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Номи Лоиҳа: «Беҳтаркунии хизматрасонии тиббӣ» 

Роҳбари Лоиҳа: Насим Хоҷа Олимзода, Вазири тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Ҳамоҳангсози Лоиҳа: Умарзода Саида Ғайрат, муовини якуми вазири 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Офитсери Лоиҳа: Мустафозода М.М. 

 

Ҳадаф ва вазифаҳои лоиҳа:  

Такмили сифат ва дастрасии хизматрасонии кӯмаки аввалияи тиббию 

санитарӣ (КАТС) дар муассисаҳои тиббии деҳотӣ ба аҳолии  ноҳияҳои 

таҷрибавии вилоятҳои Хатлону Суғд ва ноҳияи Файзобод, тавассути усулҳои 

муосири маблағгузории  соҳаи тандурустӣ,  асосан “Маблағгузорӣ дар асоси  

натиҷаҳои фаъолият”(МАНФ), бо ҳамбастагӣ дар такмили иқтидори кадрӣ, 

ҳолати инфрасохтор ва  заминаи моддию техникии муассисаҳои КАТС.  

• Ҳавасманд намудани кормандони  муассисаҳои тиббӣ,  барои 

беҳтаргардонӣ, фарогирӣ ва баланд бардоштани сифати 

хизматрасонии тиббӣ дар муассисаҳои  КАТС. 

• Зиёд намудани пардохтҳо барои кормандони тиб, ҷиҳати  кам 

намудани пардохтҳои ғайрирасмӣ  ва баланд бардоштани  масъулияти 

онҳо барои натиҷаҳои ниҳоӣ.  

• Беҳтар намудани фаъолияти муассисаҳои тиббӣ аз ҳисоби додани 

мустақилияти бештар  ба менеҷерон барои аз ҳисоби маблағҳои 

МАНФ,  харид намудани маҳсулотҳои  зарурии хизматрасонии тиббӣ.  

• Зиёд намудани маблағ барои хизматрасонии афзалиятноки  КАТС 

тариқи  маблағҳои иловагӣ ва дастгирии моддӣ. 

 

Самтҳои фаъолияти лоиҳа:       

Лоиҳа дар марказҳои саломатии деҳот (МСД) ва бунгоҳҳои саломатии 

(БС) ноҳияҳои зерини вилояти Суғду Хатлон ва ноҳияи Файзобод татбиқ 

мегардад:  

 

Минтақа 
Шумораи 

аҳолӣ 

Шумораи марказҳои 

саломатии деҳот 

Шумораи 

бунгоҳҳои 

саломатӣ 

Вилояти Суғд:  461942 47 66 

н. Спитамен 98887 9 8 

н. Деваштиҷ  129650 16 22 

н. Ҷ. Расулов 120792 13 18 



 

н. Мастчоҳ 112613 9 18 

Вилояти Хатлон:  830930 100 187 

н. Қубодиён 166920 16 33 

н. Фархор 140550 26 25 

н. Ёвон 201127 22 53 

н. Ҷ. Балхӣ 181407 17 37 

н. Данғара 140926 19 39 

НТМ 91990 15 24 

н. Файзобод 91990 15 24 

 

Лоиҳа аз қисматҳои зерин иборат аст:   

1. Маблағгузорӣ дар асоси натиҷаҳои фаъолият.  

2. Пурзӯр намудани муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббиву санитарӣ 

(КАТС): 

2.1. Такмили сифат.  

2.2. Такмили инфрасохтор ва заминаи моддию техникии КАТС.  

3. Идораи  лоиҳа, ҳамоҳангсозӣ, мониторинг ва баҳодиҳӣ.  

Мӯҳлати татбиқи лоиҳа: 

Санаи оғози Лоиҳа: 31 июни соли 2013; Санаи асосии оғози Лоиҳа 30 ноябри 

соли 2013; Созишномаҳои грантӣ байни Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Бонки умумиҷаҳонӣ таҳти  H 8790TJ ва TF 014871  

Анҷоми лоиҳа: 31 декабри соли 2019 

         (Муҳлати амалисозии лоиҳа бо розиги Бонки умумиҷаҳонӣ тамдид карда 

шудааст. Айни замон раванди ба расмият дарории маблағгузории иловаги дар 

асоси қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки умумиҷаҳонӣ идома дорад) 

Сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва маблағи умумии лоиҳа: 

Гранти H8790TJ  

Ассотсиатсияи байналмилалии рушд:        

 

14085,72 млн. долл. ИМА* 

Гранти TF014871  4800,00 млн. долл. ИМА 

  

Қарзи Бонки Умумиҷаҳонӣ №5666-TJ: 

Гранти D70-TJ 

5571,27млн. долл. ИМА 

4608,02 млн. долл. ИМА 

Саҳми Ҳукумати ҶТ 

Арзиши умумии лоиҳа:   

 3200,00 млн. долл. ИМА 

32 265,01млн. долл ИМА 

 

Азхудкунии маблағҳо ва фоизи иҷроиши он дар давраи ҳисоботӣ ва аз оғози 

татбиқи Лоиҳа: 

 

Маблағҳои ба нақша гирифташуда:  

аз аввали татбиқи лоиҳа:  

аз аввали соли 2019  

32 478,06 ҳазор долл. ИМА 

   8962,14 ҳазор долл. ИМА 



 

дар моҳи ҳисоботӣ:     1857,14 ҳазор долл. ИМА 

Азхудкунии маблағҳо:  

Маблағҳои азхудкардашуда    

аз аввали татбиқи лоиҳа:    

 

 31520,87 ҳазор долл. ИМА 

Фоизи азхудкуни аз аввали татбиқи лоиҳа:                                 97,05% 

Маблағҳои азхудкардашуда   

аз аввали соли 2019:                                                        

 

   7061,86 ҳазор долл. ИМА 

фоизи азхудкунӣ аз аввали соли 2019:  

дар моҳи ҳисоботӣ:                                                           

                                 78,80% 

  521,20 ҳазор долл. ИМА 

фоизи азхудкунӣ дар моҳи ҳисоботӣ:                                  26,06% 

 
 

Сабаби иҷро нагардидани нақша ин беқурбшавии фарқияти қурби асъор 

бо доллари ИМА, қурби як доллари ИМА дар муқоиса ба ҲМК ба 1,376580  

баробар шуда маблағи Созишномаи Грантии №Н8790-TJ 14 085 717,45 

доллари ИМА-ро ташкил медиҳад, ки фарқияти камомад 914 282,55 долл. 

ИМА мебошад. Инчунин, 520 ҳазор доллари ИМА аз гранти D70-TJ ба соли 

2020 гузаронида шуд, бо мақсади таёр намудани маблағгузории иловагӣ -2 

барои Лоиҳа.  

 

Ҳолати татбиқи лоиҳа: 

Шаҳри Душанбе 

     Дар сатҳи ш. Душанбе фаъолият аз корҳои идоранамоии Лоиҳа иборат 

мебошанд. Дар давраи ҳисоботӣ, аз ҷониби гурӯҳи техникӣ оид ба татбиқи 

Лоиҳа дар сатҳи шаҳри Душанбе корҳои идоракунии Лоиҳа идома доранд.  

     Аз аввали соли 2019 ҳаҷми маблағҳои азхудшуда 450 176,38 доллари ИМА-

ро ташкил медиҳад. Аз аввали татбиқи Лоиҳа дар ш.Душанбе ҳаҷми умумии 

маблағҳои азхудшуда  7 061 455,69 доллари ИМА-ро ташкил медиҳанд.  

     Аз аввали татбиқи Лоиҳа барои Маркази ҷумҳуриявии клиникии тибби 

оилавӣ дастурамалҳо ва адабиётҳои тиббӣ ба маблағи 143001 доллари ИМА, 

фантом ва манекенҳо ба маблағи 77605,5 доллари ИМА харидорӣ карда 

шуданд. Инчунин, барои фаъолияти идораи Лоиҳа дар шаҳри Душанбе 

автомашинаи хизматӣ 4 адад ба маблағи 181277 доллари ИМА, таҷҳизотҳои 

техникӣ маъмурӣ ва дигар молҳо ба маблағи 118591 доллари ИМА, шабакаи 

маҳаллӣ ва мини - АТС ба маблағи 13271 доллари ИМА, мебели корӣ ба 

маблағи 75531 доллари ИМА харидорӣ карда шуданд.  Ҳамзамон,  ба корҳои 

сохтмонӣ ва таъмирии  коргоҳи маркази ш. Душанде  83930  доллари ИМА 

хароҷот карда  шудааст.  

I. ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

1. ш. Бохтар 



 

Дар сатҳи шаҳри Бохтар фаъолияти Лоиҳа аз гузаронидани мониториг 

ноҳияҳои таҷрибавии вилояти Хатлон  ва корҳои идоравӣ иборат мебошанд.  

Аз аввали соли 2019 ҳаҷми маблағҳои азхудшуда 229 114,80 доллари ИМА-

ро ташкил медиҳад. Аз аввали татбиқи Лоиҳа дар ш. Бохтар ҳаҷми умумии 

маблағҳои азхудшуда 2 409 442,57 доллари ИМА-ро ташкил медиҳанд. 

   Аз аввали татбиқи Лоиҳа барои Маркази вилоятии таълимии клиникии 

тибби оилавии вилояти Хатлон дастурамалҳо ва адабиётҳои тиббӣ ба маблағи 

26596,6 доллари ИМА, фантом ва манекенҳо ба маблағи 77605,5 доллари 

ИМА, борхалтаҳои тиббӣ барои табиб ва кормандони миёнаи тиб ба маблағи 

98216 доллари ИМА. Инчунин, барои фаъолияти идораи Лоиҳа дар вилояти 

Хатлон 2 адад автомашинаи хизматӣ ба маблағи 63956 доллари ИМА,  

таҷҳизотҳои компютерӣ (компютер-3 ноутбук-17 адад , принтер-7 планшет-

1сарчашмаи муттасили барқ -3, тасбитгари автоматикии шиддат-3) ба маблағи 

21062,88 доллари ИМА, шабакаи маҳаллӣ ва мини - АТС ба маблағи 4622 

доллари ИМА, мебели корӣ ба маблағи 8847 доллари ИМА харидорӣ карда 

шуданд. Дар баробари ин, бо мақсади рушди СИТ ва истифодаи босамари 

Барномаи иттилоотии идоракунии тандурустӣ тақвияти иқтидори 

расонандагони хизматрасониҳои тиббӣ дар сатҳи КАТС ва вориднамоии 

механизми нави якҷояи беҳтаркунии сифат барои ноҳияҳои ғайрипилотии 

вилояти Хатлон 23 ноутбук ба маблағи 14168 доллари ИМА харидорӣ карда 

шуданд.  

 

2. Ноҳияи Фархор 

2.1 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда дар соли 2019. 

       Дар давраи ҳисоботӣ, дар 26 марказҳои саломатии деҳот ва 25 бунгоҳҳои 

саломатии ноҳия аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ  верификатсияи давраи чоруми соли 2018 ва се давраи соли 

2019 гузаронида шуд. Аз аввали соли 2019 дар доираи татбиқи МАНФ             

1 926 699 сомонӣ дар шакли иловапулӣ ба кормандони МСД ва БС-ии ноҳия 

пардохт карда шуд.  

Бо мақсади беҳтаргардонии иқтидори кадри ва  беҳтар намудани 

дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии лабораторӣ сатҳи кӯмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноҳия  бо дастгирии Лоиҳа 49 корманди тиб бо давраҳои омӯзиши 

оид ба “Ташхиси озмоишгоҳӣ, ҷамъоварӣ ва нест кардани партовҳо дар сатҳи 

марказҳои саломатии деҳотии шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарӣ” фаро гирифта шуданд.  

       Аз аввали соли 2019 коҳои сохтмонӣ дар марказҳои саломатии деҳоти 

Ғалаба ва Ғайрат ба охир расида аз тарафи комиссияи давлатӣ  барои 

истифода қабул карда шудаанд. Аз аввали соли 2019 корҳои сохтмонӣ ба 

маблағи  250094,5 доллари ИМА  иҷро карда шудааст. Ҳамзамон, бо мақсади 

беҳтаркунии заминаи моддию техникии муассисаҳои КАТС-и ноҳия занҷираи 



 

сармои ба маблағи 14885,8 доллари ИМА ва як генератор ба маблағи 7075 

доллари ИМА  харидорӣ карда шуд. 

 Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар ноҳияи Фархор аз аввали соли 

2019 – 699 159,40 доллари ИМА-ро ташкил медиҳад.  

 

2.2 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда аз оғози татбиқи Лоиҳа. 

   Аз аввали татбиқи Лоиҳа аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ  19 давраи  верификатсияи гузаронида 

шуданд. Дар доираи татбиқи МАНФ МСД ва БС-ии ноҳия ба миқдори             

8196515 сомонӣ хизмат расонидаанд.   

Бо мақсади беҳтаргардонии иқтидори кадрии сатҳи кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарии ноҳияи  Фархор аз аввали амалисозии Лоиҳа як қатор 

даврҳои омӯзишӣ  гузаронида шуданд, ки  дар онҳо 1257  нафар  мутахассисон 

фаро гирифта шуданд. Аз ҷумла, 49 нафар мутахассисон бо давраҳои омӯзишӣ 

оид ба “Ташхиси озмоишгоҳӣ, ҷамъоварӣ ва нест кардани партовҳо дар сатҳи 

марказҳои саломатии деҳотии шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарӣ”, 84 нафар мутахассисон бо давраҳои бозомӯзии тибби 

оилавӣ, 440 нафар мутахассисони КАТС-и ноҳия бо давраҳои омӯзишии 

муттасил, 10 корманди соҳаи ноҳия бо даврҳои омӯзишии якмоҳа оид ба 

беҳтар намудани малакаи хизматрасонии тиббӣ, 70 нафар мутахассисон бо 

давраҳои омӯзишӣ оид ба маълумотнокии компютерӣ ва 629 нафар бо 

давраҳои омӯзишӣ оид ба принсипҳо ва механизмҳои асосии маблағгузории 

муассисаҳои тандурустӣ аз рӯи натиҷаҳои фаъолият ва истифодабарии 

барномаи DHIS-2 фаро гирифта шудаанд. 

