
Э Ъ Л О Н 
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои  

ишғоли мансабҳои холии зерин озмун эълон менамояд 
 

 Номгуи мансабҳои холӣ 
 Сарраёсати буҷети давлатӣ 
1.  Муовини сардори Раёсат - сардори шуъбаи идоракунии буҷети давлатӣ 
2.  Муовини сардори Раёсат - сардори шуъбаи идоракунии сармоягузории 

асосии давлатӣ 
3.  Сармутахассиси шуъбаи муносибатҳои байнибуҷетӣ 
 Сарраёсати қарзи  давлатӣ  ва ҷалби сармоягузории давлатӣ 
4.  Сармутахассиси шуъбаи идоракунии созишномаҳои зерқарзӣ ва қарзӣ 
5.  Мутахассиси пешбари шуъбаи идоракунии созишномаҳои зерқарзӣ ва 

қарзӣ 
6.  Мутахассиси пешбари шуъбаи идоракунии қарзи дохилӣ ва дороиҳои 

молиявии давлатӣ 
7.  Мутахассиси пешбари шуъбаи идоракунии қарзи дохилӣ ва дороиҳои 

молиявии давлатӣ 
 Сарраёсати хазинадории марказӣ 

8.  Муовини якуми сардори сарраёсат - сардори Раёсати идоракунии 
маблағҳои буҷетӣ 

9.  Мутахассиси пешбари шуъбаи банақшагирии хазинавӣ 
10.  Мутахассиси шуъбаи иҷроиши буҷети соҳаҳои иҷтимоӣ 
11.  Мутахассиси пешбари шуъбаи иҷроиши буҷети соҳаҳои иқтисодиёт 
12.  Сармутахассиси шуъбаи идоракунии назорати уҳдадориҳо 
13.  Сардори шуъбаи ҳисоботи молиявии стандартҳои байналмиллалии 

ҳисоботи молиявии бахши давлатӣ 
 Раёсати котибот 

14.  Ёвари вазир 
15.  Сардори шуъбаи коргузорӣ ва назорат 

 Сарраёсати сиёсати буҷетӣ дар соҳаҳои воқеии иқтисодиёт 
16.  Мутахассиси пешбари шуъбаи идоракунии буҷети соҳаҳои аграрӣ 
17.  Мутахассиси пешбари бахши таҳлили барномаҳои соҳаҳои иқтисодиёт 
18.  Сармутахассиси шуъбаи кор бо металлҳо ва сангҳои қиматбаҳо 

 Раёсати буҷети мудофиа ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
19.  Мутахассиси пешбари бахши таҳлили музди меҳнат ва нафақаи сохторҳои 

қудратӣ 
20.  Мутахассиси бахши корҳои махсус 

 Раёсати сиёсати баҳисобгирии муҳосибӣ, ҳисоботи молиявӣ ва 
фаъолияти аудиторӣ 

21.  Сардори шуъбаи методологияи идоракунии молия, мониторинги 
идоракунии тавакалҳо, назорат ва аудити дохилӣ 

22.  Сармутахассиси  шуъбаи таҳияи санадҳои меъёрӣ ва назорати фаъолияти 
аудиторӣ 

23.  Сармутахассиси шуъбаи методологияи идоракунии молия, мониторинги 
идоракунии тавакалҳо, назорат ва аудити дохилӣ 



24.  Сармутахассиси шуъбаи методологияи идоракунии молия, мониторинги 
идоракунии тавакалҳо, назорат ва аудити дохилӣ 

25.  Мутахассиси пешбари бахши таҳлили стандартҳои байналмиллалии 
ҳисоботи молиявӣ 

 Раёсати аудити дохилӣ ва назорат 
26.  Сармутахассиси шуъбаи  марказӣ оид ба аудити дохилӣ ва назорат 

 Раёсати буҷети мақомоти ҳокимият ва идораи давлатӣ 
27.  Муовини сардори Раёсат - сардори шуъбаи идоракунии буҷети мақомоти 

идораи давлатӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 
28.  Мутахассиси  пешбари шуъбаи идоракунии буҷети мақомоти идораи 

давлатӣ ва мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатӣ 
 Раёсати таҳлили фаъолияти молиявию хоҷагидории корхонаҳои 

азими давлатӣ 
29.  Сармутахассиси  шуъбаи таҳлили фаъолияти молиявию хоҷагидории 

