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Намунаи саволномаи тестӣ (ҷавоби дуруст А) 

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

$A) А.Файол; 

$B) Г.Ганнт; 

$C) Ф.Тейлор; 

$D) Д.Муни; 

$E) М.Твен; 

 

@2.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; 

 

@3.Мафхуми “усул”и идоракуни тарҷумаи кадом калимаи юнони 

аст? 

$A) «Methodos»; 

$B) «Идрок»; 

$C) «Конфликт»; 

$D) «Кадр»; 

$E) «Мутахасис»; 

 

@4.Усулҳои маъмурии роҳбарй ин: 



$A) истифодаи мачмуи роҳу 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; 

 

@5.Идоракунандаи фирма: 

$A) Менечер; 

$B) Мухосиб; 

$C) Тахвилгар; 

$D) Ҳукукшинос; 

$E) Раис; 

 

@6.Мафҳумҳои асосии идоракунии ҳайат дар 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; 

 

@7.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; 

 

@8.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; 

 

@9.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; 

 

@10.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; 

 

@11.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; 

 

@12.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; 

 

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



мешавад. 

$A) Миссия; 

$B) Стратегия; 

$C) Мотив; 

$D) Тактика; 

$E) Норозиги; 

 

@14.Мафҳуми менеҷерро шарҳ диҳед 

$A) Корманди масъули корхонаву ташкилотҳо, ки тобеон дораду 

муттасаддии қабули қарор аст; 

$B) Корманде, ки аъзои кумитамебошад; 

$C) Намояндадар мамлакати дигар; 

$D) Корманди шўъбаи корхонаи тиҷоратӣ; 

$E) Гуруҳи дуюм; 

 

@15.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; 

 

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

$A) Гуруҳҳои расми дар асоси тартибот ва коидахои амалкунандаи 

корхона созмон дода мешаванд.Гуруҳҳои ғайрирасми бошанд, аз ҷониби 

гурухи одамон ба таври номуташаккил пайдо мегарданд; 

$B) Тафовут надоранд; 

$C) Гуруҳҳои 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; 

 

@17.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; 

 

@18.Қарорҳои 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; 

 

@19.Асосгузори менечменти илми кист? 

$A) Фредерик Тейлор; 

$B) Генри Форд; 

$C) Анри Файо; 

$D) Владимир Ленин; 

$E) Карл Маркс; 

 

@20.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; 

 

@21.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; 



 

@22.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; 

 

@23.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; 

 

@24.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; 

 

@25.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; 

 

@26.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; 

 

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

$A) Асосгузори мактаби маъмури; 

$B) Асосгузори мактаби класикии; 

$C) Асосгузори мактаби бюрократи; 

$D) Асосгузори мактаби илми; 

$E) Асосгузори мактаби идоракунӣ; 

 

@28.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; 

 

@29.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; 

 



@30.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; 

 

@31.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; 

 

@32.Ба ҳайати кормандони саноати истехсоли, ки бевосита бо 

фаъолияти асосии истехсоли сарукор доранд киҳо шомиланд? 

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

хидматрасон, иловаги; 

$B) ташкилоту озмоишгоххои илми тадкикоти, 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; 

 

@33.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; 

 

@34.Яке аз унсурхои мухимтарини сохтори ташкилии идоракуни 

хайат кадом аст? 

$A) Алокахо; 

$B) Принсипхо; 

$C) Функсияхо; 

$D) Бахшхо; 



$E) Сохторхо; 

 

@35.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; 

 

@36.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; 

 

@37.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 мебошад; 

 

@38.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; 

 

@39.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; 

 

@40.Банақшагирии ҷалбсозӣ ва мутобиқати ҳайат ин. 