     Аз аввали татбиқи лоиҳа бо мақсади беҳтаркунии заминаи моддию 

техникии муассисаҳои КАТС-и ноҳия 1 адад автомашинаи хизматӣ ба маблағи  

24355 доллари ИМА, таҷҳизотҳои тиббӣ ба маблағи   284 984 доллари ИМА, 

таҷҳизотҳои компютерӣ (ноутбук-27 адад , планшет-51 адад , принтер-27 ва 1- 

адад мошини нусхабардорӣ) ба маблағи 37 811 доллари ИМА, занҷираи 

сармоӣ ба маблағи 20192,8 доллари ИМА, манбаи панелҳои қудратии офтобӣ 

ба маблағи 45306 доллари ИМА, мебели тиббӣ ба маблағи 61 652 доллари 

ИМА, 3 адад нақлиёти санитарӣ ба маблағи 90 000,00 доллари ИМА ва як адад 

генератор ба маблағи 7075 доллари ИМА харидорӣ шуданд.  

Бо мақсади такмили инфрасохтори муассисаҳои КАТС-и ноҳия дар доираи 

Лоиҳаи «Беҳтаркунии хизматрасонии тиббӣ» мувофиқи қарордоди Бонки 

умумиҷаҳонӣ корҳои сохтмонию азнавсозии  5  муассисаҳои тиббӣ   ба нақша 

гирифта шудаанд. Айни замон,  5 марказҳои саломатии деҳотӣ аз ҷумла, 

маркази саломатии деҳоти  Ватан, Даркад, Арча, Ғайрат ва Ғалаба аз тарафи 

комиссияи давлатӣ  қабул карда шудаанд. Аз аввали татбиқи Лоиҳа корҳои 

сохтмонӣ ба маблағи умумии 877 782,4 доллари ИМА иҷро карда шуданд.  



 

Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар н. Фархор аз аввали татбиқи 

Лоиҳа 2 542 951,37 доллари ИМА-ро ташкил медиҳанд.  

 

3. Ноҳияи Ёвон 

3.1 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда дар соли 2019. 

     Дар давраи ҳисоботӣ, дар 22 марказҳои саломатии деҳотӣ ва 53 

бунгоҳҳои саломатии ноҳия аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ  верификатсияи давраи чоруми соли 

2018 ва се давраи соли 2019 гузаронида шуд. Аз аввали соли 2019 дар доираи 

татбиқи МАНФ 2 902 843 сомонӣ дар шакли иловапулӣ ба кормандони МСД 

ва БС-ии ноҳия пардохт карда шуд.  

Бо мақсади беҳтаргардонии иқтидори кадри ва  беҳтар намудани 

дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии лабораторӣ сатҳи кӯмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноҳия  бо дастгирии Лоиҳа 44 корманди тиб бо давраҳои омӯзиши 

оид ба “Ташхиси озмоишгоҳӣ, ҷамъоварӣ ва нест кардани партовҳо дар сатҳи 

марказҳои саломатии деҳотии шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарӣ” фаро гирифта шуданд.  

        Аз аввали соли 2019 коҳои сохтмонӣ дар марказҳои саломатии деҳоти 

Ширинбулоқ (Ширинчашма), Бустон-2 ва Чормағзак ба охир расида аз тарафи 

комиссияи давлатӣ  барои истифода қабул карда шудаанд. Аз аввали соли 

2019 корҳои сохтмонӣ ба маблағи 230 701,9 доллари ИМА иҷро карда шуданд. 

Ҳамзамон, бо мақсади беҳтаркунии заминаи моддию техникии муассисаҳои 

КАТС-и ноҳия занҷираи сармоӣ ба маблағи 14885,8 доллари ИМА ва ду адад 

генератор ба маблағи 14149 доллари ИМА харидорӣ карда шуд. 

         Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар ноҳияи Ёвон аз аввали соли 

2019 – 846 496,87 доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. 

 

3.2 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда аз оғози татбиқи Лоиҳа. 

Аз аввали татбиқи Лоиҳа аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ  19 давраи  верификатсияи гузаронида 

шуданд. Дар доираи татбиқи МАНФ МСД ва БС-ии ноҳия ба миқдори             

7 978 322 сомонӣ хизмат расонидаанд.   

Бо мақсади беҳтаргардонии иқтидори кадрии сатҳи кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарии ноҳияи  Ёвон аз аввали амалисозии Лоиҳа як қатор даврҳои 

омӯзишӣ  гузаронида шуданд, ки  дар онҳо 1374  нафар  мутахассисон фаро 

гирифта шуданд. Аз ҷумла, 44 нафар мутахассисон бо давраҳои омӯзишӣ оид 

ба “Ташхиси озмоишгоҳӣ, ҷамъоварӣ ва нест кардани партовҳо дар сатҳи 

марказҳои саломатии деҳотии шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарӣ”, 46 нафар мутахассисон бо давраҳои бозомӯзии тибби 

оилавӣ, 465 нафар мутахассисони КАТС-и ноҳия бо давраҳои омӯзишии 

муттасил, 38 корманди соҳаи ноҳия бо даврҳои омӯзишии якмоҳа оид ба 



 

беҳтар намудани малакаи хизматрасонии тиббӣ, 90 нафар мутахассисон бо 

давраҳои омӯзишӣ оид ба маълумотнокии компютерӣ ва 711 нафар бо 

давраҳои омӯзишӣ оид ба принсипҳо ва механизмҳои асосии маблағгузории 

муассисаҳои тандурустӣ аз рӯи натиҷаҳои фаъолият ва истифодабарии 

барномаи DHIS-2 фаро гирифта шудаанд. 

       Аз аввали татбиқи лоиҳа бо мақсади беҳтаркунии заминаи моддию 

техникии муассисаҳои КАТС-и ноҳия 1 адад ноҳия мазкур автомашинаи 

хизматӣ ба маблағи 24355 доллари ИМА, таҷҳизотҳои тиббӣ ба маблағи       

237 569 доллари ИМА, таҷҳизотҳои компютерӣ (ноутбук-23 адад , планшет-75 

адад , принтер-23 ва 1-адад мошини нусхабардорӣ) ба маблағи 39 978 доллари 

ИМА, занҷираи сармои ба маблағи 20192,8 доллари ИМА,  манбаи панелҳои 

қудратии офтобӣ ба маблағи 45306 доллари ИМА, мебели тиббӣ ба маблағи 

61651 доллари ИМА, 3 адад нақлиёти санитарӣ ба маблағи 90 000 доллари 

ИМА ва ду адад генератор ба маблағи 14149 доллари ИМА харидорӣ 

шудаанд.  

Бо мақсади такмили инфрасохтори муассисаҳои КАТС-и ноҳия дар доираи 

Лоиҳаи «Беҳтаркунии хизматрасонии тиббӣ» мувофиқи қарордоди Бонки 

умумиҷаҳонӣ  корҳои сохтмонию азнавсозии  5  муассисаҳои тиббӣ   ба нақша 

гирифта шудаанд. Аз аввали татбиқ 5 маркази саломатии деҳот аз ҷумла,  

маркази саломатии деҳоти Кулобод, Дустӣ, Ширинбулоқ, Бӯстон-2 ва 

Чормағзак аз тарафи комиссияи давлатӣ  қабул карда шудаанд. Аз аввали 

татбиқи Лоиҳа корҳои сохтмонӣ ба маблағи 808 126,9 доллари ИМА иҷро 

карда шудаанд.  

Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар н. Ёвон аз аввали татбиқи Лоиҳа  

2 615 619,61доллари ИМА-ро ташкил медиҳанд.       

 

4. Ноҳияи Ҷ. Балхӣ 

4.1 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда дар соли 2019. 

Дар давраи ҳисоботӣ, дар 17 марказҳои саломатии деҳот ва 37 бунгоҳҳои 

саломатии ноҳия аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ  верификатсияи давраи чоруми соли 2018 ва се давраи соли 

2019 гузаронида шуд. Аз аввали соли 2019 дар доираи татбиқи МАНФ              

3 517 670 сомонӣ дар шакли иловапулӣ ба кормандони МСД ва БС-ии ноҳия 

пардохт карда шуд.  

Бо мақсади беҳтаргардонии иқтидори кадри ва  беҳтар намудани 

дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии лабораторӣ сатҳи кӯмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноҳия  бо дастгирии Лоиҳа 33 корманди тиб бо давраҳои омӯзиши 

оид ба “Ташхиси озмоишгоҳӣ, ҷамъоварӣ ва нест кардани партовҳо дар сатҳи 

марказҳои саломатии деҳотии шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарӣ” фаро гирифта шуданд.  



 

Аз аввали соли 2019 корҳои сохтмонӣ дар марказҳои саломатии деҳоти 

Калинин, Суюнобод ва Фрунзе ба охир расида аз тарафи комиссияи давлатӣ  

қабул карда шудааст.  Аз аввали соли 2019 корҳои сохтмонӣ ба маблағи       

326 764,4 доллари ИМА иҷро карда шудаанд. Ҳамзамон, бо мақсади 

беҳтаркунии заминаи моддию техникии муассисаҳои КАТС-и ноҳия занҷираи 

сармои ба маблағи 14885,8 доллари ИМА харидорӣ карда шуд. 

Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар н. Ҷ.Балхӣ  аз аввали соли 

2019 – 1 017 739,90 доллари ИМА-ро ташкил медиҳад.  

 

4.2 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда аз оғози татбиқи Лоиҳа. 

Аз аввали татбиқи Лоиҳа аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ  19 давраи  верификатсияи гузаронида 

шуданд. Дар доираи татбиқи МАНФ МСД ва БС-ии ноҳия ба миқдори             

11 779 350  сомонӣ хизмат расонидаанд.   

Бо мақсади беҳтаргардонии иқтидори кадрии сатҳи кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарии ноҳияи  Ҷ. Балхӣ аз аввали амалисозии Лоиҳа як қатор 

даврҳои омӯзишӣ  гузаронида шуданд, ки  дар онҳо 1160  нафар  мутахассисон 

фаро гирифта шуданд. Аз ҷумла, 33 нафар мутахассисон бо давраҳои омӯзишӣ 

оид ба “Ташхиси озмоишгоҳӣ, ҷамъоварӣ ва нест кардани партовҳо дар сатҳи 

марказҳои саломатии деҳотии шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарӣ”, 58 нафар мутахассисон  бо давраҳои бозомӯзии тибби 

оилавӣ, 445 нафар мутахассисони КАТС-и ноҳия бо давраҳои омӯзишии 

муттасил, 4 корманди соҳаи ноҳия бо даврҳои омӯзишии якмоҳа оид ба беҳтар 

намудани малакаи хизматрасонии тиббӣ, 70 нафар мутахассисон бо давраҳои 

омӯзишӣ оид ба маълумотнокии компютерӣ ва 558 нафар бо 

давраҳои омӯзишӣ оид ба принсипҳо ва механизмҳои асосии маблағгузории 

муассисаҳои тандурустӣ аз рӯи натиҷаҳои фаъолият ва истифодабарии 

барномаи DHIS-2 фаро гирифта шудаанд. 

     Аз аввали татбиқи лоиҳа бо мақсади беҳтаркунии заминаи моддию 

техникии муассисаҳои КАТС-и ноҳия 1 адад автомашинаи хизматӣ ба маблағи 

22 500,00 доллари ИМА, таҷҳизотҳои тиббӣ ба маблағи 204161 доллари ИМА, 

таҷҳизотҳои компютерӣ (ноутбук-18 адад ,планшет-54 адад ,принтер -18 ва 1- 

адад мошини нусхабардорӣ) ба маблағи 30 815 доллари ИМА, занҷираи 

сармоӣ ба маблағи 20192,8 доллари ИМА, манбаи панелҳои қудратии офтобӣ 

ба маблағи 45306 доллари ИМА, мебели тиббӣ ба маблағи 61651 доллари 

ИМА ва 3 адад нақлиёти санитарӣ ба маблағи 90 000,00 доллари ИМА 

харидорӣ шудаанд.  

Бо мақсади такмили инфрасохтори муассисаҳои КАТС-и ноҳия дар 

доираи Лоиҳаи «Беҳтаркунии хизматрасонии тиббӣ» мувофиқи қарордоди 

Бонки умумиҷаҳонӣ  корҳои сохтмонию азнавсозии  5  муассисаҳои  тиббӣ   

ба нақша гирифта шудаанд. Айни замон, 5 маркази саломатии деҳотӣ 



 

аз ҷумла, маркази саломатии деҳоти  Андреев, Карл Маркс, Калинин 

Суюнобод ва Фрунзе аз тарафи комиссияи давлатӣ  қабул карда шудаанд. Аз 

аввали татбиқи Лоиҳа корҳои сохтмонӣ ба маблағи  769 990,4 доллари ИМА 

иҷро карда шудаанд. 

Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар н. Ҷ.Балхӣ аз аввали татбиқи 

Лоиҳа 2 919 291,23 доллари ИМА-ро ташкил медиҳанд.  

 

5. Ноҳияи Қубодиён 

     5.1 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда дар соли 2019. 

Дар давраи ҳисоботӣ, дар 16 марказҳои саломатии деҳот ва 33 бунгоҳҳои 

саломатии ноҳия аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ  верификатсияи давраи чоруми соли 2018 ва се давраи  соли 

2019 гузаронида шуд. Аз аввали соли 2019 дар доираи татбиқи 2 675 923 

сомонӣ дар шакли иловапулӣ ба кормандони МСД ва БС-ии ноҳия пардохт 

карда шуд.  

Бо мақсади беҳтаргардонии иқтидори кадри ва  беҳтар намудани 

дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии лабораторӣ сатҳи кӯмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноҳия  бо дастгирии Лоиҳа 31 корманди тиб бо давраҳои омӯзиши 

оид ба “Ташхиси озмоишгоҳӣ, ҷамъоварӣ ва нест кардани партовҳо дар сатҳи 

марказҳои саломатии деҳотии шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарӣ” фаро гирифта шуданд.  

    Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар ноҳияи Қубодиён аз аввали 

соли 2019 – 353 191,07 доллари ИМА-ро ташкил медиҳад.      

 

5.2 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда аз оғози татбиқи Лоиҳа. 

