
ФАРМОИШИ 
РАЁСАТИ  ХИЗМАТИ  ДАВЛАТИИ   НАЗДИ  ПРЕЗИДЕНТИ 

ҶУМҲУРИИ  ТОҶИКИСТОН 
 

 «Дар  бораи  тасдиқи  Дастурамали  талаботи  тахассусӣ  
 барои хизматчиёни   давлатии   маъмурии Ҷумҳурии  Тоҷикистон» 

 
Мутобиқи   моддаҳои   8  ва   11   Қонуни   Ҷумҳурии    Тоҷикистон  «Дар 

бораи   хизмати   давлатӣ»   ва  банди   8 Низомномаи   Раёсати    хизмати 
давлатии  назди   Президенти   Ҷумҳурии   Тоҷикистон,  ки   бо   Фармони 
Президенти   Ҷумҳурии   Тоҷикистон   аз   9 июни соли  2007  №264  тасдиқ 
карда шудааст, бо мақсади баланд бардоштани сатҳи касбии хизматчиёни 
давлатии маъмурӣ ва таъмини мувофиқати онҳо ба мансабҳои  маъмурии  
хизмати  давлатӣ,  ф  а  р  м  о  и  ш       м  е  д  и  ҳ  а  м: 

1. Дастурамали  талаботи  тахассусӣ барои хизматчиёни давлатии 
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад (замима  мешавад). 

2. Мақомоти  марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти 
худидоракунии шаҳрак ва деҳот зимни интихоб ва ҷобаҷогузории 
хизматчиёни давлатии маъмурӣ  муқаррароти Дастурамали  талаботи 
тахассусии  мазкурро  риоя карда,  дастурамалҳои мушаххаси мансабии 
хизматчиёни давлатии маъмурии мақомоти худро мувофиқи  он таҳия  ва  
тасдиқ  намоянд. 

3. Дастурамали  талаботи  тахассусӣ барои хизматчиёни давлатии 
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати хизматчиёни давлатии 
маъмурӣ, ки то мавриди амал қарор гирифтани он дар мансабҳои 
маъмурии хизмати давлатӣ таъин шудаанд, татбиқ намегардад. 
Таъиноти минбаъдаи онҳо ба мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ 
мувофиқи ҳамин дастурамал  анҷом дода шавад. 

4. Фармоиши мазкур ҷиҳати бақайдгирии давлатӣ ба Вазорати 
адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда, баъди бақайдгирии 
давлатӣ ва интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад. 

5. Фармоиши сардори Раёсати хизмати давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 августи соли 2008 №4 «Дар бораи тасдиқи 
Дастурамали талаботҳои тахассусӣ нисбати ишғолкунандагони 
мансабҳои маъмурии хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки дар 
Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 августи 2008, таҳти рамзи 
№436 ба қайд гирифта шудааст,  аз  эътибор  соқит  дониста  шавад. 

 
Муовини  сардори  Раёсат                                           Г. Қосимов 
шаҳри Душанбе 
аз  24  августи соли 2011, №153 

 

 

 

 

 

 



Аз 26 сентябри соли 2011, 
№436 «а» дар Вазорати       

адлияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба қайди 

давлатӣ гирифта шудааст 

 Бо фармоиши Раёсати 
хизмати давлатии назди 

Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 24  
августи соли 2011, №153  

тасдиқ  шудааст 
 

 
ДАСТУРАМАЛИ 

ТАЛАБОТИ  ТАХАССУСӢ   БАРОИ   ХИЗМАТЧИЁНИ 

ДАВЛАТИИ   МАЪМУРИИ  ҶУМҲУРИИ   ТОҶИКИСТОН 
 

1. МУҚАРРАРОТИ  УМУМӢ 
 

1. Дастурамали  талаботи  тахассусӣ барои хизматчиёни давлатии 

маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Дастурамали талаботи  

тахассусӣ)  меъёри асосии хоста гирифтан ва ҷобаҷогузории хизматчиёни 

давлатии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян менамояд. 

