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@1.Ҳуҷҷат чист: 

$A) Ҳамаи ҳарфҳо метавонанд дар умум ҳуҷҷат шаванд; 

$B) Ин фаъолият доир ба сохатнаи ҳуҷҷатҳо дар соҳаи об; 

$C) Санади меъёриест, ки хусусияти дастурӣ дорад; 

$D) Алифбо метавонад ҳуҷҷатро ташкил намояд; 

$E) Ҳуҷҷат- ин объекти моддии дорои иттилоот мебошад; 

 

@2.Коргузорӣ чист: 

$A) Коргузорӣ - ин объекти моддии дорои иттилоот мебошад, ки дар 

мақомот меомӯзанд; 

$B) Ҳамаи ҳарфҳо метавонанд ба коргузорӣ дохил шаванд ва ҳамзамон 

ёдбарсарҳо низ; 

$C) Санади меъёриест, ки хусусияти амрдиҳӣ дорад ва онро дар соҳаи 

тиб мефаҳманд; 

$D) Амалест, дар бораи шароит фароҳам овардан, дар бораи шароити 

хуби зиндагӣ; 



$E) Фароҳам овардани шароит барои ҳаракат, ҷустуҷӯ ва нигоҳдории 

ҳуҷҷатҳо; 

 

@3.Зарурати тартиби ҳуҷҷат кай пайдо шудааст: 

$A) Ҳамзамон бо пайдо шудани овозҳои ҳамсадо пайдо шудааст; 

$B) Ҳамзамон бо пайдо шудани таркиби калимаҳои забон пайдо 

шудааст; 

$C) Ҳамзамон бо пайдо шудани инсоният ба вуҷуд омадааст; 

$D) Бо инкишофи илму технология дар замони мусир; 

$E) Ҳамзамон бо пайдо шудани хат ба вуҷуд омадааст; 

 

@4.Бо ёрии ҳуҷҷат мо имкон дорем, ки бо чӣ шинос шавем: 

$A) Ба табиат ошно шавем ва табиатро дарк намоем; 

$B) Ба мардумон ошно шавем, ки арзиши олиӣ инсонист; 

$C) Ба ваколатнома ошно шавем, ки ҳуҷҷати муҳим аст; 

$D) Бо санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ошно шавем, ки лозим аст; 

$E) Ба таърихи мамлакат ва қаҳрамонии халқи худ_____; 

 

@5.Маҳфуми ҳуҷҷат аз кадом забон гирифта шудааст: 

$A) Англисӣ; 

$B) Фаронсавӣ; 

$C) Туркӣ; 

$D) Юнонӣ; 

$E) Лотинӣ; 

 

@6.Вазифаи коргузорӣ аз инҳо иборатанд: 

$A) Тартиб додани ҳуҷҷатҳои корӣ мутобиқ ба талаботи стандартҳо; 

$B) Фароҳам овардани шароит барои ҳаракати ҳуҷҷатҳо; 

$C) Ба вуҷуд овардани шароит барои ҷустуҷӯи ҳуҷҷатҳои иҷрошуда; 

$D) Фароҳам овардани шароит барои нигоҳдории ҳуҷҷатҳо; 

$E) Дар натиҷа ҳамаи ҷавобҳо мувофиқат мекунад ва дуруст аст; 

 

@7.“Дастурамали намунавии коргузорӣ” кай қабул шудааст: 

$A) Аз 5 декабри соли 2008 №234; 

$B) Аз 3 декабри соли 2008 №100; 

$C) Аз 4 декабри соли 2008 №343; 

$D) Аз 1 декабри соли 2008 №579; 

$E) Аз 2 декабри соли 2008 №585; 



 

@8.Коргузорӣ дар замони империяи овозадори Ҳахоманишиён бо 

чанд забон сурат мегирифт: 

$A) Бо се забон: Эломӣ, акодӣ, форсии бостон; 

$B) Бо се забон: Суғдӣ, форсии бостон ва портӣ; 

$C) Бо се забон: Хоразмӣ, бобулӣ, келтӣ, сакоӣ; 

$D) Бо се забон: форсии бостон, форсии, портӣ; 

$E) Бо се забон: Эломӣ, суриёнӣ, форсии қадим; 

 

@9.Аз замони ҳуҷуми Искандари Мақдунӣ ба Шарқ забони расмӣ 

дар ҳуҷҷатнигорӣ: 

$A) Форсии бостон эълон шуд; 

$B) Лотинӣ эълон шуд; 

$C) Суғдӣ эълон шуд; 

$D) Хоразмӣ эълон шуд; 

$E) Юнонӣ эълон шуд; 

 

@10.Дар Бохтар забони юнонӣ ба сифати забони коргузорӣ то 

кадом замон давом кард: 

$A) То замони Қарахониён; 

$B) То замони Салҷуқиён; 

$C) То замони Темуриён; 

$D) То замони Сомониён; 

$E) То замони Кушониён; 

 

@11.Кушониён кадом забонро ба сифати забони давлатӣ истифода 

мебурданд: 

$A) Суғдиро; 

$B) Портиро; 

$C) Лотиниро; 

$D) Юнониро; 

$E) Бохтариро; 

 

@12.Забонҳои суғдӣ ва хоразмӣ дар Суғду Хоразм чанд муддат 

истифода мешуданд: 

$A) Муддати беш аз 1500 сол; 

$B) Муддати беш аз 5000 сол; 

$C) Муддати беш аз 2000 сол; 



$D) Муддати беш аз 8000 сол; 

$E) Муддати беш аз 1000 сол; 

 

@13.Пас аз истилои арабҳо чанд муддат забони арабӣ дар тамоми 

Хилофат забони давлатӣ эълон шуда буд: 

$A) Муддати беш аз 300 сол; 

$B) Муддати беш аз 400 сол; 

$C) Муддати беш аз 200 сол; 

$D) Муддати беш аз 150 сол; 

$E) Муддати беш аз 100 сол; 

 

@14.Аз асри чанд сар карда дар замони Сомониён забони дарӣ - 

форсӣ ба сифати забони расмӣ ва коргузорӣ мавқеъ пайдо кард ва 

чанд муддат давом кард: 

$A) Аз асри X ва он муддати беш аз 1500 сол давом кард; 

$B) Аз асри XI ва он муддати беш аз 5000 сол давом кард; 

$C) Аз асри XIX ва он муддати беш аз 800 сол давом кард; 

$D) Аз асри XX ва он муддати беш аз 900 сол давом кард; 

$E) Аз асри IX ва он муддати беш аз 1000 сол давом кард; 

 

@15.Бо инкишофи расмулхат ҳуҷҷатҳо ба чӣ табдил ёфтанд: 

$A) Ба шакли амудӣ табдил ёфтанд, ки онро дар соҳаи илм мефаҳманд; 

$B) Дандонҳо, садопардаҳо, лабҳо ва забон ташкил ёфтааст, ки; 

$C) Ҳамчун силоҳ табдил ёфтанд, ки гуруснаро ғизо медиҳанд; 

$D) Ба замини корам табдил ёфтанд, ки дар вай гандум мекорӣ; 

$E) Ба тарзи муошират ва мубодилаи иттилоот табдил ёфтанд; 

 

@16.Ҳуҷҷатҳои хаттии то замони мо омада расида исбот мекунанд, 

ки: 

$A) Ҳанӯз дар асри IX фарҳанги таҳияи калимаҳо вуҷуд доштааст; 

$B) Ҳанӯз дар асри XI фарҳанги таҳияи ибораҳо вуҷуд доштааст; 

$C) Ҳанӯз дар асри XIX фарҳанги таҳияи ҷумлаҳо вуҷуд доштааст; 

$D) Ҳанӯз дар асри I мелод фарҳанги таҳияи ҳуҷҷат вуҷуд доштааст; 

$E) Ҳанӯз дар асри X фарҳанги таҳияи ҳуҷҷатҳо вуҷуд доштааст; 

 

@17.Ҳуҷҷатҳо дар куҷо нигаҳдорӣ карда мешуд: 

$A) Дар баландиҳои кӯҳҳо; 

$B) Дар хонаҳои истиқоматӣ; 



$C) Дар даруни мошинҳо; 

$D) Дар бӯстонсароҳо ва қаср; 

$E) Дар маъбадҳои марказӣ; 

 

@18.Дар маъбадҳо ба ғайр аз нигоҳдории ҳуҷҷат боз чӣ гузаронида 

мешуд: 

$A) Маҷлисҳо, консертҳо; 

$B) Консертҳои ҳунарӣ; 

$C) Мусобиқаҳои варзишӣ; 

$D) Роҳпаймои, маҷлис; 

$E) Мурофиаҳои судӣ; 

 

@19.Нигоҳдории ҳуҷҷатҳо дар маъбад ба онҳо (ҳуҷҷатҳо) чӣ медод: 

$A) Хӯрок барои хӯрдан медод; 

$B) Об барои нӯшидан медод; 

$C) Мукофот, ифтихорнома; 

$D) Унвони илмӣ ва мукофот; 

