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Намунаи саволнома тестӣ (ҷавобҳои А дуруст) 

@1.Сабаби кам шудани меҳнати ҷисмонӣ? 

$A) Инқилоби илмию техникӣ; 

$B) Кам будани маош; 

$C) Набудани ҷойи кор; 

$D) Аз кор мондани корхонаҳо; 

$E) Зиёд шуда истодааст; 

 

@2.Маҷмуи донишҳо ва таҷрибаҳоеро, ки тавасути онҳо субъекти 

идоракунӣ ҷараёни идоракуниро ба танзим медарорад, чи меноманд? 

$A) Санъати идоракунӣ; 

$B) Идоракунии касбӣ; 

$C) Ҷобаҷогузории ҳайат; 

$D) Донишҳои иқтисодӣ; 

$E) Таҷрибаҳои амалӣ; 

 

@3.Шахсе, ки дар системаи идоракуни нақши аввалиндараҷа дорад ва 

фаъолияти роҳбариро идора мекунад, ба сифати ки фаҳмида мешавад? 

$A) Сарвар; 

$B) Объекти идоракунӣ; 

$C) Роҳбар; 

$D) Субъекти идоракунӣ; 

$E) Менеҷмент; 

 

@4.Меҳнате, ки дар натиҷаи харҷи энергияи ҷисмони ба амал меояд? 



$A) Меҳнати ҷисмонӣ; 

$B) Меҳнати маъмулӣ; 

$C) Меҳнати муракаб; 

$D) Меҳнати доимӣ; 

$E) Меҳнати харҷӣ; 

 

@5.Меҳнате, ки инсон барои иҷроиши ягон амал дар майнаи худ 

нақшаеро матраҳ мекунад? 

$A) Меҳнати ақлонӣ; 

$B) Меҳнати маъмулӣ; 

$C) Меҳнати муракаб; 

$D) Меҳнати доимӣ; 

$E) Меҳнати харҷӣ; 

 

@6.Оё ҳайтикорӣ ҳаррўз таъғир ёфта метаванад? 

$A) Метавонад; 

$B) Наметавонад; 

$C) Дар сурати иваз шудани роҳбарнаметавонад; 

$D) Дар сурати барҳам хўрдани корхона, метавонад; 

$E) Ҳайат дар як сол як маротиба таъғир меёбад; 

 

@7.Идоракуние, ки ба воситаи институтҳои гуногуни – системаи ҳуқуқӣ, 

вазоратҳо, муассисаҳо, органҳои маҳалии ҳокимият ва ба мисли инҳо 

сурат мегирад, кадом намуди идоракунӣ аст? 

$A) Идоракунии давлатӣ; 

$B) Идоракунии техникӣ; 

$C) Идоракунии истеҳсолот; 

$D) Идоракунии функсионалӣ; 

$E) Идоракунии махсус; 

 

@8.Шумораи қабулшудагон ва хориҷшудагони коргаронро дар муҳлати 

муайяни вақт чй меноманд? 

$A) Сайлонияти кадрҳо; 

$B) Бекоршавии ҳайат; 

$C) Хориҷшавии ҳайат; 

$D) Таназулёбии ҳайат; 

$E) Гардиши ҳайат; 

 

@9.Системаи менеҷменти кадрӣ аз чанд зерсистема иборат мебошад? 

$A) 4; 



$B) 3; 

$C) 5; 

$D) 2; 

$E) 6; 

 

@10.Мафҳуми асосие, ки барои гурўҳбандии ҳайати коргарон кумак 

мекунад кадом мафҳум мебошад? 

$A) Мафҳуми ҳайат; 

$B) Мафҳуми кор; 

$C) Мафҳуми меҳнат; 

$D) Мафҳуми касб; 

$E) Мафҳуми идоракунӣ; 

 

@11.Қонуниятҳои ҷалби одамон ба кор, аз кор рафтани онҳо, ба кори 

дигар гузаштан, мувофиқи дастурамали вазифавӣ амал намудан ва 

фаъолияти ҳар аъзои колективи корхонаро кадом намуди идоракунӣ 

ифода менамояд? 

$A) Идоракунии ҳайат; 

$B) Идоракунии корхона; 

$C) Идоракунии истеҳсолот; 

$D) Идоракунии техникаи бехатарӣ; 

$E) Идоракунии касбӣ; 

 

@12.Омўзиши ҳайати кадрии корхона, шумораи коргарон касбу ихтисоси 

онҳо ва ба мақсади идораи дурусти корхона, васеъ кардани таҷрибаҳо ва 

савияи дониши ҳайати кории корхона аз тарафи кадом шўъба амалӣ 

мегардад? 

$A) Шўъбаи кадрҳо; 

$B) Шўъбаи умумӣ; 

$C) Шўъбаи тайёрӣ; 

$D) Шўъбаи техникӣ; 

$E) Шўъбаи такмили ихтисос; 

 

@13.Системаи менеҷменти кадрӣ аз кадом зерсистемаҳо иборат 

мебошад? 

$A) Миллӣ, тактикӣ, кадрӣ ва касбӣ; 

$B) Стратегӣ ва миллӣ; 

$C) Кадрӣ ва касбӣ; 

$D) Тактикӣ ва стратегӣ; 

$E) Касбӣ; 



 

@14.Аз рўи хосияти функсияҳои меҳнатӣ вазифаҳои дохилии корхона ба 

кадом гурўҳҷудо карда мешаванд? 

$A) Коргарон, ҳайати хурди хизматрасон, коргарони муҳандисӣ – 

техникӣ, хизматчиён; 

$B) Коргарон ва хизматчиён; 

$C) Хизматчиён, коргарон ва муҳосибон; 

$D) Коргарон, корформоён ва коргарони ёрирасон; 

$E) Коргарони асосӣ ва ёрирасон; 

 

@15.Корхонае, ки дар он корҳои ҷустуҷўӣ, иктишофӣ ва коркарди конҳои 

канданиҳои фоиданок амалӣ мегарданд, чи гуна корхонаанд? 

$A) Корхонаи саноатӣ; 

$B) Корхонаи тиҷоратӣ; 

$C) Корхонаи муштарак; 

$D) Корхонаи саҳомӣ;  

$E) Корхонаи кўҳӣ; 

 

@16.Вазифаи хизматчиёнро кадоме аз ин шахсон ишғол мекунанд? 

$A) Шахсоне, ки функсияҳои маъмурӣ – хоҷагидорӣ, молиявӣ – 

муҳосибӣ, таъминотӣ, ҳуқуқӣ, тадқиқотӣ ва ғайраро иҷро мекунанд; 

$B) Шахсоне, ки ронандагони автобусҳои кормандонро ба ўҳда доранд; 

$C) Шахсоне, ки роҳбарии корхона, шўъбаҳо ва сехҳоро ба ўҳда доранд; 

$D) Мутахассисони асосӣ; 

$E) Шахсоне, ки дар биноҳои ғайриистеҳсолӣ хизмат мерасонанд; 

 

@ 17.Ҷараёни ҷамъоварии кадрҳо дар чанд марҳила ба амал меояд? 

$A) Чор марҳила; 

$B) Як марҳила; 

$C) Ду марҳила; 

$D) Панҷ марҳила; 

$E) Се марҳила; 

 

@ 18.Дар марҳилае, ки ошкорнамоии ҷойҳои кори холӣ ва номзадҳои 

аввалин ба амал меояд, ки онҳо қобилияти иҷронамоии ин ё он 

функсияҳои барои корхона заруриро доранд, чӣ гуна марҳила аст? 

