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@1.Барои омўзиш ва фаҳму дарки дилхоҳ фанни таълимӣ мутахассис 

ва донишомўзро лозим аст_____ 

$A) То аз мафҳум, мақсад, ҳадаф, усул ва маҷмўи қоидаҳову қонунхои 

фан маълумот дошта бошад; 

$B) Танҳо аз адабиётҳои лозимиа фан бохабар бошад ва лексияҳоро 

бисёр хонад; 

$C) Бо ёрии шабакаҳои интернет маълумотҳои даркориро ҷустуҷў 

намуда хонад; 

$D) Ҳамеша ба китобхона рафта, китобҳо,мақолаҳо ва дастурҳои 

таълимиро хонад; 

$E) Бо дўстонаш ва омўзгорон дар вақти дарс ҳамеша баҳсу мунозира 

кунад;  

 

@2.Ҷуброн ва имтиёз мафҳумҳоест, ки бештар дар _____ 

$A) Самти фаъолияти ҳуқуқию меҳнатии шахс ба кор меравад; 

$B) Самти тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ба кор меравад; 



$C) Самти низоми идоракунии давлати ба кор меравад; 

$D) Самти тиҷорат ва сармоягузорӣ ба кор меравад; 

$E) Самти хоҷагии деҳқонӣ ва фермерӣ ба кор меравад; 

 

@3.Мафҳуми ҷуброн дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» чунин омадааст: 

$A) Товон, пур кардани ҷои чизи талафшуда; 

$B) Товони заҳмати шабонарўзӣ; 

$C) Бартарият ба шахсони оддӣ; 

$D) Танҳо товони зарарӣ маънавӣ; 

$E) Танҳо товони зарарӣ моддӣ; 

 

@4.Мафҳуми ҷуброн ба забони русӣ чӣ мешавад? 

$A) Возмешение, компенсация; 

$B) Льгот, привилегия; 

$C) Возмешения, льгот; 

$D) Льгот, компенсация; 

$E) Вознаграждения; 

 

@5.Мафҳуми «Compensation» -ро дар забони тоҷикӣ муайян кунед. 

$A) Товон, хисорот, ҷуброн; 

$B) Подош, имтиёз, ҷуброн; 

$C) Пардохт, бартарият; 

$D) Ҷуброн, имтиёз, подош; 

$E) Бартарият, подош; 

 

@6.Мафҳуми истилоҳии ҷуброн дар «Фарҳанги истилоҳии ҳуқуқ» чӣ 

гуна омадааст? 

$A) Чунин пардохтҳо ҳангоми аз тарафи корманд, ки хароҷоти 

иловагӣ намудааст, тибқи шарту тартиби мақаррарнамудаи қонун ва 

дигар санадҳои меъёрӣ аз тарафи корфармо ҷуброн карда мешавад; 

$B) Чунин пардохтҳо ҳангоми аз тарафи корфармо, ки хароҷоти 

иловагӣ намудааст, тибқи шарту тартиби мақаррарнамудаи қонун ва 

дигар санадҳои меъёрӣ аз тарафи корманд ҷуброн карда мешавад; 



$C) Чунин пардохтҳо ҳангоми аз тарафи корманд, ки хароҷоти камтар 

намудааст, тибқи шарту тартиби мақаррарнамудаи қонун ва дигар 

маслиҳатҳо аз тарафи корфармо ҷуброн карда мешавад; 

$D) Чунин пардохтҳо ҳангоми аз тарафи корфармо, ки хароҷоти 

иловагӣ намудааст, тибқи маслиҳатҳои шифоҳии мақаррарнамудаи 

қонун ва дигар санадҳои меъёрӣ аз тарафи коргар ҷуброн карда 

мешавад; 

$E) Чунин пардохтҳо ҳангоми аз тарафи иттифоқи касаба, ки 

хароҷоти иловагӣ намудааст, тибқи шарту тартиби мақаррарнамудаи 

қонун ва дигар санадҳои меъёрӣ аз тарафи корфармо ҷуброн карда 

мешавад; 

 

@7.«Пардохти ҷубронӣ-чунин пардохтҳо ҳангоми аз тарафи иттифоқи 

касаба, ки хароҷоти иловагӣ намудааст, тибқи шарту тартиби 

мақаррарнамудаи қонун ва дигар санадҳои меъёрӣ аз тарафи 

корфармо ҷуброн карда мешавад» Мафҳуми мазкур дар кадом 

фарҳангнома омадааст? 

$A) Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ; 

$B) Фарҳанги англисӣ-тоҷикӣ; 

$C) Фарҳанги тафсирии забон; 

$D) Фарҳанги русӣ-тоҷикӣ; 

$E) Фарҳанги истилоҳоти андоз; 

 

@8.«Ҷуброн- ин маҷмўи инъомотест, барои коргари кироя, ки ба 

хотири фаъолияташ дар ташкилот пардохт  мешавад». Мафҳуми 

мазкур ба қалами кӣ тааллуқ дорад? 

$A) Марина Новикова; 

$B) Е.Е. Румянцова; 

$C) Каримов Карим; 

$D) Ѓаниев Таваралӣ; 

$E) Хендерсон Р; 

 



@9.«Имтиёз – ҷудо ва фарқ кардани чизеро аз чизест». Мафҳуми 

мазкур дар кадом сарчашма аомадааст? 

$A) Фарҳанги забони тоҷикӣ; 

$B) Фарҳанги русӣ ба тоҷикӣ; 

$C) Фарҳанги англисӣ-тоҷикӣ; 

$D) Ф;арҳанги тафсирии забони тоҷикӣ; 

$E) Фарҳнги истилоҳоти ҳуқуқ; 

 

@10.Имтиёзи сараву қалби ҷаҳон бисёр душвор аст, 

Хоса вақте ки ба қаллоб расад саррофӣ. Байт аз они кист? 

$A) Абдураҳмони Ҷомӣ; 

$B) Саъдии Шерозӣ; 

$C) Соиби Табрезӣ; 

$D) Умари Хайём; 

$E) Носири Хусрав; 

 

@11.Имтиёзи сараву қалби ҷаҳон бисёр душвор аст, 

Хоса вақте ки ба қаллоб расад саррофӣ. Дар байти мазкур калимаи 

Имтиёз ба чӣ маъно омадааст? 

$A) Ҷудо ва фарқ кардани чизе аз чизе; 

$B) Бартари додан ба касе ё чизе; 

$C) Подош додан ба касе; 

$D) Товон додан ба ивази чизе; 

$E) Ҷавоби дуруст нест; 

 

@12.Дар чашми покбин набувад расми имтиёз, 

Дар офтоб сояи шоҳу гадо якест. Байт аз они кист? 

$A) Соиби Табрезӣ; 

$B) Саъдии Шерозӣ; 

$C) Абдураҳмони Ҷомӣ; 

$D) Ҳофизи Шерозӣ; 

$E) Носири Хусрав; 

 



@13.Дар чашми покбин набувад расми имтиёз, 

Дар офтоб сояи шоҳу гадо якест. Дар байти мазкур калимаи имтиёз ба 

чӣ маъно омадааст? 

$A) Бартарӣ, афзалият; 

$B) Ҷудо кардани чизе аз чизе; 

$C) Фурутан нишон додан; 

$D) Таҳкир намудан; 

$E) Носипосӣ, бадгуфторӣ; 

 

@14.Калимаи «Bnefit» дар фар ҳанг ба чӣ маъно омадааст? 

$A) Судмандӣ, фоида, баҳрамандӣ; 

$B) Манфиат, пешпардохт, товон; 

$C) Ҷуброн, товон, манфиат; 

$D) Баҳрамандӣ, пешпардохт; 

$E) Судмандӣ, манфиат, пешпардохт; 

 

@15.«Имтиёз- сабук гардонидани вазъу ҳолати зиндагии шахс, истисно 

крдан аз қоидаҳои умумӣ» Шарҳи мазкур дар кадом фарҳангнома 

омадааст? 

$A) Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ; 

$B) Новая экономическая энциклопедия; 

$C) Фараҳанги истилоҳоти идорӣ; 

$D) Фарҳанги истилоҳоти менеҷмент; 

$E) Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ; 

 

@16.Дар «Новая экономическая энциклопедия» кадоме аз ин 

таърифот омадааст? 

$A) Имтиёз –ин аз ҷониби давлат фароҳам овардани ҳама гуна 

афзалият ба субъектҳои соҳибкорӣ ва қисман сабуки овардан ба онҳо 

дар иҷрои вазифаҳо,  қоидаҳо ва қонунҳо амалкунанда; 

$B) Имтиёз- сабук гардонидани вазъу ҳолати зиндагии шахс, истисно 

крдан аз қоидаҳои умумӣ; 



$C) Имтиёз –ин аз ҷониби ташкилот фароҳам овардани ҳама гуна 

афзалият ба субъектҳои соҳибкорӣ ва пурра сабуки овардан ба онҳо 

дар иҷрои вазифаҳо,  қоидаҳо ва қонунҳо амалкунанда; 

$D) Имтиёз –ин аз ҷониби корфармо фароҳам овардани ҳама гуна 

тартибот ба субъектҳои соҳибкорӣ ва комилан сабуки овардан ба онҳо 

дар иҷрои вазифаҳо,  қоидаҳо ва қонунҳо амалкунанда; 

$E) Имтиёз –ин аз ҷониби давлат фароҳам овардани ҳама гуна 

афзалият ба субъектҳои давлатӣ ва қисман сабуки овардан ба онҳо дар 

иҷрои вазифаҳо; 

 

@17. Предмети фанни ҷуброн ва имтиёзро_______ 

$A) Маҷмўи қоидаҳо, қонунҳо, қарорҳо ва низомномаҳое ташкил 

медиҳад, ки танзимдароврандаи фаъолияти меҳнатии одамон дар 

ҷомеа мебошад; 

$B) Маҷмўи дастурурамалҳои вазифавӣ, қонуну қарорҳо ва 

оинномаҳое ташкил медиҳад, ки танзимдароврандаи фаъолияти 

меҳнатии одамон дар ҷомеа мебошад; 

$C) Маҷмўи қоидаҳо, қонунҳо, қарорҳо ва низомномаҳое ташкил 

медиҳад, ки муқарраркунандаи фаъолияти меҳнатии одамон дар 

ташкилот мебошад; 

$D) Маҷмўи меъёрҳои соҳавӣ, қонунҳои ташкилот, қарорҳо ва 

низомномаҳое ташкил медиҳад, ки танзимдароврандаи фаъолияти 

меҳнатии одамон дар муассиса мебошад; 

$E) Маҷмўи фармонҳо, қонунҳо, пешниҳодҳо ва низомномаҳое 

ташкил медиҳад, ки танзимдароврандаи муносибатҳои меҳнатии 

одамон дар коллектив мебошад; 

 

@18.Ба масоили ҷуброн ва имтиёз асосан мутахассисони кадом соҳа 

маѓул мешаванд?  

$A) Мутахассисони захираҳои инсонӣ; 

$B) Мутахассисони соҳаи бонкдорӣ; 

$C) Мутахассисони соҳаи ҳуқуқ; 

$D) Танҳо кормандони иттифоқҳои касаба; 



$E) Танҳо роҳбарони идораҳо; 

 

@19.Оё дар Тоҷикистон ба шакли хосса фаъолияти менеҷменти ҷуброн 

ва имтиёз дила мешавад? 

