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Намунаи саволномаи тестӣ (ҷавоби дуруст А) 

@1.Дар ташкилот ҳамчун низом чунин унсурҳоро аз ҳам фарқ 

мекунанд: 

$A) Доираи функсионалии фаъолияти корхона, омилҳои истеҳсолот, 

унсурҳои истеҳсолот; 

$B) Омилҳои соҳибкорӣ; 

$C) Омилҳои инсонӣ ва табии; 

$D) Мураккабӣ; 

$E) Собиқаи кори; 

 

@2.Кадоме аз нишондиҳандаҳо ба нишондиҳандаи баҳодиҳии 

фоидаи маҳсулоти молӣ дохил намешавад. 

$A) Фоида аз фурўши маҳсулот; 

$B) Арзиши аслии воҳиди маҳсулоти молӣ; 

$C) Нархи воҳиди маҳсулоти молӣ; 

$D) Хоҷагии истеҳсолот; 

$E) Номгўи маҳсулот; 

 

@3.Низоми таъмир чунин корхоро дар бар мегирад. 

$A) Азназаргузарони, санчиши дакики кори дастгоҳҳо, тоза кардан ва 

иваз намудани равғани онҳо; 

$B) Таъмири нақшави давраги (хурд, миёна ва асосӣ); 

$C) Нигохубинии дастгоҳҳо; 



$D) Хизматрасонии байнитаъмири; 

$E) Менеҷерро ба таъмир равон кардан; 

 

@4.Банақшагирии кўтоҳмуддат чанд соли пешомадро пешбинӣ 

менамояд. 

$A) То 1 сол; 

$B) Танҳо 3 соли пешомадро; 

$C) 35 соли пешомадро; 

$D) 23 соли пешомадро; 

$E) 13 соли пешомадро; 

 

@5.Равандхои кўтох намудани сикли истеҳсоли чунинанд. 

$A) Ҷори намудани техника ва технологияи нав, баланд бардоштани 

дарачаи ташкили истехсолот; 

$B) Истифодаи предметхои пешкадами мехнат, хамнавъии технологии 

истехсолот; 

$C) Интихоби хачми окилонаи корхона ва сеххо, кам кардани вазни 

киёсии сеххо, хочагихои ёрирасон ва хизматрасон; 

$D) Ба микдори зиёд истехсол намудани як намуди махсулотхо ё ки, аз 

чихати конструктивию технологи бо хам наздиканд; 

$E) Арзёбии натиҷа; 

 

@6.Банақшагирии дарозмуддат чанд соли пешомадро пешбинӣ 

менамояд. 

$A) 510 соли пешомадро; 

$B) то 6 соли пешомадро; 

$C) танҳо 4 соли пешомадро; 

$D) то 10 соли пешомадро; 

$E) 35 соли пешомадро; 

 

@7.Оинномаи корхона ба кадом намуди усулхои маъмурии 

идоракуни дохил мешавад? 

$A) Таъсиррасонии ташкили; 

$B) Таъсиррасонии маъмури; 

$C) Таъсиррасонии фармоиши; 

$D) Чавобгарии маъмури; 

$E) Ҷавобгарии ҷиноятӣ; 

 



@8.Мақсад чист? 

$A) Холати нихоии мушаххас ва натиҷаи матлубе, ки корхона барои ба он 

расидан пайваста саъю кушиш мекунад; 

$B) Миссияи корхонаро одатан максад мепиндоранд; 

$C) Холати аввалаи корхона ва накшагирии фаъолияти он максад ном 

дорад; 

$D) Натиҷаҳои ба даст омадаи корхона ва назорати иҷрои онхо максад 

мебошад; 

$E) Маҳорат аст; 

 

@9.Менеҷмент ин - 

$A) Низоми принсипҳо, усулҳо ва воситахои идоракунӣ барои баланд 

бардоштани самаранокии истехсолот ва афзун намудани фоида; 

$B) Намуди рақобатест, ки мақсади асосии он ба даст овардани фоида ва 

қонеъ намудани талаботи истеъмолгарон дар бозор аст; 

$C) Зерсохтори корхона мебошад, ки фаъолияти он нақшагирии 

фаъолияти иқтисодии хориҷии корхона мебошад; 

$D) Фаъолияти иқтисодиест, ки бо воситаи он дар корхонаву ташкилотҳо 

ҳаҷми истеҳсоли мол ба нақша гирифта мешавад; 

$E) Низоми нишондиҳанда; 

 

@10.Корхона ин- 

$A) Корхона субъекти мустакили хочагидори буда, барои тавлид ва 

фуруши махсулот ва ичрои хар гуна хадамот бо максади ба даст овардани 

фоида ва конеъ намудани талаботи истеъмолгарон дар бозор фаъолият 

мекунад; 

$B) Корхона сохтори давлатиест, ки назорати ичрои конуну коидахоро ба 

ухда дорад ва максади асосии он таъмини амнияти сохибкорон аст; 

$C) Корхона хочагие мебошад, ки дар асоси коидаву тартиботи дохили ба 

истехсоли махсулот бо максади конеъ намудани талаботи кормандони 

худ машғул аст; 

$D) Корхона субъекти хочагидориест, ки ба таксим намудани фоида аз 

истифодабарии сахмияхои чамъиятхои саххоми машғул аст; 

$E) Корхона дар асоси коидаву тартиботи дохили ба истехсоли махсулот 

бо максади конеъ намудани талаботи кормандони худ машғул аст; 

 

@11.Шакли сохтори ташкилие, ки дар корхонаҳои гуногунҷабҳа ё 

гуногунсоҳае, ки миқдори зиёди кормандон доранд ва аз якдигар 



дар масофаҳои хеле дур ҷойгир шудаанд, истифода мешавад, чӣ ном 

дорад? 

$A) Сохтори дивизионалй; 

$B) Сохтори матрисавӣ; 

$C) Сохтори ҳаттӣ-функсионалӣ; 

$D) Сохтори хаттӣ – штабӣ; 

$E) Сохтори шифоҳӣ; 

 

@12.Банақшагирии чори кадом фосилаи вохиди вакти пешомадро 

дар бар мегирад.  

$A) аз 3 моҳ то 1 соли пешомадро; 

$B) аз 6 моҳ то 2 соли пешомадро; 

$C) худуди муайян надорад; 

$D) аз 1 моҳ то 1 соли пешомадро; 

$E) аз 1 сол то 2 соли пешомадаро; 

 

@13.Оинномаи корхонаи нав таҳия карда мешавад, мувофиқи. 

$A) Кодекси граждании ҶТ; 

$B) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$C) Кодекси гумруки ҶТ; 

$D) Кодекси замини ҶТ; 

$E) Кодекси андози ҶТ; 

 

@14.Менечмент ин. 

$A) Низоми принсипхо, усулхо ва воситаҳои идоракуни барои баланд 

бардоштани самаранокии истеҳсолот ва афзун намудани фоида; 

$B) Фаъолияти иктисодиест, ки бо воситаи он дар корхонаву ташкилотҳо 

хаҷми истеҳсоли мол ба накша гирифта мешавад; 

$C) Зерсохтори корхона мебошад, ки фаъолияти он накшагирии 

фаъолияти иктисодии хоричии корхона мебошад; 

$D) Намуди фаъолиятест, ки максади асосии он ба даст овардани фоида 

ва конеъ намудани талаботи истеъмолгарон дар бозор аст; 

$E) Зерсохтори корхона мебошад, ки фаъолияти он баҳисобгирии 

фаъолияти иктисодии хоричии корхона мебошад; 

 

@15.Мафхуми «низоъ» тарчумаи кадом вожа аст? 

$A) Вожаи лотинии «Conflictus»; 

$B) Вожаи русии «Свобода»; 



$C) Вожаи Испании «Veritas»; 

$D) Вожаи англисии «Union»; 

$E) Вожаи Юнонии «Strategius»; 

 

@16.Унсурхои асосии хисоби тичоратиро номбар кунед? 

$A) Хисоби хочаги, худкифои, худмаблаггузори; 

$B) Худкифои, низоми нархгузори, сиёсати андоз; 

$C) Накшагирии фаъолияти хочаги, мустакилияти корхонахо, худкифои; 

$D) Хавасмандгадони, худкифои, худмаблаггузори; 

$E) Интизоми меҳнат; 

 

@17.Озодии иқтисодӣ ба чӣ такя мекунад? 

$A) Ба моликияти хусусӣ, коллективи, давлати; 

$B) Ба моликияти шахсӣ; 

$C) Ба манбаҳои молиявӣ ва қоғазқиматнок; 

$D) Ба мустаҳкамии сарҳад; 

$E) Ба моликияти кооперативӣ; 

 

@18.Мачмуи тартиботи рохбарикунанда, коидахои асоси ва меъёри 

рафтори кормандон, ки макомоти идоракунии корхона истифода 

мебаранд, номида мешавад. 

$A) Принсипхои идоракуни; 

$B) Усулхои идоракуни; 

$C) карорхои идоракуни; 

$D) Функсияхои идоракуни; 

$E) Шаклҳои идоракуни; 

 

@19.Алоқаҳое, ки дар сохтори ташкилии идоракунӣ алоқаҳои 

тобеият буда, пайвастагии зинаҳои гуногуни идоракунии корхона 

ва бахшҳои алоҳидаи онро таъмин месозанд меноманд. 

$A) Алоқаҳои амудӣ; 

$B) Алоқаҳои хаттӣ; 

$C) Алоқаҳои функсионалӣ; 

$D) Алоқаҳои зинагӣ; 

$E) Алоқаҳои хешутаборӣ; 

 

@20.Хусусиятҳо хоси омилҳои мухити берунӣ: 

$A) Муракаббӣ, тағйирпазирӣ, номуайянӣ; 



$B) Номуайянӣ, имконнопазирӣ, маркетинги; 

$C) Муайянӣ, тағйирнопазирӣ, мураккабӣ; 

$D) Муайянӣ, рақобатпазирӣ, ғайриоддӣ; 

$E) Мустаҳкамӣ, пазироӣ, сатҳӣ; 

 

@21.Мафхуми миссияи ташкилот чи ном дорад? 

$A) Хасти ё мавчудияти корхонаро мефахмонад; 

$B) Хосилнокии мехнатро мефахмонад; 

$C) Самаранокии корхонаро меомузад; 

$D) Худкифои, низоми нархгузори, сиёсати андоз; 

$E) Накшагирии фаъолияти хочаги, мустакилияти корхонахо, худкифоӣ; 

 

@22.Корхонахои хурд аз рўи кадом хусусиятхо муайян карда 

мешаванд. 

$A) шумораи коргарон, хачми истехсолот, сармоя; 

$B) сармоя, махсулоти истехсолшаванда, хачми корхона; 

$C) хачми истехсолот, сармоя, шакли моликият; 

$D) шакли моликият, хусусияти сохави, хачми истехсолот; 

$E) ҳайати кормандон, шакли саҳомӣ, яккароҳбарӣ; 

 

@23.Ҳокимият чист? 

$A) Имконият ва кобилияти таъсир расонидан ба рафтори одамон 

хокимият номида мешавад; 

$B) Функсияи менечмент, ки кормандонро барои ноил шудан ба максаду 

миссияи корхона хавасманд мегардонад; 

$C) Хамаи чавобхои боло нодурустанд; 

$D) Низоми хислату рафтори рохбарон нисбати тобеон дар корхонахои 

гуногун; 

$E) Шароити меҳнат аст; 

 

@24.Зери мафҳуми захираҳои баландбардории ҳосилнокии меҳнат 

чиро мефаҳмед? 

$A) дар зери ин мафҳум имконоти мавҷудаи амалинагаштаи сарфаи 

нерўҳои меҳнатиро бояд фаҳмид; 

$B) ин воситаҳои асосии корхона; 

$C) худкифои, низоми нархгузори, сиёсати андоз; 

$D) накшагирии фаъолияти хочаги, мустакилияти корхонахо, худкифоӣ; 

$E) ин захираҳои мол дар анбор; 



 

@25.Талаботи корхона бо нақлиёт бо кадом формула ҳисоб карда 

мешавад? 

$A) A=Qxt/qxКқ.б.м xT; 

$B) A=Лxt/2; 

$C) A=Qxt/q xT; 

$D) A=Мқ.б.нх; 

$E) A=Дxt/с xT; 

 

@26.Намудҳои асосии алоқаҳоро дар сохтори ташкилии идоракунӣ 

нишон диҳед? 

$A) Уфуқӣ, амудӣ, хаттӣ, функсионалӣ, расмӣ, ғайрирасмӣ; 

$B) Уфуқӣ, хаттӣ, тахлилӣ, илмӣ, расмӣ, ғайрирасмӣ; 

$C) Илмӣ, тадқиқотӣ, функсионалӣ, хаттӣ, расмӣ, ғайрирасмӣ; 

$D) Илмӣ, уфукӣ, амудӣ, хаттӣ, тадқиқотӣ, расмӣ; 

$E) Иҷтимои; 

 

@27.Барои он, ки мол дар бозор хуб ҳаракат намояд, пеш аз ҳама 

кадом ҷиҳатҳоро ба эътибор гирифтан лозим аст? 

$A) сегментҳои бозорро; 

$B) меҳнат; 

$C) омилҳои рафтор; 

$D) ба кори муайян; 

$E) собиқаи кори; 

 

@28.Ҷараёни қабули қарор аз кадом марҳила оғоз меёбад? 

$A) Гузориши масъалаи халталаб; 

$B) Омилҳои рафтор; 

$C) Имтиҳон; 

$D) Назорати; 

$E) Фаъолноки; 

 

@29.Ҷараёни накшагирии стратегиро дар корхона нишон дихед? 

$A) Мукаррар намудани миссия гузориши максадхотахлили фаъолияти 

хочаги интихоби стратегия татбики амалии стратегия баходихи ба иҷрои 

стратегия; 

$B) Мукаррар намудани миссияи корхона гузориши максадхо чамъовари 

ва тахлили иттилоот тахлили фаъолияти хочагии корхона; 



$C) тахлили алтернативаи стратегия интихоби стратегия татбики амалии 

стратегия баходихи ба ичрои стратегия; 

$D) Татбики амалии стратегия мукаррар намудани миссия ва максад 

тахлили стратегия интихоби стратегия чамъовари ва тахлили иттилоот 

тахлили фаъолияти хочаги; 

$E) Интихоби стратегия тахили алтернативаи стратегия мукаррар 

намудани миссия муайяннамудани максад чамъовари ва тахлили 

иттилоот баходихи ба ичрои стратегия; 

 

@30.Асосгузори «мактаби маъмури»и идоракуни кист? 

$A) А.Файол; 

$B) Г.Ганнт; 

$C) Ф.Тейлор; 

$D) Д.Муни; 

$E) М.Твен; 

 

@31. Самаранокии идоракунӣ дар идоракунии кормандон чист? 

$A) ин идоракунии фаъолияти корхона бо харочоти минималӣ ва 

натиҷагирии максималӣ мебошад; 

$B) ин афзоиши маҳсулот дар корхона; 

$C) афзоиши шумораи кормандон; 

$D) собиқаи кори; 

$E) интизоми меҳнат; 

 

@32.Мафхуми “усул”и идоракуни тарчумаи кадом калимаи юнони 

аст? 

$A) «Methodos»; 

$B) «Идрок»; 

$C) «Конфликт»; 

$D) «Кадр»; 

$E) «Мутахасис»; 

 

@33.Усулхои маъмурии рохбарй ин: 

$A) истифодаи мачмуи роху воситахои таъсири бевоситаи рохбарону 

менечерон ба объекти идорашаванда, ки фаъолияти максаднок ва 

мураттаби низоми идоракунии корхонаро танзим месозад; 

$B) истифодаи роху воситахои хавасмандгардонии баландтарини 

истехсолй мебошад; 



$C) истифодаи имконоти илми сотсиология ва психология барои 

хавасмандгардонии кормандони корхонаву ташкилотхо; 

$D) истифодаи максадноки категория ва фишангхои иктисодй барои 

фарохам овардани шароитхои мусоиди хочагидорй; 

$E) низоми нишондиҳандаҳо; 

 

@34.Омилхое, ки ба чараёни истехсоли таъсир мерасонад. 

$A) Мураккабии махсулот, мехнатталабии он, дарачаи техника ва 

технология, механикунонию автоматикунонии амалиётхо; 

$B) Тайёри, коркард ва чамъсози; 

$C) Мехнат, предметхои мехнат ва воситахои мехнат; 

$D) Технологи ва табии; 

$E)Табии; 

 

@35.Иртибот чист? 

$A) Мубодилаи иттилоот дар байни ду субъект, шахсони алоҳида ё 

гурўҳи одамон иртибот ном дорад; 

$B) Интихоби ин ё он вариант аз алтернативаи мавҷуда иртибот 

мебошад; 

$C) Усулҳои таъсир расонидани роҳбарон ба рафтори кормандон 

иртибот номида мешавад; 

$D) Ҷараёни идора намудани ҳайати кормандони корхона маънои 

иртиботро дорад; 

$E) Мураккабист; 

 

@36. Омили асосии хавасмандгардонии мехнати кормандон чист? 

$A) Қонеъ намудани ниёзхои гуногуни онхо; 

$B) Ба вазифаи дигар гузаронидани кормандон; 

$C) Ахамият надодан ба натичахои мехнати онхо; 

$D) Аз кор озод намудани кормандон; 

$E) Тахасус; 

 

@37.Идоракунандаи фирма: 

$A) Менечер; 

$B) Мухосиб; 

$C) Тахвилгар; 

$D) Ҳукукшинос; 

$E) Раис; 



@38.Мафҳумҳои асосии идоракунии ҳдар замони муосир. 

$A) ҳамкорӣ бо одамон, ташкили фаъолиятӣ, ҳадафҳои ташкилот, 

мақсадҳои шахсии аъзоён, ҳамоҳангсозии манфиатҳо; 

$B) ҳамкорӣ бо одамон, ҳадафҳои ташкилот, мақсадҳои шахсии аъзоён, 

ҳамоҳангсозии манфиатҳо; 

$C) ташкили фаъолияти онҳо, ҳамкорӣ бо одамон, ҳадафҳои ташкилот, 

мақсадҳои шахсии аъзоён; 

$D) ташкили фаъолияти онҳо, ҳадафҳои ташкилот, мақсадҳои шахсии 

аъзоён, ҳамоҳангсозии манфиатҳо; 

$E) ҳадафҳои ташкилот, мақсадҳои шахсии аъзоён; 

 

@39.Ташкил хамчун функсияи менечмент кадом вазифахоро амали 

мегардонад? 

$A) Фарохам сохтани шароити мусоид барои кори самараноки якчояи 

одамон; 

$B) Мукаррар намудан ва стратегияи тараккиёти иктисодии он; 

$C) Мукаррар намудани миссияи корхона; 

$D) Хавасмандгардонии кормандон; 

$E) Собиқаи кори; 

 

@40.Функсияи шўъбаи кадрҳо аз чӣ иборат аст? 

