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                                  Ҷавоби дуруст А 

@1.Меҳнат чист? 

$A) Фаъолияти мақсадноки инсон барои таъсиси арзишҳои моддӣ ва 

маънавӣ, ки бо ёрии воситаҳои истеҳсолот амалӣ карда мешавад. 

$B) Љузъи салоҳият ва сохтори муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 

ваколати давлатию ҳокимиятиро дар шакли ташкилию ҳуқуқӣ амалӣ 

менамояд. 

$С) Тарзу услубҳои идоракунии самти фаъолият. 

$D) Ташкили чорабиние, ки бо мақсади иљрои корҳои умумӣ ташаккул 

ёфтааст. 

$E) Мусоидати ройгон дар интихоби кори мувофиқ. 

 

@2.Мафҳуми меҳнатро шарҳ диҳед. 

$A) Амалиёти бо шуурона ва мақсадноки инсон аст.  

$B) Љидду љаҳд, талош барои расидан ба мақсади муайян.  

$С) Натиҷаи фаъолият, кори, маҳсулнок мебошад.  

$D) Қобилият ва малака дар ягон намуди фаъолияти касбӣ ё соҳибкорӣ. 

$E) Фаъолияти мақсадноки инсон шояд барои таъсиси арзишҳои молиявӣ 

ва маънавӣ. 

 

@3.Бехатарии меҳнат чист? 

$A) Чунин ҳолати муносибатҳои меҳнатие мебошад, ки дар он кафолати 

амияти таъмин буда, дар доираи муносибатҳои меҳнатӣ, ягон муноқиша 

таҳдид (омилҳои хатарнок ё зараровар истисно карда шудааст) ё дараҷаи 

таъсири онҳо ба меъёрҳои муқарраргардида ва шароити меҳнатӣ мављуд 

намебошад. 

$B) Қисми асосии вазифаҳои ташкилотии муассисаву идораҳо. 

$С) Сифати фаъолияти ҳайати кормандони ташкилотҳо. 

$D) Шакли меҳнате, ки дар асоси шартномаи махсус ба роҳ монда мешавад. 

$E) Сари вақт пардохтани музди меҳнат. 

 



@4.Асосҳои бехатарии меҳнатро чӣ ташкил медиҳанд? 

$A) Санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи меҳнат ва санадҳои дохилии  

муассисаҳо дар ин соҳа. 

$B) Қисми эҳтиётии кормандон, ки барои фаъолият дар ҳолатҳои 

ѓайричашмдошт пешбинӣ шудаанд. 

$С) Гурўҳи муташаккили кормандон. 

$D) Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи иттилоот”; 

$E) Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ”; 
 

@5.Меҳнати љисмонӣ чист? 

$A) Раванди меҳнати оддӣ, ки аз љониби инсон бартарии қувваи 

љисмониро нисбат ба ҳолати равонӣ бештар талаб менамояд. 

$B) Воситаҳои танзим ва таъсиррасонӣ ба фаъолияти шахс. 

$С) Воситаи дурусти фаъолияти кормандон буда, барои дар амал татбиқ 

намудани мақсади мақомоти давлатӣ ва таъмини фаъолияти самараноки 

онҳо равона карда шудааст. 

$D) Маљмўи фаъолияти пайдарҳами доимӣ, роҳҳо ва услубҳо мебошад, ки 

барои ба даст овардани иттилооти пурра имконият медиҳанд. 

$E) Коре, ки дар истеҳсолот бо ёрии мошин ва техника ба љо оварда 

мешавад. 

 

@6.Меҳнати фикрӣ чист? 

$A) Љараёни оддии меҳнат, ки дар худ талаби бартарии фикриро(равонӣ) 

аз меҳнати љисмонӣ (мушакӣ) талаб менамояд.                                                

$B) Раванди меҳнати оддӣ, ки аз љониби инсон бартарии қувваи љисмониро 

нисбат ба ҳолати равонӣ бештар талаб менамояд.  

$С) Меҳнати корманди кирояе, ки барои ҳама гуна подош ба манфиати 

корфармо анҷом дода мешавад. 

$D) Шакли меҳнатест, ки одам асосан аз захираҳои љисмонии худ - 

мушакҳо истифода мебарад. 

$E) Шакли меҳнатест, ки эҳтимоли рўй додани хавфе дар он вуҷуд дорад. 

 

@7.Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи ҳифзи меҳнат» кай 

қабул шудааст? 

$A) 19 майи соли 2009; 

$B) 13 ноябри соли 1998; 



$С) 9 сентябри соли 2000; 

$D) 5 апрели соли 1990; 

$E) 15 октябри соли 2008; 
 

@8.Фаъолияти инсонро новобаста аз дорои хусусиятҳои гуногун 

доштанаш ба чанд гурўҳ метавон људо кард? 

$A) Ба ду гурўҳ; 

$B) Ба чор гурўҳ; 

$С) Ба се гурўҳ; 

$D) Ба панљ гурўҳ; 

$E) Ба гурӯҳҳо онро ҷудо кардан мумкин нест; 
 

@9.Меҳнати кироя чист? 

$A) Меҳнати корманди кироя (соҳиби танҳо қувваи кории худ аст) барои 

ҳама гуна подош (асосан барои маош) ба манфиати корфармо, ки соҳиби 

ҳуқуқи истифода ё иҷора додани воситаҳои истеҳсолотро дорост ва 

асосгузори сифати хуби ташкилкунандаи истеҳсолот аст. 

$B) Бар асоси усули рақобат муайян кардани натиљаҳои кору фаъолият. 

$С) Меҳнате, ки дар он таъсири омилҳои хатарнок ё зараровари истеҳсолӣ 

ба кормандон истисно карда шудааст.  

$D) Созишномаи байни корфармо ва корманд мебошад, ки тибқи он 

корманд вазифадор нест корҳоро аз рўйи як касб, якчанд касби муайян, 

ихтисос, ё вазифа бо дараљаҳои дахлнадошта, бо риоя накардани тартиби 

дохилии меҳнатӣ иљро намояд. 

$E) Ба гурӯҳҳо онро ҷудо кардан мумкин нест; 

 
@10.Шартномаи(қарордоди) меҳнатӣ. 

$A) Созишномаи байни корфармо ва корманд мебошад, ки тибқи он 

корманд вазифадор аст корҳоро аз рўйи як касб, якчанд касби муайян, 

ихтисос, ё вазифа бо дараљаҳои дахлдор, бо риояи тартиби дохилии 

меҳнатӣ иљро намояд. 

$B) Созишномаи байни корфармо ва корманд мебошад, ки тибқи он 

корманд вазифадор аст корҳоро мувофиқи хоҳиши роҳбари муассиса бо 

риоя накардани тартиби дохилии меҳнатӣ иљро кунад. 



$С) Созишномаи байни корфармо ва корманд мебошад, ки тибқи он 

корманд вазифадор аст корҳоро танҳо аз рўйи супоришоти махсус иљро 

кунад. 

$D) Созишномаи байни корфармо ва корманд, ки тибқи он корманд 

вазифадор аст корҳоро аз рўйи талабот ва хоҳиши инфиродии худ бо риояи 

тартиби дохилии меҳнатӣ иљро кунад. 

$E) 15 октябри соли 2008; 

@11.Мафҳумҳои асосии Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи 

ҳифзи меҳнат”-ро муайян намоед: 

$A) ҳифзи меҳнат, шароити меҳнат, озмун. 

$B) ҳифзи меҳнат, шароити бехатарии меҳнат. 

$С) мақоми давлатӣ, хизматчии давлатӣ, идоракунии давлатӣ. 

$D) бакоргирӣ ва интихоби ҳайат, захираҳои инсонӣ. 

$E) бехато хондан, дуруст навиштан, масъаларо ҳал кардан. 

 

@12.Шароити корӣ чист? 

$A) Маҷмӯи омилҳои раванди меҳнат ва муҳити истеҳсолиро меноманд, ки 

ҳангоми иҷрои кор ба қобилияти корӣ ва саломатии кормандон таъсири 

бевосита мерасонад мебошад. 

$B) Маҷмӯи омилҳои интихоби номзадҳо барои ишѓоли мансабҳои холии 

маъмурии хизмати давлатӣ бо роҳи муайян намудани дараљаи мутобиқати 

онҳо ба талаботи тахассусии мансаби ишѓолшаванда. 

$С) Низоми корхонаҳои ѓайридавлатӣ 

$D) Омили муҳит ва љараёни корӣ, ки дар шароитҳои муқарраргардида 

(шиддатнокӣ, давомнокӣ ва ѓайра) метавонанд ба бемориҳои касбӣ, 

қобилияти сусти муваққатӣ ё устувории корӣ, ба вуљуд овардани 

бемориҳои сироятӣ, зарар ба саломатӣ ва насли инсон оварда расонад. 

$E) зиндагии осоишта доштан, ҷойи кори хуб пайдо кардан. 

 

@13.Меҳнати вазнин чист? 

$A) Яке аз омили љараёни корӣ, ки инъикоскунандаи бартарии системаи 

марказии асаб, узвҳои ҳиссиёт, муҳити таъсиркунандаи кормандон аст 

мебошад. 

$B) Яке аз омилҳои асосии љараёни корӣ, ки фаъолияти меҳнатии инсонро 

бо воситаи меҳнати љисмонӣ инъикос менамояд. 



$С) Омилҳои муҳит ва раванди меҳнатӣ, ки метавонад ба осеб, бемории 

шадид ва ё якбора бад  шудани саломатӣ ва ҳатто марги ногаҳонӣ оварда 

расонад. 

$D) Омилҳои психофизиолигӣ бо роҳҳои гуногун, ки ба ҳолати равонии 

инсон хос ҳастанд, ба организми инсон таъсири манфии худро мерасонанд. 

$E) Яке аз омилҳои асосии таҳсил кардан, имтиҳон супоридан. 

 

@14.Меҳнати шиддатнок чист? 

$A) Яке аз омилҳои асосии љараёни корӣ, ки фаъолияти меҳнатии инсонро 

бо воситаи меҳнати љисмонӣ бо шиддат инъикос менамояд. 

$B) Омилҳои муҳит ва раванди меҳнатӣ, ки метавонад ба осеб, бемории 

шадид ва ё якбора бад  шудани саломатӣ ва ҳатто марги ногаҳонӣ оварда 

расонад. 

$С) Омилҳои психофизиолигӣ бо роҳҳои гуногун, ки ба ҳолати равонии 

инсон хос ҳастанд, ба организми инсон таъсири манфии худро мерасонанд. 

$D) Яке аз омили љараёни корӣ, ки инъикоскунандаи бартарии системаи 

марказии асаб, узвҳои ҳиссиёт, муҳити таъсиркунандаи кормандон аст. 

$E) Яке аз омилҳои зиндагии шоиста доштан, ки дар натиҷаи талошҳои 

пайваста ба даст меояд. 

 

@15.Омилҳои муҳити корӣ (истеҳсолӣ) кадоманд?  

$A) Маҷмӯи омилҳои раванди меҳнат ва муҳити истеҳсолиро меноманд, ки 

ҳангоми иҷрои кор ба қобилияти корӣ ва саломатии кормандон таъсири 

бевосита мерасонад. 

$B) Омилҳои хатарнок ва зараровари љисмонӣ  

$С) Маҷмӯи омилҳои раванди меҳнат ва муҳити истеҳсолиро меноманд, ки 

ҳангоми иҷрои кор ба қобилияти корӣ ва саломатии кормандон таъсири 

намерасонад.   

$D) Аз меҳнати љисмонӣ то меҳнати иљтимоӣ-равонӣ(фикрӣ) фаҳмида 

мешавад, ки дар он фаъолияти инсон назаррас аст ва ҳамаи ин бо роҳҳои 

гуногун ба организми инсон таъсир мерасонанд.  

$E) Маҷмӯи меҳнатҳои дастаҷамъонаро дар ташкилот ба вуҷуд овардан. 

 

@16.Се ҳадафи стратегии Тољикистонро номбар кунед. 

$A)  Таъмини истиқлолияти энергетикӣ, аз бунбасти  коммуникатсионӣ  

раҳоӣ  бахшидани  кишвар,  ҳифзи амнияти озуқаворӣ. 



$B) Таҳкими истиқлолияти миллӣ, аз бунбасти  коммуникатсионӣ  раҳоӣ  

бахшидани  кишвар, рушди соҳаи фарҳанг. 

$С) Таъмири муассисаҳои фарҳангӣ-фароѓатӣ, таъмин бо мутахассисони 

касбӣ, дурнамои соҳаи кишоварзӣ. 

$D) Таъмини истиқлолияти энергетикӣ,  ҳифзи амнияти озуқаворӣ, рушди 

соҳаи маориф. 

$E) Таҳкими беҳдошти саломатии аҳолӣ, таъмини амнияти иттилоотӣ, 

баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии нақлиёти мусофиркаш дар 

пойтахти кишвар. 

 

@17.Омили зараровари истеҳсолӣ чист? 

$A) омили муҳит ва љараёни корӣ, ки дар шароитҳои муқарраргардида 

(шиддатнокӣ, давомнокӣ ва ѓайра) метавонанд ба бемориҳои касбӣ, 

қобилияти сусти муваққатӣ ё устувории корӣ, ба вуљуд овардани 

бемориҳои сироятӣ, зарар ба саломатӣ ва насли инсон оварда расонад 

мебошад. 

$B) Маҷмӯи омилҳои раванди меҳнат ва муҳити истеҳсолиро меноманд, ки 

ҳангоми иҷрои кор ба қобилияти корӣ ва саломатии кормандон таъсир 

намерасонад. 

$С) Омилҳои муҳит ва раванди меҳнатӣ, ки метавонад ба осеб, бемории 

шадид ва ё якбора бад шудани саломатӣ ва ҳатто марги ногаҳонӣ оварда 

расонад. 

$D) Омили муҳит ва љараёни корӣ, ки ба бемориҳои зуком ва қобилияти 

сусти муваққатӣ боис намегардад мебошад. 

$E) Аз ҳад зиёд будани рушноӣ 

 

@18.Омили таҳдиди меҳнат чист? 

$A) Омилҳои муҳит ва раванди меҳнатӣ, ки метавонад ба осеб, бемории 

шадид ва ё якбора бад шудани саломатӣ ва ҳатто марги ногаҳонӣ оварда 

расонад. 

$B) Омили муҳит ва љараёни корӣ, ки дар шароитҳои муқарраргардида 

(шиддатнокӣ, давомнокӣ ва ѓайра) метавонанд ба бемориҳои касбӣ, 

қобилияти сусти муваққатӣ ё устувории корӣ, ба вуљуд овардани 

бемориҳои сироятӣ, зарар ба саломатӣ ва насли инсон оварда расонад 

$С) Тартиби пардохти андоз аз љониби шахсони ҳақиқӣ ва ҳуқуқӣ 

мутобиқи талаботи қонун. 



$D) Хислати манфии корманд ё шахси масъул, ки дар надоштани ҳисси 

масъулият, бепарвоӣ ва саҳлангорӣ зоҳир мегардад. 

$E) Омили меҳнате, ки дар љараёни он корманд ҳамеша бо тарсу таҳдид 

фаъолият мекунад. 

 

@19.Омилҳои хатарнок ва зараровари љисмонӣ кадомҳоянд? 

$A) Ҳаракати дастгоҳҳо  

$B) Аз ҳад зиёд будани рушноӣ 

$С) Нокифоя будани рўшноӣ  

$D) Шиддати баланди қувваи барқ, майдонҳои магнитӣ 

$E) Омили меҳнате, ки дар љараёни он корманд ҳамеша бо тарсу таҳдид 

фаъолият мекунад. 

 

@20.Мутобиқи кадом қонун ҳар шахс ба меҳнат, интихоби касб, кор, 

ҳифзи меҳнат ва ҳимояи иҷтимоӣ аз бекорӣ ҳақ дорад? 

$A) Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон. 

$B) Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ”. 

$С) Низоми мақомоти давлатӣ, ки бо ёрии онҳо функсияи ҳокимияти 

давлатӣ амалӣ мегардад. 

$D) Кодекси меҳнати Љумҳурии Тољикистон. 

$E) Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 

@21.Вазифаҳои корманд оид ба риояи меҳнат аз чӣ иборат аст 

$A) Мутобиқи шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ вазифаи хешро софдилона 

иҷро намуда, бо молу мулки корфармо эҳтиёткорона муносибат намояд. 

$B) Ба роҳбари корхона содиқона хизмат намояд.      

$С) Интизоми меҳнатӣ ва технологияро риоя накунад. 

$D) Бехатарии роҳбари ташкилотро таъмин намояд.  

$E) Дар пайдо кардани роҳу усулҳои нави корӣ фаъол бошад. 

 

@22.Муҳлати шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ кадом аст? 

$A) ба муҳлатҳои муайян ва номуайян  

$B) ба муҳлати иҷрои кори номуайян. 

$С) ба муҳлати иҷрои кори озмоишӣ. 

$D) ба муҳлати иҷрои кори муваққатӣ. 

$E) ба муҳлати иҷрои кори беохир. 



 

@23. Намудҳои шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ:  

$A) хаттӣ ва ё шифоҳӣ  

$B) дастурӣ. 

$С) шифоҳӣ. 

$D) супоришӣ. 

$E) дархостӣ 

 

@24.Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи ҳифзи меҳнат” 

нисбати кадом шахсон татбиқ мегардад? 

$A) кормандоне, ки қобилияти корӣ доранд. 

$B) кормандоне, ки бо корфармоён дар муносибатҳои меҳнатӣ қарор 

надоранд. 

$С) кормандоне, ки қобилияти корӣ надоранд. 

$D) кормандоне, ки ба корҳои шабона ҷалб шудаанд. 

$E) корфармоён, инчунин шаҳрвандоне, ки мутобиқи ҳукми суд мавриди 

ҷазо қарор доранд ва бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба кори 

пардохтшаванда ҷалб карда мешаванд 

 

@25.Кадоме аз ин санадҳо  ба соҳаи меҳнат тааллуқ доранд? 

$A) Кодекси меҳнати Љумҳурии Тољикистон. 

$B) Қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ. 

$С) Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар 

воситаҳои ахбори омма”. 

$D) Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи табъу нашр”. 

$E) Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 

@26.Ваколатҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи 

меҳнат: 

$A) татбиқ намудани самтҳои асосии сиёсати ягонаи давлатӣ дар соҳаи 

ҳифзи меҳнат; 

$B) қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар бораи ҳифзи меҳнат дар доираи 

салоҳияти худ; 

$С) мусоидат ба таҳия ва татбиқи барномаҳои мақсадноки ҷумҳуриявӣ, 

соҳавӣ ва минтақавӣ оид ба беҳдошти шароит ва ҳифзи меҳнат ва назорати 

иҷрои онҳо; 



$D) тадбиқи кафолатҳои ҳуқуқи кормандон ба ҳифзи меҳнат; 

$E) ҷамъиятест, ки фонди оинномавии он ба миқдори муайяни сармоя 

тақсим шудааст; 

 
@27.Уҳдадории кормандон оид ба риояи талаботҳои бехатарии меҳнат 

ва қоидаҳои меҳнатӣ: 

$A) талаботи ҳифзи меҳнатро, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар 

накардаанд, риоя намояд; 

$B) аз муоинаи ҳатмии пешаки (ҳангоми ба кор қабул шудан), марҳилави 

(дар давоми фаъолияти мехнатӣ), инҷунин аз муоинаи пешазбастии тиббӣ 

(ташхисӣ) дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузори гузарад. 

$С) шароити дахлдори бехатар ва ҳифзи меҳнатро дар ҳар як ҷойи корӣ 

таъмин кунад.  

$D) ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот ва бемориҳои касбиро бо тартиби 

муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тафтиш намояд. 

$E) дар шиносоии ҳамкорони худ бо талаботи ҳифзи меҳнат мусоидат 

намояд. 

 

@28.Уҳдадории корфармо оид ба таъмини ҳифзи меҳнат: 

$A) бехатарии кормандон дар истифодаи биноҳо, иншоот, таҷҳизот, амалӣ 

намудани ҷараёни технологӣ, инчунин ашёи хом ва маводи дар истеҳсолот 

истифодашаванда мебошад. 

$B) истифодаи воситаҳои муҳофизати инфиродӣ ва коллективии 

кормандон; 

 $С) низоми меҳнат ва истироҳати кормандон мутобиқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

$D) хизматрасонии санитарию маишӣ ва муолиҷавию профилактикии 

кормандонро мутобиқи талаботи ҳифзи меҳнат таъмин намояд. 

$E) саҳеҳияти пардохти ҷубронпулӣ барои корҳои вазнин ва корҳои дорои 

шароити хатарнок муайян намояд. 

 

@29.Мақсад аз гузаронидани экспертизаи давлатии шароити меҳнат 

дар чист? 

$A) сифати гузаронидани аттестатсияи ҷойҳои корӣ аз рўи шароити меҳнат 

мебошад. 