$E) Эътибори ҳуқуқӣ медод; 

 

@20.Пас аз ташкили давлати қадимаи русӣ хат барои чӣ зарур 

гардид: 

$A) Барои кӯмак расонидан дар корҳои хоҷагидорӣ барои беҳтар 

шудани зиндагӣ; 

$B) Ҳамчун асбоби мусқӣ зарур буд, барои кӯмак расонидан дар корҳои 

илмӣ; 

$C) Барои муоширати ду нафар донишҷӯи фаъоли факултети 

идоракунии давлатӣ; 

$D) Бастани шартномаҳои байнидавлатӣ зурур гардид, ки он дар муҳим 

аст; 

$E) Барои мукотиба бо давлатҳои хориҷӣ ва бастани шартномаҳои 

байнидавлатӣ; 

 

@21.Дастурамал тасдиқ карда мешавад аз тарафи: 

$A) Мақомоти болоӣ, ташкилотҳои болоии ҳокимияти давлатӣ, 

донишҷӯёни донишкада; 

$B) Ташкилотҳои болоии ҳокимияти давлатӣ ва мутахассисони соҳаи 

дипломатия; 



$C) Анҷумани ташкилотҳо, барои беҳтар шудани сатҳи хизматрасонӣ 

дар мақомт; 

$D) Курсҳои дуюми факултети идоракунии давлатӣ, ихтисоси 

идоракунии давлатӣ; 

$E) Ташкилотҳои болоии ҳокимияти давлатӣ, анҷумани ташкилотҳо, 

мақомоти болоӣ; 

 

@22.Навъҳои ҳуҷҷатҳои расмӣ бояд аз тарафи чунин шахсон таҳия 

шаванд: 

$A) Ҳамаи коргарон, донишҷӯёни фаъоли факултети; 

$B) Шахсони алоҳида, донишҷӯёни боинтизом ва беинтизом; 

$C) Аз тарафи фаррош, бари беҳтар шудани тозагӣ; 

$D) Аз кумитаи заминсозӣ, аз тарафи раиси кумита; 

$E) Мақомоти масъул ва шахсони роҳбарикунанда; 

 

@23.Вазифаи замима: 

$A) Номи ҳуҷҷатро мефаҳмонад, ки ба мо зарур аст; 

$B) Масъалаҳои ҳалталабро қайд мекунад, ки мо_____; 

$C) Аломати хитобро мефаҳмонад, барои беғалатӣ; 

$D) Аломати саволро мефаҳмонад, барои бехатарӣ; 

$E) Баъзе масъалаҳои матнро равшану эзоҳ медиҳад; 

 

@24.Дар ҳуҷҷатҳои молию пулӣ имзо мегузоранд: 

$A) Роҳбари корхона ва коргари одӣ; 

$B) Хазинадор – кассир ва мутахассис; 

$C) Коргари одӣ, коргузор, мутахассис; 

$D) Дар ҳуҷҷат ҳеҷ як нафар намегузоранд; 

$E) Роҳбари корхона ва сармуҳосиб; 

 

@25.Баъди имзои роҳбар ҳуҷҷат равон карда мешавад: 

$A) Ба бойгонии идора; 

$B) Ба шуъбаи коргузорӣ; 

$C) Партовгоҳи шаҳрӣ; 

$D) Ба боғчаи кӯдакон; 

$E) Ба шахси масъул; 

 

@26.Ҳуҷҷатҳои ҳайъати шахсӣ қонунӣ ҳисобида мешаванд: 

$A) Баъди бақайдгирии ҳуҷҷат; 



$B) Баъди ба шуъбаи коргузорӣ супоридани ҳуҷҷат; 

$C) Баъди омода намудани ҳуҷҷат; 

$D) Баъди аз рухсатии меҳнатӣ баргаштан; 

$E) Баъди имзогузорӣ; 

 

@27.Баёнот ин ҳуҷҷатест: 

$A) Дар бораи хислатҳои рафиқи худ маълумот медиҳад; 

$B) Дар бораи огоҳ кардани ҳодисот дар бораи ҷаҳони муосир дар бораи 

шахс; 

$C) Гузориши муфассал дар бораи худ ва наздикону пайвандон; 

$D) Иттилоот, дар бораи мавзӯҳои рӯзмарраи ҳаёти инсонист, ки____; 

$E) Дар ҳолати интизоми меҳнатро вайрон кардан навита мешавад; 

 

@28.Хислатномаро имзо мекунанд: 

$A) Мутахассиси соҳа ва худи шахс дар ҳолатҳои зарурӣ; 

$B) Роҳбари ташкилоти ҷамъиятӣ дар ҳолатҳои зарурӣ; 

$C) Корманди бонк ҳангоми лозим шудан дар корхона; 

$D) Имзо намегузоранд, чунки ин ҳуҷҷат имзоро дӯст намедорад; 

$E) Роҳбари корхона, сардори шуъба ва мутахассиси соҳа; 

 

@29.Назорати аввалин аз болои иҷроиши ҳуҷҷатҳо ин: 

$A) Азназаргузаронии ҳуҷҷатҳо; 

$B) Баъди иҷрошавии ҳуҷҷатҳо; 

$C) Омоданамоии ҳуҷҷатҳо; 

$D) Зуд таҳия намудани он; 

$E) Қайди ҳуҷҷатҳо; 

 

@30.Ба ҳуҷҷатҳои воридшуда аввал зарураи зерин гузошта мешавад: 

$A) Қайди иҷроиши ҳуҷҷат; 

$B) Қайди шахси мутасаддӣ; 

$C) Қайди номи муассиса; 

$D) Қайди санаи содира; 

$E) Қайди «ворид шуд»; 

 

@31.Тарзи анъанавии қайди ҳуҷҷатҳо чунин аст: 

$A) Ба парвандаи шахсӣ (личное дело); 

$B) Ба варқаи шахсӣ (личная карточка); 

$C) Ба парванда мақомоти давлатӣ; 



$D) Ба дафтарчаи меҳнатӣ; 

$E) Ба журнали қайди ҳуҷҷатҳо; 

 

@32.Агар Шумо моли худро реклама карданӣ шавед, чунин мактуб 

таҳия мекунед: 

$A) Шартнома; 

$B) Огоҳинома; 

$C) Даъватнома; 

$D) Иттилоотӣ; 

$E) Тарғиботӣ; 

 

@33.Зарурае, ки ба аризаи шахсӣ дахл надорад: 

$A) Номи ҳуҷҷат; 

$B) Имзои нависанда; 

$C) Санаи навишт; 

$D) Унвони ҳуҷҷат; 

$E) Ҷойи таҳия; 

 

@34.Мақсади маърӯза ин: 

$A) Овардани далелҳо; 

$B) Ахборот ва пешниҳоди ақидаи худ; 

$C) Пешниҳоди ақидаи худ; 

$D) Ин хӯроки шом хӯрдан аст; 

$E) Исботи ҳодиса ва амал; 

 

@35.Фармонҳои ҳайъати шахсӣ дода мешаванд: 

$A) Аз тарафи шуъбаи кадрҳо; 

$B) Аз тарафи сармуҳосиб; 

$C) Аз тарафи кормандон; 

$D) Аз тарафи ронандаҳо; 

$E) Аз тарафи роҳбари корхона; 

 

@36.Ибораи «пешниҳод мекунем» чунин мазмунро ифода мекунад: 

$A) Ҷавоб; 

$B) Кафолат; 

$C) Огоҳӣ; 

$D) Дархост; 

$E) Пешниҳод; 



 

@37.Мактуби дастурӣ ифода мекунад: 

$A) Даъватнома, барои даъват шудан ба чорабиние; 

$B) Мактуби ёдоварӣ, барои ёдовар шудан ба коре; 

$C) Маълумотнома ба фаъолияти корманди мақомот; 

$D) Мактуби тарғиботиро дар бораи рекламаи мол; 

$E) Амру фармони мақомоти болоӣ ба тобеъони худ; 

 

@38.Зарурае, ки хоси барқия нест: 

$A) Вазифаи гирандаи барқия; 

$B) Нишонии (адрес) телеграфӣ; 

$C) Номи ҳуҷҷати мақомот; 

$D) Дар ин нишонаҳо ҷавоби нодуруст; 

$E) Матни муфассал – пурра; 

 

@39.Фармон ҳуҷҷатест, ки аз тарафи: 

$A) Аз тарафи коргар ба коргар дода мешавад; 

$B) Аз тарафи шахси масъул дода мешавад; 

$C) Аз тарафи худам барои худам бароварда мешавад; 

$D) Аз тарафи донишҷӯён дода мешавад, ки он ба мо____; 

$E) Роҳбари корхонаю муассисаҳо бароварда мешавад; 

 

@40.Мақсади асосии назорати ҳуҷҷатҳо ин: 

$A) Таъминоти иҷроиши  ҳуҷҷатҳо; 

$B) Қайди ҳуҷҷатҳо дар болои онҳо; 

$C) Қайди муҳри ҳуҷҷатҳо дар парванда; 

