
Э Ъ Л О Н 

Вазорати молияи Ҷумҳурии  Тоҷикистон барои ишғоли мансабҳои холии зерин 
озмун эълон менамояд: 

Сарраёсати буҷети давлатӣ 

1. Муовини сардори Сарраёсат- сардори Раёсати буҷети соҳаҳои иҷтимоӣ-1 ҷой маоши 
мансабӣ 2746 сомонӣ 60 дирам, 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои 
категирияи дуюм, 7 сол собиқаи умумии меҳнатӣ ё 6 сол собиқаи умумии хизмати 
давлатӣ;  

2. Мутахассиси шуъбаи идоракунии буҷети давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  924 сомонӣ 60 
дирам; 

3. Сардори Раёсати идоракунии маблағгузории сармоягузории асосии давлатӣ-1 ҷой 
маоши мансабӣ 2746 сомонӣ 20 дирам, 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои 
категирияи дуюм, 7 сол собиқаи умумии меҳнатӣ ё 6 сол собиқаи умумии хизмати 
давлатӣ;  

4. Муовини сардори Раёсат-сардори шуъбаи идоракунии сармоягузории асосии давлатӣ-
1 ҷой маоши мансабӣ 2256 сомонӣ 80 дирам, 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол 
собиқаи умумии меҳнатӣ;  

5. Сармутахассиси  шуъбаи  идоракунии сармоягузории асосии давлатӣ-1 ҷой маоши 
мансабӣ  1380 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

6. Мутахассиси пешбари  шуъбаи  идоракунии сармоягузории асосии давлатӣ-1 ҷой 
маоши мансабӣ 1124 сомонӣ 70 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

7. Сармутахассиси шуъбаи банақшагирии буҷети фаъолияти сиёсати беруна-1 ҷой маоши 
мансабӣ  1380 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;   

 
Сарраёсати сиёсати андоз 

 
8. Мутахассиси Раёсати дурнамо ва таҳлили даромадҳои андозӣ ва ғайриандозӣ  -1 ҷой 

маоши мансабӣ  924 сомонӣ 60 дирам; 
 

Сарраёсати қарзи  давлатӣ  ва ҷалби сармоягузории давлатӣ 
 

9. Мутахассиси пешбари шуъбаи идоракунии лоиҳаҳои инвеститсионӣ - 1 ҷой маоши 
мансабӣ 1124 сомонӣ 70 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

10. Мутахассиси шуъбаи идоракунии лоиҳаҳои инвеститсионӣ - 1 ҷой маоши мансабӣ  924 
сомонӣ 60 дирам; 

11. Мутахассиси шуъбаи ҷамъбастӣ ва идоракунии қарзи беруна-1 ҷой маоши мансабӣ  
924 сомонӣ 60 дирам; 

12. Мутахассиси шуъбаи таҳлили  қарзи беруна-1 ҷой маоши мансабӣ  924 сомонӣ 60 
дирам; 

13. Сардори шуъбаи идоракунии созишномаҳои зерқарзӣ ва қарзӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  
1847 сомонӣ 60 дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ;   

14. Сармутахассиси шуъбаи идоракунии қарзи дохилӣ ва дороиҳои молиявии давлатӣ-1 
ҷой маоши мансабӣ  1380 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ; 
 

 
 
 



Сарраёсати хазинадории марказӣ 
 

15. Мутахассиси пешбари шуъбаи дурнамои хазинавӣ ва баҳисобгирии даромадҳо-1 
ҷой маоши мансабӣ 1124 сомонӣ 70 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

16. Сардори шуъбаи идоракунии суратҳисоби бонкӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1847 
сомонӣ 60 дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;   

17. Сармутахассиси шуъбаи идоракунии суратҳисоби бонкӣ1 ҷой маоши мансабӣ  1380 
сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

18. Мутахассиси шуъбаи иҷроиши буҷети соҳаҳои иҷтимоӣ- 1 ҷой маоши мансабӣ  924 
сомонӣ 60 дирам; 

19. Сармутахассиси шуъбаи иҷроиши буҷети мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти 
давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1380 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол 
собиқаи умумии меҳнатӣ; 

20. Сардори шуъбаи иҷроиши буҷети соҳаҳои иқтисодиёт-1 ҷой маоши мансабӣ  1847 
сомонӣ 60 дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;    

21. Сармутахассиси шуъбаи методологияи ҳисобот ва амалиётҳои хазинадорӣ-1 ҷой 
маоши мансабӣ  1380 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ; 

22. Мутахассиси пешбари  шуъбаи мунтахабсозии ҳисоботҳои буҷетӣ-1 ҷой маоши 
мансабӣ 1124 сомонӣ 70 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

23. Сардори шуъбаи ҳисоботи молиявии стандартҳои байналмиллалии ҳисоботи 
молиявии бахши давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1847 сомонӣ 60 дирам,  4 сол 
собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  
    

Раёсати котибот 
 

24. Ёвари вазир-1 ҷой маоши мансабӣ 1519 сомонӣ, 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 
сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

25. Сардори шуъбаи коргузорӣ ва назорат-1 ҷой маоши мансабӣ  1847 сомонӣ 60 дирам,  
4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;   

26. Мутахассиси пешбари шуъбаи коргузорӣ ва назорат-1 ҷой маоши мансабӣ 1124 
сомонӣ 70 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