Аз аввали татбиқи Лоиҳа аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ  19 давраи  верификатсияи гузаронида 

шуданд. Дар доираи татбиқи МАНФ МСД ва БС-ии ноҳия ба миқдори             

8 171 315 сомонӣ хизмат расонидаанд.  

Бо мақсади беҳтаргардонии иқтидори кадрии сатҳи кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарии ноҳияи  Қубодиён аз аввали амалисозии Лоиҳа як қатор 

даврҳои омӯзишӣ  гузаронида шуданд, ки  дар онҳо 1079  нафар  мутахассисон 

фаро гирифта шуданд. Аз ҷумла, 31 нафар мутахассисон бо давраҳои омӯзишӣ 

оид ба “Ташхиси озмоишгоҳӣ, ҷамъоварӣ ва нест кардани партовҳо дар сатҳи 

марказҳои саломатии деҳотии шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарӣ”, 47 нафар мутахассисон бо давраҳои бозомӯзии тибби 

оилавӣ, 410 нафар мутахассисони КАТС-и ноҳия бо давраҳои омӯзишии 

муттасил, 14 корманди соҳаи ноҳия бо даврҳои омӯзишии якмоҳа оид ба 

беҳтар намудани малакаи хизматрасонии тиббӣ, 70 нафар мутахассисон бо 

давраҳои омӯзишӣ оид ба маълумотнокии компютерӣ ва 515 нафар бо 

давраҳои омӯзишӣ оид ба принсипҳо ва механизмҳои асосии маблағгузории 



 

муассисаҳои тандурустӣ аз рӯи натиҷаҳои фаъолият ва истифодабарии 

барномаи DHIS-2 фаро гирифта шудаанд. 

     Аз аввали татбиқи лоиҳа бо мақсади беҳтаркунии заминаи моддию 

техникии муассисаҳои КАТС-и ноҳия 1 адад автомашинаи хизматӣ ба маблағи 

24355 доллари ИМА, таҷҳизотҳои тиббӣ ба маблағи 6948 доллари ИМА ва 

таҷҳизотҳои компютерӣ (ноутбук-17 адад , планшет-45 адад , принтер-17 ва 1- 

адад мошини нусхабардорӣ) ба маблағи 27 864 доллари ИМА харидорӣ 

шудаанд.  

Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар н. Қубодиён аз аввали татбиқи 

Лоиҳа 1 147 737,13 доллари ИМА-ро ташкил медиҳанд.  

 

6. Ноҳияи Данғара 

6.1 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда дар соли 2019. 

 Дар давраи ҳисоботӣ, дар 19 марказҳои саломатии деҳот ва 39 

бунгоҳҳои саломатии ноҳия аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии верификатсияи давраи чоруми соли 2018 ва се 

давраи соли 2019 гузаронида шуд. Аз аввали соли 2019 дар доираи татбиқи 

МАНФ 1 980 019 сомонӣ дар шакли иловапулӣ ба кормандони МСД ва БС-ии 

ноҳия пардохт карда шуд.  

Бо мақсади беҳтаргардонии иқтидори кадри ва  беҳтар намудани 

дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии лабораторӣ сатҳи кӯмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноҳия  бо дастгирии Лоиҳа 40 корманди тиб бо давраҳои омӯзиши 

оид ба “Ташхиси озмоишгоҳӣ, ҷамъоварӣ ва нест кардани партовҳо дар сатҳи 

марказҳои саломатии деҳотии шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарӣ” фаро гирифта шуданд.  

    Аз аввали соли 2019 корҳои сохтмонӣ дар маркази саломатии деҳоти 

Хушдилон ва  Рахшонзамин ба охир расида аз тарафи комиссияи давлатӣ  

қабул карда шудааст. Аз аввали соли 2019 корҳои сохтмонӣ ба маблағи 

280 171,6 доллари ИМА иҷро карда шудаанд. Ҳамзамон, бо мақсади 

беҳтаркунии заминаи моддию техникии муассисаҳои КАТС-и ноҳия занҷираи 

сармоӣ ба маблағи 10587,8 доллари ИМА ва ду адад генерато ба маблағи 

14149 доллари ИМА харидорӣ карда шуд. 

 Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар ноҳияи Данғара аз аввали соли 

2019 – 715 212,59 доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. 

 

6.2 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда аз оғози татбиқи Лоиҳа. 

   Аз аввали татбиқи Лоиҳа аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ  15 давраи  верификатсияи гузаронида 

шуданд. Дар доираи татбиқи МАНФ МСД ва БС-ии ноҳия ба миқдори               

4632843 сомонӣ хизмат расонидаанд.   



 

Бо мақсади беҳтаргардонии иқтидори кадрии сатҳи кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарии ноҳияи  Данғара аз аввали амалисозии Лоиҳа як қатор 

даврҳои омӯзишӣ  гузаронида шуданд, ки  дар онҳо 1263 нафар  мутахассисон 

фаро гирифта шуданд.  Аз ҷумла, 40 нафар мутахассисон бо давраҳои 

омӯзишӣ оид ба “Ташхиси озмоишгоҳӣ, ҷамъоварӣ ва нест кардани партовҳо 

дар сатҳи марказҳои саломатии деҳотии шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки 

аввалияи тиббию санитарӣ”, 10 нафар мутахассисон бо давраҳои бозомӯзии 

тибби оилавӣ, 550 нафар мутахассисони КАТС-и ноҳия бо давраҳои 

омӯзишии муттасил, 7 корманди соҳаи ноҳия бо даврҳои омӯзишии якмоҳа 

оид ба беҳтар намудани малакаи хизматрасонии тиббӣ, 150 нафар 

мутахассисон бо давраҳои омӯзишӣ оид ба маълумотнокии компютерӣ ва 522 

нафар  бо давраҳои омӯзишӣ оид ба принсипҳо ва механизмҳои асосии 

маблағгузории муассисаҳои тандурустӣ аз рӯи натиҷаҳои фаъолият ва 

истифодабарии барномаи DHIS-2 фаро гирифта шудаанд. 

 Аз аввали татбиқи лоиҳа бо мақсади беҳтаркунии заминаи моддию 

техникии муассисаҳои КАТС-и ноҳияи мазкур  1 адад автомашинаи хизматӣ 

ба маблағи 22500 доллари ИМА, таҷҳизотҳои тиббӣ ба маблағи 69279 доллари 

ИМА, таҷҳизотҳои компютерӣ (ноутбук - 20 адад , планшет - 58 адад , 

принтер-20  ва 1- проектор ва экран) ба маблағи 31058 доллари ИМА, 

занҷираи сармоӣ ба маблағи 15894,8 доллари ИМА, мебели тиббӣ ба маблағи 

47436 доллари ИМА, борхалтаҳои тиббӣ ба маблағи 43634 доллари ИМА,       

3 адад нақлиёти санитарӣ ба маблағи 90 000,00 доллари ИМА ва ду адад 

генератор ба маблағи 14149 доллари ИМА харидорӣ шудаанд. 

Бо мақсади такмили инфрасохтори муассисаҳои КАТС-и ноҳия дар доираи 

Лоиҳаи «Беҳтаркунии хизматрасонии тиббӣ» мувофиқи қарордоди Бонки 

умумиҷаҳонӣ  корҳои сохтмонию азнавсозии 4  муассисаҳои  тиббӣ   ба нақша 

гирифта шудаанд. Айни замон, 4  марказҳои саломатии деҳотӣ, аз ҷумла, 

маркази саломатии деҳоти  Навобод, Шамолдара, Рахшонзамин ва Хушдилон 

аз тарафи комиссияи давлатӣ  қабул карда шудаанд. Аз аввали татбиқи Лоиҳа 

корҳои сохтмонӣ ба маблағи  695 089,0 доллари ИМА иҷро шудаанд.   

 Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар н. Данғара аз аввали татбиқи 

Лоиҳа 1 993 853,08 доллари ИМА-ро ташкил медиҳанд.  

 

НОҲИЯҲОИ ТОБЕЪИ ҶУМҲУР 

1. Ноҳияи Файзобод  

1.1 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда дар соли 2019. 

 Дар давраи ҳисоботӣ, дар 15 марказҳои саломатии деҳот ва 24 бунгоҳҳои 

саломатии ноҳия аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ  верификатсияи давраи чоруми соли 2018 ва се давраи соли 

2019 гузаронида шуд. Аз аввали соли 2019 дар доираи татбиқи МАНФ              



 

1 616 663 сомонӣ дар шакли иловапулӣ ба кормандони МСД ва БС-ии ноҳия 

пардохт карда шуд. Бо мақсади беҳтаргардонии иқтидори кадри ва  беҳтар 

намудани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии лабораторӣ сатҳи кӯмаки 

аввалияи тиббию санитарии ноҳия  бо дастгирии Лоиҳа 18 корманди тиб бо 

давраҳои омӯзиши оид ба “Ташхиси озмоишгоҳӣ, ҷамъоварӣ ва нест кардани 

партовҳо дар сатҳи марказҳои саломатии деҳотии шабакаҳои муассисаҳои 

кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ” фаро гирифта шуданд.  

Бо мақсади такмили инфрасохтори муассисаҳои КАТС-и ноҳия корҳои 

сохтмонӣ дар маркази саломатии деҳоти Дубеда ба охир расида аз тарафи 

комиссия давлати қабул карда шудааст. Аз аввали соли 2019 корҳои сохтмонӣ 

ба маблағи 96 510,9 доллари ИМА иҷро карда шудаанд. Ҳамзамон, бо мақсади 

беҳтаркунии заминаи моддию техникии муассисаҳои КАТС-и ноҳия занҷираи 

сармоӣ ба маблағи 8595,9 доллари ИМА ва як адад генератор ба маблағи 7075 

доллари ИМА харидорӣ карда шуд. 

  Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар ноҳияи Файзобод  аз аввали 

соли 2019 – 308 895,92 доллари ИМА-ро ташкил медиҳад.  

 

1.2 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда аз оғози татбиқи Лоиҳа. 

Аз аввали татбиқи Лоиҳа аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ  15 давраи  верификатсияи гузаронида 

шуд, дар доираи татбиқи МАНФ МСД ва БС-ии ноҳия ба миқдори 4201153 

сомонӣ хизмат расонидаанд.   

Бо мақсади беҳтаргардонии иқтидори кадрии сатҳи кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарии ноҳияи  Файзобод аз аввали амалисозии Лоиҳа як қатор 

даврҳои омӯзишӣ  гузаронида шуданд, ки  дар онҳо 662 нафар  мутахассисон 

фаро гирифта шуданд. Аз ҷумла, 18 нафар мутахассисон бо давраҳои омӯзишӣ 

оид ба “Ташхиси озмоишгоҳӣ, ҷамъоварӣ ва нест кардани партовҳо дар сатҳи 

марказҳои саломатии деҳотии шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарӣ”, 58 нафар мутахассисон бо давраҳои бозомӯзии тибби 

оилавӣ, 230 нафар мутахассисони КАТС-и ноҳия бо давраҳои омӯзишии 

муттасил, 2 нафар кормандони тибби ноҳия бо даврҳои омӯзишии якмоҳа оид 

ба беҳтар намудани малакаи хизматрасонии тиббӣ, 30 нафар мутахассисон бо 

давраҳои омӯзишӣ оид ба маълумотнокии компютерӣ ва 324 нафар бо 

давраҳои омӯзишӣ оид ба принсипҳо ва механизмҳои асосии маблағгузории 

муассисаҳои тандурустӣ аз рӯи натиҷаҳои фаъолият ва истифодабарии 

барномаи DHIS-2 фаро гирифта шудаанд. 

    Аз аввали татбиқи лоиҳа бо мақсади беҳтаркунии заминаи моддию 

техникии муассисаҳои КАТС-и ноҳияи мазкур 1 адад автомашинаи хизматӣ 

ба маблағи 23200 доллари ИМА, таҷҳизотҳои тиббӣ ба маблағи 233 370 

доллари ИМА, мебели тиббӣ ба маблағи 23717,8 доллари ИМА таҷҳизотҳои 

компютерӣ (ноутбук - 13 адад , планшет - 39 адад , принтер-13  ва 1- проектор 



 

ва экран) ба маблағи 20 760 доллари ИМА, борхалтаҳои тиббӣ ба маблағи 

46821 доллари ИМА, занҷираи сармоӣ ба маблағи 8595,9 доллари ИМА ва як 

адад генератор ба маблағи 7075 доллари ИМА харидорӣ шудаанд. 

      Бо мақсади такмили инфрасохтори муассисаҳои КАТС-и ноҳия дар 

доираи Лоиҳаи «Беҳтаркунии хизматрасонии тиббӣ» мувофиқи қарордоди 

Бонки умумиҷаҳонӣ  корҳои сохтмонию азнавсозии 2  муассисаи  тиббӣ   ба 

нақша гирифта шудаанд. Айни замон,  маркази саломатии  деҳоти   Орифон ва 

Дубеда аз тарафи комиссияи давлатӣ  қабул карда шудааст. Аз аввали татбиқ 

корҳои сохтмонӣ ба маблағи 327 819,0  доллари ИМА иҷро карда шудаанд. 

Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар н. Файзобод аз аввали татбиқи 

Лоиҳа 1 178 160,86 доллари ИМА-ро ташкил медиҳанд.  

  

II. ВИЛОЯТИ СУҒД 

1. ш. Хуҷанд 

      Дар сатҳи шаҳри Хуҷанд фаъолияти Лоиҳа аз гузаронидани мониториг 

ноҳияҳои таҷрибавии вилояти Суғд  ва корҳои идоравӣ иборат мебошанд. 

 Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар ш. Хуҷанд аз аввали соли 2019 

– 131 188,59 долл. ИМА ва аз аввали татбиқи Лоиҳа 1 764 005,38 доллари 

ИМА-ро ташкил медиҳанд.   