$A) аз мотиватсия, роҳбарӣ, омўзиш, такмил, идоракунии хароҷот, озод 

намудани кормандон, коргузории кадрӣ, идоракунии иттилоотӣ, 

назорат, идоракунии низоъ ва таъмини иҷтимоии кормандон иборат 

мебошад; 

$B) ташкил намудани захираи эхтиётии онхо ба чойхои корӣ; 

$C) афзудани сатхи автоматикунони ва механикакунони; 

$D) гуруҳи дуюм; 

$E) коргузории кадрӣ, идоракунии иттилоотӣ, назорат; 

 

@41.Аз рўи кадом хусусиятҳо корхонаҳои хурдро муайян 

менамоянд. 

$A) шумораи коргарон, ҳаҷми истеҳсолот, сармоя; 

$B) сармоя, маҳсулоти истеҳсолшаванда, ҳаҷми корхона; 

$C) шакли моликият, хусусияти соҳавӣ, ҳаҷми истеҳсолот; 

$D) ҳаҷми истеҳсолот, сармоя, шакли моликият; 

$E) сину сол; 

 



@42.Унсурхои асосии чараёни мубодилаи иттилоотро интихоб 

намоед. 

$A) Тахвилгар, хабар, шабака, кабулкунанда; 

$B) Тахвилгар, хабар, кабулкунанда, рохбари корхона; 

$C) Хабар, кабулкунанда, шабака, системаи иттилооти; 

$D) Шабака, хабар, рохбарон, тобеон; 

$E) Арзёбии натиҷа; 

 

@43.Намудҳои навоварӣ. 

$A) Технологӣ, истеҳсолӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, иҷтимоӣ, идоравӣ; 

$B) Собиқаи кори; 

$C) Экологӣ, молиявӣ, ҳарбӣ; 

$D) Иҷтимоӣ, идоравӣ,давлатӣ, молиявӣ; 

$E) Гуруҳи дуюм; 

 

@44.Кадоме аз ин классикони илми идоракуни 14 принсипи 

идоракуниро асоснок намудааст? 

$A) Анри Файол; 

$B) Тошев Б; 

$C) Қазоқов.Б; 

$D) Макс Анри; 

$E) Марк; 

 

@45.Хизматрасонӣ (сервис) – ин 

$A) фаъолияти ба тағйир додани ҳолати физикӣ ва ё интелектуалии 

истеъмолкунанда равона шудааст; 

$B) Ин фуруши мол мебошад; 

$C) Ин истеъмоли мол мебошад; 

$D) Фуруши мол дар бозор; 

$E) ин хариди мол мебошад; 

 

@46.Корманди масъули корхонаву ташкилотхо, ки тобеон дораду 

муттасаддии кабули карор аст. 

$A) Менечер; 

$B) Сохибкор; 

$C) Донишҷу; 

$D) Бонкдор; 

$E) Муҳандис; 



 

@47.Таҳвил дар истеҳсолот чиро мефаҳмонад? 

$A) фаъолиятест, ки бештар ба додани ҳуқуқи таъминкуни бо молҳои 

моддӣ мебошад; 

$B) ин фуруши мол мебошад; 

$C) ин истеъмоли мол мебошад; 

$D) шароити меҳнат; 

$E) собиқаи кори; 

 

@48.Кадом олим назарияи идоракуниро бо номи «бюрократия» 

пешниход намудааст? 

$A) Макс Вебер; 

$B) Рудаки; 

$C) Фороби; 

$D) Шариф; 

$E) В. Ленин; 

 

@49.Максади асосию умуми ва ё маънои мавчудияти корхона номида 

мешавад. 

$A) Миссия; 

$B) Стратегия; 

$C) Мотив; 

$D) Тактика; 

$E) Норозиги; 

 

@50.Мафҳуми менеҷерро шарҳ диҳед 

$A) Корманди масъули корхонаву ташкилотҳо, ки тобеон дораду 

муттасаддии қабули қарор аст; 

$B) Корманде, ки аъзои кумита мебошад; 

$C) Намоянда дар мамлакати дигар; 

$D) Корманди шўъбаи корхонаи тиҷоратӣ; 

$E) Гуруҳи дуюм; 

 

@51.Унсурҳои истеҳсолот кадомҳоянд? 

$A) ин ҳама захираҳои моддӣашёвӣ мебошанд: предметҳои меҳнат, 

воситахои истеҳсолот ва меҳнати зинда; 

$B) доираи функсионалии фаъолияти корхона, омилҳои истеҳсолот; 

$C) ин неъматҳои иқтисодии истифодашаванда, ё ин захираҳо; 



$D) тахасус; 

$E) собиқаи кори; 

 

@52.Натичахои баходихии хайати кормандон барои ҳалли 

масъалахои зерин зарур мебошад: 

$A) интихоби кадрхо, баходихии сифатхои шахсии номзадон, баходихии 

тахассуси номзадон; 

$B) барои муайян намудани сохтори идоракунӣ; 

$C) барои нақшагирии истеҳсолот; 

$D) гуруҳи дуюм; 

$E) колектив; 

 

@53.Кадом олим «Аҳроми ниёзхои инсон» ро пешниход кардааст? 

$A) Абрахам Маслоу; 

$B) Фредерик херсбер; 

$C) Карл Маркс; 

$D) Фредерик Тейлор; 

$E) Шарифи Ашур; 

 

@54.Сикли истехсоли аз вакти чунин амалиётхо иборат аст.  

$A) Мачмўи вакти ичроиши амалиётхои дарозтарин; 

$B) Мачмўи вакти ичроиши; 

$C) Амалиётхои технологи, корхо; 

$D) Амалиётхои технологи; 

$E) Амалиётхои бонкӣ; 

 

@55.Вазифаи нигоҳубинии дастгоҳҳо ин. 

$A) Тоза нигоҳ доштани дастгоҳҳу аграгетҳо, равған молидани онҳо 

мебошад; 

$B) Назорат намудани кори дастгоҳҳо; 

$C) Аниқ намудани ҳаҷми корҳои таъмирӣ мебошад; 

$D) Аз нав барқарор намудани деталҳо ва қисмҳои; 

$E) Пешгирӣ намудани пеш аз вақт; 

 

@56.Ҳадафи асосии чалби номзадхо ба корхона дар чист? 

$A) ин ташкил намудани захираи эхтиётии онхо ба чойхои корӣ; 

$B) ба нафақа баромадани баъзе кормандон; 

$C) сухбати пешаки бо номзад; 



$D) гуруҳи дуюм; 

$E) интизом; 

 

@57.Идоракунии маркетинг ин: 

$A) намуди фаъолияти инсонӣ мебошад, ки бо воситаи мубодила ба 

қонеъсозии эҳтиёҷоту талаботи истеъмолкунандагон равона гардидааст; 

$B) таҳлил, банакшагирӣ, дар амал татбиқ намудан ва назорат аз болои 

чорабини; 

$C) собиқаи кори; 

$D) ашхоси мутассадии ширкат мебошанд, ки таҳлили иттилот; 

$E) мураккаб; 

 

@58.Гуруххои расми ва ғайрирасми аз хамдигар чи тафовут доранд? 

$A) Гуруххои расми дар асоси тартибот ва коидахои амалкунандаи 

корхона созмон дода мешаванд. Гуруххои ғайрирасми бошанд, аз чониби 

гурухи одамон ба таври номуташаккил пайдо мегарданд; 

$B) Тафовут надоранд; 

$C) Гуруххои расми аз чониби макомоти идоракунии давлати ташкил 

карда мешаванд; 

$D) Гуруххои ғайрирасми бошанд, аз чониби иттифокхои касаба созмон 

меёбанд; 

$E) Гуруххои расмй бо хохиши менечерони зинаи оли ва гуруҳҳои 

ғайрирасми; 

 

@59.Ҷараёни табии чист? 

$A) бе иштироки инсон иҷро карда мешавад; 

$B) бо иштироки инсон иҷро карда мешавад; 

$C) боиштироки техника иҷро карда мешавад; 

$D) собиқаи кори; 

$E) мутахасис; 

 

@60.Агар дар корхона 40 нафар фаъолият намоянд, пас ин корхона: 

$A) хурд; 

$B) давлатӣ ба ҳисоб меравад; 

$C) калон; 

$D) бузург; 

$E) паст; 

 



@61.Мафхуми «функсия»и идоракуни тарчумаи кадом вожа аст? 

$A) “Function”; 

$B) “Конфликт”; 

$C) “Conflictus”; 

$D) “Strategius”; 

$E) “Кадр”; 

 

@62.Услуби рохбарие, ки бештар ба мутамарказонии хокимияту 

яккасардори ва ташкили кор бо рох додани супориши катъи аз 

чониби рохбари авали корхона, назорати доими дар иҷрои 

супоришу фармонхо такя мекунад, номида мешавад. 

$A) Услуби автократи; 

$B) Услуби осон; 

$C) Услуби мушкил; 

$D) Чунин услуб вучуд надорад; 

$E) Услуби мураккаб; 

 

@63.Низоми идоракунии кормандон аз кадом кисматхо иборат аст? 

$A) Ташаккули хайати кормандон, истифодаи кормандон; устувории 

хайати кормандон; 

$B) Накднагирии кадрҳо, бехсозии муҳити маънави-рухи; 

$C) Интихоби кадрхо, чобачогузории кадрхо; 

$D) Баходихии кормандон, назорати кори кормандон; 

$E) Банакшагирии кормандон, ҳаёти онҳо; 

 

@64.Карорхои идоракунй аз руи нишонахо чудо мешаванд ба: 

$A) иктисодӣ, ичтимоӣ, технологӣ; 

$B) стратегӣ, тактикӣ ва таъчилӣ; 

$C) назоратӣ, ташкилӣ, далелнокӣ; 

$D) сатхи кабул, сатхи таъсиррасонӣ; 

$E) маҳорат; 

 

@65.Асосгузори менечменти илми кист? 

$A) Фредерик Тейлор; 

$B) Генри Форд; 

$C) Анри Файо; 

$D) Владимир Ленин; 

$E) Карл Маркс; 



 

@66.Аз вариантҳоӣ зерин таърифи усулҳои идоракуниро интихоб 

намоед. 

$A) Маҷмўи тарзу воситаҳои таъсиррасонии субъектӣ идоракунанда ба 

объекти идорашаванда барои ба даст овардани мақсадҳои муайяни 

корхона; 

$B) Маҷмуи тартиботи рохбарикунанда, коидахои асосй ва меъёри 

рафтор; 

$C) Амали муқаррар намудан ё интихоби мақсаду миссияи корхона ва 

тарҳрези; 

$D) Фаъолияти мақсадноке, ки бо ёрии он роҳбарону менеҷерон ба 

объект; 

$E) Гуруҳи давлат; 

 

@67.Сарчашмахои маълумоти сотсиологи: 

$A) Мушоидахо, пурсишномахо, мусохибахо; 

$B) Собиқаи кори; 

$C) Маълумотхои омори; 

$D) Мухокимаи дастачамона; 

$E) Сатҳи зиндаги; 

 

@68.Ба таркиби мухити дохилии корхона шомиланд: 

$A) воситаҳои истеҳсолот, ахбор, сармоя, ҳайати кормандон; 

$B) воситаҳои истеҳсолот, сармоя, ҳайати кормандон, омилҳои сиёсӣ; 

$C) ҳайати кормандон, омилҳои демографӣ, сармоя; 

$D) сармоя, ахбор, воситаҳои истеҳсолот, истеъмолкунандагон; 

$E) низоми нишондиҳанда; 

 

@69.________субъекти мустакили хочагидори буда, барои тавлид ва 

фуруши махсулот ва ичрои хар гуна хадамот бо максади ба даст 

овардани фоида ва конеъ намудани талаботи истеъмолгарон дар 

бозор фаъолият мекунад. 

$A) Корхона; 

$B) Гипермаркет; 

$C) Собиқаи корӣ; 

$D) Аукцион; 

$E) Хизмат; 

 



@70.Сарчашмахои хокимиятро нишон дихед. 

$A) Шахси ва ташкили; 

$B) Инфироди; 

$C) Назорат; 

$D) Иктисоди; 

$E) Иҷтимои; 

 

@71.Ба саноати вазнин дохил мешаванд. 

$A) металлургия; 

$B) саноати гўшту шир; 

$C) саноати нассоҷӣ; 

$D) саноат; 

$E) саноати хурокворӣ; 

 

@72.Захирахои иктисодии корхонаро нишон дихед? 

$A) Мехнатӣ, моддӣ, молиявӣ, кобилияти сохибкорӣ, иттилоот; 

$B) Молияви, мехнати, зеризамини, об, иттилоот; 

$C) Арзёбии натиҷа; 

$D) Иттилоот, кормандон; 

$E) Натиҷа; 

 

@73.Баходихии корманд чист? 

$A) баходихии корманд ин тартибу коидахоест, ки бо максади муайян 

намудани мувофикати дарачаи тахассус; 

$B) баходихии тахассуси номзадон; 

$C) баходихии сифатхои шахсии номзадон; 

$D) арзёбии натиҷа; 

$E) сифатхои шахсии коргар, натичахои микдор; 

 

@74.Аризаи корманди шуъбаи фуруши корхона кадом намуди 

хуччат мебошад? 

$A) Шахсӣ; 

$B) Ғайра; 

$C) Пурсиш; 

$D) Фармоиши; 

$E) Ҳамааш; 

 

@75.Накшаи стратегии корхона ин.  



$A) накшаи корхона барои 5 10 соли пешомад аст; 

$B) мачмўи коркардхои илми мебошад; 

$C) барномаи дарозмуддати тараккиёт аст; 

$D) мачмўи максадхои асосии корхона ва воситахои асосии; 

$E) арзёбии натиҷа; 

 

@76.Менеҷерони истеҳсолӣ кистанд? 

$A) Менеҷерони истеҳсолӣ шахсонеанд, ки фаъолияташон аз ҷониби 

рохбарият муайян гардида, ба идоракунии истеҳсолот ва қабули қарорҳо 

дар ин самт равона гардидааст; 

$B) Менеҷерони истеҳсолӣ шахсонеанд, ки фақат бо қабули қарорҳо 

машғуланд; 

$C) Менеҷерони истеҳсолӣ шахсонеанд, ки ба нақшагирӣ машғуланд; 

$D) Менеҷерони истеҳсолӣ шахсонеанд, ки фурўшро идора мекунанд; 

$E) Арзёбии натиҷа; 

 

@77.Ба истеҳсолоти ёрирасон ва хизматрасон дохил мешавад. 

$A) Хоҷагии таъмири, асбобу олотсози, энергетики, нақлиёти, таъминоти 

модди техники; 

$B) Сехҳои тайёркуни, коркард ва чамъсози; 

$C) Шўъбахои механики ва энергетики; 

$D) Шўъбахои иктисоди ва бозоршиноси; 

$E) Маҳорат; 

 

@78.Ҷараёни истеҳсолӣ дар корхона ба чунин марҳилаҳо тақсим 

намудан мумкин аст. 

$A) Тайёрӣ, коркард ва ҷамъсозӣ; 

$B) Мураккабии; 

$C) Меҳнат воситаҳои меҳнат; 

$D) Оммавӣ, гурўҳӣ ва воҳидӣ; 

$E) Технологӣ ва табиӣ; 

 

@79.Ба истеҳсолоти ёрирасон ва хизматрасон дохил мешавад. 

$A) Хоҷагии таъмирӣ, асбобу олотсозӣ, энергетикӣ, нақлиётӣ, таъминоти 

моддӣ техникӣ; 

$B) Сехҳои тайёркунӣ, коркард ва ҷамъсозӣ; 

$C) Шўъбаҳои ҳисобдорӣ ва меҳнат; 

$D) Шўъбаҳои механикӣ ва энергетикӣ; 



$E) Шўъбаҳои иқтисодӣ ва бозоршиносӣ; 

 

@80.Стратегия ин? 

$A) накшагирии дарозмуддати корхона аст; 

$B) накшагирии пасмуддати корхона аст; 

$C) накшагирии кутохмуддати корхона аст; 

$D) арзёбии натиҷа; 

$E) собиқаи кори; 

 

@81.Сиёсати кадрхо чиро мефаҳмонад? 

$A) ин хамон максаду вазифахое мебошанд, ки тавассути мехнати 

максадноки кормандони корхона дар як давраи муайян халлу фасл 

мегарданд; 

$B) Ин кор бо кадрҳои ҷавон; 

$C) Ин ҳаракати кормандон дар корхона; 

$D) шароити меҳнат; 

$E) ин хамон максаду вазифахои шахсии одамон мебошад; 

 

@82.Молрасонӣ тавассути наклиёт гуфта чиро мефаҳмед? 

$A) фаъолиятест, ки ба кашонидани молҳо аз як ҷой ба ҷойи дигар бе 

тағйирот ворид сохтан ба таркиби молҳои моддӣ равона шудааст; 

$B) фаъолиятест, ки ба соҳаи нақлиёти мусофиркашонӣ; 

$C) фаъолиятест, ки ба кашонидани молҳо аз як ҷой ба ҷои дигар; 

$D) Ин ҳаракати кормандон дар корхона; 

$E) арзёбии натиҷа; 

 

@83.Яке аз унсурҳои муҳимтарини сохтори ташкилии идоракунӣ 

кодом аст? 

$A) Алоқаҳо; 

$B) Бахшҳо; 

$C) Принсипҳо; 

$D) Функсияҳо; 

$E) Филиалҳо; 

 

@84.Ба мухити дохилии корхона шомиланд: 

$A) воситахои истехсолот, ахбор, сармоя, хайати кормандон; 

$B) воситахои истехсолот, сармоя, хайати кормандон, омилхои сиёсӣ; 

$C) хайати кормандон, омилхои демографи, сармоя; 



$D) сармоя, ахбор, воситахои истехсолот, истеъмолкунандагон; 

$E) омилҳои истеҳсолот, омилҳои демографи; 

 

@85.Намудхои пайвастшавии амалиётхоро номбар кунед. 

$A) Се намуди пайвастшавии амалиётхо мавчуд аст: пай дар пай ичро 

шудани амалиётхо, параллелӣ ичро шудани амалиётхо ва параллелию 

пай дар пай иҷро шудани амалиётҳо; 

$B) Параллелӣ ва параллелию пай дар пай ичро шудани амалиётхо; 

$C) Пай дар пай ва параллелӣ ичро шудани амалиётхо; 

$D) Параллелию пай дар пай ичро шудани амалиётхо; 

$E) Шаш намуди пайвастшави вучуд дорад; 

 

@86.Ба соҳаҳои саноати сабук дохил мешаванд: 

$A) саноати хуроквори; 

$B) саноати сузишвори; 

$C) саноати гўшту шир; 

$D) металлургия;  

$E) саноати нассоҷӣ; 

 

@87.Раванди интихоб ва ба кор кабул кардани кадрхо дар корхонахо 

кадом зинахоро дар бар мегирад? 