корхонаҳои соҳаҳои энергетика ва саноат 
 Раёсати рушди захираҳои кадрӣ 
30.  Сардори Раёсати рушди захираҳои кадрї 
31.  Сардори шуъбаи идоракунии таълим 
 Раёсати  корҳо 
32.  Сардори шуъбаи муҳосибот 
33.  Сармутахассиси шуъбаи муҳосибот 
34.  Мутахассиси пешбари шуъбаи муҳосибот 
35.  Мутахассиси шуъбаи муҳосибот 
 Раёсати ҳуқуқ 
36.  Сармутахассиси шуъбаи таъминоти ҳуқуқӣ 
37.  Мутахассиси пешбари шуъбаи таъминоти ҳуқуқӣ 
38.  Сардори шуъбаи иҷозатномадиҳӣ 
 Сарраёсати молия дар ВМКБ 
39.  Сармутахассиси равишомузӣ ва баҳисобгирии муҳосибини Сарраёсати 

молия дар ВМКБ 
40.  Сармутахассис оид ба кори кадрҳои Сарраёсати молия дар ВМКБ 
41.  Мутахассиси шӯъбаи сиёсати андоз ва пардохтҳои давлатии Сарраёсати 

молия дар ВМКБ 
42.  Сардори шӯъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Шуғнон 
43.  Сармутахассис оид ба андоз ва пардохтҳои давлатии Раёсати молия дар 

ноҳияи  Шуғнон 
44.  Сармутахассиси банақшагирии буҷети давлатии Раёсати молия дар 

ноҳияи Шуғнон 
45.  Мутахассиси пешбари шӯъбаи хазинадории Раёсати молия дар  ноҳияи 

Дарвоз 
46.  Мутахассиси шӯъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Дарвоз 
47.  Мутахассис-ҳуҷҷатгузори Раёсати молия дар ноҳияи Дарвоз 
48.  Мутахассиси пешбари шӯъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи 

Ванҷ 
49.  Мутахассиси шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Ванҷ 
50.  Мутахассиси шӯъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Роштқалъа 



51.  Сармутахассис оид ба банақшагирии буҷети Раёсати молия дар ноҳияи 
Роштқалъа 

52.  Мутахассиси шӯъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Ишкошим 
53.  Мутахассиси шӯъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Мурғоб 
54.  Сармутахассис оид ба даромадҳо ва пардохтҳои давлатии Раёсати молия 

дар ноҳияи Мурғоб 
55.  Мутахассиси Раёсати молия дар шаҳри Хоруғ 
 Сарраёсати молия дар вилояти Суғд 
56.  Муовини  сардори Раёсат - сардори шуъбаи баҳисобгирии даромадҳо ва 

муносибати бонкӣ 
57.  Сардори шуъбаи ҷамъбастӣ, ҳисоботи молиявӣ ва иҷроиши буҷети 

маҳаллӣ 
58.  Сармутахассиси шуъбаи захираи кадрӣ  ва таъминоти ҳуқуқӣ 
59.  Сармутахассис оид ба масъалаҳои ҳуқуқии шуъбаи захираи кадрӣ  ва 

таъминоти ҳуқуқӣ 
60.  Сармутахассиси шуъбаи  идоракунии буҷети  соҳаҳои иҷтимоӣ, мақомоти 

мудофиа ва ҳифзи ҳуқуқ 
61.  Сармутахассиси шуъбаи банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ 
62.  Мутахассиси пешбари шуъбаи амалиёти суратҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ 

ва махсус 
63.  Мутахассиси пешбари шуъбаи банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои 

давлатӣ 
64.  Мутахассиси пешбари шуъбаи амалиёти суратҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ 

ва махсус 
65.  Мутахассиси пешбари шуъбаи аудити дохилӣ ва назорат 
66.  Мутахассиси пешбари шуъбаи аудити дохилӣ ва назорат 
67.  Мутахассиси пешбари шуъбаи идоракунии буҷети  соҳаҳои иҷтимоӣ, 

мақомоти мудофиа ва ҳифзи ҳуқуқ 
68.  Сармутахассис оид ба методологияи баҳисобгирии бухгалтерии шуъбаи 

захираи кадрӣ ва таъминоти ҳуқуқии Сарраёсати молия дар вилояти Суғд 
 Раёсати молия дар ноҳияи Айнӣ 

