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Курс 1 гурӯҳ АБ 

Ихтисос идоракунии ҳайати кадрӣ ва идоракунии давлатӣ 

иқтисодиёт. 

 

@1.Мафҳуми захираҳои инсониро шарҳ диҳед? 

$A) Ин имконият, иқтидор, дониш, маҳорат, қобилият, истеъдод; 

$B) Ин кор, фаъолият, варзиш, мусобиқа, қобилият ва имконият; 

$C) Ин истеҳсолот, иқтисодиёт, фаъолияти хоҷагидорӣ, кишоварзӣ; 

$D) Ин имконият, варзиш, фаъолияти хоҷагидорӣ ва саноат, иқтисод; 

$E) Ин хоҷагидорӣ, иқтисодиёт, истеҳсолот, варзиш, иқтисод, маҳорат; 

  

@2.Нахустин биржаи давлатии меҳнат дар кадом давлатҳо ташкил 

шуда буд? 

$A) Франсия, Англия, Россияи подшоҳи; 

$B) Франсия, Англия, Австралия, Белгия; 

$C) Франсия, Россияи подшоҳи ва Хитой; 

$D) Франсия, Хитой ва Тоҷикистон; 

$E) Франсия, Италия, ва Узбекистон; 

 



@3.Дар Франсия нахустин бор кадом сол биржаи давлатии 

меҳнат ташкил шуда буд? 

$A) 1897; 

$B) 1987; 

$C) 1973; 

$D) 1976; 

$E) 1789; 

@4.Дар Англия нахустин бор кадом сол қонун дар бораи биржаи 

давлатии меҳнат ташкил шуда буд? 

$A) 1909; 

$B) 1987; 

$C) 1973; 

$D) 1976; 

$E) 1789; 

 

@5.Дар Россияи подшоҳи нахустин бор кадом сол биржаи 

давлатии меҳнат ташкил шуда буд? 

$A) 1917; 

$B) 1987; 

$C) 1973; 

$D) 1976; 

$E) 1789; 

 

@6.Аз руи мақом хадамоти кадрӣ чи гуна сохтор мебошад? 

$A) Мустақил; 

$B) Иқтисодӣ; 

$C) Истеҳсолӣ;  

$D) Кишоварзӣ;  

$E) Саноатӣ; 

 

@7.Мафҳуми ҳайат чиро ифода мекунад? 

$A) Ҳамкорон, кормандоне, ки тибқи шартнома фаъолият менамоянд; 

$B) Ҳамкорон, кормандоне, ки дар раванди истеҳсолот фаъолият 

доранд; 



$C) Ҳамкорон, кормандоне, ки дар раванди иқтисодиёт фаъолият 

доранд; 

$D) Ҳамкорон, кормандоне, ки дар раванди кишоварзӣ фаъолият 

доранд; 

$E) Ҳамкорон, командоне, ки дар раванди рушди иқтисодӣ фаъолият 

доранд; 

 

@8.Мақсади омӯзонидани фанни таълими аз чии борат аст? 

$A) Ба вуҷуд овардани тасаввуроти друсти илмӣ оид ба мафҳумҳои 

ососӣ, қонуният ва усули кор бо ҳайати кормандон; 

$B) Ба вуҷуд овардани тасаввуроти друсти илмӣ оид ба мафҳумҳои 

ососӣ, қонуният ва усули кор бо технологияи компютерӣ; 

$C) Ба вуҷуд овардани тасаввуроти друсти илмӣ оид ба мафҳумҳои 

ососӣ, қонуният ва усули кор бо техникаи истеҳсолӣ; 

$D) Ба вуҷуд овардани тасаввуроти друсти илмӣ оид ба мафҳумҳои 

ососӣ, қонуният ва усули кор бо техникаи иқтисодӣ; 

$E) Ба вуҷуд овардани тасаввуроти друсти илмӣ оид ба мафҳумҳои 

ососӣ, қонуният ва усули кор бо техникаи кишоварзӣ; 

 

@9.Вазифаҳои омӯзонидани фанни идоракунии захираҳои 

инсонӣ; 

$A) Ҳамаи ин вазифаҳои зикр гардида дуруст мебошанд; 

$B) Додани маълумот оид ба самтҳои асосии сиёсати кадрӣ; 

$C) Оид ба консепсияи идоракунии захираҳои инсонӣ; 

$D) Омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонии идоракунии захираҳои инсонӣ; 

$E) Таасуроти аниқ оиди усулу методи технологияҳои кадрӣ; 

 

@10.Дар баробари аз худ намудани идоракунии захираҳои инсонӣ 

донишҷӯ бояд аз худ намояд; 

$A) Ҳамаи инҳоро бояд аз худ намояд;  

$B) Нақш ва мақоми идоракунии ҳайат;  

$C) Технологияи идоракунии ҳайат; 

$D) Усулҳои асосӣ ва методологии ҳайат; 

$E) Технологияи идоракунии рушди ҳайат; 



 

@11.Дар асоси аз худ намудани идоракунии захираҳои инсонӣ 

донишҷу бояд чиро донад? 

$A) Бояд ҳамаи инҳоро донад барои самаранок идоракунии захираҳои 

инсонӣ дар ташкилот; 

$B) Ҳолат ва дурнамои талаботи ташкилотро ба захираҳои меҳнатӣ 

таҳлил карда тавонад; 

$C) Таҳия намудани чорабиниҳо оиди интихоб, қабули кормандон ва 

барномаи мутобиқшавӣ; 

$D) Таҳияи намудани барномаи омӯзиши ва самаранокии онро 

баҳогузори карда тавонад; 

$E) Истифода бурдани усулҳои баҳодиҳӣ, аттестатсияи кормандон ва 

иштирок дар ин чорабинӣ;  

 

 

@12.Мафҳуми қувваи кориро шарҳ диҳед; 

$A) Маҷмуи қобилияти ҷисмони ва зеҳнии инсон; 

$B) Маҷмуи қобилияти кодони ва корчалони инсон; 

$C) Маҷмуи қобилияти хониш ва дониши инсонӣ;  

$D) Маҷмуи аҳолии ғайри қобили меҳнатро меномад; 

$E) Маҷмуи қобилияти иқтисодии инсон мебошад;   

 

@ 13.Консепсияи рушди дарозмуддати иҷтимои-иқтисодии 

Россия то кадом солҳоро дар бар мегирад? 

$A) То соли 2020; 

$B) То соли 2022; 

$C) То соли 2025; 

$D) То соли 2026; 

$E) То соли 2028; 

 

@14.Дар садаи бистум, асосан пайдоиши чанд низоми  

идоракунии одамон дар ташкилот ба назар мерасад? 

$A) 3; 

$B) 6; 



$C) 9; 

$D) 11; 

$E) 5; 

 

@15.Низоми идоракунии кормандон чи гуна низом аст? 

$A) Корманд танҳо иҷрокунандаи функсияи меҳнатӣ мебошад; 

$B) Корманд танҳо иҷрокунандаи функсияи меҳнатӣ намебошад;  

$C) Компютер танҳо иҷрокунандаи функсияи меҳнатӣ намебошад; 

$D) Корманд танҳо иҷрокунандаи истеҳсолот ва иқтисод мебошад; 

$E) Корманд танҳо иҷрокунандаи обекти меҳнатӣ мебошад; 

 

@16.Низоми идоракунии ҳайат чи гунна низом мебошад? 

$A) Корманд субекти муносибатҳои меҳнатӣ ва воситаи фаъоли 

ташкилот арзёби мешавад; 

$B) Корманд субекти муносибатҳои меҳнатӣ ва воситаи фаъоли 

ташкилот арзёби намешавад; 

$C) Корманд обекти муносибатҳои меҳнатӣ ва воситаи фаъоли 

ташкилот арзёби мешавад; 

$D) Корманд обекти муносибатҳои меҳнатӣ ва воситаи фаъоли 

ташкилот арзёби намешавад; 

$E) Корманд обекти муносибатҳои ахлоқи ва воситаи фаъоли 

ташкилот арзёби намешавад; 

 

@17.Мафҳуми сармояи инсонӣ дар кадом солҳо пайдо гаштааст. 

$A) Дар солҳои 50-60 асрӣ 20; 

$B) Дар солҳои 50-60 асрӣ 18; 

$C) Дар солҳои 50-60 асрӣ 16; 

$D) Дар солҳои 50-60 асрӣ 12; 

 $E) Дар солҳои 50-60 асрӣ 10; 

 

@18.Назарияи сармояи инсониро кадом иқтисодчиёни бузург 

тнкишоф додаанд? 

$A) Т.С. Хачатуров, С. Кузнетс, Т. Шултс, Г.Беккер; 

$B) Таваралӣ Ғаниев, Абраҳам Маслоу, ва Мирзо Турсунзода; 



$C) Дуглас Мак-Грегор, Шриншоҳ Шоҳтемур, Саъди Шерозӣ; 

$D) Ренсиси Лайкерт, Таваралӣ Ғаниев,Адам Симит, А. Маслоу; 

$E) Абраҳам Маслоу, Таваралӣ Ғаниев, Адам Смит, Элтон мейо; 

 

@19.Ба андешаи баъзе олимон сармояи инсонӣ аз чанд қисм 

иборат мебошад? 

$A) 2; 

$B) 6; 

$C) 9; 

$D)11; 

$E) 5; 

 

@20.Захираҳои инсонӣ дар кадом ҳолат маънаван фарсуда 

мешаванд? 

$A) Дар ҷараёни рушди илму техника; 

$B) Дар ҷараёни паст шудани илму техника; 

$C) Дар ҷараёни паст шудани истеҳсолот; 

$D) Дар ҷараёни паст шуданӣ иқтисодиёт; 

$E) Дар ҷараёни паст шудани қурби асъор; 

 

@21.Тавсифи сифатии захираҳои инсониро ба чанд грӯҳи асосии 

зерин ҷудо намудан мумкин аст? 

$A) 3; 

$B) 6; 

$C) 9; 

$D) 11; 

$E) 5; 

 

@22.Яке аз консепсияи идоракунии захираҳои инсонӣ ки хеле 

машҳур аст ба номи кадом мактаб маъмул мебошад? 

$A) Мактаби Мичиган; 

$B) Мактаби идоракунӣ; 

$C) Мактаби маъмурӣ; 

$D) Мактаби илмҳои рафтор; 



$E) Мактаби муносибатҳо; 

 

@23.Ҷонибдорони мактаби Мичиган чи ақида доранд? 

$A) Низоми ЗИ ва сохтори ташкилот бояд тарзе танзим шаванд, ки ба 

стратегияи ташкили мутобиқат намоянд; 

$B) Низоми ЗИ ва сохтори ташкилот бояд тарзе танзим нашаванд, ки 

ба стратегияи ташкили мутобиқат накунад; 

$C) Низоми ЗИ ва сохтори ташкилот бояд тарзе танзим нашаванд, ки 

истеҳсолоти корхона рушд наёбад; 

$D) Низоми ЗИ ва сохтори ташкилот бояд тарзе танзим шаванд, ки ба 

рушди иқтисодиёт мувофиқат накунад; 

$E) Низоми ЗИ ва сохтори ташкилот бояд тарзе танзим шаванд, ки 

коргарон кор партои кунанд; 

 

@24.Амсилаи мутобиқат-ро ҷонибдорони кадом мактаб 

пешниҳод кардаанд?  

$A) Мактаби Мичиган; 

$B) Мактаби идоракунӣ; 

$C) Мактаби маъмурӣ; 

$D) Мактаби илмҳои рафтор; 

$E) Мактаби муносибатҳо; 

 

@25.Ҷонибдорони мактаби Гарвард чи ақида доранд? 

$A) Ақида доранд, ки ташкилотҳо аз ҷониби шахсони манфиатдор 

идора карда мешавад; 

$B) Ақида доранд, ки  ташкилотҳо аз ҷониби шахсонӣ манфиатдор 

идора карда намешавад; 

$C) Ақида доранд, ки ташкилотҳо аз ҷониби шахсонӣ манфиатдор 

маблағгузори намешаванд; 

$D) Ақида доранд, ки ташкилотҳо аз ҷониби шахсони манфиатдор 

ашёи хом таъмин карда мешаванд; 

$E) Ақида доранд, ки ташкилотҳо аз ҷониби шахсони манфиатдор 

муфлис мешаванд;  

 



@26.Дар ҳолате, ки ташкилот аз ҷониби шахсонӣ манфиатдор 

идора шавад менеҷер бояд чикор кунад? 

$A) Бояд ба ҳамаи ин шахсон муносибати нағзро ба роҳ монад; 

$B) Бояд ба ҳамаи ин шахсон муносибати нағзро ба роҳ намонад; 

$C) Боя ба ҳамаи мн шахсон муносибати истеҳсолиро ба роҳ монад;  

$D) Бояд ба ҳамаи ин шахсон муносибати иқтисодиро ба роҳ монад; 

$E) Бояд ба ҳамаи ин шахсон муносибати дағалона дошта башад; 

 

@27.Асосгузори мактаби идоракунии илмиро муаян намоед? 

$A) Ф. Тейлор;  

$B) Т.Ғаниев; 

$C) А.Маслоу; 

$D) А.Смит; 

$E) С. Шерозӣ; 

 

@28.Асосгузори мактаби маъмурии идоракуниро муаян намоед? 

$A) А.Файол; 

$B) Т.Ғаниев; 

$C) А.Маслоу; 

$D) А.Смит; 

$E) С. Шерозӣ; 

 

@29.Асари Ф. Тейлорро муаян намоед? 

$A) Принсипҳо ва усулҳои илмии идоракунӣ; 

$B) Принсипҳо ва усулҳои ҷамоварии маблағ; 

$C) Принсипҳо ва усулҳои ҷамоварии маҳсулот; 

$D) Принсипҳо ва усулҳои илми иқтисодиёт; 

$E) Принсипҳо ва усулҳои илмии кишоварзӣ; 

 

@30.Яке аз омилҳои фаъол гардониданӣ ташкилот тибқи андешаи 

Вебер; 

$A) Низоми мушаххаси тақсими ваколати ҳокимият ва роҳбарӣ; 

$B) Низоми мушаххаси тақсими молу маҳсулот дар байни роҳбар; 

$C) Низоми мушаххаси тақсими молу мулк дар байни ҳамаи шахсон; 



$D) Низоми мушаххаси тақсими сармояҳо дар ташкилотҳои; 

$E) Низоми мушаххаси тақсими маблағгузори дар ташкилотҳо; 

 

@31.Асосгузори мактаби муносибатҳои инсониро муаян намоед; 

$A) Элтон Мейо;  

$B) Ренсиси Лайкерт; 

$C) Дуглас Мак-Грегор; 

$D) Абраҳам Маслоу; 

$E) Таваралӣ Ғаниев; 

 

@32.Намояндагони мактаби илмҳои рафторро муаян намоед? 

$A) Ренсиси Лайкерт, Дуглас Мак-Грегор, Абраҳам Маслоу; 

$B) Таваралӣ Ғаниев, Абраҳам Маслоу, ва Мирзо Турсунзода; 

$C) Дуглас Мак-Грегор, Шриншоҳ Шоҳтемур, Саъди Шерозӣ; 

$D) Ренсиси Лайкерт, Таваралӣ Ғаниев,Адам Симит, А. Маслоу; 

$E) Абраҳам Маслоу, Таваралӣ Ғаниев, Адам Смит, Элтон мейо; 

 

@33.Ба андешаи Дуглас Мак-Грегор чанд намуди менеҷменти 

ҳайат вуҷуд дорад? 

$A) Ду намуд; 

$B) Даҳ намуд; 

$C) Се намуд; 

$D) Панҷ намуд; 

$E) Як намуд; 

 

@34.Асари Дуглас Мак-Грегорро муаян намоед? 

$A) Тарафҳои инсони муассиса; 

$B) Омилҳои асосии муассиса; 

$C) Омилҳои дохилии ташкилотҳо; 

$D) Омилҳои берунаи ташкилотҳо; 

$E) Ҳамаи тарафҳои ташкилотҳои;  

 

@35.Зерсистемаҳои идоракунии захираҳои инсонӣ кадомҳоянд? 

$A) Идоракунии ташаккулёбии ЗИ, истифодаи ЗИ,инкишофи ЗИ; 



$B) Идоракунии хоҷагидорӣ, идоракунии иқтисодиёти  кишвар; 

$C) Идоракунии ташаккулёбии ЗИ, идоракунии истеҳсолоти 

ташкилот; 

$D) Идоракунии истифодаи ЗИ, идоракунии ташкилотҳои муосир 

ЗИ; 

$E) Идоракунии инкишофи ЗИ, дар ташкилотҳои хориҷа ва дохилӣ; 

 

@36.Зерсистемаи идоракунии инкишофи ЗИ кадом вазифаҳоро 

иҷро менамояд?  

$A) Банақшагирӣ ва ояндабинии талабот ба ЗИ; 

$B) Ояндабинии талабот ба истеҳсолоти корхона; 

$C) Ояндабинии талабот ба иқтисодиёти корхона; 

$D) Ояндабинии талабот ба саноатикунонии ташкилот; 

$E) Ояндабинии талабот ба рушди иқтисодиёт; 

 

@37.Банақшагирии кадрӣ бояд ба кадом саволҳо ҷавобгу башад? 

$A) Чи қадар корманд, кадом ихтисос, кай ва дар куҷо зарур мебошад; 

$B) Чи қадар ашёҳо, кадом намуд, кай дар куҷо заруранд дар 

ташкилот; 

$C) Чи қадар маҳсулоти сохтмони кай ва дар куҷо заруранд дар 

сохтмон; 

$D) Чи қадар ашёи хом дар корхонаҳои истеҳсоли истифода мешавад; 

$E) Чи қадар маҳсулот истеҳсол мешавад дар корхонаҳои истеҳсолӣ; 

 

@38.Дар ҷараёни банақшагирӣ  

кадом омилҳо бояд ба инобат гирифта шаванд? 

$A) Дохили ва берунӣ;  

$B) Дохили сохторҳо; 

$C) Дохили шуъбаҳо; 

$D) Дохили корхонаҳо; 

$E) Дохили мақомотҳо; 

 

@39.Банқшагирии кутоҳмуҳлати ҳайат чанд солро дар бар 

мегирад? 



$A) Як сол; 

$B) Се сол; 

$C) Ду сол; 

$D) Шаш сол; 

$E) Ҳафт сол; 

 

@40.Банақшагирии миёнамуҳлати ҳайат чанд солро дар бар 

мегирад? 

$A) 1то 5; 

$B) 1то 9; 

$C) 2то 8; 

$D) 3то 4; 

$E) 3то 6; 

 

@41.Банақшагирии  дарозмуҳлати ҳайат чанд солро дар бар 

мегирад? 

$A) аз 5 сол зиёдро; 

$B) аз 2 то 1 солро; 

$C) аз 1 то 3 солро; 

$D) аз 4 то 5 солро; 

$E) аз 2 то 3 солро; 

 

@42.Дар ҷараёни банақшагирии сифатии ҳайат чанд усул 

истифода мешавад? 