$A) Марҳилаи пешакӣ; 

$B) Марҳилаи ҷалбнамоӣ; 

$C) Марҳилаи ҷамоварии ахборотҳо; 

$D) Марҳилаи дуюмдараҷа; 



$E) Марҳилаи ҷустуҷўӣ; 

 

@ 19.Таъсире, ки бо ёрии чорабиниҳои гуногун яъне, иқтисодӣ, маъмурӣ, 

ташкилӣ, маънавӣ ва ғайра рафтори мусбии зердастонро бедор сохта, 

рафтори манфии онҳоро пешгирӣ ва маҳдуд месозад, чӣ гуна таъсир аст? 

$A) Таъсири мусби; 

$B) Таъсири ғайрифаъол; 

$C) Таъсири фаъол; 

$D) Таъсири иктисоди; 

$E) Таъсири маъмури; 

 

@20.Гурўҳи одамонеро, ки барои иҷрои кори умумӣ муттаҳид гашта, 

мақсад ва манфиати якхела доранд- ин? 

$A) Колективӣ меҳнатӣ; 

$B) Коргарон; 

$C) Гурўҳи оперативии хизматчиён; 

$D) Гуруҳи ҳаваскорон; 

$E) Ғуломон; 

 

@21.Дар марҳилае, ки ҷустуҷўи кормандон ҳам дар дохил ва ҳам берун аз 

корхона ва ё дар муасисаҳои таълимотӣ, бо ёрии ширкатҳои миёнарав, ба 

воситаи эълон дар маҷалаҳои махсус оиди мавҷудияти ҷойҳои холӣ, 

шартҳои музди меҳнат ва ҳавасмандгардониҳои иловагӣ сурат мегирад, 

чӣ гуна марҳилаест? 

$A) Марҳилаи ҷустуҷўӣ; 

$B) Марҳилаи ҷалбнамоӣ; 

$C) Марҳилаи ҷамоварии ахборотҳо; 

$D) Марилаи дуюмдарача; 

$E) Марҳилаи пешакӣ; 

 

@22.Вазифаи умумии роҳбар аз рўи кадом санад маълум мегардад? 

$A) Аз руи кодекси мехнат; 

$B) Аз рўи сарқонун; 

$C) Аз руи дафтарчаи мехнати; 

$D) Аз руи тачриба; 

$E) Аз руи дониш; 

 

@23.Коллективҳо аз рўи вазифаашон ба кадом шаклҳо ҷудо мешаванд? 

$A) Намояндагӣ ва ғайринамояндагӣ; 

$B) Коллективҳои озод; 



$C) Пурра ва нопурра; 

$D) Намояндагӣ;  

$E) Пуранамояндагӣ; 

 

@24.Марҳилае, ки дар ҷараёни он тавасути шарту шароитҳои махсусан 

муҳим довталабон ҷалб карда мешаванд, чӣ гуна марҳилааст? 

$A) Марҳилаи ҷалбнамоӣ; 

$B) Марҳилаи дуюмдараҷа; 

$C) Марҳилаи ҷамоварии ахборотҳо; 

$D) Марҳилаи пешакӣ; 

$E) Марҳилаи ҷустуҷўӣ; 

 

@25.Ба зерфунксияи кадрии роҳбар кадом масъалаҳо таалуқ доранд? 

$A) Ташкили ҷои корӣ ва шароити корӣ; 

$B) Баҳодиҳии натиҷаҳои фаъолияти иҷрокунандагон; 

$C) Интихоб, ҷобаҷогузорӣ ва инкишофи ҳайат; 

$D) Боварикунонӣ ва илҳом бахшии коргарон; 

$E) Мукофотдиҳӣ ва ҷазодиҳии коргарон; 

 

@26.Дар корхонаҳо коргарон вобаста ба касбу ихтисосашон кадом 

намудҳои асосии меҳнатро истифода мебаранд? 

$A) Меҳнати ҷисмонӣ ва зеҳнӣ; 

$B) Мехнати инфироди, шахси, коллективи, гурухи; 

$C) Меҳнати касби ва чисмонӣ; 

$D) Меҳнати аклони ва зеҳнӣ; 

$E) Меҳнати чамъияти ва фардӣ; 

 

@27.Коллективи меҳнатӣ вобаста мўҳлати фаъолияташон ба кадом навъҳо 

ҷудо мешаванд? 

$A) Коллективи муввақатӣ ва доимӣ; 

$B) Коллективи комил; 

$C) Колективи комил ва нокомил; 

$D) Коллективи дастачамъи; 

$E) Коллективи омехта; 

 

@ 28. Коллективи меҳнатӣ вобаста ба миқдорашон ба кадом гурўҳҳо ҷудо 

мешаванд? 

$A) Хурд, миёна, калон; 

$B) Хурду бузург; 

$C) Хурд ва майда; 



$D) Калон ва хурд; 

$E) Хурд, калон, азим ва бузург; 

 

@29.Қобилиятҳои ҷисмонию зеҳнии молистеҳсолкунандагии коргарони 

корхона аз чӣ вобастааст? 

$A) Аз шавқи баланд; 

$B) Аз вақт; 

$C) Аз ҳаҷми кор; 

$D) Аз иқтидори меҳнатӣ; 

$E) Аз ҳиссиёт; 

 

@30.Марҳилае, ки дар доираи он оиди ҳар як довталаб ахбор ҷамъ карда 

мешавад ва ахборотҳоро оид ба довталабон аз рўи чунин бузургиҳо 

(параметр) яъне, сину сол, маълумот, собиқаи корӣ, таҷриба, ҷои кори 

пешина, дараҷаи корӣ, дар баъзе ҳолатҳо ҷинс, саломатӣ, ҳолати 

психологӣ ва дигар бузургиҳо аз рўи дафтарчаи меҳнатӣ маълум карда 

мешаванд, чӣ гуна марҳилаест? 

$A) Марҳилаи ҷамоварии ахборотҳо; 

$B) Марҳилаи ҷалбнамоӣ; 

$C) Марҳилаи пешакӣ; 

$D) Марилаи дуюмдарча; 

$E) Марҳилаи ҷустуҷўӣ; 

 

@31.Вазифаи хизматии роҳбар аз чӣ вобаста аст? 

$A) Аз вазифааш; 

$B) Аз кораш; 

$C) Аз рафтораш; 

$D) Аз ихтисосаш; 

$E) Аз касбу ҳунараш; 

 

@32.Ўҳдадориҳои зердастон аз кадом навъҳо иборат мебошанд? 

$A) Расмӣ ва ғайрирасмӣ; 

$B) Ҳунарӣ; 

$C) Расмию касбӣ; 

$D) Кордонию фаъол будан; 

$E) Касбӣ; 

 

@33.Вазифаҳои роҳбар аз кадом намудҳо иборат мебошад? 

$A) Умумӣ, хизматӣ ва хусусӣ; 

$B) Иҷрои; 



$C) Кори; 

$D) Ғайрикори; 

$E) Хизматӣ; 

 

@34. Функсияи хизмати давлатӣ ҳамчун институти иҷтимоӣ чиро дар 

бар мегирад: 

$A) Хизматрасониҳои иҷтимоӣ маориф,ҳифзи ҳуқуқ; 

$B) Бехатарӣ,ҳифзи ҳуқуқ,тарбия,маориф; 

$C) Шаҳрвандон; 

$D) Бехатарӣ; 

$E) Қобилияти ҷисмони; 

 

@35.Технологияи кадрӣ чист? 