2. Барои ишғолкунандагони категорияҳои мансабҳои маъмурии 

хизмати давлатӣ донистани таърих, фарҳанг, муқаддасоти миллӣ, забони 

давлатӣ, самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, Конститутсияи 

(Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии 

эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки  иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии 
хизматчии давлатиро ба танзим медароранд,  зарур аст. 

3. Барои хизматчиёни давлатӣ мунтазам баланд бардоштани 

тахассуси касбӣ (на камтар аз як маротиба дар 3 сол) ҳатмист. 

4. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ 

дигар талаботи тахассусӣ, ки дар ҳамин санад ва бо назардошти 

хусусиятҳои соҳа дар дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии  

Тоҷикистон  пешбинӣ  шудаанд,  ҳатмӣ  мебошанд. 

5. Дастурамали талаботи тахассусии мазкур ба мансабҳои маъмурии 

хизмати давлатии шаҳрвандӣ дар мақомоти давлатии ҳифзи  ҳуқуқ  ва  

идоракунии   ҳарбӣ   низ  татбиқ   мегардад. 
 

2. ТАЛАБОТИ  ТАХАССУСӢ  БАРОИ  ХИЗМАТЧИЁНИ   

ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ ДАСТГОҲИ  ИҶРОИЯИ ПРЕЗИДЕНТИ 

ҶУМҲУРИИ   ТОҶИКИСТОН 
 

6. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи олӣ: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 



- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи якум ё 8 сол 

собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 10 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- одобу ахлоқи шоиста, ҳисси баланди эҳтиром нисбат ба инсон, 

шаҳрвандон ва кормандон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа,  аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми татбиқи  манфиатҳои давлатӣ. 

7. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи якум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ,  ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 3 сол  собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи дуюм ё 7 

сол собиқаи  умумии  хизмати давлатӣ ё 8 сол собиқаи умумии  меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- малакаи  хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми   татбиқи   манфиатҳои  давлатӣ. 

8. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи дуюм: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ,  ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар  мансабҳои  категорияи сеюм ё 

6 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 7 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла  маҳорати ба роҳ  

мондани  ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

9. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи сеюм: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- малакаи  хуби муошират  бо  аҳли  ҷомеа,  аз ҷумла  маҳорати ба 

роҳ  мондани ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

10. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
чорум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро   таъмин  карда  метавонад; 

- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 



- дониш  ва  малакаи  роҳбарӣ,  идоракунӣ, банақшагирии раванди 
кор  ва  кор бо  тобеон; 

- малакаи хуби  муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ  

мондани  ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

11. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
шашум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби 
мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад; 

- 2 сол  собиқаи  хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ. 

12. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 

ҳафтум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби 
мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад. 

- 1 сол  собиқаи  хизмати давлатӣ ё 2 сол собиқаи умумии меҳнатӣ. 
 

3. ТАЛАБОТИ  ТАХАССУСӢ  БАРОИ  ХИЗМАТЧИЁНИ  

ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ МАҚОМОТИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, ВАЗОРАТҲО, КУМИТАҲОИ 

ДАВЛАТӢ  ВА  СОХТОРҲОИ  ОНҲО,   ВАКОЛАТДОР  ОИД  БА  

ҲУҚУҚИ  ИНСОН ДАР ҶУМҲУРИИ   ТОҶИКИСТОН 
 

13. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи олӣ: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ  дар  мансабҳои категорияи якум ё 7 

сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 8 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- одобу ахлоқи шоиста, ҳисси баланди эҳтиром нисбати инсон, 

шаҳрвандон  ва  кормандон; 

- малакаи  хуби  муошират бо аҳли ҷомеа,  аз  ҷумла  маҳорати ба 

роҳ  мондани  ҳамкорӣ  ҳангоми   татбиқи   манфиатҳои  давлатӣ. 

14. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи якум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ,  ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 3 сол  собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи дуюм ё 6 

сол  собиқаи  умумии хизмати давлатӣ ё 7 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- малакаи  хуби  муошират  бо  аҳли  ҷомеа,  аз  ҷумла  маҳорати ба  

роҳ  мондани  ҳамкорӣ   ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои давлатӣ. 



15. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
дуюм: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ,  ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 2 сол собиқаи  хизмати  давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм ё 

5 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ  ё  6 сол  собиқаи умумии  

меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ,  идоракунӣ,  банақшагирии  раванди 
кор  ва  кор  бо  тобеон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани  ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

16. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
сеюм: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш  ва  малакаи  роҳбарӣ,  идоракунӣ, банақшагирии раванди  
кор  ва  кор  бо  тобеон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа,  аз ҷумла маҳорати ба роҳ  

мондани  ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

17. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
чорум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё  4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш  ва  малакаи роҳбарӣ,  идоракунӣ, банақшагирии раванди 
кор ва кор бо тобеон; 

- малакаи  хуби  муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи манфиатҳои давлатӣ. 

18. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 

панҷум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии 
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад; 

- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани  ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

19. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
шашум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби 
мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад; 



- 1  сол  собиқаи  умумии  меҳнатӣ. 

20. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 

ҳафтум: 

- таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ,  ки  иҷрои  самараноки вазифаҳои 
мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда  метавонад.  

 

4. ТАЛАБОТИ   ТАХАССУСӢ  БАРОИ  ХИЗМАТЧИЁНИ 

ДАВЛАТИИ  МАЪМУРИИ  ДАСТГОҲҲОИ  МАҶЛИСИ МИЛЛӢ ВА 

МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ  МАҶЛИСИ ОЛИИ  ҶУМҲУРИИ  

ТОҶИКИСТОН 
 

21. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи олӣ: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи якум ё 7 

сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 8 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- одобу ахлоқи шоиста, ҳисси баланди эҳтиром нисбати инсон, 

шаҳрвандон ва кормандон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла  маҳорати ба роҳ  

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

22. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи якум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар  мансабҳои категорияи дуюм ё 6 

сол собиқаи умумии хизмати  давлатӣ  ё 7 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз  ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани  ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

23. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
дуюм: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 2 сол  собиқаи  хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм ё 

5 сол  собиқаи  умумии  хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии  

меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 



- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла  маҳорати ба роҳ 

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

24. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
сеюм: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа,  аз ҷумла маҳорати ба роҳ  

мондани  ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

25. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
чорум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 3 сол собиқаи  хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва  малакаи роҳбарӣ,  идоракунӣ,  банақшагирии  раванди  
кор  ва  кор  бо  тобеон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла  маҳорати ба роҳ 

мондани  ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

26. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 

панҷум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ  ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- малакаи  хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани   ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

27. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
шашум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби 
мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад; 

- 1 сол  собиқаи  умумии  меҳнатӣ. 

28. Барои ишғолкунандагони  мансабҳои маъмурии категорияи 

ҳафтум: 

-таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои 
мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад. 

 

5. ТАЛАБОТИ  ТАХАССУСӢ  БАРОИ  ХИЗМАТЧИЁНИ  

ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ ДАСТГОҲҲОИ СУДИ 

КОНСТИТУТСИОНӢ, СУДИ ОЛӢ,  СУДИ ОЛИИ  ИҚТИСОДИИ 



ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА КОМИССИЯИ МАРКАЗИИ 

ИНТИХОБОТ ВА РАЪЙПУРСИИ ҶУМҲУРИИ  ТОҶИКИСТОН 
 

29. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи олӣ: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 4 сол  собиқаи  хизмати давлатӣ дар мансабҳои  категорияи якум ё 7 

сол собиқаи  умумии  хизмати давлатӣ ё 8  сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш  ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди 
кор ва  кор  бо  тобеон; 

- одобу ахлоқи шоиста, ҳисси баланди эҳтиром нисбати инсон, 

шаҳрвандон  ва  кормандон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла  маҳорати ба роҳ  

мондани  ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

30. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи якум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 3 сол собиқаи  хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи дуюм ё 6 

сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ  ё 7 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани  ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи манфиатҳои  давлатӣ. 

31. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
дуюм: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм ё 5 

сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми   татбиқи   манфиатҳои  давлатӣ. 

32. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
сеюм: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад; 

- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии  раванди 
кор ва кор бо тобеон; 



- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз  ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

33. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
чорум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш  ва  малакаи  роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди 
кор  ва  кор бо тобеон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани  ҳамкорӣ  ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ. 

34. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 

панҷум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 2 сол собиқаи  хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- малакаи хуби  муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

35. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
шашум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби 
мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад; 

- 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ. 

36. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 

ҳафтум: 

- таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои 
мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад. 

 

6. ТАЛАБОТИ  ТАХАССУСӢ  БАРОИ  ХИЗМАТЧИЁНИ  

ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ ИДОРАҲОИ НАЗДИ ҲУКУМАТИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, МАҚОМОТИ ДИГАРИ МАРКАЗИИ 

ҲОКИМИЯТИ  ИҶРОИЯИ  ҶУМҲУРИИ   ТОҶИКИСТОН 
 

37. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи олӣ: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии 
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад; 

- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи якум ё 7 

сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 8 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 



- одобу ахлоқи шоиста, ҳисси баланди эҳтиром нисбати инсон, 

шаҳрвандон ва кормандон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ. 

38. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи якум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 3 сол собиқаи хизмати  давлатӣ дар мансабҳои категорияи дуюм ё 6 

сол  собиқаи  умумии хизмати давлатӣ ё 7 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- малакаи хуби  муошират бо аҳли ҷомеа,  аз  ҷумла маҳорати ба роҳ  

мондани  ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

39. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
дуюм: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 2 сол собиқаи  хизмати  давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм ё 

5 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- малакаи  хуби  муошират бо аҳли ҷомеа,  аз  ҷумла  маҳорати  ба 

роҳ  мондани ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои давлатӣ. 

40. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
сеюм: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ,  ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- малакаи хуби  муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

41. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
чорум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби  мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 



- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ. 

42. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 

панҷум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ,  ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати давлатиро  таъмин карда  метавонад; 

- 2 сол собиқаи хизмати  давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли  ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ  

мондани  ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи манфиатҳои  давлатӣ. 

43. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
шашум: 

- таҳсилоти  олии  касбӣ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби 
мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад; 

- 1 сол  собиқаи  умумии  меҳнатӣ. 

44. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 

ҳафтум: 

- таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои 
мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад. 

7. ТАЛАБОТИ   ТАХАССУСӢ БАРОИ 

ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТИИ  МАЪМУРИИ  МАҚОМОТИ 

ПРОКУРАТУРАИ     ҶУМҲУРИИ   ТОҶИКИСТОН 
 

45. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
сеюм: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии 
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад; 

- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи  умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ. 

46. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
чорум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла  маҳорати ба роҳ 

мондани  ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 



47. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 

панҷум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз  ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани   ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

48. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
шашум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби 
мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад; 

- 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ. 

49. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 

ҳафтум: 

- таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои 
мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад. 

 

8. ТАЛАБОТИ   ТАХАССУСӢ  БАРОИ ХИЗМАТЧИЁНИ 

ДАВЛАТИИ  МАЪМУРИИ НАМОЯНДАГИҲОИ ДОИМИИ  

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР  ТАШКИЛОТИ 

БАЙНАЛМИЛАЛӢ, БАЙНИДАВЛАТӢ   (БАЙНИҲУКУМАТӢ) 
 

50. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи олӣ: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи якум ё 7 

сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 8 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- одобу ахлоқи шоиста, ҳисси баланди эҳтиром нисбати инсон, 

шаҳрвандон ва кормандон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа,  аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

51. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи якум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати   давлатиро  таъмин  карда метавонад; 

- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи дуюм ё 6 

сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 7 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 



- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа,  аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани  ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои давлатӣ. 

52. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи дуюм: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда метавонад; 

- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм ё 5 

сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- малакаи хуби муошират бо  аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

53. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи сеюм: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 

ва кор бо тобеон; 
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз  ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои давлатӣ. 
54. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи чорум: 
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 

ва кор бо тобеон; 
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз  ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 
        55. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
панҷум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 
мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин карда  метавонад; 

- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 
- малакаи  хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ  

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 
         56. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
шашум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби 
мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад; 

- 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ. 
        57. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
ҳафтум: 



- таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои 
мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад. 

9. ТАЛАБОТИ  ТАХАССУСӢ  БАРОИ  ХИЗМАТЧИЁНИ  

ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ ДАСТГОҲИ РАИСИ ВИЛОЯТИ 

МУХТОРИ КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН, ВИЛОЯТ, ШАҲРИ 

ДУШАНБЕ, ШАҲР, НОҲИЯ, СОХТОРҲОИ  МАҚОМОТИ  

ИҶРОИЯИ МАҲАЛЛИИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ ТОБЕИ РАИСИ 

ВИЛОЯТИ МУХТОРИ КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН, ВИЛОЯТ, 

ШАҲРИ ДУШАНБЕ, ШАҲР, НОҲИЯ ВА СОХТОРҲОИ МАҲАЛЛИИ 

МАҚОМОТИ МАРКАЗИИ ҲОКИМИЯТИ  ИҶРОИЯ 
 

58. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи олӣ: 
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи якум ё 7 

сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 8 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- одобу ахлоқи шоиста, ҳисси баланди эҳтиром нисбати инсон, 

шаҳрвандон ва кормандон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа,  аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани  ҳамкорӣ  ҳангоми татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

59. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи якум: 

-таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи дуюм ё 6 

сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 7 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа,  аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

60. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
дуюм: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм ё 5 

сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа,  аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани  ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

61. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи сеюм: 



- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳлиҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ. 

62. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
чорум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад; 

- 3 сол собиқаи хизмати  давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- малакаи  хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ. 

63. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 

панҷум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ,  ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда  метавонад; 

- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа,  аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани  ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

64. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
шашум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби 
мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад. 

65. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 

ҳафтум: 

- таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ,  ки  иҷрои  самараноки вазифаҳои 
мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад. 

 
 

10. ТАЛАБОТИ  ТАХАССУСӢ БАРОИ ХИЗМАТЧИЁНИ 

ДАВЛАТИИ  МАЪМУРИИ  МАҚОМОТИ    ХУДИДОРАКУНИИ   

ШАҲРАК  ВА   ДЕҲОТ 
 

66. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
дуюм: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ,  ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати давлатиро таъмин  карда  метавонад; 



- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ  дар  мансабҳои категорияи сеюм ё 

5 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- малакаи хуби муошират бо  аҳли  ҷомеа,  аз ҷумла  маҳорати ба роҳ 

мондани  ҳамкорӣ  ҳангоми татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

67. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 

сеюм: - таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии 
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад; 

- 4 сол  собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш  ва  малакаи  роҳбарӣ,  идоракунӣ, банақшагирии раванди 
кор ва кор бо тобеон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла  маҳорати ба роҳ 

мондани  ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои давлатӣ. 

68. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
чорум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ,  ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии 
хизмати  давлатиро  таъмин карда метавонад; 

- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; 

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор 
ва кор бо тобеон; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа,  аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои  давлатӣ. 

69. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 

панҷум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда 

мувофиқ,  ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии  
хизмати  давлатиро  таъмин  карда метавонад; 

- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи  умумии меҳнатӣ; 

- малакаи хуби муошират бо аҳли  ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ 

мондани ҳамкорӣ  ҳангоми  татбиқи  манфиатҳои    давлатӣ. 

70. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 
шашум: 

- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои мансаби 
мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад. 

71. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи 

ҳафтум: 

- таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ, ки иҷрои  самараноки вазифаҳои 
мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад. 

 
 
 
 



11. МУҚАРРАРОТИ   ХОТИМАВӢ 
 

72. Шахсоне,  ки  муқаррароти Дастурамали  талаботи  тахассусии 

мазкурро вайрон мекунанд, тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  ба  ҷавобгарӣ  кашида  мешаванд. 
 

 