$A) Дида намешаванд; 

$B) Қисман дида мешаванд; 

$C) Пурра фаъолият доранд; 

$D) Дар давраи рушд мебошад; 

$E) Дар иттифоқҳои касаба ҳасту бас; 

 

@20.Калимаҳои «привилегия, преференции» чӣ маъно дорад? 

$A) Имтиёз; 

$B) Ҷуброн; 

$C) Товон; 

$D) Зарар; 

$E) Хисорот; 

 

@21.Сотсиалистҳо Роберт Оуэн ва Чарлз Фурӣ барои кўмак ба 

коргарон чӣ таъсис доданд? 

$A) Кооперативҳо ва комунаҳои мустақил; 

$B) Хоҷагиҳои деқонии мустақил; 

$C) Хоҷагиҳои фермерии мустақил; 

$D) Ягон иқдоми лозимӣ накардаанд; 

$E) Хўроки ройгонро пешниҳод карданд; 

 

@22.Кўтоҳ кардани соати корӣ, тарѓиби иттифоқпарастӣ ва таъсиси 

устохонаҳои худидоравиро кӣ пешниҳо кардааст? 

$A) Роберт Оуэн; 

$B) Чарлз Фурӣ; 

$C) Ф.А. Брокгауз 

$D) И.А. Эфрон; 

$E) В.И. Даль; 

 



@23.Писарбачахои кадом ширкат ба мактаб ва истироҳатгоҳо 

мерафтанд? 

$A) Прайс патент; 

$B) Бенҷамин ленкестер; 

$C) Кенделс оф Вилиам; 

$D) Газпромнефт; 

$E) Мерседес бенз; 

 

@24.Дар Англия соли 1893 кадом нақша ҷорӣ шуд? 

$A) Нақшаи нафақаи коргарон; 

$B) Нақшаи музди меҳнат; 

$C) Нақшаи истироҳати коргарон; 

$D) Нақшаи баландбардории маош; 

$E) Нақшаи суѓуртаи иҷтимоӣ; 

 

@25.Дар Англия соли 1869 кадом нақша ҷорӣ шуд? 

$A) Нақшаи тақсими даромад; 

$B) Нақшаи музди меҳнат; 

$C) Нақшаи табобати коргарон; 

$D) Нақшаи баландбардории маош; 

$E) Нақшаи таъмини нафақа; 

 

@26.Созмони Байналмилалии Меҳнат кадом сол таъсис ёфт? 

$A) 1919; 

$B) 1819; 

$C) 1719; 

$D) 2019; 

$E) 1929; 

 

@27.«Пешбурди ҳуқуқҳои меҳнатӣ, мусоидат ба имконоти шуѓл, 

таҳкими ҳифзи иҷтимоӣ….» аз ҳадафҳои каонвенсияи кадом созмон 

аст? 

$A) Созмони Байналмилалии Меҳнат; 



$B) Созмони ҳамкориҳои Шанхай; 

$C) Созмони миллали муттаҳид; 

$D) Созмони ҳуқуқи башар; 

$E) Созмони ҳамкориҳои Аврупо; 

 

@28.Системаи ҷубронпулӣ ва имтиёзоти ИМА ба чанд ҳадаф тарҳрезӣ 

шуда аст? 

$A) 3; 

$B) 4; 

$C) 5; 

$D) 6; 

$E) 8; 

 

@29.«Ҷалби кормандон, ҳавасмандкунӣ, нигоҳ доштани корманд дар 

ширкат». Аз ҳадафҳои ширкатҳои кадом кишвар аст? 

$A) Иёлоти муттаҳидаи Амрико; 

$B) Федератсия Россия; 

$C) Ҷумҳурии Қирѓизистон; 

$D) Ҷумҳурии Тоҷикстон; 

$E) Ҷумҳурии Қазоқистон; 

 

@30.Дар ширкатҳои амрикоӣ масоили ҷуброн ва имтиёзотро кадом 

муатахассисон пеш мебаранд? 

$A) Мутахассисони HR; 

$B) Мутахассисони шуѓли аҳолӣ; 

$C) Мутахассисони шубаи кадрҳо; 

$D) Мутахассисони шуъбаи молия; 

$E) Мутахассисони шуъбаи умумӣ; 

 

@31.Дар ширкатҳои калони амрикоӣ шўъбаҳои ҷубронпулӣ ва имтиёз 

мавҷуданд, ки________? 

$A) Стратегияи муздро барои қонеъ кардани ҳадафҳо ва эҳтиёҷоти 

кормандон таҳия ва идора мекунанд; 



$B) Қонунҳои дохилии ташкилотро барои пешбурди кор таҳия 

мекунад ва назорат мебаранд; 

$C) Стратегияи нафақаро барои пешрафти корхона пешбинӣ 

мекунанд ва амалӣ мекунанд; 

$D) Стратегияи даҳсоларо барои қонеъ кардани ҳадафҳо ва эҳтиёҷоти 

кормандон таҳия ва идора мекунанд; 

$E) Стратегияи муздро барои қонеъ кардани коргарон ва эҳтиёҷоти 

кормандон баррасӣ ва идора мекунанд; 

 

@32.Донишгоҳи Корнел дар робита ба масоили ҷуброн ва имтиёз чанд 

кафедра таъсис ёфтааст? 

$A) 3; 

$B) 6; 

$C) 1; 

$D) 2; 

$E) 4; 

 

@33.Дар Линколн индустрейс, ки 500 нафар кор мекунанд, чанд нафар 

ба ҷубронпулӣ ва имтиёзот машѓул мешаванд? 

$A) 3; 

$B) 6; 

$C) 1; 

$D) 2; 

$E) 5; 

 

@34.Вазифаи «системаи ҷубронпулӣ ва имтиёзҳо дар ширкат ва 

мустақиман барои ҷубронпулии роҳбарият» бар дўши кадом 

мутахассис аст? 

$A) Мутахассиси якуми ширкати Линколн индустрейс; 

$B) Мутахассиси дуюми ширкати Линколн индустрейс 6; 

$C) Мутахассиси сеюми ширкати Линколн индустрейс; 

$D) Мутахассиси якуми ширкати Прейс патент; 

$E) Мутахассиси дуюми ширкати Прейс патент; 



 

@35.Вазифаи «ҷубронпулӣ ва имтиёзҳоро барои ҳамаи кормандон (ба 

истиснои роҳбарияти боло)» бар дўши кадом мутахассис аст? 

$A) Мутахассиси дуюми ширкати Линколн индустрейс; 

$B) Мутахассиси якуми ширкати Линколн индустрейс; 

$C) Мутахассиси сеюми ширкати Линколн индустрейс; 

$D) Мутахассиси сеюми ширкати Прейс патент; 

$E) Мутахассиси дуюми ширкати Прейс патент; 

 

@36.Вазифаи «идоракунии системаи ҷубронпулӣ ва имтиёзот» бар 

дўши кадом мутахассис аст? 

$A) Мутахассиси сеюми ширкати Линколн индустрейс; 

$B) Мутахассиси якуми ширкати Линколн индустрейс; 

$C) Мутахассиси дуюмӣ ширкати Линколн индустрейс; 

$D) Мутахассиси сеюми ширкати Прейс патент; 

$E) Мутахассиси якуми ширкати Прейс патент; 

 

@37.«Суѓуртаи ҳаёт, хидматҳои пешпардохти адвокатҳо, суѓуртаи 

кўтоҳмуддати маъюбӣ» имтиёзоти кадом ширкат аст? 

$A) Линколн индустрейс; 

$B) Бенҷамин ленкестер; 

$C) Кенделс оф Вилиам; 

$D) Газпромнефт; 

$E) Прейс патент; 

 

@38.«Суѓуртаи ҳамсар ва фарзанд, суѓуртаи дандонпизишк, суѓуртаи 

дарозмуддати маъюбӣ» имтиёзоти кадом донишгоҳ аст? 

$A) Небраска; 

$B) Калифорния; 

$C) Корнел; 

$D) Идоракунии давлатӣ; 

$E) Давлатии тиббӣ; 

 



@39.«Курси “Менеҷменти ҷуброн” дар тамоми донишгоҳҳои Амрико 

ва дигар мамолик дар доираи фанҳои иқтисод ва идора...» Ин фикр ба 

қалами кӣ тааллуқ дорад? 

$A) Ричард Хендерсон; 

$B) Робетр Оуэн; 

$C) И.В. Дель; 

$D) Чарлз Фурӣ; 

$E) Марина Новикова; 

 

@40.«Менеҷменти ҷуброн дар тамоми донишгоҳҳои Амрико ва дигар 

мамолик дар доираи фанҳои иқтисод ва идора...» Давоми фикрро 

интихоб намоед. 

$A) Фанҳои иқтисод ва идора хонда шуда, тахассуси менеҷмент ва 

иқтисод фарогири он мебошад; 

$B) Фанҳои иқтисод ва менеҷмет хонда шуда, тахассуси молия ва 

иқтисод фарогири он мебошад; 

$C) Фани идора хонда шуда, тахассуси менеҷмент ва иқтисод 

фарогири он мебошад; 

$D) Фанни иқтисод хонда шуда, тахассуси иқтисод фарогири он 

мебошад; 

$E) Фанҳои иқтисод ва идора хонда шуда, тахассуси менеҷменти 

хоҷагидорӣ фарогири он мебошад; 

 

@41.Пайдоиш ва омўзиши масъалаҳои ҷуброн ва имтиёз дар Русия 

зери таъсири илми куҷо ба вуҷуд омад? 

$A) Зери таъсири илми Аврупо; 

$B) Зери таъсири илми Амрико; 

$C) Зери таъсири илми Англия; 

$D) Зери таъсири илми Олмон; 

$E) Зери таъсири илми Тоҷикистон; 

 

@42.Олимони русро омўзиши категорияҳои ҷуброн ва имтиёз аз 

кадом давра ҷалби таваҷҷуҳ кардааст?  



$A) Саддаи 20; 

$B) Саддаи 21; 

$C) Саддаи 19; 

$D) Саддаи 18; 

$E) Саддаи 17; 

 

@43.Муборизаи «Варяг» ва «Кореец» кадом сол иттифоқ афтод?  

$A) 1904 с; 

$B) 1900с; 

$C) 1919с; 

$D) 1912с; 

$E) 1920с; 

 

@44. Имтиёзоти маллоҳони киштии «Варягро» муайян кунед. 

$A) Озодӣ аз боҷҳо ва андозҳо; 

$B) Таъмини хўроки ройгон; 

$C) Суѓуртаи ройгон; 

$D) Санаторияи ҳарсола; 

$E) Ягон имтиёз надоштанд; 

 

@45.Қонуни нави меҳнатро Дума кадом сол қабул кард?  

$A) 1912с; 

$B) 1915с; 

$C) 1904с; 

$D) 1910с; 

$E) 1917с; 

 

@46.Қонуни қабулкардаи Дума ба кадом категорияи коргарон тааллуқ 

дошт?  

$A) Коргарони соҳаи хатарнок; 

$B) Коргарони соҳаи тиб; 

$C) Коргарони хизмати давлатӣ; 

$D) Коргарони вазорати меҳнат; 



$E) Коргарони ҳифзи муҳити зист; 

 

@47.Имтиёзоти муқарраркардаи Дума барои коргарони соҳаи 

хатарнокро нишона кунед. 