69.  Мудири бахши банақшагирии даромадҳо  ва пардохтҳои давлатӣ 
 Раёсати молия дар шаҳри Гулистон 
70.  Сардори шуъбаи хазинадорӣ 
71.  Мутахассиси шуъбаи банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ 
72.  Мутахассиси шуъбаи банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ 
 Раёсати молия дар шаҳри Бўстон 
73.  Муовини сардори Раёсат - сардори шуъбаи идоракунии  буҷет 
74.  Сармутахассиси аудити дохилӣ ва назорат 
75.  Мутахассиси пешбари шуъбаи хазинадорӣ 

 Раёсати молия дар ноҳияи Б.Гафуров 
76.  Муовини сардори Раёсат - сардори шуъбаи идоракунии буҷети давлатї 
77.  Мутахассиси аудити дохилӣ ва назорат 
78.  Мутахассиси пешбари шуъбаи банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои 

давлатӣ 



79.  Мутахассиси пешбари  шуъбаи идоракунии буҷети  соҳаҳои иҷтимоӣ, 
мақомоти мудофиа ва ҳифзи ҳуқуқ 

 Раёсати молия дар ноҳияи Љ. Расулов 
80.  Мутахассиси пешбари шуъбаи идоракунии буҷети давлатї 
81.  Мутахассиси баҳисобгирии муҳосибӣ 
 Раёсати молия дар ноҳияи Деваштич 
82.  Мутахассиси аудити дохилӣ ва назорат 
83.  Сармутахассиси шуъбаи хазинадорӣ 
84.  Сармутахассиси шуъбаи хазинадорӣ 
 Раёсати молия дар ноҳияи Зафаробод 
85.  Сармутахассиси шуъбаи идоракунии  буҷет 
86.  Сардори шуъбаи хазинадорӣ 
87.  Мутахассиси пешбари шуъбаи хазинадорӣ 

 Раёсати молия дар шаҳри Исфара 
88.  Муовини сардори Раёсат - сардори шуъбаи идоракунии буҷети давлатї 
89.  Мутахассиси пешбари шуъбаи хазинадорӣ 
90.  Мутахассиси пешбари аудити дохилӣ ва назорат 
91.  Мутахассиси  шуъбаи банақшагирии даромадҳо  ва  ва пардохтҳои 

давлатӣ 
92.  Мутахассиси шуъбаи идоракунии буҷети давлатї 

 Раёсати молия дар шаҳри Истаравшан 
93.  Сармутахассиси шуъбаи хазинадорӣ 
94.  Мутахассиси шуъбаи идоракунии буҷети давлатї 
95.  Мутахассиси шуъбаи хазинадорӣ 
96.  Сармутахассиси бахши банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ 
97.  Сармутахассиси шуъбаи идоракунии буҷети давлатї 
 Раёсати молия дар шаҳри Истиқлол 
98.  Мутахассиси идоракунии буҷети давлатї 
99.  Сарутахассиси шуъбаи хазинадорӣ 
100.  Мутахассиси пешбари шуъбаи хазинадорӣ 
101.  Мутахассиси шуъбаи хазинадорӣ 
102.  Сармутахассиси банақшагирии даромадҳо ва падохтҳои давлатӣ 
 Раёсати молия дар шаҳри Конибодом 
103.  Муовини сардори Раёсат – сардори шуъбаи идоракунии буҷети давлатї 
104.  Сардори шуъбаи банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ 
105.  Сармутахассиси шуъбаи хазинадорӣ 
106.  Мутахассиси пешбари шуъбаи идоракунии буҷети давлатї 
107.  Мутахассиси пешбари шуъбаи банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои 

давлатӣ 
108.  Мутахассиси пешбари баҳисобгирии муҳосибӣ 
109.  Мутахассиси шуъбаи даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ 
110.  Сармутахассиси шуъбаи хазинадорӣ 

 Раёсати молия дар ноҳияи Кўҳистони Мастчоҳ 
111.  Мудири бахши идоракунии буҷети давлатї 
112.  Сармутахассиси бахши хазинадорӣ 