      Аз аввали татбиқи Лоиҳа барои Маркази вилоятии таълимию клиникии 

тибби оилавии вилояти Суғд дастурамалҳо ва адабиётҳои тиббӣ ба маблағи 

умумии 18695,4 доллари ИМА, ва борхалтаҳои тиббӣ барои табиб ва 

кормандони миёнаи тиб ба маблағи 146893 доллари ИМА харидорӣ карда 

шуданд. Инчунин, барои фаъолияти идораи Лоиҳа дар вилояти Суғд 2 адад 

автомашинаи хизматӣ ба маблағи 63956 доллари ИМА, таҷҳизотҳои 

компютерӣ (компютер-1 ноутбук-4 адад , принтер-2 планшет-3 сарчашмаи 

муттасили барқ -1, тасбитгари автоматикии шиддат-1) ба маблағи 10088 

доллари ИМА, шабакаи маҳалӣ ва мини - АТС ба маблағи 4622 доллари ИМА, 

мебели корӣ ба маблағи 1594 доллари ИМА харидорӣ карда шуданд. Дар 

баробари ин, бо мақсади рушди СИТ ва истифодаи босамари Барномаи 

иттилоотии идоракунии тандурустӣ тақвияти иқтидори расонандагони 

хизматрасониҳои тиббӣ дар сатҳи КАТС ва вориднамоии механизми нави 

якҷояи беҳтаркунии сифат барои ноҳияҳои ғайрипилотии вилояти Суғд 12 

ноутбук ба маблағи 7392 доллари ИМА харидорӣ карда шуд. 

 

  2.Ноҳияи Спитамен 

        2.1 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда дар соли 2019. 

Дар давраи ҳисоботӣ, дар 9 марказҳои саломатии деҳот ва 8 бунгоҳҳои 

саломатии ноҳия аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ  верификатсияи давраи чоруми соли 2018 ва се давраи соли 



 

2019 гузаронида шуд. Аз аввали соли 2019 дар доираи татбиқи МАНФ              

1 522 733 сомонӣ дар шакли иловапулӣ ба кормандони МСД ва БС-ии ноҳия 

пардохт карда шуд. Бо мақсади беҳтаргардонии иқтидори кадри ва  беҳтар 

намудани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии лабораторӣ сатҳи кӯмаки 

аввалияи тиббию санитарии ноҳия  бо дастгирии Лоиҳа 20 корманди тиб бо 

давраҳои омӯзиши оид ба “Ташхиси озмоишгоҳӣ, ҷамъоварӣ ва нест кардани 

партовҳо дар сатҳи марказҳои саломатии деҳотии шабакаҳои муассисаҳои 

кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ” фаро гирифта шуданд.  

Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар ноҳияи Спитамен  аз аввали соли 

2019 – 206 121,77 доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. 

 

2.2 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда аз оғози татбиқи Лоиҳа. 

Аз аввали татбиқи Лоиҳа аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ  19 давраи  верификатсияи гузаронида 

шуд. Дар доираи татбиқи МАНФ МСД ва БС-ии ноҳия ба миқдори 6 035 419 

сомонӣ хизмат расонидаанд.   

Бо мақсади беҳтаргардонии иқтидори кадрии сатҳи кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарии ноҳияи  Спитамен аз аввали амалисозии Лоиҳа як қатор 

даврҳои омӯзишӣ  гузаронида шуданд, ки  дар онҳо 749  нафар  мутахассисон 

фаро гирифта шуд. Аз ҷумла, 20 нафар мутахассисон бо давраҳои омӯзишӣ 

оид ба “Ташхиси озмоишгоҳӣ, ҷамъоварӣ ва нест кардани партовҳо дар сатҳи 

марказҳои саломатии деҳотии шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарӣ”, 31 нафар мутахассисон бо давраҳои бозомӯзии тибби 

оилавӣ, 306 нафар мутахассисони КАТС-и ноҳия бо давраҳои омӯзишии 

муттасил, 13 корманди соҳаи ноҳия бо даврҳои омӯзишии якмоҳа оид ба 

беҳтар намудани малакаи хизматрасонии тиббӣ, 9 нафар мутахассисон бо 

давраҳои омӯзишӣ оид ба маълумотнокии компютерӣ ва 374 нафар бо 

давраҳои омӯзишӣ оид ба принсипҳо ва механизмҳои асосии маблағгузории 

муассисаҳои тандурустӣ аз рӯи натиҷаҳои фаъолият ва истифодабарии 

барномаи DHIS-2 фаро гирифта шудаанд. 

        Аз аввали татбиқи лоиҳа бо мақсади беҳтаркунии заминаи моддию 

техникии муассисаҳои КАТС-и ноҳия 1 адад автомашинаи хизматӣ ба маблағи 

23 200,00 доллари ИМА, таҷҳизотҳои тиббӣ ба маблағи 24309 доллари ИМА 

ва таҷҳизотҳои компютерӣ (планшет - 17 адад) ба маблағи 3891 доллари ИМА 

харидорӣ шудааст.  

Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар н. Спитамен аз аввали татбиқи 

Лоиҳа1 028 582,07 доллари ИМА-ро ташкил медиҳанд.  

 

3.Ноҳияи Деваштич  

3.1 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда дар соли 2019. 



 

 Дар давраи ҳисоботӣ, дар 16 марказҳои саломатии деҳот ва 22 бунгоҳҳои 

саломатии ноҳия аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ  верификатсияи давраи чоруми соли 2018 ва се давраи соли 

2019 гузаронида шуд. Аз аввали соли 2019 дар доираи татбиқи МАНФ              

1704321 сомонӣ дар шакли иловапулӣ ба кормандони МСД ва БС-ии ноҳия 

пардохт карда шуд. Бо мақсади беҳтаргардонии иқтидори кадри ва  беҳтар 

намудани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии лабораторӣ сатҳи кӯмаки 

аввалияи тиббию санитарии ноҳия  бо дастгирии Лоиҳа 31 корманди тиб бо 

давраҳои омӯзиши оид ба “Ташхиси озмоишгоҳӣ, ҷамъоварӣ ва нест кардани 

партовҳо дар сатҳи марказҳои саломатии деҳотии шабакаҳои муассисаҳои 

кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ” фаро гирифта шуданд.  

Аз аввали соли 2019 корҳои сохтмонӣ дар маркази саломатии деҳоти 

Даштикон ба охир расида аз тарафи комиссияи давлатӣ  барои истифода қабул 

карда шуд. Аз аввали соли 2019 корҳои сохтмони ба маблағи 140 158,7 

доллари ИМА иҷро карда шудаанд. Ҳамзамон, бо мақсади беҳтаркунии 

заминаи моддию техникии муассисаҳои КАТС-и ноҳия занҷираи сармоӣ ба 

маблағи 8281,7 доллари ИМА ва манбаи панелҳои қудратии офтобӣ ба 

маблағи 57114,8 доллари ИМА ва як адад генератор ба маблағи 7075 доллари 

ИМА харидорӣ карда шуд. 

  Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар ноҳияи Деваштич аз аввали соли 

2019 – 611 520,66 доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. 

 

3.2 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда аз оғози татбиқи Лоиҳа. 

   Аз аввали татбиқи Лоиҳа аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ  19 давраи  верификатсияи гузаронида 

шуд. Дар доираи татбиқи МАНФ МСД ва БС-ии ноҳия ба миқдори 6609825 

сомонӣ хизмат расонидаанд.   

Бо мақсади беҳтаргардонии иқтидори кадрии сатҳи кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарии ноҳияи  Деваштич аз аввали амалисозии Лоиҳа як қатор 

даврҳои омӯзишӣ  гузаронида шуданд, ки  дар онҳо 1009 нафар  мутахассисон 

иштирок намуданд. Аз ҷумла, 33 нафар мутахассисон бо давраҳои омӯзишӣ 

оид ба “Ташхиси озмоишгоҳӣ, ҷамъоварӣ ва нест кардани партовҳо дар сатҳи 

марказҳои саломатии деҳотии шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарӣ”, 133 нафар мутахассисон бо давраҳои бозомӯзии тибби 

оилавӣ, 325 нафар мутахассисони КАТС-и ноҳия бо давраҳои омӯзишии 

муттасил, 7 нафар корманди тибби ноҳия бо даврҳои омӯзишии якмоҳа оид ба 

беҳтар намудани малакаи хизматрасонии тиббӣ, 25 нафар мутахассисон бо 

давраҳои омӯзишӣ оид ба маълумотнокии компютерӣ ва 488 нафар бо 

давраҳои омӯзишӣ оид ба принсипҳо ва механизмҳои асосии маблағгузории 

муассисаҳои тандурустӣ аз рӯи натиҷаҳои фаъолият ва истифодабарии 

барномаи DHIS-2 фаро гирифта шудаанд. 



 

      Аз аввали татбиқи лоиҳа бо мақсади беҳтаркунии заминаи моддию 

техникии муассисаҳои КАТС-и ноҳияи мазкур 1 адад автомашинаи хизматӣ 

ба маблағи 22 500,00 доллари ИМА, таҷҳизотҳои тиббӣ ба маблағи         

242793 доллари ИМА, таҷҳизотҳои компютерӣ (ноутбук – 17 адад , планшет - 

38 адад , ва принтер-17)  ба маблағи 23 287,26 доллари ИМА, занҷираи сармои 

ба маблағи 18 894,7 доллари ИМА, мебели тиббӣ ба маблағи 65574 доллари 

ИМА, манбаи панелҳои қудратии офтобӣ ба маблағи 102420,7 доллари ИМА  

3 адад нақлиёти санитарӣ ба маблағи 90 000,00 доллари ИМА ва як адад 

генератор ба маблағи 7075 доллари ИМА харидорӣ шудааст.  

Бо мақсади такмили инфрасохтори муассисаҳои КАТС-и ноҳия дар доираи 

Лоиҳаи «Беҳтаркунии хизматрасонии тиббӣ» мувофиқи қарордоди Бонки 

умумиҷаҳонӣ  корҳои сохтмонию азнавсозии 5  муассисаи  тиббӣ   ба нақша 

гирифта шудааст. Айни замон, 5 марказҳои саломатии деҳотӣ аз ҷумла, 

маркази саломатии деҳоти  Хуштоири Мухлон, Далёни Поён, Метк, Хишекат 

ва Даштикон аз тарафи комиссияи давлатӣ  қабул карда шудаанд. Аз аввали 

татбиқ  корҳои сохтмонӣ ба маблағи 824 089,8 доллари ИМА иҷро шудаанд.  

Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар н. Деваштич аз аввали татбиқи 

Лоиҳа 2 150 591,17 доллари ИМА-ро ташкил медиҳанд.  

 

4.Ноҳияи Мастчоҳ 

4.1 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда дар соли 2019. 

 Дар давраи ҳисоботӣ, дар 9 марказҳои саломатии деҳот ва 19 бунгоҳҳои 

саломатии ноҳия аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии верификатсияи давраи чоруми соли 2018 ва се давраи соли 2019 

гузаронида шуд. Аз аввали соли 2019 дар доираи татбиқи МАНФ 2 477 771 

сомонӣ дар шакли иловапулӣ ба кормандони МСД ва БС-ии ноҳия пардохт 

карда шуд. Бо мақсади беҳтаргардонии иқтидори кадри ва  беҳтар намудани 

дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии лабораторӣ сатҳи кӯмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноҳия  бо дастгирии Лоиҳа 26 корманди тиб бо давраҳои омӯзиши 

оид ба “Ташхиси озмоишгоҳӣ, ҷамъоварӣ ва нест кардани партовҳо дар сатҳи 

марказҳои саломатии деҳотии шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарӣ” фаро гирифта шуданд.  

Аз аввали соли 2019 коҳои сохтмонӣ дар маркази саломатии деҳоти 40 

солагии Дилварзин ба охир расида аз тарафи комиссияи давлатӣ  барои 

истифода қабул карда шуд.  Аз аввали соли 2019 корҳои сохтмонӣ ба маблағи 

297 843,2 доллари ИМА иҷро карда шудаанд. Ҳамзамон, бо мақсади 

беҳтаркунии заминаи моддию техникии муассисаҳои КАТС-и ноҳия занҷираи 

сармоӣ ба маблағи 8281,7 доллари ИМА ва ду адад генератор ба маблағи 

14149 доллари ИМА харидорӣ карда шуд. 

 Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар ноҳияи Мастчоҳ аз аввали соли 

2019 – 632 332,24доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. 



 

    

2.2 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда аз оғози татбиқи Лоиҳа. 

   Аз аввали татбиқи Лоиҳа аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ  19 давраи  верификатсияи гузаронида 

шуд. Дар доираи татбиқи МАНФ МСД ва БС-ии ноҳия ба миқдори 7 495 322 

сомонӣ хизмат расонидаанд.   

Бо мақсади беҳтаргардонии иқтидори кадрии сатҳи кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарии ноҳияи  Мастчоҳ аз аввали амалисозии Лоиҳа як қатор 

даврҳои омӯзишӣ  гузаронида шуданд, ки  дар онҳо 838 нафар  мутахассисон 

иштирок намуданд. Аз ҷумла, 26 нафар мутахассисон бо давраҳои омӯзишӣ 

оид ба “Ташхиси озмоишгоҳӣ, ҷамъоварӣ ва нест кардани партовҳо дар сатҳи 

марказҳои саломатии деҳотии шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарӣ”, 91 нафар мутахассисон бо давраҳои бозомӯзии тибби 

оилавӣ, 284 нафар мутахассисони КАТС-и ноҳия бо давраҳои омӯзишии 

муттасил, 22 нафар кормандони тибби ноҳия бо даврҳои омӯзишии якмоҳа 

оид ба беҳтар намудани малакаи хизматрасонии тиббӣ, 17 нафар 

мутахассисон бо давраҳои омӯзишӣ оид ба маълумотнокии компютерӣ ва 409 

нафар бо давраҳои омӯзишӣ оид ба принсипҳо ва механизмҳои асосии 

маблағгузории муассисаҳои тандурустӣ аз рӯи натиҷаҳои фаъолият ва 

истифодабарии барномаи DHIS-2 фаро гирифта шудаанд. 

    Аз аввали татбиқи лоиҳа бо мақсади беҳтаркунии заминаи моддию 

техникии муассисаҳои КАТС-и ноҳияи мазкур 1 адад автомашинаи хизматӣ 

ба маблағи 24355 доллари ИМА, таҷҳизотҳои тиббӣ ба маблағи 182455 

доллари ИМА, таҷҳизотҳои компютерӣ (ноутбук - 8 адад , планшет - 29 адад,  

ва принтер-8 ва 1- адад мошини нусхабардорӣ) ба маблағи 16 365,48 доллари 

ИМА, занҷираи сармоӣ ба маблағи 18894,7 доллари ИМА, мебели тиббӣ ба 

маблағи 84667 доллари ИМА, манбаи панелҳои қудратии офтоби ба маблағи 

45306 доллари ИМА 3 адад нақлиёти санитарӣ ба маблағи 90 000,00 доллари 

ИМА ва ду адад генератор ба маблағи 14149 доллари ИМА харидорӣ 

шудаанд.  

