолӣ мувофиқи  
талаботи усулҳои ташхис, пешгирӣ ва табобат, ки дар қаламрави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шудаанд, ба роҳ монда, ҳисоботҳои 
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оморӣ ва муҳосибавии хизматрасонии тиббию санитарии ройгон ва 
музднокро алоҳида ба роҳ монанд; 

б) нусхаи варақаи махсус ва ё чеки мошинаи назоратӣ-хазинавии 
тасдиқкунандаи қабули пули нақдро тибқи тартиби муқарраргардида ба 
истифодабарандаи хизматрасонии тиббию санитарӣ супоранд;   

в) маблағҳои аз хизматрасониҳои тиббию санитарии музднок 
воридшаванда дар асоси Дастурамал дар бораи маблағҳои махсуси 
муассисаҳои системаи  давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор диҳанд;      

 г) ҳангоми тағйир ёфтани сатҳи таваррум вобаста ба арзиши воқеии 
маводҳои сарфшаванда тибқи тартиби муқарраргардида оид ба тағйирот 
даровардан дар нархномаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии  Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Хадамоти зиддиинҳисории 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодҳо ирсол намоянд.  

4. Фармони Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 январи 
соли 2009, №1 «Оиди эълон намудани  қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 2 декабри соли 2008 таҳти №600 «Дар бораи Тартиби 
хизматрасонии тиббию санитарӣ ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар муассисаҳои системаи давлатии тандурустӣ» аз эътибор  соқит карда 
шавад. 

5. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини якуми 
вазир (Бобоҳоҷиева Л.С.) ва муовинони вазир (Олимов Н.Х., Ҷафаров 
Н.Ҷ.)  гузошта шавад. 
 
 
 

Вазир                  Н. Салимзода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

    Замимаи 1 
     ба фармоиши Вазорати 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии  
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз «____» ___________соли 2014,  
№___ 

 
 
 

Комиссияи ҷумҳуриявии татбиқи «Тартиби хизматрасонии тиббию 
санитарӣ ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои 
системаи давлатии тандурустӣ» 
 

Салимзода  Н. Ф.     - вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
                                      Ҷумҳурии Тоҷикистон (раиси комиссия); 
Бобоҳоҷиева Л.С.    -  муовини якуми вазири тандурустӣ ва ҳифзи  
                                      иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Олимов Н.Х.              -  муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии 
                                     аҳолии  Ҷумҳурии Тоҷикистон (муовини раиси 
                                     комиссия); 
Ҷафаров Н.Ҷ.           -  муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии 
                                     аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Ҳафизов С.А.           -  сардори Раёсати иқтисодӣ ва банақшагирии   
    буҷети соҳаҳои тандурустӣ  ва ҳифзи иҷтимоии 
                                     аҳолӣ (котиб);                                  
Шарипов Ш.З.         -  сардори Раёсати ташкили хизматрасониҳои     
                                 тиббӣ ва технологияҳои муосир; 
Раҳматуллоев Ш.Р. - сардори Раёсати ташкили хизматрасонии 
                                     тиббӣ ба модарону кўдакон ва танзими оила;  
Давлатов С.Ҳ.        -  сардори Раёсати амнияти санитарию 
                                       эпидемиологӣ, ҳолатҳои фавқуллода ва 

кўмаки  
                                     фаврии тиббӣ; 
Абдулазизов С.Х.    - сардори Раёсати фарматсия ва молҳои тиббӣ; 
Рабиев Ш. М.            -  сардори Шўъбаи ҳуқуқ; 
Буракова Д.Ғ.           - мудири Бахши модаршавии бехавф ва танзими 
                                     оилаи Раёсати ташкили хизматрасонии 
                                     тиббӣ ба модарону кўдакон ва танзими оила; 
Маҳмудзода И.С.    - сардори Шўъбаи ислоҳот ва кўмаки аввалияи 
                                     тиббию санитарии Раёсати ислоҳот,  кўмаки 
                                     аввалияи тиббию санитарӣ ва робитаҳои 



                                     байналмилалӣ; 
Сангов Ф.Ё.        - мутахассиси пешбари Раёсати иқтисодӣ ва 
                                     банақшагирии буҷети соҳаҳои тандурустӣ  ва 
                                     ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ.                                  
 

