
      
 

Номгӯи 
саволҳо барои иштирок дар озмуни  

ҷойҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ дар 
 Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
1. Асосҳои сохтори конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
2. Ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии конститутсионии инсон ва шаҳрвандон дар Тоҷикистон. 
3. Мафҳуми “давлати иҷтимоӣ” тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
4. Мафҳуми “давлати ягона” тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
5. Салоҳияти конститутсионии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
6. Салоҳияти конститутсионии Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
7. Салоҳияти конститутсионии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
8. Фарҳанги молиявӣ, моҳият ва аҳамияти баланд бардоштани он. 
9. Хуқуқ ва вазифаҳои Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Низомнома дар бораи Вазорати 

молия. 
10. Шарҳи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатӣ». 
11. Шарҳи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хазинадорӣ». 
12. Шарҳи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  «Дар бораи буҷети давлатӣ». 
13. Шарҳи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи 

молиявӣ” 
14. Шарҳи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
15. Шарҳи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
16. Дар бораи  Қонуни забон маълумот диҳед. 
17. Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ (қонунҳо) ва барномавӣ (консепсияҳо, стратегияҳо, барномаҳо) доир 

ба муқовимат бо экстремизм ва тероризм номбар карда шавад. 
18. Санадҳои ҳуқуқии байналмилалии вобаста ба муқовимат бо тероризм ва экстремизм, ки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, номбар карда шавад. 
19. Дар бораи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бар зидди тероризм” маълумот 

пешниҳод карда шавад. 
20. Мафҳуми “тероризм” шарҳ дода шавад. 
21. Субъектҳои бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда номбар карда шуда, доираи 

ваколатҳои онҳо дар ин самт шарҳ дода шавад. 
22. Дар бораи Стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2021-2025 маълумот пешниҳод карда шавад.  
23. Дар бораи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба экстремизм” маълумот 

пешниҳод карда шавад. 
24.  Мафҳуми “экстремизм” ва “сепаратизм” шарҳ дода шавад. 
25. Дар бораи моддаҳои дахлдори Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба муқовимат 

бо терроризм ва экстремизм маълумот пешниҳод карда шавад. 
26. Дар бораи Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин маълумот 

пешниҳод карда шавад.  
27. Рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
28. Мақсади қабули Кодекси одоби хизматчиёни давлатӣ. 
29. Принсипҳои асосии хизмати давлатӣ 
30. Уҳдадориҳои хизматчии давлатӣ тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати 

давлатӣ». 
31. Ҳуқуқҳои хизматчии давлатӣ мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати 

давлатӣ». 



32. Масъулияти хизматчии давлатӣ мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати 
давлатӣ». 

33. Кафолатҳои хизмати давлатӣ мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  «Дар бораи хизмати 
давлатӣ». 

34. Шарҳи мафҳуми макроиқтисодиёт. 
35. Нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ. 
36. Шарҳи мафҳуми Стратегияи идоракунии қарзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
37. Фарқияти созишномаҳои қарзӣ аз зерқарзӣ.  
38. Вексели давлатӣ чист. 
39. Векселҳои давлатии хазинадорӣ ба кадом мақсад ба муомилот бароварда мешавад. 
40. Мафҳуми созишнома ё шартнома,хавфи қарзӣ, меъёри фоизи қарз. 
41. Ваколат барои додани кафолати давлатӣ ҷиҳати гирифтани пули қарз чӣ гуна мебошад. 
42. Қарзи берунии давлатӣ чист ва манбаи ҷалби он кадом аст 
43. Сохтори маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва шарҳи он. 
44. Маҷмуи  маҳсулоти дохилӣ ва шарҳи он. 
45. Мақоми қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
46. Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ. 
47. Нишондиҳандаҳои асосии сатҳи камбизоатӣ. 
48. Асосҳои ҳуқуқии бахши хусусӣ ва соҳибкорӣ. 
49. Ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташкилотҳои Байналмилалии молиявӣ. 
50. Муайян намудани самаранокии лоиҳаҳои сармоягузорӣ. 
51. Аҳамияти сармояҳои хориҷӣ дар рушди иқтисодиёт. 
52. Ҳолати шароити сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
53. Тартиби гузаронидани баҳисобгирии (Инвентаризатсия) арзишҳои моддию молӣ. 
54. Тартиби баҳисобгирии фарсудашавии воситаҳои асосӣ ва ташаккули фондҳои асосӣ. 
55. Воситаҳои асосӣ ва ҳисобҳои (Счёт) муҳосибии онҳо. 
56. Намудҳои андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
57. Намудҳои андозҳои маҳаллӣ. 
58. Кадом андозҳо ба андозҳои вобастакардашуда дохил мешаванд 
59. Хусусияти гузаронидани санҷишҳои андозӣ, фаъолияти субектони хоҷагидор аз чӣ иборат аст 
60. Сиёсати андоз кадом масъалаҳои андозбандиро дар бар мегирад 
61. Ба даромадҳои ғайриандозӣ кадом намуди даромадҳо дохил мешаванд 
62. Сохтори буҷети давлатӣ. 
63. Асосҳои таҳияи буҷет. 
64. Шарҳи мафҳуми арзиши аслӣ. 
65. Шарҳи мафҳуми даромаднокӣ. 
66. Меъёри касри буҷети давлатиро кадом мақомоти давлатӣ муқаррар мекунад ва он аз кадом 