$A) сухбати пешаки бо номзад, пур кардани пурсишнома, гузаронидани 

санчишхои махсус ва хатмии тести, талаб кардани тавсияхо ба номзадон 

ва тахлили одилонаи онхо;  

$B) азназаргузаронии тибби, кабул ба кор ва чобачогузории кадрхо аз руи 

чадвали мансабии корхона; 

$C) қабул ва тарбияи кадрҳо. 

$D) азназаргузаронии тибби;  

$E) кабул ба кор ва чобачогузории кадрхо; 

 

@88.нишондихандахои хачми истехсоли махсулот, чунинанд. 

$A) нишондиҳандаҳои аслӣ(натурали); 

$B) нишондихандахои арзишӣ; 

$C) нишондихандахои мехнатӣ; 

$D) нишондиҳандаҳои гайри меҳнати; 

$E) нишондихандахои шарти асли; 

 

@89.Равияи асосии мактаби «Муносибатхои инсони» ро нишон 



дихед. 

$A) Зохир намудани диккати махсус ба омили инсони дар чараёни 

идоракуни; 

$B) Пешниход намудани рухсатии 36 руза ба кормандон; 

$C) Интихоби озодонаи рохбари корхона; 

$D) Омузиши техникаю технологияи пешкадам аз чониби кормандони 

корхона; 

$E) Омузиши технологияи кадрӣ; 

 

@90.Намудхои асосии низои дохиликорхонавиро нишон дихед. 

$A) Амуди, уфуки, хаттифунксионали, накши; 

$B) Амуди, хатти, матрисави, дивизонали; 

$C) Хатти, баинишахеи, фармоиши, ташкили; 

$D) Ичтимои, иктисоди, сиёси, фарханги; 

$E) Фарҳанги,иҷтимоӣ,тиҷоратӣ; 

 

@91.Менечер кист? 

$A) Корманди масъули корхонаву ташкилотхо, ки тобеон дораду 

муттасаддии кабули карор аст;  

$B) Корманди шўъбаи молиявию хисобдории корхонаи тичорати;  

$C) Намояндаи босалохияти як мамлакат дар мамлакати дигар;  

$D) Корманде, ки аъзои кумитаи иттифоқи касабаи корхона мебошад; 

$E) Шахсе,ки дар корхона фаъолият мекунад; 

 

@92.Накшаи фурўш бо бастани кадом намуди шартномахо асоснок 

карда мешавад.  

$A) бо шартномахои фармоиши; 

$B)бо шартномахои пешниходхои озмуни; 

$C) бо шартномахои хариди ашёи хом ва масолеххо;  

$D) бо шартномахои бисёртарафа;  

$E) бе шартнома асоснок мешавад; 

 

@93.Вобаста ба ҳаҷм ташкилотҳо мешаванд:  

$A) хурд, миёна, калон;  

$B) давлатӣ;  

$C) ҷамъиятӣ, мардумӣ ва давлатӣ;  

$D) тиҷорати ва гайритиҷоратӣ; 

$E) хусусӣ;  



 

@94.Низоъ чист? 

$A) Бархурди акидахо ва рафтори баини субъектхои корхона, ки амали як 

тараф бар хилоф ё ба инобат нагирифтани манфиатхои тарафи дигар аст; 

$B) Чараёни мубодилаи иттилоот дар баини кормандони 

рохбарикунандаи корхона; 

$C) Низоъ ин усули идоракуние мебошад, ки дар доираи он рохбарон 

хокимияти худро нисбати тобеон амали мегардонанд; 

$D) Функсияи менечмент, ки кормандонро барои ноил шудан ба максаду 

миссияи корхона хавасманд мегардонад; 

$E) Бархурди ақидаҳо; 

 

@95.Ба ҳайати кормандони гайрисаноати киҳо шомиланд? 

$A) кормандони муассисахои мактабию томактаби; 

$B) кормандони савдои хуроки умуми, хочагихои манзили, муассисахои 

тандурустиву солимгардони, муассисахои мактабию томактаби, мадании 

дар баланси корхона мавчудбуда; 

$C) кормандони хочагихои манзили; 

$D)Муқаррар намудан ва интихоби мақсаду миссияи корхона, тарҳрезии 

барнома ва стратегияи тараққиёти иқтисодии он; 

$E) Ҳавасмандгардонии кормандон ба натиҷаҳои баланди меҳнат ва 

истеҳсолот, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо; 

 

@96.Ташкил ҳамчун функсияи менеҷмент кадом вазифаҳоро амалӣ 

мегардонад? 

$A) Фароҳам сохтани шароити мусоид барои кори самараноки якҷояи 

одамон, амалӣ намудани нақшаҳои корхона ва ба даст овардани 

мақсадҳо; 

$B) Муқаррар намудан ва интихоби мақсаду миссияи корхона, тарҳрезии 

барнома ва стратегияи тараққиёти иқтисодии он; 

$C) Ҳавасмандгардонии кормандон ба натиҷаҳои баланди меҳнат ва 

истеҳсолот, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо; 

$D) Муқаррар намудани миссияи корхона, интихоби шаклҳои асосии 

мубодилаи иттилоот, пешниҳоди роҳбарон ба рухсатии меҳнатӣ; 

$E) Функсияи менечмент, ки кормандонро барои ноил шудан ба максаду 

миссияи корхона хавасманд мегардонад; 

 

@97.Се шакли менечменти стартеги вучуд дорад, кадомхоянд? 



$A) стратегияи мунтазами, инкишофи, мухофизати; 

$B) стратегияи тахлили, инкишофи, мухофизати; 

$C) стратегияи максадноки, инкишофи, мухофизати; 

$D) стратегияи фаъол ва гайрифаъол; 

$E) тактикаи максадноки, инкишофи, мухофизати; 

 

@98.Оинномаи корхона ба кадом намуди усулҳои маъмурии 

идоракунӣ дохил мешав ад? 

$A) Таъсиррасонии ташкилӣ; 

$B) ҷавобгарии маъмурӣ; 

$C) Таъсиррасонии фармоишӣ; 

$D) Таъсиррасонии маъмурӣ; 

$E) стратегияи максадноки, инкишофи, мухофизати; 

 

@99.Қонуниятхои асосии идоракуни кадомхоянд: 

$A) Ягонагии низоми идоракуни, мутаносибии истехсолот ва идоракуни, 

мутамарказонидан ва идоракунии ғайримарказони, хамохангсозии 

низомхои идоракунанда ва идорашаванда; 

$B) хамохангсозии низомхои идоракунанда ва идорашаванда, 

самаранокии идоракуни, мутаносибии истехсолот ва идорауни, ягонагии 

низоми идоракуни; 

$C) Максаднок будан; ягонагии низоми идоракуни, хавасмандгардонии 

модди ва маънави, хамохангсозии низомхои идоракунанда ва 

идорашаванда; 

$D) Ягонагии низоми идоракуни, хавасмандгардонии модди ва маънави, 

самаранокии идоракуни, максаднок будан; 

$E) ин доираи функсионалии фаъолияти корхона, омилҳои истеҳсолот, 

унсурҳои истеҳсолот; 

 

@100.Ҷараёни технологӣ чист? 

$A) қисмати асосӣ ва муҳимтарини ҷараёни истеҳсолӣ мебошад, ки 

бевосита ба тағйирёбии ҳаҷм, шакли геометрӣ ва ё таркиби физикӣ 

кимиёвии предметҳои меҳнат алоқамандӣ дорад; 

$B) ин доираи функсионалии фаъолияти корхона, омилҳои истеҳсолот, 

унсурҳои истеҳсолот; 

$C) ин маҷмўи ҷараёнҳои меҳнатӣ ва табии мебошад, ки дар натиҷаи 

омехтагардии онҳо ашё ва маводҳо ба маҳсулоти тайёр ва ё ягон намуди 

муайяни хизмат мубадал мегардад; 



$D) стратегияи максадноки, инкишофи, мухофизатӣ; 

$E) хамохангсозии низомхои идоракунанда ва идорашаванда; 

 

@101.Чанд функсияи бо хам алокаманди менечментро медонед? 

$A) Накшагири, созмондихи, назорат, мотиватсия; 

$B) Накшагири, ташкил, хамгирои, мотиватсия; 

$C) Накшагири, созмондихи, идоракуни, мотиватсия; 

$D) Идоракуни, мотиватсия, созмондихи, назорат; 

$E) Ташкил, хамгирои, мотиватсия, созмондихӣ; 

 

@102.Низоми принсипхо, усулхо ва воситахои идоракуни барои 

баланд бардоштани самаранокии истехсолот ва афзун намудани 

фоида маънидод шудааст таърифи кадом илм аст. 

$A) Менечмент; 

$B) Аудит; 

$C) Маркетинг; 

$D) Мотиватсия; 

$E) Стратегия; 

 

@103.Кабули карори рохбарй аз чунин омилхо иборат аст: 

$A) иерархия, гуруххои функсионалии максаднок, тартибдихии накшахо; 

$B) тадкикотбарӣ ва баходихӣ; 

$C) дарозмуддат ва кутохмуддат; 

$D) субъективӣ ва объективӣ. 

$E) ба таъмини кори харрўзаи корхона; 

 

@104.А.Файол» асосгузори кадом мактаб аст? 

$A) Асосгузори мактаби маъмури; 

$B) фаркият надоранд; 

$C) Асосгузори мактаби бюрократи; 

$D) Асосгузори мактаби илми; 

$E) Асосгузори мактаби идоракунӣ; 

 

@105.Накшаи фармоишхои чори ба чи нигаронида шудааст.  

$A) ба таъмини кори харрўзаи корхона; 

$B) ба таъмини истехсолоти 3 соли пешомад; 

$C) ба таъмини истехсолоти солона; 

$D) ба таъмини талаботи мавсимии истеъмолкунанда; 



$E) ба гурўҳи омилҳои таъсири инфиродӣ; 

 

@106.Истеъмолгарон ба кадом гурўҳи омилҳои муҳити берунӣ дохил 

мешаванд? 

$A) ба гурўҳи омилҳои таъсири мустаким; 

$B) ба гурўҳи омилҳои таъсири инфиродӣ; 

$C) ба ягон гурўҳи номбаршуда дохил намешавад; 

$D) ба гурўҳи омилҳои таъсири ғайримустақим; 

$E) ) ба таъмини талаботи мавсимии истеъмолкунанда; 

 

@107.Натичаи самаранокии ичтимоӣ дар чӣ ифода меёбад? 

$A) дар баланд конеъ гардии коргарон аз кори ичрошуда, бехтарсозии 

шароити мехнат, баландбардории некуахволии коргарон иборат 

мебошад; 

$B) ин ташкил намудани захираи эхтиётии чойхои корӣ; 

$C) мативатсия, роҳбарӣ, омўзиш, такмил, идоракунии хароҷот, озод 

намудани кормандон; 

$D) ин доираи функсионалии фаъолияти корхона, омилҳои истеҳсолот, 

унсурҳои истеҳсолот; 

$E) қисмати асосӣ ва муҳимтарини ҷараёни истеҳсолӣ мебошад, ки 

бевосита ба тағйирёбии ҳаҷм, шакли геометрӣ ва ё таркиби физикӣ 

кимиёвии предметҳои меҳнат алоқамандӣ дорад; 

 

@108.Тавре маълум аст, хамаи усулхои идоракуни аз руи 

мазмунашон ба се гурухи асоси тасниф мешаванд. Онхоро нишон 

дихед? 

$A) Усулхои иктисоди, маъмури ва ичтимоирухи; 

$B) Усулхои иктисоди, ичтимои ва илми; 

$C) Усулхои маъмури, ичтимои ва рухи; 

$D) Усулхои иктисоди, тахлили ва ичтимои; 

$E) Усулҳои маркетингӣ, риёзӣ, сиёсӣ; 

 

@109.Низоми хавасмандкунии иктисоди ба кадоме аз усулхои 

идоракуни дохил мешавад. 

$A) иктисод; 

$B)маъмури; 

$C) ичтимои-рухи; 

$D) ташкили; 



$E) модди ва маънавӣ; 

 

@110.Идоракунии кормандон ин______. 

$A) Яке аз бахшхои менечмент буда, мачмуи шарту усулхо ва тарзу 

воситахои таъсиррасони ба рафтор ва фаъолияти кормандон, 

самарабахш истифода бурдани неруи кори, кобилияти зехнии онхоро 

дар бар мегирад; 

$B) Функсия менечмент мебошад, ки кормандони корхонаву ташкилотро 

барои ноил гаштан ба миссияву макеад хавасманд месозад; 

$C) Низоми хислату рафтори рохбарон нисбати тобеон, мачмуи тарзу 

усулхои таъсиррасони ба фаъолияти мехнатии онхр идоракунии 

кормандон номида мешавад; 

$D) Мукаррар намудани миссияи корхона, интихоби шаклхои асосии 

мубодилаи иттилоот, пешниходи рохбарон ба рухсатии мехнати; 

$E) ба таъмини талаботи мавсимии истеъмолкунанда; 

 

@111.Банақшагирии кўтоҳмудат чанд соли пешомадро пешбинӣ 

менамояд. 

$A) то 1 сол; 

$B) танҳо 3 соли пешомадро; 

$C) 35 соли пешомадро; 

$D) 23 соли пешомадро; 

$E) 13 соли пешомадро; 

 

@112.Омили асосии хавасмандгардонии мехнати кормандон чист? 

$A) конеъ намудани ниёзхои гуногуни онхо; 

$B) Ахамият надодан ба натичахои мехнати онхо; 

$C) Ба вазифаи дигар гузаронидани кормандон; 

$D) Аз кор озод намудани кормандон; 

$E) Ба кор даъват намудани корманд; 

 

@113.нақшҳои асосии менеҷерро дар корхона нишон дихед. 

$A) байнишахсӣ, иттилоотӣ, доир ба қабули карор; 

$B) доир ба кабули карор, байналхалқӣ, иқтисодӣ; 

$C) байнишахсӣ, намояндагӣ, байналхалқӣ; 

$D) иттилоотӣ, ташкилӣ, рохбарӣ; 

$E) Аз кор озод намудани кормандон; 

 



@114.Омилҳои истеҳсолот кадомҳоянд? 

$A) ин неъматҳои иқтисодии истифодашаванда, ё ин захираҳое, ки барои 

қонеъ гардондани ниёзҳои инсони истифода бурда мешавад; 

$B) доираи функсионалии фаъолияти корхона, омилҳои истеҳсолот, 

унсурҳои истеҳсолот; 

$C) Омилҳои соҳибкорӣ; 

$D) Омилҳои тиҷоратӣ; 

$E) барои қонеъ гардондани ниёзҳои инсони нестанд; 

 

@115.Функсияи менечмент, ки кормандонро барои ноил шудан ба 

максаду миссияи корхона хавасманд мегардонад,__номида мешавад. 

$A) Мотиватсия; 

$B) Ташкил; 

$C) Нақшагирй; 

$D) Миссия; 

$E) Банақшагирӣ; 

 

@116.Зери мафҳуми___________истифодаи мақсадноки категория ва 

фишангҳои иқтисодӣ барои фароҳам овардани шароитҳои мусоиди 

хоҷагидорӣ фаҳмида мешавад. 

$A) Усулҳои иқтисодии идоракунӣ; 

$B) Усулҳои руҳии идоракунӣ; 

$C) Усулҳои иҷтимоии идоракунӣ; 

$D) Усулҳои маъмурии идоракунӣ; 

$E) Усулҳои сиёсӣ – идоракунӣ; 

 

@117.Ҷараёни ёрирасон чист? 

$A) ҷараёне мебошад, ки натиҷаҳои он дар ҷараёни асосӣ истифода 

мегардад ва ё раванди ҳаракати муътадили онро таъмин менамоянд; 

$B) бо иштироки инсон иҷро карда мешавад; 

$C) боиштироки техника иҷро карда мешавад; 

$D) доираи функсионалии фаъолияти корхона, омилҳои истеҳсолот, 

унсурҳои истеҳсолот; 

$E) усулҳои сиёсӣ – идоракунӣ; 

  

@118.Ташкилот ҳамчун институт чӣ маъно дорад? 

$A) ин ҷамъияти одамон мебошад, ки фаъолияти худро барои ноил 

шудан ба мақсадҳои муайян равона месозанд; 



$B) фаъолияти ба тағйир додани ҳолати физикӣ ва ё интелектуалии 

истеъмолкунанда равона шудааст; 

$C) субъекти махсуси хоҷагидорӣ мебошад, ки дар он ҷо зиёда аз ду 

нафар фаъолият мекунанд; 

$D) доираи функсионалии фаъолияти корхона, омилҳои истеҳсолот, 

унсурҳои истеҳсолот; 

$E) Сохтори ибтидоии корхона мебошад; 

 

@119.Сех ин. 

$A) Қисмати корхона буда, дар он коргар ё гурўҳи коргарон амалиётҳои 

ба истеҳсоли маҳсулот вобастаро иҷро менамоянд; 

$B) Қисми маъмурӣ, истеҳсолии корхона буда, дар он намуди маҳсулот ё 

қисми он иҷро карда мешаванд; 

$C) Сохтори ғайри сехии идоракунии истеҳсолот мебошад; 

$D) Сохтори ибтидоии корхона мебошад; 

$E) Таносуби шумораи кормандон ва майдони ишғолкардаи онҳо 

мебошад; 

 

@120.Омилҳои дохилии корхона ин 

$A) фондҳои асосии, коргарон, сармоя, маълумот, мақсад; 

$B) директор, коргаррақибон, давлат; 

$C) дастгоҳ, таҳҷизот, маҳсулоти тайёр, даромад; 

$D) сармояи оинномавии корхона; 

$E) сармояи молиявии корхона; 

 

@121.Сабабхои асосии cap задали низоъро дар корхонахо ба 2 гурух 

чудо мекунанд. Онхоро номбар кунед? 

$A) Бо гуноҳи рохбарон ва тобеон; 

$B) Бо гунохи тобеон ва ракибон; 

$C) Бо гунохи истеъмолгарон ва роҳбарон; 

$D) Бо гунохи истеъмолгарон ва рақибон; 

$E) Назорати сифати маҳсулот; 

 

@122.Ҷараёни асосӣ чист? 

$A) ҷарёни истеҳсоли маҳсулоти ба нақшаи корхона ва таъиноти махсус 

мувофиқ; 

$B) раванди ҳаракати муътадили молро таъмин менамоянд; 

$C) назорати сифати маҳсулот; 



$D) Амали пешгўӣ ва асоснок намудани мақсаду мароми корхона ва 

роххои афзалиятдору камхарҷи ба даст овардани он; 

$E) Маҷмўи тарзу воситахои таъсиррасонии субъекти идоракунанда ба 

объекти идорашаванда барои ба даст овардани мақсадхои муайяни 

корхона; 

 

@123.Маълум аст, ки дар менеҷменти муосир се нуқтаи назари асоси 

ҷой дорад. Онҳоро номбар кунед. 