$A) мутобиқати кадрҳои ҷавон, ки таҷрибаи фаъолияти касбӣ надоранд; 

$B) муносибати иқтидори мутахасисони барои амалигардонии 

стратегияи рушд заруриро бо вазъияти ҳақиқии ЗИ-и ташкилот, 

инчунин муайян намудани талабот ба ин захираҳоро дар оянда дар бар 

мегирад; 

$C) банақшагирии чорабиниҳо оид ба кироя ва қабули ҳайат бо мақсади 

қонеъсозии дурнамои талаботи ташкилот ба ҳайат аз ҳисоби 

сарчашмаҳои дохилӣ ва берунӣ; 

$D) дар шакли хаттӣ баён кардани вазифаҳо, ўҳдадориҳо ва масъулияти 

коргарон; 

$E) тартиби вазифаҳое, ки коргар дар давраи кориаш иҷро кардааст; 

 

@41.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; 

 

@42.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; 

 

@43.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; 

 

@44.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”; 

 

@45.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; 

 

@46.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) Барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо барои солҳои 2015-

2020; 

$E) Ҳеҷ қонун қабул нашудааст; 

 

@47.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; 

 

@48.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; 

 

@49.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 

кардамешавад; 

$E) Баҳодиҳии фаъолияти хизматчии давлатӣ; 

 

@50.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; 

 

@51.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; 

 

@52.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,фаъолиятимураттабимақомотидавлатӣ ; 

$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; 

 

@53.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; 

 

@54.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; 

 

@55.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” 

 

@56.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 онҳоишғол 

менамояд; 

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

ваколатҳои шахсони мансабдори давлатииҳокимияти 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; 

 



@57.Хизматчии давлатии маъмурӣ? 

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

ваколатҳои шахсони мансабдори давлатииҳокимияти 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 онҳоишғол 

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; 

 

@58.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 

ёхизматрасонӣ 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; 

 

@59.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; 



 

@60.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; 

 

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

$A) Тавсия кардан, баҳо додан; 

$B) Ҳолномаи кормандон; 

$C) Тавсиянома; 

$D) Тавсифи кормандон; 

$E) Баҳодиҳии фаъолияти солона; 

 

@62.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; 

 

@63.Яке аз шартҳои муҳими рушди ҳайати ташкилот: 

$A) Ҷобаҷогузории дурусти кадрҳо; 

$B) Ҷобаҷогузории синнусолии кадрҳо; 

$C) Баргузории аттестатсия; 

$D) Интихоби довталабон; 

$E) Интихоби донишҷӯён; 

 

@64.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; 

 

@65.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 дигарибаҳодиҳии фаъолияти хизматчиёни давлатӣ монеъ 

гардад; 

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

шаклҳои дигарибаҳодиҳии 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; 

 

@66.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; 

 

@67.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; 

 

@68.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; 

 

@69.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; 

 

@70.Ишғол намудани мансаби холии маъмурии хизмати давлатӣ бо 

кадом роҳ сурат мегирад? 

$A) Озмун; 

$B) Аттестатсия; 

$C) Ротатсия; 

$D) Баҳодиҳии фаъолият; 

$E) Захираи кадрҳо; 

 

@71.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; 

 

@72.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; 



 

@73.Усулҳои ҳавасмандкунии ҳайат? 

$A) моддӣ ва маънавӣ; 

$B) пулӣ ватариқи раҳматнома; 

$C) моддӣ ва анъанавӣ; 

$D) маънавӣ ва пулӣ; 

$E) моди ва пулӣ; 

 

@74.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; 

 

@75.Баҳодиҳии кормандбокадом 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 карданивазифаҳоихизматиикорманд, ки аз 

дастурамали ў бармеоянд;  

$E) бо максади пеш рафтани истехсолот; 

 

@76.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 муҳосибот; 

 

@77.Вазифаҳои асосии баҳодиҳии фаъолият? 

$A) муайян намудани сатҳи самаранокии иҷрои уҳдадориҳои мансабии 

хизматчии давлатӣ; 

$B) болоравии мансабии хизматчии давлатӣ; 

$C) муайян намуданисамаранокии саҳми сохторе, ки дар он корманд 

барои татбиқи вазифаҳои мақоми давлатӣфаъолият мекунад; 



$D) муайян намудани мушкилиҳоиасосии соҳаи фаъолияти хизматчии 

давлатӣ; 

$E) муаян кардани музди маоши онҳо; 

 

@78.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; 

 

@79.______________ субъекти асосии ташкилот ва объекти махсуси 

идоракунӣ мебошад. 