$A) Истифодабарии технологияе, ки барои ҳалли маҷмўи ғояҳо, идеяҳо, 

ақидаҳо ва нақшаи дурнамои таъминоти кадрии мақоми давлатӣ, 

ташкилот, муассиса, корхона ва ғайра хизмат мекунад; 

$B) Ҷузъи таркибии дастгоҳи давлатӣ, ки тибқи салоҳият ва сохтори 

муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ваколати давлатию 

ҳокимиятиро дар шакли ташкилию ҳуқуқӣ амалӣ менамояд; 

$C) Тарзу услубҳои идоракунии ягон самти фаъолият; 

$D) Ташкилоти ҳудудие, ки бо мақсади иҷрои корҳои умумӣ дарасоси 

тақсими маъмурӣ-ҳудудӣ ва нишонаи шаҳрвандӣ ташаккул ёфтааст;  

$E) Саҳомигардонгии ташкилот; 

 

@36.Мафҳуми «технология»-ро шарҳ диҳед. 

$A) Аз калимаи юнонии techne - санъати илм logos - омўзиш, назария; 

$B) Сохтори мансабҳои расмӣ дар идораи давлатӣ; 

$C) Баҳодиҳӣ; 

$D) Аз калимаи лотинии techer - санъат ва logos маданият, назарияи 

маданият; 

$E) Вазъи психологии корманд; 

 

@37.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 кироя; 

 

@38.Захираи кадрҳо. 



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

натиҷаи омўзиш бартарияти касбӣ ва маҳорати онҳо муайян гардидааст 

ва мумкин аст, ки барои ишғоли вазифаҳои холӣ ё мансабҳои 

навтаъсисёфта пешниҳод карда шаванд; 

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

ғайричашмдошт пешбинӣ шудаанд; 

$C) Гурўҳи муташаккили кормандон; 

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

мақоми қонунгузор интихоб шуда, масъалаҳои муҳимтарини ҳаёти 

давлат ва ҷомеаро танзим мекунанд; 

$E) Муносибат ба меҳнат; 

 

@39.Технологияи идоракунии ҳайат чист? 

$A) Воситаҳои танзим ва таъсиррасонӣба фаъолияти шахсро технологияи 

идоракунии ҳайат меноманд; 

$B) Истифодабарии технологияе, ки барои ҳалли маҷмўи ғояҳо, 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 доимӣ, роҳҳо ва услубҳо мебошад, 

ки барои ба даст овардани иттилооти пурра имконият медиҳанд; 

$E) Қобилияти ҷисмони доштан; 

 

@40.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) 13 июли соли 1999; 

 

@41.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) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@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 рўи як касб, якчанд касби муайян, ихтисос, ё 

вазифа бо дараҷаҳои дахлдор, бо риояи тартиби дохилии меҳнатӣ иҷро 

намоя; 

$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) Равандест ки ноил гардидани ҳадафҳои ташкилотро таъмин 

менамоянд; 

 

@43.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) 13 июли соли 1999 бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@44.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) Барномаи рушди кадрҳо аз соли 1999 - 2019; 

 

@45.Мақсади гузаронидани ҷойивазкунии кадрҳои роҳбарикунандаи 

хизмати давлатӣ. 

$A) Истифодаи самараноки иқтидори касбии хизматчиёни давлатӣ, 

пешгирӣ аз зуҳуроти коррупсионӣ ва бархўрди манфиатҳо; 

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

муносибатҳои ҳуқуқии шаҳрвандӣ; 

$C) Иваз намудани ҷои зисти доимии хизматчии давлатӣ;  

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

бошанд ва бевосита ё бавосита таҳти назорати корфармо қарор гиранд; 

$E) Бо мақсади рақобат; 

 

@46.Кадоме аз ин санадҳо хоси технологияҳои кадрӣ дар хизмати давлатӣ 

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 бехатари аз сӯхтор”; 

 

@47.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) Сатҳи зиндагӣ, рушди соҳибкори,ва ғ; 



 

@48.Ваколатҳои хадамоти кадрӣ дар мақомоти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, аз ҷумла: 

$A) Таҳияи лоиҳаи басти корӣ, ҷадвали рухсатиҳои меҳнатӣ ва ба 

расмият даровардани сафарҳои хизматӣ; 

$B) Вазъи ташкили истеҳсолот ва меҳнат; 

$C) Таъмини гардиши пул; 

$D) Назорати сину сол; 

$E) Рақобат; 

 

@49.Вазифаҳои асосии низоми идоракунии ҳайат, аз ҷумла: 

$A) Таъмини муассиса бо кадрҳои соҳибихтисос; 

$B) Пешрави роҳбар; 

$C) Рушди иқтисодиёт; 

$D) Рушди соҳибкори; 

$E) Вазъи саломати; 

 

@50.Принсипҳои ташкили низоми муосири идоракунии ҳайати 

кормандон: 

$A) Самаранокии интихоб ва ҷобаҷогузории кормандон; 

$B) Роҳбари авторитарӣ; 

$C) Вазъи саломати; 

$D) Вазъи иқтисоди; 

$E) Қобилияти фикри; 

 

@51.Принсипҳои кор бо кадрҳо: 

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

$B) Суҳбат, мукофотонидан, идора намудани ҳайат; 

$C) Тарбия, таълим, ҷобаҷогузорӣ, аттестатсия, озмун, ротатсия; 

$D) Баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ, баҳодиҳии фаъолияти 

бисёрсола; 

$E) Ҳолномаи кормандон; 

 

@52.Шаклҳои дурусти озмунро интихоб намоед: 

$A) Дохилӣ ва кушода; 

$B) Дохилӣ; 

$C) Берунӣ ва кушода; 

$D) Кушода; 

$E) Пӯшида; 

 



@53.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) Тавсифи кормандон ; 

 

@54.Мафҳуми «аттестатсия»-ро шарҳ диҳед. 

$A) Тавсия кардан, баҳо додан; 

$B) Ҳолномаи кормандон; 

$C) Тавсиянома; 

$D) Тавсифи кормандон; 

$E) Қобилияти ҷисмони; 

 

@55.Тавсифномаи хизматии аттестатсияшаванда ба хадамоти кадрӣ аз 

ҷониби кӣ таҳия мегардад? 

$A) Роҳбари воҳиди сохторӣ; 

$B) Роҳбари мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ; 

$C) Мақоми ваколатдор; 

$D) Мақоми давлатӣ; 

$E) Роҳбари мақомот; 

 

@56.Яке аз шартҳои муҳими рушди ҳайати ташкилот: 

$A) Ҷобаҷогузории дурусти кадрҳо; 

$B) Ҷобаҷогузории синнусолии кадрҳо; 

$C) Баргузории аттестатсия; 

$D) Интихоби довталабон; 

$E) Вазъи саломати; 

 

@57.Принсипҳои асосии сиёсати давлати кадрҳо 

$A) чубронпазирӣ, хифзи ичтимоию хукукии кадрхо, мониторинги 

татбики сиёсати кадрхо; 

$B) демократизм ва шаффофият, банақшагирӣ, арзёбии маҷмуи 

сифатхои кормандон, кордони, мушаххас будан; 

$C) муҳити ҷуғрофи; 



$D) таъсирасони ва ғ; 

$E) таъсисдиҳии ташкилот; 

 

@58.Субъекти идоракунии ҳайати кормандон 

$A) Роҳбари мақоми давлатӣ ва хадамоти кадрӣ; 

$B) Ҳайати кормандон ва субъектҳои хоҷагидорӣ; 

$C) Мақомотҳои маҳаллӣ ва марказӣ; 

$D) Ҳайати асосӣ ва ёрирасон; 

$E) Мутахасис; 

 

@59.Марҳилаҳои мутобиқшавии кадрҳо: 

$A) Муҳлати санҷишӣ, таҷрибаомўзӣ дар сохтор, такмили ихтисос, иҷрои 

вазифаҳои мушаххас ва мустақилона қабул намудани қарорҳои масъул; 

$B) Ташакул додани банақшагирӣ, роҳбарӣ; 

$C) Арзёбии фаъолият; 

$D) Ҳаҷми кор; 

$E) Рушди соҳибкорӣ; 

 

@60.Технологияи амалисозии раванди аттестатсияи хизматчиёни 

давлатии маъмурӣ. 