113.  Мутахассиси аудити дохилӣ ва назорат 
114.  Сармутахассиси идоракунии буҷети давлатї 
115.  Мутахассиси пешбари идоракунии буҷети соҳаҳои иқтисодиёт 
 Раёсати молия дар ноҳияи Мастчоҳ 
116.  Сармутахассиси баҳисобгирии муҳосибӣ 
117.  Мутахассиси пешбари шуъбаи идоракунии буҷети давлатї 
 Раёсати молия дар шаҳри Панҷакент 
118.  Сармутахассиси баҳисобгирии муҳосибӣ 
119.  Сармутахассиси шуъбаи банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ 
120.  Сармутахассиси идоркунии буҷети давлатї 
121.  Мутахассиси шуъбаи хазинадорӣ 
122.  Мутахассиси шуъбаи идоракунии буҷети давлатї 
 Раёсати молия дар ноҳияи Спитамен 
123.  Муовини сардор Раёсат - сардори шуъбаи идоракунии буҷети давлатї 
124.  Сармутахассиси баҳисобгирии муҳосибӣ 
125.  Сармутахассиси шуъбаи хазинадорӣ 
126.  Мутахассиси шуъбаи идоракунии буҷети давлатї 

 Раёсати молия дар шаҳри Хуҷанд 
127.  Сармутахассиси шуъбаи хазинадорӣ 
128.  Сардори шуъбаи баҳисобгирии даромадҳо ва муносибати бонкӣ 
129.  Сармутахассиси шуъбаи баннақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои 

давлатӣ 
130.  Мутахассиси пешбари шуъбаи баҳиисобгирии  даромадҳо ва муносибати  

бонкӣ 
131.  Мутахассиси пешбари баҳисобгирии муҳосибӣ 
132.  Мутахассиси аудити дохилӣ  ва назорат 
133.  Мутахассиси пешбари шуъбаи амалиёти суратҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ 

ва махсус 
134.  Сармутахассиси шуъбаи банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ 
 Сарраёсати молия дар вилояти Хатлон 
135.  Мутахасссиси шуъбаи баҳисобгирии алоқа бо бонкҳои Раёсати 

хазинадории Сарраёсати молия дар вилояти Хатлон 
136.  Сармутахассиси банақшагирии даромадҳои давлатии Раёсати молия дар 

шаҳри Левакант 
137.  Сардори шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар шаҳри Норак 
138.  Мутахассиси шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии Раёсати молия дар 

ноҳияи Кушониён 
139.  Муовини сардор-сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии Раёсати 

молия дар ноҳияи Вахш 
140.  Муовини сардор - сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии 

Раёсати молия дар ноҳияи Љалолиддини Балхї 
141.  Муовини сардори Раёсат - сардори шуъбаи банақшагирии буҷети 

давлатии Раёсати молия дар ноҳияи Љайҳун 
142.  Муовини сардори Раёсат - сардори шуъбаи банақшагирии буҷети 

давлатии Раёсати молия дар  ноҳияи Дўстї 



143.  Мутахассиси шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Қубодиён 
144.  Мутахассиси шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии Раёсати молия дар 

ноҳияи Қубодиён 
145.  Мутахассиси пешбари аудити дохилӣ ва назорати Раёсати молия дар 

ноҳияи Қубодиён 
146.  Сардори шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Шаҳритус 
147.  Сардори бахши хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи ноҳияи Хусрав 
148.  Муовини сардор - сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии 

Раёсати молия дар ноҳияи Хуросон 
149.  Сардори шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Хуросон 
150.  Мутахассиси аудити дохилӣ ва назорати Раёсати молия дар ноҳияи 

Хуросон 
151.  Муовини сардор - сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии 

Раёсати молия дар ноҳияи А.Ҷомӣ 
152.  Мутахассиси пешбари шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи 

А.Ҷомӣ 
153.  Мутахассиси шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи А.Ҷомӣ 
154.  Мутахассиси шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии Раёсати молия дар 

ноҳияи А.Ҷомӣ 
155.  Муовини сардор - сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии 

Раёсати молия дар ноҳияи Ёвон 
156.  Мутахассиси шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии Раёсати молия дар 

ноҳияи Данғара 
157.  Мутахассиси соҳаи иқтисоди Раёсати молия дар ноҳияи Данғара 
158.  Мутахассис - коргузори Раёсати молия дар ноҳияи Данғара 
159.  Муовини сардор - сардори шуъбаи банақшагирии буқети давлатии 

