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«Тасдиқ мекунам» 

Мудири кафедраи захираҳои инсонӣ 

дотсент Ҳайдарӣ Сабоҳат 

«__» _________ соли 2019 

 

Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Факултети идоракунии давлатӣ 

 

Кафедраи захираҳои инсонӣ 

Соли таҳсили 2019/2020, семестри 1, санҷиши тестӣ (дар компютер) 

Фанни Ҳавасмандкунӣ ва мотиватсияи фаъолияти меҳнатӣ 

Ному насаби устод:  Каримов Р Сайфиддинӣ Б.Ҳ.  881-88-80-41 

Курси 4 

Ихтисоси 1-26020212 - «Идоракунии ҳайати кадрӣ» 

 

Саволномаи тестӣ) 

@1.Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул гардидааст? 

$A) 5 октябри соли 2009; 

$B) 23 июли соли 2016; 

$C) 4 октябри соли 2011; 

$D) 3 сентябри соли 1998; 

$Е) 17 декабри соли 2017; 

 

@2.Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чанд фасл иборат аст? 

$A) 3; 

$B) 6; 

$C) 4; 

$D) 9; 

$Е) 7; 

 

@3.Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чанд боб иборат аст? 

$A) 13; 

$B) 41; 

$C) 16; 

$D) 29; 

$Е) 17; 

 

@4.Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чанд модда иборат аст? 

$A) 131; 

$B) 366; 

$C) 341; 

$D) 263; 

$Е) 117; 
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@5.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” кай қабул шудааст? 

$A) 06.11. 2004; 

$B) 05.03.2007; 

$C) 23.07.2011; 

$D) 22.05.2016; 

$Е) 170.07.2008; 

 

@6.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” таҳти кадом рақам 

қабул шудааст? 

$A) №199; 

$B) №233;  

$C) №132; 

$D) №118; 

$Е) №77; 

 

@7.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” аз чанд боб иборат 

аст? 

$A) 3; 

$B) 5; 

$C) 7; 

$D) 9; 

$Е) 11; 

 

@8.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” аз чанд модда 

иборат аст? 

$A) 33; 

$B) 45; 

$C) 55; 

$D) 44; 

$Е) 57; 

 

@9.Кафолатҳо ва ҳавасмандгардониии хизматчии давлатӣ дар кадом боби Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” пешбинӣ шудааст? 

$A) 3; 

$B) 4; 

$C) 5; 

$D) 6; 

$Е) 7; 

 

@10.Кафолатҳо барои хизматчии давлатӣ, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи хизмати давлатӣ” пешбинӣ шудааст, аз чанд банд иборат аст? 

$A) 5; 

$B) 7; 

$C) 9; 

$D) 11; 

$Е) 17; 
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@11.Кафолатҳо барои хизматчии давлатӣ, ки дар банди 1 моддаи 34-и Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” пешбинӣ шудааст, аз чанд 

зербанд иборат аст? 

$A) 9; 

$B) 11; 

$C) 13; 

$D) 15; 

$Е) 17; 

 

@12.Кафолати хизматчии давлатӣ дар мавриди барҳам хўрдани мақоми давлатӣ дар 

кадом моддаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” пешбинӣ 

шудааст? 

$A) 25; 

$B) 35; 

$C) 45; 

$D) 55; 

$Е) 77; 

 

@13.Кафолати хизматчии давлатӣ дар мавриди азнавташкилдиҳии мақоми давлатӣ 

дар кадом моддаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” 

пешбинӣ шудааст? 

$A) 33; 

$B) 35; 

$C) 37; 

$D) 39; 

$Е) 47; 

 

@14.Кафолати хизматчии давлатӣ дар мавриди таҷдиди мақоми давлатӣ дар кадом 

моддаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” пешбинӣ 

шудааст? 

$A) 31; 

$B) 35; 

$C) 43; 

$D) 55; 

$Е) 57; 

 

@15.Кафолати хизматчии давлатӣ дар мавриди ихтисор шудани шумораи мақоми 

давлатӣ дар кадом моддаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати 

давлатӣ” пешбинӣ шудааст? 

$A) 22; 

$B) 35; 

$C) 33; 

$D) 11; 

$Е) 17; 
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@16.Кафолати хизматчии давлатӣ дар мавриди ихтисор шудани воҳиди кории 

хизматчиёни давлатии мақоми давлатӣ дар кадом моддаи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” пешбинӣ шудааст? 

$A) 34; 

$B) 35; 

$C) 36; 

$D) 37; 

$Е) 38; 

 

@17.Кафолати музди меҳнати хизматчии давлатӣ дар кадом моддаи Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” пешбинӣ шудааст? 

$A) 25; 

$B) 36; 

$C) 48; 

$D) 59; 

$Е) 37; 

 

@18.Собиқаи хизмати давлатиро кадом моддаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи хизмати давлатӣ” пешбинӣ менамояд? 

$A) 34; 

$B) 37; 

$C) 38; 

$D) 40; 

$Е) 47; 

 

@19.Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” 

ҳавасмандгардонӣ дар кадом модда оварда шудааст? 

$A) 36; 

$B) 38; 

$C) 40; 

$D) 42; 

$Е) 57; 

 

@20.Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” рухсатии 

меҳнатӣ дар кадом модда оварда шудааст? 

$A) 27; 

$B) 39; 

$C) 41; 

$D) 53; 

$Е) 73; 

 

@21.Таъминоти иҷтимоии хизматчии давлатиро кадом моддаи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” муқаррар менамояд? 

$A) 30; 
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$B) 40; 

$C) 50; 

$D) 60; 

$Е) 77; 

 

@22.Моддаи 40-и “Таъминоти иҷтимоии хизматчии давлатӣ”-и Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” аз чанд банд иборат аст? 

$A) 5; 

$B) 3; 

$C) 7; 

$D) 9; 

$Е) 11; 

 

@23.Банди 1-и моддаи 40-и “Таъминоти иҷтимоии хизматчии давлатӣ”-и Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” аз чанд зербанд иборат аст? 

$A) 2; 

$B) 3; 

$C) 4; 

$D) 5; 

$Е) 7; 

 

@24.Дар сурати чанд сол собиқаи бефосилаи хизмати давлатӣ доштан манзили 

истиқоматии дар фонди манзили давлатӣ ишғолкарда ба хизматчии давлатӣ дода 

мешавад? 

$A) на кам аз 12; 

$B) на кам аз 15 сол; 

$C) на кам аз 20 сол; 

$D) на кам аз 25 сол; 

$Е) на кам аз 7 сол; 

 

@25.Ба хизматчии давлатӣ барои ҳуҷраи корӣ чанд метри мураббаъ майдони 

истиқоматӣ дода мешавад? 

$A) 15 метри мураббаъ; 

$B) 20 метри мураббаъ; 

$C) 25 метри мураббаъ; 

$D) 30 метри мураббаъ; 

$Е) 17 метри мураббаъ; 

 

@26.Ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи 

олӣ чанд рӯз рухсатии асосии ҳарсолаи пардохтшаванда  пешбинӣ шудааст? 

$A) 33 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 35 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 37 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 38 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 27 рӯзи тақвимӣ; 
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@27.Ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи 

олӣ рухсатии асосии ҳарсолаи пардохтшаванда  дар кадом моддаи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” пешбинӣ шудааст? 

$A) 37; 

$B) 39; 

$C) 41; 

$D) 43; 

$Е) 27; 

 

@28.Ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияҳои якум ва дуюм чанд рӯз 

рухсатии асосии ҳарсолаи пардохтшаванда  пешбинӣ шудааст? 

$A) 28 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 30 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 33 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 35 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 37 рӯзи тақвимӣ; 

 

@29.Ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияҳои сеюм, чорум, панҷум, шашум 

ва ҳафтум чанд рӯз рухсатии асосии ҳарсолаи пардохтшаванда  пешбинӣ шудааст? 

$A) 24 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 28 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 30 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 33 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 47 рӯзи тақвимӣ; 

 

@30.Ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи сеюм чанд рӯз рухсатии асосии 

ҳарсолаи пардохтшаванда  пешбинӣ шудааст? 

$A) 27 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 28 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 29 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 30 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 35 рӯзи тақвимӣ; 

 

@31.Ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи чорум чанд рӯз рухсатии асосии 

ҳарсолаи пардохтшаванда  пешбинӣ шудааст? 

$A) 26 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 28 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 30 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 32 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 27 рӯзи тақвимӣ; 

 

@32.Ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи панҷум чанд рӯз рухсатии 

асосии ҳарсолаи пардохтшаванда  пешбинӣ шудааст? 