$A) Ҳуқуқ ба нафақа ва кўмаки ройгони тиббӣ; 

$B) Ҳуқуқ ба нафақа ва хўроки ройгон; 

$C) Ҳуқуқ ба кўмаки ройгони тиббӣ ва суѓурта; 

$D) Ҳуқуқ ба истироҳати ройгон; 

$E) Ҳуқуқ ба истифодаи ройгони воситаи нақлёт; 

 

@48.Қарори таълими ибтидоии ройгон дар Дума кадом сол қабул 

шуд? 

$A) 1912; 

$B) 1900; 

$C) 1812; 

$D) 1814; 

$E) 1999;  

 

@49.Имтиёзот ба коргарон ва Артиши сурх баъди кадом ҳодиса ҷорӣ 

шуд? 

$A) Баъди ба сари қудрат омадани болшевикон; 

$B) Баъди ба сари қудрат омадани Пётри 1; 

$C) Баъди ҷанги дуюми ҷаҳон; 

$D) Баъди ҷанги якуми ҷахон; 

$E) Баъди ба сари қудрат омадани низоми шоҳӣ; 

 

@50.Ба оилаҳои сарбозони Артиши сурх барои набудани саробон чӣ 

имтиёз дода шуд? 

$A) Барои пардохти ѓизо ва хўрокворӣ; 

$B) Барои табобати ройгон; 

$C) Барои гирифти манзили зист; 

$D) Барои пардохти ҳаққи таҳсил; 

$E) Барои пардохти роҳкиро; 



 

@51.Афсарони Артиши сурх аз ҳисоби давлат чӣ имтиёзро 

гирифтанд? 

$A) Ба хешовандони худ фиристонидани маводи ѓизоӣ; 

$B) Ба оилаҳои худ фиристонидани либоса; 

$C) Ба дўстони наздики худ фиристонидани чиптаи ҳавопаймо; 

$D) Ба падару модарашон фиристонидани мактуби ройгон; 

$E) Ягон хел имтиёз набуд; 

 

@52.(Дар Русия) Баъдтар имтиёзҳо тақсмим карда шуданд, ки аз 

шумори умумии коргарон ва хизматчиён________ 

$A) Танҳо коргарони пешқадам лоиқ дониста шуданд; 

$B) Танҳо нафақахўрон лоиқ дониста шуданд; 

$C) Танҳо духтурон лоиқ дониста шуданд; 

$D) Танҳо хизматчиёни давлатӣ лоиқ дониста шуданд; 

$E) Танҳо коргарони Артиши сурх лоиқ доинста шуданд; 

 

@53.Ба коргарони пешқадам кадом имтиёзот муқаррар шуда буд? 

$A) Чиптаи ройгон ба осоишгоҳхо ва манзили муносиб; 

$B) Чипатаи ройгон ба ҳавопаймо ва қатора; 

$C) Чиптаи ройгон ба осоишгоҳхо ва ҳавопаймо; 

$D) Чиптаи нимфоиза барои осоишгоҳхо ва манзилҳои зист; 

$E) Чиптаи 70% барои сафар ба Аврупо; 

 

@54.Дар соли 1930 аз ҳисоби давлат ба низомиёни (рус) чӣ имтиёз дода 

шуд? 

$A) Сафари истироҳатӣ; 

$B) Либосҳои низомӣ; 

$C) Кўдакистонҳои ройгон; 

$D) Чиптаи ҳавопаймо; 

$E) Як сол баъд гирифтани рутба; 

 

@55.Аз имтиёзоти солҳои 1960-1970 (дар Русия) –ро нишон диҳед. 



$A) Таҳсили ройгон дар мактабҳо ва донишгоҳхо; 

$B) Таҳсили 50% дар донишгоҳхо; 

$C) Сафар ба хориҷи кишвар аз ҳисоби донишгоҳ; 

$D) Хизматрасонии ройгони таббӣ, камуналӣ; 

$E) Роҳхат ба интернатҳо ва лагерҳо бо арзиши 20%; 

 

@56.Аз имтиёзоти солҳои 1960-1970 (дар Русия) –ро нишон диҳед. 

$A) Роҳхат ба кўдакон ба интернатҳо ва лагерхо бон архи аразон; 

$B) Таҳсили 50% дар донишгоҳхо ва мактабҳои миёна; 

$C) Сафар ба хориҷи кишвар аз ҳисоби иттифоқи касаба; 

$D) Хизматрасонии ройгони таббӣ, камуналӣ; 

$E) Роҳхат ба интернатҳо тавассути шартномаи меҳнатӣ; 

 

@57.Аз имтиёзоти солҳои 1960-1970 (дар Русия) –ро нишон диҳед. 

$A) Собиқадорони ҷанг ва роҳи оҳан сафари якдафъаинаи ройгон бо 

қатора; 

$B) Собиқадорони ҷанг ва табибон сафари дудафъаина ба ҳавопаймо; 

$C) Сафар ба хориҷи кишвар аз ҳисоби корхона; 

$D) Хизматрасонии ройгони таббӣ, камуналӣ ва экологӣ; 

$E) Роҳхат ба интернатҳо ва лагерҳо бо арзиши 20%; 

 

@58.Аз имтиёзоти солҳои 1960-1970 (дар Русия) –ро нишон диҳед. 

$A) Донишҷўёни шуъбаи рўзона бо арзиши 30% чиптаи нақлёт 

харида метавонанд; 

$B) Донишҷўёни шуъбаи ѓоибона бао арзиши 20% чиптаи нақлёт 

харида метавонанд 

$C) Сафар ба хориҷи кишвар аз ҳисоби донишгоҳ; 

$D) Омўзгорону донишҷўён ройгон дар нақлёти мусофирбар сафар 

мекарданд; 

$E) Роҳхат ба интернатҳо ва лагерҳо бо арзиши 50% аз ҳисоби 

иттифоқи касаба; 

 



@59.Баъд аз солҳои навад дар Маскав барои нафақахўрон чӣ имтиёзот 

пешниход шуд?  

$A) Ҷавобҳои вариянти Сва В оварда дурустанд; 

$B) Пардохти нопурраи алоқаҳои телефонӣ, комуналӣ, доруворӣ; 

$C) Оиди паст кардани тариф барои нақлёти шаҳри; 

$D) Пардохти изофапулӣ ба нафақаҳояшон ҳар шашмоҳ пас; 

$E) Роаҳхат ба табобатхонаҳо бо арзиши 65% 

 

@60.Соли 2005 дар кадом система бо чӣ ном ислоҳот дароварда шуд? 

$A) Дар системаи имтиёзҳо бо номи «монетизатсияи имтиёзҳо»; 

$B) Дар системаи хоҷагидорӣ бо номи «маҳсулоти баландсифат»; 

$C) Дар системаи маориф бо номи «донишҷўйи сол»; 

$D) Дар системаи ҷубронпулӣ бо номи «Товони зарар»; 

$E) Дар системаи нақлёт бо номи «имтиёзоти мусофирон»; 

 

@61.Дар сатҳи федералӣ чанд намудаи пардохтҳои иҷтимоӣ ба чанд 

гурухи аҳолӣ муқаррар шудаанд? 

$A) 156 намуд ба 236 гуруҳи аҳолӣ; 

$B) 150 намуд ба 200 гуруҳи аҳолӣ; 

$C) 140 намуд ба 150 гуруҳи аҳолӣ; 

$D) 156 намуд ба 200 гуруҳи аҳолӣ; 

$E) 120 намуд ба 500 гуруҳи аҳолӣ; 

 

@62.Мақсади асосии намояндагони ин касб (менеҷ. ҷуб.ва.имт) эҷод ва 

ҷорӣ кардани системаи_______ 

$A) Самараноки идоракунии музди мехнат ва пардохтҳо мебошад; 

$B) Алоқамандии корфармо ва коргар мебошад; 

$C) Нархгузории молу маҳсулот дар бозори меҳнат мебошад; 

$D) Ягонаи муносибати корӣ дар масоили нафақаҳо мебошад; 

$E) Ҳамкориҳо миёни ташкилотҳои дохиливу хоричӣ мебошад; 

 

@63.Ба ҳисоб гирифтани штат, ташкили ҳайат ва таҳияи санадҳои 

меъёрӣ оид ба системаи музди меҳнат ба зиммаи кӣ ҳаст? 



$A) Менеҷери ҷуброн ва имтиёз; 

$B) Менеҷери ташкилот; 

$C) Менеҷери иҷтимоӣ; 

$D) Мудири шубаи кадрҳо; 

$E) Раиси иттифоқи касаба; 

 

@64.Тартиби дурусти ҷубронпулӣ ва имтиёзҳо кафолат медиҳад, ки 

коргарони меҳнатдўст_________ 

$A) Боадолатона ва аз ҷиҳати иқтисодӣ самаранок мукофонида 

шаванд; 

$B) Дар ҳар шашмоҳа ба таъоми ройгон таъмин карда шаванд; 

$C) Дар сини нафақа дар ҳар шашмоҳа ба нафақаашон иловапулӣ зам 

шавад; 

$D) Бо орденҳои фахрӣ ва ифтихорномаҳо қадрдонӣ шаванд; 

$E) Аз тарафи корфармо ба истироҳатгоҳҳои хориҷӣ равона шаванд; 

 

@65.Тартиби ҷубронпулӣ ва имтиёзот барои чӣ ҷорӣ карда мешавад? 

$A) Ҳавасмандкунӣ ва ҷалби одамони нав ба ширкат; 

$B) Унс гирифтани команд ва коллективи ширкат; 

$C) Соҳиби нафақаи хуб шудани корфармо; 

$D) Ҳвасмандкунӣ ва ѓанӣ шудани корфармо; 

$E) Ҷалби сармоягузорони нав ба хотири суд; 

 

@66.Менеҷери ҳавасмандкунӣ, ҷуброн ва имтиёзҳо кист? 

$A) Ин корманди хадамоти HR, ки барои таҳия ва татбиқи системаи 

ҷуброн ва имтиёзо масъул аст; 

$B) Ин корманди иттифоқҳои касаба, ки барои ҳимояи коргарон 

масъул аст; 

$C) Ин корманди шўбаи ҳуқуқ, ки барои ҳавасмандкунии кормандон 

масъул аст; 

$D) Ин корманди ѓайриштатии корхона, ки барои ҷамъи ахборот 

масъул аст; 



$E) Ин ёрдамчии раиси ташкилот, ки барои пештафти ташкилот 

масъул аст; 

 

@67.Вазифаҳои менеҷери ҷуброн ва имтиёзотро муайян кунед. 

$A) Таҳия ва идораи бастаҳои иҷтимоӣ барои кормандон;  

$B) Назорати ҳолати равонии кормандон дар ташкилот; 

$C) Таҳияи ҷадвали навбатдории кормандон дар ташкилот; 

$D) Ҳисобу китоби музди меҳнати коргарони ба нафақарафта; 

$E) Таҳияи сўзишворӣ барои мошинҳои ширкат; 

 

@68.Вазифаҳои менеҷери ҷуброн ва имтиёзотро муайян кунед. 