$A) чараёни, системави, холати; 

$B) Фаври, холати, системави; 

$C) Системави, фаври, чараёни; 

$D) Инсони, рухи, ичтимои; 

$E) иҷтимои, иктисоди, ташкилӣ; 

 

@124.Низоми хавасмандкунии иктисодй ба кадоме аз усулхои 

идоракунй дохил мешавад? 

$A) иктисодй; 

$B) ташкилй; 

$C) ичтимой-рухй; 

$D) маъмурй; 

$E) Инсонӣ; 

 

@125.Омилҳои муҳити берунии корхона ба омилҳои таъсири ..... ва ... 

чудо мешаванд. 

$A) мустақим ва ғайримустақим; 

$B) Комил ва нокомил; 

$C) Оддӣ ва мураккаб; 

$D) Инфиродӣ ва коллективӣ; 

$E) Дохилию беруна; 

 

@126.Намудхои асосии низоъро дар корхона номбар кунед. 

$A) Дохили-шахси, байни-шахси, баини шахс ва гуруҳ дохили-гурухи, 

баинигурухи, дохиликорхонави; 

$B) Дохили-шахси, дохиликорхонави, баиникорхонави, баинигурухи, 

баини гуруҳ ва корхона; 

$C) Дохили-ташкилоти, баиниташкилоти, баинигурухи, баинишахси, 

баини шахс ва ташкилот; 

$D) Дохилиташкилоти, баиниташкилоти, баинигурухи, 



дохиликорхонави, баини шахс ва гуруҳ; 

$E) Инфиродӣ ва коллективӣ; 

 

@127.Функсияхои менечмент ин- 

$A) Фаъолияти максаднокие, ки бо ёрии он дар корхонаву ташкилотхо 

менечерон ба объекти идорашаванда таъсир мерасонад; 

$B) Мачмўи тартиботи рохбарикунанда, коидахои асоси ва меъёрии 

рафтори кормандон, ки макомоти идоракунии корхона истифода 

мебаранд; 

$C) Амали пешгўӣ ва асоснок намудани мақсаду мароми корхона ва 

роххои афзалиятдору камхарҷи ба даст овардани он; 

$D) Мачмўи тарзу воситахои таъсиррасонии субъекти идоракунанда ба 

объекти идорашаванда барои ба даст овардани мақсадхои муайяни 

корхона; 

$E) Интихоби услуби идоракунӣ бо мақсади таъсир расонидан ба 

рафтори кормандон; 

 

@128.Қарор чист? 

$A) Интихоби ин ё он амал аз алтернативаи мавҷуда; 

$B) Ҳамаи ҷавобҳои боло нодурустанд; 

$C) Функсияи менеҷмент мебошад, ки кормандонро барои ноил гаштан 

ба мақсадҳои корхона ҳавасманд месозад; 

$D) Интихоби услуби идоракунӣ бо мақсади таъсир расонидан ба 

рафтори кормандон; 

$E) Амали пешгўӣ ва асоснок намудани мақсаду мароми корхона ва 

роххои афзалиятдору камхарҷи ба даст овардани он; 

 

@129.Вобаста ба фаъолият чунин намудҳои корхонаҳо аст. 

$A) технологӣ, истеҳсолӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, иҷтимоӣ, миёнаравӣ; 

$B) идоравӣ; 

$C) иқтисодию иҷтимоӣ; 

$D) истеҳсолию тиҷоратӣ; 

$E) технологию истеҳсолӣ; 

 

@130.Мачмуи тартиботи рохбарикунанда, қоидахои асосӣ ва меъёри 

рафтори кормандон, ки мақомоти идоракунии корхона истифода 

мебаранд, номида мешавад. 

$A) Принсипхои идоракуни; 



$B) Функсияхои идоракуни; 

$C) Усулхои идоракуни; 

$D) карорхои идоракуни; 

$E) Қонуниятҳои идоракунӣ; 

 

@131.Ҷои кор оддист агар. 

$A) Таносуби шумораи кормандон ва майдони ишғолкардаи онҳо 

баробар бошад; 

$B) Коргар ё гурўҳи коргарон амалиётҳои ба истеҳсоли маҳсулот 

вобастаро иҷро намоянд; 

$C) Якчанд коргар як агрегатро идора кунад; 

$D) Як коргар як таҷҳизотро идора кунад; 

$E) Як коргар якчанд дастгоҳро идора кунад; 

 

@132.Низоми хавасмандкунии иҷтимои ба кадоме аз усулхои 

идоракуни дохил мешавад. 

$A) ичтимои-рухи; 

$B) маъмур; 

$C) ташкили; 

$D) иктисоди; 

$E) идоравӣ; 

 

@133.Намудхои асосии назоратро аз руи вакт муайян намоед. 

$A) Пешакй, чорй, хотимавй; 

$B) Молияви, фаври, пешаки; 

$C) Пешакй, чорй, стратеги; 

$D) хотимавй, фаврй, маъмурй; 

$E) Ташкили, идоравӣ, молиявӣ; 

 

@134.Натичаи самаранокии иктисодӣ дар чӣ ифода меёбад? 

$A) дар самараи иктисодӣ, ки дар баландшавии даромад, пасткунии 

харочот, баландбардории сифат ва ғ. ба хисоб мераванд; 

$B) ташкил намудани захираи эхтиётии кормандон ба чойхои корӣ бо 

назардошти тагйиротхои ташкилӣ ё кадрӣ дар солхои оянда; 

$C) баланд конеъ гардии коргарон аз кори ичрошуда; 

$D) функсияхои идоракуни; 

$E) Пешакй, чорй, стратеги; 

 



@135.Ҷараёни ташаккули кадрхои корхона аз кадом морҳила огоз 

меёбад? 

$A) Накшагирии кадрхо; 

$B) Аттестатсияи кадрхо; 

$C) Хавасмандгардонии мехнат; 

$D) Муаян намудани эхтиёч ба кадрхо; 

$E) Молияви, фаври, пешаки; 

 

@136.Конуниятхои асосии рохбари инхоянд: 

$A) Ягонагии низоми идоракуни, мутаносибии истехсолот ва идоракуни; 

$B) мутамарказонидан ва идоракунии ғайримарказони, хамохангсозии 

низомхои идоракунанда ва идорашаванда; 

$C) Максаднок будан, ягонагии низоми идоракуни, хавасмандгардонии 

модди ва маънави, хамохангсозии низомхои идоракунанда ва 

идорашаванда; 

$D) хамохангсозии низомхои идоракунанда ва идорашаванда, 

самаранокии идоракуни, мутаносибии истехсолот ва идоракуни, 

ягонагии низоми идоракуни; 

$E) Ягонагии низоми идоракуни, хавасмандгардонии модди ва маънави, 

самаранокии идоракуни, максаднок будан; 

 

@137.Амали мукаррар намудан ё интихоби максаду миссияи 

корхона, тарҳрезии барнома ва стратегияи тараккиёти иктисодии 

он функсияи - номида мешавад. 

$A) кабули карор; 

$B) Накшагири; 

$C) Назорат; 

$D) Мотиватсия; 

$E) Ҳавасмандгардонӣ; 

 

@138.Мачмуи ботартиби зинахои идоракуни, ки алокамандии 

устуворро дар байни системахои идоракунандаву идорашаванда 

фарохам месозад ва барои расидан ба хадафхои нихоии корхона 

мусоидат мекунад, номида мешавад. 

$A) Сохтори ташкилии идоракуни; 

$B) Шуъбаю кисматхои корхона; 

$C) Зинахои идоракуни; 

$D) Бахшу чанбахои корхона; 



$E) Мукаррар намудани миссияи корҳона, интиҳоби шаклҳои асосии 

мубодилаи иттилоот, пешниҳоди роҳбарон ба рухсатии мехнат; 

 

@139.Маҷмўи ботартиби зинаҳои идоракунӣ, ки алоқамандии 

устуворро дар байни системаҳои идоракунандаву идорашаванда 

фароҳам месозад ва барои расидан ба ҳадафҳои ниҳоии корхона 

мусоидат мекунад, номида мешавад. 

$A) Сохтори ташкилии идоракунӣ; 

$B) Бахшу ҷанбаҳои корхона; 

$C) Зинаҳои идоракунӣ; 

$D) Шўъбаю қисматҳои корхона; 

$E) Кафедраҳо ,раёсатҳо.бахшҳо; 

 

@140.Зинахои идоракуниро номбар кунед. 

$A) Оли, миёна, поёнӣ; 

$B) Баланд, паст, миёна; 

$C) Якум, дуюм, сеюм; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) Поёнӣ, баланд, олӣ, миёна; 

 

@141.Ба хайъати кормандони саноатиистехсоли, ки бевосита бо 

фаъолияти асосии истехсоли сарукор доранд киҳо шомиланд? 

$A) Ба ин хамаи кормандони коргоху китъахои асоси, ёрирасон, 

хидматрасон, иловаги; 

$B) ташкилоту озмоишгоххои илмитадкикоти, технологи, ки дар баланси 

корхона мавчуданд ва инчунин кормандони тамоми шуъбаву хадамоти 

идоракуни ва хадамоти таъминоти дохил мешаванд; 

$C) кормандони хидматрасон ва ташкилоту озмоишгоххои илмӣ-

тадкикоти; 

$D) кормандони тамоми шуъбаву хадамоти идоракуни; 

$E) модернизатсияи дастгоҳҳо; 

 

@142.Таъмири асосӣ ин: 

$A) Таъмирест, ки дар вақти гузаронидани он тамоми қисмҳои агрегатҳо 

ҷудо карда мешаванд ва тамоми деталҳои хўрдашуда иваз карда 

мешаванд ва модернизатсияи дастгоҳҳо ҳам гузаронида мешавад; 

$B) Таъмири нисбатан мураккабтар буда, ҳаҷми кори он зиёдтар 

мебошад; 



$C) Таъмири нисбатан мураккабтар буда, ҳаҷми кори он зиёдтар 

мебошад, ғайр аз ин дар ин навъи таъмир дастгоҳҳо қисман ҷудо карда 

деталҳои хўрдашуда иваз карда мешаванд; 

$D) Ҳаҷми минималии таъмир мебошад, ки дар он ивазкунии деталҳо ва 

ба тартиб даровардани механизмҳо ба амал бароварда мешавад; 

$E) модернизатсияи дастгоҳҳо; 

 

@143.Намудҳои фаъолияти амалиётиро нишон диҳед. 

$A) истеҳсолот, таҳвил, молрасонӣ, хизматрасонӣ (сервис); 

$B) истеҳсолот, таҳвил, молрасонӣ; 

$C) таҳвил, молрасонӣ; 

$D) молрасонӣ, хизматрасонӣ (сервис); 

$E) истеҳсолот, таҳвил; 

 

@144.Накшаи фармоишхои кутохмуддат барои чанд сол пешбини 

мегардад.  

$A) барои 13 соли пешомад; 

$B) барои 23 соли пешомад; 

$C) барои 5 соли пешомад; 

$D) барои зиёда аз 2 соли пешомад; 

$E) на зиёда аз 2 соли оянда; 

 

@145.Тавре маълум аст, ҳамаи усулҳои идоракунӣ аз рўи 

мазмунашон ба се гурўҳи асосӣ тасниф мешаванд. Онҳоро номбар 

кунед. 

$A) Усулҳои иқтисодӣ, маъмурӣ ва иҷтимоӣ рўҳӣ; 

$B) Усулҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва илмӣ; 

$C) Усулҳои иқтисодӣ, таҳлилӣ ва иҷтимоӣ; 

$D)Усулҳои маъмурӣ, иҷтимоӣ ва рўҳӣ; 

$E) Усулҳои системавӣ,фаврӣ,ҷорӣ; 

 

@146.маълум аст, ки дар менеҷменти муосир се нуқтаи назари асоси 

ҷой дорад. Онхоро номбар кунед. 

$A) чараёнӣ, системавӣ, ҳолатӣ; 

$B) инсонӣ, рўҳӣ, иҷтимоӣ; 

$C) фаврӣ, холатӣ, системавӣ; 

$D) системавӣ, фаврӣ, ҷараёнӣ; 

$E) иқтисоди,таҳлилӣ,иҷтимоӣ; 



 

@147.Аз вариантнхои зерин таърифи усулхои идоракуниро интихоб 

намоед. 

$A) Маҷмуи тарзу воситахои таъсиррасонии субъекти идоракунанда ба 

объекти идорашаванда барои ба даст овардани максадхои муаяни 

корхона; 

$B) Маҷмуи тартиботи рохбарикунанда, кридахои асосй ва меъёри 

рафтори кормандон, ки макомоти идоракунии корхона истифода 

мебаранд; 

$C) Амали мукаррар намудан ё интихоби максаду миссияи корхона ва 

тархрезии барномаи тараккиёти иктисодии он; 

$D) Фаъолияти максадноке, ки бо ёрии он рохбарону менечерон ба 

объекти идорашаванда таъсир мерасонанд; 

$E) Инкишофи тақсимоти меҳнат; 

 

@148.Хусусияти хоси инкишофи идоракунии кормандон дар 

шароити имруза дар чист? 

$A) дар афзудани накш ва мавкеи одам дар системаи истехсолӣ мебошад; 

$B) тараққиёти илму техника; 

$C) инкишофи тақсимоти меҳнат; 

$D) тарақиёти фарҳанги корманд; 

$E) соҳаи маориф; 

 

@149.Ба истеҳсолоти моддӣ дохил мешаванд. 

$A) саноат, хоҷагии қишлоқ; 

$B) инкишофи тақсимоти меҳнат; 

$C) вазорати тандурстӣ; 

$D) маркетинг; 

$E) соҳаи маориф; 

 

@150.Мархилахои асосии иртиботро номбар кунед. 

$A) Тавлиди фикру андеша, интихоби шабака, тахвили хабар, тафсири 

хабар, алокаи баръакс; 

$B) Омузиши шабака, интихоби шабака, тахлили вариатхои тахвил, 

тахвил, тафсир; 

$C) Тавлиди фикру андеша, хамохангсози бо рохбарон, тахвили хабар, 

тафсири хабар, алокаи баръакс; 

$D) Тавлиди фикр, тахвили фикр, тафсири фикр, омузиши фикр, алокаи 



баръакс; 

$E) Патент, франчайзер, вексел; 

 

@151.Шаклҳои асосии ҳимояи моликияти зеҳнӣ. 

$A) Патент, ҳуқуқи муалиф, аломати молӣ; 

$B) Патент, франчайзер, вексел; 

$C) Ҳуқуқи муалиф, саҳмия чек, банкота; 

$D) Тавлиди фикр, тахвили фикр, тафсири фикр, омузиши фикр, алокаи 

баръакс; 

$E) инкишофи тақсимоти меҳнат; 

 

@152.Кадом услубхои рохбари вучуд дорад? 

$A) Автократи, демократи, либерали; 

$B) Демократи, сотсиалдемократи, либерали; 

$C) Автократи, сотсиалисти, либералдемократи; 

$D) Демократи, автократи, иктисоди; 

$E) тарақиёти фарҳанги корманд; 

 

@153.Яке аз унсурхои мухимтарини сохтори ташкилии идоракуни 

хайат кадом аст? 

$A) Алокахо; 

$B) Принсипхо; 

$C) Функсияхо; 

$D) Бахшхо; 

$E) Сохторхо; 

 

@154.Ташкилот ҳамчун корхона чӣ маъно дорад? 

$A) Ташкилот ҳамчун корхона субъекти махсуси хоҷагидорӣӣ мебошад, 

ки ба истеҳсоли мол, хизматҳо ва корҳо бо мақсади қонеъсозии талаботи 

ҷамъиятӣ ва гирифтани фоида дар асоси қонунгузории амалкунанда 

фаъолият менамояд; 

$B) Ташкилот ҳамчун корхона субъекти махсуси хоҷагидории байни 

давлатҳо мебошад; 

$C) Ташкилот ҳамчун корхона субъекти махсуси хоҷагидорӣ мебошад, ки 

дар он ҷо зиёда аз ду нафар фаъолият мекунанд; 

$D) Ташкилот ҳамчун корхона субъекти махсуси хоҷагидорӣ намебошад; 

$E) Ин арзиши аслии маҳсулот; 

 



@155.Маҳсулнокии меҳнат чист? 

$A) ин таносуби хами маҳсулот ба хароҷоти мехнат, мавод, таҷҳизот, 

энергетика, инчунин нисбат ба ҷамъи харҷи захирахо мебошад; 

$B) Ин арзиши аслии маҳсулот; 

$C) Ин фоида аз фурўш; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$E) даромад аз фўруши маҳсулот; 

 

@156.Назорат чист? 

$A) Системаи мушохида ва тафтиши ичрои нахшахое мебошад, ки дар 

асоси максадхои стратегии корхона тартиб дода шудааст; 

$B) Истифодаи принсипхои илми дар чараёни идоракунии корхонахо 

барои ноил шудан ба хосилнокии баланди мехнат; 

$C) Тархрезии зинахо ва гуруххои сохтори ташкилии идоракуни ва аник 

кардани хукуку ухдадорихои рохбарону тобеон; 

$D) чараёни хавасмандгардонии мехнат барои ноил шудан ба максадхои 

асосии корхона; 

$E) Пешгири намудани пеш аз вакт хўрдашавии кисмхои дастгоххо, 

саривакт таъмир кардани онхо; 

 

@157.Вазифаи нигохубинии дастгоҳҳо ин. 

$A) Тоза нигох доштани дастгохху аграгетҳо, равган молидани онҳо 

мебошад; 

$B) Пешгири намудани пеш аз вакт хўрдашавии кисмхои дастгоххо, 

саривакт таъмир кардани онхо; 

$C) Аз нав баркарор намудани деталхо ва қисмхои фарсудашудаи 

дастгоххоро дар бар мегирад; 

$D) Аник намудани хачми корхои таъмири мебошад; 

$E) «Контролинг ва мониторинг»; 

 

@158.Назоратро дар хорича бо кадом номҳо мешиносанд? 

$A) «Контролинг ва мониторинг»; 

$B) «Тренинг»; 

$C) «Контролёр»; 

$D) “Стратег”; 

$E) “Аудитор” ; 

 

@159.Иттилооти гуногун дар корхона, ба монанди ихтисори чоихои 



корӣ, чорахои нави чазодихӣ, истеъфои рохбарон, муносибати 

оилавии шахсони алохида ва ғ. бо воситаи кадом шакли иртибот 

паҳн мегарданд? 