$B) мутобиқи натиҷаҳои сертификатсияи корҳо оид ба ҳифзи меҳнат дар 

ташкилотҳо пешниҳодҳои худро иброз намояд. 



$С) назорати шароит ва ҳифзи меҳнат. 

$D) саҳеҳияти пардохти ҷубронпулӣ барои корҳои вазнин ва корҳои дорои 

шароити хатарнок муайян намояд. 

$E) ҷамъиятест, ки фонди оинномавии он ба миқдори муайяни сармоя 

тақсим шудааст; 

 

@30.Ҳуқуқҳои нозирон ва шахсони ваколатдор (боваринок) оид ба 

ҳифзи меҳнати иттифоқҳои касаба ва дигар мақомоти намояндагии 

ваколатдори кормандон: 

$A) аз ҷониби корфармоён риоя гардидани қонунгузорӣ дар бораи ҳифзи 

меҳнатро назорати иттифоқҳои касаба мебошад; 

$B)  экспертизаи мустақилонаи шароити меҳнат ва таъмини бехатарии 

кормандони ташкилотро гузаронанд. 

$С) дар таҳияи лоиҳаҳои санадҳои зерқонунӣ дар бораи ҳифзи меҳнат 

иштирок намоянд. 

$D) ба корфармоён дар бораи бартараф кардани вайронкуниҳои 

ошкоршудаи талаботи ҳифзи меҳнат додани амрномаҳои ҳатмиро ба амал 

бароранд. 

$E) низоми меҳнат ва истироҳати кормандон мутобиқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 

@31.Мафҳумҳои асосие, ки дар Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар 

бораи ҳифзи меҳнат” истифода бурда шудаанд: 

$A) Ҳифзи меҳнат, шароити бехатари меҳнат мебошанд. 

$B) Конкурс, мусобиқа, ихтисос, мутахассиси касбӣ, довталаб. 

$С) омили хатарноки истеҳсолӣ, омили зараровари истеҳсолӣ, озмун.             

- шароити меҳнат, , қоидаҳои ҳаракат. 

$D) экспертизаи мустақилонаи шароити меҳнат ва таъмини бехатарии 

кормандони ташкилотро гузаронанд. 

 

@32.Кӯмакпулии яквақта барои ҷуброни зарар вобаста ба маъюбии 

корманд чӣ миқдор пардохта мешавад? 

$A) Ба андозаи на камтар аз музди меҳнати чормоҳаи ҷабрдида . 

$B) Ба андозаи на камтар аз музди меҳнати панҷмоҳаи ҷабрдида . 

$С) Ба андозаи на камтар аз музди меҳнати ҳафтмоҳаи ҷабрдида. 

$D) Ба андозаи на камтар аз музди меҳнати нуҳмоҳаи ҷабрдида. 



$E) Ташкилот ё вориси ҳуқуқии он вазифадор аст, ки ба корманде, ки дар 

натиҷаи ходисаи нохуш дар истеҳсолот маъюб шудааст 

 

@33.Ҷуброни зарар вобаста ба фавти корманд то кадом андоза пардохт 

мегардад? 

$A) Ҳангоми фавти корманд, ба оилаи ў илова ба маблағе, ки барои 

шахсони дар таъминоти ў буда муқаррар шудааст, ба андозаи на камтар аз 

музди меҳнати ҳафтмоҳаи фавтида кўмакпулии яквақта дода мешавад. 

Тартиби додани чунин кўмакпулиро санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муқаррар мекунанд мебошад 

$B) Ба андозаи на камтар аз музди меҳнати шашмоҳаи фавтида кўмакпулии 

яквақта дода мешавад.  

$С) Ба андозаи на камтар аз музди меҳнати ҳаштмоҳаи фавтида 

кўмакпулии яквақта дода мешавад.  

$D) Ба андозаи на камтар аз музди меҳнати панљмоҳаи фавтида 

кўмакпулии яквақта дода мешавад.  

$E) низоми меҳнат ва истироҳати кормандон мутобиқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 

@34.Вазифаҳои корфармо дар самти интизоми меҳнат: 

$A) интизоми меҳнат ва истеҳсолотро таъмин намояд. 

$B) аз корманд иҷрои амалҳои ғайриқонунӣ, инчунин амалҳоеро, ки ба 

ӯҳдадориҳои меҳнатии корманд вобастаанд  

$С) қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба меҳнатро то андозае риоя 

кунад. 

$D) ҳангоми соатҳои корӣ истироҳат намояд. 

$E) дар ҷараёни кор ба кормандон беэътиноӣ намояд. 

 

@35.Вазифаҳои корманд дар самти интизоми меҳнат: 

$A) Риояи тартиботи дохилии меҳнатӣ. 

$B) Риояи қоидаҳои техникии муқаррарнашуда. 

$С) Риояи амру дастурҳои корманд. 

$D) Риояи амру дастурҳои корфамо, ки ба ӯҳдадориҳои меҳнатии ӯ дохил 

намешаванд. 

$E) Риояи талаботҳои ҳамкорон ва хешу ақрабои онҳо. 

 

@36.Намудҳои ҳавасмандгардонии меҳнат: 



$A) эълони мукофот; 

$B) додани раҳматнома; 

$С) мукофотонидан бо тўҳфаи ночиз; 

$D) сарфароз гардондан бо ифтихорнома; 

$E) изҳори миннатдорӣ кардан ба корманд. 

 

@37.Синни ниҳоӣ дар фаъолияти меҳнатӣ: 

$A) Занҳо-58, мардон-63. 

$B) Занҳо-54, мардон-58. 

$С) Занҳо-64, мардон-54. 

$D) Занҳо-60, мардон-50. 

$E) Занҳо-69, мардон-79. 

 

@38.Намудҳои муљозоти интизомӣ нисбат ба корманд: 

$A) танбеҳ. 

$B) сарзаниш. 

$С) Занҳо-58, мардон-63.. 

$D) аз вазифа озод кардан. 

$E) танбеҳи қатъӣ. 

 

@39.Татбиқи муҷозоти интизомӣ нисбат ба корманд: 

$A) баъди ошкор шудани кирдори корманд. 

$B) дар вақти бемории корманд 

$С) дар вақти рухсатӣ будани корманд. 

$D) дар вақти дар сафари хизматӣ будани корманд. 

$E) баъди пинҳон шудани кирдори корманд. 

 

@40.Муҳлати амали муҷозоти интизомӣ зиёда:  

$A) зиёда аз шаш моҳ буда наметавонад. 

$B)  зиёда аз як сол буда метавонад. 

$С) зиёда аз як сол буда наметавонад. 

$D) зиёда аз шаш моҳ буда метавонад. 

$E) зиёда аз ду сол буда метавонад. 

 

@41.Бехатарии фарҳанги ҳаёт ва фаъолият гуфта ин: 



$A) ҳолати ташаккули одамон, гурўҳҳои иљтимоӣ, љамъият, тавсифи 

муносибатҳо ба масъалаҳои таъмини бехатарии ҳаёт ва фаъолияти меҳнатӣ 

ва аз ҳама муҳим фаъолнокии фаъолияти амалӣ љиҳати паст намудани 

хатарҳои рўзмарра мебошад 

$B) самаранокии интихоб ва љобаљогузории кормандон аз ҳама муҳим 

фаъолнокии фаъолияти амалӣ љиҳати паст намудани хатарҳои рўзмарра 

мебошад 

$С) мукофотонидан барои дастовардҳои инфиродӣ ва инчунин коллективӣ 

аз ҳама муҳим фаъолнокии фаъолияти амалӣ љиҳати паст намудани 

хатарҳои рўзмарра мебошад 

$D) ҳолати таназзули одамон, гурўҳҳои иљтимоӣ ва љамъият, тавсифи 

муносибатҳо. 

$E) маљмўи мукаммали намудҳои фаъолияти инсонӣ мебошад. 

 

@42.Мафҳуми омехтаи ва «бехатарӣ» дар Љумҳурии Тољикистон кай 

ба миён омада буд? 

$A) баъд аз сар задани Љанги бузурги ватанӣ дар соли 1941 ҳангоми таҳлили 

сабабҳо ва оқибатҳои он ба миён омада буд. 

$B) баъд аз сар задани садамаи ҳастаии Фукусимо дар соли 2012 ҳангоми 

таҳлили сабабҳо ва оқибатҳои он ба миён омада буд. 

$С) баъд аз сар задани садамаи ҳастаии Тошкент дар соли 1996 ҳангоми 

таҳлили сабабҳо ва оқибатҳои он ба миён омада буд. 

$D) баъд аз сар задани садамаи ҳастаии Чернобил дар соли 1986 ҳангоми 

таҳлили сабабҳо ва оқибатҳои он ба миён омада буд.  

$E) баъд аз сар задани ҷанги сард байни Иттифоқи Шӯравӣ ва Амрико дар 

соли 1960. 

 

@43.Шарикии иљтимоӣ гуфта ин: 

$A) шарике аз усулҳои нав дар самти ҳуқуқи меҳнат буда, барои тезутунд 

намудани мухолифатҳои (баҳсҳои) байни кормандон ва корфармоён, ки 

барои манфиатҳои худ тибқи муқаррарот талош мекунанд, хизмат мекунад 

мебошад. 

$B) тартиби интихоби довталабон барои ишѓоли мансабҳои холии 

маъмурии хизмати давлатӣ бо роҳи муайян намудани дараљаи мутобиқати 

онҳо ба талаботи тахассусии мансаби ишѓолшаванда. 

$С) яке аз усулҳои соҳаи меҳнат мебошад, ки дар муносибатҳои коллективӣ 

истифода бурда мешавад. 



$D) яке аз усулҳои нав дар самти ҳуқуқи меҳнат буда, барои ба танзим 

даровардани мухолифатҳои (баҳсҳои) байни кормандон ва корфармоён, ки 

барои манфиатҳои худ тибқи муқаррарот талош мекунанд, хизмат мекунад. 

$E) маљмўи мукаммали намудҳои фаъолияти инсонӣ мебошад. 

 

@44.Љонибҳои шарикии иљтимоӣ: 

$A) кормандон ва корфармоён бо намояндагони худ мебошанд. 

$B) кормандон ва корфармоён бе намояндагони худ намебошад. 

$С) танҳо кормандон. 

$D) танҳо корфармоён. 

$E) кормандон, корфармоён ва миёнаравҳо.  

 

@45.Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи ҳифзи меҳнат» кай 

қабул шудааст? 

$A) 19 майи соли 2009; 

$B) 27 майи соли 2005; 

$С) майи соли 2007; 

$D) 11 марти соли 2011; 

$E) 31 майи соли 2008. 

 

@46.Шарикии иљтимоӣ дар кадом шаклҳо ба танзим? 

$A) машваратҳои (музокироти) якљониба љиҳати ба танзим даровардани 

муносибатҳои меҳнатӣ, таъмини кафолати ҳуқуқи кормандон ва такмил 

додани қонунгузориҳои соҳаи меҳнат ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

соҳавӣ мебошад; 

$B) истифодаи воситаҳои муҳофизати инфиродӣ ва коллективии 

кормандон; 

$С) музокироти дастаљамъона (коллективӣ) оид ба омода намудани 

лоиҳаҳои шартномаҳои коллективӣ, созишнома ва бастани шартномаҳои 

коллективӣ, шартномаҳо; 

$D) низоми меҳнат ва истироҳати кормандон мутобиқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) бемамоният роҳ додани шахсони мансабдори мақомоти идоракунии 

давлатии ҳифзи меҳнат ба тафтиши ҷараёни кор 

 

@47.Омилҳои ба вуљуд омадани шарикии иљтимо: 



$A) маљмўи мукаммали намудҳои фаъолияти инсонӣ мебошад. 

$B) Гузаронидан ба кори дигари доимӣ. 

$С) Қатъ шудани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ. 

$D) Бекор кардани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ бо ташаббуси 

корманд 

$E) Меҳнати маҷбурӣ. 

 

@48.Аттестатсияи ҷойҳои кор оид ба меҳнат:  

$A) тартиби муайян намудани мувофиқати хизматчии давлатӣ ва маъмурӣ 

ба мансаби ишѓолнамуда бо роҳи баҳодиҳӣ ба иљрои уҳдадориҳои 

мансабӣ, сатҳи дониш, малака ва тайёрии касбӣ. 

$B) тафтишоти ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот. 

$С) системаи дар ҷойи мушаххаси кор ба ҳисоб гирифтан, таҳлил ва ба 

таври маҷмўъ арзёбӣ кардани ҳамаи омилҳои муҳити истеҳсолӣ, ҷараёни 

меҳнати вазнин ва пуршиддате, ки ба қобилияти корӣ ва саломатии 

корманд дар рафти фаъолияти меҳнатӣ таъсир мерасонанд; 

$D) назорати давлатии риояи таъмини озуқаворӣ 

$E) бемамоният роҳ додани шахсони мансабдори мақомоти идоракунии 

давлатии ҳифзи меҳнат ба тафтиши ҷараёни кор 

 

@49.«Ҷойҳои корӣ» чист.   

$A) ҳамаи ҷойҳое, ки дар онҳо кормандон бояд ба иҷрои кор машғул 

бошанд ва бевосита ё бавосита таҳти назорати корфармо қарор доранд; 

$B) интихоби довталабон. 

$С) баргузории аттестатсия. 

$D) ҳамаи ҷойҳое, ки дар онҳо кормандон бояд ба иҷрои кор машғул 

бошанд ва бевосита ё бавосита таҳти назорати корфармо қарор надоранд; 

$E) бакоргирӣ ва интихоби ҳайат. 

 

@50.Мафҳуми «меҳнат»-ро шарҳ диҳед. 

$A) Кор, машѓулият. 

$B) Истироҳат. 

$С) Тавсиянома; 

$D) Тавсифи кормандон. 

$E) Мусоҳибаи бакоргирӣ. 

 



@51.Қоидаҳои ҳифзӣ меҳнат чист: 

$A) воситаҳое, ки барои пешгирӣ ё кам кардани таъсири омилҳои хатарнок 

ё зараровари истеҳсолӣ ба кормандон истифода бурда мешаванд мебошад; 

$B) беморие, ки бар асари таъсири омилҳои хатарнок ё зараровари 

истеҳсолӣ ба корманд пайдо шудааст; 

$С) маҷмўи амали одамон бо истифода аз олоти меҳнате, ки барои табдил 

додани заҳираҳо ба маҳсулоти тайёр зарур мебошад ва аз истеҳсолот ва 

коркарди навъҳои гуногуни ашёи хом, сохтмон, иҷрои корҳо ва иҷрои 

намудҳои гуногуни хизматрасонӣ таркиб меёбад; 

$D) санади меъёрии ҳуқуқии дорои талабот оид ба ҳифзи меҳнатест, ки 

иҷрояш барои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ҳангоми машғул шудан бо ҳар 

намуди фаъолият, аз ҷумла дар мавриди тарҳрезӣ, сохтмон ва истифодаи 

объектҳо, ихтирои мошинҳо, механизмҳо ва таҷҳизоти дигар, таҳияи 

равандҳои технологӣ, ташкили истеҳсолот ва меҳнат ҳатмӣ мебошад. 

$E) маљмўи мукаммали намудҳои фаъолияти инсонӣ мебошад. 

 

@52.Воситаҳои муҳофизати инфироди ва кормандон: 

$A) воситаҳое, ки барои пешгирӣ ё кам кардани таъсири омилҳои хатарнок 

ё зараровари истеҳсолӣ ба кормандон истифода бурда мешаванд 

мебошанд; 

$B) беморие, ки бар асари таъсири омилҳои хатарнок ё зараровари 

истеҳсолӣ ба корманд пайдо шудааст; 

$С) маҷмўи амали одамон бо истифода аз олоти меҳнате, ки барои табдил 

додани заҳираҳо ба маҳсулоти тайёр зарур мебошад ва аз истеҳсолот ва 

коркарди навъҳои гуногуни ашёи хом, сохтмон, иҷрои корҳо ва иҷрои 

намудҳои гуногуни хизматрасонӣ таркиб мебошад меёбад; 

$D) санади меъёрии ҳуқуқии дорои талабот оид ба ҳифзи меҳнатест, ки 

иҷрояш барои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ҳангоми машғул шудан бо ҳар 

намуди фаъолият, аз ҷумла дар мавриди тарҳрезӣ, сохтмон ва истифодаи 

объектҳо, ихтирои мошинҳо, механизмҳо ва таҷҳизоти дигар, таҳияи 

равандҳои технологӣ, ташкили истеҳсолот ва меҳнат ҳатмӣ мебошад. 

$E) бемамоният роҳ додани шахсони мансабдори мақомоти идоракунии 

давлатии ҳифзи меҳнат ба тафтиши ҷараёни кор 

 

@53.Фаъолияти истеҳсоли гуфта: 

$A) маҷмўи амали одамон бо истифода аз олоти меҳнате, ки барои табдил 

додани заҳираҳо ба маҳсулоти тайёр зарур мебошад ва аз истеҳсолот ва 



коркарди навъҳои гуногуни ашёи хом, сохтмон, иҷрои корҳо ва иҷрои 

намудҳои гуногуни хизматрасонӣ таркиб меёбад мебошад; 

$B) беморие, ки бар асари таъсири омилҳои хатарнок ё зараровари 

истеҳсолӣ ба корманд пайдо шудааст; 

$С) воситаҳое, ки барои фаъолияти истеҳсоли ё кам кардани таъсири 

омилҳои хатарнок ё зараровари истеҳсолӣ ба кормандон истифода бурда 

мешаванд; 

$D) санади меъёрии ҳуқуқии дорои талабот оид ба ҳифзи меҳнатест, ки 

иҷрояш барои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ҳангоми машғул шудан бо ҳар 

намуди фаъолият, аз ҷумла дар мавриди тарҳрезӣ, сохтмон ва истифодаи 

объектҳо, ихтирои мошинҳо, механизмҳо ва таҷҳизоти дигар, таҳияи 

равандҳои технологӣ, ташкили истеҳсолот ва меҳнат ҳатмӣ мебошад. 

$E) ҳатмӣ набудани суғуртаи ҳатмии иҷтимоии кормандон аз ҳодисаҳои 

нохуш дар истеҳсолот ва бемориҳои касбӣ; 

 

@54.Бемории касбӣ: 

$A) беморие, ки бар асари таъсири омилҳои хатарнок ё зараровари 

истеҳсолӣ ба корманд пайдо шудааст мебошад; 

$B) воситаҳое, ки барои пешгирӣ ё кам кардани таъсири омилҳои хатарнок 

ё зараровари истеҳсолӣ ба кормандон истифода бурда мешаванд; 

$С) маҷмўи амали одамон бо истифода аз олоти меҳнате, ки барои табдил 

додани заҳираҳо ба маҳсулоти тайёр зарур мебошад ва аз истеҳсолот ва 

коркарди навъҳои гуногуни ашёи хом, сохтмон, иҷрои корҳо ва иҷрои 

намудҳои гуногуни хизматрасонӣ таркиб меёбад; 

$D) санади меъёрии ҳуқуқии дорои талабот оид ба ҳифзи меҳнатест, ки 

иҷрояш барои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ҳангоми машғул шудан бо ҳар 

намуди фаъолият, аз ҷумла дар мавриди тарҳрезӣ, сохтмон ва истифодаи 

объектҳо, ихтирои мошинҳо, механизмҳо ва таҷҳизоти дигар, таҳияи 

равандҳои технологӣ, ташкили истеҳсолот ва меҳнат ҳатмӣ мебошад. 

$E) ҳатмӣ набудани суғуртаи ҳатмии иҷтимоии кормандон аз ҳодисаҳои 

нохуш дар истеҳсолот ва бемориҳои касбӣ; 

 

@55.Аттестатсияи хизматчиён кай гузаронида мешавад? 

$A) Дар шаш моҳ як маротиба. 

$B) Дар се сол як маротиба. 

$С) Дар панљ сол як маротиба. 

$D) Дар ҳафт сол як маротиба. 



$E) ҳамасола гузаронида мешавад. 

 

@56.Яке аз шартҳои муҳими рушди ҳайати ташкилот: 

$A) Љобаљогузории дурусти кадрҳо. 

$B) Љобаљогузории синнусолии кадрҳо. 

$С) Баргузории аттестатсия. 

$D) Интихоби довталабон. 

$E) Тарғиби фаъолияти корхона тавассути ВАО. 

 

@57.Кафолатҳои давлат бо мақсади таъмини ҳуқуқи кормандон ба 

ҳифзи меҳнат: 

$A) ҳатмӣ будани суғуртаи ҳатмии иҷтимоии кормандон аз ҳодисаҳои 

нохуш дар истеҳсолот ва бемориҳои касбӣ мебошад; 

$B) муҳофизати судии ҳуқуқи кормандон ба ҳифзи меҳнат аз амалҳои 

ғайриқонунии корфармоён ва шахсони мансабдор; 

$С) гузаронидани санҷиши шароит ва ҳифзи меҳнат дар ташкилотҳо. 