$A) Пешбурди фонди бастаҳои ҷубронӣ; 

$B) Назорати рафтуомади кормандон дар ташкилот; 

$C) Таҳияи ҷадвали кории кормандон дар ташкилот; 

$D) Ҳисобу китоби музди меҳнати коргарони собиқадор; 

$E) Таҳияи ҳуҷҷатҳои командон барои озмун; 

 

@69.Вазифаҳои менеҷери ҷуброн ва имтиёзотро муайян кунед. 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст мебошанд; 

$B) Пешбурди фонди маълумоти бастаҳои ҷубронӣ; 

$C) Ташкили ҳамкорӣ бо ширкатҳои суѓурта; 

$D) Музди меҳнат, бонусҳо, тақсими фондҳо; 

$E) Таҳия ва идораи бастаҳои иҷтимоӣ барои кормандон; 

 

@70.Чанд фоизи мутахассисони имтиёзҳо ва ҷубронҳоро занҳо ташкил 

медиҳанд: 

$A) 70%; 

$B) 50%; 

$C) 30%; 

$D) 20%; 

$E) 80%; 

 

@71.Чанд дарсади мутахассисони ҷубронпулӣ маълумоти олӣ доранд? 



$A) 90%; 

$B) 80%; 

$C) 45%; 

$D) 20%; 

$E) 100%; 

 

@72.Муҳимтарин санади ҳуқуқие, ки масоили кафолат, ҷуброн ва 

имтиёзоти шаҳрвандонро таъмин кардааст, ин_______  

$A) Кониститутсия мебошад; 

$B) Кодески меҳнати ҶТ аст; 

$C) Қонун «Дар бораи хизмати давлатӣ аст»; 

$D) Фармонҳои Президенти ҶТ мебошад; 

$E) Қарорҳои Агентии хизмати давлатӣ аст; 

 

@73.Дар моддаи 35-и Кониститутсия сухан дар бораи кадом имтиёз 

меравад? 

$A) Ҳуқуқи меҳнат, интихоби озоди касб, музди меҳнат; 

$B) Ҳуқуқи меҳнат, хариди манзил, музди меҳнат; 

$C) Ҳуқуқи музди меҳнат, меҳнати маҷбурӣ, таъсиси оила; 

$D) Ҳуқуқи рутбагирӣ, ротатсия ва иштирок дар озмун; 

$E) Ҳуқуқ ба гирифтани қарзи бе фоиз аз бонкҳои давлатӣ; 

 

@74.«Дар корҳои вазнин, зеризаминӣ ва шароити меҳнаташон 

зарарнок истифодаи меҳнати занон ва ноболиѓон манъ аст». Ин 

имтиёз дар кадом модда ва Қонун омадааст? 

$A) Моддаи 35-и Кониститутсия; 

$B) Моддаи 37-и Кониститутсия; 

$C) Моддаи 177-и Кодекси меҳнат; 

$D) Моддаи 34-и Қонуни хизмати давлатӣ; 

$E) Моддаи 91-и Кониститутсия; 

 

@75.Дар моддаи 37-и Кониститутсия сухан аз кадом имтиёз меравад? 

$A) Дар бораи истироҳат ва рухсатӣ; 



$B) Дар бораи дахолатнопазирӣ; 

$C) Дар бораи ҳуқуқ ба кори эҷодӣ; 

$D) Дар бораи ротатсия; 

$E) Дар бораи суѓуртаи иҷтимоӣ; 

 

@76.Моддаи 51-и Кониститутсия аз кадом имтиёзоти хизматичиёни 

давлатӣ маълумот медиҳад? 

$A) Дахлнопазирӣ ва машѓул шудан ба корҳои эҷодӣ ва омўзгорӣ 

аъзоёни Маҷлисҳои миллӣ ва намояндагон; 

$B) Дахлнопазирӣ ва машѓул шудан ба корҳои тафтишотии аъзоёни 

Прократураи Генералӣ; 

$C) Ба мансабҳои роҳбари таъин ва озод кардани аъзоёни Маҷлисҳои 

миллӣ ва намояндагон; 

$D) Дахлнопазирии Президент ва машѓул шудан ба корҳои 

идоракунӣ; 

$E) Ҷавоби дуруст дар варянтҳо мушоҳида намешавад; 

 

@77.Имтиёзи дахлнопазирӣ дар моддаи 91-и Кониститутсия ба кӣ 

дода шудааст? 

$A) Ба Судияҳо; 

$B) Ба аъзоёни Маҷлисҳои миллӣ ва намояндагон; 

$C) Ба кормандони Кумитаи давлатии амният; 

$D) Ба хизматчиёни давлатии маъмурӣ; 

$E) Ба аъзоёни Ҳукумат; 

 

@78.Имтиёзи машѓул шудан ба корҳои илмиву эҷодӣ ва омўзгорӣ 

нисбати вакилони Маҷлисҳо, аъзоёни Ҳукумат ва Судҳо дар кадом 

моддаҳои Кониститутсия зикр шудааст? 

$A) Моддаиҳои 50, 73,90; 

$B) Моддаҳои 35,37,90; 

$C) Моддаҳои 51, 71, 91; 

$D) Моддаҳои 41,61,71; 

$E) Моддаҳои 20,30,40; 



 

@79.Яке аз санадҳое, ки тартиб ва танзими масоили кофолат, ҷуброн, 

имтиёзотро маҳз дар раванди фаъолияти меҳнтӣ таъмин мекунад, 

ин____ 

$A) Кодекси меҳнати ҶТ; 

$B) Қарорҳои Агентии хизмати давлатӣ; 

$C) Фармонҳои раисони идораҳо; 

$D) Кодекси оилаи ҶТ; 

$E) Қарорҳои Раиси шаҳри Душанбе; 

 

@80.Давраи ниҳоии қабули Кодекси меҳнати ҶТ ба кадом сана рост 

меояд? 

$A) 15 июли соли 2016; 

$B) 15 июни соли 2015; 

$C) 15 июни соли 1997; 

$D) 18 июли соли 2000; 

$E) 15 майи соли 1997; 

 

@81. Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз______ 

$A) 6 фасл, 41, боб, 366 модда иборат аст; 

$B) 7 фасл, 41 боб, 365модда иборат аст; 

$C) 9 фасл, 41 боб, 466 модда иборат аст; 

$D) 6 фасл, 41боб, 345 модда иборат аст; 

$E) 6 фасл, 40 боб, 390 модда иборат аст; 

 

@82.Дар моддаи 173-и Кодекси меҳнат сухан дар бораи чӣ навъи 

ҷубронпулӣ меравад? 

$A) Дар бораи хароҷоти иловагии корманд; 

$B) Дар бораи ҷубронпулии рухсатӣ; 

$C) Дар бораи ҷуброни зарари саломатӣ; 

$D) Дар бораи ҷуброни молу амаволи корфармо; 

$E) Ҷавоби дуруст дар варянтҳо нест; 

 



@83.Ба кормандоне, ки дар муассисаҳои таълмии таҳсилоти умумӣ 

таҳсил мекунанд, чанд соати корӣ муқаррар шудааст? 

$A) Тибқи моддаи 126, 4 соат; 

$B) Тибқи моддаи 173, 7 соат; 

$C) Тибқи моддаи 177, 3 соат; 

$D) Тибқи моддаи 165, 4 соат; 

$E) Тибқи моддаи 100, 5 соат; 

 

@84.Давраи ниҳоии қабули Қонуни ҶТ «Дар бораи зизмати давлатӣ»-

ро нишон диҳед. 

$A) 5 марти соли 2007; 

$B) 6 марти соли 2008; 

$C) 7 марти соли 2009; 

$D) 8 марти соли 2010; 

$E) 12 марти соли 2011; 

 

@85.Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз чанд боб ва модда 

иборат аст? 

$A) 5 боб, 45 модда; 

$B) 2 боб, 40 модда; 

$C) 6 боб, 100 модда; 

$D) 10 боб, 100 модда; 

$E) 41 боб,365 модда; 

 

@86.Дар моддаи 19 ҚҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» сухан аз кадом 

имтиёз меравад? 

$A) Таҳсили хизматчиёни давлатӣ; 

$B) Роҳ ёфтани хизматчии давлатӣ ба озмун; 

$C) Тартиби делои шахсии хизматчии давлатӣ; 

$D) Дахлнопазирии хизматчии давлатӣ; 

$E) Таъмини имконияти баландравии мансабӣ; 

 

@87.Боби 4-уми ҚҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» чӣ ном дорад? 



$A) Кафолатҳо ва ҳавасмандгардонии хизматчии давлатӣ; 

$B) Одоби хизматчии давлатӣ ва ҳавасмандгардонии он; 

$C) Собиқаи кори хизматчии давлатӣ ва тарзи ҳисоби он; 

$D) Мақомоти ваколатдори хизмати давлатӣ; 

$E) Ҳайати техникӣ ва хизматрасонии мақомоти давлатӣ; 

 

@88.Вазоифу уҳдадориҳои корфармо ва корманд мушаххасан дар 

кадом боб ва моддаҳои Кодекси меҳнат ишора шудааст? 

$A) Боби 12, фасли 2, моддаҳои 164-182; 

$B) Боби 8, фасли 3, моддаҳои 167-190; 

$C) Боби 9, фасли 4, моддаҳои 200-245; 

$D) Боби 4, фасли 1, моддаҳои 90-120; 

$E) Боби 10, фасли 6, моддаҳои 230-260; 

 

@89.Дар моддаи 165-и Кодекси меҳнат сухан дар бораи имтиёзоти 

киҳо меравад? 

$A) Кормандоне, ки ба хизмати ҳарбӣ даъватшудаанд; 

$B) Кормандоне, ки ба сафари хизматӣ мераванд; 

$C) Кормандоне, ки ба рухсатии безмузд мераванд; 

$D) Кормандоне, ки ҷойи корияшонро аз даст додаанд; 

$E) Кормандоне, ки бори нахуст ба хизмати давлатӣ омадаанд; 

 

@90.Ба кормандоне, ки баъд аз адои хизмати ҳарбӣ меоянд, чӣ имтиёз 

пешбинӣ шудааст? 

$A) Ба ҷойи кори пештара ва ё кори баробаразиш таъин мешаванд; 

$B) Аз фонди манзил хонаи истиқоматии ройгон дода мешаванд; 

$C) Аз ҳисоби заминҳои Президентӣ замини кишт дода мешаванд; 

$D) Дар ҳол ба рутбаи тахассусии болотар аз мансаб дода мешаванд; 

$E) Ягон навъи имтиёз барои чунин кормандон дода намешавад; 

 

@91.Муҳлати адои хизмати ҳарбӣ дар асоси кадом модда ва Қонун ба 

собиқаи корӣ дохил мешавад? 



$A) Моддаи 63-и ҚҶТ «Дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони 

ҶТ»; 

$B) Моддаи 63-и Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикстон; 

$C) Моддаи 63-и Конуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ»; 

$D) Моддаи 45-и Конуни ҶТ «Дар бораи маориф»; 

$E) Моддаи 65-и Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадорихои умумии ҳарбӣ»; 

@92.Имтиёзоти кормандонеро, ки баъди адои хизмати ҳарбӣ ба кор 

меоянд, нишон диҳед. 

$A) Ҷавобҳои варянтҳои В, С,Д; 

$B) Имтиёзи нигоҳ доштани ҷойи корӣ; 

$C) Ба вазифаи собиқа баробарарзиш кунонидани ҷойи кор; 

$D) Ба собиқаи корӣ шомил намудани муҳлати хизмат; 

$E) Барои пеш аз муҳлат гирифтани билети ҳарбӣ; 

 

@93.Ҳангоми сафари хизматӣ ҷуброн карда мешавад: 

$A) Хароҷоти роҳкиро, хароҷоти кироя манзили истиқоматӣ; 

$B) Хароҷоти вобаста ба бемориҳои статсионарӣ; 

$C) Хароҷоти вобаста ба бемориҳои амбулаторӣ; 

$D) Хароҷоти иловагие, к ибо хоти коргар мешавад; 

$E) Хароҷоте, ки вобаста ба дидорбинӣ бошад; 

 

@94.Дар баробари санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ кадом санадҳои дигари 

муқарраркунандаи ҷуброн ва имтиёзотро медонед? 