$A) Тавассути иртиботи «рохбартобеон»; 

$B) Тавассути иртиботи расми; 

$C) Тавассути васоити ахбори умум; 

$D) Тавассути иртиботи ғаирирасмӣ; 

$E) Тавассути робита; 

 

@160.Истеҳсолот чист? 

$A) яке аз намудҳои фаъолияти амалиётӣ мебошад, ки ба тағйирдиҳии 

захираҳои мавҷуда ба маҳсулоти охирин ва фурўши он бо мақсади 

қонеъгардонии талаботи вуҷудошта равона гардидааст; 

$B) ин маҳсулоти охирин; 

$C) намудҳои фаъолияти амалиётӣ мебошад; 

$D) ҷараёни мубодилаи иттилоот дар байни кормандони 

рохбарикунандаи корхона; 

$E) ин захираҳои мавҷуда; 

 

@161.Ҷараёни истеҳсолот чист? 

$A) ин маҷмўи ҷараёнҳои меҳнатӣ ва табии мебошад, ки дар натиҷаи 

омехтагардии онҳо ашё ва маводҳо ба маҳсулоти тайёр ва ё ягон намуди 

муайяни хизмат мубадал мегардад; 

$B) қисмати асосӣ ва муҳимтарини ҷараёни истеҳсолӣ мебошад, ки 

бевосита ба тағйирёбии ҳаҷм, шакли геометрӣ ва ё таркиби физикӣ 

кимиёвии предметҳои меҳнат алоқамандӣ дорад; 

$C) ин неъматҳои иқтисодии истифодашаванда, ё ин захираҳое, ки барои 

қонеъ гардондани ниёзҳои инсони истифода бурда мешавад; 

$D) қонеъ гардондани ниёзҳои инсони истифода бурдашуда; 

$E) гирдгардиши ашёи хом ва воситахои гардон; 

 

@162.Низоми таъмир чунин корҳоро дар бар мегирад. 

$A) Азназаргузаронӣ, санҷиши дақиқи кори дастгоҳҳо, тоза кардан ва 

иваз намудани равғани онҳо; 

$B)Хизматрасонии байнитаъмирӣ; 

$C) Ҳамаи ҷавобҳои пешниҳодшуда дуруст аст; 

$D) Таъмири нақшавӣ даврагӣ (хурд, миёна ва асосӣ); 

$E) Нигоҳубинии дастгоҳҳо; 



 

@163.Сабабҳои бавуҷуд омадани зарар дар фаъолияти соҳибкорӣ? 

$A) зиёдшавии шумораи зиёди коргарон; 

$B) номувофиқии омилҳои истеҳсолот; 

$C) хароҷотҳои зиёди моддӣ; 

$D) Хизматрасонии байнитаъмирӣ; 

$E) Нигоҳубинии дастгоҳҳо; 

 

@164.Кадоме аз ибораҳои номбаршаванда бартариятҳои корхонаҳои 

хурдро ифода мекунад: 

$A) ба шароити бозор ба осони мутобиқ мешаванд; 

$B) ҳама ҷавобҳо дурустанд; 

$C) дараҷаи баланди хавфи таваккалиро соҳиб аст; 

$D) барои ташкили кор маблағҳои зиёд лозим аст; 

$E) дараҷаи баланди хароҷоти идоракуниро соҳиб аст; 

 

@165.Манбахои дохили ҷалби номзадҳоро номбар кунед. 

$A) ин кормандони худи корхона ё ташкилот мебошанд; 

$B) ин корманди ташкиллоти хориҷӣ; 

$C) ин корманди алохидаи беруна; 

$D) Ба вазифаи дигар гузаронидани кормандон; 

$E) резидентҳо ва ғайрирезидентҳо; 

 

@166.Омили асосии ҳавасмандгардонии меҳнати кормандон чист? 

$A) Қонеъ намудани ниёзҳои гуногуни онҳо; 

$B) Аҳамият надодан ба натиҷаҳои меҳнатӣ онҳо; 

$C) Аз кор озод намудани кормандон; 

$D) Ба вазифаи дигар гузаронидани кормандон; 

$E) резидентҳо ва ғайрирезидентҳо; 

 

@167.Тарчумаи калимаи менечмент аз забони англиси: 

$A) Идоракунӣ; 

$B) Ташкилот; 

$C) Реклама; 

$D) Мутобикатнамои; 

$E) Банақшагирӣ; 

 

@168.Низоми идоракунии кормандон аз кадом кисматхои таркиби 



иборат аст? 

$A) Ташакули хайати кормандон, истифодаи кормандон, устувории 

хайати кормандон; 

$B) Накднагирии кадрхо, бехсозии мухити маънави-рухи, таъмини 

кормандон бо манзил; 

$C) Баходихии кормандон, назорати кори кормандон, бозомузии 

кормандон; 

$D) Интихоби кадрхо, чобачогузории кадрхо, хавасмандгардонии кадрхо; 

$E) кабули карор; 

 

@169.Мафҳуми «кадрҳо»-ро шарҳ диҳед? 

$A) Қисми асосии кормандони муассисаву идораҳо; 

 $B) Қисми кормандони соҳаи техникӣ; 

$C) Тамоми ҳайати кормандони ташкилотҳо; 

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

$E) Кормандони техникӣ; 

 

@170.Захираи кадрҳо? 

$A) Гурўҳи (ҳайати) кормандони ташкилот ё дигар ходимон, ки дар 

натиҷҷаи омўзиш бартарияти касбӣ ва маҳорати онҳо муайян гардидааст 

ва мумкин аст, ки барои ишғоли вазифаҳои холӣ ё мансабҳои 

навтаъсисёфта пешниҳод карда шаванд; 

$B) Гурўҳи муташаккили кормандон; 

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

ғайричашмдошт пешбинӣ шудаанд; 

$D) Ҳайати кормандон, ки мутобиқи тартиби муқарраршуда аз тарафи 

мақоми ққонунгузор интихоб шуда, масъалаҳои муҳимтарини ҳаёти 

давлат ва ҷомеаро танзим мекунанд; 

$E) Ҳайати кормандоне, ки дар шуъбаҳои маорифи ноҳия, шаҳр ва 

вилоятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд; 

 

@171.Технологияи идоракунии ҳайат чист? 

$A) Воситаҳои танзим ва таъсиррасонӣ ба фаъолияти шахсро 

технологияи идоракунии ҳайат меноманд; 

$B) Истифодабарии технологияе, ки барои ҳалли маҷмўи ғғояҳо, идеяҳо, 

ақидаҳо ва нақшаи дурнамои таъминоти кадрии мақоми давлатӣ, 

ташкилот, муассиса, корхона ва ғайра хизмат мекунад, технологияи 

идоракунии ҳайат меноманд; 



$C) Воситаи дурусти интихоб, тарбия, ҷобаҷогузорӣ, идоракунии 

миқдорӣ ва сифатии кормандон буда, барои дар амал татбиқ намудани 

мақсади мақомоти давлатӣ ва таъмини фаъолияти самараноки он равона 

карда шудааст; 

$D) Маҷмўи фаъолияти пайдарҳами доимӣӣ, роҳҳо ва услубҳо мебошад, 

ки барои ба даст овардани иттилооти пурра имконият медиҳанд; 

$E) Маҷмуи фаъолият меошад; 

 

@172.Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ? 

$A) Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$D) Дастгоҳи Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@173.Аввалин маротиба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

хизмати давлатӣ» кай қабул шудааст? 

$A) 13 ноябри соли 1998; 

$B) 5 апрели соли 1900; 

$C) 9 сентябри соли 2000; 

$D) 10 октябри соли 1985; 

$E) 24 октябри соли 1972; 

 

@174.Озмун чист? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) Бар асоси усули рақобат муайян кардани натиҷаҳои кору фаъолият; 

$C) Усули махсуси интихоби кадрҳо ба мансабҳои муайян дар асоси 

қарори комиссияи озмун; 

$D) Тартиби интихоби номзадҳо барои ишғоли мансабҳои холии 

маъмурии хизмати давлатӣ бо роҳи муайян намудани дараҷаи 

мутобиқати онҳо ба талаботи тахассусии мансаби ишғолшаванда; 

$E) Ҷавобҳо дуруст нестанд; 

 

@175.Низоми хизмати давлатӣ? 

$A) Хизмати давлатии шаҳрвандӣ, ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ;  

$B) Хизмати давлатии шаҳрвандӣ ва ҳарбӣ; 

$C) Хизмати давлатии шаҳрвандӣ; 



$D) Хизмати давлатии шаҳрвандӣ, ҳарбӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 

ҷамъиятӣ; 

$E) Хизмати давлатии ҳарбӣ; 

 

@176.Шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ? 

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

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

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

меҳнатӣ иҷро намояд; 

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

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

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

дохилии меҳнатӣ иҷро намояд; 

$C) Созишномаи байни роҳбар ва корфармо, ки тибқи он корманд 

вазифадор аст корҳоро аз рўйи як касб, якчанд касби муайян, ихтисос, ё 

вазифа бо дараҷаҳои дахлдор, бо риояи тартиби дохилии меҳнатӣ иҷро 

намояд; 

$D) Созишномаи байни донишҷў ва волидайн, ки тибқи он донишҷў 

вазифадор аст корҳоро аз рўйи як касб, якчанд касби муайян, ихтисос, ё 

вазифа бо дараҷаҳои дахлдор, бо риояи тартиби дохилии меҳнатӣ иҷро 

намояд; 

$E) Созишномаи байни волидайни донишҷӯ бо роҳбари муассиса; 

 

@177.Зимни қабули аввалин Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи хизмати давлатӣ” (13 ноябри соли 1998) кадом мафҳумҳо 

ворид гардиданд? 

$A) Озмун, аттестатсия, захираи кадрҳо, такмили ихтисос ва болоравии 

касбӣ; 

$B) Роҳбар, корфармо, аттестатсия, бархўрди манфиатҳо ва ротатсия; 

$C) Мақоми давлатӣ, Агентии хизмати давлатӣ, Донишкадаи идоракунии 

давлатӣ; 

$D) Такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ, Раёсати хизмати давлатӣ; 

$E) Агентии хизмати давлатӣ, Раёсати хизмати давлатӣ; 

 

@178.Дар заминаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

хизмати давлатӣ» (соли 1998), дар таҳрири нав кадом қонун қабул 

гардид? 

$A) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ»; 



$B) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматчиёни давлатӣ»; 

$C) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатии сиёсӣ»; 

$D) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатии 

маъмурӣ»; 

$E) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатии 

маъмурӣ-сиёсӣ”; 

 

@179.Консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

кай тасдиқ карда шуд? 

$A) 31 декабри соли 2008 - бо фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$B) 31 декабри соли 2008 - бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) 20 январи соли 2018 - бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) 31 декабри соли 2008 - бо фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$E) 20 декабри соли 2017 - бо фармоиши Агентии хизмати давлатии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@180.Бо мақсади дар амал татбиқ намудани Консепсияи сиёсати 

давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом Барнома қабул 

гардид? 

$A) Барномаи татбиқи Консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2009 -2016; 

$B) Барномаи татбиқи Консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2019 -2029; 

$C) Нақшаи миллии тадбирҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба баланд 

бардоштани мақом ва нақши зан дар солҳои 1998-2005; 

$D) Барномаидавлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳобароисолҳои 2015-

2020; 

$E) Ҳеҷ қонун қабул нашудааст; 

 

@181.Се ҳадафи стратегии Тоҷикистонро номбар кунед? 

$A) Таъмини истиқлолияти энергетикӣ, аз бунбасти коммуникатсионӣ 

раҳоӣ бахшидани кишвар, ҳифзи амнияти озуқаворӣ; 

$B) Таҳкими истиқлолияти миллӣ, аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳоӣ 

бахшидани кишвар, рушди соҳаи фарҳанг; 

$C) Таъмири муассисаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ, таъмин бо мутахассисони 

касбӣ, дурнамои соҳаи кишоварзӣ; 



$D) Таъмини истиқлолияти энергетикӣ, ҳифзи амнияти озуқаворӣ, 

рушди соҳаи маориф; 

$E) Таъмини донишҷуён бо ҷои кор; 

 

@182.Аттестатсияи хизматчии давлатӣ? 

$A) Тартиби муайян намудани мувофиқати хизматчии давлатӣ ба 

мансаби ишғолнамуда бо роҳи баҳодиҳӣ ба иҷрои уҳдадориҳои мансабӣ, 

сатҳи дониш, малака ва тайёрии касбӣ; 

$B) Тартиби пардохти андоз аз ҷониби шахсони ҳақиқӣ ва ҳуқуқӣ 

мутобиқи талаботи қонун; 

$C) Маҷмўаи тадбирҳои аз рўйи захираҳо, мўҳлатҳо ва иҷрокунандагон 

ба ҳам алоқаманд, ки ҳаллу фасли самараноки муҳимтарин масъалаҳоро 

дар самтҳои афзалиятноки рушд таъмин менамояд; 

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

масъулият, бепарвоӣ ва саҳлангорӣ зоҳир мегардад; 

$E) Тартиби муайян намудани мувофиқати хизматчии давлатии сиёсӣ ба 

мансаби ишғолнамуда бо роҳи баҳодиҳӣ ба иҷрои уҳдадориҳои мансабӣ, 

сатҳи дониш, малака ва тайёрии касбӣ; 

 

@183.Бархўрди манфиатҳо дар хизмати давлатӣ? 

$A) Ҳолате, ки хизматчии давлатӣ дар ҷараёни иҷрои уҳдадориҳои 

мансабӣ зери таъсири манфиатҳои шахсӣ қарор гирифта, қарорҳои ба 

манфиати давлат мухолифро қабул менамояд;  

$B) Аз рўйи силсилаи маротиб боло рафтани хизматчӣ ва ё корманди 

дигар;  

$C) Шуғли расмӣ, мартаба, дараҷа, хизмат, кори муайяне, ки иҷрояш ба 

уҳдаи манфиати касе вогузор шудааст; 

$D) Амале, ки барои иҷрои он музди меҳнат, маош, нафақа муайян карда 

мешавад; 

$E) Баҳодиҳии фаъолияти хизматчии давлатӣ; 

 

@184.Дастурамали мансабӣ? 

$A) Санаде, ки номгўйи мансабҳои давлатӣ, талаботи тахассусии 

мушаххас нисбат ба ишғолкунандагони мансаби мазкур, уҳдадориҳои 

мансабӣ, ҳуқуқ ва масъулияти хизматчии давлатиро пешбинӣ мекунад; 

$B) Санаде, ки номгўйи мансабҳои давлатӣ, талаботи тахассусии 

мушаххас нисбат ба ишғолкунандагони мансаби мазкур, уҳдадориҳои 

мансабӣ, ҳуқуқ ва масъулияти хизматчии давлатиро пешбинӣ намекунад; 



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

давлатӣ амалӣ мегардад; 

$D) Роҳнамо, нишондод; дастури иҷрои кор, маҷмўи қоидаҳо ва 

равишҳои кор; 

$E) Низомномаи мақоми давлатӣ; 

 

@185.Уҳдадориҳои мансабӣ? 

$A) Уҳдадориҳои пешбининамудаи мансаби муайяни давлатӣ, ки 

ҷавобгўи мақсад ва вазифаҳои мақомоти давлатӣ буда, хизматчии 

давлатӣ дар доираи меъёрҳои муқарраркардаи қонун ва санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ иҷро мекунад; 

$B) Усули санҷиши дараҷаи дониш дар муассисаҳои таълимӣ; 

$C) Маҷмўи вазифаҳои давлатӣ оид ба идоракунии соҳаи мушаххаси 

ҳаёти иҷтимоӣ ва ваколатҳои дахлдори давлатӣ; 

$D) Субъекти дастаҷамъии ҳуқуқи маъмурӣ, ки аз тарафи давлат ташкил 

карда шуда, дорои мустақилият ва ҳуқуқҳои муайян мебошад; 

$E) Уҳдадориҳои пешбининамудаи мансаби муайяни давлатӣ, ки 

ҷавобгўи мақсад ва вазифаҳои мақомоти давлатӣ набуда, хизматчии 

давлатӣ дар доираи меъёрҳои муқарраркардаи қонун ва санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ иҷро мекунад; 

 

@186.Феҳристи мансабҳои давлатӣ? 

$A) Номгўйи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар басти 

кории мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ барои ба амал 

баровардани ҳокимияти давлатӣ, таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони 

мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва салоҳияти мақомоти давлатӣ 

пешбинӣ гардидааст; 

$B) Номгўи амр, супориш, вазифа аз ҷониби ҳоким, сардор, амалдор 

барои иҷро аз ҷониби тобеон; 

$C) Рўйхати муфассали усулҳо ва воситаҳои асосии амалӣ гардонидани 

ҳокимияти давлатӣ, фаъолияти мураттаби мақомоти давлатӣ ; 

$D) Номгўи мақомоти давлатӣ дар пойтахт, ки идораи тамоми кишварро 

бар уҳда доранд; 

$E) Номгўи вазифаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар басти 

кории мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

ва идоракунӣ барои ба амал баровардани ҳокимияти давлатӣ, таъмини 

иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва 

салоҳияти мақомоти давлатӣ пешбинӣ гардидааст; 



 

@187.Мақсади гузаронидани озмуни хизматчиёни давлатии 

маъмурӣ? 

$A) Ташкили низоми устувори интихоби ҷобаҷогузории кадрҳои хизмати 

давлатӣ; 

$B) Ташкили низоми ноустувори интихоби ҷобаҷогузории кадрҳои 

хизмати давлатӣ; 

$C) Ташкили низоми устувори интихоби ҷобаҷогузории кадрҳои 

ташкилотҳои ғайридавлатӣ;  

$D) Муайян намудани мутахассисони касбие, ки дар ширкатҳо кору 

фаъолият хоҳанд кард; 

$E) Ташкили низоми устувори интихоби ҷобаҷогузории кадрҳои хизмати 

давлатии сиёсӣ; 

 

@188.Мақсади гузаронидани ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои 

_______ роҳбарикунандаи хизмати давлатӣ? 

$A) Истифодаи самараноки иқтидори касбии хизматчиёни давлатӣ, 

пешгирӣ аз зуҳуроти коррупсионӣ ва бархўрди манфиатҳо; 

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

бошанд ва бевосита ё бавосита таҳти назорати корфармо қарор гиранд; 

$C) Таъмини тавофуқи ду ё чанд ҷониба барои тағйир ва ё қатъи 

муносибатҳои ҳуқуқии шаҳрвандӣ; 

$D) Иваз намудани ҷои зисти доимии хизматчии давлатӣ;  

$E) Ташкили низоми устувори интихоби ҷобаҷогузории кадрҳои хизмати 

давлатӣ; 

 

@189.Кадоме аз ин санадҳо хоси технологияҳои кадрӣ дар хизмати 

авлатӣ мебошанд? 