$D) давомнокии вақти корӣ, ки барои истеҳсолоти воҳиди маҳсулот ё 

иҷрои ҳаҷми кори муайян лозим аст; 

$E) Дар панљ сол як маротиба. 

 

@58.Сарчашмаи Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи ҳифзи 

меҳнат». 

$A) Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон 

$B) Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи мурољиати шаҳрвандӣ». 

$С) Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи иттилоот». 

$D) Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бо коррупсия». 

$E) Низомномаи дохили ташкилот. 

 

@59.Мақсад аз ташкили хадамоти ҳифзи меҳнат дар ташкилотҳо: 

$A) Барои ташкили кори ҳифзи меҳнат дар ташкилотҳо бо теъдоди 

кормандон зиёда аз 50 нафар мебошад. 

$B) Барои ташкили кори ҳифзи меҳнат дар ташкилотҳо бо теъдоди 

кормандон зиёда аз 100 нафар аст. 

$С) Барои гузаронидани озмун. 

$D) Барои аз байн бурдани мухолифат ё баҳсҳои кормандон аст. 

$E) Дар панљ сол як маротиба. 



 

@60.Мафҳуми «эъломия»-ро шарҳ диҳед. 

$A) Изҳорот, баёноти расмӣ. 

$B) Муаррифии корманд. 

$С) Иваз кардани љойи (вазифа) якдигар тавассути эълони пешакӣ. 

$D) Кишвар ё давлате, ки расман истиқлолияти худро эълон мекунад. 

$E) Тафсир, шарҳи ҳолат. 

 

@61.Кодекси меҳнати Љумҳурии Тољикистон кай қабул шудааст? 

$A) 23 июли соли 2016. 

$B) 25 июни соли 1990. 

$С) 10 апрели соли 2000 

$D) 30 феврали соли 2016 

$E) 15 майи соли 2006 

 

@62.Сарчашмаҳои маблағгузории ҳифзи меҳнат: 

$A) Маблағгузории ҳифзи меҳнат аз ҳисоби маблағҳои ҳамасолаи 

пешбинишавандаи буҷети давлатӣ, корфармоён ва манбаъҳои дигаре, ки 

қонунгузорӣ манъ нанамудааст, мебошад. 

$B) Маблағгузории ҳифзи меҳнат, ки дар буҷетҳои дахлдор бо сархати 

алоҳида ҷудо карда мешавад, барои нигоҳдории мақомоти идоракунии 

ҳифзи меҳнат истифода бурда мешавад. 

$С) Ҳар як ташкилот ҳар сол барои ҳифзи меҳнат дар ҳаҷми муайянгардида 

дар асоси шартномаи коллективӣ (созишнома) маблағҳои зарурӣ ҷудо 

менамояд. Кормандони ташкилот ба ин мақсад ягон хароҷоти иловагиро 

анҷом намедиҳанд. 

$D) Маблағгузории ҳифзи меҳнат, ки дар буҷетҳои дахлдор бо сархати 

алоҳида ҷудо карда мешавад, барои гузаронидани корҳои илмию 

тадқиқотӣ, иҷрои барномаҳои мақсадноки давлатӣ оид ба ҳифзи меҳнат 

истифода бурда мешавад. 

$E) ҳатмӣ набудани суғуртаи ҳатмии иҷтимоии кормандон аз ҳодисаҳои 

нохуш дар истеҳсолот ва бемориҳои касбӣ; 

 

@63.Назорати давлатии риояи қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрӣ дар 

бораи ҳифзи меҳнатро кадом мақоми давлатӣ амалӣ менамоянд: 



$A) Мақомоти махсуси аз тарафи давлат ваколатдор, ки дар фаъолияташон 

аз ташкилотҳо ва мақомоти болоӣ вобаста нестанд мебошад. 

$B) Донишкадаи идоракунии давлатӣ. 

$С) Агентии хизмати давлатӣ. 

$D) Вазорати маориф ва илми Љумҳурии Тољикистон. 

$E) Вазорати корҳои дохилаи Љумҳурии Тољикистон. 

 

@64.Ҳуқуқи шахсони мансабдор ваколатдори назорати давлатии 

риояи қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрӣ оид ба ҳифзи меҳнат дар 

мавриди иҷрои уҳдадориҳои худ:  

$A) бомамоният, дар сурати иҷрои талаботи қонунгузорӣ, бо надоштани 

хуҷҷатҳои дахлдор бо мақсади гузаронидани санҷиши ташкилотҳо, 

новобаста аз шакли моликият ва тобеияти идоравӣ, ба ташкилот ворид 

шаванд мебошад; 

$B) бо тартиби муқарраргардида ҳодисаҳои нохушро дар истеҳсолот 

тафтиш мебошад. 

$С) ҷиҳати таҳлил намунаҳои мавод ва моддаҳои истифодашаванда ё 

коркардшавандаро гиранд. 

$D) дар мурофиаи судӣ ба хайси коршиноси судӣ аз рўи даъво дар бораи 

вайронкунии қонунгузорӣ дар бораи ҳифзи меҳнат ва ҷуброни зарари дар 

истеҳсолот ба саломатии корманд нарасида баромад намуда, хулоса диҳанд.  

$E) дар тафтиши ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот ва бемориҳои касбӣ 

иштирок кунанд, инчунин мустақилона онҳоро тафтиш намоянд. 

 

@65.Ҳуқуқҳои нозирон ва шахсони ваколатдор (боваринок) оид ба 

ҳифзи меҳнати иттифоқҳои касаба ва дигар мақомоти намояндагии 

ваколатдори кормандон: 

$A) аз ҷонибӣ корфармоён равандӣ бакоргирии кормандонро назорат 

кунанд. 

$B) назорати иштироки кормандон, намояндагони онҳо дар идоракунии 

ташкилот. 

$С) назорати иштироки намояндагони кормандон ва корфармоён дар 

бартараф намудани баҳсҳои меҳнатӣ. 

$D) дар тафтиши ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот ва бемориҳои касбӣ 

иштирок кунанд, инчунин мустақилона онҳоро тафтиш намоянд. 



$E) назорати иштироки намояндагони кормандон ва корфармоён дар 

бартараф намудани баҳсҳои меҳнатӣ 

 

@66.Манбаъҳои танзимкунандаи муносибатҳои меҳнатӣ ва 

муносибатҳои ба онҳо вобаста инҳо мебошанд: 

$A) Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи ҳифзи меҳнат”. 

$B) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$С) Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

$D) Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф 

кардааст.  

$E) дар тафтиши ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот ва бемориҳои касбӣ 

иштирок кунанд, инчунин мустақилона онҳоро тафтиш намоянд. 

 

@67.Номгўйи нодурусти идораи амалкунандаи давлатиро муайян 

кунед. 

$A) Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Љумҳурии Тољикистон. 

$B) Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон. 

$С) Вазорати адлияи Љумҳурии Тољикистон. 

$D) Вазорати фарҳанги Љумҳурии Тољикистон. 

$E) Вазорати корҳои хориҷаи Љумҳурии Тољикистон 

 

@68.Кафолати ҳуқуқии давлат ба ҳар як корманд:  

$A) хизматрасонии ройгон барои интихоби касб, омодагии касбӣ, бозомўзӣ 

ва такмили ихтисос мебошад. 

$B) муҳайё намудани кори мувофиқ ба мўҳлати на камтар аз се сол барои 

шахсони бемаълумоти касбӣ. 

$С) таъмини амнияти озуқавории корманд; 

$D) амалӣ кардани корҳои маҷбурии иловагӣ. 

$E) мақомотҳои маҳаллӣ ва марказӣ мебошад; 

 

@69.Субъекти идоракунии ҳайати кормандон. 

$A) роҳбари макоми давлати ва хадамоти кадри мебошад; 

$B) ҳайати кормандон ва субъектҳои хољагидорӣ; 

$С) мақомотҳои маҳаллӣ ва марказӣ мебошад; 

$D) ҳайати асосӣ ва ёрирасон. 



$E) таъмини амнияти озуқавории корманд мебошад; 

 

@70.Марҳилаҳои мутобиқшавии кадрҳо: 

$A) муҳлати санљишӣ, таљрибаомўзӣ дар сохтор, такмили ихтисос, иљрои 

вазифаҳои мушаххас ва мустақилона қабул намудани қарорҳои масъул 

мебошад; 

$B) ташакул додани худшиносии миллии корманд; 

$С) гузаронидан ба мансаби пасттари маъмурии хизмати давлатӣ; 

$D) иловапулӣ ба маоши корманд дар ҳаљми муқаррарнамудаи санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ. 

$E) назорати иштироки намояндагони кормандон ва корфармоён дар 

бартараф намудани баҳсҳои меҳнатӣ. 

 

@71.Шахсоне, ки дар соҳаи муносибатҳои меҳнатӣ ҳуқуқи худро 

поймолшуда меҳисобанд, ба куљо метавонанд мурољиат намоянд? 

$A) метавонанд бо аризаи дахлдор ба суд мурочиат намоянд; 

$B) метавонанд бо аризаи дахлдор ба суди олӣ муроҷиат намоянд; 

$С) метавонанд бе ариза ба суд муроҷиат намоянд; 

$D) метавонанд бо аризаи дахлдор ба Вазорати адлия муроҷиат намоянд. 

$E) метавонанд бо аризаи дахлдор ба корфармо муроҷиат намоянд. 

 

@72.Кадр  - ин: 

$A) ишѓолкунандаи мансабҳо мувофиқи феҳристи муайяншуда, ки дорои 

сифатхои махсуси касбӣ мебошад; 

$B) ишѓолкунандагони мансабҳо, ки мақсади ягона доранд; 

$С) шумораи кормандон, ки аз рўи нақша фаъолият менамоянд; 

$D) шумораи кормандоне, ки собиқаи муайяни корӣ доранд. 

$E) шумораи кормандон, ки мақсадҳои ягона доранд; 

 

@73.Ҳайат – ин:  

$A) ҳамаи аъзоёни коллективи меҳнатӣ, ки амалҳои истеҳсолӣ ва ё 

идоракуниро бечунучаро иљро мекунанд, фаъолияти меҳнатии ҳайати 

идоракунанда асосан бо меҳнати фикрӣ алоқаманд мебошад; 

$B) шумораи кормандон, ки мақсадҳои ягона доранд; 

$С) коллективҳои меҳнатӣ, ки барои манфиати корхона фаъолият 

менамоянд; 



$D) шумораи кормандон, ки тибқи нақша фаъолият менамоянд. 

$E) назорати иштироки намояндагони кормандон ва корфармоён дар 

бартараф намудани баҳсҳои меҳнатӣ. 

 

@74.Идоракунии ҳайат ин: 

$A) маљмўи усулҳои ба ҳам алоқаманди иқтисодӣ, иљтимоӣ ва ташкилӣ 

мебошад, ки самаранокии меҳнат ва кобилияти рақобатпазирии корхонаро 

пурмазмун ва мақсаднок мегардонад идоракунии ҳайат мебошад; 

$B) маљмўи  хизматрасонӣ ва ашёҳое, ки бехатарии инсонро иловатан ба 

бехатарии давлатӣ таъмин менамоянд;  

$С) ташаккули афкори мусбии љомеа, кобилияти рақобатпазирии 

корхонаро пурмазмун ва мақсаднок мегардонад; 

$D) љалб намудани механизмҳои суѓуртавӣ, кобилияти рақобатпазирии 

корхонаро пурмазмун ва мақсаднок мегардонад идоракунии ҳайат 

мебошад.  

$E) корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба таҳдидҳои ҳолатҳои фавқулода, 

кобилияти рақобатпазирии корхонаро пурмазмун ва мақсаднок 

мегардонад идоракунии ҳайат мебошад.  

 

@75.Ташаккули кормандон:  

$A) пешгӯӣ кардани миқдор ва ҳайати кормандон, муайянкунии эҳтиёҷ ба 

кадрҳо, нақшагирии кадрҳо, ба кор қабул кардан ва ҷобаљогузории кадрҳо; 

$B) таҳсили хизматчиёни давлатӣ, таљрибаомўзӣ, љобаљогузории ҳайат, 

дарёфт ва чида гирифтани кадрҳо; 

$С) љобаљогузории ҳайат, дарёфт ва чида гирифтани кадрҳо, банақшагирӣ 

ва љобаљогузории кадрҳо; 

$D) банақшагирӣ ва љобаљогузории кадрҳо. 

$E) ҷорӣ намудани барномаи умумидавлатӣ. 

 

@76.Шаклҳои асосии қабули қарорҳои идоракунӣ кадомҳоянд:  

$A) инфиродӣ, гуруҳӣ, ташкилотӣ ва байниташкилотӣ. 

$B) гуруҳӣ, ташкилотӣ; 

$С) инфиродӣ, гурўҳӣ; 

$D) ѓайриташкилотӣ, гурўҳӣ. 

$E) фардӣ ва дастаҷамъона. 

 



@77.Интихоби кадрҳо тавассути озмун аз рўи чӣ сурат мегирад? 

$A) аз рўи хулоса ва қарори комиссияи озмун; 

$B) аз рўи натиљаи озмун; 

$С) аз рўи қарори роҳбар; 

$D) аз рўи иттилооти хадамоти кадрӣ. 

$E) аз рўи қарори хадамоти кадрӣ 

 

@78.Калимаи «лидер» (lider), ки маънои сарвар, роҳбар, пешворо дорад, 

аз кадом забон гирифта шудааст? 

$A) олмонӣ; 

$B) англисӣ; 

$С) лотинӣ; 

$D) фаронсавӣ; 

$E) русӣ. 

 

@79.Аттестатсияи кормандон: 

$A) Дар соатҳои ѓайрикорӣ гузаронида мешавад. 

$B) Дар соатҳои корӣ гузаронида мешавад. 

$С) Дар рўзҳои истироҳат гузаронида мешавад. 

$D) Дар вақти хўроки нисфирўзӣ гузаронида мешавад. 

$E) Дар вақти табъи болида доштан. 

 

@80.Баҳои комиссияи аттестатсионӣ: 

$A) “1”,”2”,”3”,”4”,”5”. 

$B)”2”,”3”,”4”,”5”. 

$С)”4”,”5”. 

$D) Дар вақти хўроки нисфирўзӣ гузаронида мешавад. 

$E) Дар вақти табъи болида доштан. 

 

$D)”3”,”4”,”5”. 

$E) Тибқи ҷадвали баҳогузории даҳбала. 

 

@81.Ченаки сарфи меҳнати меъёрҳои меҳнатиро муайян кунед:  

$A) меъёри коркард.  

$B) меъёри вақт.  



$С) меъёри хизматрасонӣ. 

$D) меъёри самаранокии меҳнат. 

$E) Тибқи ҷадвали баҳогузории даҳбала. 

 

@82.Шумораи аъзои комиссияи озмунӣ: 

$A) Аз 5 то 7 нафар. 

$B) Аз 1 то 3 нафар. 

$С) Аз 4 то 8 нафар. 

$D) Аз 2 то 4 нафар. 

$E) Аз 3 то 6 нафар. 

 

@83.Андозаи музди меҳнат бо мувофиқаи  кӣ муқаррар карда мешавад? 

$A) байни корманд ва корфармо. 

$B) байни нигаҳбони корхона ва роҳбар. 

$С) байни роҳбар ва раиси корхона 

$D) байни корманд, корфармо ва нигаҳбони корхона. 

$E) байни директори ташкилот ва шӯрои нозирон. 

 

@84.Музди меҳнати аз андозаи ҳадди ақалро кадом моддаи Кодекси 

меҳнат  и Чумхурии Точикистон муайян намудааст? 

$A) моддаи 100 ин Кодекс. 

$B) моддаи 103 ин Кодекс. 

$С) моддаи 45 ин Кодекс. 

$D) моддаи 85 ин Кодекс. 

$E) моддаи 109 ин Кодекс. 

 

@85.Проблемаҳои глобалии љаҳони муосир: 

$A) норасоии оби тоза 

$B) тозагии иқлим 

$С) зиёд шудани захираҳои энегетикӣ 

$D) бемориҳои сироятнакунанда. 

$E) буҳрони молиявӣ. 

 

@86.Санадҳои меъёрии ҳуқуқии марбут ба меҳнатро муайян кунед: 

$A) Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи ҳифзи табиат” 



$B) Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи маориф”. 

$С) Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон. 

$D) Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи санадҳои меъёриву 

ҳуқуқӣ”. 

$E) Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи иттилоот”. 

 

@87.Фарҳанги бехатарй чист? 

$A) ҳолати  фаъолнокии инфиродии инсон мебошад, ки таъмини сатҳи 

муайяни   бехатариро дар протсеси ҳаёти худ анљом медиҳад мебошад. 

$B) ҳолати фаъолнокии инсон таъмини сатҳи хатардори бехатариро дар 

протсеси ҳаёти худ анљом намедиҳад мебошад. 

$С) ҳолати таъмини инсон бо зиндагии осоишта. 

$D) ҳолати  фаъолнокии љамъиятии инсон мебошад, ки таъмини сатҳи 

муайяни   бехатариро дар протсеси фаъолияти ҳаётӣ   анљом намедиҳад. 

$E) ҳолати омодабоши корманд ба корҳои иловагӣ. 

 

@88.Барои татбиқи сиёсати ягонаи давлатӣ дар соҳаи ҳифзи меҳнат аз 

ҷониби кй мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба ҳифзи меҳнат таъсис 

дода мешавад? 

$A) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

$B) Сарвазири Љумҳурии Тољикистон. 

$С) Раиси Ҳукумати Љумхурии Тољикистон. 

$D) Раиси шаҳри Душанбе. 

$E) Вазири меҳнат ва шуғли аҳолӣ. 

 

@89.Ҳуқуқи кормандоне, ки дар корҳои бо шароити меҳнати хатарнок 

ё зараровар машғуланд: 

$A) таъминоти ройгони хўроки табобатию профилактикӣ, шир ва дигар 

маводи озуқавории мувофиқ. 

$B) рўзи дарози корӣ, рухсатии иловагии меҳнатии пардохтнашаванда. 

$С) ба нафақа баромадан. 

$D) ба сафари хизматӣ сафарбар шудан. 

$E) бо ифтихорнома сарфароз кардан. 

 

@90.Қатъи фаъолияти хадамоти меҳнати ташкилотҳо: 

$A) танҳо дар мавриди қатъ гардидани фаъолияти онҳо мумкин мебошад. 



$B) танҳо дар мавриди фаъолияти онҳо мумкин аст. 

$С) танҳо дар мавриди қатъ нагардидани фаъолияти онҳо мумкин 

намебошад. 

$E) маљмўи усулҳои ба ҳам алоқаманди иқтисодӣ, иљтимоӣ ва ташкилӣ 

намебошад, ки самаранокии меҳнат 

 

@91.Муоинаи тиббй чй гуна  сурат мегирад? 

$A) Муоинаи тиббии хамаи кормандон тибқи талаботи Кодекси меҳнати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. 

$B) Муоинаи тиббии баъзе категорияҳои кормандон тибқи талаботи 

Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараён мегирад. 

$С) Муоинаи тиббии рохбарони вохидхои сохтории корхона тибқи 

талаботи Кодекси меҳнати Тоҷикистон сурат мегирад. 

$D) Муоинаи тиббии ягон категорияҳои кормандон тибқи талаботи 

Кодекси меҳнати Тоҷикистон сурат намегирад. 

$E) дар тафтиши ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот ва бемориҳои касбӣ 

иштирок кунанд, инҷунин мустақилона онҳоро тафтиш намоянд. 

 

@92.Тайёрии ҳатмии махсус ва касбӣ оид ба ҳифзи меҳнат: 

$A) Ҷумҳурии Тоҷикистон тайёрии мутахассисонро дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ ҷиҳати фаъолият дар хадамоти 

ҳифзи меҳнат таъмин менамояд. 

$B) Муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва олии касбии 

чумҳурӣ набояд омўзиши курси «Ҳифзи меҳнат»-ро барои хонандагон ва 

донишҷўён бо назардошти хусусиятҳои истеҳсолотии соҳаҳои гуногуни 

иқтисодиёт ташкил нанамоянд. 

$С) Иҷозати кор надодан ба шахсоне, ки тайёрии зарурии касбӣ доранд ва 

мувофиқи тартиби муқарраргардида аз таълим ва аттестатсия оид ба ҳифзи 

меҳнат нагузаштаанд, ичозат нест. 

$D) Барои тамоми кормандони ба кор нав қабулшаванда, инчунин 

кормандони ба кори дигар гузаронида шуда маъмурияти ташкилот 

вазифадор нест, ки оид ба масъалаҳои ҳифзи меҳнат дастурдиҳӣ гузаронад, 

инчунин дар ҷойҳои кор омўзиши онҳоро ташкил нанамояд. 