$A) Созишнома, шартномаи коллективӣ, меҳнатӣ; 

$B) Созишнома, қарорҳои раиси маҳалла; 

$C) Шартномаҳои коллективӣ, аҳдномаҳои рафиқӣ; 

$D) Қарорҳои иттифоқи касба ва маслиҳатҳои коллективӣ; 

$E) Ҷавоби дуруст дар варянтҳо дида намешавад; 

 

@95.Дар кадом асос шартномаҳои меҳнатӣ, коллективӣ ва 

созишномаҳо санадҳои танзимкунандаи муносибати меҳнатӣ 

мегарданд. 

$A) Дар асоси моддаи 11 Кодекси меҳнати ҶТ; 



$B) Дар асоси моддаи 13 Кодекси меҳнати ҶТ; 

$C) Дар асоси моддаи 17 Кодекси меҳнати ҶТ; 

$D) Дар асоси моддаи 111 Кодекси меҳнати ҶТ; 

$E) Дар асоси моддаи 19 Кодекси меҳнати ҶТ; 

 

@96.Тартиби бастани созишнома ва шартномаҳои коллективиро дар 

баробари Кодекси меҳнат боз кадом Қонун муайян мекунад? 

$A) Қонун «Дар бораи шарики иҷтимоӣ, созишномаҳо ва 

шартномаҳои коллективӣ»; 

$B) Қонун «Дар бораи хизмати давлатӣ»; 

$C) Қонун «Дар бораи уҳдадориҳои умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ»; 

$D) Қонун «Дар бораи шарики иҷтимоӣ ва хизмати давлатӣ»; 

$E) Қонун «Дар бораи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷҷтимоии 

аҳолӣ»; 

 

@97.«Зиёд намудани ҳаҷми иловапулиҳои хусусияти ҷубронидошта, 

ки андозаи ҳади ақаллашон дар қонунгузории амалкунанда пешбинӣ 

гардидааст». Матн аз кадом Қонун ва модда аст?  

$A) Моддаи 13-и ҚҶТ «Дар бораи шарики иҷтимоӣ, созишномаҳо ва 

шартномаҳои коллективӣ»; 

$B) Моддаи 20-и ҚҶТ «Дар бораи шарики иҷтимоӣ, созишномаҳо ва 

шартномаҳои коллективӣ; 

$C) Моддаи 13-и ҚҶТ «Дар бораи Уҳдадориҳои умумии ҳарбӣ ва 

хизмати ҳарбӣ; 

$D) Моддаи 13-и ҚҶТ «Дар бораи таъмини нафақаи шарҳрвандони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Моддаи 15-и ҚҶТ «Дар бораи шарики иҷтимоӣ, созишномаҳо ва 

шартномаҳои коллективӣ;  

 

@98.«Мазмуни шартномаи коллективӣ» номи кадом моддаи ҚҶТ «Дар 

бораи шарики иҷтимоӣ, созишномаҳо ва шартномаҳои коллективӣ» 

аст? 

$A) Моддаи 20; 



$B) Моддаи 30; 

$C) Моддаи 40; 

$D) Моддаи 50; 

$E) Моддаи 60; 

 

@99.Дар Созишномаи КВД «Роҳи оҳан ва иттифоқи касабаи роҳи 

оҳанчиён» кадом навъи кўмакпулӣ имтиёзан дода мешавад? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳои дар варянтҳо омада комилан дуруст мебошанд;  

$B) Шароити вазнини зиндагӣ доранд; 

$C) Ҳангоми гузаронидани ҷарроҳиву харидориидорувории 

қимматнок; 

$D) Ҳангоми оиладоршавии коргар ва гузаронидани туйҳои арўсиву 

домодӣ; 

$E) Туйҳои суннатии фарзандон;  

 

@100.Кадом боби Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ба 

масоили шартномаи меҳнатӣ дахл дорад? 

$A) Боби 3; 

$B) Боби 4; 

$C) Боби 5; 

$D) Боби 6; 

$E) Боби 7; 

 

@101.Шартҳои шартномаи меҳнатӣ вобаста ба тартиби 

мқарраршуданашон ба чанд гуруҳ ҷудо мешавад? 

$A) 2; 

$B) 3; 

$C) 4; 

$D) 5; 

$E) 6; 

 



@102.Шаҳвард ба хизмати давлатӣ дар асоси шартномаи меҳнатӣ 

қабул мегардад, ки намунаи онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тасдиқ мекунад» Матн моддаи чандӣ кадом қонун аст? 

$A) Моддаи 13-и Қонун «Дарбораи хизмати давлатӣ»; 

$B) Моддаи 20-и Кодекси меҳнати ҶТ; 

$C) Моддаи 7-и Созишномаи КВД «Роҳи оҳан»; 

$D) Моддаи 76-и Қонун «Дар бораи хизмати давлатӣ»; 

$E) Моддаи 6-и «Кодекси оилаи ҶТ»; 

 

@103.Намунаи шартномаи меҳнатии хизмати давлатӣ кай қабул 

шудааст? 

$A) 30 декабри соли 2007, №633; 

$B) 30 январи соли 2007,№633; 

$C) З0 марти соли 2007,№633; 

$D) 30 апрели соли 2007,№633; 

$E) 30 майи соли 2007,№633; 

 

@104. Соли 1919 кадом ташкилот таъсис дода шуд? 

$A) Созмони байналмилалии меҳнатӣ; 

$B) Созмони ҳамкориҳои Шанхай; 

$C) Созмони миллали Мутаҳид; 

$D) Созмони ҳамкори ҳодар Аврупо; 

$E) Созмони ҳамкориҳои иқтисодии рушд; 

 

@105.Барои кормандони худ соҳибони корҳона асосан чӣ чораҳо 

меандешиданд, то шавқи онҳо ба кор зиёд гардад? 

$A) Онҳоро дар шаклҳои модӣ ва молиявӣ мативатсия мекарданд; 

$B) Ба онҳо утоқи алоҳида медоданд; 

$C) Ба онҳо маоши паст медоданд; 

$D) Ба онҳо вақти истироҳатии дароз медоданд; 

$E) Ба онҳо ягон намуди чораандешӣ намекарданд; 

 



@106.Дар ширкатҳоикалони худ амрикоиҳо доир ба масоили ҷуброн 

ва имтиёз чӣ ташкил медиҳанд? 

$A) Бахшҳои молиявӣ; 

$B) Бахшҳои хоҷагидорӣ; 

$C) Бахшҳои суғуртавӣ; 

$D) Шӯъбаҳои ҷубронпулӣ; 

$E) Раёсати молиядорӣ; 

 

@107.Масоили ҷуброн ва имтиёзро дар ИМА аксарвақт мутахасисони 

кадом соҳа барраси мекунанд? 

$A) Мутахасисони соҳаи заҳирахои инсонӣ; 

$B) Мутахасисони ҳамаи соҳаҳо; 

$C) Мутахасисони соҳаи иҷтимоӣ; 

$D) Мутахасисони соҳаи тиб; 

$E) Мутахасисони соҳаҳои иқтисодӣ; 

 

@108.Дар донишгоҳҳои ИМА курси менеҷменти ҷуброн ва имтиёз дар 

доираи кадом фанҳо омӯзони дамешавад? 

$A) Иқтисодиёт ва идоракунӣ; 

$B) Табиатшиносӣ ва ҷуғрофия; 

$C) Мантиқ ва риёзӣ; 

$D) Омор ва эконометрика; 

$E) Омўзонида намешуд; 

@109.Вазифаи муҳими кормандони кафедраи Донишгоҳи Корнел аз 

чӣ иборат буд? 

$A) Фаъолияти кормандони кафедраи мазкур ба нигоҳдории 

саломатии кормандон ва пардохти музди меҳнати кормандон равона 

шудааст; 

$B) Дар вақтҳои лозима онҳо кормандонро дар корхона нигоҳ 

медоранд ва ба онҳо премия медиҳанд; 

$C) Онҳо танҳо дар корҳои иҷтимои корхона ба қайдгириро анҷом 

медоданд; 

$D) Фаъолияти онҳо танҳо дар дохили худи кафедра равонашуда 

раванди омӯзишро муайян мекунанд; 



$E) Кормандони ин кафедра танҳо масоили иқтисодиро барраси 

мекарданд; 

 

@110.Бузургтарин имтиёзи ширкати “Рress Patten” барои 

кормандонаш дар соли 1983 чӣ буд? 

$A) Нақшаи нафақаи кормандон; 

$B) Нақшаи дарози рўзи корӣ; 

$C) Нақшаи кутоҳи вақти корӣ; 

$D) Нақшаи кори муайяни хар мутахассис; 

$E) Нақшаи пардохти ҳарвақтинаи маош; 

 

@111.Категорияҳо ва комунаҳоро барои кормандон дар Аврупо кӣ 

тартиб дода аст? 

$A) Роберт Оуэн ва Чарлз Фурӣ; 

$B) Олег Д ва Камудӣ; 

$C) Роберт О; 

$D) Олег Д ва С. Ҷонсон; 

$E) Ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

 

@112.Дар Аврупо ба ҷойҳои хатарнок дар аввалҳо ба кормандон чӣ 

миқдор маош дода мешуд? 

$A) Маоши кам; 

$B) Маоши миёна; 

$C) Маоши зиёд; 

$D) Маоши эътидол; 

$E) Маош намедоданд; 

 

@113.Дар намунаи шартномаи меҳнатӣ (хиз.дав) чанд масоили 

имтиёзӣ ишора шудааст? 

$A) 3; 

$B) 4; 

$C) 5; 

$D) 6; 



$E) 7; 

 

@114.Банди 4-уми намунаи шартномаи меҳнатии хизмати давлатӣ 

чанд имтиёзоти пулӣ гирифтанро нишон додааст? 

$A) 4; 

$B) 5; 

$C) 6; 

$D) 7; 

$E) 8; 

 

@115.”Хизматчии давлатиро барои хизмати поквиҷдонона ва 

самаранок ҳавасманд намояд” Мтан дар кадом санад омадааст? 

$A) Дар зербанди банди 11-и намунаи шартномаи меҳнатӣ; 

$B) Дар зербанди 11-и шартномаи меҳнатӣ; 

$C) Дар банди 7-и намунаи шартномаи меҳнатӣ; 

$D) Дар банди 12-и намунаи шартномаи меҳнатӣ; 

$E) Ҷавоби дуруст дар ягон зербанд нест; 

 

@116.Моддаи 51-и Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо чӣ ном 

омадааст? 

$A) Кўмакпулӣ ҳангоми қатъ шудани шартномаи меҳнатӣ; 

$B) Ҷубронпулӣ ҳангоми қатъ шудани шартномаи меҳнатӣ; 

$C) Подошпулӣ ҳангоми қатъ шудани шартномаи меҳнатӣ; 

$D) Имтиёзпулӣ ҳангоми қатъ шудани шартномаи меҳнатӣ; 

$E) Гарандпулӣ ҳангоми қатъ шудани шартномаи меҳнатӣ; 

 

@117.”Ба корманд ҳангоми қатъ шудани шартномаи меҳнатӣ 

кўмакпулии яквақта дода мешавад”. Матн ба кадом моддаи Кодекси 

меҳнат дахл дорад? 