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

шаклҳои дигарибаҳодиҳии 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 дигарибаҳодиҳии фаъолияти хизматчиёни давлатӣ монеъ 

гардад; 

$E) Ҳарсол гузаронида мешавад; 

 

@61.Кадр - ин: 

$A) ишғолкунандаи мансабҳо мувофиқи феҳристи муайяншуда, ки дорои 

сифатхои 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) мутахасис пешбар аст; 

 

@62.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) шумораи кормандон, ки тибқи нақша фаъолият менамоянд; 

$E) ишғолкунандагони мансабҳо, ки мақсади ягона доранд; 

 

@63.Ташаккули кормандон: 

$A) пешгўӣ 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) шумораи кормандон, ки тибқи нақша фаъолият менамоянд; 

 

@64.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) беқурбшавии пул; 

 

@65.Шаклҳои асосии қабули қарорҳои идоракунӣ кадомҳоянд: 

$A) инфиродӣ, гуруҳӣ, ташкилотӣ ва байниташкилотӣ; 

$B) гуруҳӣ, ташкилотӣ; 

$C) инфиродӣ, гурўҳӣ; 

$D) ғайриташкилотӣ, гурўҳӣ; 

$E) сину сол; 

 

@66.Самтҳои болоравии мансабӣ 

$A) амудӣ, уфуқӣ, марказгурез; 

$B) амудӣ, уфуқӣ; 

$C) марказгурез, амудӣ; 



$D) уфуқӣ ва марказгурез; 

$E) назорат ,ваколат; 

 

@67.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) вазъи иқтисоди; 

 

@68.Ишғол намудани мансаби холии маъмурии хизмати давлатӣ бо 

кадом роҳ сурат мегирад? 

$A) Озмун; 

$B) Ротатсия; 

$C) Баҳодиҳии фаъолият; 

$D) Аттестатсия; 

$E) Бо хоҳиши худ; 

 

@69.Мақсади гузаронидани ҷойивазкуни кадрҳои роҳбарикунанда 

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) Бо хоҳиши роҳбар ва хадамоти кадри; 

 

@70.Баҳои комиссияи аттестатсионӣ: 

$A) ”2”,”3”,”4”,”5”; 

$B) “1”,”2”,”3”,”4”,”5”; 

$C) ”4”,”5”; 

$D) ”3”,”4”,”5”; 

$E) “2”,”3”,”4”; 

 

@71.Шумораи аъзои комиссия озмунӣ: 

$A) Аз 5 то 7 нафар; 

$B) Аз 1 то 3 нафар; 

$C) Аз 4 то 8 нафар; 

$D) Аз 2 то 4 нафар; 



$E) Аз 3 то 5 нафар; 

 

@72.Рафти сўҳбат бо довталабон аз тарафи котиби комиссияи озмунӣ дар 

кадом ҳуҷҷат сабт карда мешавад? 

$A) Протокол; 

$B) Дархост; 

$C) Ариза; 

$D) Баёнот; 

$E) Тавсиянома; 

 

@73.Банақшагирии кадрӣ ба маънои васеъ ин. 

$A)фаъолият оид ба коркарди сиёсат ва стратегияи ташкилот ва роҳҳои 

амалигардонии онҳо; 

$B) фаъолият оид ба тартибдиҳии ҳуҷатҳои расмӣ – нақшаҳо; 

$C) таъминоти саривақтии таъмини нақшаҳои стратегии ташкили 

сифатии захираҳои инсонӣ мебошад; 

$D) омилҳои ба захираҳои инсонӣ таъсиррасонанда ва алоқамандии онҳо; 

$E) таъминоти саривақтии таъмини нақшаҳои стратегии ташкили 

сифатии захираҳои инсонӣ мебошад; 

 

@74.Банақшагирии кадрӣ ба маънои маҳдуд ин. 

$A) фаъолият оид ба коркарди сиёсат ва стратегияи ташкилот ва роҳҳои 

амалигардонии онҳо; 

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

инкишофи доимии онҳо равона шудааст; 

$C) банақшагирии кадрӣ дар ташкилот; 

$D) фаъолият оид ба тартибдиҳии ҳуҷатҳои расмӣ – нақшаҳо; 

$E) ҷараёни интихоби номзадҳои касбҳои зарурӣ барои ишғол кардани 

вазифаи аниқ дар ташиклот; 

 

@75.Банақшагирии кадрӣ бояд ба кадом саволҳо ҷавоб диҳад. 

$A) чӣ қадар кормандон, кадом ихтисос, кай ва дар куҷо заруранд; 

$B) чӣ тавр кормандони заруриро ҷалб сохт ва ҳайати зиёдатиро бидуни 

зарари иҷтимоӣ ихтисор кард; 

$C) чӣ тавр ҳайатро беҳтар бо мувофиқати қобилияти онҳо истифода 

намуд; 

$D) кадом хароҷотҳоро чорабиниҳои кадрии банақшагирифташуда талаб 

мекунанд; 

$E) синну сол ва ғайра; 

 



@76.Воситаҳое, ки барои пешгирӣ ё кам кардани таъсири омилҳои 

хатарнок ё зараровари истеҳсолӣ ба кормандон истифода бурда 

мешаванд ин? 

$A) фаъолияти истеҳсолӣ; 

$B) омили хатарноки истеҳсолӣ; 

$C) кафолатҳои ҳуқуқи кормандон ба ҳифзи меҳнат; 

$D) омили зараровари истеҳсолӣ; 

$E) воситаҳои муҳофизати инфиродӣ ва коллективии кормандон; 

 

@77.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 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; 

 

@78.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; 

 

@79.Банақшагирии стратегии талабот ба ҳайат ин. 

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

сифатии талабот ба захираҳои инсони 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; 

 

@80.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; 

 

@81.Банақшагирии талабот ба захирањои 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; 

 

@82.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; 

 

@83.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) ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

 

@84.Ҷудокунии ҳайат (selection) ин. 

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

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

барои қонеъсозии талаботи ташкилот ба ҳайат; 

$C) ҷараёни муаянкунии самаранокии фаъолияти кормандон, барои 

ноилшавии мақсадҳои ташкилот равонашуда; 

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

коргарон; 

$E) ҷараёни интихоби номзадҳои касбҳои зарурӣ барои ишғол кардани 

вазифаи аниқ дар ташиклот; 

 

@85.Мақсади банақшагириҳои миёнамўҳлат ва дарозмўҳлат ин. 

$A) пуррасозии саривақтӣ ва тахасусии ҳайат; 

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

коргарон; 

$C) банақшагирӣ ва идоракунии захираҳои инсонӣ; 

$D) ҷараёни интихоби номзадҳои касбҳои зарурӣ барои ишғол кардани 

вазифаи аниқ дар ташиклот; 

$E) ба коргарони доими таъмин намудани ташкилот; 

 

@86.Маркетинги ҳайат ин. 

$A) дар бозор фаъолият кардани ташкилотро меомўзад; 

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

коргарон; 

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

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

иҷроиши бомувафақияти кор дошта бошад; 



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

ташкилот бо захираҳои инсонӣ равона шудааст; 

 

@87.Захираҳои меҳнатӣ гуфта киро дар назар доранд? 

