Бо Фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 18 декабри соли 2008 № 577
тасдиқ шудааст

Дастурамали
гузаронидани санҷиши хизматӣ
1. Дастурамали
гузаронидани санҷиши хизматӣ (минбаъдДастурамал) тартиби гузаронидани санҷиши хизматиро
нисбати
хизматчиѐни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамояд.
2. Бо мақсади муайян намудани ҳолатҳои иҷро накардан ѐ
ба
таври дахлдор
иҷро
накардани
ўҳдадориҳои мансабӣ аз тарафи
роҳбари мақоми давлатӣ санҷиши хизматӣ таъин карда мешавад.
Санҷиши хизматӣ метавонад бо талаби хизматчии давлатӣ низ таъин
карда шавад.
3. Санҷиши хизматӣ ин фаъолият оид ба
ҷамъ овардан
ва
санҷиши маълумот
дар
бораи
кирдори интизомии содирнамудаи
хизматчии давлатӣ мебошад,
ки
бо
мақсади
пурра,
ҳаматарафа
ва объективона
муайян намудани ҳолатҳои содиршавии кирдори
интизомӣ гузаронида мешавад.
4. Дар ҳолати ба кирдори интизомии содирнамудаи худ
иқрор
будан ва изҳори пушаймонӣ намудани хизматчии давлатӣ роҳбари
мақоми давлатӣ, ки ҳуқуқи таъин намудан ба мансаб (пешниҳод
намудан ба мансаб - барои мансабҳои интихобӣ) ва озод намудан аз
мансаб ва/ѐ ҳуқуқи гузаронидани санҷиши хизматӣ ва додани муҷозоти
интизомиро дорад (минбаъд - роҳбари мақоми
давлатӣ)
ҳуқуқ
дорад,
бе
гузаронидани санҷиши хизматӣ ба ў муҷозоти интизомӣ
дар намуди сарзаниш ѐ танбеҳ диҳад.
5. Санҷиши хизматӣ бевосита баъди содир кардани кирдори
интизомӣ, дар мўҳлати 15 рўзи тақвимӣ,
аммо на дертар аз 1 моҳ
аз рўзи ошкор шудани он гузаронида мешавад.
6. Дар ҳолате,
ки
агар
санҷиши
хизматӣ гузаронидани
санҷиши ҳуҷҷатӣ, молиявӣ ва дигар намудҳои санҷишро талаб намояд,
мўҳлати он дар асоси дархости асосноки санҷишкунанда (роҳбари
комиссияи интизомӣ) аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ метавонад ба
мўҳлати на зиѐдтар аз 1 моҳ аз рўзи ошкор шудани кирдори интизомӣ
дароз карда шавад.
7. Санҷиши
хизматӣ баъди 6 моҳи содир намудани кирдори
интизомӣ, аз рўи натиҷаи тафтиши (ревизияи)
фаъолияти молиявию
хоҷагӣ бошад, баъди 2 соли содир шудани он гузаронида намешавад.
Ба мўҳлати зикршуда вақти тафтиши парвандаи ҷиноятӣ дохил
намешавад.
8. Санҷиши хизматӣ барои кирдори интизомии камаҳамият бо
супориши роҳбари мақоми давлатӣ аз тарафи корманди
масъули
хадамоти
кадрӣ
ѐ роҳбари
бевоситаи
хизматчии
давлатии
кирдори интизоми содирнамуда гузаронида мешавад.
Эзоҳ: Кирдори
интизомии
камаҳамияткирдоре мебошад, ки
хизматчии давлатӣ
маротибаи
аввал
ѐ
баъд
аз бардоштани
муҷозоти интизомии
додашуда
содир
намудааст ва барои содир
кардани он мумкин аст,
муҷозоти интизомӣ дар намуди сарзаниш,