Раёсати молия дар ноҳияи Балҷувон 
160.  Сардори бахши хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Балҷувон 
161.  Сармутахассиси шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар шаҳри Кулоб 
162.  Мутахассиси пешбари шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар  шаҳри 

Кулоб 
163.  Сардори шуъбаи даромад ва пардохтҳои давлатии Раёсати молия дар 

шаҳри Кулоб 
164.  Мутахассиси бахши банақшагирии даромад ва пардохтҳои давлатии 

Раёсати молия дар минтақаи Кулоб 
165.  Муовини сардор-сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии Раёсати 

молия дар ноҳияи Восеъ 
166.  Сармутахассиси шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии (ММР) Раёсати 

молия дар ноҳияи Ҳамадонӣ 
167.  Сармутахассиси шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Ҳамадонӣ 
168.  Муовини сардор - сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии 

Раёсати молия дар ноҳияи Фархор 
169.  Муовини сардор - сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии 

Раёсати молия дар ноҳияи Темурмалик 
170.  Сардори шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Темурмалик 



171.  Сармутахассиси шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии Раёсати молия 
дар ноҳияи Муъминобод 

172.  Мутахассиси пешбари шуъбаи банақшагирии буҷети давлатии Раёсати 
молия дар ноҳияи Муъминобод 

 Сарраёсати молия дар шаҳри Душанбе 
173.  Муовини сардори Сарраёсат 
174.  Сармутахассиси рушди захираҳои кадрӣ 
175.  Сармутахассиси бањисобгирии муњосибї 
176.  Сардори шуъбаи идоракунии буљети соњањои иљтимоии Раёсати 

идоракунии буљет 
177.  Сардори шуъбаи идоракунии буҷети мақомоти ҳокимият, мудофиа ва 

ҳифзи ҳуќуќи Раёсати идоракунии буљет 
178.  Муовини Сардори Раёсат – сардори шуъбаи маблаѓгузории буљети 

мањаллї Раёсати хазинадорї 
179.  Сармутахассиси шуъбаи маблаѓгузории буљети мањаллї Раёсати 

хазинадорї 
180.  Сардори шуъбаи бањисобгирии даромадњо ва муносибати бонкии Раёсати 

хазинадорї 
181.  Мутахассиси шуъбаи бањисобгирии даромадњо ва муносибати бонкии 

Раёсати хазинадорї 
182.  Сардори шуъбаи идоракунии буљети соњањои воќеии иќтисодиёти Раёсати 

хазинадорї 
183.  Мутахассиси пешбари шуъбаи аудити дохилї ва назорати Раёсати 

хазинадорї 
184.  Мутахассиси шуъбаи аудити дохилї ва назорати Раёсати хазинадорї 
185.  Сардори шуъбаи љамъбастї, њисоботи молиявї ва иљроиши буљети 

мањаллї Раёсати хазинадорї 
186.  мутахассиси шуъбаи љамъбастї, њисоботи молиявї ва иљроиши буљети 

мањаллї Раёсати хазинадорї 
187.  Сармутахассиси бањисобгирии муњосибии Раёсати молия дар ноњияи 

Шоњмансур 
188.  Сармутахассиси бањисобгирии муњосибии Раёсати молия дар ноњияи Сино 
189.  Сармутахассиси шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноњияи Фирдавсї 
190.  Сармутахассиси баҳисобгирии муњосибии Раёсати молия дар ноњияи 

Исмоили Сомонї 
191.  Мутхассиси пешбари шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи 

Исмоили Сомонї 
192.  Мутахассиси пешбари шуъбаи хазинадории  Раёсати молия дар ноњияи 

Исмоили Сомонї 
193.  Мутахассиси шуъбаи хазинадории  Раёсати молия дар ноњияи Исмоили 

Сомонї 
194.  Мутахассис (коргузор)-и Раёсати молия дар ноҳияи Фирдавсї 



195.  Сармутахассиси шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноњияи Фирдавсї 
196.  Мутахассиси шуъбаи хазинадории Раёсати молия дар ноҳияи Сино 
197.  Сармутахассиси шуъбаи банаќшагирии буљети давлатии Раёсати молия 

дар ноњияи Сино 
 Раёсати молия дар ноҳияи Варзоб 

198.  Муовини сардори Раёсат - сардори шуъбаи банақшагирии даромадҳо ва 
пардохтҳои давлатӣ 