Бо мақсади такмили инфрасохтори муассисаҳои КАТС-и ноҳия дар 

доираи Лоиҳаи «Беҳтаркунии хизматрасонии тиббӣ» мувофиқи қарордоди 

Бонки умумиҷаҳонӣ  корҳои сохтмонию азнавсозии 5  муассисаи  тиббӣ   ба 

нақша гирифта шудааст. Айни замон, 5  марказҳои саломатии деҳот аз ҷумла, 

маркази саломатии деҳоти  Оббурдон, Сардоб, Меҳробод, Зарафшон ва 40 

солагии Дилварзин аз тарафи комиссияи давлатӣ  қабул карда шудаанд. Аз 

аввали татбиқ  корҳои сохтмонӣ ба маблағи 985 978,6 доллари ИМА иҷро 

шудаанд.   

 Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар н. Мастчоҳ аз аввали татбиқи 

Лоиҳа 2 324 653,78 доллари ИМА-ро ташкил медиҳанд.  

 



 

5.Ноҳияи Ҷ. Расулов  

5.1 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда дар соли 2019. 

Дар давраи ҳисоботӣ, дар 13 марказҳои саломатии деҳот ва 18 

бунгоҳҳои саломатии ноҳия аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ  верификатсияи давраи чоруми соли 

2018 ва се давраи соли 2019 гузаронида шуд. Аз аввали соли 2019 дар доираи 

татбиқи МАНФ 1 414 815 сомонӣ дар шакли иловапулӣ ба кормандони МСД 

ва БС-ии ноҳия пардохт карда шуд. Бо мақсади беҳтаргардонии иқтидори 

кадри ва  беҳтар намудани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии лабораторӣ 

сатҳи кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳия  бо дастгирии Лоиҳа 21 

корманди тиб бо давраҳои омӯзиши оид ба “Ташхиси озмоишгоҳӣ, ҷамъоварӣ 

ва нест кардани партовҳо дар сатҳи марказҳои саломатии деҳотии шабакаҳои 

муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ” фаро гирифта шуданд.  

Аз аввали соли 2019 коҳои сохтмонӣ дар марказҳои саломатии деҳоти 

Гулхона ва Хитойкишлок ба охир расида аз тарафи комиссияи давлатӣ  барои 

истифода қабул карда шуд.  Аз аввали соли 2019 корҳои сохтмонӣ ба маблағи 

256073,8 доллари ИМА иҷро карда шудааст. Ҳамзамон, бо мақсади 

беҳтаркунии заминаи моддию техникии муассисаҳои КАТС-и ноҳия занҷираи 

сармоӣ ба маблағи 10587,8 доллари ИМА ва манбаи панелҳои қудратии 

офтобӣ ба маблағи 28 577,3 харидорӣ карда шуд. 

Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар ноҳияи Ҷ.Расулов аз аввали соли 

2019 – 527 384,73 доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. 

 

5.2 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда аз оғози татбиқи Лоиҳа. 

   Аз аввали татбиқи Лоиҳа аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ  19 давраи  верификатсияи гузаронида 

шуд. Дар доираи татбиқи МАНФ МСД ва БС-ии ноҳия ба миқдори 6065155  

сомонӣ хизмат расонидаанд.   

   Бо мақсади беҳтаргардонии иқтидори кадрии сатҳи кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарии ноҳия аз аввали амалисозии Лоиҳа як қатор даврҳои 

омӯзишӣ  гузаронида шуданд, ки  дар онҳо 1076 нафар  мутахассисон 

иштирок намуданд. Аз ҷумла, 21 нафар мутахассисон бо давраҳои омӯзишӣ 

оид ба “Ташхиси озмоишгоҳӣ, ҷамъоварӣ ва нест кардани партовҳо дар сатҳи 

марказҳои саломатии деҳотии шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарӣ”, 59 нафар мутахассисон бо давраҳои бозомӯзии тибби 

оилавӣ, 343 нафар мутахассисони КАТС-и ноҳия бо давраҳои омӯзишии 

муттасил, 119 нафар корманди тибби ноҳия бо даврҳои омӯзишии якмоҳа оид 

ба беҳтар намудани малакаи хизматрасонии тиббӣ, 12 нафар мутахассисон бо 

давраҳои омӯзишӣ оид ба маълумотнокии компютерӣ ва 525 нафар бо 

давраҳои омӯзишӣ оид ба принсипҳо ва механизмҳои асосии маблағгузории 



 

муассисаҳои тандурустӣ аз рӯи натиҷаҳои фаъолият ва истифодабарии 

барномаи DHIS-2 фаро гирифта шудаанд. 

Аз аввали татбиқи лоиҳа бо мақсади беҳтаркунии заминаи моддию 

техникии муассисаҳои КАТС-и ноҳияи мазкур 1 адад автомашинаи хизматӣ 

ба маблағи 23200 доллари ИМА, таҷҳизотҳои тиббӣ ба маблағи 220 931 

доллари ИМА, таҷҳизотҳои компютерӣ (ноутбук - 14 адад , планшет - 31 адад,  

ва принтер-14) ба маблағи 19110,42 доллари ИМА, автомашинаи хизматӣ 1 

адад ба маблағи 23200 доллари ИМА, мебели тиббӣ ба маблағи 88678 доллари 

ИМА, занҷираи сармоӣ барои муассисаҳои сохташаванда  ба маблағи 15894,8 

доллари ИМА ва манбаи панелҳои қудратии офтобӣ ба маблағи 51230,3 

доллари ИМА харидорӣ шудаанд.  

   Бо мақсади такмили инфрасохтори муассисаҳои КАТС-и ноҳия дар 

доираи Лоиҳаи «Беҳтаркунии хизматрасонии тиббӣ» мувофиқи қарордоди 

Бонки умумиҷаҳонӣ  корҳои сохтмонию азнавсозии 4  муассисаҳои  тиббӣ   ба 

нақша гирифта шудааст. Айни замон, 4 марказҳои саломатии деҳотӣ аз ҷумла, 

маркази саломатии деҳоти  Меҳробод (Пролетар), Сино (Париж Коммуна), 

Гулхона ва Хитойкишлок аз тарафи комиссияи давлатӣ  қабул карда шудаанд. 

Аз аввали татбиқ корҳои сохтмонӣ ба маблағи 805564,2 доллари ИМА иҷро 

шудааст.  

   Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар н. Ҷ. Расулов аз аввали 

татбиқи Лоиҳа 2 103 072,88 доллари ИМА-ро ташкил медиҳанд.  

 

    

   ВИЛОЯТИ МУХТОРИ КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН 

1. Ноҳияи Ишкошим 

1.1 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда дар соли 2019. 

Бо мақсади такмили инфрасохтори муассисаҳои КАТС-и ноҳия дар 

доираи Лоиҳаи «Беҳтаркунии хизматрасонии тиббӣ» мувофиқи қарордоди 

Бонки умумиҷаҳонӣ  корҳои сохтмонию азнавсозии 2  муассисаҳои  тиббӣ   ба 

нақша гирифта шудааст. Аз аввали соли 2019  корҳои сохтмонии  марказҳои  

саломатии  деҳоти  Вранг ва Зонг ба охир расида  аз тарафи комиссияи 

давлатӣ  қабул карда шудаанд. Аз аввали соли 2019 корҳои сохтмонӣ ба 

маблағи 113484,3 доллари ИМА иҷро карда шудааст. 

Аз аввали соли 2019 бо мақсади беҳтаркунии заминаи моддию техникии 

муассисаҳои КАТС-и ноҳия занҷираи сармоӣ ба маблағи 8595,9 доллари ИМА 

ва ду адад генератор ба маблағи 14149 доллари ИМА  харидорӣ карда шуд. 

Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда дар н. Ишкошим аз аввали соли 

2019 – 150 573,37 долл. ИМА ташкил медиҳад.  

1.2 Корҳои иҷрошуда ва маблағи азхудшуда аз оғози татбиқи Лоиҳа. 



 

Бо мақсади беҳтаркунии заминаи моддию техникии муассисаҳои КАТС-

и ноҳия  аз аввали татбиқ аз тарафи Лоиҳа мебели тиббӣ ба маблағи 23718 

доллари ИМА, борхалтаҳои тиббӣ ба маблағи 4682 доллари ИМА, таҷҳизоти 

тиббӣ ба маблағи 34639,5 доллари ИМА, 2 адад нақлиёти санитарӣ ба маблағи 

60 000,00 доллари ИМА, занҷираи сармоӣ ба маблағи 8595,9 доллари ИМА ва 

ду адад генератор ба маблағи 14149 доллари ИМА харидорӣ карда шудаанд.  

Инчунин,  корҳои сохтмонӣ  ба маблағи 341862,7 доллари ИМА иҷро 

карда шудаанд.   

 Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшуда аз аввали татбиқи Лоиҳа дар 

н.Ишкошим  452 951,26 доллари ИМА-ро ташкил медиҳанд.  

 

 Ҳолати татбиқи лоиҳа аз рӯи қисматҳо: 

 

Қисмати 1. Маблағгузорӣ дар натиҷаи фаъолият (МАНФ) 

Дар давраи ҳисоботӣ мувофиқи нақшаи чорабиниҳо оид ба амалисозии 

МАНФ дар ноҳияҳои таҷрибавии вилоятҳои Суғду Хатлон ва ноҳияи 

Файзобод  верификатсияи дохилии  давраи чоруми соли 2018 ва се давраи 

соли 2019  аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ гузаронида шуд.  

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар ноҳияҳои таҷрибавӣ хизматрасонии 

тиббӣ аз рӯи индикаторҳои шуморавӣ дар нуҳ моҳи соли 2019 дар маҷмӯъ   

857 702 ҳолатро ташкил намуда, ки нисбати ҳамин давраи соли 2018 (691 360 

ҳолат) 166 342 ҳолат зиёд мебошад.  

Ҳаҷми умумии маблағи бадастомада аз ҳисоби МАНФ мувофиқи 

ҳисоботҳои пешниҳодгашта аз тарафи Хадамоти назорати давлатии 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар давраи ҳисоботӣ, ки ба муассисаҳои 

тиббии ноҳияҳои таҷрибавии вилоятҳои Суғду Хатлон ва ноҳияи Файзобод 

дар нуҳ моҳи соли ҷори равона карда шудааст  24 326 408 сомониро ташкил 

медиҳад. 50,1 фоиз ё ин, ки 12 186 261 сомонӣ барои беҳтаргардонии 

фарогирӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои миқдор ва 49,9 фоиз ё ин, ки 12 140 147 

сомонӣ барои беҳтаргардонии сифати хизматрасонӣ барои иҷрои 

нишондиҳандаҳои сифат аз рӯи варақаи баҳодиҳии сифат рост меояд.  

Дар давраи ҳисоботи аз ҳисоби маблағи ба даст омада аз рӯи МАНФ ба 

ҳисоби миёна ба зиеда аз 2850 нафар кормандони тибб иловапулӣ таъин ва 

пардохт карда шудааст. Ҳамагӣ маблағи иловапулии пардохтшуда ба 

кормандони тибби дар давраи ҳисоботӣ 16 252 600 сомониро ташкил медиҳад 

(70%). Қобили зикр аст, ки пардохти иловапулӣ ба кормандони шабакаҳои 

КАТС-и ноҳияҳои таҷрибавӣ дар семоҳаи сеюми соли ҷорӣ аз бақияи 

мавҷудбуда дар ҳаҷми 86 фоиз аз маблағи бадастомада пардохт карда шуд.  

Дар давраи ҳисоботи ҳаҷми миёнаи иловапулии пардохтгашта ба кормандони 

тиббӣ, аз ҷумла ба духтурон – 3870 сомонӣ, ба кормандони миёнаи тиббӣ – 



 

2430 сомонӣ ва ба кормандони ёрирасон  ба маблағи 923 сомонӣ баробар 

гаштааст. Тибқи Дастурамал оид ба амалисозии МАНФ боқимонда маблағ ба 

муассисаҳои тиббӣ барои фароҳам овардани шароити кори барои 

беҳтаргардонии сифати хизматрасонӣ пешбини гашта шудааст. Бинобар 

сабаби ба мақсад ноил шудани муассисаҳои тиббӣ аз рӯи сифати 

хизматрасонӣ, маблағҳои барои фароҳам овардани шароити корӣ ва 

беҳтаркунии сифати хизматрасонӣ бозпас карда шудаанд.  

Дар қисми зерини ҳисобот ташаккули нишондиҳандаҳои пардохтшаванда 

аз аввали татбиқи Лоиҳа пешниҳод мегардад. 

 

1. Шумораи кӯдакони то  13 моҳа, ки ҳамаи вояи ваксинаро мувофиқи 

реҷаи иммунизатсияи муқаррарнамудаи ВТҲИА  гирифтаанд. 
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 Таҳлили нишондоди мазкур нишон медиҳад, ки ҳаҷми умумии 

хизматрасонӣ дар нуҳ соли 2019 ба 29137 расид, ки нисбат ба давраи 

мувофиқи соли 2018 1206 хизматрасонӣ зиёд мебошад. Фарогирии кӯдакони 

то 13 моҳа бо хазматрасонии мазкур ба ҳисоби миёна дар нуҳ моҳи соли 2019 

ба 99,7 фоиз расид,ки нисбат ба нуҳ моҳи соли 2017 2% зиёд мебошад.  

 

 

 

 

2. Шумораи кӯдакони синни 0-24 моҳа, ки вазну қади онҳо мувофиқи реҷаи 

тавсияшавандаи инкишоф чен карда мешавад ва волидони онҳо оид ба 

ғизои мувофиқ ва нигоҳубини кӯдакон машварат гирифтаанд.  

 



 

 
 

Ҳаҷми умумии хизматрасонӣ аз рӯи нишондиҳанда  дар нуҳ моҳи соли 

2019 ба 239217 ҳолат расида, ки нисбат ба семоҳаи сеюми  соли 2018 – 5584 

(2%) ҳолат кам мебошад. 