$E) Маблағгузории ҳифзи меҳнат аз ҳисоби соҳибкорон сурат мегирад 

 

@93.Сарчашмаҳои маблағгузории ҳифзи меҳнатро муайян кунед: 



$A) Маблағгузории ҳифзи меҳнат, ки дар буҷетҳои дахлдор бо сархати 

алоҳида ҷудо карда мешавад, барои нигоҳдории мақомоти идоракунии 

ҳифзи меҳнат, гузаронидани корҳои илмию тадқиқотӣ, иҷрои барномаҳои 

мақсадноки давлатӣ оид ба ҳифзи меҳнат истифода бурда мешавад. 

$B) Маблағгузории ҳифзи меҳнат аз ҳисоби маблағҳои ҳамасолаи 

пешбинишавандаи буҷети давлатӣ, корфармоён ва манбаъҳои дигаре, ки 

қонунгузорӣ манъ намудааст, сурат мегирад. 

$С) Маблағгузории ҳифзи меҳнат аз ҳисоби соҳибкорон сурат мегирад. 

$D) Маблағгузории ҳифзи меҳнат аз ҳисоби маблағҳои грантӣ сурат 

мегирад. 

$E) гузаронидани корҳои илмию тадқиқотӣ, иҷрои барномаҳои 

мақсадноки давлатӣ оид ба ҳифзи меҳнат истифода бурда мешавад. 

 

@94.Аттестатсияи меҳнатгарон оид ба шароити меҳнат:  

$A) тартиби муайян намудани мувофиқати хизматчии давлатӣ ва маъмурӣ 

ба мансаби ишѓолнамуда бо роҳи баҳодиҳӣ ба иљрои уҳдадориҳои 

мансабӣ, сатҳи дониш, малака ва тайёрии касбӣ. 

$B) тафтишоти ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот. 

$С) системаи дар ҷойи мушаххаси кор ба ҳисоб гирифтан, таҳлил ва ба 

таври маҷмўъ арзёбӣ кардани ҳамаи омилҳои муҳити истеҳсолӣ, ҷараёни 

меҳнати вазнин ва пуршиддате, ки ба қобилияти корӣ ва саломатии 

корманд дар рафти фаъолияти меҳнатӣ таъсир мерасонанд; 

$D) назорати давлатии риояи таъмини озуқаворӣ 

$E) ба қобилияти корӣ ва саломатии корманд дар рафти фаъолияти 

меҳнатӣ таъсир мерасонанд; 

 

@95.Ҷойҳои кориро шарҳ диҳед.   

$A) ҳамаи ҷойҳое, ки дар онҳо кормандон бояд ба иҷрои кор машғул 

бошанд ва бевосита ё бавосита таҳти назорати корфармо қарор доранд; 

$B) интихоби довталабон. 

$С) баргузории аттестатсия. 

$D) ҳамаи ҷойҳое, ки дар онҳо кормандон бояд ба иҷрои кор машғул 

бошанд ва бевосита ё бавосита таҳти назорати корфармо қарор надоранд; 

$E) бакоргирӣ ва интихоби ҳайат. 

 

@96.Мафҳуми меҳнат. 



$A) машѓулият. 

$B) Истироҳат. 

$С) Тавсиянома; 

$D) Тавсифи кормандон. 

$E) Мусоҳибаи бакоргирӣ. 

 

@97.Қоидаи ҳифзи меҳнатро гуед: 

$A) воситаҳое, ки барои пешгирӣ ё кам кардани таъсири омилҳои хатарнок 

ё зараровари истеҳсолӣ ба кормандон истифода бурда мешаванд мебошад; 

$B) беморие, ки бар асари таъсири омилҳои хатарнок ё зараровари 

истеҳсолӣ ба корманд пайдо шудааст; 

$С) маҷмўи амали одамон бо истифода аз олоти меҳнате, ки барои табдил 

додани заҳираҳо ба маҳсулоти тайёр зарур мебошад ва аз истеҳсолот ва 

коркарди навъҳои гуногуни ашёи хом, сохтмон, иҷрои корҳо ва иҷрои 

намудҳои гуногуни хизматрасонӣ таркиб мебад; 

$D) санади меъёрии ҳуқуқии дорои талабот оид ба ҳифзи меҳнатест, ки 

иҷрояш барои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ машғул шудан бо ҳар, аз ҷумла дар 

мавриди тарҳрезӣ, сохтмон ва истифодаи объектҳо, ихтирои мошинҳо, 

механизмҳо ва дигар, таҳияи равандҳои технологӣ, ташкили истеҳсолот ва 

меҳнат ҳатмӣ намебошад. 

$E) ба қобилияти корӣ ва саломатии корманд дар рафти фаъолияти 

меҳнатӣ таъсир мерасонанд; 

 

@98.Воситаҳое, ки барои пешгирӣ ё кам кардани таъсири омилҳои 

хатарнок ё зараровари истеҳсолӣ ба кормандон истифода бурда 

мешаванд; 

$A) Воситаҳои муҳофизати инфиродӣ ва коллективии корманд мебошад: 

$B) беморие, ки бар асари таъсири омилҳои хатарнок ё зараровари 

истеҳсолӣ ба корманд пайдо шудааст; 

$С) маҷмўи амали одамон бо истифода аз олоти меҳнате, ки барои табдил 

додани заҳираҳо ба маҳсулоти тайёр зарур мебошад ва аз истеҳсолот ва 

коркарди навъҳои гуногуни ашёи хом, сохтмон, иҷрои корҳо ва иҷрои 

намудҳои гуногуни хизматрасонӣ таркиб меёбад; 

$D) санади ҳуқуқии дорои хатар оид ба ҳифзи меҳнатест, ки иҷрояш барои 

шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ҳангоми машғул шудан бо ҳар намуди фаъолият, 

аз ҷумла дар мавриди тарҳрезӣ, сохтмон ва истифодаи объектҳо, ихтирои 



мошинҳо, механизмҳо ва таҷҳизоти дигар, таҳияи равандҳои технологӣ, 

ташкили истеҳсолот ва меҳнат ҳатмӣ мебошад. 

$E) ҷумла дар мавриди тарҳрезӣ, сохтмон ва истифодаи объектҳо, ихтирои 

мошинҳо, механизмҳо ва таҷҳизоти дигар, таҳияи равандҳои технологӣ, 

ташкили истеҳсолот ва меҳнат ҳатмӣ мебошад. 

 

@99.Фаъолияти истеҳсолӣро шарҳ диҳед: 

$A) маҷмўи амали одамон бо истифода аз олоти меҳнате, ки барои табдил 

додани заҳираҳо ба маҳсулоти тайёр зарур мебошад ва аз истеҳсолот ва 

коркарди навъҳои гуногуни ашёи хом, сохтмон, иҷрои корҳо ва иҷрои 

намудҳои гуногуни хизматрасонӣ таркиб меёбад; 

$B) беморие, ки бар асари таъсири омилҳои хатарнок ё зараровари 

истеҳсолӣ ба корманд пайдо шудааст; 

$С) воситаҳое, ки барои пешгирӣ ё кам кардани таъсири омилҳои хатарнок 

ё зараровари истеҳсолӣ ба кормандон истифода бурда мешаванд; 

$D) санади меъёрии ҳуқуқии дорои талабот оид ба ҳифзи меҳнатест, ки 

иҷрояш барои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ҳангоми машғул шудан бо ҳар 

намуди фаъолият, аз ҷумла дар мавриди тарҳрезӣ, сохтмон ва истифодаи 

объектҳо, ихтирои мошинҳо, механизмҳо ва таҷҳизоти дигар, таҳияи 

равандҳои технологӣ, ташкили истеҳсолот ва меҳнат ҳатмӣ мебошад. 

$E) ба қобилияти корӣ ва саломатии корманд дар рафти фаъолияти 

меҳнатӣ таъсир мерасонанд; 

 

@100.Бемории касбӣ чист? 

$A) беморие, ки бар асари таъсири омилҳои хатарнок ё зараровари 

истеҳсолӣ ба корманд пайдо шудааст; 

$B) воситаҳое, ки барои пешгирӣ ё кам кардани таъсири омилҳои хатарнок 

ё зараровари истеҳсолӣ ба кормандон истифода бурда мешаванд; 

$С) маҷмўи амали одамон бо истифода аз олоти меҳнате, ки барои табдил 

додани заҳираҳо ба маҳсулоти тайёр зарур мебошад ва аз истеҳсолот ва 

коркарди навъҳои гуногуни ашёи хом, сохтмон, иҷрои корҳо ва иҷрои 

намудҳои гуногуни хизматрасонӣ таркиб меёбад; 

$D) санади меъёрии ҳуқуқии дорои талабот оид ба ҳифзи меҳнатест, ки 

иҷрояш барои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ҳангоми машғул шудан бо ҳар 

намуди фаъолият, аз ҷумла дар мавриди тарҳрезӣ, сохтмон ва истифодаи 

объектҳо, ихтирои мошинҳо, механизмҳо ва таҷҳизоти дигар, таҳияи 

равандҳои технологӣ, ташкили истеҳсолот ва меҳнат ҳатмӣ мебошад. 



$E) аз ҷумла дар мавриди тарҳрезӣ, сохтмон ва истифодаи объектҳо, 

ихтирои мошинҳо, механизмҳо ва таҷҳизоти дигар, таҳияи равандҳои 

технологӣ, ташкили истеҳсолот ва меҳнат ҳатмӣ мебошад. 

 

@101.Бехатарии ҳаёт ва  фаъолият: 

$A) илме, ки проблемаҳои  умумии бехатарии   ҳаёти  инсон, љамъият, 

давлат ва дар маљмўъ, ба љаҳони муосир таҳдиднакунандаро  меомўзад ва 

роҳҳои ҳимоя аз  онҳоро пешниҳод менамояд. 

$B) илме, ки проблемаҳои  умумии бехатарии   ҳаёти  инсон, љамъият, 

давлат ва дар маљмўъ,  ба љаҳони муосир таҳдидкунандаро  меомўзад ва 

роҳҳои ҳимоя аз  онҳоро пешниҳод наменамояд.  

$С) илме, ки санъати муоширатро дар муассисаҳои томактабӣ меомўзонад. 

$D) таъмини мустаҳкамии истифодаи объектҳо ва системаҳои техникӣ  

ҳангоми кори мунтазам ва ҳолатҳои фавқулодда. 

$E) ба қобилияти корӣ ва саломатии корманд дар рафти фаъолияти 

меҳнатӣ таъсир мерасонанд; 

 

@102.Бехатарии меҳнат: 

$A) Меҳнате, ки дар он таъсири омилҳои хатарнок ё зараровари истеҳсолӣ 

ба кормандон истисно карда шудааст ё дараҷаи таъсири онҳо аз меъёрҳои 

муқарраргардида нисбат ба шароити мусоид зиёд намебошад. 

$B) Қисми асосии кормандони муассисаву идораҳо. 

$С) аз ҷумла дар мавриди тарҳрезӣ, сохтмон ва истифодаи объектҳо, 

ихтирои мошинҳо, ва таҷҳизоти дигар, таҳияи равандҳои технологӣ, 

ташкили истеҳсолот ва меҳнат ҳатмӣ.Кормандоне дар асоси шартномаи 

махсус фаъолият доранд. 

$D) ба қобилияти корӣ ва саломатии корманд дар рафти фаъолияти 

меҳнатӣ таъсир мерасонанд; 

$E) таҷҳизоти дигар, таҳияи равандҳои технологӣ, ташкили истеҳсолот ва 

меҳнат ҳатмӣ.Кормандоне дар асоси шартномаи махсус фаъолият доранд. 

 

@103.Вазифаҳои корманд оид ба риояи меҳнат: 

$A) мутобиқи шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ вазифаи хешро софдилона 

иҷро карда, бо молу мулки корфармо эҳтиёткорона муносибат намояд. 

$B) мутобиқи шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ вазифаи ба зиммааш 

набударо иҷро намояд.          



$С) интизоми меҳнатӣ ва технологияро риоя накунад. 

$D) ба ташкилот пеш аз ҳама ҳозир шавад. 

$E) чорабиниҳои ташкилии корхонаро гузаронад.  

 

@104.Мақсади гузаронидани экспертизаи давлатии шароити меҳнат: 

$A) сифати гузаронидани аттестатсияи ҷойҳои корӣ аз рўи шароити 

меҳнат. 

$B) мутобиқи натиҷаҳои сертификатсияи корҳо оид ба ҳифзи меҳнат дар 

ташкилотҳо пешниҳодҳои худро иброз намояд. 

$С) назорати шароит ва ҳифзи меҳнат. 

$D) саҳеҳияти пардохти ҷубронпулӣ барои корҳои вазнин ва корҳои дорои 

шароити хатарнок муайян намояд. 

$E) ба қобилияти корӣ ва саломатии корманд дар рафти фаъолияти 

меҳнатӣ таъсир мерасонанд; 

 

@105.Андозаи музди меҳнат бо мувофиқаи кӣ муқаррар карда 

мешавад? 

$A) байни корманд ва корфармо. 

$B) байни нигаҳбони корхона ва роҳбар. 

$С) байни роҳбар ва раиси корхона 

$D) байни корманд, корфармо ва нигаҳбони корхона. 

$E) байни директори ташкилот ва шӯрои нозирон. 

 

@106.Дар ҳолати мастӣ аз шароб, маводи нашъаовар ва токсикӣ ҳозир 

шудан ба кор, ки ба бекор кардани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ 

бо ташаббуси корфармо  асос мегардад, дар кадом банди моддаи 46 

Кодекси меҳнат муқаррар шудааст? 

$A) Банди 3 моддаи мазкур; 

$B) Банди 6 моддаи мазкур; 

$С) Банди 8 моддаи мазкур; 

$D) Банди 10 моддаи мазкур; 

$E) Банди 12 моддаи мазкур; 

 

@107.Банақшагирӣ ва амалисозии сиёсати давлатӣ, ки бо љорӣ 

намудани барномаи умумидавлатӣ ва минтақавии фаъол, тарақиёти 

ҳамаљонибаи хизматрасонии бехатарӣ ва ташаккули афкори мусбии 



љомеа оид ба суѓуртаи ҳатмӣ муяссар мегардад, дар кадом самт нақши 

муҳимро мебозад? 

$A) идоракунии давлатӣ.  

$B) туризми байналхалқӣ.  

$С) суғуртаи иҷтимоӣ.  

$D) беҳдошти сатҳи зиндагӣ. 

$E) фаъолияти соҳибкорӣ. 

 

@108.Музди меҳнати кормандон дар асоси кадом меъёрҳо пардохта 

мешавад? 

$A) коэффитсиентҳои минтақавӣ. 

$B) иловапулӣ ба музди меҳнат. 

$С) барои дараҷаи тахассус. 

$D) собиқаи корӣ, унвони илмӣ. 

$E) соатбайъ ва (ё) моҳонаи тарифӣ. 

 

@109.Маблағгузории чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани шароит ва 

ҳифзи меҳнат дар ҳолатҳои дахлдор аз кадом ҳисоб ба роҳ монда 

мешавад? 

$A) буҷети давлатӣ; 

$B) буҷетҳои маҳаллӣ; 

$С) сарчашмаҳои ѓайрибуљавӣ; 

$D) аз ҳисоби ташкилотҳо ва шахсони алоҳида ҳамчун хайрия; 

$E) шароит ва ҳифзи меҳнат 

 

@110.Нигоҳ доштани ҷойи кори (вазифа) кормандоне, ки бо сабаби 

латхўрии меҳнатӣ ё бемории касбӣ қобилияти меҳнатиашонро гум 

кардаанд, то барқарор шудани қобилияти меҳнатӣ ё муқаррар 

гардидани маъюбии онҳо, дар кадом банди моддаи 46 Кодекси меҳнат 

муқаррар гардидааст? 

$A) Банди 3 моддаи мазкур; 

$B) Банди 6 моддаи мазкур; 

$С) Банди 8 моддаи мазкур; 

$D) Банди 10 моддаи мазкур; 

$E) Банди 16 моддаи мазкур; 

 



@111.Ба кормандоне, ки меъёрҳои меҳнатиашонро иҷро менамоянд, 

дараҷаи нисбатан баланди тахассусӣ кай дода мешавад? 

$A) дар навбати аввал;                                                

$B) дар муҳлати як сол;  

$С) ҳангоми ба нафақа баромадан; 

$D) пас аз такмили ихтисос гузаштан; 

$E) умуман дода намешавад 

 

@112.Фондҳои ҳифзи меҳнат аз тарафи кӣ таъсис дода мешаванд? 

$A) коллективҳои меҳнатӣ; 

$B) кормандон; 

$С) сармоягузорон; 

$D) бахшҳои иқтисодиёт, субъектҳои ҳуқуқӣ, корфармоён; 

$E) мақомотҳои қудратӣ. 

 

@113.Дар кадом ҳолат корманд ҳуқуқ дорад аз корфармо тибқи 

тартиби муқарраршуда талаб намояд, ки ба ў дараҷаи баландтари 

тахассусӣ диҳад?,  

$A) дар ягон ҳолат аз корфармо ҳуқуқи талаб намудани дараҷаи баландтари 

тахассусиро надорад. 

$B) агар корманд дар давоми як моҳ корҳои дараҷаи баландтари 

тахассусиро бо мувафақият иҷро карда бошад; 

$С) агар корманд дар давоми як сол на камтар аз се моҳ корҳои дараҷаи 

баландтари тахассусиро бо мувафақият иҷро карда бошад; 

$D) агар корманд дар давоми шаш моҳ бе ягон камбудӣ кор карда бошад; 

$E) агар корманд дар давоми собиқаи кориаш ҳамаи супоришҳоро бо 

мувафақият иҷро карда бошад; 

 

@114.Маблағгузории чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани шароити 

меҳнат ва ҳифзи он аз ҷониби корфармоён дар сатҳи чанд фисад аз 

арзиши хароҷот барои истеҳсоли маҳсулот (кор, хизматрасонӣ) амалӣ 

карда мешавад? 

$A) на камтар аз 10 фоиз; 

$B) на камтар аз 1 фоиз; 

$С) на камтар аз 0,5 фоиз;  

$D) на камтар аз 0,3 фоиз;  



$E) на камтар аз 0,1 фоиз 

 

@115.Банди 10 моддаи 46 Кодекси меҳнати ҶТ тадбиқи муҷозоти 

интизомиро  нисбати кадом ҳолат муқаррар намудааст? 

$A) бидуни сабабҳои узрнок вазифаҳои меҳнатиро мунтазам иҷро 

накардани корманд; 

$B) ошкор гардидани номувофиқии корманд ба вазифаи ишғолкардааш; 

$С) ҳозир нашудан ба кор дар давоми бештар аз чор моҳи бефосила дар 

натиҷаи корношоямии муваққатӣ; 

$D) вайронкунии дағалонаи яккаратаи қонунгузорӣ оид ба меҳнат аз 

ҷониби роҳбарони ташкилот (воҳидҳои алоҳидаи он) ва муовинони онҳо; 

$E) дар ҳолати мастӣ аз шароб, маводи нашъаовар ва токсикӣ ҳозир шудан 

ба кор. 

 

@116.Дар кадом ҳолат ба корфармо тибқи шартномаи меҳнатӣ қувваи 

кории корманд ба истилоҳ «фурӯхта» шудааст? 

$A) дар вақти иҷрои вазифаҳои корӣ; 

$B) дар вақти иҷрои корҳои ғайриоинномавӣ; 

$С) дар вақти истироҳатӣ; 

$D) дар вақти чорабиниҳои фарҳангӣ; 

$E) дар вақти хабар додан аз тарзи рафтори кормандони дигар 

 

@117.Музди меҳнати баланд барои корҳои вазнин, корҳо дар 

шароитҳои меҳнатии зарарнок ва махсусан зарарнок тибқи кадом 

тартиб муқаррар карда мешавад?   

$A) аз рӯи шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ; 

$B) аз рўи тартиби муайянкардаи мақомоти ваколатдори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$С) аз рўи шартномаҳои (созишномаҳои) коллективӣ; 

$D) аз рўи тартиби муайянкардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Банди 4 моддаи мазкур; 

 

@118.Дуздидани молу мулки корфармо дар ҷои кор, ки ба бекор 

кардани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ бо ташаббуси корфармо  

асос мегардад, дар кадом банди моддаи 46 Кодекси меҳнат муқаррар 

шудааст? 



$A) Банди 2 моддаи мазкур; 

$B) Банди 3 моддаи мазкур; 

$С) Банди 7 моддаи мазкур; 

$D) Банди 9 моддаи мазкур; 

$E) Банди 13 моддаи мазкур. 

 

@119.Корфармо дар масъалаи пардохти музди меҳнати 

муқарраршудаи корманд барои кори иҷронамудааш бояд чӣ гуна 

амал кунад? 

$A) сарфи назар аз вазъи молиявиаш, вазифадор аст онро пардозад; 

$B) бо беҳтар шудани вазъи молиявӣ пардохт намояд; 

$С) бар ивази кори иҷронамудаи корманд маҳсулоти кишоварзӣ пешниҳод 

намояд; 

$D) ба таъхир гузорад; 

$E) барои раҳо шудан аз пардохти музди меҳнати муқарраршудаи корманд 

ӯро аз кор пеш кунад. 