$A) Қоидаҳои гузаронидани баҳодиҳии фаъолияти хизматчии давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ; 

$C) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар 

воситаҳои ахбори омма”; 

$D) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи табъу нашр”; 

$E) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи пешгирӣ аз сӯхтор” 

 

@190.Хизматчии давлатии сиёсӣ? 



$A) Хизматчии давлатӣ, ки фаъолияти ў ба сиёсати умумидавлатӣ 

вобаста аст ва барои дар амал татбиқ намудани сиёсати дохилӣ ва 

хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъул мебошад; 

$B) Шахсе, ки мансаби дар ҷадвали штатии мақомоти давлатӣ 

мавҷудбударо ба мақсади таъмини техникии фаъолияти онҳо ишғол 

менамояд; 

$C) Хизматчии давлатӣ, ки уҳдадориҳои мансабии ў ба таъмини иҷрои 

ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ, 

мансабҳои сиёсии хизмати давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти 

мақомоти давлатӣ равона карда шудааст; 

$D) Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мансаби давлатии хизмати 

давлатии музднокро дар асоси касбӣ бо мақсади таъмини иҷрои 

ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ 

намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ ишғол намудааст; 

$E) Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мансаби давлатии хизмати 

давлатии бемуздро дар асоси касбӣ бо мақсади таъмини иҷрои 

ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ 

намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ ишғол намудааст; 

 

@191.Хизматчии давлатии маъмурӣ? 

$A) Хизматчии давлатӣ, ки уҳдадориҳои мансабии ў ба таъмини иҷрои 

ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ, 

мансабҳои сиёсии хизмати давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти 

мақомоти давлатӣ равона карда шудааст; 

$B) Хизматчии давлатӣ, ки фаъолияти ў ба сиёсати умумидавлатӣ вобаста 

аст ва барои дар амал татбиқ намудани сиёсати дохилӣ ва хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон масъул мебошад; 

$C) Шахсе, ки мансаби дар ҷадвали штатии мақомоти давлатӣ 

мавҷудбударо ба мақсади таъмини техникии фаъолияти онҳо ишғол 

менамояд; 

$D) Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мансаби давлатии хизмати 

давлатии музднокро дар асоси касбӣ бо мақсади таъмини иҷрои 

ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ 

намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ ишғол намудааст; 

$E) Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мансаби давлатии хизмати 

давлатии бемуздро дар асоси касбӣ бо мақсади таъмини иҷрои 

ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ 

намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ ишғол намудааст; 



 

@192.Уҳдадориҳои мансабӣ? 

$A) Уҳдадориҳои пешбининамудаи мансаби муайяни давлатӣ, ки 

ҷавобгўи мақсад ва вазифаҳои мақомоти давлатӣ буда, хизматчии 

давлатӣ дар доираи меъёрҳои муқарраркардаи қонун ва санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ иҷро мекунад; 

$B) Супорише, ки аз номи давлат барои истеҳсол ва таҳвили маҳсулот ва ё 

хизматрасонӣ дода шудааст; 

$C) Амр, супориш, вазифа аз ҷониби ҳоким, сардор, амалдор; 

$D) Натиҷаи кор ва фаъолияти касе ё муассисае дар ин ё он фосилаи 

вақти муайян; 

$E) Фармоиш, амри раисони ноҳия, шаҳр ва вилоят; 

 

@193.Мафҳумҳои асосие, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи хизмати давлатӣ”(соли 2007) истифода бурда шудаанд? 

$A) Дастгоҳи давлатӣ, мансаби давлатӣ, бархӯрди манфиатҳо, 

аттестатсия;  

$B) Озмун, захираи кадрҳо, такмили ихтисос, ротатсия, ҷойивазкунӣ; 

$C) Конкурс, мусобиқа, ихтисос, мутахассиси касбӣ, довталаб; 

$D) Уҳдадориҳои мансабӣ, технологияи кадрӣ, идоракунии ҳайат; 

$E) Фарҳанг, сиёсат, иҷтимоиёт; 

 

@194.Самтҳои асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ аз 

ҷониби кӣ муайян карда мешавад? 

$A) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$C) Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@195.Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ? 

$A) Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$E) Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон; 



 

@196.Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро кадом 

намуди мансабҳо ташкил медиҳанд? 

$A) Мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ, мансабҳои сиёсӣ ва 

маъмурии хизмати давлатӣ; 

$B) Мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ ва маъмурии хизмати 

давлатӣ; 

$C) Мансабҳои мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии хизмати давлатӣ; 

$D) Мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ, мансабҳои сиёсӣ ва 

ғайримаъмурии хизмати давлатӣ; 

$E) Танҳо мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ; 

 

@197.Рутбаҳои тахассусии хизматчиёни давлатӣ тавассути кадом 

санади мақоми давлатӣ муқаррар карда мешавад? 

$A) Бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$B) Бо пешниҳоди Думаи давлатии Федератсияи Россия; 

$C) Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Бо дархости Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Бо фармоиши Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@198.Тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додани рутбаҳои тахассусиро 

кадом санади меъёрии ҳуқуқӣ ба танзим медарорад? 

$A) Низомномаи тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додани рутбаҳои 

тахассусӣ;  

$B) Низомномаи тартиби ҳисоб кардани собиқаи хизмати давлатӣ; 

$C) Низомномаи тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсияи 

хизматчиёни давлатии маъмурии хизмати давлатӣ; 

$D) Низомномаи тартиби гузаронидани озмун барои ишғоли мансабҳои 

холии маъмурии хизмати давлатӣ; 

$E) Низомномаи Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@199.Синни ниҳоӣ дар хизмати давлатӣ? 

$A) Занҳо-58, мардон-63; 

$B) Занҳо-64, мардон-54; 

$C) Занҳо-54, мардон-58; 



$D) Занҳо-63, мардон-58; 

$E) Синни ниҳои дар хизмати давлатӣ мавҷуд нест; 

 

@200.Назорати риояи Кодекси одоби хизматчии давлатӣ дар мақоми 

давлатӣ аз ҷониби кӣ амалӣ карда мешавад? 

$A) Комиссия оид ба одоб; 

$B) Хадамоти кадрӣ; 

$C) Роҳбари мақоми давлатӣ; 

$D) Роҳбари воҳиди сохторӣ; 

$E) Роҳбарии ҳайат; 

 

@201.Принсипҳои кор бо кадрҳо? 

$A) Интихоби кадрҳо, ҷобаҷогузории кадрҳо, ҳавасмандгардонии кадрҳо; 

$B) Суҳбат, мукофотонидан, идора намудани ҳайат; 

$C) Тарбия, озмун, ротатсия; 

$D) Таълим, ҷобаҷогузорӣ, аттестатсия; 

$E) Баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ, баҳодиҳии фаъолияти бисёрсола; 

 

@202.Мафҳуми озмунро аз рўи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи хизмати давлатӣ» шарҳ диҳед? 

$A) тартиби интихоби номзадҳо барои ишғоли мансабҳои холии 

маъмурии хизмати давлатӣ бо роҳи муайян намудани дараҷаи 

мутобиқати онҳо ба талаботи тахассусии мансаби ишғолшаванда; 

$B) тартиби интихоби донишҷўён барои ишғоли мансабҳои холии 

маъмурии хизмати давлатӣ бо роҳи муайян намудани дараҷаи 

мутобиқати онҳо ба талаботи тахассусии мансаби ишғолшаванда; 

$C) тартиби интихоби роҳбарон барои ишғоли мансабҳои холии 

маъмурии хизмати давлатӣ бо роҳи муайян намудани дараҷаи 

мутобиқати онҳо ба талаботи тахассусии мансаби ишғолшаванда; 

$D) тартиби интихоби сармутахассисон бо роҳи муайян намудани 

дараҷаи мутобиқати онҳо ба талаботи тахассусии мансаби 

ишғолшаванда; 

$E) тартиби интихоби мутахассисони пешбар бо роҳи муайян намудани 

дараҷаи мутобиқати онҳо ба талаботи тахассусии мансаби 

ишғолшаванда; 

 

@203.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» 

кай қабул шудааст? 



$A) 5 марти соли 2007, №233; 

$B) 5 майи соли 2007, №527; 

$C) 27 майи соли 2005, №323; 

$D) 11 марти соли 2011, №440; 

$E) 7 феврали соли 1999, №150; 

 

@204.Низомнома дар бораи тартиби гузаронидани озмун барои 

ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ кай тасдиқ 

шудааст? 

$A) 20 майи соли 2009, №659; 

$B) 6 ноябри соли 2014, №701; 

$C) 24 октябри соли 2005, №520; 

$D) 13 декабри соли 1999, №320; 

$E) 11 марти соли 2011, №440; 

 

@205.Мутобиқи кадом Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Низомнома 

дар бораи тартиби гузаронидани озмун барои ишғоли мансабҳои 

холии маъмурии хизмати давлатӣ» тасдиқ шудааст? 

$A) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ»; 

$B) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муроҷиати шаҳрвандон»; 

$D) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бо коррупсия»; 

$E) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи табъу нашр»; 

 

@206.Шаклҳои дурусти озмунро интихоб намоед? 

$A) дохилӣ ва кушода; 

$B) дохилӣ; 

$C) берунӣ ва кушода; 

$D) кушода; 

$E) берунӣ; 

 

@207.Ҷаласаи комиссияи озмунӣ кадом вақт босалоҳият ҳисобида 

мешавад? 

$A) Агар дар кори он аз се ду ҳиссаи ҳайати комиссияи озмунӣ иштирок 

дошта бошанд; 

$B) Агар дар кори он ягон аъзои ҳайати комиссияи озмунӣ иштирок 

надошта бошад; 



$C) Агар дар кори он аз чор ду ҳиссаи ҳайати комиссияи озмунӣ иштирок 

дошта бошанд; 

$D) Агар дар кори он як нафар аз ҳайати комиссияи озмунӣ иштирок 

дошта бошад; 

$E) Агар дар кори он ду нафар аз ҳайати комиссияи озмунӣ иштирок 

дошта бошад; 

 

@208.Мафҳуми «аттестатсия»-ро шарҳ диҳед? 

$A) Тавсия кардан, баҳо додан; 

$B) Ҳолномаи кормандон; 

$C) Тавсиянома; 

$D) Тавсифи кормандон; 

$E) Баҳодиҳии фаъолияти солона; 

 

@209.Низомномаи тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсияи 

хизматчиёни давлатии маъмурӣ аз тарафи кӣ тасдиқ карда 

мешавад? 

$A) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Директори Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$C) Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@210.Фаъолияти комиссияи аттестатсионӣ кадом вақт босалоҳият 

ҳисобида мешавад? 

$A) агар дар кори он аз се ду ҳиссаи аъзои комиссия иштирок дошта 

бошанд; 

$B) агар дар кори ягон нафар аз аъзои комиссия иштирок надошта 

бошад; 

$C) агар дар кори он аз чор ду ҳиссаи аъзои комиссия иштирок дошта 

бошанд; 

$D) агар дар кори он як нафар аз аъзои комиссия иштирок дошта бошад; 

$E) агар дар кори он аз ду як ҳиссаи аъзои комиссия иштирок дошта 

бошанд; 

 

@211.Тавсифномаи хизматии аттестатсияшаванда ба хадамоти кадрӣ 

аз ҷониби кӣ таҳия мегардад? 



$A) Роҳбари воҳиди сохторӣ; 

$B) Роҳбари мақомот; 

$C) Роҳбари мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ; 

$D) Мақоми ваколатдор; 

$E) Мақоми давлатӣ; 

 

@212.Натиҷаҳои аттестатсия дар давоми чанд рўзи баъди гузаштани 

аттестатсия ба мақоми ваколатдор пешниҳод карда мешавад? 

$A) баъди 20 рўзи баъди гузаронидани аттестатсия, вале на дертар аз рўзи 

5-уми моҳи пас аз гузаронидани аттестатсия ба мақоми ваколатдор 

пешниҳод карда мешаванд; 

$B) баъди 10 рўзи баъди гузаронидани аттестатсия, вале на дертар аз рўзи 

4-уми моҳи пас аз гузаронидани аттестатсия ба мақоми ваколатдор 

пешниҳод карда мешаванд; 

$C) баъди 15 рўзи баъди гузаронидани аттестатсия, вале на дертар аз рўзи 

5-уми моҳи пас аз гузаронидани аттестатсия ба мақоми ваколатдор 

пешниҳод карда мешаванд; 

$D) баъди 5 рўзи баъди гузаронидани аттестатсия, вале на дертар аз рўзи 

2-уми моҳи пас аз гузаронидани аттестатсия ба мақоми ваколатдор 

пешниҳод карда мешаванд; 

$E) баъди 35 рўзи баъди гузаронидани аттестатсия, вале на дертар аз рўзи 

3-юми моҳи пас аз гузаронидани аттестатсия ба мақоми ваколатдор 

пешниҳод карда мешаванд; 

 

@213.Аттестатсияи хизмачиёни давлатии маъмурӣ кай гузаронида 

мешавад? 

$A) Дар се сол як маротиба; 

$B) Дар шаш моҳ як маротиба; 

$C) Дар панҷ сол як маротиба; 

$D) Дар ду сол як маротиба; 

$E) Дар як моҳ як маротиба; 

 

@214.Яке аз шартҳои муҳими рушди ҳайати ташкилот: 

$A) Ҷобаҷогузории дурусти кадрҳо; 

$B) Ҷобаҷогузории синнусолии кадрҳо;  

$C) Баргузории аттестатсия; 

$D) Интихоби довталабон; 

$E) Интихоби донишҷӯён; 



 

@215.Хизмати давлатии шаҳрвандӣ? 

$A) Сиёсӣ ва маъмурӣ 

$B) Маъмурӣ; 

$C) Сиёсӣ; 

$D) Сиёсӣ, ҳарбӣ ва маъмурӣ; 

$E) Ҳарбӣ ва маъмурӣ; 

 

@216.Сарчашмаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

хизмати давлатӣ»? 

$A) КонститутсияиҶумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоот»; 

$C) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муроҷиати шаҳрвандӣ»; 

$D) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоотонӣ»; 

$E) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бо коррупсия»; 

 

@217.Тартиби пешбурди Феҳристи хизматчиёни давлатиро кадом 

мақоми давлатӣ муайян менамояд? 

$A) Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$C) Донишгоҳи миллии Тоҷикистон; 

$D) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии тоҷикистон; 

 

@218.Мафҳуми «эъломия»-ро шарҳ диҳед? 

$A) Изҳорот, баёноти расмӣ; 

$B) Муаррифии корманд; 

$C) Иваз кардани ҷойи (вазифа) якдигар тавассути эълони пешакӣ; 

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

$E) Озмуни довталабон; 

 

@219.Мафҳуми «аттестатсия»-ро аз рўи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» шарҳ диҳед?  

$A) Тартиби муайян намудани мувофиқати хизматчии давлатӣ ва 

маъмурӣ ба мансаби ишғолнамуда бо роҳи баҳодиҳӣ ба иҷрои 

уҳдадориҳои мансабӣ, сатҳи дониш, малака ва тайёрии касбӣ; 



$B) Тартиби муайян намудани мувофиқати хизматчии давлатӣ ва сиёсӣ 

ба мансаби ишғолнамуда бо роҳи баҳодиҳӣ ба иҷрои уҳдадориҳои 

мансабӣ, сатҳи дониш, малака ва тайёрии касбӣ; 

$C) Тартиби пардохти андоз аз ҷониби шахсони ҳақиқӣ ва ҳуқуқӣ 

мутобиқи талаботи қонун; 

$D) Номаи дархостӣ, шикоятӣ ва ғайра ба унвони роҳбар, шахси масъули 

ин ё он идораву корхона; 

$E) Аз мансаб озод кардан; 

 

@220.Яке аз намудҳои ҷавобгарии интизоми хизматчии давлатӣ? 

$A) Аз мансаб озод кардан; 

$B) Ба мансаби балантар гузаронидан; 

$C) Ҳавасманд гардонидан; 

$D) Ба мансаби баланд гузаронидан; 

$E) Маблағгузори кардан; 

 

@221.Баҳодиҳии фаъолияти хизматчии давлатӣ асосан аз ҷониби кӣ 

гузаронида мешавад? 

$A) Роҳбари воҳиди сохторӣ; 

$B) Роҳбари мақоми давлатӣ; 

$C) Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ; 

$D) Донишкадаи идоракунии давлатӣ; 

$E) Аз ҷониби устодон; 

 

@222.Баҳодиҳии фаъолияти роҳбари воҳиди сохторӣ аз ҷониби кӣ 

гузаронида мешавад? 

$A) Роҳбари мақоми давлатӣ; 

$B) Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ; 

$C) Донишкадаи идоракунии давлатӣ; 

$D) Роҳбари воҳиди сохторӣ; 

$E) Донишкадаи идоракунии давлатӣ; 

 

@223.Номгўйи дурусти идораҳои амалкунандаи давлатиро муайян 

кунед? 

$A) Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Вазорати маданияти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 



$E) Вазорати рушди иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@224.Субъекти идоракунии ҳайати кормандон? 

$A) роҳбари мақоми давлатӣ ва хадамоти кадрӣ; 

$B) ҳайати кормандон ва субъектҳои хоҷагидорӣ; 

$C) мақомҳои маҳаллӣ ва марказӣ; 

$D) ҳайати асосӣ ва ёрирасон; 

$E) роҳбари воҳид сохторӣ; 

 

@225. Технологияи амалисозии раванди аттестатсияи хизматчиёни 

давлатии маъмурӣ? 

$A) дар се сол як маротиба гузаронида мешавад ва он наметавонад барои 

шаклҳои дигари баҳодиҳии фаъолияти хизматчиёни давлатӣ монеъ 

гардад; 

$B) дар 5 сол як маротиба гузаронида мешавад ва он наметавонад барои 

шаклҳои дигари баҳодиҳии фаъолияти хизматчиёни давлатӣ монеъ 

гардад; 

$C) дар 2 сол як маротиба гузаронида мешавад ва он наметавонад барои 

шаклҳои дигари баҳодиҳии фаъолияти хизматчиёни давлатӣ монеъ 

гардад; 

$D) дар 4 сол як маротиба гузаронида мешавад ва он наметавонад барои 

шаклҳои дигари баҳодиҳии фаъолияти хизматчиёни давлатӣ монеъ 

гардад; 

$E) ҳар сол гузаронида мешавад ва он наметавонад барои шаклҳои 

дигари баҳодиҳии фаъолияти хизматчиёни давлатӣ монеъ гардад; 

 

@226.Кадр - ин? 

$A) ишғолкунандаи мансабҳо мувофиқи феҳристи муайяншуда, ки дорои 

сифатҳои махсуси касбӣ мебошад; 

$B) ишғолкунандагони мансабҳо, ки мақсади ягона доранд; 

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

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

$E) ишғолкунандагони вазифаҳо, ки мақсади ягона надоранд; 

 

@227.Ҳайат – ин?  