 
Сарраёсати сиёсати буҷетӣ дар соҳаҳои воқеии иқтисодиёт 

 
27. Мутахассиси шуъбаи идоракунии буҷети соҳаҳои нақлиёт, алоқа ва хизматрасонии 

коммуналӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  924 сомонӣ 60 дирам; 
 

Раёсати буҷети мудофиа ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
 

28. Сармутахассиси шуъбаи идоракунии буҷети мудофиа ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ-1 
ҷой маоши мансабӣ  1380 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ; 

29. Мутахассиси  пешбари бахши таҳлили музди меҳнат ва нафақаи сохторҳои қудратӣ-
1 ҷой маоши мансабӣ 1124 сомонӣ 70 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

 
Раёсати сиёсати баҳисобгирии муҳосибӣ, ҳисоботи 

молиявӣ ва фаъолияти аудиторӣ 
 

30. Сармутахассиси шуъбаи таҳияи санадҳо, батанзимдарории баҳисобгирии муҳосибӣ 
ва ҳисоботи молиявӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1380 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати 
давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 



31. Сардори шуъбаи таҳияи санадҳои меъёрӣ ва назорати фаъолияти аудиторӣ-1 ҷой 
маоши мансабӣ  1847 сомонӣ 60 дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол 
собиқаи умумии меҳнатӣ;   

32. Сармутахассиси  шуъбаи таҳияи санадҳои меъёрӣ ва назорати фаъолияти аудиторӣ-
1 ҷой маоши мансабӣ  1380 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ; 

33. Сардори шуъбаи методологияи идоракунии молия, мониторинги идоракунии 
тавакалҳо, назорат ва аудити дохилӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1847 сомонӣ 60 дирам,  
4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;   

34. Мутахассиси пешбари бахши таҳлили стандартҳои байналмиллалии ҳисоботи 
молиявӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 1124 сомонӣ 70 дирам, 1 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ;  

 
Раёсати аудити дохилӣ ва назорат 

 
35. Мутахассиси шуъбаи  марказӣ оид ба аудити дохилӣ ва назорат - 1 ҷой маоши 

мансабӣ  924 сомонӣ 60 дирам; 
36. Сардори шуъбаи аудити дохилӣ ва назорати молиявӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1847 

сомонӣ 60 дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;   
37. Мутахассиси  шуъбаи аудити дохилӣ ва назорати молиявӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  

924 сомонӣ 60 дирам; 
 

Раёсати буҷети мақомоти ҳокимият ва идораи давлатӣ 
 

38. Сардори шуъбаи такмили сохтор ва назорат аз рӯи хароҷотҳои мақомоти идораи 
давлатӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  
1847 сомонӣ 60 дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ;   
 

Раёсати таҳлили фаъолияти молиявию хоҷагидории корхонаҳои азими 
давлатӣ 

 
39. Мутахассиси пешбари  шуъбаи мониторинги фаъолияти молиявию хоҷагидории 

корхонаҳои соҳаҳои нақлиёт ва бонкӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 1124 сомонӣ 70 дирам, 
1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

40. Сармутахассиси  шуъбаи мониторинги фаъолияти молиявию хоҷагидории 
корхонаҳои соҳаҳои нақлиёт ва бонкӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1380 сомонӣ, 2 сол 
собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

41. Мутахассиси шуъбаи таҳлили фаъолияти молиявию хоҷагидории корхонаҳои 
соҳаҳои энергетика ва саноат-1 ҷой маоши мансабӣ  924 сомонӣ 60 дирам; 
 

Раёсати рушди захираҳои кадрӣ 
 

42. Муовини сардори Раёсат- сардори шуъбаи идоракунии  кадрҳо-1 ҷой маоши 
мансабӣ 2256 сомонӣ 80 дирам, 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ;  

43. Сардори шуъбаи идоракунии таълим-1 ҷой маоши мансабӣ  1847 сомонӣ 60 дирам,  
4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;   

44. Мутахассиси пешбари  шуъбаи идоракунии таълим-1 ҷой маоши мансабӣ 1124 
сомонӣ 70 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  
 

 



Раёсати  корҳо 
 

45. Сардори бахши хоҷагидорӣ ва мудофиаи гражданӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 1519 
сомонӣ, 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

46. Мутахассиси  бахши хоҷагидорӣ ва мудофиаи гражданӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  924 
сомонӣ 60 дирам; 

 
Раёсати ҳуқуқ 

 
47. Сармутахассиси шуъбаи иҷозатномадиҳӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1380 сомонӣ, 2 сол 

собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
48. Сардори шуъбаи иҷозатномадиҳӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1847 сомонӣ 60 дирам,  4 

сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;   
49. Сармутахассиси шуъбаи таъминоти ҳуқуқӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1380 сомонӣ, 2 

сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
50. Сардори шуъбаи муқовимат ба корупсия ва ташхиси ҳуқуқӣ - 1 ҷой маоши мансабӣ  

1847 сомонӣ 60 дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ;   

51. Сармутахассиси  шуъбаи муқовимат ба корупсия ва ташхиси ҳуқуқӣ-1 ҷой маоши 
мансабӣ  1380 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ; 

52. Мутахассиси  шуъбаи муқовимат ба корупсия ва ташхиси ҳуқуқӣ-1 ҷой маоши 
мансабӣ  924 сомонӣ 60 дирам; 

Шуъбаи муносибатҳои иттилоотӣ ва барномасозии компютерӣ 

53. Мутахассиси пешбари шуъбаи муносибатҳои иттилоотӣ ва барномасозии 
компютерӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 1124 сомонӣ 70 дирам, 1 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ;                                                                                             
                                     
