
 ҚАРОРИ 

ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

 аз 30 декабри соли 2009, №700                                            ш. Душанбе 
 

«Дар бораи тасдиқи Тартиби санҷиши маълумоти пешниҳоднамудаи  

шаҳрванд ҳангоми таъин намудан ба мансаби 

давлатии хизмати давлатӣ» 
 

Мувофиқи моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

хизмати давлатӣ« бо мақсади танзими масъалаҳои санҷиши маълумоти 

пешниҳоднамудаи шаҳрванд ҳангоми таъин намудан ба мансаби 

давлатии хизмати давлатӣ Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон   қ  а р о р    
м е к у н а д: 

 

1) Тартиби санҷиши маълумоти пешниҳоднамудаи шаҳрванд 

ҳангоми таъин намудан ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ тасдиқ 
карда шавад (замима мегардад). 

2) Мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот Тартиби мазкурро ба роҳбарӣ гирифта, 

иҷрои талаботи онро дар фаъолияти худ таъмин намоянд. 
 
 
 
               Раиси 

Ҳукумати Ҷумҳурии  

          Тоҷикистон                          Эмомалӣ   Раҳмон 
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Бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 30 декабри соли 2009,  №700 

тасдиқ шудааст 
 

 

Тартиби  санҷиши маълумоти пешниҳоднамудаи 

шаҳрванд ҳангоми  таъин  намудан  ба  мансаби 

давлатии хизмати  давлатӣ 
 

1. Муқаррароти умумӣ 
 

1) Тартиби санҷиши маълумоти пешниҳоднамудаи шаҳрванд 

ҳангоми таъин намудан ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ (минбаъд 

-Тартиб) дар асоси моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

хизмати давлатӣ» таҳия гардида, қоидаҳои аз ҷониби мақомотидавлатӣ 

санҷидани маълумоти пешниҳоднамударо ҳангоми таъин намудан ба 

мансаби давлатии хизмати давлатӣ танзим менамояд. 

2) Тартиби мазкур нисбати санҷиши маълумот барои дастрас 

намудани иҷозати коргузории махфӣ татбиқ намегардад. 

3) Маълумоти пешниҳоднамудаи шаҳрванд ҳангоми таъин намудан 

ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ (минбаъд- маълумоти 

пешниҳоднамуда), ки зимни ҳалли масъалаи таъин (интихоб) намудани 

шаҳрванд ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ мавриди санҷиш  қарор  

дода  мешаванд, инҳо мебошанд: 

- оид ба мавҷудияти доғи судӣ; 

- дар бораи бо қарори суд маҳрум гардидан аз ҳуқуқи ишғоли 

мансаби муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян; 

- ҳуҷҷатҳои  тасдиқкунандаи  таҳсилот; 

- ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи собиқаи умумии меҳнатӣ ва ё хизмати 

давлатӣ; 

- ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи маълумот дар бораи даромад ва вазъи 

молумулкӣ; 

- маълумот дар бораи саҳмияҳои дар ташкилотҳои тиҷоратӣ дошта, 
ки ба боварии эътимоднок супорида шудаанд; 

- ҳолати дар ду ва зиёда ҷой кор кардан ба истиснои машғул шудан 

ба фаъолияти илмӣ, эҷодӣ ва омӯзгорӣ; 

- ҳуҷҷатҳои  тасдиқкунандаи  вазъи саломатӣ; 

- дигар ҳолатҳои муқаррарнамудаи ќонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

4) Санҷиши маълумоти пешниҳоднамуда ҳангоми таъин намудан ба 

мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии категорияи олӣ, ки аз тарафи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин 
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(интихоб) карда мешаванд, аз ҷониби сохтори дахлдори Дастгоҳи 

иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида  мешавад. 

5) Санҷиши маълумоти пешниҳоднамуда ҳангоми таъин намудан ба 

мансабҳои маъмурии категорияҳои олӣ, якум, дуюм, сеюм, чорум, 

панҷум, шашум ва ҳафтум аз тарафи хадамоти кадрии мақомоти давлатӣ 
гузаронида мешавад. 

6) Маълумоти пешниҳоднамудаи дар сархати якум ва дуюми банди 3 

Тартиби мазкур зикргардида ҳатман санҷида мешаванд. Дигар 

маълумотҳои пешниҳоднамудаи дар банди 3 Тартиб зикршуда дар 

ҳолатҳои муқаррарнамудаи бандҳои 7 ва 8 Тартиби мазкур санҷида  
мешаванд. 

7) Барои гузаронидани санҷиши маълумоти пешниҳоднамуда инҳо 
асос шуда метавонанд: 

- зарурати  гирифтани  маълумоти  иловагӣ; 

- нопурра ё нодуруст будани қайди ҳуҷҷату санадҳои 

пешниҳоднамуда; 

- шубҳа пайдо кардани роҳбари мақоми давлатӣ, хадамоти кадрӣ ё 

комиссияи озмунии мақоми давлатӣ оид ба маълумоти пешниҳоднамуда; 

- муроҷиати  шахсони  воқеӣ  ва  ҳуқуқӣ; 

- иттилооти воситаҳои ахбори омма; 

-дигар ҳолатҳои муқаррарнамудаи ќонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

8) Санҷиши маълумоти пешниҳоднамуда ҳамчунин мумкин аст бе 

назардошти асосҳои дар банди 7 Тартиби мазкур пешбинигардида бо 

супориши  роҳбари  мақоми давлатӣ интихобан гузаронида шавад. 
 