$A) 24 рӯзи тақвимӣ; 
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$B) 28 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 350 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 40 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 27 рӯзи тақвимӣ; 

 

@33.Ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи шашум чанд рӯз рухсатии 

асосии ҳарсолаи пардохтшаванда  пешбинӣ шудааст? 

$A) 25 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 28 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 30 рӯзи тақвимӣ; 
$D) 32 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 27 рӯзи тақвимӣ; 

 

@34.Ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи ҳафтум чанд рӯз рухсатии 

асосии ҳарсолаи пардохтшаванда  пешбинӣ шудааст? 

$A) 26 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 28 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 32 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 34 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 27 рӯзи тақвимӣ; 

 

@35.Дар сурати 5, 10, 15 ва 20 сол будани собиқаи хизмати давлатӣ чанд рӯзӣ 

рухсатии иловагӣ пешбинӣ шудааст? 

$A) 3, 5, 7 ва 10 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 3, 6, 10 ва 15 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 3, 7, 12 ва 15 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 3, 4, 6 ва 8 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 2, 4, 6 ва 7 рӯзи тақвимӣ; 

 

@36.Дар сурати 5 сол будани собиқаи хизмати давлатӣ чанд рӯзӣ рухсатии иловагӣ 

пешбинӣ шудааст? 

$A) 5 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 3 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 7 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 8 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 9 рӯзи тақвимӣ; 

 

@37.Дар сурати 10 сол будани собиқаи хизмати давлатӣ чанд рӯзӣ рухсатии иловагӣ 

пешбинӣ шудааст? 

$A) 5 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 6 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 7 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 8 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 9 рӯзи тақвимӣ; 
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@38.Дар сурати 15 сол будани собиқаи хизмати давлатӣ чанд рӯзӣ рухсатии иловагӣ 

пешбинӣ шудааст? 

$A) 7 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 10 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 12 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 8 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 17 рӯзи тақвимӣ; 

 

@39.Дар сурати 20 сол будани собиқаи хизмати давлатӣ чанд рӯзӣ рухсатии иловагӣ 

пешбинӣ шудааст? 

$A) 10 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 15 рӯзи тақвимӣ; 
$C) 12 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 18 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 17 рӯзи тақвимӣ; 

 

@40.Давомнокии як қисми рухсатии меҳнатии хизматчиёни давлатӣ аз чанд рӯзи 

тақвимӣ кам набошад? 

$A) 10 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 14 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 18 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 24 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 27 рӯзи тақвимӣ; 

 

@41.Хизматчиёни давлатӣ дар давоми сол барои гирифтани чанд рӯзи тақвимии 

рухсатии бемузд ҳуқуқ доранд? 

$A) на беш аз 30 рӯзи тақвимӣ; 

$B) на беш аз 60 рӯзи тақвимӣ; 

$C) на беш аз 45 рӯзи тақвимӣ; 

$D) на беш аз 36 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) на беш 27 рӯзи тақвимӣ; 

 

@42.Андозаи маоши мансабӣ, иловапулӣ, тартиби пардохти музди меҳнати 

хизматчиёни давлатиро кӣ муайян менамояд? 

$A) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Агентии хизмати давлатӣ; 

$D) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@43.Андозаи маоши мансабии хизматчиёни давлатиро кӣ муайян менамояд? 

$A) Агентии хизмати давлатӣ; 

$B) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

$D) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
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$Е) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@44.Иловапулӣ барои рутбаҳои тахассусии хизматчиёни давлатиро кӣ муайян 

менамояд? 

$A) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Агентии хизмати давлатӣ; 

$D) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@45.Иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатии хизматчиёни давлатӣ аз тарафи кӣ 

муайян карда мешавад? 

$A) Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Агентии хизмати давлатӣ; 

$D) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@46.Тартиби пардохти музди меҳнати хизматчиёни давлатиро кӣ муайян менамояд? 

$A) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@47. Барои харидан ё сохтмони манзили истиқоматӣ, инчунин беҳтар намудани 

шароити манзилӣ ба хизматчиёни давлатӣ ба муҳлати то чанд сол қарзи бефоиз дода 

мешавад? 

$A) то 15 сол; 

$B) то 20 сол; 

$C) то 25 сол; 

$D) то 30 сол; 

$Е) то 35 сол; 

 

@48.Барои харидани манзили истиқоматӣ ба хизматчиёни давлатӣ ба муҳлати то 

чанд сол қарзи бефоиз дода мешавад? 

$A) то 18 сол; 

$B) то 20 сол; 

$C) то 22 сол; 

$D) то 25 сол; 

$Е) то 30 сол; 

 

@49.Барои сохтмони манзили истиқоматӣ ба хизматчиёни давлатӣ ба муҳлати то 

чанд сол қарзи бефоиз дода мешавад? 

$A) то 10 сол; 
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$B) то 20 сол; 

$C) то 15 сол; 

$D) то 25 сол; 

$Е) то 30 сол; 

 

@50.Барои беҳтар намудани шароити манзилӣ ба хизматчиёни давлатӣ ба муҳлати то 

чанд сол қарзи бефоиз дода мешавад? 

$A) то 18 сол; 

$B) то 20 сол; 

$C) то 22 сол; 

$D) то 25 сол; 

$Е) то 30 сол; 

 

@51.Дар сурати чанд соли собиқаи бефосилаи хизмати давлатӣ ба хизматчиёни 

давлатӣ хонаи истиқоматии дар фонди манзили давлатӣ ишғолкардааш ройгон ба 

моликияти ӯ дода мешавад? 

$A) то 18 сол; 

$B) то 15 сол; 

$C) то 20 сол; 

$D) то 25 сол; 

$Е) то 30 сол; 

 

@52.Дар сурати чанд соли собиқаи хизмати давлатӣ доштан ба хизматчиёни давлатӣ 

ҳангоми ба нафақа баромадан кумакпулӣ дар ҳаҷми 3 музди меҳнат дода мешавад?  

$A) на кам аз 10 сол; 

$B) на кам аз 15 сол; 

$C) на кам аз 20 сол; 

$D) на кам аз 25 сол; 

$Е) на кам аз 30 сол; 

 

@53.Дар сурати на кам  аз 15 сол собиқаи хизмати давлатӣ доштан ба хизматчиёни 

давлатӣ ҳангоми ба нафақа баромадан чӣ қадар кумакпулӣ дода мешавад?  

$A) музди меҳнати 2-моҳа; 

$B) музди меҳнати 3-моҳа; 

$C) музди меҳнати 5-моҳа; 

$D) музди меҳнати 10-моҳа; 

$Е) музди меҳнати 12-моҳа; 

 

@54.Таъмини нафақаи хизматчиёни давлатӣ дар асоси кадом қонун амалӣ карда 

мешавад? 

$A) Қонуни ҶТ “Дар бораи хизмати давлатӣ; 

$B) Қонуни ҶТ “Дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон”; 

$C) Кодекси меҳнати ҶТ; 

$D) Конститутсияи ҶТ; 

$Е) Қонуни ҶТ “Дар бораи маориф; 
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@55.Таъминии нафақа ва дигар кумакпулиҳо ба хизматчиёни давлатӣ дар кадом 

санад пешбинӣ шудааст?  

$A) Қонуни ҶТ “Дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон”; 

$B) Қонуни ҶТ “Дар бораи хизмати давлатӣ; 

$C) Кодекси меҳнати ҶТ; 

$D) Конститутсияи ҶТ; 

$Е) Қонуни ҶТ “Дар бораи маориф; 

 

@56.Таъминии нафақа ва дигар кумакпулиҳо ба хизматчиёни давлатӣ дар кадом 

моддаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” пешбинӣ 

шудааст? 

$A) 37; 

$B) 41; 

$C) 47; 

$D) 43; 

$Е) 45; 

 

@57.Моддаи 41-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” 

Таъминии нафақа ва дигар кумакпулиҳо ба хизматчиёни давлатӣ” аз чанд банд 

иборат аст? 

$A) 5; 

$B) 3; 

$C) 7; 

$D) 9; 

$Е) 4; 

 

@58.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» кай қабул шудааст?  

$A) 3 сентябри соли 1998; 

$B) 5 октябри соли 2009; 

$C) 4 октябри соли 2011; 

$D) 31 октябри соли 2009; 

$Е) 15 октябри соли 2009; 

  

@59.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» аз чанд боб иборат аст? 