$D) Қайди санаҳои таърихӣ мебошад; 

$E) Тайёр кардани ҳуҷҷатҳо ба бойгонӣ; 

 

@41.Ҳуҷҷатҳои дохили корхонаро қайд мекунанд: 

$A) Дар рӯзи воридшавӣ ба____; 

$B) Баъди як рӯзи воридшавӣ; 

$C) Баъди даҳ рӯзи воридшавӣ; 

$D) Баъди як моҳи воридшавӣ; 

$E) Дар рӯзи имзогузории сардор; 

 

@42.Зарурае, ки ҳуҷҷатҳои фармоиширо қонунӣ мегардонад: 

$A) Матни ҳуҷҷати асосӣ; 



$B) Таърихи навишти ҳуҷҷат; 

$C) Имзои корманди мақомоти давлатӣ; 

$D) Имзои шаҳрвандони дар муҳоҷиратбуда; 

$E) Имзои роҳбари корхона ва мӯҳр; 

 

@43.Ваколатномаи шахсӣ ҳуҷҷатест, ки мефаҳмонад: 

$A) Амру фармони донишҷӯёнро дар бораи бетартибиашон инъикос 

мекунад; 

$B) Кафолати кореро диҳад, ки чупон дар биёбон гӯсфандчаронӣ 

мекунад; 

$C) Дастуру супориш дар бораи мақомоти давлатӣ ба кормандони 

алҳида; 

$D) Ягон чизро намефаҳмонад, чунки ин ҳуҷҷат ба қаттори ҳуҷҷат дохил 

намешавад; 

$E) Муассиса ё шахси дигар кореро анҷом диҳад ё пулу чизи 

қимматнокро гирад; 

 

@44.Ваколатномаи шахсӣ дода мешавад ба мӯҳлати: 

$A) 5 сол; 

$B) 4 сол; 

$C) 2 сол; 

$D) 1 сол; 

$E) 3 сол; 

 

@45.Мактубҳои расмии ташаббусӣ навишта мешаванд: 

$A) Маҷбурӣ аз ҷониби____; 

$B) Ба тариқи ташвиқотӣ; 

$C) Ба тариқи каси дигар; 

$D) Бо фармоиши роҳбар; 

$E) Бо ихтиёри худ; 

 

@46.Кафолатнома мактубест, ки мефаҳмонад: 

$A) Дархости чизе барои эҳтиёҷот; 

$B) Ёдоварӣ кардани ҳодиса ё коре; 

$C) Гузориш оид ба ин ё он масъала; 

$D) Баёнот додан оид ба чизе; 

$E) Иҷрои ӯҳдадории ба зиммагирифта; 

 



@47.Тасдиқнома ҳуҷҷатест, ки мефаҳмонад: 

$A) Ҳангоми гирифтани пулу чизи қиматнок аз шахси наздики худ 

фаҳмонда мешавад; 

$B) Ҳангоми ба кор даромадан навишта мешаванд, ки ин ҳуҷҷат барои 

корманд зарур; 

$C) Ҳангоми аз кор рафтан навишта мешавад, ки дар бораи аз кор 

рафтанро мефаҳмонад; 

$D) Ҳангоми гуноҳ содир намудан навишта мешавад, ки кормандро ҷазо 

диҳанд; 

$E) Хабар дар бораи далелу рақам ва тасдиқи ҳодисаҳое, ки мазмуни 

расмӣ доранд; 

 

@48.Таъйиднома (акт) ҳуҷҷатест, ки мефаҳмонад: 

$A) Ба воситаи он ба касе пул ё чиз дода мешавад; 

$B) Барои аз анбор гирифтани молу ашё навишта мешавад; 

$C) Барои аз мағоза китоб гирифтан навишта мешавад; 

$D) Вақти гурусна мондани одамро; 

$E) Далелу ҳодисаю амалиёти муайян тасдиқ карда мешавад ё молу ашё 

аз дӯши касе соқит карда мешавад; 

 

@49.Нишони давлатӣ дар ҳуҷҷатҳои зерин гузошта мешавад: 

$A) Ҳайъати шахсии танҳо ба шаҳрванд хос буда; 

$B) Ҳуҷҷатҳои маълумотиву иттилоотӣ; 

$C) Дар дафтарҳои шахсӣ, ки ба мақомот марбут нест; 

$D) Дар ягон ҳуҷҷат гузошта намешавад; 

$E) Ҳуҷҷатҳои мақомоти давлатию ҳифзи ҳуқуқ; 

 

@50.Баъди ба анҷом расидани замони иҷрои ҳуҷҷат он: 

$A) Нобуд карда мешавад; 

$B) Дар шуъбаи коргузорӣ нигоҳ дошта мешавад; 

$C) Ба дӯстони наздик дода мешавад; 

$D) Дар шуъбаи таълим нигоҳ дошта мешавад; 

$E) Ба бойгонии идора супорида мешавад; 

 

@51.Фармонҳо рақамгузорӣ мешаванд: 

$A) Аз аввали моҳ; 

$B) Аз аввали семоҳа; 

$C) Аз аввали шашмоҳа; 



$D) Дар охири сол; 

$E) Аз аввали сол; 

 

@52.Ҳуҷҷатҳои ахборотӣ- иттилоотӣ ифода мекунанд: 

$A) Фаъолияти муносибӣ; 

$B) Фаъолияти ташкилӣ- фармоишӣ; 

$C) Фаъолияти ташкилӣ- амрдиҳӣ; 

$D) Ифодакунандаи ягон чиз намебошанд; 

$E) Ахборот дар бораи вазъияти кор, ки барои қабули қарорҳо, 

ҳуҷҷатҳои фармоишӣ, асос шудааст; 

 

@53.Таъйиднома – акт дар ҳайъати зерин тартиб дода мешавад: 

$A) 2 нафар; 

$B) 1 нафар; 

$C) 4 нафар; 

$D) 5 нафар; 

$E) 3 нафар; 

 

@54.Матни ариза бояд навишта шавад: 

$A) Муфассал; 

$B) Бо матни классикӣ; 

$C) Бо матни арабиасос; 

$D) Бо матни форсии қадим; 

$E) Кӯтоҳу фаҳмо; 

 

@55.Шуъбаи фурӯши корхона: 

$A) Лоиҳаи нархи чаканаро тартиб медиҳад; 

$B) Истифодаи сарфакоронаи маҳсулотро назорат мекунад; 

$C) Истиодаи сарфакорони вақтро талаб менамояд; 

$D) Дар бораи касе ё чизе маълумот медиҳад; 

$E) Таъмини пурраи фурӯши молу маҳсулоти корхонаро мувофиқи 

шартномаю супориши давлатӣ ташкил мекунад; 

 

@56.Ваколатномаи расмӣ ҳуҷҷатест, ки: 

$A) Барои гирифтани маош дода мешавад, то зиндагии шоистаро созем; 

$B) Барои асоснок кардани фикри гуфташуда навишта мешавад; 

$C) Амру фармони роҳбари корхонаро мефаҳмонад; 



$D) Барои гирифтани калиди ҳуҷра дода мешавад, ки ба он мо имкон 

дорем гурусна на_____; 

$E) Барои як корхона аз корхонаи дигар гирифтани маҳсулот ба шахси 

масъули он медиҳад; 

 

@57.Ҳуҷҷатҳои ба корхона воридшуда чӣ гуна ба роҳбар расонида 

мешаванд: 

$A) Шахсан ба худи ӯ расонида мешавад, ки ин ҳуҷҷат танҳо ба роҳбар 

хос аст; 

$B) Баъди қайди шуъбаи коргузорӣ; 

$C) Баъди қайди омӯзгори фанни тахассусӣ; 

$D) Тавассути ҳавопаймо расонида мешавад, ки роҳи беҳтаррасонӣ 

мебошад; 

$E) Баъди қайд шудан дар дафтари воридотии котибот (канселярия); 

 

@58.Баъди ҳалли масъалаи ҳуҷҷат он: 

$A) Нобуд карда мешавад; 

$B) Дар дасти шахси масъул нигоҳ дошта мешавад; 

$C) Аз парванда канда гирифта мешавад; 

$D) Ба кӯча партофта мешавад; 

$E) Ба парванда дӯхта мешавад; 

 

@59.Ҳуҷҷатҳои ҳайъати шахсӣ тартиб дода мешаванд: 

$A) Ҳангоми муносибатҳои савдои байни корхонаҳо; 

$B) Ҳангоми муносибатҳои истеҳсолӣ; 

$C) Ҳангоми дарс гузаштани омӯзгор; 

$D) Ҳангоми ҷарроҳӣ кардани духтурон беморро; 

$E) Ҳангоми муносибатҳои корӣ байни корхона ва коркунон; 

 

@60.Суратмаҷлис ин ҳуҷҷатест дар бораи: 

$A) Эзоҳ ва равшан намудани қисми асосии ҳуҷҷат; 

$B) Додани маълумот ба роҳбар оиди ягон масъала; 