 

3. Шумораи кўдакони  то 5 сола, ки аз норасоии ғизои дараҷаи муътадил ранҷ 

мекашанд ва модарони онҳо оид ба ғизои мувофиқ ва парастории кўдакон  

машварат гирифтаанд ва дар онҳо динамикаи мусбат мушоҳида карда 

мешавад. 
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 Таҳлил нишон медиҳад, ки ҳаҷми умумии хизматрасони аз рӯи 

нишондоди мазкур дар нуҳ моҳи  соли 2019 муқоиса ба давраи мувофиқи  

соли 2018  31% афзоиш ёфт. Шумораи зиёди иҷроиши ин нишондиҳанда 

фаъолияти хуби мутахассисони маҳаллиро нисбати камвазнӣ ва норасогии 

ғизо дар байни кӯдакони то 5 сола нишон медиҳад.  

 

4. Шумораи занони ҳомиладоре, ки барои гирифтани КТТТ дар 12 ҳафтаи 

аввали ҳаёт дар қайд истодаанд. 
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 Шумораи занони ҳомиладоре, ки дар давоми 12 ҳафтаи ҳомиладорӣ 

ташрифи тотаваллудиро содир намудаанд дар нуҳ моҳи соли 2019 нисбат ба 

давраи мувофиқи  соли 2018 ба 3% зиёд гардидааст. Фоизи фарогири занони 

ҳомиладор дар 12 ҳафта дар нуҳ моҳи соли 2019 ба 97,7% расид, ки нисбат ба 

нуҳ моҳи соли 2018 1,1% зиёд мебошад. 

 

5. Шумораи занони ҳомиладоре, ки барои гирифтани кўмаки тиббии 

тотаваллудӣ (КТТТ) лоақал чор бор ба МСД/БС ташриф овардаанд, 

ҳамзамон ташрифи охирин барои КТТТ (4-ум, 5-ум, 6-ум ё 7-ум) бояд на 

дертар аз 14 рўзи то мўҳлати пешбинишудаи зоиш ҷой дошта бошад. 
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  Таҳлили нишондоди мазкур нишон медиҳад, ки ҳаҷми умумии 

хизматрасонӣ дар нуҳ моҳи соли 2019 ба 29863 расид, ки нисбат ба давраи 

мувофиқи соли 2018 936 хизматрасонӣ зиёд мебошад. Фарогирии занони 

ҳомила бо хазматрасонии мазкур ба ҳисоби миёна дар нуҳ моҳи соли 2019 ба 

98,7 фоиз расид. 

 

6. Шумораи модароне, ки ташрифи аввалаи баъдитаваллудии патронажиро 

дар давоми се рузи аввали баъди аз таваллудхона ҷавоб шудан гирифтаанд.  

 



 

7543 7511

10273 10206

8066
8518

11890 11981

8504
9013

12164

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

см1, 2017 см2, 2017 см3, 2017 см4, 2017 см1, 2018 см2, 2018 см3, 2018 см4, 2018 см1, 2019 см2, 2019 см3, 2019

 Дар нуҳ моҳи соли 2019 ташрифи аввалаи баъдитаваллуди ба 29681 

ҳолат дар муассисаҳои тиббӣ ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба давраи 

мувофиқи  соли 2018 – 4,2% (1207 ҳолат) зиёд мебошад.  

 

7. Шумораи занони синни 15—49 сола. ки дар давоми давраи 

верификатсиякардашуда усули муосири пешгирии ҳамл пешниҳод карда 

шуда буд. 

 

  Шумораи занони синни 15—49 сола, ки дар давраи 

верификатсияшаванда бори аввал усули муосири пешгирии ҳамлро 

истифода бурдаанд 38085 нафар ташкил медиҳад, ки нисбат ба нуҳ моҳи 

соли 2018  (34394 нафар) – 3691 нафар зиёд мебошад.   

 

8. Шумораи занони синни  15—49 сола, ки усули муосири пешгирии ҳамлро 

истифода мебаранд, дар давоми давраи верификатсиякардашуда  мушоҳида 

карда шуданд ё ба таври иловагӣ ВДПҲ ё тазриқи навбатии ВТПҲ-ро 

гирифтанд.  



 

 

Дар доираи чорабиниҳои Лоиҳа шумораи занони 15—49 сола, ки аз 

воситаҳои муосири пешгирии ҳамл истифода мебаранд дар нуҳ моҳи  соли 

2019 нисбат ба давраи мувофиқи соли 2018 44,6% зиёд шудааст, ки ин аз 

беҳтар гардидани дастрасии кӯмаки аввалияи тиббӣ хусусан дар самти 

банақшагирии оила шаҳодат медиҳад. 

9. Шумораи беморони бори аввал ошкоршуда ва бақайдгирифташудаи 

гирифтори фишорбаландӣ, ки ташхиси онҳо мувофиқи протоколи миллии 

клиникии ВТҲИА гузошта шудааст. 
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  Таҳлили нишондоди мазкур нишон медиҳад, ки дар маҷмуъ дар нуҳ 

моҳи  соли 2019 муқоиса ба давраи мувофиқи соли 2018  - 42,9 фоиз тамоюли 

афзоиш дида мешавад. Бояд қайд намуд, ки  дар  соли 2019  91,7 фоизи  

ташхис мувофиқи протоколи клиники гузошта шудааст, ки нисбат ба нуҳ 

моҳи  соли 2018 2%  зиед гардидаст. 

10. Шумораи беморони синни аз 17 сола калонтар, ки дар онҳо ташхиси 

фишорбаландӣ гузошта шудааст ва  мувофиқи протоколи миллии 

клиникии ВТҲИА муолиҷа гирифтаанд. 
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  Дар баробари ин, шумораи беморони синни аз 17 сола калонтар, ки ба 

онҳо ташхиси фишорбаландӣ гузошта шудааст ва мувофиқи протоколи 

миллии клиникии ВТҲИА ҶТ муолиҷа гирифтаанд, дар нуҳ моҳи соли 2019 - 

205233 нафарро ташкил медиҳад, ки нисбат ба давраи мувофиқи соли 2018 

(116323 нафар) 88910 нафар зиёд шудааст.  

Бояд қайд намуд, ки беҳтаргардонии фарогирӣ яке аз мақсадҳои асосии 

Лоиҳа ба ҳисоб рафта аз рӯи таҳлилҳои нишондиҳандаҳои тасдиқшуда дар 

ноҳияҳои таҷрибавии вилоятҳои Суғду Хатлон ва ноҳияи Файзобод беҳбуди 

дар ҳамин самт дида мешавад. Дар қатори беҳтар намудани фарогирии 

хизматрасонӣ дар сатҳи муасссисаҳои таҷрибавии кўмаки аввалияи тиббию  

санитарӣ беҳтар намудани сифати хизматрасониро низ дар бар мегирад. Бо ин 

мақсад, муассисаҳои таҷрибавӣ дар натиҷаи верификатсияи дохилӣ аз руи 

балҳои сифатӣ баҳогузорӣ мегарданд. 
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Баллҳои сифатии  МАНФ (БО%)

МСД БС Ҳамагӣ

 
Бояд қайд намуд, ки хизматрасонии тиббӣ дар ноҳияҳои таҷрибавӣ аз рӯи 

индикаторҳои сифат дар соли 2019 ба ҳисоби миёна 90%-ро ташкил намуда, 

нисбати соли 2018 (86%) 4% афзудааст. Аз диаграммаи боло маълум 

мегардад, ки сатҳи умумии сифати хизматрасонӣ дар сатҳи хуб қарор дорад. 



 

Дар давраи ҳисоботи аз ҷониби мутахассисони Лоиҳа мувофиқи 

фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 29.01.2019 таҳти № 26 ба мақсади санҷиши самаранок ва 

мақсаднок истифода бурдани маблағҳои 30% (барои фароҳам овардани 

шароити корӣ) дар ноҳияҳои таҷрибавии вилояти Хатлон ва ноҳияи Файзобод 

санҷиш гузаронида шуд. Дар раванди санҷиш як қатор кабудиҳо ошкор 

гардида, саривақт бартараф карда шуданд. Инчунин, оиди истифодабарии 

пардохтҳо барои беҳтаргардонии сифати хизматрасонӣ (30%) ба роҳбарони 

муассисаҳои тиббӣ, тибқи Дастурамал оид ба амалисозии МАНФ тафсия дода 

шуд. Дар баробари ин, мувофиқи фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти № 73 аз 20.03.2019 сол ба 

мақсади санҷиши дуруст будани тақсимоти иловапулиҳо ба кормандони 

тиббӣ, тартиби дуруст омода ва тасдиқ намудани бастаи ҳуҷатҳо барои 

пардохти иловапулиҳо дар муассисаҳои тиббӣ дар ноҳияҳои Ҷ.Расулов, 

Мастчоҳ, Деваштиҷ, Спитамени вилояти Суғд, ноҳияи Қубодиёни вилояти 

Хатлон ва ноҳияи Файзобод санҷиши таҳлили гузаронида шуд. Дар натиҷа 

ҳангоми тақсимоти иловапулиҳо ба муассисаҳои тиббӣ тавсия дода шуд, ки 

ҳаҷми маблағи иловапули ба кормандони техники зиёд карда шуда 

мутаносибан иловапули барои иҷрои корҳои маъмури кам карда шавад.  

Дар баробари ин, аз тарафи мутахассисони Лоиҳа дар раванди 

верификатсияҳои гузаронидашуда кӯмаки техникӣ ва машваратӣ ба 

истифодабарандагони барномаи иттилоотӣ гузаронида шуд.  

Дар давраи ҳисоботӣ дар доираи вориднамоии механизми муштараки 

беҳтаркунии сифат давраи якум ва дуюми соли 2019 омузиши якруза дар 

муассисаҳои интихобгардидаи ноҳияҳои пилоти ва муқоисавии вилоятҳои 

Суғду Хатлон баргузор гардид, ки 1011 корманди тиб фаро гирифта шуд. 

Давраҳои омузиши оиди истифодабари ва ворид намудани маълумот  ба 

маҳзани иттилоот, тартиб додани нақшаҳои чорабинии муассисаҳо бо мақсади 

бартараф намудани мушкилиҳои ҷойдошта ва беҳтар намудани сифати 

хизматрасонии тиббӣ, баҳодиҳии умумии инкишофи ҷисмонии кӯдакон, 

истифодабарии диаграмма  мониторинги афзоиш ва ғизогирии кӯдакон, 

пешгирӣ, табобат ва барқарорсозии бемориҳои ғайрисироятӣ  гузаронида шуд. 

Дар баробари ин, бо мақсади устуворӣ ва институтсионализатсияи   

механизми муштараки беҳтаргардонии сифат дар маҳал, масъалаи мазкур дар 

мушовараи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон механизми мазкур баррасӣ гардида, воситаҳои механизми 

муштараки баҳтаргардонии сифат ба ваколати Маркази ҷумҳуриявии 

клиникию таълимии тибби оилавӣ тибқи фармоиши Вазорати тандурустӣ ва 

ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15.07.2017 №504 вогузор 

карда шудааст. Инчунин, бо мақсади истифодаи самараноки воситаҳои 



 

мазкур, мутахассисони Лоиҳа даври омузишро барои омӯзгорони Маркази 

ҷумҳуриявии клиникию таълимии тибби оилавӣ гузарониданд.   

Инчунин, бо мақсади беҳтар намудани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии 

лабораторӣ дар сатҳи кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ бо дастгирии Лоиҳа 

аз тарафи Маркази ҷумҳуриявии клиникию таълимии тибби оилавӣ давраҳои 

омӯзишӣ оид ба “Ташхиси озмоишгоҳӣ, ҷамъоварӣ ва нест кардани партовҳо 

дар сатҳи марказҳои саломатии деҳотии шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки 

аввалияи тиббию санитарӣ” дар соли ҷори гузаронида шуд. Дар доираи 

омӯзиши мазкур 315 корманди тибби ноҳияҳои таҷрибавӣ фаро гирифта 

мешавад, аз ҷумла, аз вилояти Суғд 100 нафар, аз вилояти Хатлон 197 нафар 

ва аз ноҳияи Файзобод 18 нафар.  

 

Қисмати 2. Пурзӯр намудани муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ 

(КАТС): 

 

Зерқисмати 2. Такмили инфрасохтор ва заминаи моддию техникии КАТС: 

Дар доираи Лоиҳаи «Беҳтаркунии хизматрасонии тиббӣ» Бо мақсади 

такмили инфрасохтори муассисаҳои КАТС-и ноҳияҳои таҷрибавӣ, мувофиқи 

қарордоди Бонки умумиҷаҳонӣ корҳои сохтмонию азнавсозии 37 муассисаҳои 

тиббӣ дар 9 ноҳия таҷрибавӣ ва таъмири Маркази таълимию клиникии  тибби 

оилавии дар вилояти Хатлон ба назар гирифта шудааст.  

   Дар давраи ҳисоботи 17 маркази саломатии деҳот аз тарафи комиссияи 

давлатӣ барои истифода қабул гардид. Аз ҷумла, маркази саломатии деҳоти 

Дубедаи ноҳияи Файзобод, марказҳои саломатии деҳотии Ширинчашма 

(Ширинбулоқ), Бустон-2 ва Чормағзаки ноҳияи Ёвон, марказҳои саломатии 

деҳоти Ғайрат ва Ғалабаи ноҳияи Фархор, марказҳои саломатии деҳоти 

Рахшонзамин ва Хушдилони ноҳияи Данғара, марказҳои саломатии деҳоти 

Калинин, Фрунзе ва Суюнободи ноҳияи Ҷ. Балхии вилояти Хатлон, маркази 

саломатии деҳоти Даштикони ноҳияи Деваштиҷ, маркази саломатии деҳоти 40 

солагии Дилварзини ноҳияи Мастчоҳ ва маркази саломатии деҳоти Гулхона ва 

Хитойкишлоки ноҳияи Ҷ.Расулови вилояти Суғд ва марказҳои саломатии 

деҳоти Вранг ва Зонги Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон.   

Ҳамзамон, таъмири Маркази таълимию клиникии  тибби оилавии дар 

вилояти Хатлон ба итмом расида иншоот ба истифода супорида шуд. 