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

идоракуниро бечунучаро иҷро мекунанд, фаъолияти меҳнатии ҳайати 

идоракунанда асосан бо меҳнати фикрӣ алоқаманд аст; 



$B) шумораи кормандон, ки мақсадҳои ягона доранд; 

$C) коллективҳои меҳнатӣ, ки барои манфиати корхона фаъолият 

менамоянд; 

$D) ишғолкунандагони мансабҳо, ки мақсади ягона надоранд; 

$E) шумораи кормандон, ки тибқи нақша фаъолият менамоянд; 

 

@228.Ташаккули кормандон?  

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

ба кадрҳо, нақшагирии кадрҳо, ба кор қабул кардан ва ҷобаҷогузории 

кадрҳо; 

$B) таҳсили хизматчиёни давлатӣ, таҷрибаомўзӣ; 

$C) ҷобаҷогузории ҳайат, дарёфт ва чида гирифтани кадрҳо; 

$D) банақшагирӣ ва ҷобаҷогузории кадрҳо; 

$E) азнавтайёркунии хизматчиёни давлатӣ; 

 

@229.Марҳилаҳои раванди идоракунии ҳайат?  

$A) муайян сохтани талабот ба ҳайат, мотиватсияи натиҷаҳои мехнатӣ ва 

рафтори ҳайат, таъмини раванди идоракунӣ, истифода ва рушди ҳайат; 

$B) ҳавасмандгардонӣ ва аттестатсия; 

$C) истифода ва рушди ҳайат; 

$D) мотиватсия ва такмили ихтисос; 

$E) такмили ихтисос; 

 

@230.Дар хизмати давлатӣ кадом мансабҳо муқаррар гардидаанд? 

$A) мансабҳои сиёсӣ ва мансабҳои маъмурӣ; 

$B) мансабҳои сиёси маъмурӣ ва хизмати ҳарбӣ; 

$C) мансабҳои ҳарбӣ ва маъмурӣ; 

$D) мансабҳои давлатӣ ва сиёсӣ; 

$E) танҳо мансабҳои маъмурӣ; 

 

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

$A) аз рўи хулоса ва қарори комиссияи озмун; 

$B) аз рўи натиҷаи озмун; 

$C) аз рўи қарори роҳбар; 

$D) аз рўи иттилооти хадамоти кадрӣ; 

$E) аз рўи қарори роҳбари воҳид сохторӣ; 

 



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

дорад, аз кадом забон гирифта шудааст? 

$A) англисӣ; 

$B) олмонӣ; 

$C) лотинӣ; 

$D) фаронсавӣ; 

$E) тоҷикӣ; 

 

@233.Рафти аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ аз тарафи котиби 

комиссияи аттестатсионӣ дар кадом ҳуҷҷат сабт карда мешавад? 

$A) Протокол; 

$B) Ариза; 

$C) Дархост; 

$D) Баёнот; 

$E) Пешниҳод; 

 

@234.Кадом мақоми ваколатдор ҳар сол оид ба натиҷаи аттестатсияи 

хизматчиёни давлатии маъмурӣ ба Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ахборот пешниҳод менамояд? 

$A) Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Донишкадаи идоракунии давлатии нади Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон;  

$C) Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

$D) Агентии маводи нашъадори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$E) Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@235.Самтҳои асосии сиёсати давлатиро дар соҳаи хизмати давлатӣ 

кӣ муайян менамояд? 

$A) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

$C) Директори Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон;  

$D) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@236.Одоби хизматчии давлатиро кадом санади меъёрии ҳуқуқӣ ба 

танзим медарорад? 



$A) Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Низомномаи намунавӣ дар бораи хадамоти кадрии мақомоти 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Низомномаи тартиби ҳисоб кардани собиқи хизмати давлатӣ; 

$D) Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@237.Барои кадом хизматчиёни давлатӣ категорияи мансабҳои 

давлатӣ муқаррар карда намешавад? 

$A) Хизматчиёни давлатии сиёсӣ; 

$B) Хизматчиёни давлатии маъмурӣ; 

$C) Хизматчиёни давлатии сиёсӣ-маъмурӣ; 

$D) Хизматчиёни давлатии маъмурии хизмати давлатӣ; 

$E) Роҳбарони муасссиаҳои таҳсилоти олии касбӣ; 

 

@238.Барои хизматчиёни давлатии маъмурӣ чанд категория 

муқаррар карда шудаанд? 

$A) 8 категория; 

$B) 5 категория; 

$C) 3 категория; 

$D) 6 категория; 

$E) 4 категория; 

 

@239.Ишғол намудани мансаби холии маъмурии хизмати давлатӣ бо 

кадом роҳ сурат мегирад? 

$A) Озмун; 

$B) Аттестатсия; 

$C) Ротатсия; 

$D) Баҳодиҳии фаъолият; 

$E) Захираи кадрҳо; 

 

@240.Мақсади гузаронидани ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои 

роҳбарикунандаи хизмати давлатӣ? 

$A) Истифодаи самараноки маҳорати касбии хизматчиёни давлатӣ ва 

пешгирии зуҳуроти коррупсионӣ; 

$B) Татбиқи Кодекси одоби хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$C) Такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ; 



$D) Аз мансаби давлатӣ озод намудани хизматчиёни давлатӣ; 

$E) Таъмини болоравии мансабӣ; 

 

@241.Принсипҳои асосии одоби хизмати давлатӣ? 

$A) Қонуният, риоя ва ҳифзи ҳуқуқи инсон, поквиҷдонӣ, 

таҳаммулпазирӣ; 

$B) Қонуният, риояи ҳуқуқи калонсолон, поквиҷдонӣ, таҳаммулпазирӣ; 

$C) Риоя ва ҳифзи ҳуқуқи инсон, бевиҷдонӣ, таҳаммулпазирӣ; 

$D) Қонуният, риоя ва ҳифзи ҳуқуқи инсон, поквиҷдонӣ, 

таҳаммулнопазирӣ; 

$E) Ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандон; 

 

@242.Низомномаи тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додани рутбаҳои 

тахассусиро кӣ тасдиқ мекунад? 

$A) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Директори Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$C) Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Ректори Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@243.Аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ? 

$A) Дар соатҳои корӣ гузаронида мешавад; 

$B) Дар соатҳои ғайрикорӣ гузаронида мешавад; 

$C) Дар рўзҳои истироҳат гузаронида мешавад; 

$D) Дар вақти хўроки нисфирўзӣ гузаронида мешавад; 

$E) Дар рӯзҳои шанбе гузаронида мешавад; 

 

@244.Аз натиҷаи аттестатсия баҳои комиссияи аттестатсионӣ? 

$A) ”2”,”3”,”4”,”5”; 

$B) “1”,”2”,”3”,”4”,”5”; 

$C)”4”,”5”; 

$D)”3”,”4”,”5”; 

$E) Комиссияи аттестатсионӣ баҳо намегузорад; 

 

@245.Шумораи аъзои комиссия озмунӣ? 

$A) Аз 5 то 9 нафар; 



$B) Аз 1 то 3 нафар; 

$C) Аз 4 то 8 нафар; 

$D) Аз 2 то 4 нафар; 

$E) Аз 1 то 2 нафар; 

 

@246.Рафти сўҳбат бо довталабон аз тарафи котиби комиссияи 

озмунӣ дар кадом ҳуҷҷат сабт карда мешавад? 

$A) Протокол; 

$B) Ариза; 

$C) Дархост; 

$D) Баёнот; 

$E) Пешниҳод; 

 

@247.Давлат чист? 

$A) Ташкилоти низоми сиёсии ҷомеа буда, сиёсати худро тибқӣ 

Конститутсия ва санадҳои меърии ҳуқуқӣ дар тамоми ҳудуди, мамлакат 

паҳн намуда, ҷомеаро ба танзим медарорад; 

$B) Идора ё муассисаи давлатӣ ё ҷамъиятӣ; созмонҳои гуногуни ҷамъиятӣ 

ё давлатӣ; шахси ҳуқуқӣ: корхона, муассиса, ташкилот сарфи назар аз 

шакли моликият ва фаъолияти хоҷагидорӣ; 

$C) Созмоне, ки дар ягон соҳа фаъолият мекунад, идора; 

$D) Фаъолияти касбии хизматчиёни давлатӣ, ки барои таъмини иҷрои 

ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ 

намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ муқаррар шудааст; 

$E) Идораи тиҷоратӣ; 

 

@248.Ҳуқуқ чист? 

$A) Ҳуқуқ – низоми қоидаҳои ба ҳама ҳатмии рафтор буда аз тарафи 

давлат қабул, муқаррар ва тасдиқ гардида, муносибатҳои муҳими 

ҷамъиятиро ба танзим медарорад ҳуқуқ номида мешавад; 

$B) Ҳуқуқ - маҷмўи меъёр, рафтор ва муносибатҳои ҷамъиятию 

иҷтимоии одамон, ки аз ҷониби ширкатҳои ғайридавлатӣ муайян 

гардида, муҳофизат карда мешавад; 

$C) Яке аз се шохаҳои давлатӣ, ки ваколати ҳуқуқи истисноии қабули 

қонунҳоеро дорад; 

$D) Кор ва фаъолияти якҷоя; 

$E) Фаъолияти якҷояи хизматчиёни давлатӣ; 

 



@249.Баҳодиҳии фаъолият дар хизмати давлати ба роҳбарият чӣ 

гуна имкон медиҳад? 

$A) Баҳодиҳии фаъолият дар хизмати давлати барои барият имкон 

медиҳад, ки хизматчиёни давлатиро ҷалб, интихоб ва ба мансабҳои 

мувофиқ равона намояд, онҳоро тарбия намуда, барои рушди минбаъда 

ба манфиати мақомоти давлати истифода барад; 

$B) имконияти нобаробар медиҳад; 

$C) ягон хел имконият намедиҳад; 

$D) имконияти зуд ба нафақа баромаданро медиҳад; 

$E) имкони гуногун медихад; 

 

@250.Мафуми «Давлат»- ро шарҳ диҳед? 

$A) давлат ин ташкилоти низоми сиёсии ҷомеа буда, сиёсати худро тибқӣ 

Конститутсия ва санадҳои меърии ҳуқуқӣ, дар тамоми ҳудуди, мамлакат 

паҳн намуда, ҷомеаро ба танзим медарорад; 

$B) давлат ин низоми табии-технократи мебошад; 

$C) давлат воситаи маҷбурсозӣ барои иҷрои уҳдадориҳо мебошад; 

$D) давлат дастгоҳи таъмини иҷрои уҳдадориҳои шаҳрвандон аст; 

$E) давлат барои яке аз шаҳрвандон аст; 

 

@251.Дар мақомоти давлати ҳайати комиссияи озмун чанд нафарро 

ташкил медиҳад? 

$A) нуҳ ё на камтар аз 5 нафар; 

$B) зиёда аз 11 нафар; 

$C) зиёда аз 15 нафар; 

$D) на камтар аз 3 нафар; 

$E) аз як то бист нафар; 

 

@252.Тартиби ҳисоб кардани собиқаи хизмати давлатӣ кадом 

давраҳоро дар бар мегирад? 

$A) бо солҳо, моҳҳо варўзҳо ҳисоб карда мешавад; 

$B) давраи собиқаи умумӣ ҳисоб карда мешавад; 

$C) тамоми давраҳои фаъолияти меҳнатӣ ҳисоб карда мешавад; 

$D) давраи болоравии мансабии корманд ҳисоб карда мешавад; 

$E) ҳисоб карда намешавад; 

 

@253.Мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон эълони озмунро 

дар кадом асос пешниҳод менамоянд? 



$A) дар асоси Низомномаи тартиби гузаронидани озмун барои ишғоли 

мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ; 

$B) дар асоси Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) дар асоси Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) дар асоси Кодекси одоби хизматчии давлатӣ; 

$E) дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@254.Дар хизматидавлатӣ ба категорияи ҳафтум кадом мансаб 

мувофиқат мекунад? 

$A) мутахассис; 

$B) сармутахассис; 

$C) мутахассиси пешбар; 

$D) сардори раёсат; 

$E) дар асоси Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон сардори сарраёсат; 

 

@255.Сиёсати кадрӣ? 

$A) маҷмуи қоида, меъёр, мақсад ва пешниҳодоте, ки самт ва мўҳтавои 

фаъолият бо кормандонро муайян менамояд;  

$B) ғояҳо, идеяҳо, принсипҳо ва самтҳои афзалиятнок ва роҳу усулҳои 

пешрафти корхонаро муайян менамояд; 

$C) принсипҳо ва вазифаҳои асосии корхона, ки самти фаъолияти онро 

муайян менамояд; 

$D) ташкил ва истифодаи самараноки потенсиали кори корхона; 

$E) тезу тунд шудани ҷараёни истеҳсолот; 

 

@256.Вазифаҳои асосии сиёсати кадрӣ? 

$A) банақшагирии кадрҳо, таҳияи механизми интихоб ва ҷобаҷогузории 

кадрҳо, мутобиқсозӣ, таҳияи барномаҳои таълимӣ оид ба таҳсилоти 

иловагӣ; 

$B) пешгўи ва банақшагириии кадрҳо, истифодаи самараноки кадрҳо, 

истифодаи дурусти захираҳои моддӣ, тақсими дурусти вазифаҳо, таҳияи 

механизми баҳодиҳии корманд;  

$C) банақшагрии фаъолият, мутобиқсозии корманд, истифодаи дурусти 

нерўи кадрҳо, таҳияи механизми дурусти ҷобаҷогузорӣ; 

$D) истифодаи самараноки нерўи кадрҳо, банақшагирии фаъолияти 

сохторҳо, таҳияи қарорҳо, амалисозии сиёсати кадрӣ, таҳияи механизми 

самараноки баҳодиҳӣ; 

$E) истифодаи самаранок; 



 

@257.Принсипҳои сиёсати кадрӣ? 

$A) банақшагирӣ, демократизм ва шаффофият, ҷубронпазирӣ, ҳифзи 

иҷтимоию ҳуқуқии кадрҳо, арзёбӣ, кордонӣ; 

$B) волоияти қонун, демократизм, адолатпарастӣ, шаффофият, кордонӣ, 

ҳисоботдиҳанда будан; 

$C) волоияти қонун, касбият, демократизм, кордонӣ, пешвоӣ, инсондустӣ 

ва адолати иҷтимоӣ; 

$D) банақшагирӣ, волоияти қонун, кордонӣ, адолатпарастӣ, 

демкоратизм; 

$E) бесаводи, камсаводи ва ғ; 

 

@258.Маълумотҳои кадрӣ ба кадом гурўҳҳои иттилоотӣ ҷудо 

мешаванд? 

$A) кадрӣ ва фардӣ; 

$B) кадрӣ ва ҳуқуқӣ; 

$C) кадрӣ ва иттилоотӣ; 

$D) фардӣ ва иқтисодӣ; 

$E) кадри ва истеҳсолӣ; 

 

@259.Низомномаи «Тартиби гузаронидани озмун барои ишғол 

намудани мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ» кайқабул 

карда шудааст? 

$A) даҳми марти соли 2016; 

$B) нуздаҳуми майи соли 2011; 

$C) панҷуми марти соли 2007; 

$D) якуми апрели соли 2006; 

$E) панҷуми майи соли 2010; 

 

@260.Консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

кай қабул карда шудааст? 

$A) сивуякуми декабри соли 2008; 

$B) якуми сентябри соли 2009; 

$C) дуюми январи соли 2008; 

$D) панҷуми марти соли 2008; 

$E) якуми ноябри соли 2005; 

 

@261.Усулҳои ҳавасмандкунии ҳайат? 



$A) моддӣ ва маънавӣ; 

$B) пулӣ ватариқи раҳматнома; 

$C) моддӣ ва анъанавӣ; 

$D) маънавӣ ва пулӣ; 

$E) моди ва пулӣ; 

 

@262.Калимаи «карера» чӣ маъно дорад? 

$A) аз забони фаронсавӣ гирифта шуда, маънояш «пешрафт» мебошад; 

$B) аз забони итолоёвӣ гирифта шуда, маънояш «қобилият» мебошад; 

$C) аз забони англисӣ гирифта шуда, маънояш «оянда» мебошад, аз 

забони олмонӣ гирифта шуда, маънояш «зина» мебошад; 

$D) аз калимаи точики гирифта шуда маънояш кор мебошад; 

$E) аз забони тоҷики гирифта шуда маънои болоравиро дорад; 

 

@263.Кадоме аз ин омилҳо метавонад сабаби қабул нашудани номзад 

ба хизмати давлатӣ гардад? 

$A) доштани доғи судӣ;  

$B) надоштани билети ҳарбӣ; 

$C) надоштанисобиқаи хизмати давлатӣ; 

$D) маълумоти олӣдоштан; 

$E) доштани диплом; 

 

@264.Захираи кадрҳо чист? 

$A) гурўҳи одамон, ки барои омўзиши афзалиятҳо ва малака таҳти 

таҳқиққарор доранд ва онҳоро метавон барои ишғол намудани ҷойҳои 

холии озодшуда ё таъсисёфта таъин намуд;  

$B) гурўҳи кормандони салоҳиятнок, ки барои омўзиш равон карда 

мешаванд; 

$C) гурўҳи кормандони ояндадор, ки дар асоси шартнома ба вазифаҳои 

баланд таъин шудаанд; 

$D) кормандоне, ки дар фаъолияти худ ба натиҷаҳои назаррас ноил 

гардиданд; 

$E) гурӯҳи кормандон; 

 

@265.Баҳодиҳии корманд бокадом мақсад гузаронида мешавад? 

$A) бо мақсади муайян намудани мутобиқати корманд ба талаботҳои, ки 

уҳдадориҳои мансабии ў талаб мекунад; 



$B) бо мақсади муайян намудани мушкилиҳое, ки корманд дар 

фаъолияташ рў ба рў мешавад; 

$C) бо мақсади муайян намудани таҳияи нақшаи дарозмўҳлати 

идоракунии захираҳои инсонӣ; 

$D) бо мақсади кам кардани вазифаҳои хизматии корманд, ки аз 

дастурамали ў бармеоянд;  

$E) бо максади пеш рафтани истехсолот; 

 

@266.Баҳодиҳии кормандон аз ҷониби кӣ гузаронида мешавад? 

$A) аз ҷониби роҳбари воҳиди сохторӣ ва хадамоти кадрӣ; 

$B) аз ҷониби бахши молия; 

$C) аз ҷониби ҳамкорон; 

$D) аз ҷониби мизоҷон; 

$E) аз ҷониби бугалтерия; 

 

@267. Банақшагирии кормандон аз ду унсур иборат аст, муайян 

намоед? 

$A) банақшагирии ворисон ва аз кор рафтани кадрҳо; 

$B) банақшагирии захираҳо ва банақшагирии кормандони синни ниҳоӣ; 

$C) банақшагирии кадрҳо ва кабули кормандони нав; 

$D) банақшагирии категорияҳои муайяни кормандон ва банақшагирии 

ворсион; 

$E) банақшагирии захираҳои инсонӣ; 

 

@268.Аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ бо кадом мақсад 

гузаронида мешавад? 

