
Э Ъ Л О Н 

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

 
Сарраёсати буҷети давлатӣ 

1. Сармутахассиси шуъбаи идоракунии буҷети давлатии Раёсати ҷамъбасти 
буҷети давлатӣ ва ҷумҳурияви- 1 ҷой, маоши мансабӣ 1040 сомонӣ, 2 сол 
собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

2. Сардори шуъбаи макроиқтисоди ва омори молиявӣ-1 ҷой, маоши мансабӣ 
1400 сомонӣ 60 дирам, 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ; 

3. Мутахассиси пешбари шуъбаи макроиқтисодӣ ва омори молиявӣ-1 ҷой, 
маоши мансабӣ-1 ҷой маоши мансабӣ 847 сомонӣ 60 дирам, 1 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ; 

4. Сардори Раёсати идоракунии маблағгузории сармоягузории асосии 
давлатӣ-1 ҷой, маоши мансабӣ 2293 сомонӣ 60 дирам, 5 сол собиқаи 
хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

5. Сармутахассиси шуъбаи идоракунии сармоягузории асосии давлатии 
Раёсати идоракунии маблағгузории сармоягузории асосии давлатӣ 1 ҷой, 
маоши мансабӣ 1040 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол 
собиқаи умумии меҳнатӣ; 

6. Мутахассиси пешбари шуъбаи банақшагирӣ, таҳлилӣ ва маблағгузории 
НБО-и “Роғун”-и Раёсати идоракунии маблағгузории сармоягузории 
асосии давлатӣ-1 ҷой, маоши мансабӣ 847 сомонӣ 60 дирам, 1 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ; 

7. Мутахассиси шуъбаи банақшагирӣ, таҳлилӣ ва маблағгузории НБО-и 
“Роғун”-и Раёсати идоракунии маблағгузории сармоягузории асосии 
давлатӣ-1 ҷой, маоши мансабӣ 696 сомонӣ 80 дирам; 

8. Сармутахассиси шуъба оид ба муносибатҳои буҷетӣ бо ташкилотҳои 
сиёсати фаъолияти берунии Сарраёсати буҷети давлатӣ- 1 ҷой, маоши 
мансабӣ 1040 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ; 
 

Сарраёсати сиёсати андоз ва пардохтҳои давлатӣ 
9. Сармутахассиси Раёсати ислоҳоти андоз-1 ҷой, маоши мансабӣ 1040 

сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
10.  Мутахассиси пешбари Раёсати ислоҳоти андоз-1 ҷой, маоши мансабӣ 847 

сомонӣ 60 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
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11.  Мутахассиси Раёсати ислоҳоти андоз-1 ҷой, маоши мансабӣ 696 сомонӣ 
80 дирам; 

12. Мутахассиси пешбари Раёсати дурнамо ва таҳлили даромадҳои андозӣ ва 
ғайриандозӣ- 2 ҷой, маоши мансабӣ, 847 сомонӣ 60 дирам, 1 сол собиқаи 
умумии меҳнатӣ; 
 

Сарраёсати қарзи давлатӣ ва ҷалби сармоягузории давлатӣ 
13. Сардори Сарраёсати қарзи давлатӣ ва ҷалби сармоягузории давлатӣ -1ҷой, 

маоши мансабӣ 2406 сомонӣ 40 дирам, 6 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 7 
сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

14. Сармутахассиси шуъбаи идоракунии созишномаҳои зерқарзӣ ва қарзӣ- 1 
ҷой маоши мансабӣ 1040 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол 
собиқаи умумии меҳнатӣ; 

15. Сармутахассиси шуъбаи таҳлили қарзи беруна-1 ҷой, маоши мансабӣ 1040 
сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

16. Сардори шуъбаи идоракунии қарзи дохилӣ ва дороиҳои молиявии давлатӣ 
-1 ҷой, 1400 сомонӣ 60 дирам, 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол 
собиқаи умумии меҳнатӣ; 

17. Мутахассиси шуъбаи идоракунӣ ва таҳлили қарзи дохилӣ-1 ҷой, маоши 
мансабӣ 696 сомонӣ 80 дирам; 