199.  Сармутахассис оиди банақшагирии даромадҳои  давлатӣ 
200.  Сармутахассис оиди аудити дохилӣ ва назорат 
201.  Мутахассиси шуъбаи хазинадорӣ 
202.  Мутахассиси пешбари шуъбаи хазинадорӣ 
203.  Мутахассис (коргузор) Раёсат 
 Раёсати молия дар шаҳри Ваҳдат 
204.  Сардори шуъбаи банақшагирии даромадҳои давлатї 
205.  Сармутахассиси баҳисобгирии муҳосибӣ 
206.  Сармутахассиси шуъбаи банақшагирии даромадҳои давлатї 
207.  Мутахассиси пешбари шуъбаи банақшагирии буҷети давлатї 
208.  Мутахассиси шуъбаи хазинадорї 
209.  Мутахассиси пешбари шуъбаи банақшагирии буҷети давлатї 
 Раёсати молия дар шаҳри Роғун 
210.  Муовини сардор - сардори шуъбаи банақшагирии буҷетї 
211.  Сардори шуъбаи хазинадорӣ 
212.  Мутахассиси пешбари  шуъбаи идоракунии буҷети давлатӣ 
213.  Мутахассиси шуъбаи банақшагирии буҷет 
214.  Сармутахассиси банақшагирии  даромадҳои давлатӣ ва 

пардохтҳои давлатӣ 
 Раёсати Раёсати молия дар ноҳияи Рудакӣ 
215.  Мутахассиси пешбари  шуъбаи банақшагирии даромадҳои давлатӣ 
216.  Мутахассиси шуъбаи банақшагирии даромадҳои давлатӣ 
217.  Мутахассиси шуъбаи хазинадорӣ 
 Раёсати молия дар ноҳияи Нуробод 
218.  Муовини сардор - сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатї 
219.  Мутахассиси пешбари шуъбаи банақшагирии буҷети давлатӣ 
220.  Мутахассиси пешбари шуъбаи хазинадорӣ 
 Раёсати молия дар ноҳияи Лахш 
221.  Муовини сардори Раёсат- сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатӣ 
222.  Сардори шуъбаи хазинадорӣ 
223.  Сармутахассиси шуъбаи хазинадорӣ 
224.  Сармутахассиси шуъбаи банақшагирии буҷети давлатӣ 
225.  Мутахассиси пешбари шуъбаи банақшагирии буҷети давлатӣ 
226.  Мутахассиси шуъбаи хазинадорӣ 

 Раёсати молия дар ноҳияи Тоҷикобот 
227.  Сармутахассиси шуъбаи банақшагирии  даромадҳои давлатӣ 
228.  Мутахассиси шуъбаи банақшагирии буҷети давлатӣ 
229.  Мутахассиси шуъбаи хазинадорӣ 



230.  Мутахассис коргузорӣ ва назорат 
 Раёсати молия дар шаҳри Турсунзода 
231.  Сардори шуъбаи хазинадорӣ 
232.  Сардори шуъбаи банақшагирии даромадҳои давлатӣ 
233.  Мутахассиси пешбари шуъбаи банақшагирии даромадҳои давлатӣ 
 Раёсати молия дар ноҳияи Шаҳринав 
234.  Муовини сардори Раёсат- сардори шуъбаи банақшагирии буҷети давлатӣ 
235.  Сармутахассиси шуъбаи банақшагирии буҷети давлатӣ 
236.  Сармутахассиси шуъбаи хазинадорӣ 
237.  Мутахассиси шуъбаи хазинадорӣ 
238.  Мутахассиси пешбари шуъбаи хазинадорӣ 
239.  Мудири бахши банақшагирии даромадҳои ва пардохтҳои давлатӣ 
240.  Сармутахассиси бахши даромадҳои  ва пардохтҳои давлатӣ 
 Раёсати молия дар ноҳияи Рашт 
241.  Сардори шуъбаи хазинадорӣ 
242.  Сармутахассиси шуъбаи банақшагирии буҷети давлатӣ 
243.  Мутахассиси пешбари шуъбаи хазинадорӣ 
244.  Мутахассиси пешбари шуъбаи банақшагирии буҷети давлатӣ 
245.  Мутахассиси шуъбаи идоракунии буҷети давлатӣ 
246.  Мутахассиси бахши банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ 