$A) аҳолии фаъоли иқтисодиро меноманд; 

$B) ин тамоми аҳолие, ки ба сину соли қобили меҳнат расидаанд; 

$C) ин ҳамон қисми аҳолӣ мебошанд, ки қобилиятҳои ҷисмонӣ ва зеҳнии 

фаъолияти меҳнатиро доранд; 

$D) ин аҳолии қобил меҳнатро дар назар доранд; 

$E) аҳолиеро меноманд, қобилияти меҳнати доранд; 

 

@88.Мутобиқати коргарони дорои таҷрибаи фаъолияти касбидошта дар 

кадом ҳолат ба вуҷуд меояд? 

$A) мавҷудияти нуқсон дар фаъолияти касбӣ; 

$B) баъди хатми мактаби олӣ, бўҳронҳо; 

$C) такмили ихтисос; 

$D) ивазкунии объекти фаъолият ё нақши касбӣ; 

$E) бозомузии кадрҳо; 

 

@89.Андозаи музди меҳнат, давомнокии вақти корӣ, рўхсатӣ ва дигар 

шартҳое, ки қонун ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайян намудаанд 

ин. 

$A) шартҳои шартномаи меҳнатӣ; 

$B) омилҳои иҷтимоии фаъолияти меҳнатӣ; 

$C) иттиҳодияҳои истеҳсолӣ; 

$D) шароитҳои меҳнат; 

$E) омилҳои истеҳсолии меҳнатӣ; 

 

@90.Ҳангоми банақшагирии сифатии ҳайат кадом усулҳо истифода 

мешаванд. 

$A) усули Делфи; 

$B) усули коофисенти суръати тағирот; 

$C) усули баҳодиҳии экспертӣ; 

$D) усулҳои баҳодиҳии гурўҳӣ; 

$E) усули канфутси; 

 

@91.Меҳнати кироя гуфта ин. 

$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; 

 

@92.Омилҳои беруние, ки дар ҷараёни банақшагирӣ бояд ба инобат 

гирифта шаванд. 

$A) мақсадҳо, ҳаракати ҳайат, вазъияти молиявӣ ва анъана; 

$B) тағироти қонунгузории меҳнатӣ, низомӣ андоз, низоми суғуртаи 

иҷтимоӣ; 

$C) суръати рушди иқтисодии соҳа, сатҳи беқурбшавӣ ва бекорӣ; 

$D) вазъияти иқтисодиёт, рушди техника ва технология, рақобат ва 

динамикаи бозорӣ; 

$E) омилҳои инсонӣ, ҷисмонӣ ва ақлонӣ; 

 

@93.Омилҳои дохилиташкилие, ки дар ҷараёни банақшагирӣ бояд ба 

инобат гирифта шаванд. 

$A) рушди техника ва технология;  

$B) вазъияти иқтисодиёт дар маҷмўъ, суръати рушди иқтисодии соҳа; 

$C) мақсадҳо, ҳаракати ҳайат, вазъияти молиявӣ ва анъана; 

$D) беқурбшавӣ ва бекорӣ; 

$E) тағироти қонунгузории меҳнатӣ, низомӣ андоз, низоми суғуртаи 

иҷтимоӣ; 

 

@94.Омўзиши ҳайати кормандон ин. 

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

барои қонеъсозии талаботи ташкилот ба ҳайат; 

$B) ҷараёни интихоби номзадҳои касбҳои зарурӣ барои ишғол кардани 

вазифаи аниқ дар ташиклот; 

$C) шиносоӣ бо номгўи донишҳо, таҷрибаҳо, рафторҳо, ки бояд коргар 

барои иҷроиши бомувафақияти кор донад; 

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

барои иҷрои кор заруриро аз худ мекунанд ё тағйир медиҳанд; 

$E) ҷавоби дуруст мавҷуд нест; 

 

@95.Меҳнати худкироя ин. 

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

меҳнати ўро шахси дигар молик мегардад; 

$B) ба тадриҷ коргар маблағ ҷамъ карда истода, соҳиби воситаҳои 

истеҳсолот гардида фаъолияти шахсии худро оғоз менамояд ва қувваю 



қобилиятҳои худро дар хоҷагии худ сарф менамояд, ки онро меҳнати 

худкироя меномем; 

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

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

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

 

@96.Талаботҳои касбӣ ин. 

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

ноилшавии мақсадҳои ташкилот; 

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

коргарон; 

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

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

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

иҷроиши бомувафақияти кор дошта бошад; 

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

самаранокии истифодаи захираҳои инсонии ташкилот равона шудааст; 

 

@97.Усули Делфӣ ин усуле, ки. 

$A) Гурўҳ ташкил мешавад, ки ба таври муштарак нақшаи чорабиниҳоро, 

ки барои ҳалли проблемаҳои махсуси корхона равона шудаанд тартиб 

медиҳанд; 

$B) Ҳам усули экспертӣ ва ҳам гурўҳиро дар бар мегирад; 

$C) Барои банақшагирии ҳайат экспертон ҷалб карда мешаванд, ки 

проблемаҳои банақшагириро таҳлил менамоянд ва банақшагириҳои 

ноустувор ва бузургиҳои ба онҳо таъсиррасони мавҷудбударо мутаҳид 

месозанд; 

$D) ақидаи касе ба инобат гирифта намешаванд; 

$E) объекти идоракунанда ба субъект мубадал мегардад; 

 

@98.Яке аз масъалаҳои кор бо ҳайат дар ташкилот ҳангоми ҷалбсозии 

кадрҳо ин. 

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

барои иҷрои кор заруриро аз худ мекунанд ё тағйир медиҳанд; 

$B) шиносоии банақшагирифташудаи коргарони нав бо ташкилот, 

коргарони он ва мундариҷаи кор; 

$C) ҷараёни интихоби номзадҳои касбҳои зарурӣ барои ишғол кардани 

вазифаи аниқ дар ташиклот; 

$D) банақшагирии мутобиқсозии меҳнат ба ҳисоб меравад; 

$E) банақшагирии ҷалбсозӣ ва мутобиқати ҳайат; 



 

@99.Зерсистемаи истифодаи захираҳои инсонӣ ин. 

$A) маҷмуи корҳои ташкилии корхонаро дар худ фаро мегирад; 

$B) маҷмўи ҳамаи он корҳое мебошад, ки дар корхона ташкил карда 

мешавад; 

$C) маҷмуи чорабиниҳоеро дар бар мегирад, ки барои таъмини шароити 

самараноки амалигардонии қобилияти зеҳнӣ, касбӣ, эҷодӣ ва соҳибкорӣ, 

барои ба мақсадҳои корхона расидан равона шудаанд; 

$D) ин аҳолии қобил меҳнатро дар назар доранд; 

$E) аҳолиеро меноманд, қобилияти меҳнати доранд; 

 

@100.Баҳодиҳии расмии ҳайат ин. 

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

барои иҷрои кор заруриро аз худ мекунанд ё тағйир медиҳанд; 

$B) аз тарафи роҳбарон ташкил кардани хулосаи экспертон аз рўи 

натиҷаи баҳодиҳии расмӣ ва пешниҳоди он ба коммисияи экспертӣ; 

$C) ҷараёни мақсадноки гузоштани мутобиқати хусусиятҳои сифатноки 

ҳайат (имконият, ҳавасмандӣ ва таркиб) бо талаботҳои вазифа ё ҷои корӣ; 

$D) ҷараёни интихоби номзадҳои касбҳои зарурӣ барои ишғол кардани 

вазифаи аниқ дар ташиклот; 

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

коргарон; 

 

@101.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; 

 

@102.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; 

 

@103.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; 

 

@104.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; 

 

@105.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; 

 

@106.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; 

 

@107.Банақшагирии талабот ба ЗИ 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; 

 

@108.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; 

 

@109.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; 

 

@110.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; 

 

@111.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; 

 

@112.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; 

 



@113.Одамонро чунин ҷойҳои корие ҷолибанд ки, 

$A) шароит барои рушди имкониятҳои онҳо сохта шуда музди меҳнати 

баланд ва доимӣ кафолат дода мешавад; 

$B) музди меҳнати баланд дошта бошад; 

$C) фаъолияти доимиро кафолат диҳад; 

$D) шароитҳои хуби корӣ ва бехатарии меҳнат таъмин бошад; 

$E) имконияти меҳнат кардан мавҷуд нест; 

 

@114.Омилҳои беруние, ки дар ҷараёни банақшагирӣ бояд ба инобат 

гирифта шаванд. 