                                                                                      

Сарраёсати молияи вилояти Хатлон 
 

54. Сардори шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар шаҳри Норак-1 ҷой маоши 
мансабӣ  1519 сомонӣ 00 дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ;   

55. Муовини сардор-сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии Раёсати молия 
дар ноҳияи Вахш-1 ҷой маоши мансабӣ 1767 сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи 
хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

56. Муовини сардор-сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии Раёсати молия 
дар  ноҳияи Балхӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 1767 сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи 
хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

57. Муовини сардори Раёсат-сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии Раёсати 
молия дар н.Ҷайҳун-1 ҷой маоши мансабӣ 1767 сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи 
хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

58. Мутахассиси назорати дохилӣ ва аудити Раёсати молия дар ноҳияи Ҷайҳун-1 ҷой 
маоши мансабӣ  800 сомонӣ 40 дирам; 

59. Муовини сардори Раёсат-сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии Раёсати 
молия дар н.Дустӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 1767 сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи 
хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  



60. Сардори шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Қубодиён-1 ҷой маоши 
мансабӣ  1444 сомонӣ 60 дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ;   

61. Мутахассиси пешбари аудити дохилӣ ва назорати Раёсати молия дар ноҳияи 
Қубодиён-1 ҷой маоши мансабӣ 883 сомонӣ 20 дирам, 1 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ;  

62. Сардори шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Шаҳритуз-1 ҷой маоши 
мансабӣ  1444 сомонӣ 60 дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ;   

63. Сардори бахши хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Н.Хусрав-1 ҷой маоши 
мансабӣ 1184 сомонӣ 20 дирам, 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ; 

64. Муовини сардор-сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии Раёсати молия 
дар ноҳияи Хуросон-1 ҷой маоши мансабӣ 1767 сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи 
хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

65. Сардори шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Хуросон-1 ҷой маоши 
мансабӣ  1444 сомонӣ 60 дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ;   

66. Мутахассиси  аудити дохилӣ ва назорати Раёсати молия дар ноҳияи Хуросон-1 ҷой 
маоши мансабӣ  800 сомонӣ 40 дирам; 

67. Муовини сардор-сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии Раёсати молия 
дар ноҳияи Ёвон-1 ҷой маоши мансабӣ 1767 сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи 
хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

68. Муовини сардор-сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии Раёсати молия 
дар ноҳияи Балҷувон-1 ҷой маоши мансабӣ 1767 сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи 
хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

69. Сардори бахши хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Балҷувон-1 ҷой маоши 
мансабӣ 1184 сомонӣ 20 дирам, 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ; 

70. Сармутахассиси шуъбаи назоарати дохилӣ ва аудити Раёсати молия дар минтақаи 
Кулоб-1 ҷой маоши мансабӣ  1186 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол 
собиқаи умумии меҳнатӣ; 

71. Мутахассиси пешбари шуъбаи назорати дохилӣ ва аудити Раёсати молия дар 
минтақаи Кулоб-1 ҷой маоши мансабӣ 883 сомонӣ 20 дирам, 1 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ;  

72. Муовини сардор-сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии Раёсати молия 
дар шаҳри Кулоб-1 ҷой маоши мансабӣ 1767 сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи 
хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

73. Муовини сардор-сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии Раёсати молия 
дар ноҳияи Восеъ-1 ҷой маоши мансабӣ 1767 сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи 
хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

74. Муовини сардор-сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии Раёсати молия 
дар ноҳияи Ҳамадонӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 1767 сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи 
хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

75. Муовини сардор -сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии Раёсати молия 
дар ноҳияи Темурмалик-1 ҷой маоши мансабӣ 1767 сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи 
хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  



76. Сардори шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Темурмалик-1 ҷой маоши 
мансабӣ  1444 сомонӣ 60 дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ;   

77. Сардори шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Муъминобод-1 ҷой маоши 
мансабӣ  1847 сомонӣ 60 дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ;   

78. Муовини сардори Раёсат- сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии Раёсати 
молия дар ноҳияи Фархор-1 ҷой маоши мансабӣ 1767 сомонӣ 00 дирам, 5 сол 
собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;        
 
                 

Сарраёсати молия дар вилояти Суғд 

79. Сардори шуъбаи ҷамъбастӣ, ҳисоботи молиявӣ ва иҷроиши буҷети маҳаллӣ-1 ҷой 
маоши мансабӣ  1593 сомонӣ 40 дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол 
собиқаи умумии меҳнатӣ;   

80. Сардори шуъбаи захираи кадрӣ ва таъминоти ҳуқуқии  Сарраёсати молия дар 
вилояти Суғд-1 ҷой маоши мансабӣ  1593 сомонӣ 40 дирам,  4 сол собиқаи хизмати 
давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;   

81. Сармутахассис оид ба масъалаҳои ҳуқуқии шуъбаи захираи кадрӣ ва таъминоти 
ҳуқуқ-1 ҷой маоши мансабӣ  1186 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол 
собиқаи умумии меҳнатӣ; 

82. Сармутахассиси шуъбаи идоракунии буҷети соҳаҳои иҷтимоӣ, мақомоти мудофиа 
ва ҳифзи ҳуқуқ-1 ҷой маоши мансабӣ  1186 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ 
ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

83. Сармутахассиси шуъбаи банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ-1 ҷой 
маоши мансабӣ  1186 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ; 