 Раёсати молия дар ноҳияи Сангвор 
247.  Мутахассиси пешбари  бахши  хазинадорӣ 
248.  Мутахассиси шуъбаи банақшагирии буҷети маҳаллӣ 
249.  Сармутахассиси шуъбаи хазинадории 

 Раёсати молия дар шаҳри Ҳисор 
250.  Сармутахассиси шуъбаи хазинадорӣ 
 Раёсати молия дар ноҳияи Файзобод 
251.  Сармутахассиси шуъбаи назорати дохилӣ ва аудит 
252.  Сармутахассиси шуъбаи банақшагирии буҷети давлатӣ 
253.  Мутахассиси коргузорӣ ва назорат 

 Хазинаи сарватҳои давлатии назди Вазорати молия 
254.  Муовини аввали директор 
255.  Сардори Раёсати кор бо металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои 

Фонди давлатӣ 
256.  Сармутахассиси шуъбаи қабул, нигоҳдорӣ ва супоридани металлҳои 

қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои Фонди давлатӣ 
257.  Сардори шуъбаи назорати Фонди давлатии металлҳои қиматбаҳо ва 

сангҳои қиматбаҳо 
258.  Сармутахассиси шуъба оид ба намоишгоҳи металҳои қиматбаҳо ва 

сангҳои қиматбаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
259.  Сармутахассиси шуъбаи таҳлил ва ташхиси сангҳои қиматбаҳои Фонди 

давлатӣ 
260.  Мутахассиси пешбари  шуъбаи таҳлил ва ташхиси сангҳои қиматбаҳои 

Фонди давлатӣ 
261.  Мутахассиси шуъбаи банақшагирӣ, нархгузорӣ ва таҳлил  



262.  Мутахассиси  шуъба оиди намоишгоҳи металлҳои қимматбаҳо ва сангҳои 
қиматбаҳои Фонди давлатӣ 

 Нозироти давлатии Иёргири назди Вазорати молия 
263.  Сармутахассиси  шуъбаи назорат ва баҳисобгирӣ 
264.  Мутахассиси шуъбаи назорат ва баҳисобгирӣ 
265.  Сармутахассиси шуъбаи озмоишӣ ва ташхиси кимиёвӣ 
266.  Мутахассиси пешбари шуъбаи озмоишӣ ва ташхиси кимиёвӣ 
267.  Сармутахассиси бахши бақайдгирии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 
268.  Мутахассиси пешбари бахши геммологӣ, ташхис ва баҳодиҳӣ 
269.  Мутахассиси пешбари бахши  намояндагӣ дар вилояти Суғд 

 Агентии рушди бозори коғазҳои қиматнок ва бақайдгирии 
махсусгардонидашудаи назди Вазорат 

270.  Муовини Директор - сардори шуъбаи танзими барориш ва назорати 
муомилоти қоғазҳои қиматнок 

271.  Сардори шуъбаи бақайдиририи саҳмиядорон 
272.  Сармутахассисиси шуъбаи танзими барориш ва назорати муомилоти 

қоғазҳои қиматнок 
273.  Сармутахассисиси шуъбаи идоракунии инфраструктураи бозори қоғазҳои 

қиматнок ва фаъолияти иҷозатномадиҳӣ 
274.  Мутахассиси пешбари шуъбаи танзими барориш ва назорати муомилоти 

қоғазҳои қиматнок 
275.  Мутахассиси шуъбаи идоракунии инфраструктураи бозори қоғазҳои 

қиматнок ва фаъолияти иҷозатномадиҳӣ 
276.  Сармутахассиси шуъбаи бақайдгирии саҳмиядорон 
277.  Мутахассиси пешбари шуъбаи бақайдгирии саҳмиядорон 

 
 
 
 

Номгуи мансабҳо 

Андозаи маоши моҳонаи мансабӣ бе назардошти 
собиқаи хизмати давлатӣ  (бо сомонӣ) 

Собиқаи корӣ 
(бо сол) 