омилҳо вобаста мебошад 
67. Намудҳои гурӯҳбандии даромад ва хароҷоти буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
68. Принсипҳои амалии низоми буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар кунед 
69. Таваррум  чӣ тавр идора карда мешавад 
70. Қарзи буҷетӣ дар кадом ҳолат ба буҷетҳои маҳаллӣ пешниҳод карда мешавад. 
71. Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши он дар дар рушди иқтисодиёти 

миллӣ. 
72. Раванди буҷетӣ аз кадом марҳилаҳо иборат аст. 
73. Бозори меҳнат, бекорӣ ва дараҷаи он. 
74. Синни ниҳоӣ дар хизмати давлатӣ мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати 

давлатӣ».  
75. Кадом забонҳоро медонед. 
76. Роҳҳои такмили савияи дониши тахассусии Шумо. 
77. Талабот, пешниҳод ва андешаи Шумо, барои беҳбудии кор. 
78. Коргузорӣ дар мақомоти давлатӣ. 



79. Муайян намудани қарзҳои дебиторӣ ва кредиторӣ. 
80. Моҳияти гуруҳбандии буҷет. 
81. Тартиби нашри коғазҳои қимматнок 
82. Намудҳои ҷамъиятҳои саҳомӣ. 
83. Мафҳумҳои минтақаи озоди иқтисодӣ. 
84. Касри буҷет. 
85. Намудҳои гузаронидани санҷишҳо аз ҷониби мақомоти фискалӣ 
86. Намудҳои қоғазҳои қимматнокро номбар кунед ва онро шарҳ диҳед 
87. Аудити дохилӣ фаъолияташро дар асоси кадом қонун ба роҳ мемонад. 
88. Маълумот оиди гузаронидани аудит, таҳлили сметаи хароҷотӣ ва ҳуҷҷатҳои дар ин самт 

мавриди истифода қарордодошаванда. 
89. Тарзи гузаронидани назорати минбаъда дар хазинадорӣ оиди хуҷҷатҳои пешниҳодшудаи 

муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ. 
90. Низоми хазинадорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
91. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои хазинадорӣ 
92. Суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ 
93. Маблағҳои махсуси ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ 
94. Тартиби гузаронидани фо.изи муайян аз ҳисоби маблағҳои махсус ба буҷет 
95. Тартиби маблағгузорӣ барои хариди молу маҳсулот ва иҷрои кору хисматрасонӣ. 
96. Қарзи буҷетӣ чист? 
97. Фарқияти кумаки молиявии беподош (дотатсия) мусоидати молиявӣ (субвенсия) ва кумаки 

молиявӣ (субсидия) дар чист? 
98. Дефитсит (каср) ва профетсити (барзиёдӣ) буҷет. 
99. Мафҳуми молия чист? 
100. Фарқияти маблағгузорӣ аз қаздиҳӣ. 
101. Буҳрони молиявӣ чист? 
102. Форс-мажор чӣ гуна ҳолат аст. 

Нозироти давлатии иёргирӣ? 
103.  Таъсисёбӣ ва самти фаъолияти Нозироти давлатии иёргирӣ? 
104. Санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки фаъолияти Нозироти 

 давлатии иёргириро ба танзим медарорад, номбар намоед? 
105.  Ба субъектони соҳибкорӣ барои фаъолият бо металлҳо ва сангҳои қиматбаҳ кадом намуди 

иҷозатномаҳо дода мешавад? 
106. Аз тарафи Нозироти давлатии иёргирӣ барои кадом намуди фаъолият Шаҳодатномаҳо дода 

мешавад? 
107. Намудҳои санҷиш? 
108. Кадом металлҳо ба гурӯҳи металлҳои қиматбаҳо дохил мешаванд 
109.  Барои сохтани маснуоти заргарӣ кадом металлҳоро бо тилло омехта 

(лигатура) мекунанд? 
110.  Кадом сангҳо тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба гурӯҳи сангҳои қиматбаҳо дохил 