$A) се усул; 

$B) ду усул; 

$C) шаш усул; 

$D) панҷ усул; 

$E) як усул; 

 

@43.Дар ҷараёни банақшагирии миқдории ҳайат чанд усул 

истифода мешавад? 

$A) 2; 

$B) 5; 



$C) 6; 

$D) 9; 

$E) 4; 

 

 

@44.Дар ҷараёни банақшагирии сифатии ҳайат кадом усулҳо 

истифода мешавад? 

$A) Баҳодиҳии экспертӣ, гурӯҳӣ. Делфӣ; 

$B) Баҳодиҳии экпертӣ,ҷаъмияти,шахсӣ; 

$C) Баҳодиҳии экспертӣ, ҷаъмияти, гррӯҳӣ; 

$D) Баҳодиҳии экспертӣ, Делфӣ, шахсӣ; 

$E) Боҳодиҳии экспертӣ, шахсӣ, фардӣ; 

 

@45.Чанд намуди мутобиқшавии ҳайат мавҷуд аст? 

$A) 7; 

$B) 6; 

$C) 4; 

$D) 5; 

$E) 9; 

 

@46.Яке аз намудҳои зуд мутобиқшавии кормандро муаян 

намоед? 

$A) Мураббиягӣ; 

$B) Системавӣ; 

$C) Компютерӣ; 

$D) Барномавӣ; 

$E) Нақшавӣ; 

 

@47.Мутобиқшавии иҷтимои аз чанд марҳила иборат мебошад? 

$A) 3; 

$B) 6; 

$C) 9; 

$D) 5; 

$E) 2; 



 

@48.Дар ҷараёни мутобиқшави корманд чанд марҳиларо тай 

мекунад? 

$A) 3 

$B) 4; 

$C) 5; 

$D) 6; 

$E) 7; 

 

@49.Мутобиқшавии дуюмдараҷа дар кадом ҳолат сурат мегирад? 

$A) Аз як мансаб ба дигар мансаб гузаштан; 

$B) Аз як мансаб ба дигар мансаб агар нагузарад; 

$C) Аз як корхна ба дигакр корхона агар нагузарад; 

$D) Аз як муассиса ба дигар муассиса агар гусарад; 

$E) Аз соҳаи истеҳсолот ба саноат гузарад; 

 

@50.Рафтори конформӣ чи гунна рафтор аст? 

$A) Кур-курона; 

$B) Одилона;   

$C) Саросема; 

$D) Ду ҷониба;  

$E) Се ҷонаба; 

 

@51.Рафтори конвенсионалӣ чи гунна рафтор аст? 

$A) Муқаррарӣ; 

$B) Кур-курона; 

$C) Аз боло ба поён; 

$D) Аз поён ба боло;  

$E) Се ҷониба; 

 

@52.Принсипҳои СҲИР оид ба идоракунии одоб кадом сол қабул 

шудааст?  

$A) Соли 1998; 

$B) Соли 1988; 



$C) Соли 1986; 

$D) Соли 1967; 

$E) Соли 1678; 

 

@53.Барои ҳуқуқвайронкунии марбут ба одоб СҲИР чанд намуди 

ҷазоро муайян кардааст? 

$A) 3; 

$B) 5; 

$C) 6; 

$D) 2; 

$E) 8; 

 

@54.Ҳангоми таҳияи Кодекси одоб чанд намуд муносибат ба 

назар гирифта мешавад? 

$A) 2; 

$B) 7; 

$C) 9; 

$D) 3; 

$E) 6; 

 

@55.Менеҷменти Тоҷикистон чанд сол таҷрибаи идоракунӣ дар 

шароити иқтисодибозорӣ дорад? 

$A) 28; 

$B) 20; 

$C) 18; 

$D) 37; 

$E) 30; 

 

@56.Низоми кӯҳнаи идоракуни дар Тоҷикистон тулии чанд сол ба 

мафкураи марксистии рушди иқтисод такия намуда буд; 

$A) 70; 

$B) 55; 

$C) 65; 

$D) 50; 



$E) 45; 

 

@57.Рушди иқтисодии Тоҷикистон аз таъсири кадом омилҳои 

объективии ианфӣ алоқаманд аст? 

$A) Аз ҳамаи ин омилҳо алоқаман аст;   

$B) Набудани роҳи баромад ба баҳрҳо; 

$C) Дурӣ аз марказҳои мутараққии ҷаҳон; 

$D) Норасоии конҳои нафту газ; 

$E) Тақсимоти табиию географии мамлакат 

 

@58.Дар низоми нави идоракунӣ дар менеҷменти ватанӣ кадом 

ҷараёнҳо инкишоф ёфта истодаанд?  

$A) Ҳамаи ин ҷарпаёнҳо дар низоми нав инкишов ёфта истодаанд; 

$B) Ҳамгироии ҳоҷагӣ бо иқтисоди ҷаҳонӣ ва воридшавӣ ба СУС; 

$C) Ташаккул ва рушди фаъолияти субектҳои хоҷагии бозорӣ ҳамчун 

системаҳои кушода; 

$D) Истифодабарии якҷояи усулҳои танзими давлатӣ ва бозорӣ; 

$E) Истифодабарии усулҳои бозорӣ ва маъмурии идоракунии 

самтҳои гуногуни фаъолият; 

 

@59.Таҷрибаи муосири менеҷмент дар Тоҷикистон нисбат ба 

салоҳиятнокии касбии менеҷер чанд навъ талаботро тақозо 

мекунад; 

$A) 3; 

$B) 6; 

$C) 7; 

$D) 2; 

$E) 9; 

 

@60.Роҳбар бояд кадом вазифаҳои умумии роҳбариро ҳатман 

донад?  

$A) Ҳамаи ин вазифаҳоро бояд донад; 

$B) Стратегияро дарк кунад; 

$C) Медонад чи бояд кард; 



$D) Медонад ба мақсад чигуна ноил шуд; 

$E) Медонад ва барасӣ менамояд; 

 

@61.Низоми ягонаи идоракунии захираҳои инсонӣ кадом 

масъалаҳоро бараси менамояд?  

$A)Ҳамаи ин маъалаҳоро бараси менамояд; 

$B) Банақшагирии стратегӣ, муайянамоии рисолат; 

$C) Интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо; 

$D)Пешбурди парвандаҳои шахсӣ, вақти корӣ; 

$E)Муайянамоии эҳтиёҷот ба таълим, азнавтайёркунӣ; 

 

@62.Мақсади аз таҳияи низоми ягонаи идоракуни захираҳои 

инсонии хизмати давлатии ҶТ?  

$A) Ҳамаи ҷавобҳои пешниҳодшудаи варяантҳо қобили пазироиш 

мебошанд ва дурустанд;  

 $B) Мусоидат ба роҳбарияти мақоми давлатӣ дар идоракунии 

самарабахши нерӯи инсонӣ; 

 $C) Иҷрои самарабахши уҳдадориҳои функсионалии хизматчиёни 

давлатӣ; 

 $D) Ҷалби ҳарчи бештари хизматчиёни давлатӣ барои иҷрои 

мақсадҳо ва вазифаҳои мақоми давлатӣ ; 

$E) Иҷрои ягона ва якрангии тамоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба 

ИЗИ дар соҳаи химатӣ давлатӣ; 

 

@63.Кормандони хадамоти кадрӣ бояд ба кадом талаботҳои 

зерин ҷавобгу бошанд? 

$A) Маҳорат ва қобилият, ангеза ва мотиватсия, характери намуна; 

$B) Рушди корхона, сохторҳо, рёсатҳо,муассисаҳо ва колеҷҳои шахсӣ;  

$C) Пешгирии ҳолатҳои корупсиёни ва қонунгузории он да 

ташкилотҳо; 

$D) Ҳалли масалаҳои иқтисодиро баяд дар ташкилот бартараф кунад; 

$E) Маҳорат ва қобилият, бо суръат ҷараён гирифтани истеҳсолот; 

 



@64.Сохтори ташкилии фаъолияти хадамоти кадриро шартан ба 

чанд самти асосӣ ҷудо менамоянд? 

$A) 5; 

$B) 6; 

$C) 7; 

$D) 9; 

$E) 2; 

 

@65.Расмиёти идоракунии захираҳои инсонӣ аз чии борат аст? 

$A) Озмун, баҳодиҳи, аттестатсия, болоравии касбӣ, захираи кадрҳо; 

$B) Ҷобаҷогузории тамоми таҷҳизотҳои корхона ва муассисаҳо; 

$C) Озмун дар мактабҳои миёна ва олии касбии кишвар; 

$D) Аттестасия дар корхонаҳои шахсӣ ва давлатии Тоҷикистон; 

$E) Баҳодиҳии фаъолияти тамоми кормандон дар соҳаи иқтисодиёт; 

 

@66.Низоми ягонаи идоракунии  идоракунии захираҳои инсонии 

хизмати давлии ҶТ аз чи сарчашма мегирад?  

$A) Кониститутсия,қонун,санадҳои меъёрии ҳуқуқи,Кансепсияи 

сиёсати давлатии кадорҳо ва Стратегияи миллии руди ҶТ; 

$B) Кониститутсия, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷиуистон «Дар бораи 

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон»; 

$C) Конистиутсия, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

масъулияти падару модар дар таълуму тарбияи фарзанд»; 

$D) Конститутсия, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

пешгири аз ҳолатҳои фавқулода»;  

$E) Конститутсия, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ»; 

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

кай қабул шудааст?  

$A) 5 марти соли 2007; 

$B) 5 марти соли 2010; 

$C) 5 марти соли 2006; 

$D) 5 марти соли 2011; 

$E) 5 марти соли 2012; 



 

@68.Қонуни Ҷ Т «Дар бораи хизмати давлатӣ» мутобиқи моддаи 

чанди Коститутсия қабул шудааст?  

$A) Моддаи 27; 

$B) Моддаи 37; 

$C) Моддаи 47; 

$D) Моддаи 57; 

$E) Моддаи 67; 

 

@69.Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз чанд баб  чанд 

модда иборат мебошад ?  

$A) Аз 5 боб ва 45 модда; 

$B) Аз 5 боб ва 35 модда; 

$C) Аз 5 боб ва 25 модда; 

$D) Аз 5 боб ва 55 модда; 

$E) Аз 5 боб ва 65 модда; 

 

@70.Дар моддаи дуи Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» 

сухан дар бораи чи меравад?  

$A) Ҳуқуқ ба хизмати давлатӣ; 

$B) Озмун барои ишғоли мансабҳо; 

$C) Гузаронидани аттестатсия; 

$D) Баҳодиҳии фаъолият; 

$E) Ҷоивазкунии кадрҳо; 

 

@71.Дар моддаи панҷи Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» 

сухан дар бораи чи меравад?  

$A) Низоми хизмати давлатӣ; 

$B) Низоми кумитаи андоз; 

$C) Низоми кумитаи амният; 

$D) Низоми мақомотҳо; 

$E) Низоми кумитаҳои давлатӣ; 

 



@72.Самтҳои асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи хизмати 

давлатиро ки муаян менамояд?  

$A) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Раиси шаҳри Душанбе ва муовини ӯ; 

$C) Раиси вилояти Хатлон ва муовини ӯ; 

$D) Раисони вилоятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Раиси вилояти Суғд ва муовини ӯ; 

 

@73.Дар моддаи ҳафти Қонуни ҶТ « Дар бораи хизмати давлатӣ» 

сухан дар бораи чи меравад?  

$A) Принсипҳои  асосии хизмати давлатӣ; 

$B) Принсипҳои асосии захираҳои инсонӣ; 

$C) Принсипҳои асосии менеҷменти кадрӣ; 

$D) Принсипҳои асосии иқтисодиёти миллӣ; 

$E) Принсипҳои асосии захираҳои иқтисодӣ; 

 

@74.Дар моддаи ҳашти Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» 

сухан дар бораи чи меравад?  

$A) Мақомоти ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ; 

$B) Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мудфияи гражданӣ; 

$C) Мақомоти давлатӣ дар вилояти Хатлон ва Суғд; 

$D) Мақомоти давлатӣ дар ноҳияҳои тобеи марказ; 

$E) Мақомоти давлатии сармоягузории вилояти Суғд; 

 

@75.Дар бобби дуи Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» 

сухан дар бораи чи меравад? 

$A) Ташкил ва адои хизмати давлатӣ; 

$B) Ташкил ва адои кори техникӣ; 

$C) Ташкил ва адои кори механикӣ; 

$D) Ташкил ва адои корҳои мустақил; 

$E) Ташкил ва адои корҳои ғайри мустақил; 

 

@76.Барои хизматчиёни давлатии маъмурӣ чанд категория 

муқарар карда мешавад? 



$A) 8; 

$B)12; 

$C) 9; 

$D) 6; 

$E)10; 

 

@77.Барои хизматчиёни давлатии сиёси чанд категория муқарар 

карда шудааст? 

$A) Ягон категория муаян нашудааст; 

 $B) Ҳафт категория муқарар шудааст; 

$C) Чор категория муқарар шудааст; 

$D) Панҷ категория муаян шудааст; 

$E) Ҳашт категория муаян шудааст; 

 

@78.Дар моддаи 13-и Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» 

сухан дар бораи чи меравад? 

$A) Қабул шудан ба хизмати давлатӣ; 

$B) Мақомоти ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ; 

$C) Низоми хизмати давлатӣ; 

$D) Низоми хизмати мақомоти ҳифзи ҳуқуқ; 

$E) Низоми хизмати давлатии ҳарбӣ; 

 

@79.Дар моддаи 15-и Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» 

сухан дар бораи чи меравад? 

$A) Савганди хизматчии давлатӣ; 

$B) Савганди ҳарбӣ; 

$C) Савганди хизматчии сиёсӣ; 

$D) Савганди хизматчии ҳарбӣ; 

$E) Савганди хизматчии ҳифзи ҳуқуқ; 

 

@80.Дар моддаи 18-и Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» 

сухан дар бораи чи меравад? 

$A) Озмун; 

$B) Аттестатсия; 



$C) Баҳодиҳӣ; 

$D) Ротатсия; 

$E) Захираи кадрҳо; 

 

@81.Дар моддаи 20-ти Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» 

сухан дар бораи чи меравад? 

$A) Аттестасия; 

$B) Озмун; 

$C) Ротатсия; 

$D) Баҳодиҳӣ; 

$E) Захираи кадрҳо; 

 

@82.Дар моддаи 21-и Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» 

сухан дар бораи чи меравад? 

$A) Рутбаҳои тахассусии хизматчиёни давлатӣ; 

$B) Озмун барои ишхоли мансабҳои маъмурӣ; 

$C) Гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни маъмурӣ; 

$D) Баҳодиҳии фаъолияти хизматчиёни маъмурӣ; 

$E) Ташкили захираи кадрҳои хизмати давлатӣ; 

 

@83.Дар моддаи 26-и Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» 

сухан дар бораи чи меравад? 

$A) Захираи кадрҳои хизмати давлатӣ; 

$B) Гузаронидани аттестатсия; 

$C) Гузаронидани баҳодиҳии фаъолият; 

$D) Озмун барои ишғоли мансабҳои холӣ; 

$E) Ҷойивазкунии кадрҳои роҳбарикунанда; 

 

@84.Дар бобби яки Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» 

сухан дар бораи чи меравад? 

$A) Вазъи ҳуқуқии хизматчии давлатӣ; 

$B) Вазъи молу мулкии хизматчии давлатӣ; 

$C) Вазъи сиёсии хизматчии давлатӣ; 

$D) Вазъи иҷтимоию иқтисодии хизматчӣ; 



$E) Вазъи оилавии хизматчии давлатӣ; 

 

 

@85.Дар моддаи 27-и Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» 

сухан дар бораи чи меравад? 

$A) Ҳуқуқҳои хизмачии давлатӣ; 

$B) Ҳуқуқҳои ормандони адля; 

$C) Ҳуқуқҳои кормандони ҳарбӣ; 

$D) Ҳуқуқҳои кормандони маориф; 

$E) Ҳуқуқҳои соҳибкорони маҳаллӣ; 

 

@86.Дар бобби чори Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» 

сухан дар бораи чи меравад? 

$A) Кафолатҳо ва ҳавасмангардонии хизматчии давлатӣ; 

$B) Кафолатҳо ва ҳавасмандгардонии соҳибкорони дохилӣ; 

$C) Кафолатҳо ва ҳавасмандгардонии соҳибкорони хориҷӣ; 

$D) Кафолатҳо ва ҳавасмангардонии кормандони моля ; 

$E) Кафолатҳо ва ҳавасмандгардонии кормандони соҳаи маориф; 

 

@87.Қонуни ҶТ «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» кай 

қабул шудааст? 

$A) 25.07.2005; 

$B) 25.07.2006; 

$C) 25.07.2007; 

$D) 25.07.2008; 

$E) 25.07.2009; 

 

@88.Қонуни ҶТ «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» аз 

чанд боб чанд мода иборат мебошад?  

$A) 5 боб 18 модда; 

$B) 5 боб 16 модда; 

$C) 5боб 20 модда; 

$D) 5 боб 22 модда; 

$E) 5 боб 17 модда; 



 

@89.Принсипҳои асосии мубориза бар зидди корупсия ин… 

$A) Эътироф, риоя ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд; 

$B) Эътироф, риоя ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шахсони мансабдор; 

$C) Эътироф, риоя ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шахсони бекор; 

$D) Эътироф, риоя ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шахсони молдор; 

$E) Эътироф, риоя ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шахсони ҷинояткор; 

 

@90.Консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои ҶТ кай тасдиқ 

шудааст? 

$A) 31.12.2008; 

$B) 31.12.2007; 

$C) 31.12.2009; 

$D) 31.12.2010; 

$E) 31.12.212; 

 

@91.Мақсад аз дасдиқи консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои ҶТ 

аз чи иборат мебошад? 

$A) Таъмин кардани ҷумҳури бо кадрҳои баланд ихтисос; 

$B) Таъмин кардани ҷумҳури бо маҳсулотҳои хурокворӣ; 

$C) Таъмин кардани ҷумҳури бо ашёҳои зарурии рузгор; 

$D) Таъмин кардани ҷумҳури ба ашёи хоми истеҳсолӣ; 

$E) Таъмин кардани ҷумҳури ба сузишвории нафту газ; 

 

@92.Принсипҳои асосии сиёсати давлатии кадрҳо ин… 

$A) Ҳамаи вариянто дуруст мебошад; 

$B) Принсипи банақшагирӣ; 

$C) Арзёбии маҷмуи сифатҳои кормандон; 

$D) Принсипи кордонӣ; 

$E) Демакратизм шаффофият;; 

 

 

@93.Барномаи тадбиқи консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои ҶТ 

кай таҳия ва тасдиқ шудааст? 