$C) Дар вақти ягон гуноҳ кардан навишта мешавад; 

$D) Ҳисоботи ҳафтаина ба роҳбар; 

$E) Сабти ҷараёни ҷаласаҳои корӣ, машваратӣ; 

 

@61.Нусха аз фармон ин: 

$A) Ҳуҷҷати фармоишие, ки аз тарафи давлат фиристода мешавад; 



$B) Ҳуҷҷати ташкилии корхона, ки ба ҳамаи шуъбаҳои корхона дахлдор 

аст; 

$C) Ҳуҷҷати иттилоотӣ- маълумотдиҳанда мебошад; 

$D) Ҳуҷҷате мебошад, ки дар бораи баёнот маълумот медиҳад; 

$E) Нусхаи қисми асосии матни ҳуҷҷат, ки он пурра навишта мешавад; 

 

@62.Ҳангоми додани телеграмма бояд ба чунин қоида риоя намуд: 

$A) Зиёда аз 100 калимаро дар матн истифода бурд; 

$B) Бо терминҳои (вожаҳо)- и махсус хабар расонида шавад; 

$C) Зиёда аз 200 калимаро дар матн истифода бурд; 

$D) Ягон қоида риоя карда намешавад; 

$E) Фақат хабари муҳим ва кӯтоҳро расонид; 

 

@63.Дар телефоннавис бояд матн зиёд набошад аз: 

$A) 10 калима; 

$B) 65 калима; 

$C) 80 калима; 

$D) 70 калима; 

$E) 50 калима; 

 

@64.Ҳангоми таҳияи ҳуҷҷатҳои фармоишӣ набояд чунин кард: 

$A) Тадқиқи ҳаматарафаи масъала, тайёр кардани лоиҳаи ҳуҷҷат; 

$B) Тасдиқ ва имзои матн нодуруст гузошта шавад; 

$C) Дида баромадан ва қабули ҳуҷҷат дар шурои машваратӣ; 

$D) Ки ҳуҷҷат дар об афтад барои он, ки фарсуда мегардад; 

$E) Таҳия ва имзои ҳуҷҷат бе далелу ахбороти аниқ; 

 

@65.Ҳуҷҷатҳо дар фаъолияти корхонаҳо чунин вазифаро иҷро 

мекунанд: 

$A) Ҳамчун коғазҳои қиматнок истифода мешаванд; 

$B) Шахсияти коргарро тасдиқ мекунанд; 

$C) Ки инсон гурусна намонад; 

$D) Кормандонро бо маош таъмин мекунад; 

$E) Низоми кори идораю корхонаро ба тартиб меандозанд; 

 

@66.Мактуб аксар вақт бо чунин суханҳо давом дода мешавад: 

$A) Бо эҳтиром ва самимияти хос Шуморо; 

$B) Аз сабаби дар дарс дер монданам ба Шумо; 



$C) Бо сабаби бемор буданам, ман бо Шумо; 

$D) Аз Шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем; 

$E) Мо ба моил шyдани шумо умедворем; 

 

@67.Аз ибораи «Ба шумо равона мекунем» мефаҳмем, ки матни 

ҳуҷҷат чунин мазмун дорад: 

$A) Даъво барои дар дарс дер мондан; 

$B) Мазмуни иттилоотӣ фавриро; 

$C) Ҳуҷҷати фармоишӣ, ки дар мақомот_____; 

$D) Чунин ибора мазмун надорад; 

$E) Ҳуҷҷати ҳамроҳ фиристодашаванда; 

 

@68.Вақте, ки ҳуҷҷат дида баромада мешавад қайди зерин 

(резолютсия) гузошта мешавад: 

$A) Дар бораи иҷрокунанда ва фаъолияти ӯ; 

$B) Дар бораи содироти ҳуҷҷат ва тарзи он; 

$C) Дар бораи ниёзмандон, барои; 

$D) Дар бораи шаҳрвандон; 

$E) Дар бораи иҷроиши он ба шахси масъул; 

 

@69.Тасдиқнома ҳуҷҷатест дар бораи: 

$A) Хислати рафиқи худ ва шароити зиндагии он; 

$B) Маълумот дар бораи тарҷумаи ҳоли шаҳрвандон; 

$C) Маълумот дар бораи духтурон ва таҳсили онҳо; 

$D) Маълумот дар бораи маълумоти олии шаҳрвандон; 

$E) Маълумот дар бораи тасдиқи далелу рақамҳо; 

 

@70.Дар ҳуҷҷатҳо истифода намешаванд: 

$A) Ахбороти аниқ аз нигҳи имлоӣ дуруст; 

$B) Ахбороти муҳокимашуда ва тасдиқшуда; 

$C) Ахбороти тасдиқшудаи ғалат дар мақомот буда; 

$D) Калимаҳои калидӣ ва неологизмҳо; 

$E) Ахбороти ғалат маънидодшуда; 

 

@71.Дар матни ҳолнома қайд намешавад: 

$A) Соли таваллуд; 

$B) Исму насаб; 

$C) Номи падар; 



$D) Ҷои истиқомат; 

$E) Хислатнома; 

 

@72.Ҳуҷҷате, ки ба гурӯҳи ҳуҷҷатҳои воридотию содиротӣ дахл 

надорад: 

$A) Фармон; 

$B) Таъйиднома; 

$C) Ёддошт; 

$D) Гузориш; 

$E) Пешниҳодот; 

 

@73.Ибораи «Дар давоми 10 рӯз бояд супоред» дар матни чунин 

мактуб истифода мешавад: 

$A) Даъватнома; 

$B) Мактуби тасдиқӣ; 

$C) Арзнома; 

$D) Баёнотнома; 

$E) Огоҳинома; 

 

@74.Сарбарг ин: 

$A) Ҷойгири зарураҳои ариза, ки он аз ҷиҳати мазмун пурра нест; 

$B) Нишони ҳатмии бо қонун тасдиқшуда; 

$C) Мактуби расмӣ, ки ба мақомоти давлатӣ фиристода мешавад; 

$D) Шартномаи меҳнатӣ, ки ҳамаи ҷузъиёти он ғалат чоп шудааст; 

$E) Коғази тайёри чопиест, ки дар он зарураҳо ҷойгузинанд; 

 

@75.Ҳуҷҷат дар бораи додугирифти мол ва хизматрасонӣ байни ду 

ташкилот: 

$A) Таъйиднома; 

$B) Қарор; 

$C) Борхат; 

$D) Ариза; 

$E) Шартнома; 

 

@76.Пешниҳод шудааст: «Номгӯи маҳсулот ва нархи он» кадом 

зарураи ҳуҷҷат аст: 

$A) Имзо; 

$B) Сана; 



$C) Раводид; 

$D) Рақами бақайдгирӣ; 

$E) Замима; 

 

@77.Зарура чист: 

$A) Фосилаи байни қаторҳо; 

$B) Матни ҳуҷҷатҳо; 

$C) Қисми муқаддимавии ҳуҷҷатҳо; 

$D) Қисми хотимавиӣ ҳуҷҷатҳо; 

$E) Таркиби ҳуҷҷатҳо; 

 

@78.Дар қисми болоии сарбаргҳо тасвир мешаванд: 

$A) Тасдиқи нусхаи ҳуҷҷат; 

$B) Раводид; 

$C) Иҷрокунанда; 

$D) Гулҳои зебо; 

$E) Нишони давлатӣ; 

 

@79.Агар Шумо намояндаи ташкилот ё ягон роҳбарро ба 

машварати корӣ таклиф карданӣ шавед, чунин мактуб таҳия 

мекунед: 

$A) Огоҳинома; 

$B) Эътирознома; 

$C) Баёнот; 

$D) Гузориш; 

$E) Даъватнома; 

 

@80.Агар бо корхонаи ҳамкор мухолифат пайдо шавад, Шумо 

менависед: 

$A) Шартнома; 

$B) Мактуби дастурӣ; 

$C) Мактуби иттилоотӣ; 

$D) Фармон; 

$E) Мактуби эътирозӣ; 

 

@81.Ҳуҷҷате, ки ба гурӯҳи ҳуҷҷатҳои фармоишӣ дохил намешавад: 

$A) Фармон, қарор, фармоиш, амр; 

$B) Қарор, фармон, амр, фармоиш; 



$C) Фармоиш қарор, фармон, амр; 

$D) Амр, фармоиш, фармон, қарор; 

$E) Номгӯй ва шумораи мансабӣ; 

 

@82.Ибораи «хоҳишмандем, ширкат варзед» чиро ифода мекунад: 

$A) Кафолат; 

$B) Огоҳӣ; 

$C) Арз; 

$D) Раднома; 

$E) Даъват; 

 

@83.Мақсади ҳуҷҷатнигорӣ ин: 

$A) Нишон додани аҳамияти кор бо ҳуҷҷатҳо дар ҳаёти ҷамъиятӣ; 

$B) Таҷрибаандӯзӣ баъди омӯхтани коргузорӣ, навишти калимаҳо; 