танбеҳ ѐ то як сол мавқуф гузоштани додани рутбаи тахассусии
навбатӣ татбиқ карда шавад.
9. Бо санади (қарори, амри, фармони) роҳбари мақоми давлатӣ
барои гузаронидани санҷиши хизматӣ аз рўи кирдори интизомии ҷиддӣ
комиссияи интизомӣ таъсис дода мешавад,
ки ҳайати
он
аз 3
нафар
зиѐд
буда наметавонад.
Ба
ҳайати
комиссияи
интизомӣ мутахассисон
ва ҳуқуқшиносони ботаҷриба дохил карда
мешаванд.
Эзоҳ: Кирдори
интизомии ҷиддӣ - кирдоре мебошад,
ки барои
содир кардани он муҷозоти интизомӣ дар намуди паст кардан дар
мансаб ѐ аз мансаб озод кардан татбиқ карда мешавад.
10. Агар санҷишкунанда бо
хизматчии давлатии
кирдори
интизоми содирнамуда
алоқаи
хешовандӣ
дошта
бошад, инчунин
агар аз натиҷаи санҷиши хизматӣ бевосита ѐ бавосита манфиатдор
бошад, ҳуқуқи дар санҷиш иштирок карданро надорад.
11. Санҷиши хизматӣ дар давраи корношоямии муваққатӣ, дар
рухсатӣ ѐ
сафари
хизматӣ
будани
хизматчии давлатии
кирдори
интизомӣ содирнамуда ва дигар
ҳолатҳои
пешбининамудаи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон боздошта мешавад.
12. Дар рафти санҷиши
хизматӣ
ба
таври ҳатмӣ
баѐноти
хаттии хизматчии
давлатии
кирдори
интизомӣ содирнамуда талаб
карда гирифта мешавад.
Ҳангоми
рад
кардани
додани
баѐноти
хаттӣ
аз
ҷониби санҷишкунанда дар ин бора санад тартиб дода
мешавад.
Саркашӣ намудан аз додани баѐноти хаттӣ барои баррасии
маводҳо аз тарафи санҷишкунанда (комиссияи
интизомӣ),
тартиб
додани хулоса, додани тавсия дар бораи таъин намудани муҷозоти
интизомӣ монеъ шуда наметавонад.
13. Санҷишкунанда (комиссияи интизомӣ):
- дар ҳолати зарурат баѐноти хаттии роҳбари бевоситаи
хизматчии давлатии кирдори интизомӣ содирнамуда ва дигар шахсони
дахлдорро талаб карда мегирад;
- санаду
ҳуҷҷатҳои
заруриро
дархост
ва ба
парвандаи
санҷишӣ замима намуда,
ҳолатҳои
содиршавии
кирдори интизомиро
баррасӣ ва таҳқиқ менамояд;
- дар асоси далелҳои ҷамъоварда аз натиҷаи санҷиши хизматӣ
хулоса тартиб
дода,
онро
имзо
намуда,
ба роҳбари мақоми
давлатӣ пешниҳод менамояд.
14. Ҳангоми
мавҷуд
будани
далелҳои исботкунандаи
кирдори содиршудаи интизомӣ
санҷишкунанда
(комиссияи интизомӣ)
ба роҳбари мақоми давлатӣ дар бораи мувофиқи мақсад будани
татбиқи муҷозоти интизомӣ ва намуди он дар хулосаи худ тавсия
медиҳад.
15. Дар
вақти
таҳқиқи
кирдори интизомӣ ва тартиб додани
хулоса инҳо ба назар гирифта мешаванд:
-ҳолатҳои содиршавӣ ва вазнинии кирдори интизомӣ;
-рафтори пешинаи шахси содиркардаи кирдори интизомӣ;
-муносибати хизматчии давлатӣ ба иҷрои ўҳдадориҳои мансабии
худ;
-ҳолатҳои дигаре,
ки
шахсияти
хизматчии давлатӣ
ва
кирдори интизомии содиршударо тавсиф менамоянд.
16. Роҳбари мақоми
давлатӣ
хулосаи санҷишкунандаро
(комиссияи интизомиро) дар мўҳлати на дертар аз 3 рўзи пешниҳод
шудани он баррасӣ намуда, яке аз қарорҳои зеринро қабул мекунад:

-бо огоҳонидани хизматчии давлатӣ дар бораи қатъиян риоя
намудани интизоми хизматӣ ва роҳ надодан ба
такроран содир
намудани кирдори интизомӣ маҳдуд мегардад;
-муҷозоти
интизомии
тавсиядодаи
санҷишкунанда
(комиссияи интизомӣ) ѐ муҷозоти интизомии сабуктарро татбиқ
менамояд.
17. Ҳангоми бо хулосаи санҷишкунанда (комиссияи интизомӣ)
норозӣ будани
роҳбари
мақоми
давлатӣ,
ў
ҳуқуқ дорад
гузаронидани санҷиши иловагии хизматиро талаб намояд, ки он
низ тибқи
муқаррароти Дастурамали мазкур гузаронида мешавад.
18. Агар дар натиҷаи санҷиши хизматӣ муайян карда шавад,
ки хизматчии давлатӣ амале содир намудааст, ки дорои аломатҳои
ҷиноят мебошад,
роҳбари мақомоти давлатӣ вазифадор аст,маводи
ҷамъшударо ба мақомоти дахлдори ҳифзи ҳуқуқ ирсол намояд.
19. Аз рўи санади мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар бораи
ба
ҷавобгарии интизомӣ
кашидани
хизматчии
давлатӣ
муҷозоти
интизомӣ ба хизматчии давлатӣ мумкин аст, бе гузаронидани санҷиши
хизматӣ дар мўҳлатҳои дар ин Дастурамал муқарраргардида дода
шавад.
20. Маводи санҷиши хизматӣ аз
тарафи хадамоти
кадрии
мақомоти давлатӣ дар дафтари баҳисобгирии санҷишҳои хизматӣ ба
қайд гирифта шуда, нигаҳдории он таъмин карда мешавад.