84. Мутахассиси пешбари шуъбаи амалиёти суратҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ ва 
махсус-1 ҷой маоши мансабӣ 972 сомонӣ 90 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

85. Мутахассиси пешбари шуъбаи банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ-1 
ҷой маоши мансабӣ 883 сомонӣ 20 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

86. Мутахассиси пешбари шуъбаи амалиёти суратҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ ва 
махсус-1 ҷой маоши мансабӣ 883 сомонӣ 20 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

87. Мутахассиси шуъбаи аудити дохилӣ ва назорат-1 ҷой маоши мансабӣ  800 сомонӣ 40 
дирам; 
 

Раёсати молия дар ноҳияи Айнӣ 

88. Мутахассиси аудити дохилӣ ва назорат-1 ҷой маоши мансабӣ  724 сомонӣ 50 дирам; 
89. Мудири бахши банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ1 ҷой маоши 

мансабӣ 1184 сомонӣ 20 дирам, 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ; 
 

Раёсати молия дар ш.Гулистон 
 

90. Сардори шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1519 сомонӣ 40 дирам,  4 сол 
собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;   

91. Мутахассиси шуъбаи банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ-1 ҷой маоши 
мансабӣ  759 сомонӣ 00 дирам; 

 
 



Раёсати молия дар ш.Бустон 
 

92. Муовини сардори Раёсат – сардори шуъбаи идоракунии буҷет-1 ҷой маоши мансабӣ 
1853 сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ;  

93. Сармутахассиси  аудити дохилӣ ва назорат-1 ҷой маоши мансабӣ  1131 сомонӣ, 2 
сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

94. Мутахассиси пешбари шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ -924 сомонӣ 60 
дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

 
Раёсати молия дар н.Бобоҷон Ғафуров 

 
95. Муовини сардори Раёсат – сардори шуъбаи идоракунии буҷет-1 ҷой маоши мансабӣ 

1767 сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ;  

96. Мутахассиси аудити дохилї ва назорат-1 ҷой маоши мансабӣ 924 сомонӣ 50 дирам; 
97. Мутахассиси пешбари шуъбаи банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ-1 

ҷой маоши мансабӣ 883 сомонӣ 20 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  
 

Раёсати молия дар н.Деваштич 
 

98. Сардори шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1444 сомонӣ 60 дирам,  4 сол 
собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;   

99. Муовини сардор – сардори шуъбаи идоракунии буҷет-1 ҷой маоши мансабӣ 1767 
сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

 
 
 
 
 

Раёсати молия дар н.Зафаробод 
 

100. Муовини сардори Раёсат – сардори шуъбаи идоракунии буҷет-1 ҷой маоши 
мансабӣ 1767 сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ;  

101. Мутахассиси пешбари шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 883 сомонӣ 20 
дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

Раёсати  молия дар ш.Исфара 
 

102. Мутахассиси пешбари шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 759 сомонӣ 00 
дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

103. Мутахассиси пешбари аудити дохилӣ ва назорат-1 ҷой маоши мансабӣ 759 сомонӣ 
20 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

104. Мутахассиси шуъбаи банақшагирии баромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ-1 ҷой 
маоши мансабӣ 759 сомонӣ 00 дирам; 

 
 
 
 
 



 
Раёсати молия дар ш.Истарафшан 

 
105. Сармутахассиси шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1131 сомонӣ, 2 сол 

собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
106. Мутахассиси шуъбаи идоракунии буҷет-1 ҷой маоши мансабӣ 759 сомонӣ 00 

дирам; 
107. Мутахассиси шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 759 сомонӣ 00 дирам; 
108. Сармутахассиси шуъбаи банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ-1 ҷой 

маоши мансабӣ  1131 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ; 

 
Раёсати молия дар ш.Истиқлол 

 
109. Мутахассиси идоракунии буҷет-1 ҷой маоши мансабӣ 759 сомонӣ 00 дирам; 
110. Сармутахассиси шуъбаи хазинадорӣ1 ҷой маоши мансабӣ  1131 сомонӣ, 2 сол 

собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
111. Мутахассиси пешбари шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 924 сомонӣ 60 

дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  
112. Мутахассиси шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 759 сомонӣ 00 дирам; 
113. Сармутахассиси банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои  давлатӣ-1 ҷой маоши 

мансабӣ  1131 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ; 

Раёсати молия дар ш.Конибодом 
114. Сардори шуъбаи банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ-1 ҷой маоши 

мансабӣ  1519 сомонӣ 00 дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ;   

115. Муовини сардори Раёсат – сардори шуъбаи идоракунии буҷет-1 ҷой маоши 
мансабӣ 1853 сомонӣ 80 дирам, 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ;  

116. Сармутахассиси шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1131 сомонӣ, 2 сол 
собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

117. Мутахассиси пешбари шуъбаи идоракунии буҷет1 ҷой маоши мансабӣ 924 
сомонӣ 60 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

118. Мутахассиси пешбари шуъбаи банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ1 
ҷой маоши мансабӣ 924 сомонӣ 60 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

119. Мутахассиси пешбари баҳисобгирии муҳосибӣ1 ҷой маоши мансабӣ 924 сомонӣ 60 
дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

 
Раёсати молия дар н.Куҳистони Мастчоҳ 

 
120. Мудири бахши идоракунии буҷет-1 ҷой маоши мансабӣ 1184 сомонӣ 20 дирам, 3 

сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
121. Сармутахассиси бахши хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1131 сомонӣ, 2 сол 

собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
122. Мутахассиси аудити дохилӣ ва назорат-1 ҷой маоши мансабӣ 724 сомонӣ 50 

дирам; 
123. Сармутахассиси идоракунии буҷет-1 ҷой маоши мансабӣ  1131 сомонӣ, 2 сол 

собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
124. Мутахассиси пешбари идоракунии буҷети соҳаҳои иқтисодиёт-1 ҷой маоши 

мансабӣ 883 сомонӣ 20 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
 



 
Раёсати молия дар н. Мастчоҳ 

 
125. Сармутахассиси баҳисобгирии муҳосибӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1076 сомонӣ, 2 

сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
126. Мутахассиси пешбари шуъбаи идоракунии буҷет-1 ҷой маоши мансабӣ 883 сомонӣ 

20 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  
 

Раёсати молия дар ш.Панҷакент 
 

127. Сармутахассиси баҳисобгирии муҳосибӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1131 сомонӣ, 2 
сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

128. Сармутахассиси шуъбаи банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ-1 ҷой 
маоши мансабӣ  1131 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ; 

 
Раёсати молия дар н.Спитамен 

 
129. Муовини сардор- сардори шуъбаи идоракунии буҷет-1 ҷой маоши мансабӣ 1767 

сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  
130. Сармутахассиси баҳисобгирии муҳосибӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1076 сомонӣ, 2 

сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
131. Сармутахассиси шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1076 сомонӣ, 2 сол 

собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
132. Мутахассиси шуъбаи идоракунии  буҷет-1 ҷой маоши мансабӣ 724 сомонӣ 50 

дирам; 
 

Раёсати молия дар ш.Хуҷанд 
 

133. Муовини сардори Раёсат – сардори шуъбаи банақшагирии даромадҳо ва 
пардохтҳои  давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 1767 сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи 
хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

134. Сармутахассиси шуъбаи банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои  давлатӣ-1 ҷой 
маоши мансабӣ  1076 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ;  

135. Мутахассиси пешбари шуъбаи баҳисобгирии даромадҳо ва муносибати бонкӣ-1 
ҷой маоши мансабӣ 924 сомонӣ 60 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

136. Мутахассиси пешбари баҳисобгирии муҳосибӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 924 сомонӣ 
60 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

137. Мутахассиси аудити дохилӣ ва назорат-1 ҷой маоши мансабӣ 759 сомонӣ 00 
дирам; 

138. Мутахассиси пешбари шуъбаи амалиёти суратҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ ва 
махсус-1 ҷой маоши мансабӣ 924 сомонӣ 60 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

 
Раёсати молия дар н. Ҷаббор Расулов 

 
139. Муовини сардори Раёсат – сардори шуъбаи идоракунии буҷет-1 ҷой маоши 

мансабӣ 1767 сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ;  

140. Мутахассиси пешбари шуъбаи идоракунии буҷет-1 ҷой маоши мансабӣ 883 сомонӣ 
20 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

141. Мутахассиси баҳисобгирии муҳосибӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 724 сомонӣ 50 дирам; 
                                                                                                                           



Сарраёсати молия дар ВМКБ 
 

142. Сармутахассиси равишомузӣ ва баҳисобгирии муҳосибии Сарраёсати молияи 
ВМКБ-1 ҷой маоши мансабӣ  1186 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол 
собиқаи умумии меҳнатӣ; 

143. Сармутахассис оид ба кори кадрҳои Сарраёсати молия дар ВМКБ-1 ҷой маоши 
мансабӣ  1186 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ; 

144. Мутахассиси шӯъбаи сиёсати андоз ва пардохтҳои давлатии Сарраёсати молияи 
ВМКБ-1 ҷой маоши мансабӣ 800 сомонӣ 40 дирам; 

145. Сардори шӯъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Шуғнон-1 ҷой маоши 
мансабӣ  1444 сомонӣ 60 дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ;   

146. Сармутахассис оид ба андоз ва пардохтҳои давлатии Раёсати молия дар ноҳияи 
Шуғнон-1 ҷой маоши мансабӣ  1076 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 
сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

147. Сармутахассиси банақшагирии буҷети давлатии Раёсати молияи ноҳияи Шуғнон-1 
ҷой маоши мансабӣ  1076 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ; 

148. Мутахассиси пешбари шӯъбаи хазинадории Раёсати молияи ноҳияи Дарвоз-1 ҷой 
маоши мансабӣ 883 сомонӣ 20 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

149. Мутахассиси шӯъбаи хазинадории Раёсати молияи ноҳияи Дарвоз1 ҷой маоши 
мансабӣ 724 сомонӣ 50 дирам; 

150. Мутахассиси Раёсати молия дар ноҳияи Дарвоз-1 ҷой маоши мансабӣ 724 сомонӣ 
50 дирам; 

151. Мутахассиси пешбари шӯъбаи хазинадории Раёсати молияи ноҳияи Ванҷ-1 ҷой 
маоши мансабӣ 924 сомонӣ 60 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

152. Мутахассиси шӯъбаи хазинадории Раёсати молияи ноҳияи Роштқалъа-1 ҷой маоши 
мансабӣ 724 сомонӣ 50 дирам; 

153. Мутахассиси пешбари шӯъбаи хазинадории Раёсати молияи ноҳияи Роштқалъа-1 
ҷой маоши мансабӣ 883 сомонӣ 20 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

154. Мутахассиси шӯъбаи хазинадории Раёсати молияи ноҳияи Ишкошим-1 ҷой маоши 
мансабӣ 724 сомонӣ 50 дирам; 