$A) Инсон; 

$B) Техника; 

$C) Технология; 

$D) Мењнат; 

$E) Иќтисод; 

 

@80.Ба маъмурият дохил мешаванд? 

$A) Хазинадор, лоиҳакашон, лаборантҳо;  

$B) Сармуҳосиб, сармуҳандис, сариқтисодчӣ;  

$C) Оператор, слесар, танзимгар; 

$D) Лоиҳакашон, сармуҳандис; 

$E) Боғбон, фаррош, посбонон; 

 

@81.Ба мутахассисон дохил мешаванд? 

$A) Хазинадор, лоиҳакашон, лаборантҳо;  

$B) Сармуҳосиб, сармуҳандис, сариқтисодчӣ;  

$C) Оператор, слесар, танзимгар; 

$D) Сармуҳандис, танзимгар; 

$E) Менељер, маркетолог, мутахасис; 

 

@82.Ибораи лозимиро интихоб намоед:_______________ ин намуди 

фаъолияти меҳнатиест, ки дар чаҳорчўбаи касб, дорои хусусиятҳои 

хос буда, аз кормандон донишу малакаҳои иловагиро талаб 

менамояд? 



$A) Ихтисос; 

$B) Соҳибкорӣ; 

$C) Хизматрасонӣ; 

$D) Ѓайриихтисос; 

$E) Технологї; 

 

@83.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; 

 

@84.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; 

 

@85.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; 

 

@86.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; 

 



@87.Банақшагирии захираҳои инсонӣ ин. 

$A) тартиби ҷамъоварӣ ва таҳлили ахборот оид ба мундариҷаи фаъолият, 

талаботҳо ба коргарон ва шароитҳое, ки фаъолият иҷро карда мешавад; 

$B) таҳлил ва муайянкунии талабот ба захираҳои инсонӣ барои таъмини 

ноилшавии мақсадҳои ташкилот; 

$C) ин идоракунии стратегӣ ва фаврии фаъолият, ки ба баландбардории 

самаранокии истифодаи захираҳои инсонии ташкилот равона шудааст; 

$D) зерсистемаҳои бо ҳам алоқаманд ва аз ҳам вобаста ташаккул ёфта; 

$E) ин идоракунии стратегӣ ва фаврии фаъолият, ки ба баландбардории 

самаранокии истифодаи захираҳои инсонии ташкилот равона шудааст; 

 

@88.Банақшагирии стартегии талабот ба ҳайат ин. 

$A) фаъолияти идоракунӣ, ки ба қонеъсозии саривақтии миқдорӣ ва 

сифатии талабот ба ЗИ барои рушди самараноки ташкилот, ноилшавии 

мақсадҳои гузошташуда равона шудааст; 

$B) нақшаҳои дарозмўҳлати ташкилот, ки дар мўҳлатҳои тўлонӣ 

истифода мешаванд; 

$C) таҳлил ва қонеъсозии талаботҳои аниқи ташкилотро дар давраи 

банақшагирифташуда (семоҳа, нимсола) дар бар мегирад; 

$D) муносибати иқтидори мутахасисони барои амалигардонии 

стратегияи рушд заруриро бо вазъияти ҳақиқии ЗИ-и ташкилот, 

инчунин муайян намудани талабот ба ин захираҳоро дар оянда дар бар 

мегирад; 

$E) намуди фаъолияти идоракуни мебошад, ки ба таъмини дарозмўҳлати 

ташкилот бо захираҳои инсонӣ равона шудааст; 

 

@89.Банақшагирии тактикӣ талабот ба ҳайат ин. 