$A) 3; 

$B) 7; 

$C) 9; 

$D) 5; 

$Е) 11; 

 

@60.Намудҳои ҳавасмандгардонии кормандонро кӣ муайян менамояд? 

$A) шартномаи меҳнатӣ; 
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$B) қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои корфармо, шартномаи меҳнатӣ, 

созишнома ва шартномаҳои коллективӣ; 

$C) санадҳои корфармо; 

$D) шартномаҳои коллективӣ; 

$Е) созишномаи коллективӣ; 

 

@61.Тартиби татбиқи ҳавасмандгардонии кормандонро кӣ муайян менамояд? 

$A) санадҳои корфармо; 

$B) қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои корфармо, шартномаи меҳнатӣ, 

созишнома ва шартномаҳои коллективӣ; 

$C) шартномаи меҳнатӣ; 

$D) созишнома ва шартномаҳои коллективӣ; 

$Е) созишномаи коллективӣ; 

 

@62.Истироҳат дар рўзҳои иди ғайрикорӣ мувофиқи кадом санад муайян карда 

мешавад? 

$A) Дар бораи танзими анъана; 

$B) Дар бораи рўзҳои ид; 

$C) Кодекси меҳнат; 

$D) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) Созишномаи коллективӣ; 

 

@63.Давомнокии рухсатии меҳнатии асосии ҳарсолаи камтарин чанд рўзи тақвимиро 

ташкил мекунад? 

$A) 18 рўзи тақвимӣ; 

$B) 24 рўзи тақвимӣ; 

$C) 28 рўзи тақвимӣ; 

$D) 36 рўзи тақвимӣ; 

$Е) 27 рўзи тақвимӣ; 

   

@64.Рухсатии асосии ҳарсолаи дарозкардашуда ба кормандони ташкилотҳои илмӣ 

чанд рўзи тақвимиро ташкил медиҳад? 

$A) аз 18 то 36 рўзи тақвимӣ; 

$B) аз 28 то 56 рўзи тақвимӣ; 

$C) аз 24 то 48 рўзи тақвимӣ; 

$D) аз 36 то 56 рўзи тақвимӣ; 

$Е) аз 27 то 37 рўзи тақвимӣ; 

 

@65.Рухсатии асосии ҳарсолаи дарозкардашуда ба кормандони китобхонаҳои 

ташкилотҳои илмӣ, муассисаҳои таълимӣ ва китобхонаҳои дигар чанд рўзи 

тақвимиро дар бар мегирад? 

$A) аз 24 то 48 рўзи тақвимӣ; 

$B) аз 28 то 56 рўзи тақвимӣ; 

$C) аз 28 то 56 рўзи тақвимӣ; 

$D) аз 18 то 56 рўзи тақвимӣ; 
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$Е) аз 27 то 47 рўзи тақвимӣ; 

 

@66.Рухсатии асосии ҳарсолаи дарозкардашуда ба кормандон – омўзгорони 

шуъбаҳои рўзона ва ғоибонаи муассисаҳои талимии таҳсилоти олии касбӣ, аз ҷумла 

доир ба тайёрӣ, азнавтайёркунӣ ва такмили ихтисоси кадрҳои муассисаҳои таълимии 

таҳсилоти ибтидоии касбӣ аз чанд рўзи тақвимӣ иборат аст? 

$A) аз 28 то 46 рўзи тақвимӣ; 

$B) аз 28 то 58 рўзи тақвимӣ; 

$C) аз 18 то 36 рўзи тақвимӣ; 

$D) аз 36 то 56 рўзи тақвимӣ; 

$Е) аз 27 то 37 рўзи тақвимӣ; 

 

@67.Рухсатии асосии ҳарсолаи дарозкардашуда ба кормандони муассисахои 

таълимии таҳсилоти умумӣ ва муассисаҳои таълимии томактабӣ чанд рўзи тқвимиро 

ташкил медиҳад? 

$A) аз 18 то 36 рўзи тақвимӣ; 

$B) аз 28 то 56 рўзи тақвимӣ; 

$C) аз 18 то 48 рўзи тақвимӣ; 

$D) аз 24 то 36 рўзи тақвимӣ; 

$Е) аз 27 то 37 рўзи тақвимӣ; 

 

@68.Рухсатии асосии ҳарсолаи дарозкардашуда ба кормандони муассисҳои соҳаи 

фарҳанг ва ҳифзи иҷтимоӣ аз чанд рўзи тақвимӣ иборат аст? 

$A) аз 18 то 36 рўзи тақвимӣ; 

$B) аз 28 то 42 рўзи тақвимӣ; 

$C) аз 24 то 42 рўзи тақвимӣ; 

$D) аз 24 то 48 рўзи тақвимӣ; 

$Е) аз 27 то 37 рўзи тақвимӣ; 

 

@69.Рухсатии асосии ҳарсолаи дарозкардашуда ба кормандони доимии хоҷагии 

ҷангал чанд рўзи тақвимиро дар бар мегирад? 

$A) 18 рўзи тақвимӣ; 

$B) 28 рўзи тақвимӣ; 

$C) 36 рўзи тақвимӣ; 

$D) 24 рўзи тақвимӣ; 

$Е) 37 рўзи тақвимӣ; 

 

@70.Рухсатии асосии ҳарсолаи дарозкардашуда ба варзишгарон чӣ қадар муқаррар 

гардидааст? 

$A) на камтар аз 32 рўзи тақвимӣ; 

$B) на камтар аз 30 рўзи тақвимӣ; 

$C) на камтар аз 42 рўзи тақвимӣ; 

$D) на камтар аз 48 рўзи тақвимӣ; 

$Е) на камтар аз  27 рўзи тақвимӣ; 
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@71.Рухсатии асосии ҳарсолаи дарозкардашуда ба рўзноманигорон чанд муддат 

муайян шудааст? 

$A) на камтар аз 28 рўзи тақвимӣ; 

$B) на камтар аз 30 рўзи тақвимӣ; 

$C) на камтар аз 36 рўзи тақвимӣ; 

$D) на камтар аз 42 рўзи тақвимӣ; 

$Е) на камтар аз  27 рўзи тақвимӣ; 

 

@72.Рухсатии асосии ҳарсолаи дарозкардашуда ба кормандони синни то ҳаждаҳ чанд 

рўз аст?  

$A) 28 рўзи тақвимӣ; 

$B) 30 рўзи тақвимӣ; 

$C) 36 рўзи тақвимӣ; 

$D) 42 рўзи тақвимӣ; 

$Е) 27 рўзи тақвимӣ; 

 

@73.Рухсатии асосии ҳарсолаи дарозкардашуда ба кормандони маъюби гурўҳҳои 1 

ва 2 чанд рўз муайян шудааст? 

$A) 56 рўзи тақвимӣ; 

$B) 42 рўзи тақвимӣ; 

$C) 46 рўзи тақвимӣ; 

$D) 48 рўзи тақвимӣ; 

$Е) 37 рўзи тақвимӣ; 

 

@74.Рухсатии асосии ҳарсолаи дарозкардашуда ба кормандони маъюби гурўҳи 3 

чанд рўз муқаррар гардидааст? 

$A) 36 рўзи тақвимӣ; 

$B) 35 рўзи тақвимӣ; 

$C) 42 рўзи тақвимӣ; 

$D) 48 рўзи тақвимӣ; 

$Е) 37 рўзи тақвимӣ; 

 

@75.Рухсатии асосии ҳарсолаи дарозкардашуда ба кормандоне, ки дар соҳаи 

кишоварзӣ кор мекунанд, то чанд рўз муқаррар гардидааст? 

$A) на камтар аз 24 рўзи тақвимӣ; 

$B) на камтар аз 28 рўзи тақвимӣ; 

$C) на камтар аз 32 рўзи тақвимӣ; 

$D) на камтар аз 36 рўзи тақвимӣ; 

$Е) на камтар аз  37 рўзи тақвимӣ; 

 

@76.Рухсатии асосии ҳарсолаи дарозкардашуда ба ҳамшираҳои тиббӣ, ки ба тарбияи 

кўдакони то сесола машғуланд, мураббияҳои гурўҳҳои ширхораи муассисаҳои 

таълимии томактабӣ ва хонаи кўдакон кор мекунанд, то чанд рўз муқаррар 

гардидааст?  