 

@120.Самтҳои асосии хароҷот оид ба пешгирии ҷароҳатҳои истеҳсолӣ 

ва бемориҳои касбӣ кадоманд? 

$A) хароҷот барои ивази таҷҳизот, ки ба шароити корӣ мусоидат мекунанд;  

$B) хароҷот барои таъмини моддии бехатарии ҳифзи меҳнат;   

$С) хароҷот барои ташкили чорабиниҳои ҳифзи меҳнат;   

$D) хароҷот барои љуброни зарар ба коргарон;  

$E) Банди 4 моддаи мазкур; 

 

@121.Дар банди 3 моддаи 104 Кодеки меҳнати ҶТ кадом ҳолат пешбинӣ 

шудааст? 

$A) Кафолати пардохти музди меҳнат; 

$B) Андозаи ҳадди ақали музди меҳнат; 

$С) Тартиби пардохти музди меҳнати кормандон; 

$D) Музди меҳнате, ки дар шароитҳои махсус истифода карда мешавад; 

$E) Музди меҳнат ҳангоми муваққатан ба ҷои дигар корманд кор кардан; 

 

@122.Як қисми хароҷоти табобати санаторию курортии коргароне, ки 

ба корҳои хатарноки истеҳсолӣ машғуланд аз кадом ҳисоб пардохт 

мегардад? 



$A) аз ҳисоби як қисми пардохтҳои суғуртавӣ; 

$B) аз ҳисоби як қисми пасандозҳои худи корманд; 

$С) аз ҳисоби пардохтҳои ашхоси саховатманд; 

$D) аз ҳисоби як қисми даромадҳои корфармо; 

$E) аз ҳисоби як қисми қарзҳои дарозмуддати ташкилот; 

 

@123.Тағйироти шароити муҳити атроф ивазшавии раванди ҳаётро ба 

вуҷуд оварда, боиси чӣ мегардад?  

$A) қувваҳои муҳофизатии организмро заъиф месозанд; 

$B) инсонро ба ҳолати беморӣ мерасонанд; 

$С) қувваҳои муҳофизатии организмро фаъол мекунанд; 

$D) ба қувваҳои муҳофизатии организм зарар мерасонанд; 

$E) ба таҳдиди марги инсон сабаб мешаванд. 

 

@124.Харољотҳо дар самти ҳифзи меҳнат ба истеҳсол ва фурӯши ҳар 

гуна маҳсулот ягон алоқамандӣ дорад?  

$A) ягон алоқамандӣ надорад, зеро он танҳо барои мақсадҳои истеҳсолӣ 

кӯмак мерасонад. 

$B) алоқамандӣ надорад, зеро он пурра сарфи беҳуда ва ё зиёновар аст; 

$С) алоқамандӣ дорад, зеро вобастагии чунин хароҷотҳоро академик 

Тошов Б. муайян кардааст; 

$D) ягон алоқамандӣ надорад, зеро он бар зарари ташкилот аст; 

$E) алоқамандӣ дорад, зеро он бевосита даромад (фоида) оварда метавонад; 

 

@125.Дар ноҳияҳо ва маҳалҳое, ки шароити номусоиди табиию 

иқлимӣ ва маишӣ доранд, музди меҳнати коргарон чӣ гуна пардохта 

мешавад? 

$A) ба музди меҳнат коэффитсиетҳо ва иловапулиҳо муқаррар карда 

мешавад; 

$B) ба табобати санаторию курортӣ фиристода мешаванд; 

$С) корфармо вазифадор аст, ки аз ҳисоби шахсии худ ба онҳо маблағҳои 

иловагӣ пардохт намояд; 

$D) вобаста ба самаранокии меъёри иҷрошудаи корҳо иловапулиҳо 

муқаррар карда мешавад; 

$E) дар сурати бад шудани вазъи саломатии кормандон вобаста ба шароити 

номусоиди табиию иқлимӣ фаъолияти ташкилот қатъ карда мешавад. 



 

@126.Музди меҳнати моҳонаи кормандон ҳангоми ташхис дар 

марказҳои бемории касбӣ дар тамоми давраи дар марказ буданашон 

чӣ гуна амалӣ карда мешавад?  

$A) нигоҳ дошта мешавад; 

$B) нигоҳ дошта намешавад;      

$С) қисман пардохт мешавад; 

$D) ба суратҳисоби наздиконаш гузаронида мешавад;  

$E) умуман пардохт намешавад. 

 

@127.Яке аз муҳимтарин хусусиятҳои тамоми мавҷудоти зинда чӣ ба 

шумор меравад? 

$A) маблағи дастрас ва шароити мусоид;  

$B) мутобиқшавӣ ва гомеостазис; 

$С) вақти хуш ва мутобиқшавӣ ба муҳит; 

$D) бартарӣ доштан ва  гомеостазис; 

$E) тобоварӣ ва қувваи ҷисмонии хуб 

 

@128.Агар дар рафти истеҳсоли мол (хизматрасонӣ) афзоиши даромад 

ба назар гирифта шавад, пас ҳангоми чорабиниҳо оиди бехатарии 

истеҳсолӣ чӣ ба инобат гирифта мешавад?  

$A) коҳиши зиёноварӣ (талафот); 

$B) коҳиши миқдори маҳсулот; 

$С) афзоиши таваккалкорӣ; 

$D) коҳиши шумораи кормандон;  

$E) афзоиши эҳтиёткорӣ 

 

@129.Ба андозаи ҳадди ақали музи меҳнат чиҳо дохил намегарданд?  

$A) пардохтҳои иловагӣ; 

$B) изофапулиҳо; 

$С) пардохти ҳавасмандсозӣ; 

$D) пардохти барзиёдатӣ, ки барои аз давомнокии муқаррарии вақти кор 

зиёдтар кор кардан    

$E) дода мешавад; 

 



@130.Ба амал омадани ҳолати мутобиқнашавандаро, ки  дахолати 

фаврии махсусро талаб мекунад ва дар акси ҳол ба организм марг 

таҳдид мекунад, муайян кунед: 

$A) нокофӣ будани имконоти кории организм, тобоварӣ ва осебпазирии 

гомеостазис; 

$B) доштани захираҳои кофии қобилияти кории организм ва кӯмаки 

гомеостазис. 

$С) шароити муҳити атроф бо сарфаи нерӯи организм; 

$D) ҳифзи гомеостазис аз ҳисоби механизмҳои тобовари иловагӣ; 

$E) шиддатнок шудани ҳолати мутобиқшавӣ 

 

@131.Ба таҳлили анъанавии талафот ва зиёноварӣ чӣ дохил мешавад? 

$A) таҳлили талафоти анъанавӣ (хароҷоти) бевоситае, ки ба зарари моддӣ 

алоқаманд аст; 

$B) вазнинии сатҳи зарари расондашуда; 

$С) шумораи воқеии ҳолатҳои нохуш; 

$D) таҳлили талафоти (хароҷоти) бевоситае, ки ба зарари ҷисмонӣ ва 

бемориҳои минбаъда алоқаманд аст; 

$E) шароити дахлдори бехатар ва ҳифзи меҳнатро дар ҳар як ҷойи корӣ 

таъмин кунад 

 

@132.Уҳдадории кормандон оид ба риояи талаботҳои бехатарии 

меҳнат ва қоидаҳои меҳнатӣ: 

$A) уҳдадории талаботи ҳифзи меҳнатро, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 

муқаррар кардаанд, риоя намояд; 

$B) аз муоина ҳатмии пешакӣ (ҳангоми ба кор қабул шудан), марҳилавӣ 

(дар давоми фаъолияти меҳнатӣ), инчунин аз муоинаи пешазбастии тиббӣ 

(ташхисӣ) дар ҳолатҳои пешбининамудаи гузарад. 

$С) шароити дахлдори бехатар ва ҳифзи меҳнатро дар ҳар як ҷойи таъмин 

кунад.  

$D) ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот ва бемориҳои касбиро бо тартиби 

муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон тафтиш намояд. 

$E) дар шиносоии ҳамкорони худ бо талабот ҳифзи меҳнат мусоидат 

намояд 

 

@133.Хароҷотҳои корхона ба чанд гурӯҳ тақсим мешаванд? 



$A) 4; 

$B) 9; 

$С) 3; 

$D) 7; 

$E) 5; 

 

@134.Ба андозаи ҳадди ақали музди меҳнат коэффитсиентҳо ва 

изофапулиҳо дар кадом ҳолат муқаррар карда мешаванд?  

$A) коеффитсиентҳои талаботи ҳифзи меҳнат 

$B) барои кор дар минтақаҳои баландкўҳ; 

$С) барои кор дар шароити номусоиди иқлимӣ; 

$D) барои кор дар маҳалҳои беоб; 

$E) барои кор дар биёбон; 

 

 

@135.Дар кадом ҳолат организми инсон солим ҳисобида мешавад?  

$A) вақте, ки организм барои ҳифзи гомеостазис механизмҳои тобовариро 

ба кор мебарад ҳисобида мешавад; 

$B) дар ҳоле, ки аломатҳои клиникии беморӣ ҳанӯз муайян намегардад; 

$С) вақте, ки организм ба шароити муҳити атроф мутобиқ шуда 

наметавонад; 

$D) вақте, ки дар муҳоҷират қарор дорад; 

$E) дар ҳоле, ки аз уҳдаи мутобиқшавии зарурӣ ва ҳифзи гомеостазис 

намебарояд. 

 

@136.Хароҷоти бевоситаи корхона кадом қисми масрафҳоро фаро 

мегирад?  

$A) масрафҳои воқеии молиявии корхонаро дар ҳолати садама ва 

ҷароҳатҳои истеҳсолӣ;  

$B) вақти сарфнамудаи рохбарони сатхи миёна дар тафтиши сабабхои 

садама ва ҷарохатгирӣ; 

$С) корҳои иловагии эхтимоли аз чониби корфармо; 

$D) омодакунии гайринавбатии дастурамалҳо 

$E) талаботи хифзи меҳнат  

 



@137.Тафриқабандии андозаи музди меҳнат вобаста ба чӣ муайян 

карда мешавад? 

$A) хоҳиши корфармо ва самаранокии меҳнат мебошад; 

$B) мураккабӣ ва вазнинии кор, шароитҳои он ва дараҷаи касбии 

кормандон; 

$С) мураккабӣ ва вазнинии таҷҳизот техникӣ ва шакли даромад; 

$D) андозаи муқаррарнамудаи директори генералии ташкилот; 

$E) бӯҳрони молиявӣ ва мушкилоти иқтисодии ташкилот 

 

@138.Тарифҳои давлатӣ дар соҳаи пардохти музди меҳнатро кадом 

банди моддаи 104 Кодекси меҳнат муқаррар намудааст? 

$A) 2; 

$B) 5;  

$С) 1;  

$D) 19;  

$E) 17; 

 

@139.Ташкили меҳнат чист? 

$A) тарзи оқилона муттаҳидкунии қувваи корӣ бо воситаҳои истеҳсолӣ, ки 

ҳам рушди ҳосилнокии меҳнатро таъмин кунад ва ҳам ба муҳофизати 

саломатии кормандон мусоидат кунад мебошад; 

$B) муайян намудани таносуб байни шумораи коргарони гурӯҳҳои гуногун 

ва шумораи воҳиди таҷҳизот таъмин кунад ва ҳам ба муҳофизати 

саломатии кормандон мусоидат кунад; 

$С) миқдори ҳайати коргарони касбӣ-ихтисосии муайян, ки барои иҷрои 

ҳаҷми кори додашуда заруранд, муайян мекунад таъмин кунад ва ҳам ба 

муҳофизати саломатии кормандон мусоидат намояд; 

$D) интизоми меҳнат ва истеҳсолот; 

$E) миқдори кормандонеро, ки бояд ба як роҳбар тобеъ шаванд муайян 

мекунад; 

 

@140.Аз шаклҳои зерини пардохти корхона кадоме аз онҳо ба 

хароҷотҳои ғайримустақим дохил мешавад? 

$A) вақти сарфнамудаи роҳбарони сатҳи миёна дар тафтиши сабабҳои 

садама ва ҷароҳатгири; 



$B) муваққатан қатъ шудани раванди таълим сабабҳои садама ва 

ҷароҳатгирӣ; 

$С) омодакунии ғайринавбатӣ дастурамалҳо; 

$D) санҷидани дониши ҳайати кормандон сабабҳои садама ва ҷароҳатгирӣ; 

$E) вақте, кӣ дар муҳоҷират қарор дорад; 

 

@141.Намудҳои ҳавасмандгардонии меҳнат: 

$A) эълони мукофот; 

$B) додани раҳматнома; 

$С) мукофотонидан бо тўҳфаи ночиз; 

$D) сарфароз гардондан бо ифтихорнома; 

$E) изҳори миннатдорӣ кардан ба корманд 

 

@142.Синни ниҳоӣ дар фаъолияти меҳнатӣ: 

$A) Занҳо-58, мардон-63 

$B) Занҳо-54, мардон-58 

$С) Занҳо-64, мардон-54 

$D) Занҳо-63, мардон-58 

$E) Занҳо-60, мардон-65 

 

@143.Намудҳои муљозоти интизомӣ нисбат ба корманд: 

$A) танбеҳ. 

$B) сарзаниш. 

$С) вақте, ки дар муҳоҷират қарор дорад; 

$D) аз вазифа озод кардан. 

$E) танбеҳи қатъӣ 

 

@144.Тартиби истифодаи муҷозоти интизомӣ чӣ гуна аст? 

$A) аз корманд бояд аризаи хатти талаб карда шавад. 

$B) аз милиса бояд дархости хаттӣ талаб карда мешавад. 

$С) аз пешхизмат пешниҳоди хаттӣ талаб карда шавад. 

$D) аз раис бояд баёноти хаттӣ талаб карда мешавад. 

$E) аз ошпаз иҷроиши корҳои иловагӣ талаб карда шавад 

 

@145.Татбиқи муҷозоти интизомӣ нисбат ба корманд: 



$A) баъди ошкор шудани кирдори корманд. 

$B) дар вақти бемории корманд. 

$С) дар вақти рухсатӣ будани корманд. 

$D) дар вақти дар сафари хизматӣ будани корманд 

$E) баъди пинҳон шудани кирдори корманд 

 

@146.Муҳлати амали муҷозоти интизомӣ:  

$A) зиёда аз шаш моҳ буда наметавонад 

$B) зиёда аз як сол буда метавонад 

$С) зиёда аз як сол буда наметавонад 

$D) зиёда аз шаш моҳ буда метавонад 

$E) зиёда аз ду сол буда метавонад 

 

@147.Фарҳанги бехатарии ҳаёт ва фаъолият: 

$A) ҳолати ташаккули одамон, гурўҳҳои иљтимоӣ, љамъият, тавсифи 

муносибатҳо ба масъалаҳои таъмини бехатарии ҳаёт ва фаъолияти меҳнатӣ 

ва аз ҳама муҳим фаъолнокии фаъолияти амалӣ љиҳати паст намудани 

хатарҳои рўзмара мебошад. 

$B) самаранокии интихоб ва љобаљогузории кормандон бехатарии ҳаёт ва 

фаъолияти меҳнатӣ ва аз ҳама муҳим фаъолнокии фаъолияти амалӣ 

љиҳати паст намудани хатарҳои рўзмарра мебашад. 

$С) мукофотонидан барои дастовардҳои инфиродӣ ва инчунин коллективӣ 

бехатарии ҳаёт ва фаъолияти меҳнатӣ ва аз ҳама муҳим фаъолнокии 

фаъолияти амалӣ љиҳати паст намудани хатарҳои рўзмарра мебошад. 

$D) ҳолати таназзули одамон, гурўҳҳои иљтимоӣ ва љамъият, тавсифи 

муносибатҳо. 

$E) маљмўи мукаммали намудҳои фаъолияти инсонӣ мебошад. 

 

@148.Мафҳуми омехтаи «фарҳанг» ва «бехатарӣ» дар Љумҳурии 

Тољикистон кай ба миён омада буд? 

$A) баъд аз сар задани Љанги бузурги ватанӣ дар соли 1941 ҳангоми таҳлили 

сабабҳо ва оқибатҳои он ба миён омада буд. 

$B) баъд аз сар задани садамаи ҳастаии Фукусимо дар соли 2012 ҳангоми 

таҳлили сабабҳо ва оқибатҳои он ба миён омада буд. 

$С) баъд аз сар задани садамаи ҳастаии Тошкент дар соли 1996 ҳангоми 

таҳлили сабабҳо ва оқибатҳои он ба миён омада буд. 



$D) баъд аз сар задани садамаи ҳастаии Чернобил дар соли 1986 ҳангоми 

таҳлили сабабҳо ва оқибатҳои он ба миён омада буд.  

$E) баъд аз сар задани ҷанги сард байни Иттифоқи Шӯравӣ ва Амрико дар 

соли 1960. 

 

@149.Шарикии иљтимоӣ: 

$A) шарике аз усулҳои нав дар самти ҳуқуқи меҳнат буда, барои тезутунд 

намудани мухолифатҳои (баҳсҳои) байни кормандон ва корфармоён, ки 

барои манфиатҳои худ тибқи муқаррарот талош мекунанд, хизмат мекунад 

мебошад. 

$B) тартиби интихоби довталабон барои ишѓоли мансабҳои холии 

маъмурии хизмати давлатӣ бо роҳи муайян намудани дараљаи мутобиқати 

онҳо ба талаботи тахассусии мансаби ишѓолшаванда. 

$С) яке аз усулҳои соҳаи меҳнат мебошад, ки дар муносибатҳои коллективӣ 

истифода бурда мешавад. 

$D) яке аз усулҳои нав дар самти ҳуқуқи меҳнат буда, барои ба танзим 

даровардани мухолифатҳои (баҳсҳои) байни кормандон ва корфармоён, ки 

барои манфиатҳои худ тибқи муқаррарот талош мекунанд, хизмат мекунад. 

$E) шароити дахлдори бехатар ва ҳифзи меҳнатро дар ҳар як ҷойи корӣ 

таъмин кунад 

 

@150.Љонибҳои шарикии иљтимоӣ: 

$A) кормандон ва корфармоён бо намояндагони худ 

$B) кормандон ва корфармоён бе намояндагони худ 

$С) танҳо кормандон 

$D) танҳо корфармоён 

$E) кормандон, корфармоён ва миёнаравҳо 

 

@151.Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи ҳифзи меҳнат» кай 

қабул шудааст? 

$A) 19 майи соли 2009; 

$B) 27 майи соли 2005; 

$С) 5 майи соли 2007; 

$D) 11 марти соли 2011; 

$E) 31 майи соли 2008 

 



@152.Шарикии иљтимоӣ дар кадом шаклҳо ба танзим дароварда 

мешавад? 

$A) машваратҳои (музокироти) якљониба љиҳати ба танзим даровардани 

муносибатҳои меҳнатӣ, таъмини кафолати ҳуқуқи кормандон ва такмил 

додани қонунгузориҳои соҳаи меҳнат ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

соҳавӣ; 

$B) истифодаи воситаҳои муҳофизати инфиродӣ ва коллективии 

кормандон; 

$С) музокироти дастаљамъона (коллективӣ) оид ба омода намудани 

лоиҳаҳои шартномаҳои коллективӣ, созишнома ва бастани шартномаҳои 

коллективӣ, шартномаҳо; 

$D) низоми меҳнат ва истироҳати кормандон мутобиқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) бемамоният роҳ додани шахсони мансабдори мақомоти идоракунии 

давлатии ҳифзи меҳнат ба тафтиши ҷараёни кор 

 

@153.Омилҳои ба вуљуд омадани шарикии иљтимоӣ: 

$A) маљмўи мукаммали намудҳои фаъолияти инсонӣ мебошад. 

$B) Гузаронидан ба кори дигари доимӣ. 

$С) Қатъ шудани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ. 

$D) Бекор кардани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ бо ташаббуси 

корманд 

$E) вақте, ки дар муҳоҷират қарор дорад; 

 

@154.Аттестатсияи ҷойҳои кор оид ба шароити меҳнат:  

$A) тартиби муайян намудани мувофиқати хизматчии давлатӣ ва маъмурӣ 

ба мансаби ишѓолнамуда бо роҳи баҳодиҳӣ ба иљрои уҳдадориҳои 

мансабӣ, сатҳи дониш, малака ва тайёрии касбӣ. 

$B) тафтишоти ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот. 

$С) системаи дар ҷойи мушаххаси кор ба ҳисоб гирифтан, таҳлил ва ба 

таври маҷмўъ арзёбӣ кардани ҳамаи омилҳои муҳити истеҳсолӣ, ҷараёни 

меҳнати вазнин ва пуршиддате, ки ба қобилияти корӣ ва саломатии 

корманд дар рафти фаъолияти меҳнатӣ таъсир мерасонанд; 

$D) назорати давлатии риояи таъмини озуқаворӣ 

$E) шароити дахлдори бехатар ва ҳифзи меҳнатро дар ҳар як ҷойи корӣ 

таъмин кунад.  