Ҳуҷҷатҳои лоиҳавию нархномавии 25 иншооти аз ҳисоби маблағгузории 

иловагиро ширкати лоиҳакаши ҶДММ “Нигора МФМ” омода намуда, аз 

тарафи ширкати мазкур рафти назорати муалифии иншоотҳо ба анҷом 

расидааст.   

Аз аввали татбиқи Лоиҳа 37 маркази саломатии деҳот аз ҷумла,  дар соли 

2019 17 маркази саломатии деҳот аз тарафи комиссияи давлатӣ барои 

истифода қабул гардида шуд.  



 

 

№ Деҳа, ҷамоат Вилоят, ноҳия ва номи МСД 

Фоизи 

иҷрогардидаи 

корҳои сохтмони 

Вилояти Суғд 

ноҳияи Деваштич 

1 
Деҳаи Хуштоири 

Мухлон, ҷамоати Яхтан 

Маркази саломатии деҳотии 

Хуштоири Мухлон  
100% 

2 
Деҳаи Далёни Поён, 

ҷамоати Далёни Боло 

Маркази саломатии деҳотии Далёни 

Поён  
100% 

3 
Деҳаи Хишекат, ҷамоати 

Ростровут 

Маркази саломатии деҳотии 

Хишекат 
100% 

4 
Деҳаи Метк, ҷамоати 

Ватан 
Маркази саломатии деҳотии Метк  100% 

5 
Деҳаи Даштикон, 

ҷамоати Яхтан 

Маркази саломатии деҳотии 

Даштикон  
100% 

ноҳияи Ҷ. Расулов 

1 
Шаҳраки Пролетар, 

ҷамоати Пролетар 

Маркази саломатии деҳотии 

Пролетар  
100% 

2 
Деҳаи Париж Коммуна, 

ҷамоати  Ғулакандоз 

Маркази саломатии деҳотии Париж 

Коммуна 
100% 

3 
Деҳаи Гулхона, ҷамоати 

Гулхона 
Маркази саломатии деҳотии Гулхона 100% 

4 
Деҳаи Хитойқишлоқ, 

ҷамоати  Ҳаёти Нав 

Маркази саломатии деҳотии 

Хитойқишлоқ 
100% 

ноҳияи Мастчоҳ 

1 
Деҳаи Оббурдон, 

ҷамоати Оббурдон 

Маркази саломатии деҳотии 

Оббурдон  
100% 

2 
Деҳаи Сардоб, ҷамоати 

Навбаҳор 
Маркази саломатии деҳотии Сардоб 100% 

3 
Деҳаи Зарафшон, 

ҷамоати Мастчоҳ 

Маркази саломатии деҳотии 

Зарафшон  
100% 

4 
Деҳаи Меҳробод, 

ҷамоати Суғдиён 

Маркази саломатии деҳотии 

Меҳробод  
100% 

5 

Деҳаи 40 солагии 

Дилварзин, ҷамоати 

Палдорак 

Маркази саломатии деҳотии 40 

солагии Дилварзин  
100% 

Вилояти Хатлон 

ноҳияи  Ёвон 

1 
Деҳаи Дастгирак, 

ҷамоати Ҳасан Ҳусейнов 
Маркази саломатии деҳотии  Дустӣ  100% 

2 
Деҳаи Кулобод, ҷамоати 

Чоргул 

Маркази саломатии деҳотии 

Қулобод 
100% 

3 
Деҳаи Чормағзак, 

ҷамоати Ҳасан Ҳусейнов 

Маркази саломатии деҳотии 

Чормагзак  
100% 



 

4 

Деҳаи Ширинчашма, 

ҷамоати  Ҳасан 

Ҳусейнов 

Маркази саломатии деҳотии 

Ширинбулок  
100% 

5 
Деҳаи Бустон, ҷамоати Г. 

Юсупова 

Маркази саломатии деҳотии Бустон -

2  
100% 

ноҳияи Ҷ. Балхӣ 

1 
Деҳаи К. Маркс, ҷамоати 

Узун 

Маркази саломатии деҳотии Карл 

Маркс  
100% 

2 
Деҳаи Андреев, ҷамоати 

Навобод 
Маркази саломатии деҳотии Андреев 100% 

3 
Деҳаи Фрунзе, ҷамоати 

Фрунзе 
Маркази саломатии деҳотии Фрунзе 100% 

4 
Деҳаи Калинин, ҷамоати 

Калинин 

Маркази саломатии деҳотии 

Калинин 
100% 

5 
Деҳаи Суюнобод, 

ҷамоати  Фрунзе 

Маркази саломатии деҳотии 

Суюнобод  
100% 

ноҳияи Фархор 

1 
Деҳаи Сафармат, 

ҷамоати Ватан 
Маркази саломатии деҳотии Ватан  100% 

2 
Деҳаи Дарқад, ҷамоати 

Дарқад 
Маркази саломатии деҳотии Дарқад 100% 

3 
Деҳаи Ғайрат, ҷамоати 

Ғайрат  
Маркази саломатии деҳотии Ғайрат 100% 

4 
Деҳаи Арча, ҷамоати 

Деҳқонариқ 
Маркази саломатии деҳотии Арча  100% 

5 
Деҳаи Ғалаба, ҷамоати 

Ғалаба 
Маркази саломатии деҳотии Ғалаба 100% 

ноҳияи Данғара 

1 
Деҳаи Навобод, ҷамоати 

Сангтуда 

Маркази саломатии деҳотии 

Навобод  
100% 

2 
Деҳаи Шамолдара, 

ҷамоати Себистон 

Маркази саломатии деҳотии 

Шамолдара 
100% 

3 
Деҳаи Рахшонзамин, 

ҷамоати Корез 

Маркази саломатии деҳотии 

Рахшонзамин 
100% 

4 
Деҳаи Хушдилон, 

ҷамоати Хушдилон 

Маркази саломатии деҳотии 

Хушдилон 
100% 

 ноҳияи Хуросон   

 
Деҳаи  Қизилқала, 

ҷамоати  Қизилқала. 

Маркази клиникавии тибби оилавӣ 

дар вилояти Хатлон 
100% 

НТҶ 

ноҳияи Файзобод 

1 
Деҳаи Дубеда, ҷамоати 

Ҷавонон 
Маркази саломатии деҳотии Дубеда  100% 

2 
Деҳаи Орифон, ҷамоати 

Мискинобод 
Маркази саломатии деҳотии Орифон 100% 

ВМКБ 

ноҳияи Ишкошим 



 

1 
Деҳаи Вранг, ҷамоати 

Вранг 
Маркази саломатии деҳотии Вранг  100% 

2 
Деҳаи Зонг, ҷамоати 

Вранг 
Маркази саломатии деҳотии Зонг 100% 

 

Бо мақсади беҳтаркунии заминаи моддию техникии муассисаҳои КАТС-и 

ноҳияҳои таҷрибави  аз тарафи Лоиҳа дар давраи ҳисоботи  шартнома оиди 

хариди манбаи панелҳои қудратии офтоби барои 3 маркази саломатии деҳотӣ 

сохтаистодашудаи ноҳияҳои Деваштич ва Ҷ.Расулов бо ширкати “Восток 

Ориён” ба маблағи 808 500,00 сомони ва  шартнома оиди хариди манбаи 

панелҳои қудратии офтобӣ барои маркази саломатии деҳоти Ғалабаи ноҳияи 

Фархор, маркази саломатии деҳоти Хушдилони ноҳияи Данғара ва маркази 

саломатии деҳоти Суюнободи ноҳияи Ҷ.Балхӣ бо ширкати “Толокор” ба 

маблағи 824 670,00 сомони баста шуд. Айни замон шартномаи мазкур иҷро 

шуда таҷҳизот насб ва маблағ пардохт карда шуд.  

   

 

Ҳисобот оид ба маблағгузории сарикасӣ дар сатҳи КАТС.  

Дар давоми давраи ҳисоботӣ оиди масъалаҳои ҷорӣ намудани 

маблағгузории сарикасӣ дар муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии 

шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, кӯмаки техникӣ ба Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон расонида шуд. 

 Мақсади асосии ҷорӣ намудани маблағгузории сарикасии дар 

муассисаҳои  шабакаи кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ҷумҳурӣ ин 

тақсими одилонаи маблағҳои муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ 

буда, тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2015 

№827 “Дар бораи масъалаҳои ҷорӣ намудани маблағгузории сарикасӣ дар 

муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ”, дар ҷумҳурӣ аз соли 2016 

оғоз гардида  ин механизм дар муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ  

ҷорӣ гардида истодааст. 

Дар  давраи ҳисоботӣ як қатор ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба татбиқи 

маблағгузории сарикасӣ бо назардошти ҳамаи моддаҳои хароҷотӣ дар сатҳи 

миллӣ таҳия гардида, бо фармоиши якҷояи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардиданд.   

Аз ҷумла, ҳаҷми меъёрҳои маблағгузории сарикасӣ ва коэффитсиентҳои 

махсуси маблағгузории муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ барои 

соли 2019 таҳия гардид. Ҳуҷҷати мазкур бо Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  мувофиқа карда шуда ва тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 29 декабри соли 2018, №594 Дар хусуси тадбирҳои иҷрои 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои соли 2019»,  тасдиқ гардиданд 



 

Дар доираи қарори мазкур меъёрҳои ҳадди ақали маблағгузории сарикасии 

муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ  барои марказҳои саломатии 

шаҳрӣ (МСШ) ба як нафар аҳолии вобастакардашуда 55,96 сомонӣ ва 

марказҳои саломатии ноҳиявӣ (МСН) ба андозаи 45,54 сомонӣ тасдиқ шуданд. 

Дар қарори зикргардидаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин  

коэффитсиентҳои махсуси шаҳрӣ ва ноҳиявӣ (барои баробаркунии хароҷот) 

маблағгузории сарикасии муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ 

тасдиқ шуданд.  Бо мақсади иҷрои банди 19 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 29 декабри соли 2018, № 594 “Дар хусуси тадбирҳои иҷрои 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои соли 2019." ҳаҷми меъёрҳои тавсияшаванда дар асоси 

принсипи маблағгузории сарикасӣ барои марказҳои саломатии деҳот (МСД) 

ва бунгоҳҳои саломатӣ (БС) ва коэффитсиентҳои ислоҳотии ҳисобнамоии 

меъёри сарикасии тавсияшаванда барои зерсохторҳои МСШ ва МСН  

муқаррар карда шудаанд, ки дар Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 

аҳолӣ тасдиқ ва бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқа 

шудааст. (Фармоиши ВТҲИА ҶТ аз 26 феврали соли 2019, №121) ва  барои 

иҷроиш ба ҳамаи  муассисаҳои кўмакӣ аввалияи тиббию  санитарӣ ҷумҳурӣ 

ирсол карда шуд.   

Дар  давраи ҳисоботӣ тибқи фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 апрели соли 2019, №91 ҷиҳати 

омўзиши вазъи татбиқи  қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 

декабри соли 2015, №827 «Дар бораи масъалаҳои ҷорӣ намудани 

маблағгузории сарикасӣ дар муассисаҳои кўмаки аввалияи тиббию санитарӣ» 

гурўҳи корӣ аз тарафи мутахассисони Раёсати иқтисодӣ ва  банақшагирии 

буҷети соҳаҳои тандурустӣ ва  ҳифзи иҷтимоии аҳолии ВТҲИА ва Вазорати 

молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раёсатҳои тандурустии вилояти Хатлон ва 

шаҳри Душанбе  таъсис дода шуда ва аз 15 апрел то 5 майи соли 2019 ба 

муассисаҳои КАТС-и  вилояти Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри 

Душанбе сафарбар карда шудаанд. Бояд қайд намуд, ки вобаста ба татбиқи 

маблағгузории сарикасӣ дар муассисаҳои кўмаки аввалияи тиббию санитарии 

вилояти Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва муассисаҳои МСШ –и Душанбе  

аз тарафи гурўҳи корӣ бо намояндагони мақомотҳои тандурустӣ ва молия, 

роҳбарон ва мутахассисони шабакаи КАТС вохўриҳо гузаронида шуданд.           

Омӯзиши мазкур дар моҳи май соли равон ҷамъбаст гардида натиҷаҳо ва 

хулосаҳои он ба Вазоратҳои молия ва  тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуданд. 

Дар баробари ин, бо мақсади татбиқи ислоҳоти маблағгузории соҳаи 

тандурустӣ дар доираи “Стратегия миллии солимии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020”, 25 июни соли 2019 мизи мудаввар дар 

мавзўи “ Ислоҳоти минбаъдаи маблағгузории соҳаи тандурустӣ” дар шаҳри 



 

Душанбе гузаронида шуд, ки дар он  натиҷаҳо ва қадамҳои минбаъда оид ба 

ислоҳоти маблағгузории соҳаи тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои  

солҳои 2019-2021 ва маълумот оид ба фаъолияти Гурўҳи байниидоравии 

экспертӣ оид ба татбиқи ислоҳоти маблағгузории тандурустии назди Вазорати 

молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дида баромада шуд (Фармоиши Вазорати 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 июни соли 

2019, №442)   

 Қайд кардан зарур аст, тибқи “Ҷадвали гузариши муассисаҳои кўмаки 

аввалияи тиббию санитарӣ ба маблағгузории сарикасӣ барои солҳои 2018-

2019 дар сатҳи шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд”, 

дар асоси меъёрҳои муайянгардида дар солҳои 2016-2018 77 муассисаҳои 

кўмаки аввалияи тиббию санитарӣ ва дар соли 2019 11 муассиса  дар доираи 

маблағҳои ҷудогардида, ба маблағгузории сарикасӣ бо назардошти ҳамаи 

моддаҳои хароҷотӣ гузаронида шудаанд.  