$A) мақсадҳо, ҳаракати ҳайа, вазъияти молиявӣ ва анъана; 

$B) таъғироти қонунгузории меҳнатӣ, низомӣ андоз, низоми суғуртаи 

иҷтимоӣ; 

$C) суръати рушди иқтисодии соҳа, сатҳи беқурбшавӣ ва бекорӣ; 

$D) вазъияти иқтисодиёт, рушди техника ва технология, рақобат ва 

динамикаи бозорӣ; 

$E) омилҳои инсонӣ, ҷисмонӣ ва ақлонӣ; 

 

@115.Омилҳои дохилиташкилие, ки дар ҷараёни банақшагирӣ бояд ба 

инобат гирифта шаванд. 

$A) рушди техника ва технология; 

$B) вазъияти иқтисодиёт дар маҷмўъ, суръати рушди иқтисодии соҳа; 

$C) мақсадҳо, ҳаракати ҳайат, вазъияти молиявӣ ва анъана; 

$D) беқурбшавӣ ва бекорӣ; 

$E) тағироти қонунгузории меҳнатӣ, низомӣ андоз, низоми суғуртаи 

иҷтимоӣ; 

 

@116.Омўзиши ҳайати кормандон ин. 

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

барои қонеъсозии талаботи ташкилот ба ҳайат; 

$B) ҷараёни интихоби номзадҳои касбҳои зарурӣ барои ишғол кардани 

вазифаи аниқ дар ташиклот; 

$C) шиносоӣ бо номгўи донишҳо, таҷрибаҳо, рафторҳо, ки бояд коргар 

барои иҷроиши бомувафақияти кор донад; 

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

барои иҷрои кор заруриро аз худ мекунанд ё тағйир медиҳанд; 

$E) ҷавоби дуруст мавҷуд нест; 

 

@117.Усулҳои оморӣ ин усуле, ки. 



$A) Барои ояндабини нишондиҳандаҳои давраҳои гузашта ҷалб карда 

мешавад; 

$B) Ҷараёни сохтани базаи маълумотҳо оид ба коргарони касбҳои лозима 

барои қонеъсозии талаботи ташкилот ба ҳайат; 

$C) Тартиби вазифаҳое, ки коргар дар давраи кориаш иҷро кардааст; 

$D) Гурўҳ ташкил мешавад, ки ба таври муштарак нақшаи чорабиниҳоро, 

ки барои ҳалли проблемаҳои махсуси корхона равона шудаанд тартиб 

медиҳанд; 

$E) Барои банақшагирии ҳайат экспертон ҷалб карда мешаванд; 

 

@118.Зерсистема идоракунии захираҳои инсонӣ вазифаҳои зеринро иҷро 

менамояд. 

$A) Таъмини талабот бо роҳи ҷалб намудан ва интихоби коргарон бо 

сифатҳои махсус, мувофиқатикасбӣ ва иҷтимоии коргарони нав; 

$B) Банақшагири ва ояндабинии истеҳсолоти корхона; 

$C) Банақшагирӣ ва ояндабинии талабот ба захираҳои инсонӣ,ташкили 

маркетинги захираҳои инсонӣ, гузаронидани мониторинги кормандӣ ва 

аудит, таъмини талабот бо роҳи ҷалб намудан ва интихоби коргарон бо 

сифатҳои махсус, мувофиқатикасбӣ ва иҷтимоии коргарони нав; 

$D) Идоракунии тамоми одамонро дар назар доранд; 

$E) Идоракунии захираҳои ташкилотро дар назар доранд; 

 

@119.Меҳнати фардӣ чист. 

$A) Ин меҳнате мебошад, ки коргари оддӣ иҷро менамояд; 

$B) Ин меҳнати коргарони алоҳида мебошад; 

$C) Ин меҳнате мебошад, ки инсон барои худ иҷро менамояд; 

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

$E) Меҳнате мебошад, ки коргарони болаёқат иҷро менамоянд; 

 

@120.Касбикунонии идоракунии захираҳои башарӣ аз рӯи чанд омил 

муайян карда мешавад? 

$A) Аз руи се омил; 

$B) Аз рӯи ду омил; 

$C) Аз рӯи панҷ омил; 

$D) Аз рӯи чор омил; 

$E) Аз рӯи ҳама омилҳои лозима; 

 

@121.Субстансияи мехнатро шарҳ диҳед. 

$A) Аслан истилоҳи «субстансия» маънои асос ва моҳиятро дорад; 

$B) Аслан истилоҳи субстансия маънои нақщро дорад; 



$C) Аслан истилоҳи субстансия маънои воқеиятро дорад; 

$D) Ин калимаи иқтисоди нест; 

$E) Ягон маъно надорад; 

 

@122.Дар шароити ҳозира ба кордонҳо аз рӯи кадом қоидаю рафтори 

зерин баҳо медиҳанд? 

$A) Доштани маълумоти олӣ ва иззату ҳурмати кордонҳо; 

$B) Рафтори ҳамида доштан, оддӣ будан, соҳибэҳтиром будан ва тарбияи 

хуб доштан; 

$C) Дар ҷои корӣ соҳиби эҳтирому нуфузи дигарон будан; 

$D) Аз рӯи таҷрибаи кориашон; 

$E) Аз рӯи суханварии роҳбарон; 

 

@123.Қувваи корӣ гуфта, чиро дар назар доранд. 

$A) Ин маҷмуи коргарони корхонаро дар назар доранд; 

$B) Ин маҷмӯи қобилиятҳои ҷисмониву зеҳнии инсон мебошад, ки дар 

ҷараёни меҳнат истифода мешавад; 

$C) Ин қобилияти меҳнатии фаъолонаи инсонро меноманд; 

$D) Маҷмуи одамонро дар назар доранд; 

$E) Ашхоси коргаронро дар назар доранд; 

 

@124.Муноқиша чист? 

$A) Ин ҷараёни муракабе мебошад, ки аз коргар чолоки ва ҷасуриро 

талаб мекунад; 

$B) Ин ҷараёни муракабе мебошад, ки аз роҳбарияти корхона ҳимояи 

устувори кохонаи худро мехоҳад; 

$C) Ин ҷараёни муракабе мебошад, ки аз роҳбар меҳнати хеле зиёд, 

дониш ва кордонӣ талаб менамояд; 

$D) Сохтори идоракунии корхонаро дар назар доранд; 

$E) Идоракунии ташкилотро дар назар доранд; 

 

@125.Предмети меҳнат гуфта, Шумо чиро дар назар доред?  

$A) Ин ашёи хом, маҳсулоти хоми табиӣ мебошад, ки бояд шаклу сохташ 

тағир ёфта, арзиши харидорӣ пайдо кунад; 

$B) Ин тамоми асбобҳои кории коргарро меноманд; 

$C) Ин тамоми захираҳои истифодашавандаи таби, ки дар ҷараёни 

меҳнат истифода карда мешавад; 

$D) Маҷмуи одамонро дар назар доранд; 

$E) Ашхоси коргаронро дар назар доранд; 

 



@126.Зери маҳфуми «Шароитҳои меҳнатӣ» Шумо чиро мефаҳмед? 