 

 

@155.Мафҳуми «љойҳои корӣ»-ро шарҳ диҳед.   

$A) интихоби довталабон. 

$B) ҳамаи ҷойҳое, ки дар онҳо кормандон бояд ба иҷрои кор машғул 

бошанд ва бевосита ё бавосита таҳти назорати корфармо қарор доранд; 

$С) баргузории аттестатсия. 

$D) ҳамаи ҷойҳое, ки дар онҳо кормандон бояд ба иҷрои кор машғул 

бошанд ва бевосита ё бавосита таҳти назорати корфармо қарор надоранд; 

$E) бакоргирӣ ва интихоби ҳайат. 

 

@156. «меҳнат»-ро шарҳ диҳед. 

$A) Кор, машѓулият. 

$B) Истироҳат. 

$С) Кор, машѓулият. 

$D) Тавсиянома; 

$E) Тавсифи кормандон. 

 

@157.Қоидаҳои ҳифзи меҳнат: 

$A) воситаҳое, ки барои пешгирӣ ё кам кардани таъсири омилҳои хатарнок 

ё зараровари истеҳсолӣ ба кормандон истифода бурда мешаванд; 

$B) беморие, ки бар асари таъсири омилҳои хатарнок ё зараровари 

истеҳсолӣ ба корманд пайдо шудааст; 

$С) маҷмўи амали одамон бо истифода аз олоти меҳнате, ки барои табдил 

додани заҳираҳо ба маҳсулоти тайёр зарур мебошад ва аз истеҳсолот ва 

коркарди навъҳои гуногуни ашёи хом, сохтмон, иҷрои корҳо ва иҷрои 

намудҳои гуногуни хизматрасонӣ таркиб меёбад; 

$D) санади меъёрии ҳуқуқии дорои талабот оид ба ҳифзи меҳнатест, ки 

иҷрояш барои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ҳангоми машғул шудан бо ҳар 

намуди фаъолият, аз ҷумла дар мавриди тарҳрезӣ, сохтмон ва истифодаи 

объектҳо, ихтирои мошинҳо, механизмҳо ва таҷҳизоти дигар, таҳияи 

равандҳои технологӣ, ташкили истеҳсолот ва меҳнат ҳатмӣ мебошад. 

$E) шароити дахлдори бехатар ва ҳифзи меҳнатро дар ҳар як ҷойи корӣ 

таъмин кунад.  

 

@158.Воситаҳои ҳифзи инфироди ва коллективии корманд: 



$A) воситаҳое, ки барои пешгирӣ ё кам кардани таъсири омилҳои хатарнок 

ё зараровари истеҳсолӣ ба кормандон истифода бурда мешаванд; 

$B) беморие, ки бар асари таъсири омилҳои хатарнок ё зараровари 

истеҳсолӣ ба корманд пайдо шудааст; 

$С) маҷмўи амали одамон бо истифода аз олоти меҳнате, ки барои табдил 

додани заҳираҳо ба маҳсулоти тайёр зарур мебошад ва аз истеҳсолот ва 

коркарди навъҳои гуногуни ашёи хом, сохтмон, иҷрои корҳо ва иҷрои 

намудҳои гуногуни хизматрасонӣ таркиб меёбад; 

$D) санади меъёрии ҳуқуқии дорои талабот оид ба ҳифзи меҳнатест, ки 

иҷрояш барои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ҳангоми машғул шудан бо ҳар 

намуди фаъолият, аз ҷумла дар мавриди тарҳрезӣ, сохтмон ва истифодаи 

объектҳо, ихтирои мошинҳо, механизмҳо ва таҷҳизоти дигар, таҳияи 

равандҳои технологӣ, ташкили истеҳсолот ва меҳнат ҳатмӣ мебошад. 

$E) мавриди тарҳрезӣ, сохтмон ва истифодаи объектҳо, ихтирои мошинҳо, 

механизмҳо ва таҷҳизоти дигар, таҳияи равандҳои технологӣ, ташкили 

истеҳсолот ва меҳнат ҳатмӣ мебошад. 

 

@159.Фаъолияти истеҳсолӣ: 

$A) маҷмўи амали одамон бо истифода аз олоти меҳнате, ки барои табдил 

додани заҳираҳо ба маҳсулоти тайёр зарур мебошад ва аз истеҳсолот ва 

коркарди навъҳои гуногуни ашёи хом, сохтмон, иҷрои корҳо ва иҷрои 

намудҳои гуногуни хизматрасонӣ таркиб меёбад; 

$B) беморие, ки бар асари таъсири омилҳои хатарнок ё зараровари 

истеҳсолӣ ба корманд пайдо шудааст; 

$С) воситаҳое, ки барои пешгирӣ ё кам кардани таъсири омилҳои хатарнок 

ё зараровари истеҳсолӣ ба кормандон истифода бурда мешаванд; 

$D) санади меъёрии ҳуқуқии дорои талабот оид ба ҳифзи меҳнатест, ки 

иҷрояш барои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ҳангоми машғул шудан бо ҳар 

намуди фаъолият, аз ҷумла дар мавриди тарҳрезӣ, сохтмон ва истифодаи 

объектҳо, ихтирои мошинҳо, механизмҳо ва таҷҳизоти дигар, таҳияи 

равандҳои технологӣ, ташкили истеҳсолот ва меҳнат ҳатмӣ мебошад. 

$E) шароити дахлдори бехатар ва ҳифзи меҳнатро дар ҳар як ҷойи корӣ 

таъмин кунад.  

 

@160.Бемории касбӣ: 

$A) беморие, ки бар асари таъсири омилҳои хатарнок ё зараровари 

истеҳсолӣ ба корманд пайдо шудааст; 



$B) воситаҳое, ки барои пешгирӣ ё кам кардани таъсири омилҳои хатарнок 

ё зараровари истеҳсолӣ ба кормандон истифода бурда мешаванд; 

$С) маҷмўи амали одамон бо истифода аз олоти меҳнате, ки барои табдил 

додани заҳираҳо ба маҳсулоти тайёр зарур мебошад ва аз истеҳсолот ва 

коркарди навъҳои гуногуни ашёи хом, сохтмон, иҷрои корҳо ва иҷрои 

намудҳои гуногуни хизматрасонӣ таркиб меёбад; 

$D) санади меъёрии ҳуқуқии дорои талабот оид ба ҳифзи меҳнатест, ки 

иҷрояш барои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ҳангоми машғул шудан бо ҳар 

намуди фаъолият, аз ҷумла дар мавриди тарҳрезӣ, сохтмон ва истифодаи 

объектҳо, ихтирои мошинҳо, механизмҳо ва таҷҳизоти дигар, таҳияи 

равандҳои технологӣ, ташкили истеҳсолот ва меҳнат ҳатмӣ мебошад. 

$E) мавриди тарҳрезӣ, сохтмон ва истифодаи объектҳо, ихтирои мошинҳо, 

механизмҳо ва таҷҳизоти дигар, таҳияи равандҳои технологӣ, ташкили 

истеҳсолот ва меҳнат ҳатмӣ мебошад. 

 

@161.Аттестатсияи кормандон кай гузаронида мешавад? 

$A) Дар шаш моҳ як маротиба. 

$B) Дар се сол як маротиба. 

$С) Дар панљ сол як маротиба. 

$D) Дар ду сол як маротиба. 

$E) ҳамасола гузаронида мешавад. 

 

@162.Оё ба зарари корманд тағйир додани пардохти музди меҳнат 

мумкин аст? 

$A) мумкин нест; 

$B) мумкин аст; 

$С) бо талаби корманд; 

$D) бо фармони корфармо; 

$E) бо қарори иттифоқи касаба; 

 

@163.Шарти муҳими рушди ташкилот: 

$A) Љобаљогузории дурусти кадрҳо. 

$B) Љобаљогузории синнусолии кадрҳо. 

$С) Баргузории аттестатсия. 

$D) Интихоби довталабон. 

$E) Тарғиби фаъолияти корхона тавассути ВАО. 



 

@164.Кафолати давлат бо таъмини ҳуқуқи кормандон ба ҳифзи меҳнат: 

$A) ҳатмӣ набудани суғуртаи ҳатмии иҷтимоии кормандон аз ҳодисаҳои 

нохуш дар истеҳсолот ва бемориҳои касбӣ мебошад; 

$B) муҳофизати судии ҳуқуқи кормандон ба ҳифзи меҳнат аз амалҳои 

ғайриқонунии корфармоён ва шахсони мансабдор; 

$С) гузаронидани санҷиши шароит ва ҳифзи меҳнат дар ташкилотҳо. 

$D) давомнокии вақти корӣ, ки барои истеҳсолоти воҳиди маҳсулот ё 

иҷрои ҳаҷми кори муайян лозим аст; 

$E) шароити дахлдори бехатар ва ҳифзи меҳнатро дар ҳар як ҷойи корӣ 

таъмин кунад.  

 

@165.Ба зарари корманд тағйир додани музди меҳнат дар кадом 

моддаи  Кодекси меҳнати ҶТ манъ карда шудааст? 

$A) Моддаи 102; 

$B) Моддаи 103; 

$С) Моддаи 117; 

$D) Моддаи 113; 

 $E) Моддаи 107; 

 

@166.Музди меҳнат ва пардохти он дар кадом боби Кодекси меҳнат 

оварда  шудааст? 

$A) Боби 7; 

$B) Боби  8; 

$С) Боби  4;  

$D) Боби  10; 

$E) Боби 18; 

 

@167.Музди меҳнат   чист? 

$A) Маҷмӯи подошҳо бо воҳиди пулӣ; 

$B) Дар шакли натуралӣ; 

$С) Маҷмӯи подошҳо; 

$D) Дар шакли аслӣ;  

$E) Маҷмӯи  ҳадяҳо бо воҳиди пулӣ.  

 

@168.Мақсад аз ташкили хадамоти ҳифзи меҳнат дар ташкилотҳо: 



$A) Барои ташкили кори ҳифзи меҳнат дар ташкилотҳо бо теъдоди 

кормандон зиёда аз 50 нафар. 

$B) Барои ташкили кори ҳифзи меҳнат дар ташкилотҳо бо теъдоди 

кормандон зиёда аз 100 нафар. 

$С) Барои гузаронидани озмун. 

$D) Барои аз байн бурдани мухолифат ё баҳсҳои кормандон. 

$E) Маҷмӯи  ҳадяҳо бо воҳиди пулӣ 

 

@169.Ҳиссаҳои  музди меҳнат кадомҳоянд? 

$A) Асосӣ ва иловагӣ;  

$B) Доимӣ ва тағйирёбанда;  

$С) Нақдӣ ва ғайринақдӣ;  

$D) Шартӣ ва ғайришартӣ;  

- $E) Доимӣ ва асосӣ. 

 

@170.Кодекси меҳнати Љумҳурии Тољикистон кай қабул шудааст? 

$A) 23 июли соли 2016. 

$B) 25 июни соли 1990. 

$С) 10 апрели соли 2000. 

$D) 30 феврали соли 2016. 

$E) 15 майи соли 2006 

 

@171.Ба ҳиссаи тағйирёбандаи музди меҳнат чӣ дохил мешавад? 

$A) Иловапулиҳо, мукофотпулиҳо, ҷубронпулиҳо 

$B) Пардохти моҳона; 

$С) Собиқаи корӣ;  

$D) Кӯмаки яквақта; 

$E) Дараҷаи тахассусӣ; 

 

@172.Андозаи музди меҳнатро чӣ муайян мекунад? 

$A) Шартномаи меҳнатӣ 

$B) Низомномаи ташкилот; 

$С) Дафтари қайди корфармо; 

$D) Оинномаи корхона; 

$E) Дастурамали мансабӣ; 



 

@173.Тарафҳои шарномаи меҳнатиро муайян кунед: 

$A) Корманд ва корфармо; 

$B) Корфармо ва мақомот; 

$С) Корманд ва шуъбаи кадрҳо; 

$D) Корфармо ва иттифоқи касаба; 

$E) Дастурамали мансабӣ; 

 

@174.Ҳуқуқҳои шахсони мансабдори мақомоти ваколатдори назорати 

давлатии риояи қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрӣ оид ба ҳифзи меҳнат 

дар мавриди иҷрои уҳдадориҳои худ:  

$A) бомамоният, дар сурати иҷрои талаботи қонунгузорӣ, бо надоштани 

хуҷҷатҳои дахлдор бо мақсади гузаронидани санҷиши ташкилотҳо, 

новобаста аз шакли моликият ва тобеияти идоравӣ, ба ташкилот ворид 

шаванд мебошад; 

$B) бо тартиби муқарраргардида ҳодисаҳои нохушро дар истеҳсолот 

тафтиш нанамоянд. 

$С) ҷиҳати таҳлил намунаҳои мавод ва моддаҳои истифодашаванда ё 

коркардшавандаро гиранд. 

$D) дар мурофиаи судӣ ба хайси коршиноси судӣ аз рўи даъво дар бораи 

вайронкунии қонунгузорӣ дар бораи ҳифзи меҳнат ва ҷуброни зарари дар 

истеҳсолот ба саломатии корманд нарасида баромад намуда, хулоса диҳанд.  

$E) шароити дахлдори бехатар ва ҳифзи меҳнатро дар ҳар як ҷойи корӣ 

таъмин кунад.  

 

@175.Кадом моддаҳои  Кодекси меҳнат ба музди меҳнат бахшида 

шудааст? 

$A) 98-102; 

$B) 101-109; 

$С) 101-107; 

$D) 110- 113; 

$E) 54-98; 

 

@176.Коэффисиент нисбати киҳо пешбинӣ шудааст? 

$A) Нисбати кормандони ноҳияҳои дурдаст; 

$B) Кормандони ноҳияҳои баландкӯҳ, биёбон ва маҳаллаҳои беоб; 



$С) Нисбати ҳарбиён; 

$D) Нисбати олимон; 

$E) Нисбати муҳофизон;  

 

@177.Андозаи ҳадди ақали музди меҳнатро кӣ муайян мекунад? 

$A) Маҷлиси Олӣ; 

$B) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$С) Ҳукумат ва Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Сарвазир; 

$E) Маҷлиси Миллӣ; 

 

@178.Маҷмӯи подошҳои бо воҳиди пулӣ пардохтшавандаро чӣ 

мегӯянд? 

$A) мукофотпулӣ; 

$B) музди меҳнат   

$С) идрорпулӣ; 

$D) нафақа; 

$E) раҳматнома;  

 

@179.Ба ҳиссаи доимии музди меҳнат чӣ дохил мешавад? 

$A) ҳиссаи соатбайъ ва корбайъ; 

$B) ҳиссаи моҳона ва солона;  

$С) ҳиссаи соатбайъ ва моҳона 

$D) ҳиссаи моҳона ва рӯзона; 

$E) идрорпулӣ; 

 

@180.Мукофотпулиҳо, ҷубронпулиҳо, иловапулиҳо ба кадом ҳиссаи 

музди меҳнат дохил мешаванд? 

$A) тағйирёбанда; 

$B) тағйирёбанда ва доимӣ; 

$С) доимӣ;  

$D) кори шабона; 

$E) кори рӯзона. 

 



@181.Ташкилотҳои аз буҷаи давлат маблағгузорӣ мушаванд кӣ онҳоро 

муайян мекунад? 

$A) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

$B) Вазорати маҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҶТ; 

$С) Президенти ҶТ ва Ҳукумати ҶТ; 

$D) Сарвазир; 

$E) Вазорати молия; 

 

@182.Ташкили меҳнат чист? 

$A) тарзи оқилона муттаҳидкунии қувваи корӣ;  

$B) бо воситаҳои истеҳсолӣ;  

$С) рушди ҳосилнокии меҳнат;    

$D) таъминкунӣ бо таҷҳизоти истеҳсолӣ; 

$E) Вазорати молия; 

 

@183.Самтҳои асосии ташкили меҳнат чандтоянд? 

$A) 10; 

$B) 5; 

$С) 3;  

$D) 9; 

$E) 11; 

 

@184.Бамеъёргирии меҳнат дар корхона чандто аст? 

$A) 10;  

$B) 4;  

$С) 8; 

$D) 3; 

$E) 5; 

 

@185.Навъҳои меъёр кадомҳоянд? 

$A) меъёри вақт ва коркард; 

$B) хизматрасонӣ;  

$С) шумора;  

$D) идорашавандагӣ;  

$E) шароити дахлдори бехатар 



 

@186.Давомнокии вақти корӣ ба кадом меъёр тааллуқ дорад?  

$A) меъёри вақт;  

$B) хизматрасонӣ;  

$С) шумора;  

$D) идорашавандагӣ;  

$E) таҳияи равандҳои технологӣ 

 

@187.Идора чигуна низом дорад? 

$A) омехта; 

$B) мураккаб; 

$С) мушкил; 

$D) мураккаб ва бисёрҷанба; 

$E) осон; 

 

@188.Намудҳои идора кадомҳоянд? 

$A) мураккаб ва бисёрҷанба; 

$B) химиявӣ; 

 $С) ҷомеавӣ; 

 $D) иқтисодӣ-иҷтимоӣ; 

$E) биологӣ-ҷисмонӣ; 

 

@189.Кибарнетика чист? 

$A) илм дар бораи қонуниятҳои умумии табиат; 

$B) илм дар бораи инсон; 

$С) илм дар бораи кайҳон; 

$D) илм  дар бораи ҷирмҳои осмонӣ; 

$E) илм дар бораи атмосфера; 

 

@190.Кибернетикаи иқтисодӣ чист? 

$A) идораи ҳодисаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ;  

$B) идораи ҳодисаҳои иқтисодӣ;  

$С) ҳодисаҳои ҷомеа; 

$D) таъсири давлат ба иқтисодиёт; 

$E) ҳодисаҳои иҷтимоӣ; 



 

@191.Меъёри шумора чист? 

$A) шумораи объектҳои истеҳсол; 

$B) шумораи воҳидӣ маҳсулот; 

$С) шумораӣ ҳайати кормандон;  

$D) шумораи ҷойҳои корӣ; 

$E) шумораӣ  роҳбарон; 

 

@192.Кадом низом мураккаб ва бисёрҷабҳа аст? 

$A) идора;  

$B) саноат;  

$С) корхона;  

$D) савдо; 

$E) истеҳсолот; 

 

@193.Барҳам додани хадамоти ҳифзи меҳнати ташкилотҳо: 

$A) танҳо дар мавриди қатъ гардидани фаъолияти онҳо мумкин мебошад. 

$B) танҳо дар мавриди фаъолияти онҳо мумкин мебошад. 

$С) танҳо дар мавриди қатъ нагардидани фаъолияти онҳо мумкин 

мебошад. 

$D) дар мавриди қатъ гардидани фаъолияти онҳо мумкин нест. 

$E) мавриди тарҳрезӣ, сохтмон ва истифодаи объектҳо, ихтирои мошинҳо, 

механизмҳо ва таҷҳизоти дигар 

 

@194.Ҳавасмандӣ ва шавқу завқ ба кадом метод дохл мешавад? 

$A) методи иҷтимоӣ;  

$B) методи ташкилӣ;  

$С) методи иқтисодӣ; 

$D) методи ташкилию фармондиҳӣ;  

$E) методи таҳлилӣ;  

 

@195.Дар адабиёти Ғарб чанд дараҷаи низоми хоҷагидорӣ мавҷуд аст? 

$A) 3; 

$B) 6; 

$С) 8;  



$D) 2; 

$E) 12; 

 

@196.Ҷамъияти саҳҳомии пӯшида аз чанд аъзо иборат аст? 

$A) шумора муқаррар нашудааст; 

$B) то 80; 

$С) 100; 

$D) 50; 

$E) оиннома муқарар мекунад; 

 

@197.Ҳамчун чеҳраи  ҳуқуқии корхона кӣ баромад мекунад? 

$A) шахси ҳуқуқӣ; 

$B) иттиҳодияҳо;  

 $С) сармуҳосиби корхона; 

$D) давлат; 

$E) корхона; 

 

@198.Мақсади  ташкилотҳои  тиҷоратӣ дар чӣ ифода меёбад? 

$A) фоида ба даст овардан; 

$B) фоида ба даст наовардан; 

$С) хизмат ба давлат; 

$D) датгирии аҳолӣ; 

$E) мураккаб ва бисёрҷанба; 

 

@199.Мақсади  ташкилотҳои  ғайритиҷоратӣ чист? 

$A) датгирии аҳолӣ; 

$B) фоида ба даст наовардан; 

$С) хизмат ба давлат; 

$D) фоида ба даст овардан; 

$E) мураккаб ва бисёрҷанба 

 

@200.Дар сурати аз меъёр зиёд будани аъзоёни ҷамъияти саҳҳомии 

пӯшида қонунгузорӣ чӣ пешбинӣ намудааст? 

$A) табдил ба ҷамъияти шакли кушода; 

$B) барҳам додани он; 



$С) дастгирӣ меёбад; 

$D) як сол мӯҳлат дода мешавад; 

$E) се сол мӯҳлат дода мешавад; 

 

@201.Ҷамъияте, ки аз тарафи як ё якчад шахс таъсис дода мешавад, чи 

ном дорад? 