$C) Тарзи дурусти навишти калимаҳо, тарзи дуруст навишти калимаҳо; 

$D) Тарзи дурусти навишти ҳарфҳо, тарзи дуруст навишти калимаҳо; 

$E) Тарзи дуруст пур кардани ҳуҷҷатҳо ва ташкили дурусти 

ҳуҷҷатнигорӣ; 

 

@84.Мактуби ёдоварӣ ҳуҷҷатест дар бораи: 

$A) Ахборот дар бораи ягон чорабинӣ; 

$B) Тасдиқи қабули мол барои шаҳрвандони зиндагиашон душшвор; 

$C) Таклиф ба чорабинии дар сатҳи олӣ қарордошта дар мақомот; 

$D) Ҷадвали дарсии донишҷӯён, барои тасдиқ ба мақомоти болоӣ; 

$E) Наздик шудан ё ба анҷом расидани мӯҳлати ягон ӯҳдадорӣ; 

 

@85.Аз рӯи мазмун ибораи «Дар бораи таъмини иттилоотӣ» чунин 

зарураи ҳуҷҷат аст: 

$A) Матн; 

$B) Равобит; 

$C) Амри хаттӣ; 

$D) Сана; 

$E) Сарлавҳа; 

 

@86.Варақаи ҳуҷҷат – сарбарг ин: 

$A) Ҷойгирии зарураҳо, нишони ҳатмии бо қонун тасдиқшуда; 

$B) Нишони ҳатмии бо қонун тасдиқшуда; 

$C) Ҳуҷҷати расмӣ, нишони ҳатмии бо қонун тасдиқшуда; 



$D) Ҳуҷҷати расмӣ, замимаи ҳуҷҷатҳо ва бандҳои он мебошад; 

$E) Коғази тайёри чопиест, ки дар он зарураҳо ҷойгузинанд; 

 

@87.Пешниҳод шудааст: «Номгчӯи маҳсулот ва нархи он» кадом 

зарураи ҳуҷҷат аст: 

$A) Имзо; 

$B) Сана; 

$C) Раводид; 

$D) Рақами бақайдгирӣ; 

$E) Замима; 

 

@88.Ариза ҳуҷҷатест дар бораи: 

$A) Ҳуҷҷатест дар бораи собиқаи корӣ; 

$B) Ҳуҷҷатест дар бораи шартномаи байни коргар ва корхона; 

$C) Ҳуҷҷатест, ки шахсияти одамро муайян мекунад; 

$D) Хӯрок хурдани инсон маълумот медиҳад; 

$E) Ба кор қабулшавӣ, аз кор хориҷшавӣ, талабу дархост; 

 

@89.Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» кай қабул шудааст: 

$A) 5 майи соли 2008 №533; 

$B) 5 апрели соли 2009 №433; 

$C) 5 феврали соли 2006 №633; 

$D) 5 мянвари соли 2003 №733; 

$E) Марти соли 2007 №233; 

 

@90.Ҳуҷҷатҳо истифода мешаванд: 

$A) Барои шиносоӣ дар маъракаҳо; 

$B) Барои харид аз бозор ашҳои лозимаи рӯзгорро; 

$C) Ҳамчун доруворӣ дар соҳаи тиб истифода мегардад; 

$D) Ҳамчун хӯрока барои рафъ сохтани гуруснагӣ; 

$E) Барои асоснок кардани амалиёту пулу чиз; 

 

@91.Мутобиқи меъёр ҳуҷҷатҳо таҳия мешаванд дар коғазҳои 

андозаашон: 

$A) А5 (148х210мм), А6 (105х148мм); 

$B) А5 (148х210мм), А3 (297х420мм); 

$C) А3 (297- 420 мм), А4 (210- 297мм); 

$D) А7 (150х215мм), А5 (115х150мм); 



$E) А4 (210х297 мм), А5 (148х210мм); 

 

@92.Матни ҳамаи намуди ҳуҷҷатҳо бояд навишта шавад: 

$A) Муфассал; 

$B) Бо матни классикӣ; 

$C) Ба матни арабӣ; 

$D) Ба матни мураккаб; 

$E) Кӯтоҳу фаҳмо; 

 

@93.Дастури хизматӣ ҳуҷҷатест: 

$A) Корҳои ташкилии ташкилотро танзим мекунад; 

$B) Шумораи коркунонро бо миқдори маошашон нишон медиҳад; 

$C) Маҷмӯи қоидаҳое, ки фаъолияти корхонаро муайян мекунад; 

$D) Ҳуҷҷати шахсии шаҳрванд дар он ҷойгир карда мешаванд; 

$E) Вазифаю ҳуқуқи кормандро дар бахшҳои таркибӣ муайян мекунад; 

 

@94.Барои додани фармон ҳуқуқ доранд: 

$A) Котиб; 

$B) Сардорони шуъбаҳо; 

$C) Донишҷӯён; 

$D) Омӯзгорони дарсдиҳанда; 

$E) Сардор, ҷонишини ӯ, сардорони шуъбаҳои тобеъ; 

 

@95.Зарурае, ки ба қарор дахл надорад: 

$A) Матн, ин рақами бақайдгирӣ, имзо; 

$B) Сарлавҳа, ин рақами бақайдгирӣ; 

$C) Имзо, ин рақами бақайдгирӣ, имзо; 

$D) Ин рақами бақайдгирӣ ва имзо; 

$E) Индекс ва санаи воридоти ҳуҷҷат; 

 

@96.Дар забонхат бояд қайд карда шавад: 

$A) Ҷои кори падару модар, рӯзи таваллуд; 

$B) Собиқаи кор, гуноҳи кардаи забонхатдиҳанда; 

$C) Рӯзи таваллуд, гуноҳи кардаи забонхатдиҳанда; 

$D) Гуноҳи кардаи забонхатдиҳанда, собиқаи кор; 

$E) Миқдори пулу мол ва вақти баргардонидани он; 

 



@97.Ибораи «Қабули молро тасдиқ мекунем» дар чунин мактуб 

навишта мешавад: 

$A) Мактуби ёдоварӣ; 

$B) Мактуби иттилоотӣ; 

$C) Мактуби дастурӣ; 

$D) Намешавад; 

$E) Мактуби тасдиқӣ; 

 

@98.Қисми ба матни оиннома дохилнашаванда: 

$A) Мазмуни умумӣ; 

$B) Сохтор; 

$C) Фаъолияти хоҷагию молиявӣ; 

$D) Рӯзи таъсисёбии корхона; 

$E) Ӯҳдадориҳои коркун; 

 

@99.Ҳуҷҷат қонунӣ ҳисобида мешавад аз рӯзи: 

$A) Имзои он; 

$B) Таҳияи он; 

$C) Санаи рӯйдод; 

$D) Навиштани он; 

$E) Имзо, қабул, тасдиқ, таҳия ва санаи рӯйдод; 

 

@100.Муаллифони китоби «Коргузорӣ дар мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳа» киҳо мебошанд: 

$A) Искандаров Қ., Давлатов М., Миров Ш., Муллоев Д.М., Ёров И.; 

$B) Расулов С., Муллоев Д.М., Элбоев Б.Ҷ., Муллоев Д.М., Рӯзиев У.; 

$C) Иброҳимов Қ., Давлатшоева Ҳ.Қ., Муллоев Д.М., Рӯзиев У.Ш.; 

$D) Иброҳимов Қ., Давлатшоева Ҳ.Қ., Муллоев Д.М., Рӯзиев У.Ш.; 

$E) Искандаров Қ., Давлатшоева Ҳ.Қ., Муллоев Д.М., Элбоев Б.Ҷ.; 

 

@101.Ҳуҷҷатҳои содиротиро қайд мекунанд: 

$A) Дар китоби фармонҳо; 

$B) Дар китоби қайди ҳуҷҷатҳои дохилӣ; 

$C) Дар китоби воридотӣ; 

$D) Дар китоби ҳисоботҳо; 

$E) Дар китоби содиротӣ; 

 

@102.Аксар вақт мактубҳои корӣ бо чунин суханон хотима меёбанд: 



$A) «Пешниҳоди Шуморо ба назар гирифтем»; 

$B) «Илтимоси Шуморо дида баромадем»; 

$C) «Аз сабаби____»; 

$D) «Ба маълумоти Шумо_____»; 

$E) «Мо умедворем, ки ҳамкории мо минбаъд ҳам давом мекунад»; 

 

@103.Элементҳои асосии маърӯза: 

$A) Сарсухан, хулоса, пешниҳод, арза; 

$B) Қисми асосӣ, хулоса, ифтихорномат; 

$C) Сарсухан, қисми асосӣ, охирсухан; 

$D) Хулоса, сархат, сарлавҳа, пешниҳод; 

$E) Муқаддима, қисми асосӣ, хулоса; 

 

@104.Фармон қонунӣ ҳисобида мешавад: 

$A) Аз рӯзи тартиб додани лоиҳаи фармон; 

$B) Мутобиқкунии лоиҳаи фармон; 

$C) Раводиди лоиҳаи фармон; 