$A) на камтар аз 32 рўзи тақвимӣ; 
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$B) на камтар аз 42 рўзи тақвимӣ; 

$C) на камтар аз 36 рўзи тақвимӣ; 

$D) на камтар аз 48 рўзи тақвимӣ; 

$Е) на камтар аз  37 рўзи тақвимӣ; 

 

@77.Рухсатии иловагии ҳарсола барои кор дар шароити махсуси тиббию иқлимӣ то 

чанд рўзи тақвимӣ дода мешавад? 

$A) на камтар аз 4 рўзи тақвимӣ; 

$B) на камтар аз 8 рўзи тақвимӣ; 

$C) на камтар аз 6 рўзи тақвимӣ; 

$D) на камтар аз 10 рўзи тақвимӣ; 

$Е) на камтар аз  17 рўзи тақвимӣ; 

 

@78.Рухсатии иловагии ҳарсола ба кормандони рўзи кориашон ба меъёр 

гирифтанашуда барои зиёда аз давомнокии вақти кории муътадили муқарраргардида 

иҷро намудани кор то чанд рўзи тақвимӣ пешбинӣ шудааст? 

$A) на камтар аз 6 рўзи тақвимӣ; 

$B) на камтар аз 10 рўзи тақвимӣ; 

$C) на камтар аз 8 рўзи тақвимӣ; 

$D) на камтар аз 12 рўзи тақвимӣ; 

$Е) на камтар аз  27 рўзи тақвимӣ; 

 

@79.Рухсатии иловагии ҳарсола барои кор дар шароити зарарнок ва вазнини меҳнат 

ба кормандоне, ки корҳои кўҳии зеризаминӣ, дар конҳои кушоди кўҳӣ, буриш ва 

карерҳо, дар минтақаҳои аз ҷиҳати радиоактивӣ олуда, дар корҳои дигари ба 

саломатии инсон зарарнок кор мекунанд, ки дорои омилҳои номусоиди физикию 

кимиёвӣ, биологӣ ва омилҳои дигар мебошанд, то чанд рўзи тақвимӣ муқаррар 

гардидааст? 

$A) на камтар аз 14 рўзи тақвимӣ; 

$B) на камтар аз 7 рўзи тақвимӣ; 

$C) на камтар аз 10 рўзи тақвимӣ; 

$D) на камтар аз 12 рўзи тақвимӣ; 

$Е) на камтар аз  17 рўзи тақвимӣ; 

 

@80.Номгўйи касбу вазифаи кормандонро, ки барояшон рухсатии иловагӣ барои 

хусусияти махсуси кор дода мешавад, кӣ муайян мекунад? 

$A) Агентии хизмати давлатӣ; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Корфармо; 

$Е) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@81.Давомнокии мушаххас ва шарту шароити додани рухсатии иловагиро барои 

кормандони хусусияти махсуси кордоштаро кӣ муайян мекунад? 

$A) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 
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$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Корфармо; 

$Е) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@82.Номгўйи истеҳсолот, корҳо, касбу вазифаҳоеро, ки кор дар онҳо ба рухсатии 

иловагии ҳарсола барои шароити меҳнати ба саломатӣ зарарнок ва вазнин ҳуқуқ 

медиҳад, кӣ муайян мекунад? 

$A) Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$D) Коллективи меҳнатӣ; 

$Е) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@83.Давомнокии рухсатӣ, тартиб ва шароити додани рухсатии иловагии ҳарсоларо 

ба корҳо, касбу вазифаҳое барои шароити меҳнати ба саломатӣ зарарнок ва вазнин 

ҳуқуқ медиҳад, инчунин он аз ҷониби кӣ муайян карда мешавад? Номгўйи 

истеҳсолот, , ки кор дар онҳо ба? 

$A) Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$D) Коллективи меҳнатӣ; 

$Е) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@84.Номгўйи соҳаҳо, истеҳсолот, кор, касб ва вазифаҳо (мансабҳо), шароити 

пешниҳод ва давомнокии рухсатиро барои собиқаи кории давомнок кӣ тасдиқ 

менамояд? 

$A) Агентии хизмати давлатӣ; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Корфармо; 

$D) Коллективи меҳнатӣ; 

$Е) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@85.Ба кормандоне, ки дар як соҳа ё дар як ташкилот муддати дароз кор мекунанд, 

рухсатии иловагии давомнокиаш то чанд рўз дода мешавад? 

$A) то 6 рўзи тақвимӣ; 

$B) то 10 рўзи тақвимӣ; 

$C) то 12 рўзи тақвимӣ; 

$D) то 8 рўзи тақвимӣ; 

$Е) то 14 рўзи тақвимӣ; 

 

@86.Рухсатии меҳнатӣ (асосӣ ва иловагӣ) барои соли аввали корӣ на барвақттар аз 

чанд муддати корӣ дода мешавад? 

$A) 12 моҳ; 

$B) 11моҳ; 

vfp://rgn=131442/
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$C) 9 моҳ;  

$D) 6 моҳ; 

$Е) 12 моҳ; 

@87.Рухсатии меҳнатӣ (асосӣ ва иловагӣ) барои солҳои дуюм ва минбаъдаи корӣ пас 

аз чанд муддати корӣ дода мешавад? 

$A) Мувофиқи хоҳиши корфармо; 

$B) Ҳар вақти соли корӣ мувофиқи навбати додани рухсатиҳои меқнатӣ; 

$C) Мувофиқи хохиши корманд; 

$D) 11 моҳ; 

$Е) 12 моҳ; 

 

@88.Ба корманд бояд чанд рўз пеш аз саршавии рухсатӣ оид ба вақти пешниҳоди 

рухсатӣ хабар дода шавад? 

$A) 7 рўз; 

$B) 15 рўз; 

$C) 14 рўз; 

$D) 18 рўз; 

$Е) 12 рўз; 

 

@89.Аз рухсатии меҳнатӣ бозхондани корманд бо розигии кӣ ба анҷом расонида 

мешавад? 

$A) Бо розигии коллективи меҳнатӣ; 

$B) Танҳо бо розигии корманд; 

$C) Бо супориши корфармо; 

$D) Бо супориши иттифоқи касаба; 

$Е) Бо розигии хадамоти кадрӣ; 

 

@90.Рухсатии бемузди меҳнат ба иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ ҳар сол чанд 

рўзи тақвимӣ дода мешавад? 

$A) 18 рўзи тақвимӣ; 

$B) 14 рўзи тақвимӣ; 

$C) 24 рўзи тақвимӣ; 

$D) 30 рўзи тақвимӣ; 

$Е) 32 рўзи тақвимӣ; 

 

@91.Рухсатии бемузди меҳнат ба шахсони ба иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ 

баробаркардашуда ҳар сол чанд рўзи тақвимӣ дода мешавад? 

$A) 18 рўзи тақвимӣ; 

$B) 14 рўзи тақвимӣ; 

$C) 24 рўзи тақвимӣ; 

$D) 30 рўзи тақвимӣ; 

$Е) 32 рўзи тақвимӣ; 

 

@92.Рухсатии бемузди меҳнат ба нафақахўроне, ки кор мекунанд, ҳар сол чанд рўзи 

тақвимӣ дода мешавад? 
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$A) 18 рўзи тақвимӣ; 

$B) 14 рўзи тақвимӣ; 

$C) 24 рўзи тақвимӣ; 

$D) 30 рўзи тақвимӣ; 

$Е) 32 рўзи тақвимӣ; 

 

@93.Рухсатии бемузди меҳнат ба падару модарони хизматчиёни ҳарбӣ, ки дар 

натиҷаи захм, контузия ё осебе, ки ҳангоми ҳимояи Ватан ва иҷрои вазифаи 

(мансаби) хизматӣ ба онҳо расидааст, ҳар сол чанд рўзи тақвимӣ пешбинӣ шудааст? 

$A) 12 рўзи тақвимӣ; 

$B) 14 рўзи тақвимӣ; 

$C) 18 рўзи тақвимӣ; 

$D) 24 рўзи тақвимӣ; 

$Е) 32 рўзи тақвимӣ; 

 

@94.Рухсатии бемузди меҳнат ба ҳамсарони хизматчиёни ҳарбӣ, ки дар натиҷаи 

захм, контузия ё осебе, ки ҳангоми ҳимояи Ватан ва иҷрои вазифаи (мансаби) 

хизматӣ ба онҳо расидааст, ҳар сол чанд рўзи тақвимӣ пешбинӣ шудааст? 