$A) 29.04.2009; 

$B) 29.04.2008; 

$C) 29.04.2007; 

$D) 29.04.2005; 

$E) 29.04.2006; 

 

@94.Стратегияи Миллии Рушди ҶТ кадом солҳоро дар бар 

мегирад? 

$A) 2016-2030; 

$B) 2016-2010; 

$C) 2016-2018; 

$D) 2016-2019; 

$E) 2016-2022; 

 

@95.Барномаи тадбиқи консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои ҶТ 

кадом солҳоро дар бар мегирад? 

$A) 2009-2016; 

$B) 2009-2015; 

$C) 2009-2028; 

$D) 2009-2019; 

$E) 2009-2025; 

 

 

 

@96.Барои хизматсиёни давлатӣ рутбаҳои тахасусиро ки муқарар 

намудааст ? 

$A) Маҷлиси намояндагони маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Маҷлиси намояндагон ва Суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Маҷлиси намояндагон ва Прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Маҷлиси насояндаго ва раиси вилояти Хатлон ва Суғд; 

$E) Маҷлиси намояндагон, Суди олии иқтисодӣ ва вазоратҳи ҶТ; 

 

@97.Низомномаи тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додани 

рутбаҳои тахасусӣ кай тасдиқ шудааст ? 



$A) 5 апрели соли 2008; 

$B) 5 апрели соли 2001; 

$C) 5 апрели соли 2009; 

$D) 5 апрели соли 2011; 

$E) 5 апрели соли 2012; 

 

@98.Рутбаҳои тахасуси ба кадом хизматчиёни давлатӣ дода 

мешавад? 

$A) Сиёсӣ ва маъмурӣ; 

$B) Мутахасис,сармутахасис; 

$C) Сиёсӣ ва мутахасис; 

$D) Иёсӣ ва мудир; 

$E) Сиёсӣ ва мудири бахш; 

 

@99.Рутбаҳои тахасусӣ бо кадом мӯҳлат ба хизматчиёни давлатӣ 

дода мешавад? 

$A) Як умра; 

$B) Як моҳа; 

$C) Як сола; 

$D) Ду сола; 

$E) Чор сола; 

 

@100.Хизматчии давлатиро дар кадом ҳолат аз рутбаи тахасусӣ 

маҳрум кардан мумкин аст?  

$A) Бо ҳукми айбдоркунандаи ба қувваи қонун даромадаи суд; 

$B) Бо ҳукми айбдоркунандаи ба қувваи роҳбари бевосита; 

$C) Бо ҳукми айбдоркунандаи ба қувваи роҳбарони асосӣ; 

$D) Бо ҳукми айбдоркунандаи ба қувваи ҳамаи роҳбарои муассиса; 

$E) Ба ҳукми айбдоркунандаи ба қувваи ҳамаи сохторҳои ташкилот; 

 

@101.Дар кадом ҳолат рутбаи хизматчии давлатӣ барқарор карда 

мешавад? 

$A) Дар асоси пешниҳоди нусхаи ҳукми сафкдкунандаи суд; 

$B) Дар асоси пешниҳоди нусхаи дафтарчаи меҳнатии корманд; 



$C) Дар асоси пешниҳоди нусхаи шартномаи хизматчии давлатӣ; 

$D) Дар асоси пешниҳоди нусхаи шартномои меҳнатии мақомот; 

$E) Дар асоси пешниҳоди вазъи саломатии хизматчии давлатӣ; 

 

@102.М ушовири ҳақиқии давлатии ҶТ, Мушовири давлатии ҶТ 

ба кадом хизмадчиёни давлатӣ дода мешавад? 

$A) Сиёсӣ; 

$B) Маъмурӣ; 

$C) Мутахасис; 

$D) Мудир; 

$E) Мудири бахш; 

 

@103.Мушовири давлатии дараҷаи 1-2 ба кадом категорияҳи 

хизматчиёни давлатӣ дода мешавад? 

$A) Категорияи олӣ; 

$B) Категорияи якум; 

$C) Категорияи дуюм; 

$D) Категорияи сеюм; 

$E) Категории чорум; 

 

@104.Мушовири давлатии дараҷаи 3-1 ба кадом категорияҳи 

хизматчиёни давлатӣ дода мешавад? 

$A) Категорияи якум; 

$B) Категорияи дуюм; 

$C) Категорияи сеюм; 

$D) Категорияи чорум; 

$E) Категорияи панҷум; 

 

@105.Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1-2 ба кадом 

категорияҳои хизматчиёни давлатӣ дода мешавад? 

$A) Категорияи дуюм; 

$B) Категорияи сеюм; 

$C) Категорияи чорум; 

$D) Категорияи панҷум; 



$E) Категорияи шашум; 

 

@106.Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 2-3 ба кадом 

категорияҳои хизматчиёни давлатӣ дода мешавад? 

$A) Ктегорияи сеюм; 

$B) Категорияи чорум; 

$C) Категорияи панҷум; 

$D) Категорияи шашум; 

$E) Категорияи ҳафтум; 

 

@107.Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 3, Референти хизмати 

давлатии дараҷаи 1 ба ки дода мешавад? 

$A) Категорияи чорум; 

$B) Категорияи панҷум; 

$C) Категорияи шашум; 

$D) Категорияи ҳафтум; 

$E) Категорияи якум; 

 

@108.Референти хизмати давлатии дараҷаи 1-2 ба кадом 

категорияҳои хизматчиёни двлатӣ дода мешавад? 

$A) Категорияи панҷум; 

$B) Категорияи шашум; 

$C) Категорияи ҳафтум; 

$D) Категорияи ҳаштум; 

$E) Категорияи якум; 

 

@109.Референти хизмати давлатии дараҷаи 2-3 ба кадом 

категорияҳои хизматчиёни двлатӣ дода мешавад? 

$A) Категорияи шашум; 

$B) Категорияи ҳафтум; 

$C) Категорияи якум; 

$D) Категорияи дуюм; 

$E) Категорияи сеюм; 

 



@110.Референти хизмати давлатии дараҷаи 3 ба кадом 

категорияҳои хизматчиёни давлатӣ дода мешавад? 

$A) Категорияи ҳафтум; 

$B) Категорияи якум; 

$C) Категорияи дуюм; 

$D) Категорияи сеюм; 

$E) Категорияи чорум; 

 

 

@111.Кадом рутбаҳои тахассусӣ аз тарафи Президенти ҶТ дода 

мешавад? 

$A) Мушовири ҳақиқии давлатӣ, Мушовири давлатӣ, Мушовири 

давлатии дараҷаи 1,2,3; 

$B) Мушовири ҳқиқии давлатӣ дараҷаи 1,2,3, категорияҳи 

хизматчиёни давлатии ҶТ; 

$C) Мушовири ҳақиқии давлатӣ, Мушовири давлатӣ, Реферинди 

хизмати давлатии дараҷаи 1; 

$D) Мушовири ҳақиқии давлати, Мушовири давлатӣ, Референти 

хизмати давлатии дараҷаи 1,2; 

$E) Мушовири ҳақиқии давлатӣ, Мушовири давлатӣ, Референти 

хизмати давлатии дараҷаи 2; 

 

@112.Кадом рутбаҳои тахассусӣ аз тарафи роҳбари мақомоти 

давлатӣ дода мешавад? 

$A) Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1,2,3, Референти химати 

давалатии дараҷаи 1,2,3; 

$B) Мушовири ҳақиқии давлатӣ, Мушовири давлатӣ, Мушовири 

давлатии дараҷаи 1,2,3; 

$C) Мушовири ҳақиқии давлатӣ, Мушовири давлатӣ, Реферинди 

хизмати давлатии дараҷаи 1; 

$D) Мушовири ҳақиқии давлати, Мушовири давлатӣ, Референти 

хизмати давлатии дараҷаи 1,2; 

$E) Мушовири ҳақиқии давлатӣ, Мушовири давлатӣ, Референти 

хизмати давлатии дараҷаи 2; 



 

@113.Пардохти иловапулӣ барои рутбаҳои тахасусиро ки муқарар 

менамояд? 

$A) Президенти ҶТ; 

$B) Агентии хизмати давлатӣ; 

$C) Сарвазири ҶТ; 

$D) Раиси вилоятӣ Суғд; 

$E) Раиси вилояти Хатлон; 

 

@114.Дар моддаи чанди Қонуни хизмати давлатӣ сухан дар бораи 

Қоидаҳои пешбурди делои шахсии хизматчиёни давлатӣ 

меравад? 

$A) Моддаи 14; 

$B) Моддаи 13; 

$C) Моддаи 18; 

$D) Моддаи 23; 

$E) Моддаи34; 

 

@115.Низомномаи Қаоидаҳои пешбурди делои шахсии 

хизматчиёни давлатии ҶТ кай тасдиқ шудааст? 

$A) 6.08.2008; 

$B) 6.08.2000; 

$C) 6.08.2004; 

$D) 6.08.2007; 

$E) 6.08.2006; 

 

@116Дар давраи тамоми фаъолияти хизматчиёни давлатӣ чанд 

делои шахсӣ кушода мешавад. 

 $A) Як; 

$B) Се; 

$C) Чор; 

$D) Панҷ; 

$E) Шаш; 

 



@117.Делои шахсии хизматчиёни давлатӣ аз чанд фасл иборат 

мебошад? 

$A) 3; 

$B) 5; 

$C) 8; 

$D) 2; 

$E) 9; 

 

@118.Ба ҳар як хизматчии давлатӣ на дертар аз чанд рӯзи қабул 

шудан ба хизмати давлатӣ делои шахсӣ тартиб дода мешавад? 

$A) 7; 

$B) 6; 

$C) 9; 

$D) 5; 

$E) 4; 

@119.Дар кадом ҳолат варақаи шахсии баҳисобгирии кадрӣ аз нав 

тартиб дода мешавад? 

$A) Ҳангоми ба дигар мақомоти давлатӣ ба кор гузаштан ва ба сини 

45-солагӣ расидан; 

$B) Ҳангоми ба дигар мақомоти давлатӣ ба кор гузаштан ва ба сини 

44-солагӣ расидан; 

$C) Ҳангоми ба дигар мақомоти давлатӣ ба кор гузаштан ва ба сини 

34-солагӣ расидан; 

$D) Ҳангоми ба дигар мақомоти давлатӣ ба кор гузаштан ва ба сини 

23-солагӣ расидан; 

$E) Ҳангоми ба дигар мақомоти давлатӣ ба кор гузаштан ва ба сини 

56-солагӣ расидан; 

 

@120.Ҳангоми хизматчии давлатӣ шинос шудудан ба делои 

шахсии худ ба он тағиру иловаҳо ворид карда метавонад? 

$A) Не наметавонад илова кунад; 

$B) Метаваонад илова кунад; 

$C) Як қисмашро метавонад; 

$D) Танҳо рутбаи тахассусӣ; 



$E) Танҳо натиҷаи аттестатсия; 

@121.Кушодани делои шахсӣ ҳангоми қабулшудан ба хизмати 

давлатӣ вазифаи кадом сохтор аст? 

$A) Хадамот кадрӣ; 

$B) Шуъбаи ҳуқуқ; 

$C) Шуъбаи молия; 

$D) Шуъбаи иқтисодиёт; 

$E) Шуъбаи умумӣ; 

 

@122.Нигоҳдории делои шахсии хизматчиёни давлатӣ вазифаи 

кадом сохтор аст? 

$A) Шуъбаи кадр; 

$B) Шуъбаи иқтисодӣ; 

$C) Шуъбаи умумӣ; 

$D) Шуъбаи ҳуқуқ; 

$E) Шуъбаи молия; 

@123.Дар давраи фаъолияти хизматчии давлатӣ делои шахсии ӯ 

дар киҷо нигоҳ дошта мешавад? 

$A) Махсуси утоқи кори хадамоти кадрӣ (корманди масъул); 

$B) Ҷевони махсуси утоқи кори шуъбаи ҳуқуқ (корманди масъул); 

$C) Ҷевони махсуси утоқи кори шуъбаи молия (корманди масъул); 

$D) Ҷевони махсуси утоқи кори шуъбаи умумӣ (корманди масъул); 

$E) Ҷевони махсуси утоқи кори шуъбаи иқтисодиёт (корманди 

масъул); 

 

@124.Низоинома дар бораи тартиби гузаронидани озмун барои 

ишғоли мансабҳои холи маъмурии хизмати давлатӣ кай тасдиқ 

шудааст? 

$A) 10.03.2016; 

$B) 10.03.2015; 

$C) 10.03.2013; 

$D) 10.03.2012; 

$E) 10.03.2011; 

 



@125.Қоидаҳои гузаронидани озмун барои ишғоли мансабҳои 

холи маъмурии хизмати давлатиро чи ба танзим менамояд? 

$A) Низомномаи озмун ки аз тарафи Президенти ҶТ тасдиқ шудааст; 

$B) Низомномаи озмун ки аз тарафи Раиси шаҳр тасдиқ шудааст; 

$C) Низомномаи озмун ки аз тарафи вазири маориф тасдиқ шудааст; 

$D) Низомномаи озмун ки аз тарафи вазири мудофия тасдиқ шудааст; 

$E) Низомномаи озмун ки аз тарафи вазири кишоварзӣ тасдиқ 

шудааст; 

 

@126.Дар озмун кадом довталабон ҳуқи иштирок карданро 

доранд? 

$A) Ба талаботи тахасуси мувофиқат мекунанд; 

$B) Ба талаблти миёнаи касби мувофиқат мекунанд; 

$C) Ба талаботи олии касби мувофиқат мекнанд; 

$D) Ба талаботи соҳаи кишоварзӣ мувофиқат мекунанд; 

$E) Ба талаботи соҳаи иқтисодӣ мувофиқат мекунанд; 

 

@127.Дар кадом ҳолат хизматчии давлаити бе озмун ба хизмати 

давлатӣ қабул мешавад? 

$A) Бо фармони Перезидент; 

$B) Бо фармони роҳбар; 

$C) Бо фармони вазир; 

$D) Бо фармони раиси шаҳр; 

$E) Бо фармони Сарвазир; 

 

@128.Дар сурати мавҷуд будани Мансабҳои холӣ озмун бо 

Қарори(фармоиши, амри) ки эълон карда мешавад? 

$A) Бо фармоиши роҳбари мақомоти давлатӣ; 

$B) Бо фармоиши роҳбари шуъбаи ҳуқуқ; 

$C) Бо фармоиши роҳбари шуъбаи кадр; 

$D) Бо фармоиши роҳбари шуъбаи умумӣ; 

$E) Бо фармоиши роҳбари шуъбаи иқтисодиёт; 

 

@129.Озмун аз чанд давра иборат аст? 



$A) 9; 

$B) 5; 

$C) 8; 

$D) 3; 

$E) 6; 

 

@130.Камисияи озмуни аз тарафи ки таъсис дода мешавад? 

$A) Аз тарафи роҳбари мақомоти давалатӣ; 

$B) Аз тарфи сардори шуъбаи кадрҳо; 

$C) Аз тарафи сардори шуъбаи иқтисодиёт; 

$D) Аз тарафи сардори шуъбаи умумӣ; 

$E) Аз тарафи сардори шуъбаи кишоварзӣ; 

 

 

@131.Тамоми хароҷотҳои довталабон омаду рафти онҳо барои 

иштирок дар озмун аз тарафи ки пардохт карда мешавад? 

$A) Аз ҳисоби худи довталаб; 

$B) Аз ҳисоби худи мақомот; 

$C) Аз ҳисоби худи роҳбар; 

$D) Аз ҳисоби худи сохторҳо; 

$E) Аз ҳисоби худи раёсатҳо; 

 

@132.Раиси комисияи озмуни ки шуда метавонад? 

$A) Роҳбар ё муовини ӯ; 

$B) Сардори шуъбаҳо; 

$C) Сардори раёсатҳо; 

$D) Сардори кадрҳо; 

$E) Сардори шуъбаи умумӣ; 

 

@133.Намояндаи Дасгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ метавонад дар 

озмуни мақомоти давлатӣ бо ҳуқуқи овоздиҳӣ иштирок намояд? 

$A) Метавонад; 

$B) Наметавонад; 

$C) Бо иҷозати мақомот; 



$D) Бо розигии хадамоти кадрӣ; 

$E) Бо розигии довталабон; 

 

@134.Фаъолияти комиссияи озмуни дар кадом шакл сурат 

мегирад? 

$A) Дар шакли ҷаласа; 

$B) Дар шакли ҷобаҷогузорӣ; 

$C) Дар шакли супоришҳо; 

$D) Дар шакли ду ҷониба; 

$E) Дар шакли се ҷониба; 

 

@135.Ҷаласаи комиссияи озмун кадом вақт бо салоҳият ҳисобида 

мешавад? 

$A) Дар кори он аз се ду ҳиссаи ҳайати комиссияи озмун иштирок 

дошта бошанд; 

$B) Дар кори он аз се ду ҳиссаи довталабон иштирок дошта бошанд бо 

салоҳият; 

$C) Дар кори он аз се ду ҳиссаи ҳайати комиссияи озмун иштирок 

дошта набошанд; 

$D) Дар кори он аз се ду ҳиссаи ҳайати кормандони мақомоти давлатӣ 

иштирок дошта бошанд; 

$E) Дар кори он аз се ду ҳиссаи ҳайати кормандони ҳифзи ҳуқуқ 

иштирок кунанд; 

 

@136.Иштироки намояндаи мақомоти марказии ваколатдори 

соҳаи хизмати давлатӣ дар рафти гузаронидани озмун ҳатми 

мебошад ё не? 

$A) Ҳатми мебошад; 

$B) Ҳатми намебошад; 

$C) Ҳатман бо розигии роҳбар; 

$D) Ҳатми бо розигии мақомот ; 

$E) Ҳатми бо розигии кадрҳо; 

 

@137.Қабули ҳуҷҷатҳо барои озмун чанд руз муаян шудааст? 



$A) 21; 

$B) 31; 

$C) 22; 

$D) 23; 

$E) 11; 

 

@138.Довталаб на дертар аз чанд рӯзи кори баъди ҷамбасти озмун 

аз натиҷаи суҳбат  хабардор карда мешавад? 

$A) На дертар аз 5 рӯз; 

$B) На дертар аз 12 рӯз; 

$C) На дертар аз 1 рӯз; 

$D) На дертар аз 25 рӯз; 

$E) На дертар аз 21 рӯз; 

 

@139.Ҳуҷҷатҳои довталабоне, ки аз озмун нагузаштаанд муддати 

чанд сол дар кадрӣ мақомоти давлатӣ нигоҳ дошта мешаванд? 

$A) 3сол; 

$B) 5сол; 

$C) 10сол; 

$D) 1сол; 

$E) 8сол; 

 

@140.Роҳбари мақомоти давлатӣ дар асоси қарори комиссияи 

озмун довталабро дар мӯҳлати чанд рӯз ба мансаб таъин 

менамояд? 