155. Мутахассиси шӯъбаи хазинадории Раёсати молияи ноҳияи Мурғоб-1 ҷой маоши 
мансабӣ 724 сомонӣ 50 дирам; 

156. Мутахассиси Раёсати молияи шаҳри Хоруғ-1 ҷой маоши мансабӣ 759 сомонӣ 00 
дирам; 

                                                                                                            
 
 
 

НТЧ 
 

Сарраёсати молия дар шаҳри Душанбе 
 

157. Муовини сардори Сарраёсати молия дар шаҳри Душанбе-1 ҷой маоши мансабӣ 
1853 сомонӣ 80 дирам, 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ;  

158. Сардори шуъбаи банақшагирии соҳаҳои иҷтимоии Раёсати буҷети давлатии 
Сарраёсати молия дар шаҳри Душанбе-1 ҷой маоши мансабӣ  1519 сомонӣ 00 
дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;   

159. Сардори шуъбаи баќайдгирї, таҳлили даромадҳо ва алоќа бо маќомоти андозу 
бонкии Раёсати хазинадории Сарраёсати молияи шаҳри Душанбе-1 ҷой маоши 



мансабӣ  1519 сомонӣ 00 дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ;   

160. Сардори шуъбаи банақшагирии мақомоти ҳокимият ва идоракунии маҳалӣ, ҳифзи 
ҳуқуқҳи Раёсати буҷети давлатии Сарраёсати молия дар шаҳри Душанбе1 ҷой 
маоши мансабӣ  1519 сомонӣ 00 дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол 
собиқаи умумии меҳнатӣ;   

161. Муовини сардори Раёсат- сардори шуъбаи баќайдгирии хароҷотҳо ва 
маблағгузори аз буҷети маҳалии Раёсати хазинадории Сарраёсати молия дар 
шаҳри Душанбе-1 ҷой маоши мансабӣ 1853 сомонӣ 80 дирам, 5 сол собиқаи 
хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

162. Сардори шуъбаи сиёсати буҷетӣ дар соҳаҳои иқтисодиёи Сарраёсати молия дар 
шаҳри Душанбе-1 ҷой маоши мансабӣ  1519 сомонӣ 00 дирам,  4 сол собиқаи 
хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;   

163. Муовини сардори Раёсат- сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии 
Раёсати молия дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе-1 ҷой маоши мансабӣ 1767 
сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;       

164. Сардори шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Фирдавсӣ-    -1 ҷой 
маоши мансабӣ  1519 сомонӣ 00 дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол 
собиқаи умумии меҳнатӣ;   
            

Раёсати молияи ноҳияи Варзоб 
 

165. Муовини сардори Раёсат- сардори шуъбаи идоракунии буҷет банақшагирии 
даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 1767 сомонӣ 00 дирам, 5 
сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;   

166. Сармутахассиси банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ-1 ҷой маоши 
мансабӣ  1076 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ; 

167. Сармутахассиси аудити  дохилӣ ва назорат-1 ҷой маоши мансабӣ  1076 сомонӣ, 2 
сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

168. Мутахассиси шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 724 сомонӣ 50 дирам;                                                                                                                                                                                               
169. Мутахассиси пешбари шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 883 сомонӣ 20 

дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;                                                                                                                                                      
170. Мутахассиси шуъбаи идоракунии буҷет банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои 

давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 724 сомонӣ 50 дирам;                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                        

Раёсати молияи шаҳри Ваҳдат 
 

171. Сармутахассиси баҳисобгирии муҳосибӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1131 сомонӣ, 2 
сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

172. Сармутахассиси шуъбаи даромадҳои давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1131 
сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

173. Сардори шуъбаи даромадҳои давлатӣ1 ҷой маоши мансабӣ  1519 сомонӣ 00 
дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;   

174. Мутахассиси пешбари шуъбаи даромадҳои давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 924 
сомонӣ 60 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

175. Мутахассиси шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 759 сомонӣ 00 дирам; 
176. Мутахассиси пешбари шуъбаи банақшагирии буҷети давлатӣ-1 ҷой маоши 

мансабӣ 924 сомонӣ 60 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
177. Мутахассиси пешбари шуъбаи банақшагирии буҷети давлатӣ-1 ҷой маоши 

мансабӣ 924 сомонӣ 60 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;        
178.                                                                    



Раёсати молия дар ноҳияи Файзобод 
 

179. Сармутахассиси аудити дохилӣ ва назорат-1 ҷой маоши мансабӣ  1076 сомонӣ, 2 
сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

180. Сармутахассиси шуъбаи идоракунии буҷети давлатӣ1 ҷой маоши мансабӣ  1076 
сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

181. Мутахассиси коргузорӣ ва назорат-1 ҷой маоши мансабӣ 724 сомонӣ 50 дирам;                                                                                                                                                         
 

Раёсати молия дар шаҳри Роғун 
 

182. Муовини сардор-сардори банақшагирии буҷет-1 ҷой маоши мансабӣ 1853 сомонӣ 
80 дирам, 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

183. Сардори шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1519 сомонӣ 00 дирам,  4 сол 
собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;   

184. Мутахассиси пешбари  шуъбаи банақшагирии буҷет-1 ҷой маоши мансабӣ 924 
сомонӣ 60 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

185. Мутахассиси шуъбаи банақшагирии буҷет-1 ҷой маоши мансабӣ 759 сомонӣ 00 
дирам;                                                                                                                                                                                            