$A) Муҳити беруние, ки одамонро дар ҷараёни истеҳсолот иҳота 

кардаанд, фаҳмида мешавад; 

$B) Муҳити кориеро меноманд, ки коргар дар он ҷой фаъолият мекунад; 

$C) Муҳити дохилаи корхонаро меноманд; 

$D) Дар он ифода еёбад, ки давлат фоидаи зиёд ба даст меорад; 

$E) Нисбат ба хароҷот фоида зиёд аст; 

 

@127.Ба ҳайси предмети меҳнат дохил мешаванд. 

$A) Таҷҳизотҳои истихсолӣ; 

$B) Тамоми захираҳои истехсолӣ; 

$C) Замин, ашёи хом, материалҳо, флора ва фауна, ҷараёнҳои ахборию 

энергетикӣ ва ғ; 

$D) Зинаи волоии идоракуниро меноманд; 

$E) Захираи кадрҳо; 

 

@128.Воситаи меҳнат чист? 

$A) Воситаи меҳнат ин ҳама он қувваи кори мебошад, дар ҷараёни 

истеҳсолот истифода бурда мешавад 

$B) Воситаи меҳнат ин яроқи истеҳсолот (машинаҳо, асбобҳо, таҷҳизотҳо 

ва ғ;) мебошад, ки бо ёрии он инсон ба предмети меҳнат таъсир расонида 

истода, шаклашро тағир медиҳад; 

$C) Воситаҳои меҳнат ин олотҳои кишоварзӣ мебошад; 

$D) Ин кори доимии коргарон мебошад; 

$E) Ин фаъолият мебошад; 

 

@129.Омилҳои гуногуни истеҳсолиро, ки бо қобилятҳои меҳнатии инсон 

таъсир мерасонанд, ба кадом гурӯҳои зерин таксим менамоянд? 

$A) Ба омилҳои ҳуқуқӣ, талафоти вақти корӣ ва ҳосилнокии меҳнат; 

$B) Омилҳои иҷтимоӣ– иқтисодӣ, омилҳои психофизиологӣ, шароитҳои 

санитарӣ-гигиенӣ, шароитҳои эстетикӣ ва омилҳои иҷтимоӣ-психологӣ; 

$C) Омилҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ, самаранокӣ, ҳосилнокии меҳнат ва 

санитарии гигиенӣ; 

$D) Ҳосилнокии меҳнат; 

$E) Самаранокии меҳнат; 

 

@130.Меҳнати маъмулӣ чист? 

$A) Ин меҳнате мебошад, ки аз рӯи як нусхаи пешакӣ маълумкардашуда 

ба роҳ монда мешавад; 

$B) Ин меҳнати мутахасисон мебашад; 



$C) Ин меҳнати аз нав коркардашуда мебошад; 

$D) Маҷмуи одамонро дар назар доранд; 

$E) Ашхоси коргаронро дар назар доранд; 

 

@131.Омилҳои иҷтимоӣ– иқтисодии шароити меҳнатро шарҳ диҳед. 

$A) Омилҳое, ки ба саломати ва организми инсон зарари ҷидӣ меоранд; 

$B) Омилҳое, ки бо онҳо базаи танзимкунандаи қонунӣ ва меъёри- 

хуқуқии шароитҳои меҳнатӣ, назорати доимӣ, низоми имтиёзҳо ва 

ҷубронкулиҳо барои кор дар шароитҳои номусоид ва ғайра, дохил 

мешаванд; 

$C) Омилҳое, ки нисбати коргар шидатнокии меҳнатро кам мекунад; 

$D) Маҷмуи одамонро дар назар доранд;  

$E) Ашхоси коргаронро дар назар доранд; 

 

@132.Ҷараёни меҳнат чист? 

$A) Ин вақти корие мебошад, ки инсон дар ҷараёни фаъолияти меҳнатӣ 

истифода мебарад; 

$B) Ин раванди муттаҳид кардани қувваи корӣ ва воситаи истеҳсолот бо 

мақсади истеҳсоли намудҳои маҳсулот мебошад; 

$C) Ин воситаҳои истеҳсолие мебошад, ки ба воситаи онҳо мол истеҳсол 

карда мешавад; 

$D) Сохтори идоракунии корхонаро дар назар доранд; 

$E) Идоракунии ташкилотро дар назар доранд; 

 

@133.Меҳнати эҷодӣ гуфта, Шумо чиро дар назар доред? 

$A) Он меҳнате, ки роҳбарони корхона эҷод менамоянд; 

$B) Он меҳнате, ки коргарони нав омада эҷод менамоянд; 

$C) Ин меҳнати созанда, меҳнате, ки дар натиҷаи он ягон чизи нав, 

беназир ва бемислу монанд офарида мешавад; 

$D) Зинаи волоии идоракуниро меноманд; 

$E) Қобиляти ҷисмони; 

 

@134.Маданияти касбии кадрии идоракунӣ аз рӯи чи муайян карда 

мешавад? 

$A) Аз рӯи таҷрибаи зиёди корӣ муайян карда мешавад; 

$B) Аз рӯи маълумот, кордонӣ ва ӯҳдабарои муайян карда мешавад; 

$C) Аз рӯи маълумотноки, дониш ва малакаи коргар муайян карда 

мешавад; 

$D) Дар он ифода еёбад, ки давлат фоидаи зиёд ба даст меорад; 

$E) Нисбат ба хароҷот фоида зиёд аст; 



 

@135.Омилҳои психофизиологии шароити меҳнатро шарҳ диҳед. 

$A) Омилҳое, ки бо мазмуни мушахасси фаъолияти мехнатӣ ва характери 

мехнатӣ мазкур вобастаанд; 

$B) Омилҳое, ки сарбарии ҷисмонӣ ва рухӣ- асабӣ, якоҳангии кор, дараҷа 

ва назми корро муайян мекунанд; 

$C) Омилҳое, ки ба психалогияи коргар дар ҷараёни меҳнати таъсир 

мерасонанд; 

$D) Маҷмуи одамонро дар назар доранд; 

$E) Ашхоси коргаронро дар назар доранд; 

 

@136.Одоби муоширати касби гуфта Шумо чиро мефаҳмед? 

$A) Ин кули боахлоқии коргар дар ҷои корӣ мебошад; 

$B) Ин кули уҳдадориҳои муайян, қоидаҳо ва меъёрҳои рафториро 

меноманд, ки дар алоқаманди ва муносибвтҳои байни корандон дар 

раванди корӣ ба миён меоянд; 

$C) Ин ҳамаи муоширатҳои кории коргар мебошад; 

$D) Ин кори доимии коргарон мебошад; 

$E) Ин фаъолият мебошад; 

 

@137.Шароитхои санитарӣ-гигиении ҷои кориро шарҳ диҳед. 

$A) Муҳити корие мебошад, ки коргар дар он ҷой кор ва фаъолият 

менамояд; 

$B) Чангу ғубор, ғавғо, ҳолати ҳаво, равшанӣ ва ғайраро дар ҷои кори 

мефаҳманд; 

$C) Муҳити берунии истеҳсолот ва хизматрасониҳои санитaрӣ-маиширо 

дар истеҳсолот муайян менамоянд; 

$D) Сохтори идоракунии корхонаро дар назар доранд; 

$E) Идоракунии ташкилотро дар назар доранд; 

 

@138.Дараҷаи маълумотнокиро шарҳ диҳед. 