$D) Аз рӯзи якум; 

$E) Аз рӯзи имзои фармон; 

 

@105.Ҳуҷҷатҳо аз: 

$A) Аз замин ба осмон ё аз осмон ба замин амалӣ мешаванд; 

$B) Аз хона ба донишкада ё аз донишкада ба хона амалӣ мешаванд; 

$C) Аз факултет ба донишкада ё аз донишкада ба факултет амалӣ 

мешаванд; 

$D) Аз қишри замин ба рӯи замин ё аз рӯи замин ба само; 

$E) Аз боло ба поён ё аз поён ба боло амалӣ мешаванд; 

 

@106.Ҳуҷҷатҳои дорои амали дутарафа: 

$A) Масалан оиннома, маълумоти пинҳонӣ, гузоришҳо; 

$B) Қонунҳо, фармонҳо, қарорҳо, дастурҳо, дастурамалҳо; 

$C) Шикоятҳо, маълумоти пинҳонӣ, гузоришҳо; 

$D) Фармонҳо, қарорҳо, дастурҳо, дастурамалҳо шикоятҳо; 

$E) Мукотибаи расмӣ ва шахсӣ, ҳуҷҷатҳои шартномавӣ; 

 

@107.Ҳуҷҷатҳои дорои амали бисёртарафа, ки барои иттилои 

тамоми ҷомеа ба назар гирифта шудаанд: 

$A) Масалан ёддошт; 



$B) Масалан шиноснома; 

$C) Масалан хабарнома; 

$D) Масалан насиҳатнма; 

$E) Масалан оиннома; 

 

@108.Ҳуҷҷатҳое, ки аз боло ба поён равона шудаанд: 

$A) Мукотибаи расмӣ ва шахсӣ, ҳуҷҷатҳои шартномавӣ; 

$B) Масалан оиннома, шикоятҳо, маълумоти пинҳонӣ, гузоришҳо; 

$C) Шикоятҳо, маълумоти пинҳонӣ, гузоришҳо; 

$D) Мукотибаи расмӣ ва шахсӣ, маълумоти пинҳонӣ, гузоришҳо; 

$E) Қонунҳо, фармонҳо, қарорҳо, дастурҳо, дастурамалҳо; 

 

@109.Ҳуҷҷатҳое, ки аз поён ба боло равона шудаанд: 

$A) Мукотибаи расмӣ ва шахсӣ, ҳуҷҷатҳои шартномавӣ; 

$B) Масалан оиннома, мукотибаи расмӣ ва шахсӣ; 

$C) Қонунҳо, фармонҳо, қарорҳо, дастурҳо, дастурамалҳо; 

$D) Қарорҳо, дастурҳо, дастурамалҳо, оиннома; 

$E) Шикоятҳо, маълумоти пинҳонӣ, гузоришҳо; 

 

@110.ТҲИ чиро ифода мекунад: 

$A) Таълим, ҳимоя, ирода; 

$B) Тафтиш, ҳасрат, иқдом; 

$C) Таърих, ҳуқуқ, информатика; 

$D) Технология, ҳиҷрон, идрок; 

$E) Таъмини ҳуҷҷатии идоракунӣ; 

 

@111.Вазифаҳои коргузорӣ аз инҳо иборатанд: 

$A) Тартиб додани ҳуҷҷатҳои корӣ мутобиқ ба талаботи стандартҳо; 

$B) Фароҳам овардани шароит барои ҳаракати ҳуҷҷатҳо; 

$C) Ба вуҷуд овардани шароит барои ҷустуҷӯи ҳуҷҷатҳои иҷрошуда; 

$D) Фароҳам овардани шароит барои нигоҳдории ҳуҷҷатҳо; 

$E) Ҳамаи вазифаҳо дуруст аст; 

 

@112.Ҳуҷҷатҳо аз рӯи тарзи бақайдгирӣ ва иттилоотдиҳӣ ба таври 

зайл тасниф мешавад: 

$A) Чоркунҷа, дастурӣ, ҳуҷҷатҳои хотиррасонӣ; 

$B) Панҷкунҷа, дастурӣ, ҳуҷҷатҳои хотиррасонӣ; 

$C) Росткунҷа, дастурӣ, ҳуҷҷатҳои хотиррасонӣ; 



$D) Китобӣ, дастурӣ, ҳуҷҷатҳои хотиррасонӣ; 

$E) Ҳуҷҷатҳои хаттӣ, графикӣ, сурат ва садо; 

 

@113.Ҳуҷҷатҳо ба 4 навъи фаъолият ҷудо мешаванд: 

$A) Ташкилӣ- дастурӣ; 

$B) Ҳуҷҷатҳо доир ба амалиёти молиявию муҳосиботӣ; 

$C) Ҳуҷҷатҳо оид ба банақашагирӣ; 

$D) Ҳуҷҷатҳои маълумотӣ- иттилоотӣ ва маълумотӣ- таҳлилӣ; 

$E) Ҳамаи вариантҳо дуруст аст; 

 

@114.Аз рӯи ҷои тартиб додани ҳуҷҷатҳо: 

$A) Мураккаб ва одӣ; 

$B) Сертаркиб ва бетаркиб; 

$C) Сермаъно ва каммаъно; 

$D) Архаистӣ ва неологизм; 

$E) Дохилӣ, берунӣ; 

 

@115.Аз рӯи мазмун: 

$A) Қиёсӣ, олӣ, сода; 

$B) Сермаъно, сода; 

$C) Архаистӣ, одӣ; 

$D) Одӣ, сертаркиб; 

$E) Одӣ, мураккаб; 

 

@116.Аз рӯи шакл: 

$A) Одӣ, мураккаб, сода, қолабӣ; 

$B) Қиёсӣ, олӣ, сертаркиб, сода; 

$C) Сермаъно, мураккаб, сертаркиб; 

$D) Архаистӣ, чортаркиба, мураккаб; 

$E) Инфиродӣ, қолабӣ, намунавӣ; 

 

@117.Аз рӯи мӯҳлати иҷро: 

$A) Яксола, даҳсола; 

$B) Дусолаву сесола; 

$C) Даҳрӯза, даҳмоҳа; 

$D) Сесадрӯза, чорсадрӯза; 

$E) Фаврӣ, ғайрифаврӣ; 

 



@118.Аз рӯи баромад: 

$A) Чопӣ, дастӣ; 

$B) Расмӣ, тасвирӣ; 

$C) Шахсӣ, чопӣ; 

$D) Хизматӣ, дастӣ; 

$E) Хизматӣ, шахсӣ; 

 

@119.Аз рӯи таъинот: 

$A) Хизматӣ, шахсӣ; 

$B) Фаврӣ, ғайрифаврӣ; 

$C) Шахсӣ, чопӣ; 

$D) Хизматӣ, дастӣ; 

$E) Аслӣ, нусха, иқтибос; 

 

@120.Аз рӯи мӯҳлати нигоҳдорӣ ҳуҷҷатҳоро ба се гурӯҳи асосӣ 

тақсим мекунанд: 

$A) Мӯҳлати нигоҳдориашон мувақкатӣ зиёда аз 70 сол; 

$B) Мӯҳлати нигоҳдориашон доимӣ то 20 сол; 

$C) Мӯҳлати нигоҳдориашон мувақкатӣ зиёда аз 30 сол; 

$D) Ба гурӯҳҳо тақсим карда намешавад; 

$E) Мӯҳлати нигоҳдориашон доимӣ, мӯҳлати нигоҳдориашон муваққатӣ 

(зиёда аз 10 сол), мӯҳлати нигоҳдориашон муваққатӣ (то 10 сол); 

 

@121.Дар асоси чӣ таркиби ҳадди аксари реквизитҳои коргузорӣ 

муайян карда мешавад: 

$A) Санад ва ҳуҷҷат; 

$B) Далел ва буҳрон; 

$C) Гости 5.28- 70; 

$D) Гости 2.48- 80; 

$E) Гости 6.38- 90; 

 

@122.Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон: 

$A) 12; 

$B) 02; 

$C) 03; 

$D) 08; 

$E) 01; 

 



@123.Рамзи ташкилот ё аломати молӣ (аломати хизматрасонӣ): 

$A) 01; 

$B) 12; 

$C) 03; 

$D) 08; 

$E) 02; 

 

@124.Рақами асосии бақайдгирии давлатии (РАБҚД) шахси ҳуқуқӣ: 

$A) 01; 

$B) 12; 

$C) 02; 

$D) 08; 

$E) 03; 

 

@125.Рақами идентификатсиякунонӣ (баробаркунонии) 

андозсупоранда (рамзи сабаби ба қайд мондан) (РИА- РСҚ): 

$A) 12; 

$B) 02; 

$C) 03; 

$D) 08; 

$E) 04; 

 

@126.Рамзи намуди ҳуҷҷат: 

$A) 12; 

$B) 02; 

$C) 03; 

$D) 08; 

$E) 05; 

 

@127.Номгӯи ташкилот: 

$A) 12; 

$B) 02; 

$C) 03; 

$D) 08; 