Душанбе Суғд Хатлон НТҶ ВМКБ
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1 1
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Татбиқи маблағгузории сарикасӣ дар мауссисаҳои КАТС-и 

шаҳру ноҳияҳои ҷумҳури 

2016 2017 2018 2019

 

 

Инчунин, дар давраи ҳисоботӣ таҳияи буҷети муассисаҳои КАТС-и шаҳру 

ноҳияҳои ҷумҳурӣ барои соли 2020 идома дашта ва ҳаҷми меъёрҳои ҳадди 

ақали маблағгузории  сарикасии муассисаҳои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарӣ  барои марказҳои саломатии шаҳрӣ (МСШ) ба як нафар аҳолии 

вобастакардашуда 59 сомонӣ ва марказҳои саломатии ноҳиявӣ (МСН) ба 

андозаи 48 сомонӣ, ҳамчунин  коэффитсиентҳои махсуси шаҳрӣ ва ноҳиявӣ 

(барои баробаркунии хароҷот) маблағгузории сарикасии муассисаҳои кўмаки 

аввалияи тиббию санитарӣ барои соли 2020 муқаррар гардида барои иҷроиш 

ба ҳамаи муассисаҳои кўмаки аввалияи тиббию санитарӣ ҷумҳурӣ ирсол карда 

шуд. Ҳуҷҷати мазкур вобаста ба татбиқи маблағгузории сарикасӣ дар 

муассисаҳои КАТС-и шаҳру ноҳоияҳои ҷумҳурӣ барои таҳияи лоиҳаи “Буҷети 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2020” омода намуда  ба Вазорати 

молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баррасӣ пешниҳод карда шуд. (мактуби 

ВТҲИА аз 14 ноябри соли 2019, № 1-4/8220- 7745). 



 

Дар ин асно, 17 декабри соли 2019 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи васеи  

муштараки Гурӯҳи  Ҳамоҳангсозии назди Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба натиҷагирии татбиқи Лоиҳаи 

“Беҳтаркунии хизматрасониҳои тиббӣ”, ва қадамҳои минбаъдаи ҳамкорӣ бо 

Бонки умумиҷаҳонӣ дар доираи марҳилаи дуюми маблағгузории иловагии 

Лоиҳаи “Бехтаркунии хизматрасониҳои тиббӣ”,     ки бо дастгирии молиявии  

Бонки умумиҷаҳонӣ  амалишаванда гузаронида шуд (фармоиши ВТХИА аз 17 

декабри соли 2019, №917).   

Айни замон, корҳо оид ба расонидани кўмаки техникӣ ба Вазорати 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати 

молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи маблағгузории сарикасӣ дар 

сатҳи муассисаҳои КАТС идома дорад. 

 

   Қисмати 3. Идоракунии Лоиҳа:  

   

Дар самти мониторинг ва баҳодиҳии Лоиҳа ҷаъм ва таҳлили маълумот 

оиди фаъолият Лоиҳа мувофиқи талабот ба роҳ монда шуда ҳисоботҳо 

саривақт ба вазорату мауссисаҳои дахлдор пешниҳод мегарданд.  

Дар самти мониторинг ва баҳодиҳии Лоиҳа ҷаъм ва таҳлили маълумот 

оиди фаъолият Лоиҳа мувофиқи талабот ба роҳ монда шуда ҳисоботҳо 

саривақт ба вазорату мауссисаҳои дахлдор пешниҳод мегарданд.  

Дар давраи ҳисоботи дар асоси натиҷаҳои соли 2018 Лоиҳа маълумот ба 

низоми иттилоотии идоракунии кӯмаки берунаи Кумитаи давлатии 

сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар реҷаи 

мустақим, маълумот оид ба Лоиҳа ворид карда шуд.   

Бо мақсади гузаронидани арзёбии раванди татбиқи Лоиҳа аз  14 то 25 

январи соли равон миссияи навбатии Бонки умумиҷаҳонӣ баргузор гардид. 

Дар доираи миссияи мазкур, намояндагони Бонки умумиҷаҳонӣ ба ноҳияи 

Ҷ.Балхии  вилояти Хатлон ташриф оварда аз раванди татбиқи Лоиҳа шинос 

шуданд. Ҷиҳати ҷамъбаст намудани натиҷаҳои раванди татбиқи Лоиҳа 18 

январи соли 2019 мизи мудаввар бо иштироки роҳбарияти Вазорати 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистн, менеҷерони  

КАТС-и ноҳияҳои таҷрибавӣ ва  намояндагони Бонки умумиҷаҳонӣ баргузор 

гардид. Дар баробари ин, 15 марти соли равон бо иштироки роҳбарияти 

Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Чумҳурии Тоҷикистон, 

шарикон оид ба рушд, намояндагони ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва роҳбарони 

муассисаҳои кӯмаки аввлияи тиббию санитарии ноҳияҳои таҷрибавии 

вилоятҳои Хатлон ва Суғд натиҷаҳои пешакии таҳлилу таҳқиқи амалишавии 

лоиҳаи “Беҳтаркунии хизматрасонии тиббӣ”-и назди Вазорати тандурустӣ ва 

ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода 

шуд. Аз натиҷаи ин таҳлилҳо намояндагони Бонки умумиҷаҳонӣ Демиан де 



 

Валк ва Гил Шапира маълумоти муфассал дода, зикр намуданд, ки дар 

ноҳияҳои таҷрибавие, ки маблағгузорӣ аз рӯи натиҷаҳои фаъолият ба роҳ 

монда шудааст муқоиса бо 9 ноҳияҳои ғайритаҷрибавии дигаре, ки бо 

ноҳияҳои таҷрибавӣ дар як мавқеи ҷуғрофӣ ҷойгиранд, сифати хизматрасонии 

тиббӣ ба маротиб боло рафтааст. 

Инчунин, дар давраи ҳисоботи бо мақсади гузаронидани арзёбии 

раванди татбиқи Лоиҳа аз  20 майи соли равон миссияи навбатии Бонки 

умумиҷаҳонӣ баргузор гардид. Дар доираи миссияи мазкур, намояндагони 

Бонки умумиҷаҳонӣ ба ноҳияи Спитамен, Ҷ.Расулов ва Мастчоҳи  вилояти 

Суғд ташриф оварда аз раванди татбиқи Лоиҳа шинос шуданд. Ҳамчунин дар 

доираи ин сафари корӣ Раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо гуруҳи 

кории намояндагони Бонки умумиҷаҳонӣ  бо роҳбарии Кейт Мандевил 

мулоқот анҷом дод. 

Дар саннаи 17 декабри соли 2019 бо мақсади натиҷагири амалисозии 

Лоиҳа ҷаласаи васеи Гуруҳи ҳамоҳангсозӣ бо иштироки шарикони 

байналмилали гузаронида шуда.   

Бо мақсади иттилоотонии ҷомеа оиди татбиқи Лоиҳа ва дастовардхои он 

аз тарафи Лоиҳа шартнома бо воситаҳои ахбори омма аз ҷумла, 

Телевизионҳои “Тоҷикистон”, “Сафина” ва агентии иттилоотӣ «Sugd news» 

баста шуд.  Дар баробари ин, дар давраи ҳисоботӣ  4  филм оид ба амалисозии 

Лоиҳа таҳия карда шуд. Ҳамзамон, 45 намоиш дар телевизиони марказӣ ва 

вилоятӣ, 6 гузоришҳо дар радио оид ба фаъолияти Лоиҳа пахш гардиданд. 

Инчунин, 34 мавод дар рӯзномаҳо ва сомонаҳои интернетӣ оиди татбиқи 

Лоиҳа нашр  шуданд. 



 

 

 

Маълумотнома оид ба сатҳи иҷрои нишондиҳандаҳои (индикаторҳои) асосии пешбинигардидаи 

 лоиҳаи «Беҳтаркунии хизматрасонии тиббӣ»  

 

№ 
Номгӯи 

нишондиҳандаҳо 

Нишондоди 

заминави 
2015 2016 2017 2018  

2019  

(9-моҳ) 

Мақсад 

(2019) 

Нишондиҳандаҳои ҳадафи рушди Лоиҳа. 

 

1. Ҳиссаи фоизии занони 

ҳомиладор, ки кӯмаки тиббии 

тотаваллудии таъминкунандаи 

ихтисосноки хизматрасонии 

тиббиро   чор бор ва зиёдтар 

мегиранд 

Суғд:-79,2%; 

Хатлон- 39,2% 

НТҶ:-78,7% 

 

Суғд:-77,2%; 

Хатлон- 

77,1% 

 

Суғд:-74,8%; 

Хатлон- 71,2% 

НТҶ:-41,1% 

Суғд:-95,1%; 

Хатлон- 92,1% 

НТҶ:-66,7% 

Суғд:-99,1%; 

Хатлон- 97,9% 

НТҶ:-99,6% 

 

Суғд:-99,5%; 

Хатлон- 98,6% 

НТҶ:-95,1% 

 

Суғд:-85%; 

Хатлон- 45% 

НТҶ:-82% 

 

2.  
Дараҷаи паҳншавии маводи 

пешгирикунандаи ҳамл 

(контрасепсия); 

Суғд:-30,7%; 

Хатлон:-22,9% 

НТҶ:-22,3% 

 
 Суғд: 34.3%  

Хатлон 21.1%   

НТҶ: 24.8% 

  Суғд:-35%; 

Хатлон:-27% 

НТҶ:-27% 

 

3. 

Холи миёнаи муассисаи 

салоҳиятдори тиббӣ – маркази 

саломатии деҳот/бунгоҳи 

саломатӣ  аз рӯи сифати кӯмаки 

тиббӣ; 

180 –МСД 

(60%) 

 

91 - БС 

(50,6%) 

241 -МСД 

(80,3%) 

 

148  - БС 

(82,2%) 

251   - МСД 

(83,7%) 

 

157  - БС 

(87,2%) 

951 -МСД 

(75,9%) 

 

409 - БС 

(70,2%) 

1110 -МСД  

(88%) 

 

494 – БС 

(85%) 

1141 -МСД  

(91%) 

 

522 – БС 

(90%) 

250 -МСД 

(83,3%) 

 

150  - БС 

(83,3%) 

 

4. 

Фоизии кӯдакони то панҷсолаи 

аз дарунравӣ ранҷкашанда, ки 

барои муолиҷаи онҳо табобати 

даҳонгузари гидрататсионӣ 

истифода бурда мешавад. 

      Суғд:-79,2%; 

Хатлон:-68,2% 

НТҶ:-    82,2% 

Суғд:-84,4%; 

Хатлон:-76,9% 

 

Суғд:-88,8%; 

Хатлон:-70,4% 

НТҶ:-    92,7% 

Суғд:-93,2%; 

Хатлон:-94,0% 

НТҶ:-    85,2% 

Суғд:-97,7%; 

Хатлон:-97,3% 

НТҶ:-    97,8% 

Суғд:-99,8%; 

Хатлон:-98,5% 

НТҶ:-    99,3% 

Суғд:-85%; 

Хатлон:-74% 

НТҶ:-    85% 



 

№ 
Номгӯи 

нишондиҳандаҳо 

Нишондоди 

заминави 
2015 2016 2017 2018  

2019  

(9-моҳ) 

Мақсад 

(2019) 

 

Индикаторҳои фосилавӣ 

1.  Миқдори муассисаҳои 

салоҳиятдори тиббӣ  марказҳои 

деҳотии солимӣ/бунгоҳҳои 

саломатӣ, ки дар онҳо татбиқи 

МАНФ оғоз ёфтааст . 

 351 449 449 449 450 413 

 

2.   

Ҳиссаи фоизии марказҳои деҳотии 

солимӣ/ бунгоҳҳои саломатии сари 

вақт пардохти МАНФ-ро 

қабулнамуда аз тамоми 

муассисаҳои тиббие, ки барои 

гирифтани пардохти МАНФ ҳуқуқ 

доранд. 

0 100% 100% 100% 100% 100%      100% 

3.  

 

Миқдори верификатсияҳои 

мустақили мувофиқи реҷа 

анҷомдодашуда. 

0 3 5 6 9 10 9 

4.     Ҳиссаи фоизии калонсолони 

гирифтори фишори шараёнӣ, ки 

ҳоло муолиҷаи зиддифишорбаландӣ 

мегиранд. 

 

37,6% 89%   89%  30% 

5.     Ҳиссаи фоизии одамони аз 

фишори баланди шараёнӣ 

ранҷкашанда, ки дар онҳо 

мувофиқи протоколҳо муолиҷаи 

зиддифишорбаландӣ ба қайд 

гирифта шудааст.  

- 62% 59% 79% 94% 96,3% 60% 

6.     Шумораи модароне, ки оид ба 

масъалаҳои ғизо машварат 

гирифтаанд. 

- 28,062 97,036 120,524 168 876 211791 3000 



 

№ 
Номгӯи 

нишондиҳандаҳо 

Нишондоди 

заминави 
2015 2016 2017 2018  

2019  

(9-моҳ) 

Мақсад 

(2019) 

7.  Миқдори ҳодисаҳои истифодаи 

табелҳои ҳисоботдиҳӣ барои 

шаҳрвандон/сессияҳо оид ба ОТГ 

дар ноҳияҳои таҷрибавӣ 

гузаронидашуда. 

 

- 72 144 238 288 360  

8.     Миқдори муассисаҳои КАТС, ки 

дар асоси тафсироти шаҳрвандон 

нақшаҳои фаъолиятро таҳия ва 

татбиқ намудаанд   

- 42 100 172 222 244  

9.     Шумораи кормандони тандурустӣ, 

ки давраҳои омузиш гузаштан. 
0 4089 5436 10289 10289 10607 7957 

10.    Миқдори муассисаҳои   тиббӣ - 

марказҳои деҳотии солимӣ/ 

бунгоҳҳои саломатии сохташуда, 

беҳтаркардашуда ва/ё 

таҷҳизонидашуда.  

0 давраи таёри 

(интихоби 

пудратчи) 

оғози сохтмон 

дар 8 иншоот аз 

37 

пешбинишуда. 

160 муассиса 

таҷҳизонида 

шуд. 

 

аз 37 иншооти 

пешбинишуда 

дар 28 иншоот 

сохтмон идома 

Аз 38 иншиоити 

пешбинишуда 

дар 17 иншоот 

сохтмон идома 

дорад.  21 

иншоот аз 

тарафи тарфи 

комиссияи 

давлати қабул 

карда шуд . 

Дар 38 

иншоотҳио ба 

назар гирифта 

шуда корҳои 

сохтмони ба 

охир расида  аз 

тарафи тарфи 

комиссияи 

давлати қабул 

карда шуд . 

 

11.     Миқдори ноҳияҳое, ки дар онҳо 

СИИ МАНФ фаъолият менамояд  

 

- 8 10 10 10 10 10 



 

 