$A) 12 рўзи тақвимӣ; 

$B) 14 рўзи тақвимӣ; 

$C) 18 рўзи тақвимӣ; 

$D) 24 рўзи тақвимӣ; 

$Е) 32 рўзи тақвимӣ; 

 

@95.Рухсатии бемузди меҳнат ба падару модарони кормандони мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ, ки дар натиҷаи захм, контузия ё осебе, ки ҳангоми ҳимояи Ватан ва иҷрои 

вазифаи (мансаби) хизматӣ ба онҳо расидааст, ҳар сол чанд рўзи тақвимӣ пешбинӣ 

шудааст? 

$A) 12 рўзи тақвимӣ; 

$B) 14 рўзи тақвимӣ; 

$C) 18 рўзи тақвимӣ; 

$D) 24 рўзи тақвимӣ; 

$Е) 32 рўзи тақвимӣ; 

 

@96.Рухсатии бемузди меҳнат ба ҳамсарони кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки 

дар натиҷаи захм, контузия ё осебе, ки ҳангоми ҳимояи Ватан ва иҷрои вазифаи 

(мансаби) хизматӣ ба онҳо расидааст, ҳар сол чанд рўзи тақвимӣ пешбинӣ шудааст? 

$A) 24 рўзи тақвимӣ; 

$B) 14 рўзи тақвимӣ; 

$C) 18 рўзи тақвимӣ; 

$D) 12 рўзи тақвимӣ; 

$Е) 13 рўзи тақвимӣ; 
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@97.Рухсатии бемузди меҳнат ба падару модарони хизматчиёни ҳарбӣ, ки дар 

натиҷаи бемории вобаста бо иштирокашон дар ҷанг ва муқовиматҳои сиёсӣ 

фавтидаанд, ҳар сол чанд рўзи тақвимӣ пешбинӣ шудааст? 

$A) 12 рўзи тақвимӣ; 

$B) 14 рўзи тақвимӣ; 

$C) 18 рўзи тақвимӣ; 

$D) 24 рўзи тақвимӣ; 

$Е) 22 рўзи тақвимӣ; 

 

@98.Рухсатии бемузди меҳнат ба ҳамсарони хизматчиёни ҳарбӣ, ки дар натиҷаи 

бемории вобаста бо иштирокашон дар ҷанг ва муқовиматҳои сиёсӣ фавтидаанд, ҳар 

сол чанд рўзи тақвимӣ пешбинӣ шудааст? 

$A) 18 рўзи тақвимӣ; 

$B) 14 рўзи тақвимӣ; 

$C) 12 рўзи тақвимӣ; 

$D) 24 рўзи тақвимӣ; 

$Е) 32 рўзи тақвимӣ; 

 

@99.Рухсатии бемузди меҳнат ба падару модарони кормандони мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ, ки дар натиҷаи бемории вобаста бо иштирокашон дар ҷанг ва муқовиматҳои 

сиёсӣ фавтидаанд, ҳар сол чанд рўзи тақвимӣ пешбинӣ шудааст? 

$A) 24 рўзи тақвимӣ; 

$B) 14 рўзи тақвимӣ; 

$C) 18 рўзи тақвимӣ; 

$D) 12 рўзи тақвимӣ; 

$Е) 13 рўзи тақвимӣ; 

 

@100.Рухсатии бемузди меҳнат ба ҳамсарони кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки 

дар натиҷаи бемории вобаста бо иштирокашон дар ҷанг ва муқовиматҳои сиёсӣ 

фавтидаанд, ҳар сол чанд рўзи тақвимӣ пешбинӣ шудааст? 

$A) 12 рўзи тақвимӣ; 

$B) 14 рўзи тақвимӣ; 

$C) 24 рўзи тақвимӣ; 

$D) 18 рўзи тақвимӣ; 

$Е) 17 рўзи тақвимӣ; 

 

@101.Рухсатии бемузди меҳнат ба маъюбоне, ки кор мекунанд, чанд муддат дода 

мешавад? 

$A) то 1 моҳ; 

$B) то 2 моҳ; 

$C) то 45 рўз; 

$D) то 3 моҳ; 

$Е) то 32 рўз; 
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@102.Рухсатии бемузди меҳнат ба кормандон дар мавриди таваллуд шудани кўдак 

чанд муддат дода мешавад? 

$A) то 12 рӯзи тақвимӣ; 

$B) то 7 рӯзи тақвимӣ; 

$C) то 14 рӯзи тақвимӣ; 

$D) то 9 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) то 13 рўзи тақвимӣ; 

 

@103.Рухсатии бемузди меҳнат ба кормандон дар мавриди маросими бастани ақди 

никоҳ чанд муддат дода мешавад? 

$A) то 5 рӯзи тақвимӣ; 

$B) то 7 рӯзи тақвимӣ; 

$C) то 14 рӯзи тақвимӣ; 

$D) то 9 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) то 13 рўзи тақвимӣ; 

 

@104.Рухсатии бемузди меҳнат ба кормандон дар мавриди вафоти хешовандон чанд 

муддат дода мешавад? 

$A) то 14 рӯзи тақвимӣ; 

$B) то 7 рӯзи тақвимӣ; 

$C) то 12 рӯзи тақвимӣ; 

$D) то 5 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) то 3 рўзи тақвимӣ; 

 

@105.Рухсатии бемузди меҳнат ба кормандоне, ки шахси бемори аъзои оиларо 

нигоҳубин мекунанд чанд рўз дода мешавад? 

$A) 5 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 14 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 12 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 21 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 32 рўзи тақвимӣ; 

 

@106.Номгўйи кормандони рўзи кориашон ба меъёр гирифтанашудаи ташкилотҳои 

давлатиро кӣ муайян менамояд? 

$A) Коллективи меҳнатӣ; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Корфармо; 

$D) Агентии хизмати давлатӣ; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@107.Номгўйи кормандони рўзи кориашон ба меъёр гирифтанашудаи ташкилотҳои 

ғайрдавлатиро кӣ муқаррар менамояд? 

$A) Коллективи меҳнатӣ; 

$B) Санади меъёрии дохилии ташкилот; 

$C) Корфармо; 
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$D) Агентии хизмати давлатӣ; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@108.Талаботи умумӣ ба тайёркунии касбии кормандонро дар ташкилотҳои давлатӣ 

кӣ муайян менамояд? 

$A) Коллективи меҳнатӣ; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$D) Шўрои Олӣ; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@109.Талаботи умумӣ ба азнавтайёркунии кормандонро дар ташкилотҳои давлатӣ кӣ 

муайян менамояд? 

$A) Агентии хизмати давлатӣ; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Агентии хизмати давлатӣ; 

$D) Шўрои Олӣ; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@110.Талаботи умумӣ ба такмили ихтисоси кормандонро дар ташкилот-ҳои давлатӣ 

кӣ муайян менамояд? 

$A) Коллективи меҳнатӣ; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$D) Агентии хизмати давлатӣ; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@111.Талаботи умумӣ ба таҷрибаомўзии кормандонро дар ташкилотҳои давлатӣ кӣ 

муайян менамояд? 

$A) Коллективи меҳнатӣ; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$D) Агентии хизмати давлатӣ; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@112.Андозаи ҳадди ақали музди меҳнатро кӣ муқаррар менамояд? 

$A) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$D) Шўрои Олӣ; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@113.Номгўйи минтақаҳое, ки дар онҳо коэффитсиентҳо истифода мешаванд, кӣ 

муқаррар мекунад? 

$A) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 
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$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Шўрои Олӣ; 

$D) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@114.Номгўйи минтақаҳое, ки дар онҳо иловапулиҳо истифода мешаванд, кӣ 

муқаррар мекунад? 

$A) Шўрои Олӣ; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@115.Номгўйи минтақаҳое, ки дар онҳо тартиби пардохти коэффитсиентҳо ва 

иловапулиҳо истифода мешаванд, кӣ муқаррар мекунад? 

$A) Шўрои Олӣ; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@116.Рўйхати корҳоеро, ки дар онҳо истифодаи меҳнати занон манъ карда мешавад 

кӣ тасдиқ мекунад? 

$A) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Шўрои Олӣ; 

$D) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@117.Рўйхати корҳоеро, ки дар онҳо ҳадди ниҳоии меъёри борҳоеро, ки барои занон 

дастӣ бардоштан ва кашондани онҳо иҷозат дода мешавад, кї тасдиқ мекунад? 

$A) Шўрои Олӣ; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@118.Рўйхати корҳоеро, ки дар онҳо истифодаи меҳнати занон манъ карда мешавад 

ва ҳадди ниҳоии меъёри борҳоеро, ки барои занон дастӣ бардоштан ва кашондани 

онҳо иҷозат дода мешавад, кӣ тасдиқ мекунад? 