$E) 06; 

 

@128.Маълумот дар бораи ташкилотҳо: 

$A) 12; 



$B) 02; 

$C) 03; 

$D) 08; 

$E) 07; 

 

@129.Номгӯи намуди ҳуҷҷат: 

$A) 01; 

$B) 12; 

$C) 02; 

$D) 03; 

$E) 08; 

 

@130.Санаи ҳуҷҷат: 

$A) 12; 

$B) 02; 

$C) 03; 

$D) 08; 

$E) 09; 

 

@131.Рақами қайди ҳуҷҷат: 

$A) 12; 

$B) 02; 

$C) 03; 

$D) 08; 

$E) 10; 

 

@132.Ишора ба рақами қайд ва санаи ҳуҷҷат: 

$A) 12; 

$B) 02; 

$C) 03; 

$D) 08; 

$E) 11; 

 

@133.Ҷои тартиб додан ва нашри ҳуҷҷат: 

$A) 01; 

$B) 02; 

$C) 03; 

$D) 08; 



$E) 12; 

 

@134.Гиранда: 

$A) 12; 

$B) 02; 

$C) 03; 

$D) 08; 

$E) 13; 

 

@135.Грифи тасдиқи ҳуҷҷат: 

$A) 12; 

$B) 02; 

$C) 03; 

$D) 08; 

$E) 14; 

 

@136.Амри хаттӣ (резолютсия): 

$A) 12; 

$B) 02; 

$C) 03; 

$D) 08; 

$E) 15; 

 

@137.Сарлавҳа ба матн: 

$A) 12; 

$B) 02; 

$C) 03; 

$D) 08; 

$E) 16; 

 

@138.Қайдҳо дар бораи назорат: 

$A) 12; 

$B) 02; 

$C) 03; 

$D) 08; 

$E) 17; 

 

@139.Матни ҳуҷҷат: 



$A) 12; 

$B) 02; 

$C) 03; 

$D) 08; 

$E) 18; 

 

@140.Қайдҳо дар бораи миқдори замима: 

$A) 12; 

$B) 02; 

$C) 03; 

$D) 08; 

$E) 19; 

 

@141.Имзо: 

$A) 12; 

$B) 02; 

$C) 03; 

$D) 08; 

$E) 20; 

 

@142.Грифи мувофиқакунонии ҳуҷҷат: 

$A) 12; 

$B) 02; 

$C) 03; 

$D) 08; 

$E) 21; 

 

@143.Имзоҳои розигии ҳуҷҷат: 

$A) 12; 

$B) 02; 

$C) 03; 

$D) 08; 

$E) 22; 

 

@144.Нақши мӯҳр: 

$A) 14; 

$B) 18; 

$C) 11; 



$D) 08; 

$E) 23; 

 

@145.Қайдҳо дар бораи тасдиқи нусхаҳо: 

$A) 14; 

$B) 18; 

$C) 11; 

$D) 08; 

$E) 24; 

 

@146.Қайдҳо дар бораи иҷрокунанда: 

$A) 14; 

$B) 18; 

$C) 11; 

$D) 08; 

$E) 25; 

 

@147.Қайдҳо дар бораи иҷрои ҳуҷҷат ва равона кардани он ба 

парванда: 

$A) 14; 

$B) 18; 

$C) 11; 

$D) 08; 

$E) 26; 

 

@148.Қайдҳо дар бораи дохилшавии ҳуҷҷатҳо ба ташкилот: 

$A) 14; 

$B) 18; 

$C) 11; 

$D) 08; 

$E) 27; 

 

@149.Идентификатори (баробаркунандаи) нусхаҳои электронии 

ҳуҷҷат: 

$A) 14; 

$B) 18; 

$C) 11; 

$D) 08; 



$E) 28; 

 

@150.Ҳуҷҷатҳои ташкилӣ- амрдиҳӣ: 

$A) Қарор, амр, дастур, дастурамал; 

$B) Низомнома, фармон, фармоиш; 

$C) Оиннома, фармоиш, гузоришнома; 

$D) Гузоришнома, ариза, дастурамал; 

$E) Низомнома, оиннома, дастурамал; 

 

@151.Ба ҳуҷҷатҳои ташкилӣ- ҳуқуқӣ дохил мешаванд: 

$A) Ҳуҷҷатҳои таъсисии ташкилот, фармон, амр, дархост; 

$B) Ҳуҷҷатҳои таъсисии ташкилот, ариза, баёнот, пратакол; 

$C) Ҳуҷҷатҳои таъсисии ташкилот, дархост, пешниҳод, забонхат; 

$D) Ҳуҷҷатҳои таъсисии ташкилот, фармоиш, гузоришнома, мактубҳои 

расмӣ; 

$E) Ҳуҷҷатҳои таъсисии ташкилот, низомнома, оиннома, дастурамал; 

 

@152.Мақсади таҳияи ҳуҷҷатҳои ташкилӣ: 

$A) Ин дар муҳити хона сохтани девори нав мебошад; 

$B) Ин баровардани эҳтиёҷоти мардум мебошад; 

$C) Ин самаранок истифода бурдани захираҳои зеризаминӣ мебошад; 

$D) Ин аз дур назорат кардани шахси гӯянда мебошад; 

$E) Ин самаранок тақсим намудани меҳнат байни кормандон ва 

сохторҳо; 

 

153.Ҳуҷҷатҳои ташкилӣ- ҳуқуқӣ аз назари мӯҳлати амал: 

$A) Ин самаранок тақсим намудани меҳнат; 

$B) Ин самаранок истифода бурдани захираҳои зеризаминӣ мебошад; 

$C) Ин дар муҳити хона сохтани девори нав мебошад; 

$D) Ин баровардани эҳтиёҷоти мардум мебошад; 

$E) Ба ҳуҷҷатҳои бемӯҳлат; 

 

@154.Ҳуҷҷатҳои ташкилӣ- ҳуқуқӣ дар бланкаи умумӣ ва ё дар қоғази 

одии: 

$A) А5 бо нишон додани маълумоти дуруғ ба расмият дароварда 

мешаванд; 

$B) А6 бо нишон додани маълумоти саҳеҳ ба расмият дароварда 

мешаванд; 



$C) А7 бо нишон додани маълумоти носаҳеҳ ба расмият дароварда 

мешаванд; 

$D) Дар коғазҳо ба расмият дароварда намешавад; 

$E) А4 бо нишон додани маълумоти ҳатмӣ ба расмият дароварда 

мешаванд; 

 

@155.Санади ҳуқуқиест, ки сохтор, вазифаҳо ва ҳуқуқҳои корхона, 

ташкилот ва муассисаро муайян мекунад: 

$A) Низомнома; 

$B) Дастурамал; 

$C) Фармон; 

$D) Шикоятнома; 

$E) Оиннома; 

 

@156.Санади ҳуқуқиест, ки тартиби таъсиси сохтор, вазифаҳо, 

салоҳият, ӯҳдадориҳо ва ташкили кори низоми мақомоти 

давлатиро, ё воҳиди сохториро муқаррар менамояд: 

$A) Оиннома; 

$B) Дастурамал; 

$C) Фармон; 

$D) Шикоятнома; 

$E) Низомнома; 

 

@157.Низомномаҳо метавонанд: 

$A) Намунавӣ ва гурӯҳӣ бошанд; 

$B) Танҳо гурӯҳӣ бошанд; 

$C) Танҳо намунавӣ бошанд; 

$D) Инфиродӣ бошанд; 

$E) Намунавӣ ва инфиродӣ бошанд; 

 

@158.Санади ҳуқуқӣ буда, бо мақсади муқаррар намудани қоидаҳое, 

ки тарафҳои ташкилӣ, илмӣ- техникӣ, технологӣ, молиявӣ ва дигар 

тарафҳои фаъолияти муассиса, ташкилот ва корхонаро шахсони 

мансабдор ва щаҳрвандонро муайян намудан қабул мегардад. 

$A) Низомнома; 

$B) Оиннома; 

$C) Фармон; 

$D) Шикоятнома; 



$E) Дастурамал; 

 

@159.Матни дастурамал хислати: 

$A) Фармондиҳӣ дорад; 

$B) Амрдиҳӣ дорад; 

$C) Хӯрокхӯрӣ дорад; 

$D) Дигаргунӣ дорад; 

$E) Дастурӣ дорад; 

 

@160.Ҳуҷҷатҳои фармоишӣ: 

$A) Оиннома, дастурамал, қарор; 

$B) Фармон, дастур, низомнома; 

$C) Ариза, баёнот; 

$D) Гузоришнома, пратакол; 

$E) Қарор, фармон, амр, дастур; 

 

@161.Санади ҳуқуқӣ буда аз ҷониби мақомоти коллегиалӣ ва 

машваратии муассиса, ташкилот, корхона, ширкат бо мақсади 

ҳалли масоили муҳими фаъолияти онҳо қабул карда мешавад. 