$A) Моддаи 51; 

$B) Моддаи 52; 

$C) Моддаи 53; 

$D) Моддаи 54; 



$E) Моддаи 55; 

 

@118.Оё корфармо метавонад вобаста бо имконоти худ дар 

шартномаи меҳнати имтиёзот ва ҷуброноти иловагӣ зам намояд? 

$A) Албатта, метавонад; 

$B) Умуман ҳақ надорад; 

$C) Ҳатман, бояд ҷо кунад; 

$D) Ин дар салоҳияти ў нест; 

$E) Шояд ба амри ягон мақомот шавад; 

 

@119.Кадом имтиёзотро метавон иловатан дар шартномаи меҳнатӣ ҷо 

кард? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳои варянтҳо дуруст; 

$B) Хўроки яквақтаинаи ройгон; 

$C) Курсҳои ройгони омўзишӣ; 

$D) Таъмини хонаи иҷоравӣ бо нархи дастрас; 

$E) Додани қрзҳои дарозмуддати бефоиз; 

 

@120.Кадом имтиёзотро метавон барои ҳавасмандкунӣ дар 

шартномаи меҳнатӣ ҷо кард? 

$A) Табобати ройгони тиббӣ, бо хобгоҳ таъмин намудан; 

$B) Бе музд се моҳ кор кардан; 

$C) Бе илова ба музд рўзҳои истироҳат кор кардан; 

$D) Ба муддаси се моҳ гирифтани рухсатӣ; 

$E) Бе иловапулӣ аз меъёр зиёдтар кор кардан; 

 

@121.”Дар қонунгузории соҳаи хизмати давлатии ҶТ  қонунгузории 

меҳнат яке аз сарчашмаҳои асосии ҳуқуии хизмати давлатӣ ба ҳисоб 

меравад”. Матн ба қалами кӣ тааллуқ дорад? 

$A) Каримов Карим; 

$B) Ѓаниев Табаралӣ; 

$C) Марина Навикова; 

$D) И. Эфронов; 



$E) И.В. Даль; 

 

@122.Кадом боб ва моддаҳои Қонун “Дар бораи хизмати давлатӣ” 

пурра ба масоили кафолат, ҷуброн ва имтиёзот бахшида шудааст? 

$A) Боби 4, моддаиҳои 35-41; 

$B) Боби 5, моддаҳои 35-41; 

$C) Боби 6, моддаҳои 22-33; 

$D) Боби 4, моддаҳои 33-44; 

$E) Боби 4, моддаҳои 20-30; 

 

@123.Моддаи 34-и Қонун “Дар бораи хизмати давлатӣ” кадоме аз ин 

масоилро дар бар мегирад? 

$A) Шароити корӣ барои таъмини иҷрои уҳдадориҳои мансабӣ; 

$B) Ба мошини хизматии якумра таъмин кардан; 

$C) Ҳар моҳа ба истироҳатгоҳ равона карадан; 

$D) Ҳар семоҳа ба сафари хизматӣ равона карданд; 

$E) Таъмини нафақаи пешазмуҳлат танхо барои занхо; 

 

@124.Моддаи 34-и Қонун “Дар бораи хизмати давлатӣ” каломи ин 

масъалаҳоро дар бар мегирад? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳои дар варянтҳо омада саҳеҳ мебошанд; 

$B) Тамини нафақа тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Таъмини имконияти баландравии мансабӣ; 

$D) Ҷуброни зара ҳангоми пурра ё қисман гум кардани қобилияти 

меҳнатӣ; 

$E) Рухсатии ҳарсолаи пардохтшаванда ва дигар рухсатиҳои 

муқаррарнамудаи қонунгузори ҶТ; 

 

@125.Таъмини нафақаи хизматчии давлатӣ дар ҳолати фавти 

хизматчии давлатӣ ба_______________ 

$A) Аъзои оилаи ў, ки таҳти саробониаш қарор дорад кафолат дода 

мешавад; 

$B) Корхонае, ки ў дар он ҷо кор мекунад дода мешавад; 



$C) Бонке, ки хизматчии давлатӣ аз он қарздор мебошад, пардохт 

мешавад; 

$D) Ҳамсояи наздике, ки дар маросими дафнаш саҳмгузорӣ мекунад, 

дода мешавад; 

$E) Наздиктарин дўсте, ки ҳамеша бо ў буд, дода мешавад; 

 

@126.Оё кафолатҳое, ки нисбати хизматчии давлатӣ дар Қонуни “Дар 

бораи хизмати давлатӣ” дода шудааст, дар дигар санадҳо баррасӣ 

шудааст? 

$A) Бале, дар Кодекси меҳнати ҶТ; 

$B) Бале, дар Кодекси оилаи ҶТ; 

$C) Не, дар ягон санад нест; 

$D) Бале ҳасту, лек дақиқ нест; 

$E) Танҳо хоси худи қонун асту бас; 

 

@127.”Ба хизматчии давлатӣ бо тартиби муқарраршуда аз фонди 

давлатӣ манзили истиқоматӣ дода мешавад”. Ин имтиёз аз кодом 

модда аст? 

$A) Моддаи 40; 

$B) Моддаи 42; 

$C) Моддаи 43; 

$D) Моддаи 44; 

$E) Моддаи 45; 

 

@128.”Ба хизматчии давлатии сиёсӣ ва маъмурии категорияи олӣ 

илова ба майдони истиқоматӣ 20 мет.мураб. барои ҳуҷраи корӣ дода 

мешавад”. Ин имтиёз аз кадом модда аст? 

$A) Моддаи 40; 

$B) Моддаи 45; 

$C) Моддаи 50; 

$D) Моддаи 55; 

$E) Моддаи 60; 

 



@129.Оё ба хизматчии давлатӣ имтиёзи гирифтани қарз бо шартҳои 

муайян дода шудааст? 

$A) Оре, бе фоиз ба муҳлати то 20 сол; 

$B) Оре, бо фоиз ба муҳлати то 24 сол; 

$C) Не, лекин бо роҳи ҳилла мешавад; 

$D) Оре, лекин ягон хел шарте надорад; 

$E) Тамоман ягон навъи қарз дода намешавад; 

 

@130.Оё хизмати давлатӣ ма рутбаҳо ва унвонҳо аҳаммияте қоил аст? 

$A) Бале, ба рутбаҳо ва унвонхо аҳамияти махсус медиҳад; 

$B) Бале, лекин чандон дорои аҳамияти хосе нест; 

$C) Не, умуман ягон аҳамият қоил нест; 

$D) Ин вобастагӣ дорад ба мақомот ва раисон; 

$E) Ҷавоби дуруст ба фикрам нест; 

 

@131.Рутбаҳо дар фаъолияти хизмати давлатӣ чиро муайян мекунанд? 

$A) Мақом ва манфиатҳои моддии ба онҳо марбутро; 

$B) Ҷойгохи сиёсию иқтисодӣ доштани онҳоро; 

$C) Инҳо танхо унвонҳои хушку холӣ; 

$D) Ҷойгоҳи бузурги онҳоро назди оилаашон; 

$E) Ин рутбаҳо фақат ба хизматчии ҳарбӣ мақом медиҳад; 

 

@132.”Чин рутбаест, ки тадриҷан ба шахсони мансабдори давлатӣ 

таъин карда мешавад ва ба онҳо ҳуқуқу афзалиятҳои муайян 

медиҳад”. Ба қалами кӣ тааллуқ дорад. 

$A) Ф.А. Брокгауз, И.А. Эфрон; 

$B) Роберт Оуэн, Чарлз Фурӣ; 

$C) Абраҳам Маслоу; 

$D) Марина Новикова; 

$E) В.И. Даль; 

 

@133.Чин рутбаест, ки тадриҷан ба шахсони мансабдори давлатӣ дода 

мешавад_____________ 



$A) Ба онҳо ҳуқуқу афзалиятҳои муайян медиҳад; 

$B) Ба онҳо танҳо ордену медал медиҳад; 

$C) Ба онҳо дар гирифтани суѓуртаи иҷтимоӣ кўмак мекунад; 

$D) Ба онҳо дар хариди молу маҳсулоти ванатӣ кўмак мекунад; 

$E) Ба онҳо танҳо дар вақти ба сафари хизмати рафтан ёрӣ медиҳад; 

 

@134.”Рутба ҳамчун дараҷаи арзиши расмии додашуда, шаъну шараф 

ва синф аст”. Фикр ба қалами кӣ тааллуқ дорад? 

$A) И.В. Даль; 

$B) Р. Оуэн; 

$C) Ф.А. Брокгауз; 

$D) И.А. Эфрон; 

$E) М. Новикова; 

 

@135.”Ин унвон ба хизматчии давлатӣ ҳуқуқҳои муайян ва 

уҳдадориҳои дахлдор дода, имтиёзҳои муайян медиҳад”. Яъне кадом 

унвон? 

$A) Рутба; 

$B) Орден; 

$C) Вазифа; 

$D) Медал; 

$E) Нафақа; 

 

@136.”Низомномаи ба хизматчиёни давлатӣ додани рутбаҳои 

тахассусӣ”. Қай қабул шуд? 

$A) 5 апрели соли 2008, №443; 

$B) 5 майи соли 2008, №443; 

$C) 5 июни соли 2008,№434; 

$D) 5 июли соли 2008, №343; 

$E) 5 августи соли 2008, №44; 

 

@137.Тартиби додани рутбаҳои тахассусиро ба хизматчиёни давлатӣ 

кадом санад ба танзим даровардааст? 



$A) Қонун “Дар бораи хизмати давлатӣ” ва “Низомнома”; 

$B) Танҳо Қонун “Дар бораи хизмати давлатӣ”; 

$C) Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Танҳо “Низомнома” на чизи дигар; 

$E) Кодекси меҳнат ва «Низомнома»; 

 

@138.Муқаррар намудан ва додани рутбаҳои тахассусӣ ба хизматчиёни 

давлатӣ яке аз усулҳои___________ 

$A) Эътирофи сатҳи омодагии касбӣ, болоравии мансабӣ ва 

ҳавасмандкунии онҳо ба шумор меравад; 

$B) Эътирофи мансаб ва мақоми ў дар корхона ба шумор меравад; 

$C) Муносибе ҳаст, ки ўро ба кор ҷалб намуда, захираҳои зеҳнии онро 

самарнок истифода мешавад; 

$D) Маъмулӣ зинамансабиет, ки хизматчиро ба кор зуд мекашонд; 

$E) Машҳурест, ки хизматчиёнро аз таҳисл ва бозомўзӣ пурра нигоҳ 

медорад; 

 

@139.Шаҳрванде, ки бори нахуст ба хизмати давлатӣ таъин мешавад 

баъди чанд вақт ба ў рутбаи тахассусӣ медиханд.? 

$A) Баъди як соли таъин шудан; 

$B) Баъди якунимсоли таъин шудан; 

$C) Баъди дусоли таъин шудан; 

$D) Баъди дуюнимсоли таъин шудан; 

$E) Баробар ба вазифа таъин шудан; 

 

@140.Ба хизматчии давлатие, ки як соли собиқаи хизмати давлатӣ 

дорад, баъди чанд вақт рутбаи тахассусӣ дода мешавад? 