$A) ҶСК; 

$B) ҶДММ; 

$С) ҶСП; 

$D) ҷамъияти холдингӣ;  

$E) ҶСКМ 

 
@202.Марги клиникӣ чӣ гуна марг аст? 

$A) ҳолати марзи ҳаёт ва марг;  

$B) ҳолати марг;  

$С) ҳолати  ҳаёт; 

$D) назъи ҷон; 

$E) ҳолати фавт; 

 

@203.Марги биологӣ чист? 

$A) қатъшавии  пурраи  организм; 

$B) қатъшавии кори як қисми бадан; 

$С) аз обхезӣ фавтидан;  

$D) аз кор мондани дил; 

$E) азҳушравӣ; 

 

@204.Гомеостазис чист? 

$A) системаи мубориза бо тағйирёбии организм; 

$B) мубориза бо коррупсия;   

$С) ҳолати ғайримуътадил;  

$D) мутобиқшавӣ; 

$E) барангезиш; 

 

@205.Принсипҳои таъмини бехатарии меҳнат чандтоанд? 

$A) 12; 



$B) 25;  

$С) 11;  

$D) 9; 

$E) 17;  

 

@206.Чанд навъи меъёри идораи корхона мавҷуд аст? 

$A) 5; 

$B) 2; 

$С) 4; 

$D) 12; 

$E) 8; 

 

@207.Давомнокии вақти корӣ ба кадом меъёр дохил мешавад? 

$A) меъёри вақт; 

$B) меъёри коркард; 

$С) меъёри хизматрасонӣ; 

$D) шумора; 

$E) идорашавандагӣ; 

 

@208.Шумораи объектҳои истеҳсоли ба кадом меъёр дохил мешавад? 

$A) меъёри хизматрасонӣ; 

$B) меъёри коркард; 

$С) меъёри вақт; 

$D) шумора; 

$E) идорашавандагӣ; 

 

@209.Шумораи воҳиди маҳсулот ба кадом меъёр тааллуқ дорад? 

$A) меъёри шумора; 

$B) меъёри коркард; 

$С) меъёри хизматрасонӣ; 

$D) меъёри вақт; 

$E) идорашавандагӣ; 

 

@210.Миқдори кормандоне, ки ба як роҳбар тобеъанд, кадом меъёр 

аст? 



$A) идорашавандагӣ; 

$B) меъёри коркард; 

$С) меъёри хизматрасонӣ; 

$D) шумора; 

$E) меъёри вақт; 

 

@211.Микдори кормандони касбӣ ба кадом меъёр дохил мешавад? 

$A) шумораи кормандони касбӣ; 

$B) меъёри коркард; 

$С) меъёри хизматрасонӣ; 

$D) меъёри вақт; 

$E) идорашавандагӣ; 

 

@212.Бехатарии ҷисмонии ҳайат чист? 

$A) амнияти шахсии роҳбарон, мутахасисони асосӣ ва кулли кормандон; 

$B) ҳифзи дилхоҳ манбаъҳои иттилоотӣ; 

$С) маҷмӯи меъёрҳо ва тадбирҳои ташкилот; 

$D) ҳолати ҳифзи манфиатҳои иктисодии ташкилот аз таҳдидҳо; 

$E) ҳолати ҳифзи манфиатҳои ташкилот аз таҳдидҳо; 

 

@213.Амнияти иктисодӣ чиро дарбар мегирад? 

$A) ҳолати ҳифзи манфиатҳои иктисодии ташкилот аз таҳдидҳо; 

$B) ҳифзи дилхоҳ манбаъҳои иттилоотӣ; 

$С) маҷмӯи меъёрҳо ва тадбирҳои ташкилот; 

$D) ҳолати ҳифзи манфиатҳои ташкилот аз таҳдидҳо; 

$E) амнияти шахсии роҳбарон, мутахасисони асосӣ ва кулли кормандон; 

 

@214.Амнияти итилоотӣ чист? 

$A) ҳифзи дилхоҳ манбаъҳои иттилоотӣ 

$B) ҳолати ҳифзи захираҳои моддӣ ва молиявии ташкилот аз ҳолатҳои 

фавкулода; 

$С) маҷмӯи меъёрҳо ва тадбирҳои ташкилот; 

$D) ҳолати ҳифзи манфиатҳои иктисодии ташкилот аз таҳдидҳо; 

$E) амнияти шахсии роҳбарон, мутахасисони асосӣ ва кулли кормандон; 

 



@215.Сиситемаи бехатарии ташкилот чист? 

$A) ҳолати ҳифзи захираҳои моддӣ ва молиявии ташкилот аз ҳолатҳои 

фавкулода; 

$B) ҳифзи дилхоҳ манбаъҳои иттилоотиӣ; 

$С) маҷмӯи меъёрҳо ва тадбирҳои ташкилот; 

$D) ҳолати ҳифзи манфиатҳои иктисодии ташкилот аз таҳдидҳо; 

$E) амнияти шахсии роҳбарон, мутахасисони асосӣ ва кулли кормандон; 

 

@216.Бехатарии бинои ташкилот чиро дарбар мегирад? 

$A) маҷмӯи меъёрҳо ва тадбирҳои ташкилот барои ҳифзи бино; 

$B) ҳифзи дилхоҳ манбаъҳои иттилоотӣ; 

$С) ҳолати ҳифзи захираҳои моддӣ ва молиявии ташкилот аз ҳолатҳои 

фавкулода; 

$D) ҳолати ҳифзи манфиатҳои иктисодии ташкилот аз таҳдидҳо; 

$E) амнияти шахсии роҳбарон, мутахасисони асосӣ ва кулли кормандон; 

 

@217.Натиҷаи амалишавии таҳдидҳои иттилоот кадомҳоянд? 

$A) талафот;  

$B) ихроҷ; 

$С) таҳриф; 

$D) муҳосираи маълумотҳо; 

$E) ихроҷ ва талафот; 

 

@218.Кадом принсипҳои ҳифзи  иттилоот мавчуд аст? 

$A) таҳриф ва муҳосира; 

$B) ихроҷ ва талафот; 

$С) тақсимоти масъулят ва камкунии имтиёзҳо; 

$D) сохтакорӣ ва муҳосира; 

$E) талафот; 

 

@219.Ҷамъияти саҳҳомӣ чи гуна ҷамъият аст? 

$A) ба ҶСК табдил бояд дода шавад; 

$B) аз тарафи як ё якчанд шахс ташкил шудааст; 

$С) аъзоёнаш аз 50 нафар зиёд набошад; 

$D) як қисми ҷамъияти асосӣ мебошад; 



$E) ҷамъиятест, ки фонди оинномавии он ба миқдори муайяни сармоя 

тақсим шудааст; 

 

@220.ҶДММ чи гуна ҷамъият аст? 

$A) аз тарафи як ё якчанд шахс ташкил шудааст; 

$B) ҷамъиятест, ки фонди оинномавии он ба микдори муайяни сармоя 

таксим шудааст 

$С) аъзоёнаш аз 50 нафар зиёд набошад; 

$D) як кисми ҷамъияти асосӣ мебошад; 

$E) ба ҶСКтабдил бояд ёбад 

 

@221.Ҷамъияти фаръӣ чиро мегӯянд? 

$A) ба ҶСК табдил бояд ёбад; 

$B) аз тарафи як ё якчанд шахс ташкил шудааст; 

$С) аъзоёнаш аз 50 нафар зиёд набошад; 

$D) як қисми ҷамъияти асосӣ мебошад; 

$E) ҷамъиятест, ки фонди оинномавии он ба миқдори муайяни сармоя 

тақсим шудааст; 

 

@222.Ҷамъияти саҳҳомии пӯшида чи гуна ташкилот аст? 

$A) аъзоёнаш аз 50 нафар зиёд набошад; 

$B) аз тарафи як ё як чанд шахс ташкил шудааст; 

$С) ҷамъиятест, ки фонди оинномавии он ба миқдори муайяни сармоя 

тақсим шудааст; 

$D) як кисми ҷамъияти асосӣ мебошад; 

$E) ба ҶСКтабдил бояд ёбад; 

 

@223.Дар сурати аз 50 нафар аъзо зиёд будан ҷамъияти саҳҳомии 

пӯшида чӣ кор бояд кунад? 

$A) дар муддати як сол ба ҶСК табдил бояд ёбад; 

$B) шуъбаҳои минтақавӣ кушояд; 

$С) аъзоёни худро то 50 нафар нигоҳ дорад; 

$D) як кисми кормандонашро ихтисор намояд; 

$E) фаъолияти худро қатъ кунад 

 



@224.Ташкилоте, ки мақсадаш ба даст овардани фоида нест чӣ гуна 

ташкилот аст? 

$A) ташкилоти ғайритиҷоратӣ; 

$B) ташкилоти тиҷоратӣ;  

$С) ҶСП 

$D) ҷамъияти саҳҳомӣ;  

$E) ҶДММ; 

 

@225.Ташкилоте, ки мақсадаш ба даст овардани фоида аст чи гуна 

ташкилот аст? 

$A) ташкилоти тиҷоратӣ; 

$B) ташкилоти ғайритиҷоратӣ; 

$С) ҶСП; 

$D) ҷамъияти саҳҳомӣ;  

$E) ҶДММ; 

 

@226.Ба ҳайси чеҳраи ҳуқуқӣ кӣ баромад мекунад? 

$A) шахсони ҳуқуқӣ; 

$B) институтҳо; 

$С) кишоварзон; 

$D) шахси воқеӣ; 

$E) корманди гумрук; 

 

@227.Илме, ки қонуниятҳои умумии табиати зиндаю ғайризиндаро 

меомӯзад, чӣ ном дорад? 

$A) физика;  

$B) астрономия; 

$С) кибернетика; 

$D) фалсафа; 

$E) биология; 

 

@228.Ҳуқуқҳои нозирон ва шахсони ваколатдор (боваринок) оид ба 

ҳифзи меҳнати иттифоқҳои касаба ва дигар мақомоти намояндагии 

ваколатдори кормандон: 

$A) назорати иштироки намояндагони кормандон ва корфармоён дар 

бартараф намудани баҳсҳои меҳнатӣ. 



$B) назорати иштироки кормандон, намояндагони онҳо дар идоракунии 

ташкилот. 

$С) аз ҷониби корфармоён раванди бакоргирии кормандонро назорат 

кунанд. 

$D) дар тафтиши ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот ва бемориҳои касбӣ 

иштирок кунанд, инчунин мустақилона онҳоро тафтиш намоянд. 

$E) мавриди тарҳрезӣ, сохтмон ва истифодаи объектҳо, ихтирои мошинҳо, 

механизмҳо ва таҷҳизоти дигар, таҳияи равандҳои технологӣ, ташкили 

истеҳсолот ва меҳнат ҳатмӣ мебошад. 

 

@229.Объекти фарҳанги бехатари дар сатҳи аввал чӣ ба шумор 

меравад? 

$A) инсон 

$B) коммуникатсия 

$С) иттилоот 

$D) замин 

$E) технология 

 

@230.Шарикии иҷтимоӣ чист? 

$A) ҳамкориҳои байни корманд ва корфармо 

$B) дӯстии байни халкҳо 

$С) ҳамкории зану шавҳар 

$D) хусусияти яктарафа дорад 

$E) давлат муайян мекунад 

 

@231.Тақсимоти масъулият ва камкунии имтиёзҳо ба кадом принсипи 

бехатарӣ дохил мешавад? 

$A) ҳифзи иттилоот 

$B) иҷтимоӣ 

$С) иқтисодӣ 

$D) барои бехатарии шаҳрвандон 

$E) бехатарии чисмонии ҳайат 

 

@232.Имконоти системаи мубориза бо тағйиротҳоро чӣ мегӯянд? 

$A) гомеостазис 

$B) кибернетика 



$С) мутобиқшавӣ 

$D) барқароршавӣ 

$E) ангезиши организм 

 

@233.Адаптатсия чист? 

$A) мутобиқшавӣ 

$B) кибернетика 

$С) гомеостазис 

$D) барқароршавӣ 

$E) ангезиши организм 

 

@234.Методи идоракуние, ки дар чорчӯбаи амру фармоиш амалӣ 

мешавад, кадом аст? 

$A) ташкилию фармондиҳӣ 

$B) иҷтимоӣ  

$С) сиёсӣ  

$D) иқтисодӣ 

$E) оперативӣ 

 

@235.Методе, ки дар чорчӯбаи ҳавасмандгардонӣ, шавқу завқ ба амал 

меояд, чӣ ном дорад? 

$A) иҷтимоӣ 

$B) иқтисодӣ 

$С) сиёсӣ  

$D) ташкилию фармондиҳӣ 

$E) оперативӣ 

 

@236.Пардохти музди маоши корманд дар давраи ташхис дар 

муассисаи тиббӣ чиӣ гуна сурат мегирад? 

$A) пардохт мешавад 

$B) барои табобати ӯ сарф мешавад 

$С) пардохт намешавад 

$D) нисфаш сарф мешавад 

$E) ба корманди нав дода мешавад 

 



@237.Ҳифзи ҳуқуқ, тартибот ва шароити амалисозии фаъолияти 

рақобатпазирии ташкилотро чӣ мегӯянд? 

$A) ҳолати ҳифзи манфиатҳои ташкилот аз таҳдидҳо 

$B) амнияти ҳуқуқӣ 

$С) маҷмӯи меъёрҳо ва тадбирҳои ташкилот 

$D) ҳолати ҳифзи манфиатҳои иктисодии ташкилот аз таҳдидҳо 

$E) амнияти шахсии роҳбарон, мутахассисони асосӣ ва кулли кормандон 

 

@238.Ҳифзи ҳуқуқҳо оид ба корҳои илмӣ, намунаҳои саноат, номҳои 

тиҷоратӣ ба чӣ дохил мешавад?   

$A) амнияти зеҳнӣ 

$B) ҳифзи дилхоҳ манбаҳои иттилооти 

$С) ҳолати ҳифзи манфиатҳои ташкилот аз таҳдидҳо 

$D) ҳолати ҳифзи манфиатҳои иктисодии ташкилот аз таҳдидҳо 

$E) амнияти шахсии роҳбарон, мутахасисони асосӣ ва кулли кормандон 

 

@239.Кафолати музди меҳнат дар кадом моддаи Кодекси меҳнат 

оварда шудааст? 

$A) 109 

$B) 108 

$С) 106 

$D) 104 

$E) 102 

 

@240.Ташкилотҳои  ҷамъиятӣ ва динӣ, муассисаҳои хайриявӣ, 

ассотсиатсияҳо ба кадом намуди ташкилот дохил мешаванд? 

$A) ғайритиҷоратӣ 

$B) тиҷоратӣ  

$С) марказҳои савдо 

$D) бунгоҳҳои тиббӣ  

$E) Ҷамъияти фаръӣ  

 

@241.Ҷамъияте, ки саҳмияҳои он танҳо байни муассисонашон тақсим 

карда мешавад, чӣ гуна ҷамъият аст? 

$A) ҶСК 

$B) ҶСП 



$С) ҶДММ 

$D) Ҷамъияти саҳҳомӣ 

$E) Ҷамъияти фаръӣ  

 

@242.Ҷамъияте, ки фонди оинномавии он ба миқдори муайяни сармоя 

тақсим шудааст, чӣ ном дорад? 

$A) ҶСК 

$B) ҶСП 

$С) ҶДММ 

$D) Ҷамъияти саҳҳомӣ 

$E) Ҷамъияти фаръӣ  

 

@243.Ҷамъияте, ки аз тарафи як ё якчанд шахс ташкил карда мешавад 

чӣ ном дорад? 

$A) ҶСК 

$B) ҶСП 

$С) ҶДММ 

$D) Ҷамъияти саҳҳомӣ 

$E) Ҷамъияти фаръӣ  

 

@244.Ҷамъияте, ки иштирокчиёнаш саҳмияҳои худро бе ризогии 

саҳмдорони дигар бегона мекунанд, чи ном дорад? 

$A) ҶСК 

$B) ҶСП 

$С) ҶДММ 

$D) Ҷамъияти саҳҳомӣ 

$E) Ҷамъияти фаръӣ  

 

@245.Дар асоси ҳамроҳшавӣ ба сармояи оинномавии ҷамъияти 

хоҷагидории асосӣ чӣ таъсис дода мешавад? 

$A) ҶСК 

$B) ҶСП 

$С) ҶДММ 

$D) Ҷамъияти саҳҳомӣ 

$E) Ҷамъияти фаръӣ  



 

@246.Соатбайъ ва моҳона ба кадом ҳиссаи музди меҳнат дохил 

мешавад? 

$A) доими; 

$B) тағйирёбанда; 

$С) аслӣ; 

$D) иловагӣ; 

$E) мукофот; 

 

@247.Мукофотпулӣ, ҷубронпулӣ, иловапулӣ ба кадом ҳиссаи музди 

меҳнат дохил мешавад? 

$A) доими; 

$B) тағйирёбанда; 

$С) аслӣ; 

$D) иловагӣ; 

$E) мукофот; 

 

@248.Нигоҳ доштани музди меҳнат дар кадом ҳолатҳо манъ мешавад? 

$A) бо фармони вазири меҳнат 

$B) бо қарори ҳукумат 

$С) фармоиши сарвазир 

$D) танҳо тибқи қонунгузории ҶТ 

$E) ҳамаи вариантҳо нодурустанд  

 

@249.Андозаи музди меҳнат дар куҷо муайян шудааст? 

$A) дар дафтарчаи меҳнатӣ  

$B) дар дастурамали мансабӣ 

$С) дар бонки миллӣ 

$D) дар иттифоқи касаба 

$E) дар шартномаи меҳнатӣ 

 

@250.Шартномаи меҳнатӣ чист? 

$A) созиши байни корфармо ва корманд 

$B) созиши байни донишҷӯён ва омӯзгорон 

$С) созиши байни давлатҳо  



$D) дафтарчаи  меҳнатӣ 

$E) дастурамали мансабӣ 

 

@251.Шартномаи меҳнатӣ дар чанд нусха баста мешавад? 

$A) дар 4-нусха 

$B) дар 1-нусха 

$С) дар 3-нусха 

$D) дар 2-нусха 

$E) ҳамаи вариантҳо дурустанд 

 

@252.Шартномаи меҳнатӣ аз тарафи кӣ имзо карда мешавад? 

$A) танҳо аз тарафи корфармо 

$B) танҳо аз тарафи корманд 

$С) аз тарафи корфармо ва корманд 

$D) аз тарафи шуъбаи кадрҳо 

$E) аз тарафи сармуҳосиб 

 

@253.Шартномаи меҳнатиро киҳо нигоҳ медоранд? 

$A) танҳо корфармо 

$B) танҳо корманд 

$С) корфармо ва корманд  

$D) шуъбаи кадрҳо 

$E) сармуҳосиб 

 

@254.Шартномаи меҳнатӣ ба кадом мӯҳлат баста мешавад? 

$A) ба мӯҳлати муайян ва номуайян 

$B) ба мӯҳлати иҷрои вазифаи корманди ҳозирнабуда 

$С) мавсимӣ 

$D) иҷрои кори муайян 

$E) ҳамаи вариантҳо дурустанд 

 

@255.Принсипи камкунии имтиёз чӣ маъно дорад? 

$A) ба истифодакунанда танҳо ҳуқуқи дастрасӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳои 

хизматиаш дода мешавад 

$B) ба истифодакунанда ҳуқуқи дастрасӣ ба маълумотҳо дода мешавад 



$С) ба корманд ифшо кардани сирри дохилиро имкон медиҳад 

$D) ба корманд ифшо кардани сирри дохилиро имкон намедиҳад 

$E) ба роҳбарон маҳдудкунии салоҳият пешбиниӣ шудааст 

 

@256.Мутобиқшавӣ чист? 

$A) адаптатсия  

$B) барқароршавӣ 

$С) вайроншавӣ 

$D) ифшошавӣ 

$E) ивазшавӣ 

 

@257.Осеб дар натиҷаи кадом омилҳо ба вуҷуд меояд? 

$A) омилҳои дохилӣ 

$B) омилҳои берунӣ 

$С) садамаи нақлиёт 

$D) заифшавии бадан 

$E) сустшавии кори дил 

 

@258.Нишонаҳои шахси ҳуқуқӣ кадомҳоянд? 

$A) дорои тавозун  

$B) дорои сметаи мустақил 

$С) дар суд ҷавобгар аст 

$D) дар суд даъвогар аст 

$E) иштирокчиёнаш шахсони хориҷӣ мебошад 

 
@259.Ҷамъияти саҳҳомии пӯшида чист? 