$A) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Шўрои Олӣ; 

$D) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) Вазорати молия; 
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@119.Барои кормандоне, ки ба корҳои вазнин, зеризаминӣ ва шароити меҳнаташон 

зарарнок машғуланд, давомнокии вақти корӣ чанд соат дар як ҳафта муқаррар карда 

мешавад? 

$A) на зиёда аз 28 соат; 

$B) на зиёда аз 35 соат; 

$C) на зиёда аз 32 соат; 

$D) на зиёда аз 30 соат; 

$Е) на зиёда аз 33 соат; 

 

@120.Барои кормандоне, ки ба корҳои шароити меҳнаташон зарарнок машғуланд, 

давомнокии вақти корӣ чанд соат дар як ҳафта муқаррар карда мешавад? 

$A) на зиёда аз 30 соат; 

$B) на зиёда аз 35 соат; 

$C) на зиёда аз 32 соат; 

$D) на зиёда аз 28 соат; 

$Е) на зиёда аз 33 соат; 

 

@121.Барои кормандоне, ки ба корҳои вазнин машғуланд, давомнокии вақти корӣ 

чанд соат дар як ҳафта муқаррар карда мешавад? 

$A) на зиёда аз 28 соат; 

$B) на зиёда аз 35 соат; 

$C) на зиёда аз 32 соат; 

$D) на зиёда аз 30 соат; 

$Е) на зиёда аз 33 соат; 

 

@122.Барои кормандоне, ки ба зеризаминӣ машғуланд, давомнокии вақти корӣ чанд 

соат дар як ҳафта муқаррар карда мешавад? 

$A) на зиёда аз 32 соат; 

$B) на зиёда аз 35 соат; 

$C) на зиёда аз 28 соат; 

$D) на зиёда аз 30 соат; 

$Е) на зиёда аз 33 соат; 

 

@123.Рўйхати истеҳсолот, сехҳо, ки кор дар онҳо барои давомнокии кўтоҳи вақти 

корӣ ҳуқуқ медиҳад, аз тарафи кӣ муайян мешавад? 

$A) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Шўрои Олӣ; 

$D) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@124.Рўйхати истеҳсолот, сехҳо, ки кор дар онҳо барои рухсатии меҳнатии иловагии 

ҳарсолаи пардохтшаванда ҳуқуқ медиҳад, аз тарафи кӣ муайян мешавад? 

$A) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
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$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Шўрои Олӣ; 

$D) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@125.Рўйхати касбҳо ва вазифаҳо (мансабҳо), ки кор аз рўйи онҳо барои давомнокии 

кўтоҳи вақти корӣ ҳуқуқ медиҳад, аз тарафи кӣ муайян мешавад? 

$A) Шўрои Олӣ; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$D) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@126.Рўйхати касбҳо ва вазифаҳо (мансабҳо), ки кор аз рўйи онҳо рухсатии 

меҳнатии иловагии ҳарсолаи пардохтшаванда ҳуқуқ медиҳад, аз тарафи кӣ муайян 

мешавад? 

$A) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Шўрои Олӣ; 

$D) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@127.Номгўйи корҳои вазнин, ки кор дар онҳо барои давомнокии кўтоҳи вақти корӣ 

ҳуқуқ медиҳад, аз тарафи кӣ муайян мешавад? 

$A) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Шўрои Олӣ; 

$D) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@128.Номгўйи корҳои вазнин, ки кор дар онҳо барои рухсатии меҳнатии иловагии 

ҳарсолаи пардохтшаванда ҳуқуқ медиҳад, аз тарафи кӣ муайян мешавад? 

$A) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Шўрои Олӣ; 

$D) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@129.Номгўйи корҳои зеризаминӣ, ки кор дар онҳо барои давомнокии кўтоҳи вақти 

корӣ ҳуқуқ медиҳад, аз тарафи кӣ муайян мешавад? 

$A) Шўрои Олӣ; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$D) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) Вазорати молия; 
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@130.Номгўйи корҳои зеризаминӣ, ки кор дар онҳо барои рухсатии меҳнатии 

иловагии ҳарсолаи пардохтшаванда ҳуқуқ медиҳад, аз тарафи кӣ муайян мешавад? 

$A) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$B) Ҳукумати Чумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Шўрои Олӣ; 

$D) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@131.Номгўйи корҳои шароити меҳнаташон зарарнок, ки кор дар онҳо барои 

давомнокии кўтоҳи вақти корӣ ҳуқуқ медиҳад, аз тарафи кӣ муайян мешавад? 

$A) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Шўрои Олӣ; 

$D) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@132.Номгўйи корҳои шароити меҳнаташон зарарнок, ки кор дар онҳо барои 

рухсатии меҳнатии иловагии ҳарсолаи пардохтшаванда ҳуқуқ медиҳад, аз тарафи кӣ 

муайян мешавад? 

$A) Шўрои Олӣ; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$D) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@133.Номгўйи корҳои вазнин, зеризаминӣ ва шароити меҳнаташон зарарнок, ки кор 

дар онҳо барои давомнокии кўтоҳи вақти корӣ ҳуқуқ медиҳад, аз тарафи кӣ муайян 

мешавад? 

$A) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Шўрои Олӣ; 

$D) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$Е) Вазорати молия; 

 

@134.Номгўйи корҳои вазнин, зеризаминӣ ва шароити меҳнаташон зарарнок, ки кор 

дар онҳо барои рухсатии меҳнатии иловагии ҳарсолаи пардохтшаванда ҳуқуқ 

медиҳад, аз тарафи кӣ муайян мешавад? 

$A) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Агентии хизмати давлатӣ; 

$D) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) Вазорати молия; 
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@135.Ба маъюбони гурўҳҳои I ва II вақти кори давомнокияш кўтоҳ дар як ҳафта то 

чанд соат муқаррар карда мешавад? 

$A) на зиёда аз 28 соат; 

$B) на зиёда аз 36 соат; 

$C) на зиёда аз 32 соат; 

$D) на зиёда аз 35 соат; 

$Е) на зиёда аз 33 соат; 

 

@136.Ба маъюбони гурўҳи I вақти кори давомнокияш кўтоҳ дар як ҳафта то чанд 

соат муқаррар карда мешавад? 

$A) на зиёда аз 32 соат; 

$B) на зиёда аз 36 соат; 

$C) на зиёда аз 28 соат; 

$D) на зиёда аз 35 соат; 

$Е) на зиёда аз 33 соат; 

 

@137.Ба маъюбони гурўҳи II вақти кори давомнокияш кўтоҳ дар як ҳафта то чанд 

соат муқаррар карда мешавад? 

$A) на зиёда аз 35 соат; 

$B) на зиёда аз 36 соат; 

$C) на зиёда аз 32 соат; 

$D) на зиёда аз 25 соат; 

$Е) на зиёда аз 33 соат; 

 

@138.Давомнокии кори ҳаррўзаи (басти кории) маъюбони гурўҳҳои I ва II аз чанд 

соат зиёд буда наметавонад? 

$A) аз 8 соат; 

$B) аз 6 соат; 

$C) аз 5 соат; 

$D) аз 7 соат; 

$Е) аз 13 соат; 

 

@139.Давомнокии кори ҳаррўзаи (басти кории) маъюбони гурўҳи I аз чанд соат зиёд 

буда наметавонад? 

$A) аз 7 соат; 

$B) аз 6 соат; 

$C) аз 5 соат; 

$D) аз 8 соат; 

$Е) аз 3 соат; 

 

@140.Давомнокии кори ҳаррўзаи (басти кории) маъюбони гурўҳи II аз чанд соат зиёд 

буда наметавонад? 

$A) аз 5 соат; 

$B) аз 6 соат; 

$C) аз 8 соат; 

$D) аз 7 соат; 
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$Е) аз 3 соат; 

 

@141.Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул шудааст? 

$A) 26 сентябри соли 1999; 

$B) 6 ноябри соли 1994; 

$C) 22 июни соли 2003; 

$D) 22 майи соли 2016; 

$Е) 22 марти соли 2018; 

 

@142. Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул шудааст? 

$A) 6 ноябри соли 1994; 

$B) 23 июли соли 1999; 

$C) 22 июни соли 2003; 

$D) 22 майи соли 2016; 

$Е) 22 марти соли 2018; 

 

@143.Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти кадом рақам қабул шудааст? 

$A) №1455; 

$B) №1329; 

$C) №1145; 

$D) №1032; 

$Е) № 2218; 

  

@144.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” кай қабул 

шудааст? 