$A) На дертар аз 5 рӯз; 

$B) На дертар аз 1Р ӯз; 

$C) На дертар аз 12 рӯз; 

$D) На дертар аз 22 рӯз; 

$E) На дертар аз 1 моҳ; 

 

@141.Мақомоти давлатӣ ӯҳдадор аст баъди чанд рӯз натиҷаи 

озмӯнро ба мақоми ваколатдор маълумот пешниҳод намояд ? 

$A) 10 рӯзи кории баъди ҷамбасти озмун; 



$B) 15 рӯзи кории баъди ҷамбасти озмун;  

$C) 13 рӯзи кории баъди ҷамбасти озмун;  

$D) 12 рӯзи кории баъди ҷамбасти озмун;  

$E) 18 рӯзи кории баъди ҷамбасти озмун; 

 

@142.Низомномаи тартиби гузаронидани озмунро барои ишғоли 

мансабҳои холи маъмурии хизмати давлатӣ ки тасдиқ мекунад? 

$A) Президент; 

$B) Ҳукумат; 

$C) Сарвазир; 

$D) Суди олӣ; 

$E) Агентӣ; 

 

 

@143.Низомномаи қоидаҳои гузаронидани баҳодиҳии фаъолияти 

хизматчии давлатии ҶТ кай тасдиқ шудааст? 

$A) 18.02.2011; 

$B) 18.03.2012 ; 

$C) 18.04.2013 ; 

$D) 18.05.2014; 

$E) 18.06.2015; 

 

@144.Баҳодиҳии фаълият ба кадом хизматчиёни давлатӣ тадбиқ 

карда намешавад? 

$A) Синни ниҳоии хизмати давлатӣ, сиёсӣ ва ктегорияи олӣ; 

$B) Синни ниҳоии хизмати давлатӣ, сиёсӣ ва категорияи як; 

$C) Синни ниҳоии хизмати давлатӣ, сиёсӣ ва категорияи ду; 

$D) Синни ниҳоии хизмати давлатӣ, сиёсӣ ва категорияи се; 

$E) Синни ниҳоии хизмати давлатӣ, сиёсӣ ва категорияи чор; 

 

@145.Баҳодиҳии фаъолият дар мақомоти давлатӣ кай гузаронида 

мешавад? 

$A) Ҳар сол моҳи декабр; 

$B) Ҳар сол моҳи март; 



$C) Ҳар сол моҳи январ; 

$D) Ҳар сол моҳи сентябр; 

$E) Ҳар сол моҳи ноябр; 

 

@146.Хизматчии давлатӣ дар кадом ҳолат таҳти баҳодиҳии 

фаъолият қарор дода намешавад? 

$A) Аз 6моҳ кам фаъолият дошта бошад; 

$B) Аз 9моҳ кам фаъолият дошта бошад; 

$C) Аз 12моҳ кам фаъолият дошта бошад; 

$D) Аз 10моҳ кам фаъолият дошта бошад; 

$E) Аз 8моҳ кам фаъолият дошта бошад; 

 

@147.Боҳодиҳии фаъолият ба кадом хизматчиёни давлатӣ тадбиқ 

намегардад? 

$A) Сиёсӣ, олӣ, синни ниҳои дар хизмати давлатӣ; 

$B) Сиёсӣ, олӣ, синни ниҳои ва категорияи якум; 

$C) Сиёсӣ, олӣ, синни ниҳои ва категорияи сеюм; 

$D) Сиёсӣ, олӣ, синни ниҳои ва категорияи дуюм; 

$E) Сиёсӣ, олӣ, синни ниҳои ва категорияи шашум; 

 

@148.Баҳодиҳии фаъолияти хизматчии давлатӣ аз ҷониби ки 

гузаронида мешавад? 

$A) Аз ҷониби роҳбари воҳиди сохторие, ки дар он хизматчии давлатӣ 

кор мекунад; 

$B) Аз ҷониби роҳбари воҳиди сохтории хадамоти кадрии мақомоти 

давлатӣ гузаронида мешавад; 

$C) Аз ҷониби роҳбари воҳиди сохторӣ ва сардори шуъбаи ҳуқуқи 

мақомоти давлатӣ; 

$D) Аз ҷониби роҳбари воҳиди сохторӣ ва садори шуъбаи иқтисодии 

мақоми давлатӣ; 

$E) Аз ҷониби роҳбари вохиди сохторӣ ва сардори шуъбаи 

кишоварзии мақоми давлатӣ; 

 



@149.Баҳодиҳии фаъолияти роҳбари воҳиди сохториро ки анҷом 

медиҳад? 

$A) Роҳбари бевоситаи ӯ; 

$B) Раиси Ҳукумат; 

$C) сарвазир; 

$D) Дасгоҳи иҷроия; 

$E) Дасгоҳи ҳукумат; 

 

@150.Баҳодиҳии фаъолият аз чанд марҳила иборат аст? 

$A) 3; 

$B) 7; 

$C) 4; 

$D) 2; 

$E) 6; 

 

@151.Роҳбари бевоситаи хизматчии давлатиро дар хусуси 

баҳодиҳии фаъолият дар мӯҳлати накамтар аз чанд рӯзи кори то 

рӯзи баҳодиҳи хабардор менамоянд ? 

$A) 15; 

$B) 22; 

$C) 31; 

$D) 12; 

$E) 75; 

 

@151.Хизматчии давлатӣ дар бораи нишондиҳандаҳои иҷрои 

ӯҳдадариҳои мансаби ҳисобот таҳия намуда, онро дар мӯҳлати на 

камтар аз чанд рӯз то гузаронидани баҳодиҳии фаъолият 

пешниҳод менамояд? 

$A) 3; 

$B) 14; 

$C) 8; 

$D) 2; 

$E) 7; 

@152.Баҳодиҳии фаъолият аз чанд давра иборат мебошад? 



$A) 2; 

$B) 4; 

$C) 9; 

$D) 11; 

$E) 6; 

 

@153.Дар давраи аввал ба хизматчии давлатӣ аз ҷониби ки вобаста 

ба фаъолият баҳогузори карда мешавад? 

$A) Роҳбари бевоситаи хизматчии давлатӣ; 

$B) Роҳбари хадамоти кадрӣ; 

$C) Роҳбари шуъбаи табъу нашри хизматчиёни давлатӣ; 

$D) Роҳбари шуъбаи ҳуқуқи мақоми давлатӣ; 

$E) Роҳбари шуъбаи ҳуқуқ ва хадамоти кадрӣ; 

 

@154.Кадом хизматчиёни давлатӣ дар асоси баҳодиҳии фаъолият 

ҳавасманд гардонида мешаванд? 

$A) Баҳои 5 ё 4 гирифтаанд; 

$B) Баҳои 5 ё 3 гирифтаанд; 

$C) Баҳои 4 ё 4 гирифтаанд; 

$D) Баҳои 4 ё 3 гирифтаанд; 

$E) Баҳои 3 ё 3 гирифтаанд;; 

 

@155.Кадом хизматчиёни давлатӣ дар раванди баҳодиҳии 

фаъолият барои ҳавасмандгардони пешниҳод карда 

намешаванд? 

$A) Баҳои се ё ду гирифтаанд;  

$B) Баҳои чор ё ду гирифтаанд; 

$C) Баҳои панҷ ё чор гирифтаанд; 

$D) Баҳои панҷ ё се гирифтаанд;  

$E) Баҳои панҷ ё ду гирифтаанд;; 

 

@156.Хизматчии давлатӣ дар кадом ҳолат ба варақаи баҳодиҳии 

пуркардашуда ба хулосаи роҳбар имзо мегузорад? 

$A) Дар ҳолати шинос шудан ва рози будан;  



$B) Дар ҳолати шинос шудан ва рози набудан; 

$C) Дар ҳолати шинос шудан ва мухолиф будан; 

$D) Дар ҳолати шинос шудани роҳбарони воҳидҳои сохторӣ; 

$E) Дар ҳолати шинос шудан ва розиги надодани вохидҳои сохторӣ; 

 

@157.Низомномаи тартиб ва шаклҳои гузаронидани аттестатсияи 

хизматчиёни давлатии маъмури чиро ба танзим менамояд? 

$A) Тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни 

давлатии маъмуриро;  

$B) Тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни 

давлатии сиёсиро; 

$C) Тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни 

давлатии маъмури ва сиёсиро; 

$D) Тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни 

давлатии маъмурии категорияи олиро; 

$E) Тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни 

давлатии сиёсӣ ва олӣ; 

 

@158.Намудҳои асосии идоракунӣ? 

$A) Табиӣ, техникӣ, иҷтимоӣ; 

$B) Техникӣ, бозорӣ, байналхалқӣ; 

$C) Минтақавӣ, илмӣ, иқтисодӣ; 

$D) Илмӣ, инсонӣ, психологӣ; 

$E) Амалӣ,комуникатсионӣ; 

 

@159.Номзадии роҳбари ташкилот дар ширкатҳои Ҷопон? 

$A) Аз ҳисоби коргарони худи ташкилот; 

$B) Аз кормандони маълумотноки беруна; 

$C) Аз коргарони нав ба кор қабулшуда; 

$D) Аз ҳисоби кормандони захиравӣ; 

$E) Ҳаракати ҳайати кормандон; 

 

@160.Сохтори таҳлилии ҳайат ин? 

$A) Тақсимот ва ҳаракати ҳайат дар асоси татқиқотҳои махсус; 



$B) Тақсимкунии вазифавии кормандон; 

$C) Тақсимкунии гурўҳи коргарон аз рўи маълумот; 

$D) Ҳаракати ҳайати кормандон; 

$E) Ҷобаҷогузории дурусти коргарон; 

 

@162.Ташкилотҳое, ки бақайдгирии махсуси давлатиро 

нагузаштаанд ин ташкилотҳои? 

$A) Ғайрирасмӣ; 

$B) Молиявӣ қарзӣ; 

$C) Табиӣ; 

$D) Давлатӣ; 

$E) Давлатӣ ва табии; 

 

@163.Сифатҳои шахсии сарвар? 

$A) Амалӣ ва инфиродӣ; 

$B) Корчалонӣ; 

$C) Назариявӣ ва амалӣ; 

$D) Конструктивӣ; 

$E) Забондонӣ; 

 

@164.Сарчашмаҳои интихоби ҳайат? 

$A) Хами муассисахои таълими рўзномаву маҷҷалаҳо; 

$B) Бозори меҳнат , агентии кадрҳо, шуғли аҳол; 

$C) Бозори меҳнат , агентии кадрҳо рўзномаву маҷҷалаҳо; 

$D) Донишгоҳҳо, колледжу донишкадаҳо рўзномаву маҷҷалаҳо; 

$E) Интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ, ёру рафиқон, хешу табор; 

 

@165.Давраҳои асосии мутобиқшавӣ? 

$A) Ҳамгироӣ, шиносоии умумӣ боҷои корӣ; 

$B) шиносоӣ, ба кор қабул шудан, аз кор озод шудан; 

$C) шиносои бо дастурамали мансабӣ, аз озмун гузаштан, 

савгандёдкунӣ; 

$D) шиносоии умумӣ, савгандёдкунӣ, аз кор озод шудан; 

$E) шиносои бо роҳбар; 



 

@166.Услубҳои асосии роҳбарӣ. 

$A) Авторитарӣ, демократӣ, либералӣ;  

$B) Давлатӣ, объективӣ, субъективӣ;  

$C) Бозорӣ, атестатсионӣ, технологӣ;  

$D) Иқтисодӣ, техникӣ, инсонӣ;  

$E) Иҷтимоӣ, психологӣ, амалӣ; 

 

 

@167.Шакли ба амал барории сохтори лоиҳавӣ. 

$A) Ташкили шўъбаҳои мувақатӣ;  

$B) Ташкили шўъбаҳои татқиқотӣ;  

$C) Ташкил намудани хадамотҳои назоратӣ;  

$D) Ташкили гурўҳҳои мақсаднок;  

$E) Ташкили коргарони лаёқатманд; 

 

@168.Ҷудокунии гурўҳи коргарон дар асоси ҷинсият, сину сол, 

маълумот, собиқаи корӣ, касб ва вазифа ин. 

$A) Сохтори ҳайат;  

$B) Функсияҳои идоракунӣ;  

$C) Вазифаҳо дар дохили ташкилот;  

$D) Ҳайати асосии ташкилот;  

$E) Усулҳои асосии идоракунӣ; 

 

@169.Қабули коргар дар ширкатҳои Ҷопонӣ. 

$A) Бо тавсияи яке аз кормандони таҷрибадори ширкат;  

$B) Бо пешниҳоди дараҷаи маълумотнокӣ; 

$C) Навиштани диктант саводнокӣ кормандро муаян мекунад;  

$D) Тавассусти озмун ва аттестатсия муаян мекунанд;  

$E) Тавассути озмун ва баҳодиҳии фаъолит муаян мекнанд; 

 

@170.Ба кормандони рўйхатӣ чунин кормандон мансубанд. 

$A) Доимӣ; 

$B) Мавсимӣ; 



$C) Мувақатӣ; 

$D) Дурусташ;  

$E) Ҳамааш хато аст; 

 

@171.Қарорҳои идоракунӣ аз рўи ҳатмияти иҷроиш.                                                            

$A) Директивӣ, тавсиявӣ, нигаронидашуда; 

$B) Иҷрошаванда, муътадил, танзимӣ;  

$C) Ахборотӣ, ҷорӣ, кўтоҳмуҳлат;  

$D) Ҳатмӣ, ихтиёрӣ, назариявӣ;  

$E) Ҳамааш дуруст аст; 

 

@172.Ихтилоф  вобаста аз сатҳҳои идоракунӣ.                                                                       

$A) Уфуқӣ, амудӣ;  

$B) Субъективӣ, объективӣ;  

$C) Сатҳӣ, иерархӣ;  

$D) Дохилӣ, берунӣ;  

$E) Болоӣ, поёнӣ; 

                                                                                                                                         

@173.Услуби роҳбарӣ ин.                                                                                                           

$A) Хусусияти хоси таъсир ба иҷрокунандагон;  

$B) Bфаъолияти корчалонии роҳбар;  

$C) Хусусияти хоси роҳбар;   

$D) Истифода роҳҳои маҷбуркнонӣ дар идоракунӣ;  

$E) Системаи идоракунӣ; 

                                                                                                                                         

@174.Асоси системаи идоракунии Амрикоӣ.                                                                          

$A) Принсипи ташабускори ва фардият;  

$B) Принсипи коллективизм;  

$C) Идоракунии умумӣ;  

$D) Принсипи кори мустақилона;   

$E) Идоракуни дар асоси шартномаҳо;  

                                                                                                                       

@175.Якафармондиҳӣ, якароҳбарӣ ва марказонидашуда ҳамчун.                                      

$A) Принсипҳои идоракунии маъмурӣ;  



$B) Усулҳои идоракунӣ;  

$C) Сабки роҳбарӣ; 

$D) Предмети меҳнати идоракунӣ;  

$E) Функсияҳои асосии менеҷмент; 

                                                                                                                          

@176.Ўҳдадориҳои расмии тобеъон ин ўҳдадориҳое, ки.                                                                                      

$A) Дар дастурамалҳои вазифавии ташкилот ҷой дода шудааст;  

$B) Вазифаҳои дохилии ташкилотро мутахассисон иҷро мекунанд; 

$C) Тобеъон бояд иҷро кунанд тамоми супоришҳои агентиҳоро;  

$D) Роҳбарон бояд ба зима дошта бошанд;  

$E) Муовинон бояд иҷро намоянд;   

                                                                                                                               

@177.Функсияи коммуникатсионии роҳбар чунин амалиётҳоро 

дар бар мегирад. 

$A) Гузаронидани маҷлис, қабули муштариён;  

$B) Навовариҳои техникӣ;  

$C) Ҷалбсозии коргарони иловагӣ;  

$D) Коркарди корҳои илмӣ; 

$E) Таъмини захираҳои зарури барои коргарон;  

                                                                                                                                                           

@178.Маҷмўи амалиётҳо оиди омўзиши проблема ва коркарди 

вариантҳои ҳалли он ин.                                                                                                                                                                        

$A) Меҳнати эвристикӣ;   

$B) Меҳнати маъмурӣ;  

$C) Меҳнати идоракунӣ дар ҳама шакл;    

$D) Меҳнати операторӣ;  

$E) Меҳнати ба зиммаи коргарон гузошташуда; 

 

@179.Намудҳои асосии омўзиши ҳайат? 

$A) Дохили идоравӣ ва беруни идоравӣ; 

$B) Лексия ва таҷрибаомўзӣ; 

$C) Коромўзӣ ва такмили ихтисос; 

$D) Моделсозӣ ва роҳбарӣ; 

$E) Хондани китобҳои бадеӣ; 



 

@180.Кадоме аз ин омилҳо метавонад сабаби қабул нашудани 

номзад ба хизмати давлатӣ гардад? 

$A) Доштани доғи судӣ; 

$B) Надоштани билети ҳарбӣ; 

$C) Надоштанисобиқаи хизмати давлатӣ; 

$D) Маълумоти олӣдоштан; 

$E) Маълумоти миёна доштан; 

 

@181.Кадоме аз принсипҳои зерин ба принсипҳои идоракунии 

захираҳои инсонӣ дохил мешаванд? 

$A) Рақобатпазирӣ, ҳайат, қабул ва пешрафти корманд;  

$B) Қонуният, ротатсия, демократиятҳангоми кор бо кадрҳо, касбият; 

$C) Илмӣ, банақшагирии кормандон, баҳодиҳӣ аз рўи натиҷаҳо; 

$D) Касбият, рақобатпазирӣ, қабули қарори машваратӣ; 

$E) Таҳлили муҳити дохила ва беруна, миссия,  назорат; 

 

@182.Раванди таҳияи стратегияи ИЗИ аз кадом давраҳо иборат 

аст? 

$A) Миссия, таҳлили муҳити беруна, арзёбии ҳолати ташкилот, 

арзёбии кадрҳо; 

$B) Нақша, таҳлили ҳолати дохила, арзёбии кадрҳо, баамалбарорӣ ва 

назорат; 

$C) Арзёбии ҳолати корхона, арзёбии ҳолати кадрҳо, арзёбии муҳити 

беруна; 

$D) Таҳлили муҳити дохила ва беруна, миссия,  назорат, ислоҳ ва 

банақшагирӣ; 

$E) Миссия таҳлилимуҳитиберуна; 

 

 

@183.Дар услуби либералии роҳбарӣ. 