$A) муносибати иқтидори мутахасисони барои амалигардонии 

стратегияи рушд заруриро бо вазъияти ҳақиқии ЗИ-и ташкилот, 

инчунин муайян намудани талабот ба ин захираҳоро дар оянда дар бар 

мегирад; 

$B) таҳлил ва қонеъсозии талаботҳои аниқи ташкилотро дар давраи 

банақшагирифташуда дар бар мегирад; 

$C) ҷараёни интиқоли коргар аз як кор ба кори дигар дар бар мегирад; 

$D) фаъолияти идоракунӣ, ки ба қонеъсозии саривақтии миқдорӣ ва 

сифатии талабот ба ЗИ барои рушди самараноки ташкилот, ноилшавии 

мақсадҳои гузошташуда равона шудааст; 

$E) ҷараёни интихоби номзадҳои касбҳои зарурӣ барои ишғол кардани 

вазифаи аниқ; 

 



@90.Қоидаҳои ҳифзи меҳнат ин. 

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

таври маҷмўъ арзёбӣ кардани ҳамаи омилҳои муҳити истеҳсолӣ, ҷараёни 

меҳнати вазнин ва пуршиддате, ки ба қобилияти корӣ ва саломатии 

корманд дар рафти фаъолияти меҳнатӣ таъсир мерасонанд; 

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

табдил додани заҳираҳо ба маҳсулоти тайёр зарур мебошад ва аз 

истеҳсолот ва коркарди навъҳои гуногуни ашёи хом, сохтмон, иҷрои 

корҳо ва иҷрои намудҳои гуногуни хизматрасонӣ таркиб меёбад; 

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

иҷрояш барои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ҳангоми машғул шудан бо ҳар 

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

объектҳо, ихтирои мошинҳо, механизмҳо ва таҷҳизоти дигар, таҳияи 

равандҳои технологӣ, ташкили истеҳсолот ва меҳнат ҳатмӣ мебошад; 

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

табдил додани заҳираҳо ба маҳсулоти тайёр зарур мебошад ва аз 

истеҳсолот ва коркарди навъҳои гуногуни ашёи хом, сохтмон, иҷрои 

корҳо ва иҷрои намудҳои гуногуни хизматрасонӣ таркиб меёбад; 

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

бошанд ва бевосита ё бавосита таҳти назорати корфармо қарор доранд; 

 

@91.Шароити меҳнате, ки дар он таъсири омилҳои хатарнок ё 

зараровари истеҳсолӣ ба кормандон истисно карда шудааст ё 

дараҷаи таъсири онҳо аз меъёрҳои муқарраргардида зиёд 

намебошад ин. 

$A) ҷойҳои корӣ; 

$B) омили зараровари истеҳсолӣ; 

$C) фаъолияти истеҳсолӣ; 

$D) шароити бехатари меҳнат; 

$E) аттестатсияи ҷойҳои кор оид ба шароити меҳнат; 

 

@92.Омили истеҳсолие, ки таъсири он ба корманд метавонад боиси 

ҷароҳати ў гардад ин. 

$A) омили зараровари истеҳсолӣ; 

$B) омили хатарноки истеҳсолӣ; 

$C) кафолатҳои ҳуқуқи кормандон ба ҳифзи меҳнат; 

$D) воситаҳои муҳофизати инфиродӣ ва коллективии кормандон; 

$E) фаъолияти истеҳсолӣ; 

 

@93.Банақшагирии талабот ба захираҳои инсонӣ ин. 



$A) фаъолияти идоракунӣ, ки ба қонеъсозии саривақтии миқдорӣ ва 

сифатии талабот ба ҳайат барои рушди самараноки ташкилот, 

ноилшавии мақсадҳои гузошташуда равона шудааст; 

$B) идоракунии стратегӣ ва фаврии фаъолият, ки ба баландбардории 

самаранокии истифодаи захираҳои инсонии ташкилот равона шудааст; 

$C) ҷараёни мунтазаме, ки дар рафти он коргарон таҷриба ё дониши 

барои иҷрои кор заруриро аз худ мекунанд ё тағйир медиҳанд; 

$D) ҷараёни муаянкунии самаранокии фаъолияти кормандон, барои 

ноилшавии мақсадҳои ташкилот равонашуда; 

$E) фаъолияте, ки ба рушди қобилияти коргарон бо мақсади рушд ва 

инкишофи доимии онҳо равона шудааст; 

 

@94.Идоракунии захираҳои инсонӣ дар мафҳуми маҳдуд ин. 