$A) ҷамъияти саҳомие, ки иштирокчиёнаш шахсони хориҷӣ мебошад 

$B) ҷамъияти саҳомие, ки саҳмияҳои он танҳо байни муассисонаш ё доираи 

ашхоси пешакӣ муайян тақсим мешавад 

$С) ҷамъияти саҳомие, ки саҳмияҳои он танҳо байни муассисонашон ё 

доираи ашхоси пешакӣ муайян тақсим намешавад 

$D) иштирокчиёнаш саҳмияҳои худро бе ризогии саҳмдорон бегона карда 

метавонанд 

$E) ҷамъияте, ки аз ҷониби як ё якчанд шахс ташкил шудааст 

 



@260.Корхонаҳоро ба чанд гурӯҳ тақсим мекунанд? 

$A) 3 

$B) 2 

$С) 4 

$D) таксим намекунанд 

$E) 1-гурӯҳ (коллективӣ) 

 

@261.Асоси моликиятро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ ташкил 

медиҳад? 

$A) коғазҳои қимматнок 

$B) захираи тилло 

$С) соҳибкорӣ 

$D) ташкилотҳо 

$E) шаклҳои гуногуни моликият 

 

@262.Асосҳои бехатарии меҳнатро чӣ ташкил медиҳад? 

$A) шаклҳои гуногуни моликият 

$B) санадҳои меъёри ҳуқуқии соҳаи меҳнат   

$С) таҷҳизотҳои барқӣ 

$D) иродаи фардии корманд 

$E) принсипҳои корхона 

 

@263.Тағйир додани шартҳои шартномаи меҳнатӣ ба зарари корманд 

мумкин аст? 

$A) мумкин нест; 

$B) агар корфамо хоҳад;  

$С) бо хоҳиши шуъбаи кадрҳо; 

$D) бо пешниҳоди иттифоқи касаба; 

$E) бо пешниҳоди сармуҳосиб. 

 

@264.Манбаъҳои танзимкунандаи муносибатҳои меҳнат ва 

муносибатҳои ба онҳо вобаста инҳанд: 

$A) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи ҳифзи меҳнат”. 

$С) Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. 



$D) Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф 

кардааст.  

$E) бо пешниҳоди сармуҳосиб. 

 

@265.Кафолати ҳуқуқии давлат ба ҳар як корманд:  

$A) хизматрасонии ройгон барои интихоби касб, омодагии касбӣ, бозомўзӣ 

ва такмили ихтисос. 

$B) муҳайё намудани кори мувофиқ ба мўҳлати на камтар аз се сол барои 

шахсони бемаълумоти касбӣ. 

$С) таъмини амнияти озуқавории корманд; 

$D) амалӣ кардани корҳои маҷбурии иловагӣ. 

$E) бо пешниҳоди сармуҳосиб. 

 

@266.Субъекти идоракунии ҳайати кормандон: 

$A) роҳбари мақоми давлатӣ ва хадамоти кадрӣ; 

$B) ҳайати кормандон ва субъектҳои хољагидорӣ; 

$С) мақомотҳои маҳаллӣ ва марказӣ; 

$D) ҳайати асосӣ ва ёрирасон. 

$E) ташакул додани худшиносии миллии корманд; 

 
@267.Марҳилаҳои мутобиқшавии кадрҳо: 

$A) муҳлати санљишӣ, таљрибаомўзӣ дар сохтор, такмили ихтисос, иљрои 

вазифаҳои мушаххас ва мустақилона қабул намудани қарорҳои масъул; 

$B) ташакул додани худшиносии миллии корманд; 

$С) гузаронидан ба мансаби пасттари маъмурии хизмати давлатӣ; 

$D) иловапулӣ ба маоши корманд дар ҳаљми муқаррарнамудаи санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ. 

$E) бо пешниҳоди сармуҳосиб. 

 
@268.Шахсоне, ки дар соҳаи муносибатҳои меҳнатӣ ҳуқуқи худро 

поймолшуда меҳисобанд, ба куљо метавонанд мурољиат намоянд? 

$A) метавонанд бо аризаи дахлдор ба суди олӣ муроҷиат намоянд; 

$B) метавонанд бо аризаи дахлдор ба суд муроҷиат намоянд; 

$С) метавонанд бе ариза ба суд муроҷиат намоянд; 

$D) метавонанд бо аризаи дахлдор ба Вазорати адлия муроҷиат намоянд. 



$E) метавонанд бо аризаи дахлдор ба корфармо муроҷиат намоянд. 

 

@269.Кадр - ин:-ишѓолкунандаи мансабҳо мувофиқи феҳристи 

муайяншуда, ки дорои сифатхои махсуси касбӣ мебошад; 

$A) ишѓолкунандагони мансабҳо, ки мақсади ягона доранд; 

$B) шумораи кормандон, ки аз рўи нақша фаъолият менамоянд; 

$С) шумораи кормандоне, ки собиқаи муайяни корӣ доранд. 

$D) шумораи кормандон, ки тибқи нақша фаъолият менамоянд. 

$E) бо пешниҳоди сармуҳосиб. 

 
@270.Ҳайат – ин:  

$A) ҳамаи аъзоёни коллективи меҳнатӣ, ки амалҳои истеҳсолӣ ва ё 

идоракуниро бечунучаро иљро мекунанд, фаъолияти меҳнатии ҳайати 

идоракунанда асосан бо меҳнати фикрӣ алоқаманд аст; 

$B) шумораи кормандон, ки мақсадҳои ягона доранд; 

$С) коллективҳои меҳнатӣ, ки барои манфиати корхона фаъолият 

менамоянд; 

$D) шумораи кормандон, ки тибқи нақша фаъолият менамоянд. 

$E) шумораи кормандоне, ки собиқаи муайяни корӣ доранд. 

 

@271.Идоракунии ҳайат ин: 

$A) маљмўи  хизматрасонӣ ва ашёҳое, ки бехатарии инсонро иловатан ба 

бехатарии давлатӣ таъмин менамоянд;  

$B) маљмўи усулҳои ба ҳам алоқаманди иқтисодӣ, иљтимоӣ ва ташкилӣ 

мебошад, ки самаранокии меҳнат ва кобилияти рақобатпазирии корхонаро 

пурмазмун ва мақсаднок мегардонад; 

$С) ташаккули афкори мусбии љомеа; 

$D) љалб намудани механизмҳои суѓуртавӣ.  

$E) корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба таҳдидҳои ҳолатҳои фавқулода.  

 

@272.Ташаккули кормандон:  

$A) пешгӯӣ кардани миқдор ва ҳайати кормандон, муайянкунии эҳтиёҷ ба 

кадрҳо, нақшагирии кадрҳо, ба кор қабул кардан ва ҷобаљогузории кадрҳо; 

$B) таҳсили хизматчиёни давлатӣ, таљрибаомўзӣ; 

$С) љобаљогузории ҳайат, дарёфт ва чида гирифтани кадрҳо; 

$D) банақшагирӣ ва љобаљогузории кадрҳо. 



$E) ҷорӣ намудани барномаи умумидавлатӣ. 

 

@273.Шаклҳои асосии қабули қарорҳои идоракунӣ кадомҳоянд:  

$A) гуруҳӣ, ташкилотӣ; 

$B) инфиродӣ, гуруҳӣ, ташкилотӣ ва байниташкилотӣ. 

$С) инфиродӣ, гурўҳӣ; 

$D) ѓайриташкилотӣ, гурўҳӣ. 

$E) фардӣ ва дастаҷамъона. 

 

@274.Интихоби кадрҳо тавассути озмун аз рўи чӣ ҷараён мегирад? 

$A) аз рўи хулоса ва қарори комиссияи озмун; 

$B) аз рўи натиљаи озмун; 

$С) аз рўи қарори роҳбар; 

$D) аз рўи иттилооти хадамоти кадрӣ. 

$E) аз рўи хадамоти кадрӣ. 

 

@275.Калимаи «лидер» (lider), ки маънои сарвар, роҳбар, пешворо 

дорад, аз кадом забон гирифта шудааст? 

$A) олмонӣ; 

$B) англисӣ; 

$С) лотинӣ; 

$D) фаронсавӣ; 

$E) русӣ. 

 

@276.Аттестатсияи кормандон: 

$A) Дар соатҳои ѓайрикорӣ гузаронида мешавад. 

$B) Дар соатҳои корӣ гузаронида мешавад. 

$С) Дар рўзҳои истироҳат гузаронида мешавад. 

$D) Дар вақти хўроки нисфирўзӣ гузаронида мешавад. 

$E) Дар вақти табъи болида доштан. 

 

@277.Баҳои комиссияи аттестатсионӣ: 

$A) “1”,”2”,”3”,”4”,”5”. 

$B) ”1”,”3”,”9”,”5”. 

$С) ”1”,”2”. 



$D) ”3”,”6”,”9”. 

$E) Тибқи ҷадвали баҳогузории даҳбала. 

 

@278.Ченаки сарфи меҳнати меъёрҳои меҳнатиро муайян кунед:  

$A) меъёри коркард.  

$B) меъёри вақт.  

$С) меъёри хизматрасонӣ. 

$D) меъёри самаранокии меҳнат. 

$E) аз рўи иттилооти хадамоти кадрӣ 

 

@279.Шумораи аъзои комиссияи озмунӣ: 

$A) Аз 5 то 7 нафар. 

$B) Аз 1 то 3 нафар. 

$С) Аз 4 то 8 нафар. 

$D) Аз 2 то 4 нафар. 

$E) Аз 3 то 6 нафар. 

 

@280.Андозаи музди меҳнат бо мувофиқаи  кӣ муқаррар карда 

мешавад? 

$A) байни роҳбар ва раиси корхона 

$B) байни нигаҳбони корхона ва роҳбар. 

$С) байни корманд ва корфармо. 

$D) байни корманд, корфармо ва нигаҳбони корхона. 

$E) байни директори ташкилот ва шӯрои нозирон. 

 

@281.Музди меҳнати аз андозаи ҳадди ақалро кадом моддаи Кодекси 

меҳнат  и Чумхурии Точикистон муайян намудааст? 

$A) моддаи 100 ин Кодекс. 

$B) моддаи 103 ин Кодекс. 

$С) моддаи 45 ин Кодекс. 

$D) моддаи 85 ин Кодекс. 

$E) моддаи 109 ин Кодекс. 

 

@282.Проблемаҳои глобалии љаҳони муосир: 

$A) зиёд шудани захираҳои энегетикӣ 



$B) тозагии иқлим 

$С) норасоии оби тоза 

$D) бемориҳои сироятнакунанда. 

$E) буҳрони молиявӣ. 

 

@283.Санадҳои меъёрии ҳуқуқии марбут ба меҳнатро муайян кунед: 

$A) Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи иттилоот”. 

$B) Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи маориф”. 

$С) Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон. 

$D) Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи санадҳои меъёриву 

ҳуқуқӣ”. 

$E) Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи ҳифзи табиат” 

 

@284.Фарҳанги бехатарй чист? 

$A) ҳолати  фаъолнокии инфиродии инсон мебошад, ки таъмини сатҳи 

муайяни   бехатариро дар протсеси ҳаёти худ анљом медиҳад. 

$B) ҳолати фаъолнокии инсон. 

$С) ҳолати таъмини инсон бо зиндагии осоишта. 

$D) ҳолати  фаъолнокии љамъиятии инсон мебошад, ки таъмини сатҳи 

муайяни   бехатариро дар протсеси фаъолияти ҳаётӣ   анљом медиҳад. 

$E) ҳолати омодабоши корманд ба корҳои иловагӣ. 

 

@285.Барои татбиқи сиёсати ягонаи давлатӣ дар соҳаи ҳифзи меҳнат аз 

ҷониби кй мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба ҳифзи меҳнат таъсис 

дода мешавад? 

$A) Раиси Ҳукумати Љумхурии Тољикистон. 

$B) Сарвазири Љумҳурии Тољикистон. 

$С) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

$D) Раиси шаҳри Душанбе. 

$E) Вазири меҳнат ва шуғли аҳолӣ. 

 

@286.Ҳуқуқи кормандоне, ки дар корҳои бо шароити меҳнати 

хатарнок ё зараровар машғуланд: 

$A) таъминоти ройгони хўроки табобатию профилактикӣ, шир ва дигар 

маводи озуқавории мувофиқ. 

$B) рўзи дарози корӣ, рухсатии иловагии меҳнатии пардохтнашаванда. 



$С) ба нафақа баромадан. 

$D) ба сафари хизматӣ сафарбар шудан. 

$E) бо ифтихорнома сарфароз кардан. 

 

@287.Қатъ ва барҳам додани хадамоти ҳифзи меҳнат: 

$A) танҳо дар мавриди қатъ гардидани фаъолияти онҳо мумкин мебошад. 

$B) танҳо дар мавриди фаъолияти онҳо мумкин мебошад. 

$С) танҳо дар мавриди қатъ нагардидани фаъолияти онҳо мумкин 

мебошад. 

$D) дар мавриди қатъ гардидани фаъолияти онҳо мумкин нест. 

$E) аз рўи иттилооти хадамоти кадрӣ 

 

@288.Муоинаи тиббй чй гуна  сурат мегирад? 

$A) Муоинаи тиббии хамаи кормандон тибқи талаботи Кодекси меҳнати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. 

$B) Муоинаи тиббии баъзе категорияҳои кормандон тибқи талаботи 

Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. 

$С) Муоинаи тиббии рохбарони вохидхои сохтории корхона тибқи 

талаботи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. 

$D) Муоинаи тиббии ягон категорияҳои кормандон тибқи талаботи 

Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат намегирад. 

$E) аз рўи иттилооти хадамоти кадрӣ 

 

@289.Тайёрии ҳатмии махсус ва касбӣ оид ба ҳифзи меҳнат: 

$A) Ҷумҳурии Тоҷикистон тайёрии мутахассисонро дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ ҷиҳати фаъолият дар хадамоти 

ҳифзи меҳнат таъмин менамояд. 

$B) Муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва олии касбии 

чумҳурӣ набояд омўзиши курси «Ҳифзи меҳнат»-ро барои хонандагон ва 

донишҷўён бо назардошти хусусиятҳои истеҳсолотии соҳаҳои гуногуни 

иқтисодиёт ташкил намоянд. 

$С) Иҷозати кор надодан ба шахсоне, ки тайёрии зарурии касбӣ доранд ва 

мувофиқи тартиби муқарраргардида аз таълим ва аттестатсия оид ба ҳифзи 

меҳнат нагузаштаанд, ичозат аст. 

$D) Барои тамоми кормандони ба кор нав қабулшаванда, инчунин 

кормандони ба кори дигар гузаронида шуда маъмурияти ташкилот 



вазифадор нест, ки оид ба масъалаҳои ҳифзи меҳнат дастурдиҳӣ гузаронад, 

инчунин дар ҷойҳои кор омўзиши онҳоро ташкил намояд. 

$E) аз рўи иттилооти хадамоти кадрӣ. 

 

@290.Сарчашмаҳои маблағгузории ҳифзи меҳнатро муайян кунед: 

$A) Маблағгузории ҳифзи меҳнат аз ҳисоби маблағҳои грантӣ сурат 

мегирад. 

$B) Маблағгузории ҳифзи меҳнат аз ҳисоби маблағҳои ҳамасолаи 

пешбинишавандаи буҷети давлатӣ, корфармоён ва манбаъҳои дигаре, ки 

қонунгузорӣ манъ намудааст, сурат мегирад. 

$С) Маблағгузории ҳифзи меҳнат аз ҳисоби соҳибкорон сурат мегирад. 

$D) Маблағгузории ҳифзи меҳнат, ки дар буҷетҳои дахлдор бо сархати 

алоҳида ҷудо карда мешавад, барои нигоҳдории мақомоти идоракунии 

ҳифзи меҳнат, гузаронидани корҳои илмию тадқиқотӣ, иҷрои барномаҳои 

мақсадноки давлатӣ оид ба ҳифзи меҳнат истифода бурда мешавад. 

$E) аз рўи иттилооти хадамоти кадрӣ. 

 

@291.Бехатарии ҳаёт ва  фаъолият: 

$A) илме, ки проблемаҳои  умумии бехатарии   ҳаёти  инсон, љамъият, 

давлат ва дар маљмўъ, ба љаҳони муосир таҳдиднакунандаро  меомўзад ва 

роҳҳои ҳимоя аз  онҳоро пешниҳод менамояд. 

$B) илме, ки проблемаҳои  умумии бехатарии   ҳаёти  инсон, љамъият, 

давлат ва дар маљмўъ,  ба љаҳони муосир таҳдидкунандаро  меомўзад ва 

роҳҳои ҳимоя аз  онҳоро пешниҳод менамояд.  

$С) илме, ки санъати муоширатро дар муассисаҳои томактабӣ меомўзонад. 

$D) таъмини мустаҳкамии истифодаи объектҳо ва системаҳои техникӣ  

ҳангоми кори мунтазам ва ҳолатҳои фавқулодда. 

$E) аз рўи иттилооти хадамоти кадрӣ. 

 

@292.Бехатарии меҳнат: 

$A) Меҳнате, ки дар он таъсири омилҳои хатарнок ё зараровари истеҳсолӣ 

ба кормандон истисно карда шудааст ё дараҷаи таъсири онҳо аз меъёрҳои 

муқарраргардида нисбат ба шароити мусоид зиёд намебошад. 

$B) Қисми асосии кормандони муассисаву идораҳо. 

$С) Тамоми ҳайати кормандони ташкилотҳо. 

$D) Кормандоне, ки дар асоси шартномаи махсус фаъолият доранд. 



$E) аз рўи иттилооти хадамоти кадрӣ. 

 

@293.Вазифаҳои корманд оид ба риояи меҳнат: 

$A) мутобиқи шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ вазифаи хешро софдилона 

иҷро карда, бо молу мулки корфармо эҳтиёткорона муносибат намояд. 

$B) мутобиқи шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ вазифаи ба зиммааш 

набударо иҷро намояд.     

$С) интизоми меҳнатӣ ва технологияро риоя накунад. 

$D) ба ташкилот пеш аз ҳама ҳозир шавад. 

$E) чорабиниҳои ташкилии корхонаро гузаронад.  

 

@294.Мақсади гузаронидани экспертиза ҳукуматии шароит меҳнат: 

$A) сифати гузаронидани аттестатсияи ҷойҳои корӣ аз рўи шароити 

меҳнат. 

$B) мутобиқи натиҷаҳои сертификатсияи корҳо оид ба ҳифзи меҳнат дар 

ташкилотҳо пешниҳодҳои худро иброз намояд. 

$С) назорати шароит ва ҳифзи меҳнат. 

$D) саҳеҳияти пардохти ҷубронпулӣ барои корҳои вазнин ва корҳои дорои 

шароити хатарнок муайян намояд. 

$E) аз рўи иттилооти хадамоти кадрӣ. 

 

@295.Ҳаҷми музди меҳнат бо мувофиқаи кӣ муқаррар мегардад? 

$A) байни корманд ва корфармо. 

 $B) роҳбар ва раиси корхона 

$С) байни нигаҳбони корхона ва роҳбар. 

$D) байни корманд, корфармо ва нигаҳбони корхона. 

$E) байни директори ташкилот ва шӯрои нозирон. 

 

@296.Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи ҳифзи меҳнат» кай 

қабул шудааст? 

$A) 5 майи соли 2007; 

$B) 27 майи соли 2005; 

$С) 18 майи соли 2009; 

$D) 11 марти соли 2011; 

$E) 31 майи соли 2008. 

 



@297.Шарикии иљтимои дар кадом шаклҳо ба танзим мешавад? 

$A) машваратҳои (музокироти) якљониба љиҳати ба танзим даровардани 

муносибатҳои меҳнатӣ, таъмини кафолати ҳуқуқи кормандон ва такмил 

додани қонунгузориҳои соҳаи меҳнат ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

соҳавӣ; 

$B) истифодаи воситаҳои муҳофизати инфиродӣ ва коллективии 

кормандон; 

$С) музокироти дастаљамъона (коллективӣ) оид ба омода намудани 

лоиҳаҳои шартномаҳои коллективӣ, созишнома ва бастани шартномаҳои 

коллективӣ, шартномаҳо; 

$D) низоми меҳнат ва истироҳати кормандон мутобиқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) бемамоният роҳ додани шахсони мансабдори мақомоти идоракунии 

давлатии ҳифзи меҳнат ба тафтиши ҷараёни кор. 

 

@298.Сабабҳои ба вуљуд омадани ҳамроҳшавии иљтимоӣ: 

$A) маљмўи мукаммали намудҳои фаъолияти инсонӣ мебошад. 

$B) Гузаронидан ба кори дигари доимӣ. 

$С) Қатъ шудани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ. 

$D) Бекор кардани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ бо ташаббуси 

корманд 

$E) Аз рўи иттилооти хадамоти кадрӣ. 

 

@299.Тағйир додани шартҳои шартномаи меҳнатӣ ба зарари корманд 

мумкин аст? 

$A) мумкин нест; 

$B) агар корфамо хоҳад;  

$С) бо хоҳиши шуъбаи кадрҳо; 

$D) бо пешниҳоди иттифоқи касаба; 

$E) бо пешниҳоди сармуҳосиб. 

 

 