186. Мутахассиси коргузорӣ ва назорат-1 ҷой маоши мансабӣ 759 сомонӣ 00 дирам;                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Раёсати молия дар ноҳияи Рудакӣ 
 

187. Мутахассиси пешбари  шуъбаи банақшагирии даромадҳои давлатӣ-1 ҷой маоши 
мансабӣ 883 сомонӣ 20 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

188. Мутахассиси шуъбаи банақшагирии даромадҳои давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 
724 сомонӣ 50 дирам;                                                       

189. Мутахассиси шуъбаи банақшагирии даромадҳои давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 
724 сомонӣ 50 дирам;                                                       

190. Мутахассиси шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 724 сомонӣ 50 дирам;                                                       
                                                                                                                            

Раёсати молияи ноҳияи Нуробод 
 

191. Муовини сардори Раёсати молия дар ноҳяи Нуробод-1 ҷой маоши мансабӣ 1767 
сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

192. Мутахассиси пешбари шуъбаи банақшагирӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 924 сомонӣ 60 
дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

193. Мутахассиси пешбари шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 924 сомонӣ 60 
дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
                                                                                                                             

Раёсати молия дар ноҳияи Лахш 
 

194. Муовини сардори Раёсат- сардори шуъбаи буҷети давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 
1767 сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ;  

195. Сардори шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1519 сомонӣ 00 дирам,  4 сол 
собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;   

196. Сармутахассиси шуъбаи хазинадорӣ1 ҷой маоши мансабӣ  1076 сомонӣ, 2 сол 
собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

197. Сармутахассиси шуъбаи банақшагирии буҷети давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1076 
сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

198. Мутахассиси пешбари шуъбаи банақшагирӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 883 сомонӣ 20 
дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 



199. Сармутахассиси шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1076 сомонӣ, 2 сол 
собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

200. Мутахассиси шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 724 сомонӣ 50 дирам;   
 

Раёсати молияи ноҳияи Тоҷикобот 
 

201. Сармутахассиси банақшагирии даромадҳои давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1076 
сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

202. Мутахассиси шуъбаи банақшагирии буҷет-1 ҷой маоши мансабӣ 724 сомонӣ 50 
дирам;                                                       

203. Мутахассиси шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 724 сомонӣ 50 дирам;                                                       
204. Мутахассис коргузорӣ ва назорат-1 ҷой маоши мансабӣ 724 сомонӣ 50 дирам;                                                       

                                                                                                                          
Раёсати молияи ш.Турсунзода 

 
205. Муовини сардори Раёсат-сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатӣ-1 ҷой 

маоши мансабӣ 1853 сомонӣ 80 дирам, 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол 
собиқаи умумии меҳнатӣ;  

206. Сармутахассис оид ба аудити дохилӣ ва назорат1 ҷой маоши мансабӣ  1076 
сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

207. Мутахассиси пешбари шуъбаи даромадҳои давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 924 
сомонӣ 20 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
                                                                                                                         

Раёсати молия дар н. Шаҳринав 
 

208. Муовини сардори Раёсат- сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатӣ-1 ҷой 
маоши мансабӣ 1767 сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол 
собиқаи умумии меҳнатӣ;  

209. Сармутахассиси шуъбаи шуъбаи банақшагирии буҷети давлатӣ-1 ҷой маоши 
мансабӣ  1076 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ; 

210. Сармутахассиси шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1076 сомонӣ, 2 сол 
собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

211. Сармутахассиси шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1076 сомонӣ, 2 сол 
собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

212. Мутахассиси пешбари шуъбаи хазинадорӣ- -1 ҷой маоши мансабӣ 883 сомонӣ 20 
дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

213. Мудири бахши даромадҳои давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 1184 сомонӣ 20 
дирам, 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

214. Сармутахассиси бахши даромадҳои  давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1076 сомонӣ, 
2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

                                                                                                                               
Раёсати молияи н. Рашт 

 
215. Муовини сардори Раёсат- сардори  шуъбаи буҷетӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 1767 

сомонӣ 00 дирам, 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  
216. Сармутахассиси шуъбаи банақшагирии буҷет-1 ҷой маоши мансабӣ  1076 сомонӣ, 

2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
217. Мутахассиси пешбари шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 883 сомонӣ 20 

дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
218. Мутахассиси шуъбаи банақшагирии даромадҳо-1 ҷой маоши мансабӣ 724 сомонӣ 

50 дирам;                                                       



219. Мутахассиси шуъбаи хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 724 сомонӣ 50 дирам;                                                       
220. Мутахассиси шуъбаи банақшагирӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 724 сомонӣ 50 дирам;                                                                                                               

 
 Раёсати молия дар н.Сангвор 

 
221. Сармутахассиси шуъбаи банақшагирии буҷети маҳаллӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  

1076 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
222. Мутахассиси пешбари  бахши  хазинадорӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 883 сомонӣ 20 

дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
223. Мутахассиси шуъбаи банақшагирии буҷети маҳаллӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 724 

сомонӣ 50 дирам;                                                              
 

Хазинаи сарватҳои давлатӣ 
 

224. Мутахассиси пешбари шуъбаи банақшагирӣ нархгузорӣ ва таҳлил-1 ҷой маоши 
мансабӣ 1124 сомонӣ 70 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

225. Сардори Раёсати кор бо металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои Фонди 
давлатӣ- 