$A) дар шакли хаттӣ баён кардани вазифаҳо, ўҳдадориҳо ва масъулияти 

коргарон; 

$B) таъминоти саривақтии таъмини нақшаҳои стратегии ташкили 

сифатии захираҳои инсонӣ; 

$C) беҳтар кардани ташкили меҳнат ва мазмуни он; 

$D) банақшагирӣ ва идоракунии захираҳои инсонӣ; 

$E) ҷараёни интиқоли коргар аз як кор ба кори дигар; 

 

@95.Интихоби кадрҳо ин. 

$A) ҷараёни сохтани базаи маълумотҳо оид ба коргарони касбҳои лозима 

барои қонеъсозии талаботи ташкилот ба ҳайат; 

$B) тартиби вазифаҳое, ки коргар дар давраи кориаш иҷро кардааст; 

$C) ҷараёни мунтазаме, ки дар рафти он коргарон таҷриба ё дониши 

барои иҷрои кор заруриро аз худ мекунанд ё тағйир медиҳанд; 

$D) дар шакли хаттӣ баён кардани вазифаҳо, ўҳдадориҳо ва масъулияти 

коргарон; 

$E) номгўи донишҳо, таҷрибаҳо, рафторҳо, ки бояд коргар барои 

иҷроиши бомувафақияти кор дошта бошад; 

 

@96.Кадом намудҳои мутобиқсозӣ мавҷуд аст. 

$A) мутобиқати доимӣ ва мувақатӣ; 

$B) мутобиқати мавсимӣ ва бефосила; 

$C) мутобиқати кадрҳои ҷавон ва коргарони дорои таҷрибаи фаъолияти 

касбидошта; 

$D) мутобиқати объективӣ ва субъективӣ; 

$E) таҷрибаи фаъолияти касбидошта; 

 



@97.Ҳангоми истифодаи ин усулҳо гурўҳ ташкил мешавад, ки ба 

таври муштарак нақшаи чорабиниҳоро, ки барои ҳалли 

проблемаҳои махсуси корхона равона шудаанд тартиб медиҳанд ин 

усули. 

$A) усулҳои баҳодиҳии гурўҳӣ; 

$B) усули баҳодиҳии экспертӣ; 

$C) усули Делфӣ; 

$D) усулҳои коэфисент ва суръати тағирот; 

$E) усулҳои оморӣ; 

 

@98.Меҳнати кироя гуфта. 

$A) меҳнате мебошад, ки шахсони гуногун иҷро менамоянд; 

$B) меҳнате мебошад, ки коргарони дорои касби баланд иҷро менамоянд; 

$C) меҳнате мебошад, ки барои шахси коргар бегона аст, зеро маҳсули 

меҳнати ўро шахси дигар молик мегардад; 

$D) меҳнате мебошад, ки ба дигар восита иҷро карда мешавад; 

$E) меҳнате мебошад, ки коргарони одди иҷро менамоянд; 

 

@99.Системаи дар ҷойи мушахаси кор ба ҳисоб гирифтан, таҳлил ва 

ба таври маҷмўъ арзёбӣ кардани ҳамаи омилҳои муҳити истеҳсолӣ, 

ҷараёни меҳнати вазнин ва пуршиддате, ки ба қобилияти корӣ ва 

саломатии корманд дар рафти фаъолияти меҳнатӣ таъсир 

мерасонанд ин? 

$A) кафолатҳои ҳуқуқи кормандон ба ҳифзи меҳнат; 

$B) воситаҳои муҳофизати инфиродӣ ва коллективии кормандон; 

$C) ҷойҳои корӣ; 

$D) фаъолияти истеҳсолӣ; 

$E) аттестатсияи ҷойҳои кор оид ба шароити меҳнат; 

 

 