 
Сарраёсати хазинадории марказӣ 

18. Муовини якуми Сардори Сарраёсат- сардори Раёсати идоракунии 
маблағҳои буҷетӣ-1 ҷой,  маоши мансабӣ 2082 сомонӣ 10 дирам, 6 сол 
собиқаи хизмати давлатӣ ё 7 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

19. Мутахассиси шуъбаи иҷроиши буҷети марказии иҷроияи ҳокимияти 
давлатӣ-1 ҷой, маоши мансабӣ 696 сомонӣ 80 дирам; 

20. Сармутахассиси шуъбаи иҷроиши буҷети мудофиа ва мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ- 1 ҷой, маоши мансабӣ 1040 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ 
ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

21. Мутахассиси шуъбаи методологияи ҳисобот ва амалиётҳои хазинадорӣ-1 
ҷой, маоши мансабӣ 696 сомонӣ 80 дирам; 

22. Мутахассиси шуъбаи мунтахабсозии ҳисоботҳои буҷетӣ-  1 ҷой, маоши 
мансабӣ 696 сомонӣ 80 дирам; 
 

Сарраёсати сиёсати буҷетӣ дар соҳаҳои воқеии иқтисодиёт 
23. Сармутахассиси шуъбаи кор бо металлҳо ва сангҳои қимматбаҳо-1 ҷой, 

маоши мансабӣ 1040 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол 
собиқаи умумии меҳнатӣ; 
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Раёсати котибот 
24. Сардори Раёсат-1 ҷой, маоши мансабӣ 2082 сомонӣ 10 дирам, 6 сол 

собиқаи хизмати давлатӣ ё 7 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
25. Мутахассиси пешбар-1 ҷой, маоши мансабӣ 847 сомонӣ 80 дирам, 1 сол 

собиқаи умумии меҳнатӣ; 
26. Мутахассис-1 ҷой, маоши мансабӣ 696 сомонӣ 80 дирам; 

 
 

Раёсати буҷети мақомоти ҳокимият ва идораи давлатӣ 
27. Сармутахассиси шуъбаи идоракунии буҷети мақомоти идораи давлатӣ ва 

мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатӣ-1 ҷой, маоши мансабӣ 
1040 сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ; 

28. Мутахассиси шуъбаи такмили сохтор ва назорат аз руи хароҷотҳои 
мақомоти идораи давлатӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ-1 ҷой, маоши мансабӣ 696 сомонӣ 80 дирам; 
 

Раёсати буҷети мудофиа ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
29. Муовини сардори Раёсат-сардори шуъбаи идоракунии буҷети мудофиа ва 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ- 1 ҷой, маоши мансабӣ  1710 сомонӣ 80 дирам, 5 
сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

30. Мутахассиси шуъбаи идоракунии буҷети мудофиа ва мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ-1 ҷой, маоши мансабӣ 696 сомонӣ 80 дирам; 
 

Раёсати сиёсати баҳисобгирии муҳосибӣ, ҳисоботи 
молиявӣ ва фаъолияти аудиторӣ 

31. Мутахассиси пешбари шуъбаи таҳияи санадҳо, батанзимдарории 
баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ -1 ҷой, маоши мансабӣ, 847 
сомонӣ 60 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

32. Сармутахассиси шуъбаи таҳияи санадҳои меъёрӣ ва назорати фаъолияти 
аудиторӣ -1 ҷой, маоши мансабӣ 1040 сомонӣ 2 сол, собиқаи хизмати 
давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

33. Мутахассиси пешбари шуъбаи таҳияи санадҳои меъёрӣ ва назорати 
фаъолияти аудиторӣ -1 ҷой, маоши мансабӣ 847 сомонӣ 60 дирам, 1 сол 
собиқаи умумии меҳнатӣ; 

34. Сармутахассиси шуъбаи методологияи идоракунии молия, мониторинги 
идоракунии тавакалҳо, назорат ва аудити дохилӣ-2 ҷой, маоши мансабӣ 
1040 сомонӣ 2 сол, собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ; 
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35. Мутахассиси пешбари шуъбаи методологияи идоракунии молия, 
мониторинги идоракунии тавакалҳо, назорат ва аудити дохилӣ- 1 ҷой, 
маоши мансабӣ 847 сомонӣ 60 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