226. Сармутахассиси шуъбаи қабул, нигоҳдорӣ ва супоридани металлҳо қиматбаҳо ва 
сангҳои қиматбаҳои Фонди давлатӣ1 ҷой маоши мансабӣ  1380 сомонӣ, 2 сол 
собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

227. Сардори шуъбаи назорати металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои Фонди 
давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1847 сомонӣ 60 дирам,  4 сол собиқаи хизмати 
давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;   

228. Мутахассиси пешбари шуъбаи назорати металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои 
қиматбаҳои Фонди давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 1124 сомонӣ 70 дирам, 1 сол 
собиқаи умумии меҳнатӣ;  

229. Сармутахассиси шуъбаи таҳлил ва ташхиси сангҳои қиматбаҳои Фонди давлатӣ-
1 ҷой маоши мансабӣ  1380 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ; 

230. Мутахассиси пешбари  шуъбаи таҳлил ва ташхиси сангҳои қиматбаҳои Фонди 
давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 1124 сомонӣ 70 дирам, 1 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ;  

231. Сардори шуъба оиди намоишгоҳи металлҳо ва сангҳои қиматбаҳои Фонди 
давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1847 сомонӣ 60 дирам,  4 сол собиқаи хизмати 
давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;   

232. Мутахассиси  шуъба оиди намоишгоҳи металлҳо ва сангҳои қиматбаҳои Фонди 
давлатӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 924 сомонӣ 60 дирам;                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    

Нозироти давлатии Иёргири 
 

233. Сардори шуъбаи озмоиши ва ташхиси кимиёвӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1847 
сомонӣ 60 дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;   

234. Мудири бахши бақайдгирии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 
1184 сомонӣ 20 дирам, 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ; 

235. Сармутахассиси бахши геммологӣ, ташхис ва баҳодиҳӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  
1380 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

236. Сармутахассиси  шуъбаи назорат ва баҳисобгирӣ-1 ҷой маоши мансабӣ  1380 
сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

237. Сармутахассиси  шуъбаи назорат ва баҳисобгирӣ1 ҷой маоши мансабӣ  1380 
сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 



238. Мутахассиси шуъбаи озмоиши ва ташхиси кимиёвӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 924 
сомонӣ 60 дирам;                                              

                                                                                                                 
Агентии рушди бозори коғазҳои қиматнок ва бақайдгирии 

махсусгардонидашудаи назди Вазорат 
 

239. Муовини сардори Директор- сардори шуъбаи танзими барориш ва назорати 
муомилоти қоғазҳои қиматнок -1 ҷой маоши мансабӣ 2256 сомонӣ 80 дирам, 5 сол 
собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;  

240. Сардори шуъбаи бақайдиририи саҳмиядорон-1 ҷой маоши мансабӣ  1847 сомонӣ 
60 дирам,  4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;   

241. Сармутахассисиси шуъбаи танзими барориш ва назорати муомилоти қоғазҳои 
қиматнок-1 ҷой маоши мансабӣ  1380 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 
сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

242. Сармутахассисиси шуъбаи идоракунии инфраструктураи бозори қоғазҳои 
қиматнок ва фаъолияти иҷозатномадиҳӣ1 ҷой маоши мансабӣ  1380 сомонӣ, 2 сол 
собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

243. Мутахассиси пешбари шуъбаи танзими барориш ва назорати муомилоти қоғазҳои 
қиматнок1 ҷой маоши мансабӣ 1124 сомонӣ 70 дирам, 1 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ;  

244. Мутахассиси пешбари шуъбаи идоракунии инфраструктураи бозори қоғазҳои 
қиматнок ва фаъолияти иҷозатномадиҳӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 1124 сомонӣ 70 
дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ 

Талабот ба довталабон: 
Ҳуҷҷатҳои зарурии пешниҳодшаванда; 
- аризаи шахсї ба унвони раиси коммиссияи озмун 
- вараќаи шахсї; 
- тарҷумаи ҳол; 
- нусхаи ҳуҷҷатҳо дар бораи таҳсилот;  
- нусхаи дафтарчаи меҳнатї 
- нусхаи шиноснома; 
- маълумотномаи тиббї 
- гувоҳнома; 
- эъломия аз андоз  
- нусхаи билети ҳарбї; 
- маълумотнома аз ҷойи зист  
- сурат - 4 х 6 – 2 дона, 3/4- 2 дона 
     Талаботи тахассусӣ ба довталабон: 

- таҳсилоти олӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолнамуда мувофиқ; 
- донишу маҳорати касбӣ; 
- малакаи хуби муошират аз ҷумла ҳимояи манфиатҳои давлатӣ; 
- кор карда тавонистан бо барномаҳои дахлдори компютер; 
- малакаи хуби коргузорӣ бо забони давлатӣ, донистани забонҳои хориҷӣ 

Ҳуҷҷатҳо  аз рӯзи нашри эълон ба муҳлати 21 рӯз ќабул карда мешаванд,   озмун  
14 декабри соли 2020  соати 0900 баргузор мегардад.  
 Эзоҳ: қабули ҳуҷҷати довталабон барои иштирок дар озмун аз минтақаҳо ва 
ташкилотҳои назди вазорат дар мақомоти молияи ҷойи зист сурат мегирад.  
 Нишонї: ш. Душанбе, хиёбони  Ак. Раҷабовҳо, 3 
телефон  барои  маълумот  221 - 72 – 69; 221-33-29                                                 
 



 