$A) Дар давоми ду моҳи корӣ; 

$B) Дар давоми се моҳи корӣ; 

$C) Дар давоми чор моҳи корӣ; 

$D) Дар давоми як соли корӣ; 

$E) Дар давоми якуним сол; 

 



@141.Хизматчии давлатии дорои рутбаи тахассусӣ, ки баъди аз 

хизмати давлатӣ рафтанаш, боз дубора ба кори пештааш омад, чӣ 

имтиёз аст? 

$A) Рутбаи тахассусии қаблан гирифтааш эътироф мешавад; 

$B) Рутбаи тахассусиро аз зинаи аввал мегирад; 

$C) Рутбаи тахассусияшоро ду зина паст мекунанд; 

$D) Рутбаи қаблияшоро эътироф намекунанд; 

$E) Ягон хел имтиёз надоранд; 

 

@142.Пардохти иловапулӣ барои рутбаҳои тахассусӣ дар кадом банди 

“Низомнома” омадааст? 

$A) Дар банди 5-ум; 

$B) Дар банди 6-ум; 

$C) Дар банди 7-ум; 

$D) Дар банди 8-ум; 

$E) Дар банди 9-ум; 

 

@143.Тартиби баробар донистани рутбаҳо ва унвонҳои соҳаҳои 

хизмати давлатӣ аз ҷониби кӣ муайян карда мешавад? 

$A) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Раиси Дастгоҳи иҷроияи Президент; 

$C) Қарори Маҷлиси Олӣ; 

$D) Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Раисони Кумитаҳои ҷумҳурӣ; 

 

@144.Имтиёзоти марбут ба рутбаҳои тахассусиро нишон диҳед. 

$A) Ҳамаи ҷавобҳои дар варянт буда дуруст аст; 

$B) Вақти додани рутбаҳои тахассусӣ; 

$C) Бароқарор кардани рутбаҳои тахассусии собиқ; 

$D) Иловапулӣ ба маош; 

$E) Баробарарзиш донистани рутбаҳо; 

 

@145.Собиқаи корӣ ин____________ 



$A) Давраҳои фаъолияти шахс ва ба мақомоти ваколатдори суѓурта аз 

ҳисоби даромад пардохт кардан; 

$B) Давраи фаъолияти шахс ва ба мақомоти андоз аз ҳисоби даромад 

пардохт карадн; 

$C) Кору фаъолият карадан дар дилхоҳ идораву ташкилот бе ягон 

шартҳои махсус; 

$D) Бо хонавода якҷоя дар ягон хоҷагии худташкил пайваста кору 

фаъолият кардан; 

$E) Дар муҳоҷирати меҳнатӣ рафта, мунтазам кор кардан; 

 

@146.Тавзеҳи қонунии собиқи корӣ дар кадом модда ва қонун 

омадааст? 

$A) Моддаи 63-и Қонун “Дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони 

ҶТ”; 

$B) Моддаи 64-и Қонун “Дар бораи хизмати давлатӣ”; 

$C) Моддаи 65-и Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Моддаи 67-и Қонун “Дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони 

ҶТ”; 

$E) Дар ягон модда чизе гуфта нашудааст ва ишораҳам нашудааст; 

 

@147.Нисбати собиқи корӣ дар кадом моддаи Қонун “Дар бораи 

хизмати давлатӣ” сухан рафтааст? 

$A) Моддаи 37; 

$B) Моддаи 38; 

$C) Моддаи 39; 

$D) Моддаи 40; 

$E) Моддаи 41; 

 

@148.Тартиби ҳисоб кардани собиқаи кории хизматчии давлатиро 

кадом низомнома ба танзим медарорад? 

$A) Низомномаи тартиби ҳисоб кардани собиқаи хизмати давлатӣ; 

$B) Низомномаи тартиби ҳисоб кардани собиқаҳои хизмати давлатӣ; 

$C) Низомномаи дуруст ҳисоб карадни собиқаи хизмати давлатӣ; 



$D) Низомномаи тартиби ҳисобкардани нафақаи хизмати давлатӣ; 

$E) Низомномаи дурусу бо тартиб ҳисоб кардани собиқаи давлатӣ; 

 

@149.Собиқаи хизмати давлатӣ барои кадом имтиёзоти иҷтимоӣ 

кафил шуда метавонад? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳои варянтҳо дуруст аст; 

$B) Гирифтани иловапулӣ; 

$C) Рухсатии иловагии ҳарсолаи пардохт шаванда; 

$D) Баромадан ба нафақа; 

$E) Ройгон ба истифодаи хизматчии давлатӣ додани хона; 

 

@150.Ротатсия аз кадом калима гирифта шуда, чӣ маъно дорад? 

$A) Аз калимаи лотинӣ, маънояш гардиш, чархиш, ҳаракати 

пайдарпай; 

$B) Аз калимаи англисӣ, маънояш чархиш, гардиш; 

$C) Аз калимаи арабӣ, маънояш ҷойивазкунии мансабҳо мебошад; 

$D) Аз калимаи юнонӣ, маънояш рақсиш, чархиш ва гардиш 

мебошад; 

$E) Аз калимаи русӣ, маънояш танҳо рататсия мебоашд; 

 

@151.Ротатсия аз лиҳози ҳаракатчанд навъ мешавад? 

$A) 2; 

$B) 3; 

$C) 4; 

$D) 5; 

$E) 6; 

 

@152.”Ротатсия-ин ивазкунӣ, таѓйирот ва бо навбат таъин шудан ба 

дилхоҳ мансаб”. Ин фикр ба қалами кӣ тааллуқ дорад? 

$A) Т.Ф. Эфронов; 

$B) М. Новикова; 

$C) И. Брокгауз; 

$D) И. В. Даль; 



$E) Каримов К.; 

 

@153.Ротатсияро мувофиқи меъёрҳои гуногун ба чанд қисм тасниф 

мекунанд? 

$A) 5; 

$B) 6; 

$C) 7; 

$D) 8; 

$E) 9; 

@154.Аз рўйи суръати ҳаракат ротатсия чигуна мешавад? 

$A) Солона, семоҳа, моҳ; 

$B) Солона, панҷмоҳа; 

$C) Шашсола, панҷмоҳа; 

$D) Бе муҳлат; 

$E) Танҳо солона; 

 

@155.Ротатсияи бо мақсад чигуна ротатсия мебошад? 

$A) Ҷавобҳои варянти В ва С; 

$B) Мубодилаи таҷриба бо дигар воҳидҳои митақавӣ; 

$C) Барои таълим дар вазифаи роҳбар; 

$D) Барои ноуҳдабароӣ; 

$E) Барои зудтар ба нафақа баромадан; 

 

@156.Ҳадафҳои ротатсияро нишон диҳед. 

$A) Ҳамаи ҷавобҳои пешниҳодшуда дуруст; 

$B) Интихоби кдарҳо; 

$C) Таълим ва рушди кадрҳо; 

$D) Ташаккули варҳанги корпорптивӣ; 

$E) Татбиқи дигаргуниҳои дарпешистода тавассуси пешвоёни афкорӣ; 

 

@157.Масъалаи ротатсия дар кадом моддаи Қонун “Дар бораи 

хизмати давлатӣ” омадааст?  

$A) Моддаи 261; 



$B) Моддаи 262; 

$C) Моддаи 27; 

$D) Моддаи 28; 

$E) Моддаи 29; 

 

@158.Пардохти рухсатӣ аз рӯи ҳомиладорӣ ва тавваллуд, рухсатии 

нигоҳубини кӯдак аз ҳисоби воситаҳои: 

$A) Суғуртаи давлатии иҷтимоӣ амалӣ карда мешавад; 

$B) Ташкилот амалӣ карда мешавад; 

$C) Иттифоқи касаба амалӣ карда мешавад; 

$D) Фонди эҳтиётии муассиса амалӣ карда мешавад; 

$E) Фонди махсуси шуъбаи кадр амалӣ мешавад; 

 

@159.Рухсатии иҷтимоӣ ба кормандон барои: 

$A) Фаъолияти эҷодӣ, давраи ҳомиладорӣ ва таваллуд, нигоҳубини 

кӯдак ва таҳсил беҷудошавӣ аз истеҳсолот дода мешавад; 

$B) Танҳо барои фаъолияти эҷодӣдо дамешавад; 

$C) Давраҳои ҳомиладорӣ ватаваллуд, нигоҳубини кӯдак ва таҳсил бо 

ҷудошавӣ аз истеҳсолот дода мешавад; 

$D) Барои барқарор намудани саломатӣ дода мешавад; 

$E) Барои баъди таваллуд ба истироҳатгоҳ рафтан дода мешавад; 

 

@160.Корфармо ҳуқуқ дорад: 

$A) Дар мувофиқа бо мақомоти намояндагии кормандони ташкилот 

низоми гуногунии мукофотонидан, ҳавасмандгардонии музднок ва 

иловапулиро муйян намоянд; 

$B) Мустақилона низоми гуногуни мукофотонидан, 

ҳавасмандгардонии музднок ва иловапулиро муайян намоянд; 

$C) Дар мувофиқа бо Вазорати молия низоми гуногуни 

мукофотонида, ҳавасмандгардонии музднок ва иловапулиромуайян 

мекунад; 

$D) Дар мувофиқа бо мақомоти иҷроияи давлатӣ ва Вазорати молия 

низоми гуногуни мукофотонидан, ҳавасманд гардонии музднок ва 

иловапулиро муайян намоянд; 

$E) Дар варянтҳои пешниҳод шуда, ҷавоби дурусту муносиба нест; 

 



@161.Хароҷоти иловагии кормандро, ки бо иҷрои уҳдадориҳои 

меҳнатӣ вобастааст бояд корфармо тибқи шарту тартиби муқаррар 

гардидаи: 

$A) Санадҳои қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, 

ҳамчунин шартномаҳои (қарордоди) меҳнатӣ ҷуброн намояд; 

$B) Иттифоқи касабаи кормандон ва роҳбарияти ташкилот ҷуброн 

намояд; 

$C) Вазорату идораҳои дахлдор ҷуброн намоянд; 

$D) Роҳбари ташкилот ва вазорати дахлдор ҷуброн намояд; 

$E) Бе мувофиқаи касе ё ҷойе аз ҷайби худ ҷуброн намояд; 

@162.Ҳангоми сафари хизматӣ хароҷоти зерин ҷуброн карда 

мешаванд: 

$A) Харҷоти зисти дур аз маҳали зисти доимӣ (рӯзмарра), хароҷоти 

роҳкиро, хароҷоти кори манзили истиқоматӣ, хароҷоти дигаре, ки 

корманд бо иҷозат ва ё бо розигии корфармо кардааст; 

$B) Харҷоти зисти дур аз маҳализисти доимӣ (рӯзмарра); 

$C) Хароҷоти роҳкиро, саёҳатҳои берун аз барономавӣ; 

$D) Хароҷоте, ки корманд бе иҷозати корфармо ва бо назардошти 

вазъи ба амаломада кардааст; 

$E) Ягон намуди хароҷот ҷуброн кардан намешавад ва ҳамаи хароҷот 

аз ҳисоби мусофири хизматӣ аст; 

 

@163.Кафолат, тартиб ва ҷуброни хароҷоти сафари хизматӣ дар 

ташкилотҳое, ки аз буҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд, бо 

тартиби муқарарнамудаи: 

$A) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад; 

$B) Роҳбари ташкилот муайян карда мешавад; 

$C) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад; 