$A) Ба зердастон озодии бештар дода мешавад; 

$B) Функсияҳои тобеъон маҳдуд карда мешавад;  

$C) Ақидаҳои тобеъон ба инобат гирифта намешавад;  



$D) Ҳокимияти роҳбар дар ҷои аввал меистад;  

$E) Роҳбарон мустақилона қарор қабул мекунанд; 

                                                                                                                                        

@184.Роҳҳои иқтисодии ҳавасмандкуни ин.                                                                                           

$A) Мукофотдиҳӣ; 

$B) Таърифкунӣ; 

$C) Сохтани иқлими психологӣ; 

$D) Ташкили шароити хуби корӣ; 

$E) Маҷбурсозӣ;   

 

@185.Гурўҳбандии идоракунии иҷтимоӣ аз рўи сарчашмаи ҳалҳои 

асосӣ.                                                                                     

$A) Идоракунии берунӣ ё ташабусӣ ва худидоракунӣ;  

$B) Инсоният, давлат, вилоят, соҳа, ташкилот;  

$C) Мутобиқшаванда ё рақобатӣ;  

$D) Давлатӣ, сиёсӣ, хоҷагидорӣ ва ғ;  

$E) Илмӣ ё таҷрибавӣ; 

                                                                                                                                       

@186.Мисияи ташкилот ин.                                                                                                      

$A) Таъиноти ташкилот;  

$B) Ҳалли проблемаҳо; 

$C) Гирифьани даромад;  

$D) Функсияи ташкилот;  

$E) Принсипҳои ташкилот; 

 

@187.Синни ниҳоии кадрҳои захира барои категорияи олӣ то 

чанд сола муайян карда шудааст? 

$A) То 50 сола; 

$B) То 45 сола; 

$C) То 55 сола; 

$D) То 40 сола; 

$E) То 30 сола; 

 



@188.Вазифаҳои асосӣ дар самти такмили идоракунии ҳайат 

тибқи Консепсияи сиёсати давлати кадрҳои ҶТ? 

$A) Идоракунии ташаккули сифатҳои касбии хизматчии давлатӣ; 

$B) Ташкили низоми нави идоракунии захираҳои инсонӣ; 

$C) Таҳияи махзани нави кадрҳои роҳбарикунанда дар хизмати 

давлатӣ; 

$D) Баландбардори нақши хадамоти кадрӣ; 

$E) Ҳамаи ҷавоҳо дурустанд; 

 

@189.Ба андешаи Анри Файол идоракунӣ ин? 

$A) Пешгўйи, банақшагирӣ, созмондиҳӣ, ҳамоҳангсозӣ; 

$B) Риояи интизоми меҳнат аст; 

$C) Корчаллонӣ аст; 

$D)Пешгуи банакшагири созмондихи хамохангсози ва мехнат аст; 

$E) Баландбардори нақши хадамоти кадрӣ; 

 

@190.Принсипи “ташаббус”дар идоракунӣ тибқи таълимоти 

Анри Файол? 

$A) Саҳияи нақшаи кор ва таъмини бомуваффақияти иҷрои он; 

$B) Бартарии хешро нисбат ба дигарон нишон додан; 

$C) Нақшаи фардиро саривақт иҷро намудан; 

$D) Солимфикр, равшанзамир, меҳрубон, боинсоф будани корманд; 

$E) Салоҳият нақшаи кор ва таъмини 

бомуваффақиятиистеҳсолотиҷорӣ; 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

@191.Далел чист?                                                                                                                      

$A) Сабаб ё асос;  

$B) Амалиёт;   

$C) Вазъият;  

$D) Кор;  

$E) Функсия; 

                                                                                                                              

@192.Идоракунии захираҳои меҳнатӣ ин. 

$A) Идоракунии ҳайат;                                                                                                  



$B) Идоракунии истеҳсолот;  

$C) Идоракунии технология;  

$D) Идоракунии эҷодӣ;  

$E) Идоракунии навоварӣ;   

                                                                                                                                                    

@193.Ҳалли як қатор вазифаҳо ва иҷрокунии маҷмўи корҳо, 

инҳоро дар бар мегирад.                                                                                                                                                                                          

$A) Ўҳдадориҳои вазифавӣ;  

$B) Ўҳдадориҳои ғайривазифавӣ;  

$C) Фаъолияти тобеъон;  

$D) Вазифаҳои расмӣ;  

$E) Вазифаҳои ғайрирасмӣ; 

                                                                                                                                          

@194.Талабот ба худифодакунӣ.                                                                                                 

$A) Амалигардонии иқтидори эҷодӣ;  

$B) Дастовардҳо дар иқтисодиёт;  

$C) Эҳтиром нисбат ба хадамоти кадрӣ;  

$D) Талаботҳои шахсӣ;  

$E) Инфиродӣ; 

 

@195.Муаллифи асари “Психологияи менеҷмент”ро муайян 

намоед? 

$A) Лилиан Гилбрет; 

$B) Дуглас МаркГрегор; 

$C) Фредерик Тейлор; 

$D) Френк Гилбрет; 

$E) Адам Смит; 

 

@196.Меҳнати механикӣчист? 

$A) Меҳнатест, ки ба воситаҳои механикии меҳнати ҷро карда 

мешавад; 

$B) Технократӣ, иқтисодиест, ки ба воситаи сарватҳои табии иҷро 

мешавад; 

$C) Сотсиалистӣ ва ба принсипҳои комунистӣ иҷро мешавад; 



$D) Феодализм ва ба принисипҳои империализмӣ иҷро мешавад; 

$E) Планӣ ва иқтисоди бозор ба ин принсипҳо иҷро карда мешавад; 

 

@197.Аввалин тадқиқотҳо оиди ҷараёнҳои меҳнатӣ тааллуқ ба ки 

буд? 

$A) Ф.У.Тейлор; 

$B) Адам Смит; 

$C) Анри Файол; 

$D) К.Маркс; 

$E) Ҷозеф Мэрфӣ; 

 

@198.Меҳнатро аз рӯи чи чен мекунанд?  

$A) Аз рӯи вақти корӣ; 

$B) Аз рӯи коркард; 

$C) Аз рӯи воҳиди маҳсулот; 

$D) Аз рӯи натиҷаи фаъолият;  

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@199.Системаи муҳими менеҷменти Ҷопонӣ ин.                                                                  

$A) Кирояи якумра;  

$B) Ҳавасмандии моддии кормандон;  

$C) Музди меҳнати муносиб;  

$D) Бартарияти кори инфиродӣ;  

$E) Ташкили мустақилонаи кор.  

                                                                                                                                            

@200.Ахбороти идоракунӣ ин.                                                                                                 

$A) Маҷмўи маълумотҳои дар ташкилот ва муҳити он гузаранда;  

$B) Маҷмўи маълумотҳои оиди бозор ва давлат гузаранда;  

$C) Маҷмўи маълумотҳои аз тарафи ташкилот қабулшаванда;  

$D) Маълумотҳои расмии ташкилот;  

$E) Маълумотҳои ғайрирасмии ташкилот; 

                                                                                                                                                                                      

@201.Шахсӣ ё боварикунонидашуда ин гурўхбандии идоракунии 



иҷтимоӣ аз рўи.                                                                                                                            

$A) Роҳҳои амалигардонии алоқамандии идоракунӣ;  

$B) Сарчашмаи ҳалҳои асосӣ дар корхонаҳо;  

$C) Роҳҳои алоқаманди бо муҳити иҷтимоии корхона;  

$D) Усулҳои коркарди қарорҳои идоракунӣ дар ташкилот;  

$E) Сарчашмаи ҳалҳои асосӣ дар муассисаҳо; 

 

@202.Тақсимкунӣ ва ҳаракати ҳайат дар асоси намуди фаъолият, 

функсияҳо ва вазифаҳо ин.                                                                                                                           

$A) Сохтори омории ҳайат;  

$B) Гардиши ҳайат;  

$C) Усули асосии ҳайат;  

$D) Сохтори таҳлилии ҳайат;  

$E) Функсияҳои ҳайат; 

 

@203.Идоракунии умумӣ, идоракунии ташкили ҷараёни 

технологӣ, идоракунии одамон, идоракунии ахборот ин 

гурўхбандии идоракунии иҷтимоӣ аз рўи.                   

$A) Мундариҷа;  

$B) Вобастагии қарорҳои қабулшаванда;  

$C) Сатҳ;  

$D) Роҳҳои алоқаманди бо муҳит;  

$E) Соҳа; 

 

@204.Дар кадом маврид аттетстатсия пеш аз мўҳлат гузаронида 

мешавад? 

$A) Бо ташаббуси Президент ҶТва Ҳукумати ҶТ; 

$B) Бо фармони роҳбари аввали мақомоти давлатӣ; 

$C) Баъд аз 6 моҳи фаъолият; 

$D) Баъд аз натиҷаҳои баҳодиҳӣ; 

$E) Баъд аз се моҳи фаъолият; 

 

 



@205.Унсурҳои асосии идоракунии захираҳои инсонӣ кадомҳо  

мебошанд? 

$A) Одамон, идоракунӣ, хамгироӣ, пайдарҳамӣ, таъсир; 

$B) Омўзиш,  стратегия, баҳодиҳӣ, назорат; 

$C) Қобилият, малака, истеъдод, касбият; 

$D) Кормандон, мақомот, ҳайати роҳбарикунанда; 

$E) Кормандони хадамоти кадрӣ; 

 

@206.Расмиёти ИЗИ иборат аст аз: 

$A) Озмун, аттестатсия, баҳодиҳии фаъолият, захираи кадрҳо, 

ротатсия;  

$B) Маҷмўи маълумотҳои оиди бозор ва давлат гузаранда;  

$C) Маҷмўи маълумотҳои аз тарафи ташкилот қабулшаванда;  

$D) Маълумотҳои расмии ташкилот;  

$E) Маълумотҳои ғайрирасмии ташкилот; 

 

@207.Қарорҳое, ки аз тарафи органҳои болои қабул шуда 

хусусияти ҳатмии иҷроиш дорад.                                                                                                                              

$A) Қарорҳои директивӣ; 

$B) Қарорҳои тавсиявӣ;  

$C) Қарорҳои колективӣ;  

$D) Қарорҳои инфиродӣ;  

$E) Қарорҳои тактикӣ;  

 

@208.Функсияҳои асосии менеҷмент.                                                                                  

$A) Банақшагирӣ, ташкилӣ, мутобиқат, ҳавасмандӣ, назорат; 

$B) Кадрӣ, стратегӣ, лоиҳавӣ, фармондеҳӣ 

$C) Ахборотӣ, навоварӣ, озмоишӣ, маркетингӣ; 

$D) Комуникатсионӣ, амалӣ, назариявӣ; 

$E) Ҳамааш хато аст; 

 

@209.Вобастагии зидияти худ ба худи шахс ин ихтилофи.                                                              

$A) Дохилишахсӣ; 

$B) Байнигурўҳӣ; 



$C) Байни шахсӣ; 

$D) Байни соҳавӣ; 

$E) Расмӣ;  

 

@210.Қабули қарор дар ширкатҳои Ҷопонӣ.                                                                    

$A) Ба таври колективӣ; 

$B) Ба таври мустақилона; 

$C) Ба таври инфиродӣ; 

$D) Ба таври якароҳбарӣ; 

$E) Аз тарафи органҳои мухсус; 

 

@211.Баланси ҳайат инҳоро дар бар мегирад.                                                                   

$A) Ҳаракати ҳайат тағирёбии шумора ва сохтори ҳайат;      

$B) Ҳаҷми даромади ташкилот дар давраи муаяни вақт; 

$C) Ҳаҷми хароҷоти ташкилот дар давраи муаян;  

$D) Миқдори коргарони ташкилот;  

$E) Коргарони асосии ташкилот; 

 

@212.Дар адабиёти илмӣ (аз Ҷумла асарҳои Е.Витте) чанд гурўҳи 

нишондиҳандаҳои самаранокии ИЗИ муайян карда шудаанд? 

$A) 5; 

$B) 4; 

$C) 7; 

$D) 9; 

$E) 3; 

 

@213.Дасурамалҳои мансабӣ–воситаи муҳим дар низоми ИЗИ-

иТоҷикистон кай қабул шудааст? 

$A) 12 майи соли 2011; 

$B) 5 марти соли 2010; 

$C) 10 январи соли 2011; 

$D) 12 июли соли 2008; 

$E) 25 ноябри соли 2009; 

                                                                                                                                                       



@214.Ба функсияи банақшагири мансуб аст.                                                                         

$A) Коркарди стратегия; 

$B) Ҳавасмандӣ; 

$C) Корпоративӣ; 

$D) Ташкил; 

$E) Координация; 

 

@215.Шабеҳи калимаи англисии менеҷмент дар забони тоҷикӣ.                                 

$A) Роҳбарият; 

$B) Идоракунӣ; 

$C) Маъмурият; 

$D) Истеҳсолот; 

$E) Коргарон; 

                                                                                                                                                  

@216.Функсияи мутобиқат ин.                                                                                                     

$A) Ҳавасмандгардонии ҳайат;  

$B) Назорати ҳайат;  

$C) Интихоби ҳайат;  

$D) Ташкилӣ;  

$E) Роҳбарият; 

                                                                                                                                                    

@217.Яке аз функсияҳои менеҷмент.                                                                                  

$A) Ҳавасмандгардонӣ; 

$B) Идоракунӣ; 

$C) Ягонагӣ; 

$D) Колективӣ; 

$E) Яка сардорӣ; 

 

@218.Қоидаҳои гузаронидани баҳодиҳии фаъолияти хизматчии 

давлатии ҶТ-ро ки тасдиқ мекунад? 

$A) Президент; 

$B) Сарвазир; 

$C) Агентӣ; 

$D) Суди олӣ; 



$E) Ҳукумат; 

 

@219.Стратегия ин. 

$A) Нақша; 

$B) фармон; 

$C) Қарор; 

$D) Сохтор; 

$E) Ҳавасмандкун; 

 

@220.Дар бозори меҳнат чи ё ки фурӯхта мешавад? 

$A) Меҳнат ва қувваи корӣ; 

$B) Захираҳоимеҳнатӣвақобилиятимеҳнатӣ; 

$C) Инсон; 

$D) Коргар; 

$E) Ашёи хом; 

 

@221.Кадоме аз гуфтаҳоипоёнэлементибозоримеҳнатмебошад? 

$A) Меҳнатигузашта; 

$B) Кодекси меҳнат; 

$C) Аҳолии ғайри фаъоли иқтисодӣ; 

$D) Шаҳрвандони хориҷӣ; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@222.Ба ҳайси корфармо метавонанд, киҳо баромад кунанд? 

$A) Шахсони ҳуқуқӣ; 

$B) Меҳнат; 

$C) Қувваи корӣ; 

$D) Захираҳои меҳнатӣ; 

$E) Бозорҳо; 

 

 

@223.Аслан чанд намуди конъюнктураи бозори меҳнат 

фарқкарда мешавад?  

$A) Се намуд; 



$B) Ду намуд; 

$C) Чор намуд; 

$D) Ҳаштнамуд; 

$E) Нӯҳнамуд; 

 

@224.Ташкилот фаҳмида мешавад ҳамчун.                                                                          

$A) Гурўҳи одамони барои расидани мақсади мутаҳидшуда; 

$B) Маҷмўи қарорҳои ташкилот дар раванди фаъолият; 

$C) Ҷараёни ҳалли вазифаҳо дар раванди фаъолияти ташкилот; 

$D) Маҷмўи системаҳо ташкилот ки ба роҳбари он вобастааст; 

$E) Усулҳои идоракунӣ ки аз тарафи роҳбар истифода мешавад; 

                                                                                                                                           

@225.Асосгузори назарияи иерархии талабот.                                                                     

$A) А.Маслоу; 

$B) Ф.Герцберг; 

$C) Д.Вурм; 

$D) Ф. Тейлор; 

$E) А.Файол; 

 

@226.Талаботҳои авалиндараҷа ин.                                                                                             

$A) Физиологӣ; 

$B) Иҷтимоӣ; 

$C) Сиёсӣ; 

$d) Маъмурӣ; 

$E) Корӣ; 

                                                                                                                                          

@227.Дар амалинамоии ин сохтор принсипи тобеъияти дутарафа 

истифода мешавад.                                                                                                                                           

$A) Қолибӣ; 

$B) Лоиҳавӣ; 

$C) Хаттӣ; 

$D) Дивизионалӣ; 

$E) Функсионалӣ; 

 



@228.Арза дар бозори меҳнат аз тарафи ки пешниҳод карда 

мешавад? 

$A) Аз тарафи як гурӯҳ одамони дорои қобилиятҳои корӣ дошта; 

$B) Аз тарафи корхонаҳо, ташкилотҳо, муассисаҳо ва шахсони ҳуқуқӣ; 

$C) Аз тарафи корфармоён. 

$D) Аз тарафи роҳбарияти корхонаҳо; 

$E) Аз институтҳои меҳнатӣ; 

 

@229.Тартибдиҳандаҳои асосии бозори меҳнат киҳо ба ҳисоб 

мераванд?  

$A) Арзаи меҳнат ва тақозобарон; 

$B) Давлат, корхонаҳои давлатӣ ва ташкилотҳои давлатӣ; 

$C) Тамоми кормандон ва корфармоён; 

$D) Давлат, корхонаҳои давлати ва ғайри давлатӣ; 

$E) Талабот, таклифот, ва музди меҳнат; 

 

@230.Аломатҳои асосии ташкилот.                                                                                               

$A) Мақсад, мустақилият, муратабии алоқа, худтанзимнамоӣ, 

маданият; 

$B) Нишона, муҳр, худуд, мустақилият; 

$C) Роҳбарият, колективона, расмият, танзими давлатӣ; 

$D) Марказонидашуда, макон, вақт; 

$E) Сохтор, шахсият, фунусияҳо; 

 

@231.Намудҳои меҳнати идоракунӣ.                                                                                       

$A) Эвристикӣ, маъмурӣ, операторӣ; 

$B) Иерархӣ, роҳбарӣ, стратегӣ; 

$C) Илмӣ, амалӣ, назариявӣ; 

$D) Техникӣ, органикӣ, ҷисмонӣ; 

$E) Роҳбарӣ, тобеъӣ, омехта; 

  

@232.Ташкили интихоб, омўзиш ва такомули ҳайат ин яке аз 

функсияҳои.                        

$A) Роҳбар; 



$B) Сармутахасис; 

$C) Сармуҳосиб; 

$D) Коргарони техникӣ; 

$E) Муҳандисон; 

 

@233.Сохтори дивизионалӣ сохта мешавад бо мақсади.                                                              

$A) Тез мутобиқшави ба тағиротҳои муҳит; 

$B) Гирифтани фоидаи мувофиқ; 

$C) Тобеъияти сохторҳои поёни; 

$D) Танзими доимӣ; 

$E) Назорат; 

 

 

 

@234.Менеҷменти молиявӣ.                                                                                                       

$A) сохтани буҷет ва нақшаҳои молиявии ташкилот; 

$B) иҷроиши фаъолияти бозоргонии ташкилот; 

$C) идоракунии ҷараёни музди меҳнати коргарон; 

$D) ҳамаааш дуруст аст; 

$E) идоракунии сатҳи олии ташкилот; 

 

@235.Ихтилофи байни роҳбар ва зердаст ин ихтилофи.                                                         

$A) амудӣ; 

$B) байнигурўҳӣ; 

$C) объективӣ; 

$D) шахсӣ; 

$E) уфуқӣ; 

 

@236.Кӯмакпулӣ барои бекорӣ дар ҶТ ба бекор то чанд муддат 

дода мешавад?  