 
Раёсати аудити дохилӣ ва назорат 

36. Сардори Раёсати аудити дохилӣ ва назорат-1 ҷой, маоши мансабӣ 2082 
сомонӣ 10 дирам, 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии 
меҳнатӣ; 

37. Мутахассиси пешбари шуъбаи аудити дохилӣ ва назорати молиявӣ- 1 ҷой, 
маоши мансабӣ 847 сомонӣ 60 дирам, на кам аз 3 сол собиқаи корӣ аз руйи 
ихтисос; 

 
 

Раёсати рушди захираҳои кадрӣ 
38. Муовини сардори Раёсат-сардори шуъбаи идоракунии кадрҳо-1 ҷой, 

маоши мансабӣ 1710 сомонӣ 80 дирам, 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 
сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

39. Сардори шуъбаи идоракунии таълим 1 ҷой, маоши мансабӣ 1400 сомонӣ 
60 дирам, 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

 
 

Раёсати корҳо 
40. Сардори шуъбаи муҳосибот-1 ҷой, маоши мансабӣ 1400 сомонӣ 60 дирам, 

4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
41. Сармутахассиси шуъбаи муҳосибот- маоши мансабӣ 1040 сомонӣ 2 сол, 

собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
42. Мутахассиси пешбари шуъбаи хоҷагидорӣ ва мудофиаи гражданӣ-1 ҷой, 

маоши мансабӣ 847 сомонӣ 60 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
43. Мутахассиси шуъбаи хоҷагидорӣ ва мудофиаи гражданӣ-1 ҷой, маоши 

мансабӣ 696 сомонӣ 80 дирам; 
Раёсати ҳуқуқ 

44. Муовини сардори Раёсат-сардори шуъбаи таъминоти ҳуқуқӣ-1 ҷой маоши 
мансабӣ 1710 сомонӣ 80 дирам, 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол 
собиқаи умумии меҳнатӣ; 

45. Мутахассиси пешбари Раёсати ҳуқуқ-1 ҷой, маоши мансабӣ 847 сомонӣ 
60 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

46. Мутахассиси Раёсати ҳуқуқ-1 ҷой, маоши мансабӣ 696 сомонӣ 80 дирам; 
47. Сармутахассиси шуъбаи иҷозатномадиҳӣ- 1 ҷой, маоши мансабӣ  1040 

сомонӣ, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
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48. Мутахассиси пешбари шуъбаи иҷозатномадиҳӣ-1 ҷой, маоши мансабӣ 847 
сомонӣ 60 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

49. Мутахассиси пешбари бахши ҳуқуқи байналхалқӣ-1 ҷой, маоши мансабӣ 
847 сомонӣ 60 дирам, 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

 
 
 
 
 

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 
  
 
 
 

Талабот ба довталабон: 
Ҳуҷҷатхои зарурии пешниҳодшаванда; 

- аризаи шахсӣ ба унвони раиси коммиссияи озмун 
- варақаи шахсӣ; 
- тарҷумаи ҳол; 
- нусхаи ҳуҷҷатҳо дар бораи таҳсилот;                                                                
- нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ 
- нусхаи шиноснома; 
- маълумотномаи тиббӣ 
- гувоҳнома;       
- нусхаи билети ҳарбӣ; 
- нусхаи шаҳодатномаи ақди никоҳ; 
- маълумотнома аз ҷойи зист  
- сурат - 3 х 4 – 4 дона 
  
Ҳуҷҷатҳо аз рӯзи нашри эълон ба муҳлати 21 рӯз қабул карда мешаванд, 
озмун 24 апрели соли 2018 соати 0900 баргузор мегардад. 

     Нишонӣ: ш. Душанбе, хиёбони  Ак. Раҷабовҳо, 3 
Телефон барои маълумот 221 – 72 – 69: 221 – 33 – 29 

 

Раёсати котиботи  
Вазорати молияи  
Чумхурии Точикистон 
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