$A) 06.11. 2004, №1994; 

$B) 05.03.2007, №503;  

$C) 23.07.2009, №1329; 

$D) 22.05.2016, №1185; 

$Е) 22.03.2018, №2121; 

 

@145.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” кай ќабул шудааст? 

$A) 22.07. 2004, №1994; 

$B) 05.10.2009, №583; 

$C) 05.03.2007, №503; 

$D) 23.07.2009, №1329; 

$Е) 22.03.2018, №2121; 

 

@146.Низомномаи намунавӣ дар бораи хадамоти кадрии мақомоти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кадом санад тасдиқ шудааст? 

$A) Амри ПҶТ; 

$B) Фармони ПҶТ; 

$C) Қарори ҲҶТ; 

$D) Фармоиши РДИ ПҶТ; 
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$Е) Супориши ҲҶТ; 

 

@147.Назарияи муосири ҳавасмандкунӣ чанд дараҷа дорад? 

$A) 4; 

$B) 2; 

$C) 8; 

$D) 6; 

$Е) 10; 

 

@148.Назарияи муосири ҳавасмандкуниро ишора намоед? 

$A) мазмунӣ; 

$B) мазмунӣ тартиботӣ (ҷараёнӣ); 

$C) тартиботӣ (ҷараёнӣ); 

$D) надорад; 

$Е) Супориши ҲҶТ; 

 

@149.Мотиватсия аз кадом забон гирифта шудааст? 

$A) лотинӣ; 

$B) франсвӣ; 

$C) англисӣ; 

$D) немисӣ; 

$Е) русӣ; 

 

@150.Ҳавасмандкунӣ чанд намуд дорад? 

$A) 4; 

$B) 2; 

$C) 5; 

$D) 3; 

$Е) 7; 

  

@151.Намудҳои ҳавасмандкуниро нишон диҳед? 

$A) моддӣ; 

$B) моддӣ, ғайримоддӣ; 

$C) ғайримоддӣ; 

$D) моддӣ, ғайримоддӣ, маънавӣ; 

$Е) маънавӣ; 

 

@152.Ҳавасмандкунии моддӣ аз чанд банд иборат аст? 

$A) 12; 

$B) 14; 

$C) 16; 

$D) 18; 

$Е) 20; 

 

@153.Ҳавасмандкунии ғайримоддӣ аз чанд банд иборат аст? 
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$A) 7; 

$B) 9; 

$C) 11; 

$D) 13; 

$Е) 15; 

 

@154.Қоидаҳои додани қарзи бефоиз ба хизматчиёни давлатӣ барои харидан. 

Сохтмони манзил ва беҳтар намудани шароити манзилӣ кай қабул шудааст? 

$A) 25.07. 2004, №175; 

$B) 30.05.2008, №272; 

$C) 15.03.2007, №503; 

$D) 23.07.2009, №329; 

$Е) 20.04.2008, №920; 

 

@155.Қоидаҳои таҳия ва амалӣ намудани фармоиши давлатӣ оид ба тайёркунии 

касбӣ, азнавтайёркунӣ ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон кай қабул шудааст? 

$A) 30.05.2008, №272; 

$B) 02.06.2011, №266; 

$C) 25.07. 2004, №175; 

$D) 23.07.2009, №329; 

$Е) 20.04.2008, №920; 

 

@156.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон”кай қабул шудааст? 

$A) 02.06.2011, №2663; 

$B) 24.02.2017, №1378; 

$C) 25.07. 2009, №1175; 

$D) 23.07.2013, №1329; 

$Е) 27.04.2006, №1120; 

 

@157.Низомномаи Ҷоизаи давлатии “Пешвои миллат - Эмомалӣ Раҳмон” кай тасдиқ 

шудааст? 

$A) 06.06.2016, №2002; 

$B) 02.02.2018, №1001; 

$C) 25.05. 2005, №1505; 

$D) 03.03.2013, №1313; 

$Е) 17.10.2005, №1212; 

 

@158.Низомномаи Ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ барои олимони ҷавон, ки дар 

соҳаи илм ва техника корҳои намоёнро анҷом додаанд” кай тасдиқ шудааст? 

$A) 16.06.2016, №202; 

$B) 30.11.2018, №563; 

$C) 15.05. 2015, №155; 

$D) 03.03.2019, №131; 

$Е) 07.04.2014, №112; 
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@159.Низомномаи Ҷоизаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни 

Сино дар соҳаи илм ва техника” кай тасдиқ шудааст? 

$A) 21.08.2016, №402; 

$B) 02.12.2006, №524; 

$C) 21.05. 2011, №115; 

$D) 13.09.2019, №531; 

$Е) 17.06.2015, №212; 

 

@160.Кафолатҳо ва ҳавасмандгардонии хизматчиёни давлатӣ дар кадом боби Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” муқаррар гардидааст? 

$A) 2; 

$B) 4; 

$C) 6; 

$D) 8; 

$Е) 10; 

 

@161.Таърихи қабули Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистонро нишон диҳед: $A) 

15 октябри соли 2010; 

$B) 23 июли соли 2016; 

$C) 14 октябри соли 2011; 

$D) 13 сентябри соли 1998; 

$Е) 7 декабри соли 2017; 

 

@162.Фаслҳои Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар кунед? 

$A) 7; 

$B) 6; 

$C) 4; 

$D) 9; 

$Е) 3; 

 

@163.Шумораи дурусти бобҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати 

давлатӣ”-ро муайян намое? 

$A) 13; 

$B) 5; 

$C) 15; 

$D) 19; 

$Е) 17; 

  

@164.Миқдори моддаҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати 

давлатӣ”-ро муқаррар намоед? 

$A) 53; 

$B) 45; 

$C) 35; 

$D) 49; 

$Е) 47; 
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 @165.Кадом боби Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” 

масъалаҳои кафолатҳо ва ҳавасмандгардониии хизматчии давлатиро дар бар мегирад? 

$A) 7; 

$B) 4; 

$C) 5; 

$D) 6; 

$Е) 3; 

 

@166.Шумораи бандҳои кафолатҳо барои хизматчии давлатӣ, ки дар Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” пешбинӣ шудааст, номбар 

намоед? 

$A) 17; 

$B) 7; 

$C) 9; 

$D) 11; 

$Е) 5; 

  

@167.Дар банди 1 моддаи 34-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати 

давлатӣ”, кафолатҳо барои хизматчии давлатӣ пешбинӣ шудааст, чанд зербанд 

оварда шудааст? 

$A) 17; 

$B) 11; 

$C) 13; 

$D) 15; 

$Е) 19; 

  

@168.Дар мавриди барҳам хўрдани мақоми давлатӣ кафолати хизматчии давлатӣ дар 

кадом моддаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” муқаррар 

гардидааст? 

$A) 77; 

$B) 35; 

$C) 45; 

$D) 55; 

$Е) 25; 

 

@169.Кадом моддаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” 

кафолати хизматчии давлатиро дар мавриди азнавташкилдиҳии мақоми давлатӣ 

муайян менамояд? 

$A) 43; 

$B) 35; 

$C) 47; 

$D) 53; 

$Е) 37; 
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@170.Дар мавриди таҷдиди мақоми давлатӣ ва ихтисор шудани шумораи мақоми 

давлатӣ кафолати хизматчии давлатӣ дар кадом моддаи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” пешбинӣ шудааст? 

$A) 23; 

$B) 35; 

$C) 43; 

$D) 25; 

$Е) 65; 

 

@171.Дар ҳолати ихтисор шудани воҳиди кории хизматчиёни давлатии мақоми 

давлатӣ дар кадом моддаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати 

давлатӣ” кафолати хизматчии давлатӣ муайян шудааст? 

$A) 43; 

$B) 35; 

$C) 66; 

$D) 73; 

$Е) 88; 

 

@172.Кадом моддаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” 

кафолати музди меҳнати хизматчии давлатиро дар бар мегирад? 

$A) 52; 

$B) 36; 

$C) 84; 

$D) 95; 

$Е) 77; 

 

@173.Дар кадом моддаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” 

собиқаи хизмати давлатӣ пешбинӣ шудааст? 

$A) 34; 

$B) 37; 

$C) 38; 

$D) 40; 

$Е) 47; 

 

@174.Кадом моддаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” 

ҳавасмандгардониро фаро мегирад? 