2. Тартиби ташкили санҷиши маълумот 

 

9) Санҷиши маълумоти пешниҳоднамуда дар ҳолати мавҷуд будани 

асосҳои дар бандҳои 7 ва 8 Тартиби мазкур пешбинигардида бо 

супориши хаттии роҳбари мақоми давлатӣ, ки ҳуқуқи таъин (интихоб) 

намудан ба мансабро дорад (минбаъд роҳбари мақоми давлатӣ), аз 

тарафи хадамоти кадрии мақоми давлатӣ гузаронида мешавад. 

10) Санҷиши маълумоти пешниҳоднамуда мумкин аст дар ҳолатҳои 
зерин гузаронида шавад: 

- ҳангоми пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳо ҷиҳати иштирок дар озмун 

барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ; 

- ҳангоми қабул ба хизмати давлатӣ; 

- ҳангоми гузаронидан (гузаштан) ба дигар мансаби хизмати 

давлатӣ; 

- ҳангоми дар хизмати давлатӣ будан; 

- дар дигар ҳолатҳои муқаррарнамудаи ќонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 



11) Мӯҳлати гузаронидани санҷиши маълумоти пешниҳодшуда бо 

назардошти аз дигар мақомоти  давлатӣ талаб карда гирифтани санаду 

ҳуҷҷатҳои дахлдор на зиёда аз 15 рӯз муқаррар карда мешавад. Бо 

дархости асосноки санҷишкунанда роҳбари мақоми давлатӣ метавонад  

мӯҳлати  санҷишро то 30 рӯз  дароз  намояд. 

12) Санҷиши маълумоти пешниҳоднамуда метавонад як, якчанд ё 

ҳамаи ҳолатҳои дар банди 3 Тартиби мазкур пешбинишударо дар бар 
гирад. 

13) Санҷиши маълумоти пешниҳоднамуда ба ѓайр аз ҳолатҳои 

пешбининамудаи Қонунгузорӣ ба таври ошкоро бо салоҳдиди роҳбари 

мақоми давлатӣ  гузаронида мешавад. 

14) Санҷишкунанда барои муайян намудани ҳолатҳои санҷиш ҳуқуқ 

дорад аз мақомоти  дахлдори давлатӣ, корхона, муассиса ва дигар 

ташкилотҳо, новобаста аз шакли моликият тибќи тартиби 

муқарраргардида санаду ҳуҷҷатҳои заруриро талаб карда гирад, бо 

нусхаҳои аслии онҳо шинос шуда, нусхаи онҳоро гирад, бо шахсони 

мутасаддӣ  сӯҳбат доир намуда, маълумотнома тартиб диҳад. 

15) Мақоми давлатие, ки дархости санҷиши маълумоти 

пешниҳоднамуда ба ӯ фиристода шудааст, вазифадор аст иҷрои онро дар 

мӯҳлатҳои муқаррарнамудаи Тартиби мазкур таъмин намояд. 

16) Аз тарафи санҷишкунанда талаб карда гирифтан ва санҷидани 

маълумотҳои дар банди 3 Тартиби мазкур пешбининашуда манъ аст. 

17) Санҷишкунанда аз натиҷаи санҷиши маълумоти 

пешниҳоднамуда хулоса тартиб дода, онро ба роҳбари мақоми давлатӣ 

пешниҳод менамояд. Ба хулоса санаду ҳуҷҷат ва дигар маълумоти аз 

мақомоти дахлдори давлатӣ, корхона, муассиса, дигар ташкилотҳо 
гирифташуда замима карда мешаванд. 

18) Дар сурати ошкор намудани ҳолатҳои дидаву дониста пешниҳод 

намудани маълумоти нопурра ё нодуруст, ки боиси ба хизмати давлатӣ  

қабул намудан ва дар хизмати давлатӣ будан гардидаанд, роҳбари 

мақоми давлатӣ дар асоси хулосаи хадамоти кадрӣ, ки бо ҳуҷҷату санад 

ва дигар маълумоти мақомоти дахлдори давлатӣ, корхона, муассиса, 

дигар ташкилотҳо  тасдиқ шудааст, таъини шаҳрвандро ба мансаб рад 

намуда, хизматчии давлатиро аз мансаби  ишғолнамуда  озод  менамояд. 

19) Ба шаҳрванд ва хизматчии давлатӣ дар бораи сабабҳои радкунии 

таъин ба мансаби давлатӣ ва аз мансаби ишғолнамуда озод намудан  ба  

таври  хаттӣ  хабар  дода  мешавад. 

20) Агар ҳангоми санҷиши маълумоти пешниҳоднамуда ҳолатҳои 

ҳуќуќвайронкунии маъмурӣ ё ҷиноятӣ муайян карда шавад, хулосаи 

санҷиш бо тартиби муқарраргардида ба мақомоти дахлдори ҳифзи ҳуқуқ 

барои ќабул намудани қарори дахлдор фиристода мешавад. 

21) Дар ҳолати аз хулосаи санҷиши маълумот норозї будан 

шаҳрванд ва хизматчии давлатї метавонанд ба мақоми ваколатдори 

соҳаи хизмати давлатӣ ё суд муроҷиат намоянд. 



 

3. Муқаррароти хотимавӣ 
 

22) Риоя накардани Тартиби мазкур боиси ҷавобгарии 

муқаррарнамудаи ќонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад. 

23) Назорати иҷрои Тартиби мазкур аз ҷониби мақоми ваколатдори 

соҳаи хизмати давлатӣ анҷом дода мешавад. 
 

 