$A) бо мақсади такмили хизмати давлатӣ, беҳтар ба роҳ мондани 

тайёркунӣ, интихоб, ҷобаҷогузорӣ ва тарбияи кадрҳо, таъмини 

мувофиқати онҳо ба мансаби давлатии ишғолнамуда, баланд 

бардоштани сифат ва самаранокии хизмати давлатӣ; 

$B) бо мақсади муайян кардани натиҷаҳои фаъолияти хизматчии давлатӣ 

бо роҳи гузаронидани сўҳбат дар бораи нишондиҳандаҳои иҷрои 

ўҳдадориҳои мансабӣ, дараҷаи комёб шудан ба натиҷаҳои пешбинишуда; 

$C) бо мақсади дуруст ба роҳ мондани фаъолияти самараноки 

хизматчиёни давлатӣ, такмили ихтисоси кормандони мақомотҳои 

давлатӣ ва беҳтарсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ; 

$D) бо максади пешгири аз зухуроти карупсия; 



$E) бо мақсади беҳтар ба роҳ мондани ҷобаҷогузорӣ ва тарбияи кадрҳо, 

таъмини иҷтимоии кадрҳо ва ба натиҷаҳои баланд сазовор шудан; 

 

@269.Аттестатсия аз нигоҳи хизмати давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистончист? 

$A) ин тартиби муайян намудани мувофиқати хизматчии давлатии 

маъмурӣ ба мансаби ишғолнамуда мебошад, ки он бо роҳи баҳодиҳӣ ба 

натиҷаи иҷрои уҳдадориҳои мансабӣ, сатҳи дониш, малака ва тайёрии 

касбии ў муайян карда мешавад; 

$B) ин тартиби интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо, назорати мунтазами 

раванди иҷрои хизмати давлатӣ ва ҷамъ намудани иттилоот дар бораи 

хизматчии давлатӣ; 

$C) ин муайян намудани тарафҳои мусбӣ ва манфии фаъолияти 

хизматчии давлатӣ, иҷрои уҳдадориҳои мансабӣ ва сатҳи дониш; 

$D) ин тартиби муайян намудани эҳтиёҷот ба таҳсил ва баланд 

бардоштани сатҳи дониши хизматчии давлатӣ оид ба қонунҳо, санадҳои 

меъёрӣ-ҳуқуқии хизмати давлатӣ; 

$E) ин роҳи ба кор дохил шудан; 

 

@270.Принсипҳои асосии аттестатсия кадомҳоанд? 

$A) ошкоро гузаронидани аттестатсия, эҳтироми тарафайн ҳангоми 

гузаронидани аттестатсия, баҳодиҳии объективона, воқеъбинона ва 

маҷмўии аттестатсияшаванда, асоснокии хулоса ва тавсияи комиссияи 

аттестатсионӣ, таъсирбахшии натиҷаи аттестатсия; 

$B) қонуният, таъмини болоравии мансабӣ, ошкорбаёнӣ ва шаффофият, 

боварӣ, кордонӣ ва салоҳиятнокӣ, ҷавобгарӣ; 

$C) воқеъбинона ва маҷмўии аттестатсияшаванда,асоснокии хулоса ва 

тавсияи комиссияи аттестатсионӣ, таъсирбахшии натиҷаи аттестатсия, 

ошкорбаёнӣ ва шаффофият, кордонӣ; 

$D) принсипи арзёбии фаъолияти корманд, эҳтироми тарафайн ҳангоми 

гузаронидани аттетстатсия, баҳодииҳии объективона, ошкорбаёнӣ ва 

ҷубронпазирӣ; 

$E) воқеънобинона ва ғайра; 

 

@271.Кадом категорияҳои хизматчиёни давлатӣ ба аттетстатсия 

фаро гирифта намешаванд? 

$A) хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи якум ва олӣ; 

$B) хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи якум ва дуюм; 



$C) хизматчиёни давлатии маъмуриикатегорияи олӣ; 

$D) хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи дуюм; 

$E) ҳамаи хизматчиёни давлатии маъмурӣ; 

 

@272.Дар кадом маврид аттетстатсия пеш аз муҳлат (ғайринавбатӣ) 

гузаронида мешавад? 

$A) бо ташаббуси ПрезидентиҶумҳурии Тоҷикистон,Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

$B) бо фармони роҳбари аввали мақомоти давлатӣ; 

$C) баъд аз 6 моҳи фаъолият; 

$D) баъд аз натиҷаҳои баҳодиҳӣ; 

$E) бо фармони сардори раёсат; 

 

@273.Хизматчии давлатии маъмурии ба мансаби пастари маъмурии 

хизмати давлатӣ тавсияшуда баъд аз чанд вақт такроран 

аттетстатсия карда мешавад? 

$A) баъд аз 6 моҳ; 

$B) баъд аз 1 сол; 

$C) баъд аз 3 моҳ; 

$D) баъд аз 3 сол; 

$E) баъд аз ду сол; 

 

@274.Ротатсияи кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатии ҶТ ба 

кадом категорияи хизматичиёни давлатӣ дахл дорад? 

$A) хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи олӣ, якум, дуюм, сеюм 

ва чорум; 

$B) хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи якум, дуюм, сеюм ва 

чорум; 

$C) хизматчиёни давлатии маъмуриикатегорияи якум, дуюм ва сеюм; 

$D) хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи олӣ, якум, дуюм ва 

сеюм; 

$E) ба ҳама хизматчиёни давлати; 

 

@275.Мақсади асосии ротатсияи кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати 

давлатӣ? 

$A) истифодаи самараноки иқтидори касбии хизматчиёни давлатӣ ва 

пешгирӣ аз зуҳуроти коррупсионӣ ва бархўрди манфиатҳо; 



$B) баланд бардоштани сатҳи касбии хизматчиёни давлатӣ ва бархўрди 

манфиатҳо; 

$C) тайёр кардани кадрҳои роҳбарикунанда ва такмили ихтисоси кадрҳо; 

$D) истифодаи самараноки иқтидори касбии хизматчиёни давлатӣ ва 

иваз намудани мансаби пештар ишғолнамуда; 

$E) бе ягон мақсад гузаронида мешавад; 

 

@276.Ба як мансаби маъмурии хизмати давлатӣ то чанд нафар ба 

захираи кадрҳо дохил кардан мумкин аст? 

$A) то 3 нафар; 

$B) то 1 нафар; 

$C) то 2 нафар; 

$D) то 5 нафар; 

$E) то 7 нафар; 

 

@277.Бархўрди манфиатҳо чист? 

$A) ҳолате, ки хизматчии давлатӣ дар ҷараёни иҷрои ўҳдадориҳои 

мансабӣ зери таъсири манфиатҳои шахсӣ қарор гирифта, қарорҳои ба 

манфиати давлат мухолифро қабул менамояд; 

$B) манфиатдории умумии ҷомеа, ки бо роҳи қабули қарорҳои 

беғаразона ва қонунӣ аз тарафи шахсони мансабдори давлатӣҳангоми 

иҷрои ўҳдадориҳои мансабӣ амалӣ карда мешавад; 

$C) фоидаи моддӣ ё фоидаи дигаре, ки хизматчии давлатӣ бевосита ё 

бавосита барои худ ё барои шахсони сеюм дар натиҷаи иҷро намудани 

ўҳдадориҳои мансабии худ кўшиши гирифтан мекунад ё мегирад; 

$D) ҳолате, ки хизматчиии давлатӣ дар ҷараёни ўҳдадориҳи манабӣбарои 

худ ё барои шахсони сеюм вазифаҳои берун аз фаъолияти худро иҷро 

менамояд;  

$E) ҳолате ки хизматчи ва устодон фаъолият намоянд; 

 

@278.Кодекси одоби хизматчиёни давлатӣ бо Фармони Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон кай тасдиқ карда шудааст? 

$A) сеюми декабри соли 2015; 

$B) якуми марти соли 2010; 

$C) чоруми декабри соли 2010; 

$D) сеюми феврали соли 2010; 

$E) шашуми марти соли 2007; 

 



@279.Роҳбари бевосита хизматчии давлатиро дар хусуси баҳодиҳии 

фаъолият дар муҳлати на камтар аз чанд рўзи корӣ то рўзи 

баҳодиҳӣ бояд хабардор намояд? 

$A) понздаҳ рўз; 

$B) даҳ рўз; 

$C) чордаҳ рўз; 

$D) бист рўз; 

$E) се руз; 

 

@280.Баҳодиҳии фаъолияти хизматчии давлатӣ аз ҷониби кӣ 

гузаронида мешавад? 

$A) роҳбарони воҳидҳои сохторӣ; 

$B) хадамоти кадрӣ; 

$C) роҳбари аввал; 

$D) муовини аввали роҳбар; 

$E) аз ҷониби устодон; 

 

@281.Вазифаҳои асосии баҳодиҳии фаъолият? 

$A) муайян намудани сатҳи самаранокии иҷрои уҳдадориҳои мансабии 

хизматчии давлатӣ; 

$B) болоравии мансабии хизматчии давлатӣ; 

$C) муайян намудани самаранокии саҳми сохторе, ки дар он корманд 

барои татбиқи вазифаҳои мақоми давлатӣфаъолият мекунад; 

$D) муайян намудани мушкилиҳои асосии соҳаи фаъолияти хизматчии 

давлатӣ; 

$E) муаян кардани музди маоши онҳо; 

 

@282.Дар сурати аз аттестатсия бомуваффақият гузаштани 

хизматчии давлатӣ ба ў чи гуна тавсия дода мешавад? 

$A) пеш аз муҳлат додани рутбаи тахассусии навбатӣ ё аз категорияи 

мансаби ишғолкарда як дараҷа баланд додани рутбаи тахассусӣ; 

$B) ба мансаби пастар гузаронида шавад, ё ин ки ба курси такмили 

ихтисос фаро гирифта шавад; 

$C) кўмакпулӣ дар ҳаҷми муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ; 

$D) бо раҳматнома сарфароз гардонидан барои фаъолияти самаранок; 

$E) ҳавасманд гардонии пули; 

 



@283.Таркиби дастурамалҳои мансабӣ бояд аз кадом қисматҳо 

иборат бошад? 

$A) муқаррароти умумӣ, талаботи тахассусӣ, ўҳдадориҳои мансабӣ, 

ҳуқуқҳо, масъулият, муқаррароти хотимавӣ; 

$B) муқаррароти умумӣ, уҳдадориҳои мансабӣ, ҳуқуқҳо ва вазифаҳо, 

муқаррароти хотимавӣ; 

$C) муқаррароти умумӣ, ўҳдадориҳои мансабӣ, вазифаҳо, масъулият, 

муқаррароти хотимавӣ; 

$D) муқаррароти умумӣ,талаботи тахассусӣ, ўҳдадориҳои вазифавӣ, 

ҳуқуқҳо, муқаррароти хотимавӣ; 

$E) муқарароти умуми ва хотимавӣ; 

 

@284. Дар кадом маврид аттетстатсия пеш аз муҳлат гузаронида 

мешавад? 

$A) бо ташаббуси ПрезидентиҶТ ва Ҳукумати ҶТ; 

$B) бо фармони роҳбари аввали мақомоти давлатӣ; 

$C) баъд аз 6 моҳи фаъолият; 

$D) баъд аз натиҷаҳои баҳодиҳӣ; 

$E) баъд аз се моҳи фаъолият; 

 

@285.Омилҳои интихоб ба хизмати давлатӣ кадомҳоянд? 

$A) расмӣ ва касбию тахассусӣ; 

$B) касбӣ ва коррупсионӣ; 

$C) техникӣ ва объективӣ; 

$D) фардӣ ва коррупсионӣ; 

$E) обективӣ ва коррупсионӣ; 

 

@286.Воҳидҳо (ё мақомоте), ки ба системаи мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ дохил мешаванд: 

$A) Худудҳои мунисипалӣ (шахрак) номида мешавад; 

$B) Аломатҳои мунисипалӣ (чамоат) номида мешавад; 

$C) Марзҳои мунисипалӣ (махал) номида мешавад; 

$D) Воҳидҳои мунисипалӣ (ноҳия) номида мешавад; 

$E) Воҳидҳои мунисипалӣ (минтака) номида мешавад; 

 

@287.Мақомоти намояндагӣ ва сарвари вохиди мунисипалиро 

бевосита аз тарафи ки интихоб карда мешавад: 



$A) Шахрвандон; 

$B) Одамон; 

$C) Ахоли; 

$D) Давлат; 

$E) Хукумат; 

 

@288.Худидораи махалли аз чанд чузъи асоси иборат аст: 

$A) 2; 

$B) 3; 

$C) 4; 

$D) 1; 

$E) 5; 

 

@289.Баъди аз тарафи макомоти олии ичроия дастгири ёфтани 

лоихаи бучет ба кадом макомот равона мегардад: 

$A) ба макомоти конунгузор ворид мегардад; 

$B) ба макомоти ичроия ворид мегардад; 

$C) ба макомоти намояндаги ворид мегардад; 

$D) ба макомоти омор ворид мегардад; 

$E) ба макомоти суди ворид мегардад; 

 

@290.Макомоти хокимияти давлати кафолат медихад: 

$A) Ба хукуки макомоти намояндаи худидораи махалли дар мустакилона 

муайян намудани самтхои истифодава истифодабарии маблагхои бучети 

ва ба чубронкардани афзоиши харочот ё кохиши даромадхои бучетхои 

махалли, ки дар натичаи кабули конунхо пайдо мешаванд кафолат 

медихад; 

$B) ташкили чамъоварии маблагхои бучети дар каламрави кишвар 

нигохдори ва сарфаи онхо инчунин ба рох мондани хисоб ва хисобот 

мебошад; 

$C) Ташаккул додани даромадхо аз руи пардохтхои алохидаи андоз ва 

пардохтхои дигар; 



$D) Мукарар намудани харочоти бучет ба таъиноти максаднок ва кохиш 

додан ва бартараф кардани касри бучет аз хисоби манбаъхои аз назари 

иктисоди асоснок; 

$E) Баланд бардоштани ахамияти банакшагирии оянданамоии бучет, ки 

мутаносиби ва мувозинии тамоми барномахои ичтимои – иктисодиро 

таъмин месозад; 

 

@291.Тавре маълум аст, ҳамаи усулҳои идоракунӣ аз рўи 

мазмунашон ба се гурўҳи асосӣ тасниф мешаванд. Онҳоро номбар 

кунед? 

$A) Усулҳои иқтисодӣ, маъмурӣ ва иҷтимоӣ- рўҳӣ; 

$B) Усулҳои иқтисодӣ, таҳлилӣ ва иҷтимоӣ; 

$C) Усулҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва илмӣ; 

$D) Усулҳои маъмурӣ, иҷтимоӣ ва рўҳӣ; 

$E) Усулҳои рўҳӣ ва иҷтимоӣ; 

 

@292.Ибораи лозимаро гузоред. ______________ ин фаъолияти 

бошуурона ва мақсадноке мебошад, ки бо ёрии он инсон унсурҳои 

истеҳсолоти меҳнат, предмети меҳнат, қувваи корӣ  ва фаъолияти 

соҳибкориро барои расидан ба ҳадафи худ аз он истифода мебарад? 

$A) Идоракунӣ; 

$B) Соҳибкорӣ; 

$C) Меҳнатӣ; 

$D) Иќтисодї; 

$E) Иљтимої; 

 

@293.______________ субъекти асосии ташкилот ва объекти махсуси 

идоракунӣ мебошад.  

$A) Инсон; 

$B) Техника; 

$C) Технология; 

$D) Мењнат; 

$E) Иќтисод; 

 

@294.Ба маъмурият дохил мешаванд? 

$A) Хазинадор, лоиҳакашон, лаборантҳо;  

$B) Сармуҳосиб, сармуҳандис, сариқтисодчӣ;  

$C) Оператор, слесар, танзимгар; 



$D) Лоиҳакашон, сармуҳандис; 

$E) Њамааш љавоби дурустанд; 

 

@295.Ба мутахассисон дохил мешаванд? 

$A) Хазинадор, лоиҳакашон, лаборантҳо;  

$B) Сармуҳосиб, сармуҳандис, сариқтисодчӣ;  

$C) Оператор, слесар, танзимгар; 

$D) Сармуҳандис, танзимгар; 

$E) Менељер, маркетолог, мутахасис; 

 

@296.Ибораи лозимиро интихоб намоед:_______________ ин намуди 

фаъолияти меҳнатиест, ки дар чаҳорчўбаи касб, дорои 

хусусиятҳоли хос буда, аз кормандон донишу малакаҳои иловагиро 

талаб менамояд? 

$A) Ихтисос; 

$B) Соҳибкорӣ; 

$C) Хизматрасонӣ; 

$D) Ѓайриихтисос; 

$E) Технологї; 

 

@297.Маҷмўи қобилиятҳои иқтидорӣ меҳнатии инсон кадомҳоянд? 

$A) Фикрӣ, ҷисмонӣ, маънавӣ; 

$B) Технологӣ, маданӣ, рўҳӣ; 

$C) Меҳнатӣ, соҳибкорӣ, механикӣ; 

$D) Маданӣ, соҳибкорӣ, маънавӣ; 

$E) Техникӣ, технологӣ, эҳсосотӣ; 

 

@298.ин неруи ҷисмонӣ, касбӣ, зеҳнӣ, маънавӣ мебошад, ки ба 

баландшавии ҳосилнокии меҳнат, рушти ташкилот мусоидат 

менамоянд? 

$A) Захираҳои иќтидори инсонӣ; 

$B) Коллективи меҳнатӣ; 

$C) Гурўҳи касбӣ; 

$D) Гурўњи мењнатї; 

$E) Гурўњи ѓайри касбї; 

 



@299.Ибораи лозимиро интихоб намоед: _________ муваффақияти 

корманд дар фаъолияти ҷамъиятӣ, хизматӣ, илмӣ ё истеҳсолӣ ва 

шўҳрат пайдо кардани ў дар ин соҳаҳо мeбошад? 

$A) Пешравии касбӣ; 

$B) Баҳодиҳии касбӣ; 

$C) Фаъолияти касбӣ; 

$D) Маркетологи касбӣ; 

$E) Ѓайрифаъолиятї; 

 

@300.Ибораи лозимиро интихоб намоед: _______ яке аз унсури асосие 

мебошад, ки самаранокии меҳнатро ба воситаи дарёфт ва таъмини 

талаботҳои гуногуни коргарон, баланд мебардорад? 

$A) Ҳавасмандкунии меҳнат; 

$B) Мотиватсияи меҳнат; 

$C) Профорентатсияи меҳнат; 

$D) Маҳсулнокии меҳнат; 

$E) Ѓайримативатсия; 

 