$A) На зиёда аз 6 моҳ; 

$B) На зиёда аз 12 моҳ; 

$C) На зиёда аз 3 моҳ; 

$D) На зиёда аз 1 моҳ; 



$E) То дарёфти ҷои кор 

 

@237.Чанд намуди шуғлфарқкардамешавад?  

$A) Чор намуд; 

$B) Шаш намуд; 

$C) Ҳафтенамуд; 

$D) Панҷ намуд; 

$E) Даҳнамуд; 

 

@238.Коркунони фардӣ киҳо мебошанд?  

$A) Фаъолияти худро мустақилона амалӣ мекунанд 

$B) Коркуноне мебошанд, ки мустақилона кор мекунанд; 

$C) Коргарони соҳибкасроменоманд; 

$D) Шахсоне мебошанд, ки дар алоҳидагикормекунанд; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@239.Аҳолии ғайри фаъоли иқтисодӣ, ин:  

$A) Ҳамон қисми аҳолӣ мебошад, ки ба ҳайати қувваи корӣ 

намедарояд; 

$B) Ҳамон қисми аҳолие, ки дар ягонҷой кор мекунанд; 

$C) Ҳамон қисми аҳолие мебошад, ки дар дилхоҳ ҷой омӯзиш 

мегиранд; 

$D)Ҳамонқисмиаҳолие, кибасинусолиқобилиятимеҳнатидаромадаанд; 

$E) Ҳамон қисми аҳолӣ мебошанд, ки дар бозори меҳнат арзаи қувваи; 

 

@240.Меҳнати операторӣ чунин функсияҳоро иҷро мекунад.                                                                              

$A) Ҳуҷҷатгузорӣ, ҳисоботию баҳисобгирӣ, робитавӣ – техникӣ; 

$B) Банақшагирӣ, ташкил, мутобиқат, ҳавасмандӣ, назорат; 

$C) Умумӣ ва махсус; 

$D) Стратегӣ, коммуникатсионӣ, кадрӣ, маъмурӣ; 

$E) Молиявӣ, ҳисобдорӣ, таъминотӣ; 

 

@241.Қарорҳое, ки аз тарафи органҳои машварати қабул мешавад.                                 

$A) Қарорҳои тавсиявӣ; 



$B) Қарорҳои тактикӣ; 

$C) Қарорҳои директивӣ; 

$D) Қарорҳои стратегӣ; 

$E) Қарорҳои маъмурӣ; 

 

@242.Ахбороти комплекси ин ахбороте, ки.                                                                                   

$A) Маълумоти пура оиди проблема ва қабули қарор медиҳад; 

$B) Бо дигар ахборотҳо имкони қабули қароро медиҳад; 

$C) Маълумоти мукамалро дода наметавонад; 

$D) Маълумотӣ, худтанзимнамоӣ, расмӣ, иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ; 

$E) Либералӣ, иҷтимоӣ -иқтисодӣ, сарварӣ, давлатӣ; 

 

@243.Усулҳои асосии идоракунӣ.                                                                                         

$A) Маъмурӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ-психологӣ, худидоракунӣ; 

$B) Марказонидашуда, ғайримарказонидашуда; 

$C) Маълумоти мукамалро дода наметавонад; 

$D) Маълумотӣ, худтанзимнамоӣ, расмӣ, иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ; 

$E) Либералӣ, иҷтимоӣ -иқтисодӣ, сарварӣ, давлатӣ; 

 

@244.Меҳнате, ки асосан ба ўҳдаи роҳбарон вогузор аст ин.                                                                                                             

$A) меҳнати маъмурӣ; 

$B) меҳнати операторӣ; 

$C) меҳнати ҷисмонӣ; 

$D) меҳнати эвристикӣ; 

$E) меҳнати фикрӣ; 

 

@245.Вазифаҳои коргариро шахсоне иҷро мекунанд, ки.                                                  

$A) Истеҳсоли арзишҳои моддӣ ё хизмати хусусияти истеҳсолӣ 

доштаро; 

$B) Бевосита ба идоракунии ташкилот алоқаманданд; 

$C) Функсияҳои асосии истеҳсолӣ-хоҷагиро иҷро мекунанд; 

$D) Ба корҳои муҳандисӣ-техники машғуланд; 

$E) Ба корҳои механикии иқтисодӣ мшғул мебошанд; 

 



@246.Кадом талаботҳо аз рўи назарияи Ф.Герцберг ба талаботҳои 

гигиенӣ мансубанд.                                                                                                                      

$A) Мувафақият, ҳокимият; 

$B) Мукофот, музди меҳнат; 

$C) Болоравӣ аз рўи вазифа; 

$D) Фардӣ; 

$E) иҷтимоӣ; 

 

@247.Усулҳои ҳавасмандгардонии ғайри иқтисодӣ.                                                               

$A) Таъриф; 

$B) Мукофот; 

$C) Мукофотҳои иҷтимогӣ; 

$D) Сохторӣ; 

$E) Ҳамааш хато аст; 

 

@248.Чанд намуди такрор истеҳсолшавии аҳолӣ фарқ карда 

мешаванд? 

$A) Се намуд; 

$B) Панҷ намуд; 

$C) Ду намуд; 

$D) Даҳнамуд; 

$E) Чор намуд; 

 

@249.Такрор истеҳсолшавии васеъ чист?  

$A) Зиёд будани шумораи таваллудшудагон нисбати фавтидагон; 

$B) Ин раванди бетанаффуси барқарор шавии насли одамонро 

меноманд; 

$C) Камшавии аҳолӣвазиёдшавиипиронсолон; 

$D) Шумораи аҳолӣзиёдаст; 

$E) Ин саволҳоро дуруст шуморидан мумкин аст; 

 

@250.Аҳолӣ чист?  

$A) Маҷмӯи одамон, ки дар як минтақаи муайян зиндагӣ мекунанд; 



$B) Раванди бетанаффуси барқароршавии насли одамон дар як 

минтақа; 

$C) Ҳамаи одамоне, ки ба фаъолияти меҳнатӣ машғӯланд; 

$D) Раванди насл ба насл барқароршудани одамон; 

$E) Шумораи тавалудшудагон ва фавтидагон дар як манотиқи муайян; 

 

@251.Меҳнат ғунҷоиш чист? 

$A) Хароҷоти меҳнатии зинда ба истеҳсоли як воҳиди маҳсулот; 

$B) Сарфи харҷи энергияи организми инсон дар ҷараёни меҳнат; 

$C) Ҳаҷми хароҷоти сарфшуда ба як воҳиди меҳнати зинда; 

$D) Меҳнат хоси инсони бошуур аст ва кор бошад хоси олами ҷисмҳои 

беҷон мебошад; 

$E) Ҳамаи одамоне, ки ба фаъолияти меҳнатӣ машғӯланд; 

 

@252.Давраҳои инкишофи илмӣ меҳнат кадомҳоянд? 

$A) Технопрактикӣ ва гуманистӣ; 

$B) Технократӣ ва иқтисодӣ; 

$C) Сотсиалистӣ ва комунистӣ; 

$D) Феодализм ва империализм; 

$E) Планӣ ва иқтисоди бозорӣ; 

                                                                                                                                     

@253.Намудҳои назорат.                                                                                                 

$A) Пешакӣ; 

$B) Пўшида; 

$C) Кўшода; 

$D) Болоӣ; 

$E) Ниҳоӣ; 

                                                                                                                                    

@254.Гурўҳҳои расмӣ ин.                                                                                                        

$A) Ташкилотҳои расман ба қайдгирифташуда; 

$B) Ташкилотҳои ғайрирасми ба қайдгирифташуда; 

$C) Ташкилотҳо ғайрирасмӣ; 

$D) Гурўҳҳои навовар; 

$E) Коргарони истеҳсолӣ; 



                                                                                                                                                   

@255.Гурўҳҳои ғайрирасмӣ ҷудо мешаванд ба.                                                                        

$A) Сиёсӣ;  

$B) Ғайри давлатӣ;  

$C) Иҷтимоӣ;  

$D) Давлатӣ;  

$E) Иқтисодӣ;  

                                                                                                                                             

@256.Мотиватсия ин.  

 $A) Ҷараёни водорсозии дигарон барои ноилшавии мақсад; 

$B) Мутобиқати ҷараёни истеҳсолот барои  ҳамаи кормандон; 

$C) Муаян кардани проблемаҳои ташкилот; 

$D) Ҳавасмандии модӣ; 

$E) Таъсиррасонӣ; 

                                                                                                                      

@257.Талабот ба худэҳтиромкунӣ.                                                                                                

$A) Эҳтиром; 

$B) Маълумотнокӣ;  

$C) Дустӣ; 

$D) Корӣ; 

$E) Вазифа; 

                                                                                                                                  

@258.Назарияи дуомила аз тарафи кӣ кор карда шудааст.                                                        

$A) Ф.Герцберг; 

$B) Д.Мак Клеланд;  

$C) Ф.Тейлор; 

$D) ҳамааш хато аст; 

$E) ҳамааш дуруст аст; 

                                                                                                                                                    

@259.Тарзи ташкилёбии гурўҳҳои ғайрирасмӣ.                                                                   

$A) Мутобиқати манфиатҳои онҳо; 

$B) Аз рўи аломатҳои роҳбарият; 

$C) Аз рўи дархости директор;  

$D) Дар асосӣ шавқ; 



$E) Аз рўи маблағҳои ҷамъшуда; 

 

@260.Тақсимоти ду сатҳҳро дар бар мегирад ин.                                                                                                                

$A) Тақсимоти амудии меҳнат; 

$B) Функсияи хадамоти кадрӣ;  

$C) Тақсимоти уфуқии меҳнат; 

$D) Функсияи роҳбар; 

$E) Вазифаҳои хизматӣ; 

                                                                                                                                                                    

@261.Кор  ё қисми он, ки бояд бо воситаҳо ва дар мўҳлати муаян, 

ки дар нақша муаян шудааст иҷро гардад ин.                                                                                                           

$A) Вазифа (супориш); 

$B) Технология; 

$C) Тақсимоти амудии меҳнат; 

$D) Тақсимоти уфуқии меҳнат; 

$E) Муҳити корӣ; 

 

@262.Асосгузори мактаби идоракунии илмӣ 

$A) Ф.Тейлор;  

$B) А. Смит;  

$C) Д. Рикардо;  

$D) Файол; 

$E) Р. Оуэн; 

                                                                                                                                     

@263.Маҷмўи ҳуқуқ, ўҳдадорӣ ва масъулиятнокии коргарон, ки 

функсияҳои меҳнатӣ ва ҳудуди салоҳияти онҳоро муаян мекунад 

ин.                                             

$A) Вазиф; 

$B) Усулҳои асосии роҳбарӣ; 

$C) Муноқиша; 

$D) Қарори идоракунӣ; 

$E) Функсияҳои роҳбар; 

                                                                                                                                          

@264.Усулҳои қабули қарори идоракунӣ.                                                                                  



$A) Машваратӣ, муштарак, парлумонӣ; 

$B) Ягонагӣ, маъмуриятӣ, оперативӣ; 

$C) Махсусгардонидашуда, умумиташкилотӣ, мақсаднок; 

$D) Иерархӣ, колективона, муштарак; 

$E) Ҳамааш дуруст аст; 

                                                                                                                            

@265.Ташкилотҳое, ки аз ҳисоби захираҳои умумӣ сохта мешаванд 

ин.                       

$A) Ташкилотҳои сунъӣ; 

$B) Ташкилотҳои табиӣ; 

$C) Ташкилотҳои таҷоратӣ; 

$D) Ташкилотҳои расмӣ; 

$E) Ташкилотҳои ғайрирасмӣ; 

                                                                                                                                        

@266.Шаклҳои бюрократии сохтори идоракунӣ.                                                                 

$A) Хаттӣ, функсионалӣ, хаттӣ-функсионалӣ, дивизионалӣ 

$B) Лоиҳавӣ, бригадавӣ, қолибӣ; 

$C) Марказонидашуда, стратегӣ, татқиқотӣ, маданӣ; 

$D) Назариявӣ, ягона, роҳбарӣ; 

$E) Субъективӣ, объективӣ; 

                                                                                                                                           

@267.Гардиши ҳайат ин.                                                                                                            

$A) Миқдори коргарони ба кор қабулшуда ва рафташуда; 

$B) Ҳаракати солонаи ташкилот; 

$C) Миқдори коргарони доимӣ, мавсимӣ ва мувақатии ташкилот; 

$D) Ин болоравии вазифавии коргарони ташкилот дар давраи муаян; 

$E) Тағирёбии ҳайат дар вақти муаяншуда; 

                                                                                                                                       

@268.Болорави дар мансаб дар ташкилотҳои Ҷопонӣ.                                                       

$A) Сину сол ва собиқаи корӣ; 

$B) Маълумоти нопурра; 

$C) Маълумоти оллӣ; 

$D) Маълумоти касбии зарурӣ; 

$E) Қобилияти кордонӣ; 



                                                                                                                           

@269.Таъсиррасонии роҳбарон тавасути фишангҳои иқтисодӣ ин.                                        

$A) Усулҳои иқтисодии идоракунӣ; 

$B) Услуби демократии идоракунӣ; 

$C) Услуби либералии идоракунӣ; 

$D) Усулҳои иҷтимоӣ-рўҳии идоракунӣ; 

$E) Усулҳои омехтаи идоракунӣ; 

 

@270.Ўҳдадориҳои ғайрирасмии тобеъон ин ўҳдадориҳое, ки.                                            

$A) Барои таъмини муносибати хуб бо роҳбар иҷро мекунанд; 

$B) Барои иҷрои босамари кор иҷро мекунанд дар ташкилот; 

$C) Барои кори оянда иҷро мекунанд ва ба расмият медароранд; 

$D) Барои даромаднокӣ иҷро мекунанд ва фаъолият мекунанд; 

$E) Барои мувффақ шудан дар ташкилот кор мекунанд; 

 

@271.Давлатӣ, сиёсӣ, хоҷагидорӣ ин гурўҳбандии идоракунии 

иҷтимоӣ аз рўи.                                                                                                           

$A) Соҳа; 

$B) Роҳҳои амалигардонии алоқамандии идоракунӣ; 

$C) Сарчашмаи ҳалҳои асосӣ; 

$D) Усулҳои коркарди қарорҳои идоракунӣ; 

$E) Сатҳ; 

 

 

@272.Аз рӯи мазмун меҳнат аз як қатор функсияҳо иборат аст. 

$A) Танзим, иҷроиш, назорат, мантиқӣ; 

$B) Банақшагирӣ, вазифавӣ, иҷроиш) ; 

$C) Назорат, иҷрои кор; 

$D) Танзим, назорат, идоракунӣ, иҷрои кор; 

$E) Функсияи хизмат расонӣ ва таъминотӣ; 

 

@273.Менеҷменти кадрӣ.                                                                                                                         

$A) Идоракунии ҷараёни интихоб, ҷобаҷогузорӣ ва такмили ҳайат; 

$B) Ба ҳалли вазифаҳои нақшагирии ташкилот вобаста аст интихоб; 



$C) Ба ташкили ҷараёни идоракунии ҷории истеҳсолот ва иқтисодиёт; 

$D) Идоракунии функсияҳои асосии ташкилот дар фаъолияти роҳбар; 

$E) Идоракунии фаъолияти бозории ташгкилот дар саҳаи давлатӣ; 

                                                                                                                                      

 

@274.Интихоби ҳайат аз ҷунин давраҳо иборат аст.                                                        

$A) Маълумотнома оид ба номзад; 

$B) Атестатсия оид ба номзадҳо; 

$C) Машварати берун аз ташкилот; 

$D) Мутобиқат нашудани  роҳбар; 

$E) Назорати тамоми зохторҳои ташкилот; 

                                                                                                                                                   

@275.Ба талаботҳои иҷтимоӣ инҳо дохил мешаванд.                                                                    

$A) Ҳокимият, мувафақият; 

$B) Ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтиром; 

$C) Маълумотнокӣ, фаъолият; 

$D) Талабот ба хурок; 

$E) Ҳукмронӣ; 

                                                                                                                                               

@276.Идоракунии берунӣ ё ташабусӣ ва худидоракунӣ ин 

гурўхбандии идоракунии иҷтимоӣ аз рўи.                                                                                                                             

$A) Сарчашмаи ҳалҳои асосӣ; 

$B) Сатҳ; 

$C) Роҳҳои алоқаманди бо муҳит; 

$D) Мундариҷа; 

$E) Соҳа; 

                                                                                                                                      

@277.Усулҳои такмили ихтисоси кадрҳо.                                                                              

$A) семинарҳо; 

$B) барномаҳо; 

$C) худомўзӣ; 

$D) омўзиш; 

$E) ҳамааш  хато аст;  



                                                                                                                                                 

@278.Ба ҷараёни мутобиқсози ворид мешавад.                                                                       

$A) Мавқеъгирии касбӣ; 

$B) Такмили ихтисос; 

$C) Мувофиқат ба ташкилот; 

$D) Назорат; 

$E) Коромўзӣ; 

                                                                                                                                          

@279.Атестатсия ин.                                                                                                                     

$A) Баҳодиҳии ҳайат; 

$B) Омўзиши ҳайат; 

$C) Назорати ҳайат; 

$D) Ҳамааш хато аст; 

$E) Беҳтаркунии шароитҳои меҳнат; 

                                                                                                                                                 

@280.Ба идоракунии кадрҳо дохил мешавад.                                                                         

$A) Беҳтаркунии шароитҳои меҳнат; 

$B) Тартибдиҳии буҷа; 

$C) Коркард ва таҳлили маълумотҳо; 

$D) Ҷараёни истеҳсолот; 

$E) Идоракунии расмӣ;                                                                                                                                          

 

 @281.Ақидаҳояшро Ф.Тейлор дар китобаш овардааст.                                                        

$A) Принсипи идоракунии илмӣ; 

$B) Принсипи маъмурӣ; 

$C) Идоракунии фирма; 

$D) Навовариҳои техникӣ; 

$E) Идоракунӣ; 

                                                                                                                                                     

@282.Аз рўи ихтисос Ф.Тейлор.                                                                                                 

$A) Муҳандис; 

$B) Ҳисобдор; 

$C) Менеҷер; 

$D) Иқтисодчӣ; 



$E) Сиёсатшинос; 

                                                                                                                                             

@283.Алоқаи уфуқи ин муносибати.                                                                                                

$A) Байни кормандони як сатҳ; 

$B) Байни роҳбарон ва менеҷерон; 

$C) Байни роҳбар ва тобеъон; 

$D) Ҳамааш хато аст; 

$E) Байни давлат ва ташкилот; 

                                                                                                                                                