мешаванд? 
111. Нақшҳои иёри тамғаи давлатиро номбар кунед? 
112. Мӯҳлати гузаронидани санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор? 
113. Иёри маснуоти аз металлҳои қиматбаҳо сохташударо бо кадом роҳ муайян менамоянд? 
114.  Иҷозатнома чи гуна ҳуҷҷат мебошад? 
115. Шаҳодатнома чи гуна ҳуҷҷат мебошад? 
116. Самтҳои санҷиши фаъолияти Нозироти давлатии иёргирӣ кадомҳоянд? 
117. Субъекти хоҷагидор кист? 
118.  Асос барои гузаронидани санҷишро шарҳ диҳед? 
119. Маснуоти заргарӣ чист? 
120. Вазни металлҳои қиматбаҳо дар бозори ҷаҳонӣ бо кадом ченак нархгузорӣ карда мешаванд ва 

он ба чанд грамм баробар мебошад? 



Хазинаи сарватoои давлатии назди Вазорати молия 
121. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо»-ро 
шарҳ диҳед. 
110 Хазинаи сарватҳои давлатии назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кай ва бо кадом 
мақсад таъсис ёфтааст? 
 111.Низомномаи Хазинаи сарватoои давлатии назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро шарҳ 
диҳед. 
112. Фуруши сарватҳои Фонди давлатии металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон чӣ тавр сурат мегирад?   
113. Конҳои сангҳои қиматбаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар намоед. 
114. Тартиби гузаронидани баҳисобгирии сарватҳо чӣ гуна аст? 
115. Кадом намуди металлҳоро худруй меноманд. 
116. Барои металлҳои қиматбаҳо кадом иёрҳои стандартӣ муқаррар  карда шудааст? 
117. Кадом меъёрҳои асосӣ ҳангоми ташхис ва баҳодиҳи барои металлҳои қиматбаҳои     
         худрўй ва пошхурда мавҷуд мебошад? 
118. Тартиби баҳисобгирии сарватҳо дар Хазинаи сарватҳои давлатӣ чӣ гуна аст? 
119. Мафҳуми металлҳои қиматбаҳоро шарҳ диҳед. 
120. Намудҳои сангҳои қиматбаҳоро номбар намоед. 
121. Тарзи муайян намудани нишондодҳои табии сифатии сангҳои қиматбаҳо ва  
         ороишӣ чӣ гуна аст? 
122.  Истихроҷи металлҳои қиматбаҳоро шарҳ диҳед? 
123. Тарзи қабули сарватҳои мусодирашуда чӣ гуна аст? 
124. Истифодаи амалии сангҳои қиматбаҳо ва ороишҳ чӣ тавр ба роҳ монда шудааст? 
125. Қарори пурра сохтан ва харҷ кардани сарватҳои Фонди давлатии металлҳои     
         қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро кӣ қабул мекунад? 
126. Захираи тиллои Ҷумҳурии Тоқикистон аз чӣ иборат буда, барои кадом мақсадҳо   таъин 
гардидааст? 
127. Сохтори Хазинаи сарватҳои давлатӣ? 
128. Қонуни Ҷумҳурии Тоқикистон «Дар бораи сирри давлатӣ»-ро шарҳ диҳед.? 

  129. Субекти бозори коғазҳои қиматнокро номбар намоед? 
  130.  Иштирокчии касбии бозори коғазҳои қиматнок чист? 
  131.  Саҳмия ва намудҳои он? 
  132.  Бозори аввалияи коғазҳои қиматнок гуфта, Шумо чиро мефаҳмед? 
  133.  Бозори такрории коғазҳои қиматнок гуфта, Шумо чиро мефаҳмед. 
  134.  Бозори муташаккили коғазҳои қиматнок чигуна бозор аст?  
  135.  Бозори номуташаккили коғазҳои қиматнок чигуна бозор аст? 
  136.  Делистинг чист?   
  137.  Листинг чист?  
  138.  Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом шаклҳои ҷамъиятҳои саҳоми вуҷуд дорад. 
  139.  Ҷамъияти саҳоми чист? 
  140.  Бастаи калони саҳмияҳо гуфта, Шумо чиро мефаҳмед? 
  141.  Бастаи саҳмияҳои назоратӣ гуфта, Шумо чиро мефаҳмед? 
  142.  Қурби коғазҳои қиматнок гуфта, Шумо чиро мефаҳмед?  
  143.  Тарҳи барориш чигуна ҳуҷҷат аст?  
  144.  Шахси бонуфуз кист?  
  145. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол чанд биржа ба хариду фуруши коғазҳои қиматнок машғул 

аст? 
 

     Ҳамзамон, аъзои комиссияи озмуни ҳуқуқ доранд ба довталабон саволҳои 
иловагиро мешниҳод намоянд. 