$A) Сарчашмаи зарурии тезнидани рушди илмию техникӣ дар ҷамъият 

ва дар коллектив мебошад; 

$B) Доштани маълумоти зиёд нисбати дигар коргарон мебошад; 

$C) Дараҷаи зиёди кордониро меноманд; 

$D) Ин калимаи иқтисоди нест; 

$E) Қобилияти ҷисмонӣ; 

 

@139.Шароитҳои эстетикии ҷои кориро маънидод намоед. 



$A) Шароитҳоеро дар назар доранд, ки ба тозагии коргар баҳогузори 

менамояд; 

$B) Шароитҳое, ки бо ташаккулёбии ҳиссиётҳои эстетики- бадеии 

коргарон мусоидат менамоянд; 

$C) Шароитҳои архитектурӣ – конструкторӣ - бадеии дохили бино, 

таҷхизотҳо, асбобҳо, либосҳои корӣ, кабудизоркунӣ ва ғайра; 

$D) Маҷмуи одамонро дар назар доранд; 

$E) Ашхоси коргаронро дар назар доранд; 

 

@140.Омилҳои иҷтимоӣ-психологии шароити меҳнатро маънидод 

намоед. 

$A) Омилҳое, ки ба психалогияи коргар дар ҷараёни фаъолият таъсир 

мерасонанд; 

$B) Омилҳое, ки камшавии меҳнатталабӣ мусоидат менамоянд; 

$C) Омилҳое, ки ба муносибатҳои байниҳамдигарии аъзоёни коллективи 

меҳнатӣ таъсир мерасонанд; 

$D) Маҷмуи одамонро дар назар доранд; 

$E) Ашхоси коргаронро дар назар доранд; 

 

@141.Хусусиятҳои хоси меҳнатро номбар намоед? 

$A) Мақсаднок будани фаолият, оқилона будани фаъолият, натиҷанок 

будани фаолият, ба ҷамъият муфид будани фаъолият, энергияталаб 

будани фаъолият; 

$B) Фоидаовар будани меҳнат, оқилона будани меҳнат; 

$C) Варияндҳо нодуруст аст; 

$D) Сохтори идоракунии корхонаро дар назар доранд; 

$E) Идоракунии ташкилотро дар назар доранд; 

 

@142.Нишондиҳандаи миқдори коргарон. 

$A) Роҳбарон, мутахасисон ва коргарони оддӣ; 

$B) Ҳайати коргарон: доими ҳамкор ва муваққатӣ; 

$C) Миқдори хеле зиёд, миёна ва кам; 

$D) Зинаи волоии идоракуниро меноманд; 

$E) Ҳайти хизматрасон; 

 

@143.Ҳаҷми фаъолияти идоравиро шарҳ диҳед. 

$A) Дар ҳолати маҳдуд будани вазифаҳо ташкилотро метавонад як нафар 

идора намояд; 

$B) Ҳаҷми фаъолияти идоравии ҳар як ташкилот ин сохтори ташкилот 

мебошад; 



$C) Ҳаҷми фаъолияти идоравӣ аз сохтор, мазмун ва доираи вазифаҳои 

ташкилот вобаста мебошад; 

$D) Дар он ифода еёбад, ки давлат фоидаи зиёд ба даст меорад; 

$E) Нисбат ба хароҷот фоида зиёд аст; 

 

@144.Колективи меҳнатӣ. 

$A) Ин ҷамъи коргарони корхонаро меноманд; 

$B) Ин итиҳоди коргаронест, ки фаъолияти якҷояии худро дар корхона, 

муассиса, ташкилотҳои давлатӣ, кооперативҳои ҷамъиятӣ ва шахсӣ амал 

мекунанд; 

$C) Ҳар ду вариянтҳо дурустанд; 

$D) Ин кори доимии коргарон мебошад; 

$E) Ин фаъолият мебошад; 

 

@145.Ҳиссаи коргарон аз рӯи хислати иҷроиши корҳо. 

$A) Асосӣ, ёридиҳанда, истеҳсолӣ, ғайриистеҳсолӣ ва маъмурӣ; 

$B) Асосӣ, истеҳсолӣ ва истеъмолӣ; 

$C) Он ҳиссае, ки коргар иҷро кардааст; 

$D) Ин калимаи иқтисоди нест; 

$E) Рақобат; 

 

@146.Меҳнати функсионалӣ чист? 

$A) Он меҳнате мебошад, ки иҷроиши ягон функсияро дар худ дорад; 

$B) Ин меҳнате мебошад, ки аз рӯи характеру мӯҳтавои функсияҳои 

иҷрошаванда (масалан: истеҳсолӣ, идоракунӣ, муҳандисӣ, илмӣ ва ғайра) 

фарқ карда мешавад; 

$C) Ин он меҳнатеро дар назар доранд, ки ба ҳар як коргар фогузошта 

шудааст; 

$D) Маҷмуи одамонро дар назар доранд; 

$E) Ашхоси коргаронро дар назар доранд; 

 

@147.Ташкилотҳои меҳнатӣ. 

$A) Ин ташкилоти маҷмӯи одамони мутаҳидест, ки аз рӯи нақшаи ягона 

барои ноил шудан ба мақсадҳое, ки ҳамаи аъзоёни ташкилот бо он 

алоқаманданд бо роҳи истеҳсоли маҳсулоти мухими ҷамъиятӣ ё 

хизматрасонӣ кор мекунанд; 

$B) Ин иттиҳоди коргаронест, ки фаъолияти якҷояии худро дар корхона, 

муассиса, ташкилотҳои давлатӣ, кооперативҳои ҷамъиятӣ ва шахсӣ амал 

мекунанд; 

$C) Муфлисшави; 



$D) Маҷмуи одамонро дар назар доранд; 

$E) Ашхоси коргаронро дар назар доранд; 

 

@148.Мақсаднок будани фаолият чи маъно дорад? 

$A) Ин маънои онро дорад, ки ҳар як инсон барои ба даст овардани 

фоида корва фаъолият менамояд; 

$B) Ин маънои онро дорад, ки инсон барои ба даст овардани музди маош 

кор мекунад; 

$C) Ин маънои онро дорад, ки инсон пеш аз он ки ба меҳнат шурӯъ 

намояд, нақшаи онро дар майнааш матраҳ месозад; 

$D) Сохтори идоракунии корхонаро дар назар доранд; 

$E) Идоракунии ташкилотро дар назар доранд; 

 

@149.Иқтидори меҳнатии корхона чист? 

$A) Якчанд гуруҳҳои сину солии коргаронро бо имкониятҳои гуногуни 

иқтидорӣ дар бар мегирад, ки онҳо сифатан аз якдигар аз ҷиҳати сатҳи 

маълумотнокӣ, тахассус, собиқаи корӣ ва ғайра фарқ менамоянд; 

$B) Гуруҳи коргаронеро меноманд, ки дар як корхона кор мекунанд; 

$C) Маҷмуи захираҳое, ки дар корхона дар натиҷаи истеҳсоли маҳсулот 

истифода бурда мешавад; 

$D) Маҷмуи одамонро дар назар доранд; 

$E) Ашхоси коргаронро дар назар доранд; 

 

@150.Ташкилоти истеҳсолӣ ин. 

$A) Ташкилоте мебошад, ки танҳо ба истеҳсоли маҳсулот машғуланд; 

$B) Муассисае мебошад, ки коргарони итеҳсолӣ дорад; 

$C) Танҳо ба соҳаи истеҳсолоти модӣ таалуқ дорад; 

$D) Ба он коргарон барои истеҳсол намудани неъматҳои модӣ машғул 

мешаванд; 

$E) Зинаи волоии идоракуниро меноманд; 

 