$D) Мақомоти иҷроияиҳокимияти давлатии маҳаллӣ муайян карда 

мешавад; 

$E) Бо маслиҳати корфармо ва коргар муайян карда мешавад; 

@164.Андозаи ҷуброни хароҷоти сафари хизматӣ дар ташкилотҳои 

дигар бо мувофиқаи корманд ва корфармо муайян карда шуда, аз 

андозаи муқаррар намудаи: 



$A) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон камтар буда наметавонад; 

$B) Роҳбари ташкилот камтар буда наметавонад; 

$C) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон камтар буда наметавонад; 

$D) Мақомоти иҷроияиҳокимияти давлатӣ камтар буда наметавонад; 

$E) Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон камтар буда наметавонад; 

 

@165.Агар молу мулки шахсии корманд бо иҷозати хаттии корфармо 

(шартнома, амр, фармоиш) ба манфиати корфармо истифода шавад: 

$A) Андозаи ҷуброн бо мувофиқаи байни корфармо ва корманд 

муайян карда мешавад; 

$B) Андозаи ҷуброн бо мувофиқаи байни корфармо ва муҳосибот 

муайян карда мешавад; 

$C) Андозаи ҷуброн бо мувофиқаи байни корфармо ва иттифоқи 

касаба муайян карда мешавад; 

$D) Андозаи ҷуброн бо мувофиқаи байни корфармо ва Кумитаи 

сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ муайян карда мешавад; 

$E) Ҷавоби дуруст дар варянтҳо дида намешавад; 

 

@166.Корфармо ӯҳдадор аст, ки ба корманд маоши нагирифтаашро 

дар ҳама ҳолатҳои ғайриқонунӣ аз имконияти меҳнаткардан маҳрум 

кардани ӯ: 

$A) Пурра ҷуброн намояд; 

$B) Дар доираи имкониятҳо ҷуброн намояд; 

$C) Ним пурра ҷуброн намояд; 

$D) Танҳо дар мавриди шикояти корманд ҷуброн намояд; 

$E) Танҳо бо розигии суд ҷуброн намояд; 

 

@167.Корманд дар бораи ҷуброни зиён ба корфармо: 

$A) Ариза менависад; 

$B) Баёнот менависад; 

$C) Шикоят менависа; 

$D) Ҳисобот медиҳад; 

$E) Шифоҳо хабар медиҳад; 

 

@168.Корманд вазифадор аст, ки зиёни воқеии ба корфармо 

расонидаашро: 

$A) Ҷуброн намояд; 



$B) Маъзарат хоҳад; 

$C) Бетарафӣ кунад; 

$D) Ҷуброн накунад; 

$E) Ба суд равад; 

 

@169.Дар корҳои шароиташон махсусан хатарнок мувофиқи меъёрҳои 

муқаррар шуда: 

$A) Ройгон хӯроки табобатию профилактикӣ дода мешавад; 

$B) Бо нархи арзон хӯроки нисфирӯзӣ дода мешавад;  

$C) Барои хариди маҳсулот купондода мешавад; 

$D) Барои табобат ҳармоҳ маоши иловагӣ дода мешавад; 

$E) Ягон имтиёзе нисбати чунин афрод муайян нашудааст;  

 

@170.Музди меҳнати корманде, ки бо сабаби вазъи саломатӣ, ба кори 

дигар мегузарад ё кӯмакпулии онҳо аз рӯи суғуртаи иҷтимоӣ бо 

тартиби муқаррар намудаи: 

$A) Санадҳои меъёрию ҳуқуқии ҶТ пардохта мешавад; 

$B) Бо розигии иттифоқи касаба пардохт мешавад; 

$C) Бо Оинномаи ташкилот пардохта мешавад; 

$D) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ пардохта мешавад; 

$E) Худи корфармо ба хости худаш пардохт мешавад; 

 

@171.Барои  маъюбони коркунанда: 

$A) Рӯзи шашсоатаи кор бидуни кам кардани музди меҳнат муқаррар 

карда мешавад; 

$B) Рӯзи чорсоатаи кор бидуни кам кардани музди меҳнат муқаррар 

карда мешавад; 

$C) Рӯзи чорсоатаи кор бо кам кардани музди меҳнат муқаррар карда 

мешавад; 

$D) Рӯзи шашсоатаи кор бо кам кардани музди меҳнат муқаррар 

карда мешавад; 

$E) Қонунгузор ягон имтиёз муқаррар накардааст; 

 

@172.Ба омўзгорон ва кормандони соҳаи маориф кадоме аз ин 

имтиёзхо муносиб аст?  

$A) Мўҳлати даъвати омўзгорон ба хизмати ҳарбӣ ба таъхир гузошта 

мешавад; 



$B) Ба чунин омўзгорон хўроки ройгони табобатӣ медиҳанд; 

$C) Танҳо ба мўзгорони собиқадор рухсатиҳои бе мўзд дода мешавад; 

$D) Аз фонди захиравии шаҳру ноҳия хонахои иҷора дода мешавад; 

$E) Танҳо ба муаллимаҳо ҳар семоҳ мукофотпулӣ медиҳанд; 

 

@173.Кадоме аз ин имтиёзот ба кормандони соҳаи маориф тааллуқ 

дорад?  

$A) Ҳангоми беморӣ бо тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо доруворӣ ва табобати ройгон таъмин гарданд; 

$B) Дар муддати панҷ соли собиқаи корӣ замин дода шавад; 

$C) Танҳо аз хизматҳои коммуналӣ озод бошанд; 

$D) Дар ҳолати сафари хизматӣ то 3 моҳ хароҷоташон дода шавад; 

$E) Аз ҳисоби иттифоқи касаба ба хориҷа барои зист раванд; 

 

@174.Имтиёзоти омўзгорон ва кормандони соҳаи маориф дар кадом 

моддаи Қонун “Дар бораи маориф” омадааст?  

$A) Моддаи 53; 

$B) Моддаи 54; 

$C) Моддаи 55; 

$D) Моддаи 56; 

$E) Моддаи 57; 

 

@175. “Барои омўзгороне, ки дар хонаҳои истиқоматии фонди 

манзили давлатию ҷамъиятӣ зиндагӣ мекунанд, дар сурати доштани 

собиқаи кории омўзгории на камтар аз 15 сол манзили 

истиқоматиашон ройгон хусусӣ карда мешавад”. Матн аз кадом модда 

аст? 

$A) Моддаи 53; 

$B) Моддаи 55; 

$C) Моддаи 57; 

$D) Моддаи 59; 

$E) Моддаи 61; 

 



@176.Омўгорони ҷавоне, ки дар деҳот фаъолият мекунанд ба муддати 

чанд сол дар маошашон иловапулӣ мегиранд?  

$A) Ба муҳлати 3 сол; 

$B) Ба муҳлати 4 сол; 

$C) Ба муҳлати 5 сол; 

$D) Ба муҳлати 6 сол; 

$E) Ба муҳлати 7 сол; 

 

@177.Кормандон ҳиссаи худро ба мақомоти ваколатдори давлатӣ дар 

соҳаи суѓуртаи иҷтимоӣ ва нафақа бо тартиб ва андозаи 

муайянкардаи қонунгузории ҶТ мепардозанд. Матн аз кадом моддаи 

аст? 

$A) Моддаи 359 Кодекси меҳнати ҶТ; 

$B) Моддаи 39 Кодекси меҳнати ҶТ; 

$C) Моддаи 9 Қонун «Дар бораи суѓуртаи давлатии иҷтимоӣ»; 

$D) Моддаи 7 Конун «Дар бораи суѓуртаи давлатии иҷтимоӣ»; 

$E) Моддаи 9 Қонун «Дар бораи суѓуртаи давлатии иҷтимоӣ»; 

 

@178.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд намуди суғурта мавҷуд аст? 

$A) 2; 

$B) 3; 

$C) 5; 

$D) 7; 

$E) 9; 

 

@179.Дар кадом санади меъёрии ҳуқуқӣ дар бораи суғурта ба таври 

муфасал баёнияҳо зикр гардида аст? 



$A) Дар ҚҶТ " Дар бораи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ"; 

$B) Дар ҚҶТ "Дар бораи молияи давлатии Тоҷикистон"; 

$C) Дар ҚҶТ "Дар бораи хизмати давлатӣ"; 

$D) Дар ҚҶТ "Дар бораи хазинадории давлатӣ"; 

$E) Дар ҚҶТ "Дар бораи бонк ва фаъолияти бонкӣ"; 

 

@180.Дар модаи 359-и Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

бораи чи сухан меравад? 

$A) дар бораи суғуртаи давлатӣ; 

$B) дар бораи меҳнати кормандон; 

$C) дар бораи муқарар намудани вақти корӣ; 

$D) дар бораи истироҳати кормандон; 

$E) дар бораи суѓуртаи байналмилалӣ; 

 

@181. Намудҳои суғуртаро муайян кунед: 

$A) давлатӣ ва ихтиёрӣ; 

$B) давлатӣ; 

$C) ихтиёрӣ; 

$D) муқаррарӣ ва интихобӣ; 

$E) давлатӣ-фардӣ; 

 

@182.Муқаррароти бештари суғуртаи давлатии хизматчиёни давлатӣ 

дар кадоме аз ин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ зикр гардида аст: 

$A) Қарори ҲҶТ "Дар бораи суғуртаи ҳатмии хизматчиёни давлатӣ"; 



$B) Қарори ҲҶТ "Дар бораи фонди иҷтимоии давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон"; 

$C) Фармоишҳои раиси Агентии хизмати давлатӣ назди Президент; 

$D) Фармоиши раиси Вазорати ҳифзи иҷтммоӣ; 

$E) Ҷавоби дуруст нест; 

 

@183.Дар чанд ҳолат суғуртаи давлатӣ ба хизматчиёни давлатӣ дода 

мешавад? 

$A) 2; 

$B) 3; 

$C) 4; 

$D) 5; 

$E) ин рақамҳо нодурустанд; 

 

@184.Дар ҳолати ба ҳалокат расидани хизматчии давлатӣ дар вақти 

анҷоми ўхдадориҳои хизматӣ ба он чӣ қадар маблағ аз фонди суғурта 

пардох мешавад? 

$A) дар ҳаҷми музди меҳнати 8 моҳа; 

$B) дар ҳаҷми музди меҳнати 7 моҳа; 

$C) дар ҳаҷми музди меҳнати 6 моҳа; 

$D) дар ҳаҷми музди меҳнати 5 моҳа; 

$E) пардохт карда намешавад; 

 



@185.Маблағи фонди суғурта ба фонди буҷети давлатӣ дохил 

мешавад? 

$A) намешавад; 

$B) дар баъзе ҳолатҳо; 

$C) мешавад; 

$D) шояд шавад; 

$E) танҳо бо амри вазир; 

 

@186.Қонуни ҶТ " Дар бораи суғурдаи давлатӣ" чи гуна ҳуҷат аст? 

$A) санади меъёриест, ки танзими суғурта тибқи он амали мегардад; 

$B) санадест, ки тибқи он Кодекси меҳнат амал мекунад; 

$C) санадест,ки танҳо ба масъалаҳои хизматчиёни давлатӣ рабт дорад; 

$D) ҳамчун ҳуҷҷати танзимкунандаи муносибатҳои сирф ҷубронӣ; 

$E) яке аз ҳуҷҷатҳои расмие,ки Кониститутсия дар асоси он тартиб 

ёфтааст; 


