
Э  Ъ  Л  О  Н 

Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёти Вазорати 

нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ишғоли мансабҳои холии зерин 

ОЗМУН эълон менамояд 
Р/т Номгӯи сохтор  ва  мансаби холӣ Маоши 

вазифавї 
 

Дастгоњи марказї  

 Бахши њуќуќї  
1 Мутахассис 732,0 

Раёсати назорат ва танзими ҳамлу нақли байналмиллалии автомобилї 
2 Сармутахассис (нозири кадр-Њуќуќшинос) 1032,0 

Шуъбаи гузаргоњи сарњадии «Фотењобод»-и н.Мастчоњ 
3 Сармутахассис  984,0 

Бахши гузаргоњи сарњадии «Саразм»-и ш.Панљакент 

4 Мудири бахш 1085,4 

Раёсати ХДНТСН  дар шаҳри Душанбе 
Шуъбаи н. И.Сомонии ш.Душанбе 

5 Сардори шуъба 1323,0 
6 Сармутахассис 984,0 

Бахши иљозатномадињї 

  7 Мудири бахш 1139,4 
Раёсати минтаќавии ХДНТСН  дар минтаќаи  Бохтар 

Бахши бањисобгирии муњосибави 
8 Мудир 1139,4 
 Бахши нозиротї  
9 Мудир  1139,4 
10 Мутахассиси пешбар 846,0 

Шуъбаи  Бохтар-Леваканд-Кушониён-вахш 
11 Сардор 1323,0 
12 Сармутахассис  984,0 

Бахши н. Ќубодиён-Шањритуз-Носири Хусрав 

13 Мутахасиси пешбар 768,0 
Раёсати минтаќавии ХДНТСН  дар минтаќаи  Кўлоб 

 Бахши н.Данѓара -Балљувон  

14 Мутахассиси пешбар 768,0 
 Раёсати ХДНТСН  дар ВМКБ  

15 Муовин  1695,6 
 Бахши бањисобгирии муњосибавї  

16 Мудир  1139,4 
 Бахши н.Ишкошим-Роштќалъа  

17 Мутахассиси пешбар 768,0 
 Раёсати ХДНТСН  дар вилояти Суѓд  
 Шуъбаи н.Истиќлол-Ашт  

18 Сардор  1323,0 



 
 
 

Талаботи озмун: Таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба  мансаби холї 

мувофиќ, донистани муќаррароти Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї», санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии соҳаи нақлиёт ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 

Тољикистон, забони давлатї ва кор бо компютер.  
         Ба мансаби муовин, сардори шуъба, мудири бахш, сармутахассис ва 

мутахассиси пешбар шахсоне, ки мутаносибан 5, 4, 3, 2 ва 1 сол   собиқаи 

умумии меҳнатӣ  ё  5,4,3, 2 ва 1 сол собиќаи хизмати давлатї доранд, инчунин 

дорои донишу малакаи идоракунї ва банаќшагирии раванди кор мебошанд, 
метавонанд довталабї намоянд. 

        Ба озмун ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:  

- ариза ба унвони Сардори Хадамот (шакли муқарраршуда); 

- варақаи шахсӣ бо 2 дона расми 4х6; 

- тарҷумаи ҳол; 

- нусхаи шиноснома; 

- нусхаи билети ҳарбӣ; 

- нусхаи ҳуҷҷатҳо (диплом) дар бораи таҳсилот; 

- нусхаи гувоҳномаи рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА); 

- маълумотномаи тиббӣ (шакли 038);  

- нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ (агар собиқаи корӣ бошад); 

- эъломияи андоз аз даромад ва вазъи амвол; 

- маълумотнома аз СИТ (ИЦ) ВКД (оиди надоштани доғи судӣ ); 

- маълумотнома аз ҷои истиқомат 

- спавка-объективка (резюме ба забони тољикї). 

 Ариза ва ҳуҷҷатҳо барои иштирок дар озмун дар бинои Хадамоти 

давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт, ш.Душанбе, кўчаи Ҷ.Расулов - 

9/3 ќабул  карда мешаванд. Мӯҳлати қабули ҳуҷҷатҳои довталабон  аз санаи 

нашри эълон на камтар аз 21 рӯз.  

 
Телефонњо: 235-57-24; 907-81-16-16; 908-08-18-56; 93-913-85-59  Шуъбаи кадрҳо 

ва корҳои махсус.  
 