Дастгоҳи 
марказӣ 

Сарраёсати 
молия дар 

ВМКБ, 
вилоятҳо 
ва шаҳри 
Душанбе 

Раёсатҳои 
молия дар 

шарҳои 
ҷумҳурӣ ва 
ноҳияҳои 

шаҳри 
Душанбе 

Раёсатҳои 
молия дар 
ноҳияҳои 
ҷумҳурӣ 

Ташкилотҳои 
зерсохтор 

Умумӣ Хизмати 
давлатӣ 

Муовини аввали 
директори Хазинаи 
сарватҳои давлатӣ  

 
- 

 
- 

 
- 

  
2616,40 

 
7 

 
6 

Муовини Директор 
Агентии рушди бозори 
коғазҳои қиматнок 

- - - - 2492, 40 7 6 

Муовини якуми 
сардори сарраёсат - 
сардори Раёсат 

2883,00 2492,40 - - - 7 6 

Сардори Раёсат 2746,60 2374,60 2263,00 2157,60 2494,40 7 6 
Муовини сардори 
Раёсат 

2256,80 1946,00 1853,80 1767,00 - 6 5 

Сардори шуъба 1847,60 1593,40 1519,00 1444,60 1674,00 5 4 
Мудири бахш 1519,00 1308,20 1246,20 1184,20 1376,40 5 4 



Ёрдамчии вазир 1519,0 - - - - 4 3 
Сармутахассис 1380,00 1186,80 1131,60 1076,40 1248,90 3 2 
Мутахассиси 
пешбар 

1124,70 972,90 924,60 883,20 1021,20 1 1 

Мутахассис 924,6 800,40 759 724,50 841,80 - - 

Эзоҳ: Ҳангоми мавҷуд будани собиқаи хизмати давлатӣ ба маоши мансабӣ иловапулӣ зам мегардад. 
 
 

Талаботҳои тахассусӣ барои довталабон: 
 
-таҳсилоти олӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои 
самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро 
таъмин карда тавонад; 
-донистани таърих, фарҳанг, муқаддасоти миллӣ, забони давлатӣ, 
донистани як забони хориҷӣ афзалият дода мешавад; 
-донистани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо, дигар санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии 
байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки иҷрои 
уҳдадориҳои мансабиро ба танзим медарорад, ҳатмист; 
-донистан ва риоя намудани қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ҳатмист; 
-кор карда тавонистан бо компютер, ҳадди ақал бо барномаи word ва кор 
карда тавонистан бо барномаи Excеl афзалият дода мешавад. 
-довталабоне, ки ҳуҷҷатҳои худро ба мансаби сармутахассиси шуъбаи кор 
бо металҳо ва сангҳои қимматбаҳои Сарраёсати сиёсати буҷетӣ дар 
соҳаҳҳои воқеии иқтисодиёт месупоранд, бояд собиқаи кории на кам аз 5 
сола дар соҳаи геология аз рўи ихтисоси иқтисодчӣ дар соҳаи кўҳкорӣ ва 
кор бо металлҳо ва сангҳои қиматбаҳо, дошта бошанд. 
 

Ба озмун ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда мешаванд: 
 

- аризаи шахсӣ ба унвони Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
-варақаи шахсии баҳисобгирии кадрҳо бо 2 адад расми 4х6 (маълумоти  
шахсӣ ва фаъолияти меҳнатӣ дақиқ ва фаҳмо нишон дода шавад); 
- тарљумаи ҳол; 
- нусхаи ҳуҷҷатҳо дар бораи таҳсилот (диплом бо замимааш); 
- нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ (ба ғайр аз ҳолатҳое, ки шахс собиқаи меҳнатӣ 
надорад); 
- маълумотнома дар бораи вазъи саломатӣ (шакли 038 УЕ); 
- нусхаи гувоҳнома (рақами мушаххаси андозсупоранда); 
- маълумот (эъломия) дар бораи даромад ва вазъи молу мулкї; 
- нусхаи шиноснома; 
- нусхаи билети ҳарбӣ (барои шахсоне, ки хизмати ҳарбиро адо намудаанд); 
- маълумотнома аз ҷойи зист; 
- маълумотнома (объективка) дар шакли хаттӣ ва электронӣ; 
 -маълумотнома оид ба надоштани доғи судӣ аз Сармаркази иттилоотӣ - 
таҳлилии    
  Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 



Ариза ва њуљљатњо барои иштирок намудан дар озмун то санаи 21 июни 
соли 2021 дар бинои Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон, воќеъ дар 
суроѓаи шаҳри Душанбе, хиёбони  Академик Раҷабовҳо 3 ќабул карда 
мешаванд. 

    Озмун рўзи 24 июни соли 2021, баргузор мегардад. 

    Телефон барои тамос: 221-72-69                        

    Раёсати рушди захирањои кадрї 
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