$A) 66; 

$B) 38; 

$C) 64; 

$D) 42; 

$Е) 77; 

 

@175.Рухсатии меҳнатӣ дар кадом моддаи Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи хизмати давлатӣ” пешбинӣ мегардад? 

$A) 72; 
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$B) 39; 

$C) 14; 

$D) 35; 

$Е) 37; 

 

@176.Дар кадом моддаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” 

таъминоти иҷтимоии хизматчии давлатӣ пешбинӣ шудааст? 

$A) 63; 

$B) 40; 

$C) 55; 

$D) 60; 

$Е) 47; 

 

@177.Дар моддаи 40-и “Таъминоти иҷтимоии хизматчии давлатӣ”-и Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” чанд банд оварда шудааст? 

$A) 15; 

$B) 3; 

$C) 7; 

$D) 99; 

$Е) 21; 

 

@178.Зербандҳои банди 1-и моддаи 40-и “Таъминоти иҷтимоии хизматчии давлатӣ”-

и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ”-ро нишон диҳед? 

$A) 12; 

$B) 3; 

$C) 14; 

$D) 15; 

$Е) 17; 

 

@179.Ба хизматчии давлатӣ дар сурати чанд сол собиқаи бефосилаи хизмати давлатӣ 

доштан манзили истиқоматии дар фонди манзили давлатӣ иишғолкарда дода 

мешавад? 

$A) на кам аз 22 сол; 

$B) на кам аз 15 сол; 

$C) на кам аз 20 сол; 

$D) на кам аз 23 сол; 

$Е) на кам аз 18 сол; 

 

@180.Чанд метри мураббаъ ба хизматчии давлатӣ барои ҳуҷраи корӣ майдони 

истиқоматӣ ҷудо мегардад? 

$A) 25 метри мураббаъ; 

$B) 20 метри мураббаъ; 

$C) 25 метри мураббаъ; 

$D) 30 метри мураббаъ; 

$Е) 27 метри мураббаъ; 
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@181.Чанд рӯз рухсатии асосии ҳарсолаи пардохтшаванда  ба хизматчиёни давлатии 

сиёсӣ ва хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи олӣ муқаррар игардидааст? 

$A) 37 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 35 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 33 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 36 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 32 рӯзи тақвимӣ; 

 

@182.Кадом моддаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” ба 

хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи олӣ 

рухсатии асосии ҳарсолаи пардохтшавандаро муқаррар намудааст? 

$A) 37; 

$B) 39; 

$C) 41; 

$D) 43; 

$Е) 47; 

 

@183.Рухсатии асосии ҳарсолаи пардохтшаванда ба хизматчиёни давлатии маъмурии 

категорияҳои якум ва дуюм чанд рӯз дода мешавад? 

$A)18 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 30 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 33 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 35 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 17 рӯзи тақвимӣ; 

 

@184.Рухсатии асосии ҳарсолаи пардохтшаванда ба хизматчиёни давлатии маъмурии 

категорияҳои сеюм, чорум, панҷум, шашум ва ҳафтум чанд рӯз муқаррар гардидааст? 

$A) 32 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 28 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 30 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 33 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 37 рӯзи тақвимӣ; 

 

@185.Чанд рӯз ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи сеюм рухсатии асосии 

ҳарсолаи пардохтшаванда  дода мешавад? 

$A) 37 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 28 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 29 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 30 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 35 рӯзи тақвимӣ; 

 

@186.Рухсатии асосии ҳарсолаи пардохтшаванда ба хизматчиёни давлатии маъмурии 

категорияи чорум чанд рӯз муқаррар гардидааст? 

$A) 25 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 28 рӯзи тақвимӣ; 
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$C) 30 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 27 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 32 рӯзи тақвимӣ; 

 

@187.Ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи панҷум чанд рӯз рухсатии 

асосии ҳарсолаи пардохтшаванда  пешбинӣ шудааст? 

$A) 24 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 28 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 350 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 40 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 27 рӯзи тақвимӣ; 

 

@188.Ҳангоми 5, 10, 15 ва 20 сол будани собиқаи хизмати давлатӣ рухсатии иловагӣ 

чанд рӯз дода мешавад? 

$A) 9, 5, 7 ва 10 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 3, 6, 10 ва 15 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 9, 7, 12 ва 15 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 5, 4, 6 ва 8 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 3, 4, 6 ва 7 рӯзи тақвимӣ; 

 

@189.Чанд рӯз рухсатии иловагӣ дар ҳолати 5 сол будани собиқаи хизмати давлатӣ 

муқаррар гардидааст? 

$A) 7 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 3 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 8 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 5 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 11 рӯзи тақвимӣ; 

 

@190.Рухсатии иловагӣ дар ҳолати 10 сол будани собиқаи хизмати давлатӣ чанд рӯз 

дода мешавад? 

$A) 5 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 6 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 7 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 8 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 9 рӯзи тақвимӣ; 

 

@191.Чанд рӯзи тақвимӣ давомнокии як қисми рухсатии меҳнатии хизматчиёни 

давлатӣ мебошад? 

$A) 11 рӯзи тақвимӣ; 

$B) 14 рӯзи тақвимӣ; 

$C) 18 рӯзи тақвимӣ; 

$D) 12 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) 17 рӯзи тақвимӣ; 
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@192.Дар давоми сол барои гирифтани чанд рӯзи тақвимии рухсатии бемузд ба 

хизматчиёни давлатӣ ҳуқуқ дода шудааст? 

$A) на беш аз 35 рӯзи тақвимӣ; 

$B) на беш аз 60 рӯзи тақвимӣ; 

$C) на беш аз 45 рӯзи тақвимӣ; 

$D) на беш аз 37 рӯзи тақвимӣ; 

$Е) на беш 32 рӯзи тақвимӣ; 

 

@193.Кӣ андозаи маоши мансабӣ, иловапулӣ, тартиби пардохти музди меҳнати 

хизматчиёни давлатиро муайян мекунад? 

$A) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Агентии хизмати давлатӣ; 

$D) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@194.Аз тарафи кӣ андозаи маоши мансабии хизматчиёни давлатӣ муайян карда 

мешавад? 

$A) Агентии хизмати давлатӣ; 

$B) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@195.Барои собиқаи хизмати давлатии хизматчиёни давлатӣ ва рутбаҳои тахассусии 

хизматчиёни давлатӣ иловапулӣ  аз тарафи кӣ муайян карда мешавад? 

$A) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Агентии хизмати давлатӣ; 

$D) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@196.Ба хизматчиёни давлатӣ барои харидан ё сохтмони манзили истиқоматӣ, 

инчунин беҳтар намудани шароити манзилӣ қарзи бефоиз ба муҳлати то чанд сол 

муқаррар гардидааст? 

$A) то 17 сол; 

$B) то 20 сол; 

$C) то 23 сол; 

$D) то 25 сол; 

$Е) то 27 сол; 

 

@197.Ба хизматчиёни давлатӣ дар сурати чанд соли собиқаи хизмати давлатӣ доштан 

дар ҳаҷми 3 музди меҳнат ҳангоми ба нафақа баромадан кумакпулӣ расонида 

мешавад? 

$A) на кам аз 12 сол; 
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$B) на кам аз 15 сол; 

$C) на кам аз 20 сол; 

$D) на кам аз 17 сол; 

$Е) на кам аз 13 сол; 

 

@198.Кадом қонун таъмини нафақаи хизматчиёни давлатиро амалӣ менгамояд?  

$A) Қонуни ҶТ “Дар бораи хизмати давлатӣ; 

$B) Қонуни ҶТ “Дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон”; 

$C) Кодекси меҳнати ҶТ; 

$D) Конститутсияи ҶТ; 

$Е) Қонуни ҶТ “Дар бораи маориф; 

 

@199.Барои соли аввали корӣ рухсатии меҳнатӣ (асосӣ ва иловагӣ) на барвақттар аз 

чанд муддати корӣ пешниҳод мегардад? 

$A) 10 моҳ; 

$B) 11моҳ; 

$C) 9 моҳ;  

$D) 7 моҳ; 

$Е) 12 моҳ; 

 

@200.Бозхондани корманд аз рухсатии меҳнатӣ бо розигии кӣ амалӣ мегардад? 

$A) Бо розигии хадамоти кадрӣ; 

$B) Танҳо бо розигии корманд; 

$C) Бо супориши корфармо; 

$D) Бо супориши иттифоқи касаба; 

$Е) Бо розигии коллективи меҳнатӣ; 

 

 

Сардори раёсати таълимД.                             Сафаров 

Сардори маркази тестӣ                               Сафаралӣ У. 