@284.Сифатҳои асосии роҳбар.                                                                                                       

$A) Сифатҳои касбӣ; 

$B) Сифатҳои инфиродӣ; 

$C) Сифатҳои расмӣ; 

$D) Сифатҳои фаъол; 

$E) Сифатҳои тиҷоратӣ; 

                                                                                                                                      

@285.Субъекти идоракунӣ дар ташкилот ин.                                                                        

$A) Фаъолияти идоракуниро ба роҳ монанда; 

$B) Шахсони алоҳида дар ташкилот; 

$C) Шахсоне, ки фаъолияти идоракуни ба онҳо равона шудааст; 

$D) Технология дар ташкилот; 

$E) Худи ташкилот; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

@286.Принсипи идоракунии Ҷопони.                                                                                            

$A) Принсипи колективизм; 

$B) Принсипи якароҳбарӣ; 

$C) Принсипи мутамарказ; 

$D) Принсипи бозорӣ; 

$E) Принсипи якафармондиҳӣ; 

                                                                                                                                     

@287.Қарор вобаста аз дараҷаи таъсир ба ояндаи ташкилот.                                                  

$A) Директивӣ, тавсиявӣ; 

$B) Кўтоҳмуҳлат, миёнамуҳлат, дарозмуҳлат; 

$C) Стратегӣ, тактикӣ; 



$D) Мухталиф, ягона; 

$E) Ҳамааш дурустанд; 

                                                                                                                                                  

@288.Ҳайати хурди хизматрасон ин.                                                                                       

$A) Коргароне, ки ба хизматрасониҳои ғайриистеҳсолӣ машғуланд; 

$B) Коргароне, ки ба корҳои асоси машғуланд; 

$C) Ҳайати идоракунандаи ташкилот; 

$D) Сармутахасисони ташкилот; 

$E) Кормандони техникӣ; 

                                                                                                                                 

 

@289.Муносибатҳои идоракунӣ ба амал бароварда мешавад 

тавасути:                                

$A) Субъектҳои фаъолияти идоракунӣ; 

$B) Обеътҳои идоракунӣ; 

$C) Субъектҳои идоракунӣ; 

$D) Меҳнати идоракунӣ; 

$E) Усулҳои идоракунӣ; 

                                                                                                                               

@290.Стратегияҳои ҳалли ихтилоф.                                                                                   

$A) Дур шудан, мувофиқкунонӣ, ҳалли маҷбурӣ, муросо; 

$B) Ситоиш, огоҳкунонӣ, қарордодӣ, маъмурӣ; 

$C) Зуран, маҷбуран, боадолатона; 

$D) Роҳбарӣ, тобеъӣ; 

$E) Стратегӣ, озмоишӣ, амалӣ; 

 

@291.Дар асоси мутаҳидии ихтиёрии аъзоён ташкил карда 

мешавад.                                        

$A) Ташкилотҳои табиӣ; 

$B) Ташкилотҳои расмӣ; 

$C) Ташкилотҳои тиҷоратӣ; 

$D) Ташкилотҳои хусусӣ; 

$E) Ташкилотҳои сунъӣ; 



                                                                                                                                               

@292.Функсияи ташкилии роҳбар.                                                                                         

$A) Сохтани шароити зарурии фаъолият; 

$B) Амалигадонии кори оянда; 

$C) Банақшагирии кори ташкилот; 

$D) Гузаронидани маҷлису машваратҳо; 

$E) Назорати кори иҷрокунандагон; 

                                                                                                                                             

@293.Худидоракунӣ ин.                                                                                                                     

$A) Дар ҳолате, ки объект ба субъект мубадал мегардад; 

$B) Дар ҳолате, ки объект аз тарафи субъект идора карда мешавад; 

$C) Дар ҳолате, ки шахс худро идора мекунад; 

$D) Идоракунии мустақил; 

$E) Идоракунии ғайри мустақил; 

 

@294.Мактабҳои асосии афкори идоракунӣ.                                                                               

$A) Илмӣ, маъмурӣ, классики, муносибатҳои инсонӣ; 

$B) Меркантелистӣ, физиократӣ, либералӣ,психологӣ; 

$C) Бюрократӣ, иқтисодӣ, психологӣ; 

$D) Иҷтимоӣ, инсонӣ; 

$E) Марксиситӣ, назариявӣ, сохторӣ; 

                                                                                                                                                                  

@295.Ахборот оиди проблемаи мавҷуда ва усулҳои 

бартарафкунии он ин:                                                                                                                                                  

$A) Предмет ва маҳсули меҳнат дар идоракунӣ ин; 

$B) Воситаҳои меҳнати идоракунӣ; 

$C) Меҳнати идоракунӣ; 

$D) Яке аз намудҳои меҳнати идоракунӣ; 

$E) Субъектҳои фаъолияти идоракунӣ; 

                                                                                                                                                             

@296.Шаклҳои таъсири мақсадноки идоракунанда метавонад 

ҷудо шавад ба.                                              

$A) Бевосита ва бавосита, ошкор ва пинҳон; 

$B) Меҳнатӣ ва рўҳӣ; 



$C) Ғаразнок ва беғараз; 

$D) Вазифавӣ ва мавқеӣ; 

$E) Хаттӣ ва функсионалӣ; 

                                                                                                                                                 

@297.Алоқаи амудӣ ин муносибати.                                                                                       

$A) Байни роҳбарон ва зердастон; 

$B) Байни буғгалтерон; 

$C) Байни зердастон; 

$D) Байни корхона ва давлат; 

$E) Байни мутахасисон; 

                                                                                                                                                   

@298.Ба ситоди роҳбар киҳо мансубанд.                                                                               

$A) Мутахасисон; 

$B) Ҳуқуқшиносон; 

$C) Менеҷерон; 

$D) Ҳама коргарон; 

$E) Танҳо роҳбарон; 

                                                                                                                                                     

@299.Ба назарияҳои тартиботии далелнокӣ дохил мешавад.                                                         

$A) Назарияи интизории В.Вурм; 

$B) Назарияи талаботҳои Д. МакКлелланд; 

$C) Назарияи «х» МакГрегор; 

$D) Ҳамааш хато аст; 

$E) Талаботҳои иҷтимоӣ; 

                                                                                                                                              

@300.Музди меҳнат вобаста аст аз.                                                                                                  

$A) Вазифа; 

$B) Дараҷа; 

$C) Сину сол; 

$D) Собиқаи корӣ; 

$E) Истеҳсолот; 

                                                                                                                                            

@301.Ба усулҳои маънавии ҳавасмандкуни мансуб аст.                                                      

$A) Таърифкунӣ, танқид;  



$B) Иштирок дар корҳои ташкилот;  

$C) Пешниҳоди кори шавқовар;  

$D) Ташкили ҷои корӣ;  

$E) Музди меҳнати баланд;  

                                                                                                                                           

@302.Болорави аз рўи вазифа ин.                                                                                               

$A) Далели ғайрииқтисодӣ;  

$B) Далели иқтисодӣ;  

$C) Далели иқтисодӣ ва ғайрииқттисодӣ;  

$D) Вазифавӣ;  

$E) Баланд бардории музда меҳнат;  

 

@303.Дар кадом солҳо Ф.Тейлор китоби «Идоракунии 

корхонаҳо»-ро навиштааст.                                                                                                                       

$A) 1903;  

$B) 1900;  

$C) 1910;  

$D) 1925;  

$E) 1940;   

                                                                                                                                                                 

@304.Мутобиқшаванда ё рақобатӣ ин гурўҳбандии идоракунии 

иҷтимоӣ аз рўи.                                                                                                                             

$A) Роҳҳои алоқаманди бо муҳит; 

$B) Вобастагии қарорҳои қабулшаванда;  

$C) Сарчашмаи ҳалҳои асосӣ;  

$D) Сатҳ;  

$E) Мундариҷа;  

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

@305.Шаклҳои органики сохтори идоракунӣ;                                                                          

$A) Лоиҳавӣ, қолибӣ, бригадавӣ;  

$B) Функсионалӣ, либералӣ, маркетингӣ;  

$C) Давлатӣ, инфиродӣ, колективӣ;  

$D) Назоратӣ, тафакурӣ, мақсаднок;  



$E) Ин совлҳоро дуруст хисобидан хато аст;  

 

@306.Маҷмўи амалиётҳо оиди омўзиши проблема ва коркарди 

вариантҳои ҳалли он ин:                                                                                                                                   

$A) Меҳнати эвристикӣ;  

$B) Меҳнати идоракунӣ;  

$C) Меҳнати операторӣ;  

$D) Меҳнати маъмурӣ;  

$E) Идоракунӣ;  

                                                                                                                                                     

@307.Ихтилофи байни коргарони як сатҳи идоракунӣ ин 

ихтилофи.                               

$A) Уфуқӣ;  

$B) Амудӣ;  

$C) Дохилишахсӣ;  

$D) Стратегӣ;  

$E) Тиҷоратӣ;  

                                                                                                                                       

@308.Функсияҳои асосии роҳбар.                                                                                            

$A) Стратегӣ, навоварӣ, маъмурӣ, камуникатсионӣ, иҷтимоӣ;  

$B) Маркетингӣ, ахборотӣ, ҳукмфармоӣ, гуфтушинид;  

$C) Фармондеҳӣ, ҳисоботӣ, машваратӣ, маъмурӣ;  

$D) Қабулкунии қарор, аз кор озод кардан;  

$E) Функсионалӣ, лоиҳавӣ, қолабӣ;  

                                                                                                                                                                          

@309.Нақши мутобиқсозӣ дар ҷараёни идоракунӣ чӣ гунна аст?                                             

$A) Таъмини ҳамкории мутақобила ва мутобиқати зинаҳо;  

$B) Тақсимкунии ваколат байни мақомотҳои идоракунӣ;  

$C) Таъмини алоқа байни шўъбаҳо;  

$D) Ташкил кардани сохтори ташкилот;  

$E) Дуруст ҳисобидани ҳамаи ин савалҳо хато намебошад; 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

@310.Дар доираи назорат ва сатҳи тобеъият муаян карда мешавад 

ин.                                                             



$A) Ҳаҷми идоракунӣ;  

$B) Ўҳдадории расмӣ;  

$C) Вазифа (супориш);;  

$D) Сатҳи назорат;  

$E) Ўҳдадории ғайрирасмӣ;  

 

@311.Менеҷменти таъминоти модди техники ва фурўши 

маҳсулот.                                      

$A) Аз бастани шартнома, харид ва фурўши мол;  

$B) Аз коркад ва пешниҳоди нақшаҳои ташкилот иборат аст;  

$C) Аз идоракунии фаъолияти асосии ташкилот иборат аст;  

$D) Идора кардани стратегияи ояндаи ташкилот;  

$E) Идора кардани комуникатсияи ташкилот;  

 

@312.Маҷмўи тағйирёбандаҳои дохилӣ, ки тавасути ҷараёни 

идоракунӣ тағйир ёфта ва барои талаботи ташкилот мувофиқ 

карда шудааст ин.                                                                  

$A) Муҳити корӣ;  

$B) Тақсимоти уфуқии меҳнат;  

$C) Ўҳдадориҳои вазифавӣ;  

$D) Тақсимоти амудии меҳнат;  

$E) Доираи функсионалӣ;  

 

@313.Гурўҳбандии идоракунии иҷтимоӣ аз рўи сатҳ.                                                                                                            

$A) Инсоният, давлат, соҳа, ташкилот, шахси алоҳида;  

$B) Давлатӣ, сиёсӣ, хоҷагидорӣ ва ғ;  

$C) Ба ҷараён, ба натиҷа, пешгирии проблемаҳои оянда;  

$D) Шахсӣ ё боварикунонидашуда;  

$E) Идоракунии бе рунӣ ё ташабусӣ ва худидоракунӣ;  

 

@314.Тақсимоти меҳнат байни мутахасисоне, ки имконияти 

самараноктар иҷро кардани ин корро доранд ин.                                                                                                                

$A) Тақсимоти уфуқии меҳнат;  

$B) Тақсимоти амудии меҳнат;  



$C) Ўҳдадориҳои вазифавӣ;  

$D) Воситаҳои таъсиррасонӣ;  

$E) Вазифа (супориш); 

 

@315.Идоракунии ҷараёни интихоб, ҷобаҷогузорӣ ва такмили 

ҳайат ин вазифаи. 

$A) Менеҷменти кадрӣ;  

$B) Менеҷменти экаунтингӣ;  

$C) Менеҷменти молиявӣ;  

$D) Менеҷменти маркетингӣ;  

$E) Менеҷменти истеҳсолӣ;  

 

 

 @316Дар сохтори хатӣ-функсионалии идоракунӣ роҳбар.                                                                        

$A) Барои масъалаҳои муҳим дастгоҳи махсуси тдора ташкил мекунад;  

$B) Қабули қарорҳои муҳимро ба зима мегарад;  

$C) Иҷроиши дастурҳоро аз иҷрокунандагон талаб мекунад;  

$D) Ҳалли проблемаҳоро ба мувинон мегузорад;  

$E) Роҳҳои амалигардонии алоқамандии идоракунӣ;  

                                                                                                                                                                     

@317.Ба ҷараён, ба натиҷа ва пешгирии проблемаҳои оянда ин 

гурўҳбандии идоракунии иҷтимоӣ аз рўи.                                                                                                                             

$A) Самтнокӣ;  

$B) Мундариҷа;  

$C) Ҳосилнокӣ;  

$D) Иқтисодӣ;  

$E) Иҷтимоӣ;  

                                                                                                                                                  

@318.Дар услуби демократии роҳбарӣ.                                                                                     

$A) Дар қабули қарорҳо ақидаи коргарон ба инобат гирифта мешавад;  

$B) Роҳбар мустақилона қарор қабул мекунад;  

$C) Масъалаҳои муҳим ба зиммаи зердастон ва роҳбар гузошта 

мешавад;  

$D) Ақидаи зердастон ба инобат гирифта намешавад;  



$E) Ба коргарон танҳо дастур оиди иҷроиш дода мешавад;  

 

@319.Ҳавасмандгардонии коргарони амрикоӣ ҳамчун омили.                                         

$A) Иқтисодӣ;  

$B) Маънавӣ;  

$C) Рўҳӣ;  

$D) Иҷтимоӣ;  

$E) Захиравӣ;  

                                                                                                                                   

@320.Марҳилаҳои  асосии мубодилаи ахбороти идора.                                                                

$A) Интихоб, рамздарорӣ, таҳвил;  

$B) Аввалин, мобайнӣ, ниҳоӣ;  

$C) Озмоиш, татқиқотбарӣ, санҷиш;  

$D) Қабул, нигоҳдарӣ, фиристодан;  

$E) Истифода аз ҳокимият;  

                                                                                                                                         

@321.Гурўҳбандии идоракунии иҷтимоӣ аз рўи роҳҳои 

алоқаманди бо муҳит.                                                                                                                         

$A) Мутобиқшаванда ё рақобатӣ;  

$B) Идоракунии берунӣ ё ташабусӣ;  

$C) Вазъиятӣ ё стратегӣ;  

$D) Илмӣ ё таҷрибавӣ;  

$E) Шахсӣ ё боварикунонидашуда;  

                                                                                                                                                     

@322.Далели асосии фаъолияти самараноки инсон ба ақидаи Т. 

Гоббс ин.                          

$A) Хоҳиш ба ҳокимият;  

$B) Музди меҳнати баланд;  

$C) Қаноатмандӣ аз кори худ;  

$D) Ба даст овардани боигарии бештар;  

$E) Таъмини шуғли доимӣ;  

 

@323.Вазифаи асосии идоракунии ҳайати  мақомоти давлатиро 

дар мақомот кадом сохтор иҷро менамояд? 



$A) Хадамоти кадрӣ;  

$B) Бахши молия ва баҳисобгирӣ;  

$C) Бахши идоракунии захираҳои инсонӣ;  

$D) Бахши умумӣ;  

$E) Бахши истеҳсолот;  

 

@324.Ба андешаи Анри Файол идоракунӣ ин? 

$A) Пешгўйи, банақшагирӣ, созмондиҳӣ, ҳамоҳангсозӣ ва назорат аст;  

$B) Пешгуи ва банакшагири созмондихи хамохангсози ва мехнат аст;  

$C) Таъмини амнияти кормандон аст;  

$D) Риояи интизоми меҳнат аст;  

$E) Корчаллонӣ аст;  

 

@325.Омилҳои интихоб ба хизмати давлатӣ кадомҳоянд? 

$A) Расмӣ ва касбию тахассусӣ;  

$B) Касбӣ ва коррупсионӣ;  

$C) Техникӣ ва объективӣ;  

$D) Фардӣ ва коррупсионӣ;  

$E) Обективӣ ва коррупсионӣ;  

 

@326.Ҳангоми интихоби кадрҳо  аз кадом усулҳои зерин истифода 

бурдан мумкин аст? 

$A) Усули мушоҳида, усули тестӣ, усули таҳқиқотӣ, усули 

худмуаррифӣ;  

$B) Усули мушоҳида, усули дурӣ, усули таҳқиқотӣ, усули 

худмуаррифӣ ;  

$C) Усули мушоҳида, усули ҳамто, усули таҳқиқотӣ, усули 

худмуаррифӣ;  

$D) Усули мушоҳида, усули як дил, усули таҳқиқотӣ, усули 

худмуаррифӣ;  

$E) Усули мушоҳида, усули ҳушёрӣ, усули таҳқиқотӣ, усули 

худмуаррифӣ;  

 

 



@327.Кадоме аз ин технологияҳои кадрӣ яке аз роҳҳои 

ҳавасмандкунӣ ва таъмини болоравии ҳайати хизматчиёни 

давлатӣ ба ҳисоб меравад? 

$A) Аттестатсия;  

$B) Озмун;  

$C) Ротатсия;  

$D) Захираи кадрӣ;  

$E) Омузиш;  

  

@328.Гурўҳбандии идоракунии иҷтимоӣ аз рўи соҳа.                                                                                                           

$A) Мутобиқшаванда ё рақобатӣ;  

$B) Инсоният, давлат, вилоят, соҳа, ташкилот;  

$C) Шахсӣ ё боварикунонидашуда;  

$D) Давлатӣ, сиёсӣ, хоҷагидорӣ ва ғ;  

$E) Вазъиятӣ ё стратегӣ;  

 

@329.Саҳми асосии Ф. Тейлор дар такмили идоракунии 

истеҳсолот.                                       

$A) Ба меъёргирии меҳнати кормандон;  

$B) Баланд бардории саҳми инсон дар истеҳсолот;  

$C) Беҳтаркунии шароитҳои меҳнатии кормандон;  

$D) Воридкунии мунтазами навоварӣ дар истеҳсолот;  

$E) Ҳамаи ин саволҳро дуруст ҳисобидан мумкин аст;  

 

@330.Кадоме аз инҳо ба технология кадрӣ дохил намешаванд? 