 
 
 

Замимаи 2 
      ба фармоиши Вазорати 

        тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
 аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз «____»__________ соли 2014,  №_____ 
 
 

Н И З О М Н О М А И 
комиссияи ҷумҳуриявии татбиқи  “Тартиби хизматрасонии тиббию 
санитарӣ ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои 

системаи давлатии тандурустӣ” 
 
 

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 
1.Комиссияи ҷумҳуриявии татбиқи “Тартиби хизматрасонии тиббию 

санитарӣ ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои 
системаи давлатии тандурустӣ” (минбаъд Комиссия) бо мақсади татбиқи 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 декабри соли 2008, № 600 
“Дар бораи Тартиби хизматрасонии тиббию санитарӣ ба шаҳрвандони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои системаи давлатии тандурустӣ” 
таъсис дода мешавад. 

2.Комиссия бо фармоиши Вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад.         

3.Комиссия дар фаъолияти худ Конститутсияи (Сарқонуни) 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи 
саломатии аҳолӣ» ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳои Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
фармоишҳои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, инчунин 
Низомномаи мазкурро ба роҳбарӣ мегирад. 

 
2. ВАКОЛАТҲО 

 
4. Ба Комиссия ҳуқуқи баррасӣ ва қабул намудани қарор оиди 

гузаштани муассисаҳои системаи давлатии тандурустӣ ба тартиби 
хизматрасонии тиббию санитарӣ ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 декабри соли 2008, № 



600 “Дар бораи Тартиби хизматрасонии тиббию санитарӣ ба 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои системаи давлатии 
тандурустӣ” дода мешавад.  

5. Комиссия феҳристи муассисаҳоро, ки мутобиқи қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 декабри соли 2008, № 600 “Дар бораи Тартиби 
хизматрасонии тиббию санитарӣ ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар муассисаҳои системаи давлатии тандурустӣ” фаъолият доранд,  
мебарад. 
 

3. ҲУҚУҚҲО 
 

6. Комиссия бо мақсади иҷрои ваколатҳои худ дорои ҳуқуқҳои зерин 
мебошад: 
   а) барои ба феҳристи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ  ворид намудани муассиса талаб намудани ҳуҷҷатҳои зерин:  
 - аризаи роҳбари муассиса; 
 - қарори Шўрои тиббии муассиса; 
 - оинномаи муассиса (бо дарназардошти фаъолияти соҳибкорӣ); 
 - номгўи хизматрасонӣ; 
 - нусхаи қарор оиди Шўрои ҳамоҳангсозии Тартиби хизматрасонии 
           тиббию санитарӣ ба шаҳрвандон; 
         - фармони роҳбари муассиса оиди таъин намудани шахсони масъул; 
         - ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи дастрас будани дастгоҳи кассавӣ; 
         - намунаи шартнома байни муассиса ва муроҷиаткунандагон 
           (беморон). 
  б)  барои баррасии масъалаҳои марбут метавонад эътимоднокии 
ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда, омодагии муассиса ва дигар омилҳои 
алоқамандро мавриди санҷиш қарор диҳад. 
           в) ҳангоми зарурият мутахассисони муассисаву ташкилотҳои 
дахлдори Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро ҷалб намояд. 

г) ҳангоми риоя нагардидани меъёрҳои номбурда,  метавонад 
қарори оиди гузаштан ба хизматрасонии муздноки  муассисаро (дар асоси 
санади тафтиш) то бартараф намудани камбудиҳо манъ кунад ва ҳангоми 
дар мўҳлати муқарраргардида бартараф нашудани онҳо қарори 
хизматрасонии музднокро бекор кунад.  

Дар ин ҳолат шахсони мутасаддӣ мутобиқи қонунгузории 
амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. 

7. Фаъолияти муассисаҳои системаи давлатии тандурустиро дар 
самти хизматрасонии тиббию санитарии музднок мавриди санҷиш қарор 
медиҳад. 

4. ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТ 
 

8. Комиссия аз Раис, муовин, котиб ва аъзоён иборат буда, шумора 
ва ҳайати онҳоро вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ муқаррар 
менамояд.    



9.Ҳайати комиссия аз сардорони раёсату шўъбаҳои дастгоҳи 
марказии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ  иборат буда, 
дар ҳолати зарурӣ ба фаъолияти он метавонад дигар мутахассисон ва 
роҳбарони соҳаи тандурустӣ ҷалб карда шаванд. 

10.Пешбурди феҳрист ба зиммаи Раёсати иқтисодӣ ва 
банақшагирии буҷети соҳаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 
гузошта мешавад. 

11.Комиссия фаъолияти худро дар муддати амалисозии қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 декабри соли 2008, № 600 “Дар 
бораи Тартиби хизматрасонии тиббию санитарӣ ба шаҳрвандони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муасисаҳои системаи давлатии тандурустӣ” 
амалӣ мекунад. 