$A) Омўзиш;  

$B) Озмун;  

$C) Аттестатсия;  

$D) Ротатсия;  

$E) Баҳодиҳии фаъолият;  

 

 

@331.Ба талаботҳои физиологӣ мансуб аст.                                                                         

$A) Хурок;  



$B) Автомобил;  

$C) Фоъолият;  

$D) Вазифа;  

$E) Кори доимӣ;  

 

@332.Ба талаботҳои физиологӣ мансуб аст.                                                                         

$A) Хурок;  

$B) Автомобил;  

$C) Фоъолият;  

$D) Вазифа;  

$E) Кори доимӣ;  

 

@333.Болоравии мансабии хизматчиёни давлатӣ ба таври зерин 

сурат мегирад? 

$A) Рушди болоравии вертикалӣ ва горизонталӣ;  

$B) Рушди болоравии спиралӣ ва зуд;  

$C) Рушди болоравии  вертикалӣ ва касбӣ;  

$D) Рушди болоравии  сиёсӣ ва маъмурӣ;  

$E) Рушди болоравии сиёси ва иктисоди;  

 

 

@334.Стратегияи дур шудан аз ихтилоф ин дар ҳолате истифода 

мешавад, ки.              

$A) Тарафҳо кам ҳавасманданд;  

$B) Яке аз тарафҳо бурд мекунад;  

$C) Ҳар ду тараф бохт мекунад;  

$D) Яке аз тарафҳо дар мартабаи болои ҷойгир аст;  

$E) Ин саволҳоро дуруст ҳисобидан мумкин аст ;  

 

@335.Менеҷмент ҳамчун фанни таълимӣ аз тарафи . . . ба роҳ 

монда шудааст. 

$A) Ҷ. Вартон;  

$B) Ф. У. Тейлор;  

$C) А.Файол;  



$D) Ҷ.Д.Мунӣ; 

$E) Т. Гоббс;  

                                                                                                                                     

@336.Баҳодиҳии фаъолияти касбӣ ин яке аз функсияҳои.                                                            

$A) Менеҷменти кадрӣ;  

$B) Менеҷменти экаунтингӣ;  

$C) Менеҷменти молиявӣ;  

$D) Менеҷменти маркетингӣ;  

$E) Таъминоти моддӣ- техникӣ;  

 

@337.Гурўҳбандии идоракунии иҷтимоӣ аз усулҳои коркарди 

қарорҳои идоракунӣ.                                                                                                                  

$A) Илмӣ ё таҷрибавӣ;  

$B) Вазъиятӣ ё стратегӣ;  

$C) Инсоният, давлат, вилоят, соҳа, ташкилот;  

$D) Идоракунии берунӣ ё ташабусӣ ва худидоракунӣ;  

$E) Мутобиқшаванда ё рақобатӣ;  

 

@338.Сохтори идоракунӣ ин.                                                                                                         

$A) Маҷмўи ба тартиб даровардашудаи мақомотҳои идоракунӣ;  

$B) Вазифаҳои роҳбари дар дохили ташкилот ва мақомотҳо;  

$C) Гурўҳҳои роҳбарони ташкилот барои ба даст овардани ашё;  

$D) Танзими идоракунӣ дар ташкилот ва мақомотҳои идоракунӣ;  

$E) Фаъолият барои ба дастоварии фоида дар мақомотҳои идоракунӣ;  

 

 

 

                                                                                                                                                    

@339.Предмет ва маҳсули меҳнат дар идоракунӣ.                                                                   

$A) Ахборот оид ба проблемаҳои мавҷуда;  

$B) Технологияи иттилоотӣ претмет шуда наиетавонад;  

$C) Замини кишт дар ҳудуди кишвар ва берун;  

$D) Шахсони коргар дар ташкилат ва истеҳсолот;  

$E) Ин саволҳоро дуруст ҳисобидан ғайри имкон аст;  



 

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

захираи кадрҳо дохил кардан мумкин аст? 

$A) 3 нафар;  

$B) 1 нафар;  

$C) 2 нафар;  

$D) 5 нафар;  

$E) 7 нафар;  

 

@341.Хизматчии давлатии маъмурии ба мансаби пастари 

маъмурии хизмати давлатӣ тавсияшуда баъд аз чанд вақт 

такроран аттетстатсия гирифта мешавад? 

$A) Баъд аз 6 моҳ;  

$B) Баъд аз 1 сол;  

$C) Баъд аз 3 моҳ;  

$D) Баъд аз 3 сол;  

$E) Баъд аз ду сол;  

                                                                                                                                                                                                                                                                                

@342.Кадоме аз инҳо ба функсияҳои менеҷменти кадри мансубан.                                            

$A) Ҷалбкуни ва интихоби кормандон;  

$B) Идоракунии молиявии ташкилот;  

$C) Идоракунии ҷории истеҳсолот;  

$D) Таёри ба фаъолияти касбӣ;  

$E) Таёри ба чорабиниҳои фарҳангӣ;  

 

@343.Тарҷумаи мафҳуми усули идоракунӣ ин.                                                                            

$A) Воситаи ноилшавӣ ба ягон ҳадафи хоҷагӣ;  

$B) Амалигардонии фаъолияти дурнамои кори ташкилот;  

$C) Роҳҳои идоракунии самараноки кори ташкилот;  

$D) Воситаҳои таъсиррасони ба рафтори зердастон;  

$E) Риояи қатъии талаботҳои кори ташкилот;  

 

                                                                                                                                             

@344.Гурўҳбандии идоракунии иҷтимоӣ аз рўи самтнокӣ.                                                                                                                         



$A) Ба ҷараён, ба натиҷа, пешгирии проблемаҳои оянда;  

$B) Ба идоракунии берунӣ ё ташабусӣ дохилии ташкилот;  

$C) Шахсӣ ё боварикунонидашуда дар ҳайати ташкилот;  

$D) Илмӣ ё таҷрибавӣ дар фаъолияти иқтисодию истеҳсолӣ;  

$E) Ба вазъият ё стратегия дар раванди фаъолияти ташкилот;  

 

@345.Ахборотҳое, ки дар маҷмўъ бо дигар ахборотҳо имконияти 

қабули қароро медиҳанд ин.  

$A) Ахбороти ҷузъӣ;  

$B) Ахбороти якмақсада;  

$C) Ахбороти бисёрмақсада;  

$D) Ахбороти комплексӣ;  

$E) Ахбороти тахминӣ;  

                                                                                                                     

@346.Таъсиррасонии ба рафтори зердастон бо истифодаи 

фишангҳои иқтисодӣ ин.                                                                                                                                         

$A) Усулҳои иқтисодии идоракунӣ;  

$B) Усулҳои маъмурии идоракунӣ;  

$C) Худидоракунӣ;  

$D) Усулҳои ташкилии идоракунӣ;  

$E) Усулҳои иҷтимоӣ-психологии идоракунӣ;  

 

@347.Ба функсияи стратегии роҳбар мансуб аст.                                                                        

$A) Таҳлил ва сохтани нақшаҳои дарозмўҳлат;  

$B) Коркарди корҳои илмӣ-татқиқотӣ;  

$C) Назорати доимии фаъолияти ташкилот;  

$D) Ташкили гузаронидани маҷлису машваратҳо;  

$E) Ташкили гузаронидани чорабиниҳои фарҳангӣ;  

                                                                                                                                                                                                                                                                              

@348.Вазъиятӣ ё стратегӣ ин гурўҳбандии идоракунии иҷтимоӣ 

аз рўи.                                                                                                                             

$A) Вобастагии қарорҳои қабулшаванда;  

$B) Сарчашмаи ҳалҳои асосӣ;  

$C) Сатҳ;  



$D) Роҳҳои амалигардонии алоқамандии идоракунӣ;  

$E) Роҳҳои алоқаманди бо муҳит;  

                                                                                                                                      

@349.Меҳнати идоракунӣ ин.                                                                                                    

$A) Маҷмўи амалиётҳо оид ба таёркуни ва амалигардонии қарор;  

$B) Маҷмўи амалиётҳо доир ба ихтирооти технология;  

$C) Маҷмўи амалиётҳо оид ба нигоҳубини кормандони ташкилот;  

$D) Маҷмўи меҳнати ҷисмонӣ;  

$E) Маҷмўи амалиётҳо оид ба тиҷорати мол;  

 

@350.Маҷмўи тарзу роҳҳои таъсиррасонии субъекти идоракунӣ 

ба объект ин.            

$A) Усулҳои идоракунӣ;  

$B) Навоварӣ;  

$C) Сохтори идоракунӣ;  

$D) Маҷмўи идоракунӣ;  

$E) Функсияи идоракунӣ;  

 

@351.Ҳар як органи идора барои иҷроиши як намуди фаъолияти 

идоракуни махсус гардонида шудааст.                                                                                                                

$A) Сохтори функсионалӣ;  

$B) Сохтори қолибӣ, хаттӣ;  

$C) Сохтори бригадавӣ;  

$D) Сохтори лоиҳавӣ;  

$E) Сохтори хаттӣ;  

 

@352.Ахборотҳое, ки барои якчанд проблема нигаронида 

шудаанд ин ахбороти.                

$A) Бисёрмақсада;  

$B) Якмақсада;  

$C) Лоиҳавӣ;  

$D) Нигаронидашуда;  

$E) Объективӣ;  

 



@353.Стратегия аз калимаи юнонии  «strategos» буда инро 

мефаҳмонад.                                           

$A) санъати генерал;  

$B) Санъати роҳбарӣ;  

$C) санъати менеҷер;  

$D) санъати кордонӣ;  

$E) корчалонӣ;  

 

@354.Назорат зарур аст барои.                                                                                                 

$A) Ҳалли вазифаҳо;  

$B) Муаянкунии проблемаҳо;  

$C) Ҳавасмандкунӣ;  

$D) Музди меҳнат;  

$E) Коргарон;   

 

@355.Такмили ихтисос ин.                                                                                                        

$A) Таълими ҳайат;  

$B) Назорати ҳайат;  

$C) Атестатсияи ҳайат;  

$D) Беҳтаркунии кор;  

$E) Шароитҳои меҳнат;  

 

@356.Вазифаи асосии менеҷер ин.                                                                                             

$A) Ташкили кори шахсони дигар;  

$B) Сохтани ташкилот;  

$C) Ташкили буҷет;  

$D) Вазифаҳои молиявӣ;  

$E) Додани музди меҳнат;  

 

@357.Навоварӣ ин.                                                                                                                            

$A) Навҷорисозӣ;  

$B) Ташабускорӣ;  

$C) Коркард;  

$D) Истеҳсол;  



$E) Болорави идоракунӣ;  

 

@358.Сармоягузорӣ ин.                                                                                                                

$A) Гузоштани маблағ;  

$B) Буҷет;  

$C) Баланс;  

$D) Гирифтани қарз;  

$E) Ташкили корхона;  

 

@359.Талаботҳое, ки аз менеҷер талаб мешавад.                                                                    

$A) Маълумоти касби дар соҳаи ташкили ва идоракуни;  

$B) Донистани забони англисӣ;  

$C) Собиқаи корӣ соҳоаи фаъолияти ташкилот ва муассиса;  

$D) Қувваи ҷисмонӣ дар соҳоаи варзиш;  

$E) Кори доимӣ дар соҳаи иқтисодӣ ва истеҳсолӣ;  

                                                                                                                                                 

@360.Як шакли усули маъмурии идоракунӣ ин.                                                                          

$A) Фармон;  

$B) Ҳисобот;  

$C) Баланс;  

$D) Музди меҳнат;  

$E) Тартибот;  

 

@361.Ҳама он чизе, ки амалигардонии амалиётро бо ахборот 

имконият медиҳанд ин.  

$A) Воситаҳои меҳнати идоракунӣ;  

$B) Маҳсули меҳнат дар идоракунӣ;  

$C) Предмети меҳнат дар идоракунӣ;  

$D) Ашёи хом барои исеҳсоли мол ё хадамот;  

$E) Натиҷаи меҳнати роҳбар;  

 

@362.А.Маслоу талаботи одамонро дар шакли.                                                                          

$A) Иерархия;  

$B) Система;  



$C) Сохтор;  

$D) Бозор;  

$E) Касбӣ ва иахассусӣ;  

 

@363.Шумораи меъёрии ҳайат ин.                                                                                             

$A) Миқдори коргароне, ки мувофиқи меъёр бояд фаъолият намоянд;  

$B) Миқдори коргароне, ки ба таври мувақати фаъолият мекунанд;  

$C) Миқдори коргароне, ки аз рўи шартнома дар ташкилот фаъолият 

мекунанд;  

$D) Миқдори коргарони доимии ташкилот;  

$E) Коргарони мавсимии ташкилот;  

 

@364.Мақсади асосии мактаби идоракунии илмӣ.                                                            

$A) Вобастагии музди меҳнат аз натиҷаи истеҳсолот;  

$B) Истифодаи ҳавасмандгардонии маънавӣ-психологӣ дар 

идоракуни;  

$C) Истифодаи ҳокимияти бештари роҳбар;  

$D) Воридкунии мунтазами навовариҳо дар ташкилот;  

$E) Ин саволҳоро дуруст шуморидан мумки аст;  

 

@365.Меҳнати маъмури ин меҳнате, ки.                                                                                   

$A) Ба зиммаи роҳбарон вогузор аст;  

$B) Мутахасисон иҷро мекунанд;  

$C) Кормандони техники иҷро мекунанд;  

$D) Ҳайати хурди хизматрасон иҷро мекунанд;  

$E) Кормандони қатори иҷро мекунанд;  

 

@366.Услуби авторитарии роҳбарӣ ин дар ҳолате, ки роҳбар.                                           

$A) Қарорҳои идоракуниро мустақилона қабул менамояд;  

$B) Масъулиятро пура ба зиммаи тобеъон мегузорад;  

$C) Ўҳдадориро нисбати кор ба мутахасосин мегузорад;  

$D) Мутахасисон иҷро мекунанд;  

$E) Ҳайати хурди хизматрасон иҷро мекунанд;  

 



@367.Намаяндагони мактаби муносибатҳои инсонӣ ва иҷтимоӣ-

психологӣ.               

$A) Мери Паркер Фоллетт ва Элтон Мэйо;  

$B) А.Файол ва Ҷ. Д.Муни;  

$C) Ф. Тейлор ва Г. Гантт;  

$D) А. Смит ва Д Рикардо;  

$E) Ф. Гилберт ва А. Маслоу;  

  

@368.Қарорҳое, ки роҳхои асосии тарақиёти ташкилотро муаян 

мекунанд.                       

$A) Қарорҳои стратегӣ;  

$B) Қарорҳои амалӣ;  

$C) Қарорҳои тактикӣ;  

$D) Қарорҳои амалишаванда;  

$E) Қарорҳои кутоҳ муҳлат;  

 

@369.Ташкилотҳо аз рўи нуқтаи назари ҳуқуқӣ.                                                                         

$A) Расмӣ ва ғайрирасмӣ;  

$B) Тиҷоратӣ ва хайриявӣ;  

$C) Табиӣ ва сунъӣ;  

$D) Ахборотӣ ва технологӣ;  

$E) Молиявӣ ва суғуртавӣ;  

 

                                                                                                                                                  

@370.Нақши менеҷер.                                                                                                                  

$A) Ташкилотчӣ;  

$B) Дипломат;  

$C) Иқтисодчӣ;  

$D) Коргарӣ;  

$E) Худидоракунӣ;  

                                                                                                                                                    

@371.Ба менеҷменти перспективӣ инҳо мансубанд.                                                               

$A) Банақшагирии дарозмўҳлат;  

$B) Ҷараёни ташкилӣ  банақшагирӣ;  



$C) Мутобиқсозӣ крмандон дар ташкилот;  

$D) Ташкилӣ фаъолият дар ташкилот;  

$E) Соҳибкорӣ тиҷорати ва истеҳсолӣ;  

                                                                                                                            

@372.Иерархия ин.                                                                                                                        

$A) Тартиби вазифаҳо аз поёнии то олӣ;  

$B) Ҷараёни ташкилӣ аз поён то олӣ;  

$C) Навоварӣ дар ташкилотҳои истеҳсолӣ;  

$D) Ташабускорӣ дар тамоми ташкилотҳо;  

$E) Интизом дар тамоми ташкилотҳо;  

                                                                                                                                      

@373.Баҳодиҳии идоракунӣ дар ширкатҳои ИМА аз рўи.                                                   

$A) Натиҷаҳои инфиродӣ;  

$B) Натиҷаҳои кори коллектив;  

$C) Натиҷаҳои кори ташкилот;  

$D) Натиҷаҳои кори дигар ташкилотҳо;  

$E) Ин саволҳоро дуруст ҳисобидан мумкин аст ;  

 

@374.Мактабҳои асосии идоракунии захираҳои инсонӣ; 

$A) Мактаби Мичиган ва Гарвард; 

$B) Мактаби меркантализм. 

$C) Мактаби Физиёкатҳои иқтисодӣ; 

$D) Мактаби идоракунии молявӣ; 

$E) Мактабӣ идоракунии иқтисодиёт; 

 

@375.Афзалиятҳои сиёсати давлатии кадрҳо ин… 

$A) Ҳамаи вариянто дурустанд; 

$B) Бахши воқеии иқтисод; 

$C) Системаи идоракунии давлатӣ; 

$D) Соҳаҳои иҷтимоию фарҳангӣ; 

$E) Ҷанбаҳои макро иқтисодӣ; 

 

@376.Мутобиқи СМР ҶТ барои давраи то соли 2015  кадом самтҳои 

умумии афзалиятнок муаян карда шудаанд? 



$A) Ислоҳоти идоракунии давлатӣ, рушди бахши хусусӣ ва ҷалби 

сармоя, рушди иқтидори инсонӣ; 

$B) Ислоҳоти идоракунии давлатӣ, рушди бахши ҷаъмиятӣ ва ҷалби 

маблағҳои буҷетӣ; 

$C) Ислоҳоти идоракунии давлатӣ,рушди бахши соҳибкорӣ ва ҷалби 

баблағҳои соҳибкорӣ; 

$D) Ислоҳоти идоракунии давлатӣ, рушди корхонаҳои истеҳсолӣ ва 

ҷалби истеҳсолот; 

$E) Идоракунии давлатӣ, рушди иқтисодиёт ва баблағгузори дар ин 

соҳаи рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ; 

 

@377.Ҳайати комисияи озмуни аз чанд нафар иборат мебошад? 

$A) Аз 5 то 9 нафар; 

$B) Аз 5 то 8 нафар; 

$C) Аз 5 то 6 нафар; 

$D) Аз 5 то 7 нафар; 

$E) Аз 5 то 10 нафар; 

 

@378.Қисматҳои идоракунии захираҳои меҳнатӣ.                                                                  

$A) Ҷустуҷў ва интихоби ҳайат; 

$B) Ташкилӣ; 

$C) Назорат; 

$D) Роҳбарӣ; 

$E) Коргарӣ; 

 

 