Таърифи кадом ҳуҷҷат аст: 

$A) Барқия; 

$B) Низомнома; 

$C) Тарҷумаи ҳол; 

$D) Гузоришнома; 

$E) Қарор; 

 

@162.Санади ҳуқуқӣ буда, аз ҷониби роҳбари ташкилот, ки дар 

асоси яккасардорӣ фаъолият дорад бо мақсади ҳалли масъалаҳои 

оперативие, ки дар пеши ҳамин ташкилот истодаанд интишор 

карда мешавад. Таърифи кадом ҳуҷҷат аст: 

$A) Оиннома; 

$B) Табрикнома; 

$C) Даъватнома; 

$D) Гузоришнома; 

$E) Фармон; 

 

@163.Санади ҳуқуқӣ буда, аз ҷониби роҳбар бо мақсади ҳалли 

масъалаҳои фаврӣ интишор мешавад, одатан мӯҳлати амалаш 



маҳдуд буда, ба доираи маҳдуди ташкилот ва шахсони мансабдор 

дахл дорад. Таърифи кадом ҳуҷҷат аст: 

$A) Дархост; 

$B) Ҳисобот; 

$C) Ариза; 

$D) Гузоришнома; 

$E) Амр; 

 

@164.Санади ҳуқуқӣ буда, аз ҷониби роҳбари ташкилот ё 

муовинони ӯ интишор шуда, бештар хислати иттилоотӣ - методӣ 

дорад, инчунин барои ташкили иҷрои фармонҳо, дастурамалҳо ва 

дигар санадҳои ҳамин ташкилот ва ё ташкилоти болоӣ интишор 

мешавад. Таърифи кадом ҳуҷҷат аст: 

$A) Баёнот; 

$B) Варақаи шахсӣ; 

$C) Пешниҳод; 

$D) Гузоришнома; 

$E) Дастур; 

 

@165.Ҳуҷҷате, ки рафти муҳокимаи масъалаҳо ва қабул намудани 

қарори маҷлисҳо, маҷлисҳои раёсат, конфронсҳо, маҷлисҳои 

машваратӣ ва ғайраро ба қайд мегирад. Кадом аст: 

$A) Даъватнома; 

$B) Мактубҳои иттилоотӣ; 

$C) Ариза; 

$D) Баёнот; 

$E) Пратакол; 

 

@166.Мактубгирандаро дар бораи ба вай фиристонида шудани 

ҳуҷҷатҳое хабардор мекунад, ки дар онҳо барои чӣ фиристода 

шудани ҳуҷҷати асосӣ, бо он чӣ бояд кард ва мӯҳлати иҷро нишон 

дода мешавад. Кадом навъи мактуб аст: 

$A) Мактуб- даъватнома; 

$B) Мактуби иттилоотӣ; 

$C) Мактуби огоҳкунанда; 

$D) Мактуби тасдиқкунанда; 

$E) Мактуби ҳамроҳӣ; 

 



@167.Гирандаро даъват мекунад, ки дар ягон чорабинии 

гузаронидашудаистода иштирок намояд. Кадом навъи мактуб аст: 

$A) Мактуби ҳамроҳӣ; 

$B) Мактуби иттилоотӣ; 

$C) Мактуби огоҳкунанда; 

$D) Мактуби тасдиқкунанда; 

$E) Мактуб- даъватнома; 

 

@168.Гирандаро дар бораи ягон факт ва ё чорабинӣ хабардор 

мекунад. Кадом навъи мактуб аст: 

$A) Мактуби ҳамроҳӣ; 

$B) Мактуб- даъватнома; 

$C) Мактуби огоҳкунанда; 

$D) Мактуби тасдиқкунанда; 

$E) Мактуби иттилоотӣ; 

 

@169.Барои гирандаи мушаххас тариб дода мешавад ва бештар 

ҷавоб ба дархост мебошад. Кадом навъи мактуб аст: 

$A) Мактуби ҳамроҳӣ; 

$B) Мактуб- даъватнома; 

$C) Мактуби иттилоотӣ; 

$D) Мактуби тасдиқкунанда; 

$E) Мактуби огоҳкунанда; 

 

@170.Иттилоотро дар бораи он, ки ҳуҷҷати пештар тартиб дода 

шуда (масалан шартнома) эътибори худро гум накардааст, дар бар 

мегирад. Кадом навъи мактуб аст: 

$A) Мактуби ҳамроҳӣ; 

$B) Мактуб- даъватнома; 

$C) Мактуби иттилоотӣ; 

$D) Мактуби огоҳкунанда; 

$E) Мактуби тасдиқкунанда; 

 

@171.Нишондодро дар бораи наздик шудани мӯҳлати иҷрои ягон 

ӯҳдадорӣ ва ё гузаронидани чорабиниҳо дар бар мегирад. Кадом 

навъи мактуб аст: 

$A) Мактуби ҳамроҳӣ; 

$B) Мактуб- даъватнома; 



$C) Мактуби иттилоотӣ; 

$D) Мактуби огоҳкунанда; 

$E) Мактуби хотиррасонӣ; 

 

@172.Ҳуҷҷатҳоеанд, ки тавсиф ва тасдиқи ин ё он фактҳо ва 

рӯйдодҳоро дар бар мегиранд. Ба кадом ҳуҷҷат нигаронида 

шудааст: 

$A) Аризаҳо; 

$B) Баёнотҳо; 

$C) Гузоришномаҳо; 

$D) Пешниҳодҳо; 

$E) Маълумотномаҳо; 

 

@173.Маълумотномаҳо чанд хел мешавад: 

$A) 6; 

$B) 5; 

$C) 4; 

$D) 3; 

$E) 2; 

 

@174.Маълумотномаҳое, ки факти ҳуқуқиро тасдиқ мекунанду ба 

шахсони ҳақиқию ҳуқуқӣ дода мешаванд. Ба кадом навъи 

маълумотномаҳо тааллуқ дорад: 

$A) Даҳум; 

$B) Дуюм; 

$C) Сеюм; 

$D) Шашум; 

$E) Якум; 

 

@175.Маълумотномаҳое, ки хусусияти иттилоотӣ дошта, тавсифи 

фактҳо ва рӯйдодҳоро дар бар мегиранд ва аз рӯи дархост ё дастури 

шахсони мансабдору ташкилотҳои болоӣ тартиб дода мешаванд. 

Ба кадом навъи маълумотномаҳо тааллуқ дорад: 

$A) Даҳум; 

$B) Якум; 

$C) Сеюм; 

$D) Шашум; 

$E) Дуюм; 



 

@176.Ҳуҷҷатест, ки ба роҳбари ҳамин муассиса ва ё муассисаи болоӣ 

пешниҳод шудаасту бо хулосаҳо ва таклифҳои тартибдиҳанда 

баёни ботафсили ягон масъаларо дар бар мегирад. Ба кадом ҳуҷҷат 

нигаронида шудааст: 

$A) Баёнот; 

$B) Ариза; 

$C) Дархост; 

$D) Пешниҳод; 

$E) Гузоришнома; 

 

@177.Ҳуҷҷатест, ки мазмуни нуктаҳои алоҳидаи ҳуҷҷати асосӣ 

(нақша, ҳисобот)- ро маънидод мекунад ва ё сабабҳои ягон 

рӯйдодро мефаҳмонад. Ба кадом ҳуҷҷат нигаронида шудааст: 

$A) Гузоришнома; 

$B) Ариза; 

$C) Дархост; 

$D) Пешниҳод; 

$E) Баёнот; 

 

@178.Ҳуҷҷати тартибдодаи як чанд шахсест, ки факт, рӯйдод ва 

амали муқарраршударо тасдиқ мекунад. Ба кадом ҳуҷҷат 

нигаронида шудааст: 

$A) Гузоришнома; 

$B) Ариза; 

$C) Дархост; 

$D) Пешниҳод; 

$E) Санад; 

 

@179.Ҳуҷҷатест, ки онро ташкилот ва ё муассиса ба шахсони 

ваколатдор барои аз шахсони муайян гирифтани сарватҳои моддӣ 

медиҳад. Ба кадом ҳуҷҷат нигаронида шудааст: 

$A) Гузоришнома; 

$B) Ариза; 

$C) Дархост; 

$D) Пешниҳод; 

$E) Ваколатнома; 

 



@180.Ҳуҷҷати хаттиест, ки ягон амали иҷрошуда, аксар вақт аз 

муассиса ва ё шахси алоҳида гирифтани пул ва ё сарватҳои 

моддиро тасдиқ мекунад, ба кадом ҳуҷҷат нигаронида шудааст: 

$A) Баёнот; 

$B) Ариза; 

$C) Дархост; 

$D) Ваколатнома; 

$E) Забонхат; 

 

@181.Созишномаи ду ва ё зиёда тарафҳо, ки ба муқарраркунӣ, 

тағйирдиҳӣ ва ё қатъкунии ҳуқуқу ӯҳдадориҳои шаҳрвандон 

равона карда шудааст, ба кадом ҳуҷҷат нигаронида шудааст: 

$A) Баёнот; 

$B) Ариза; 

$C) Дархост; 

$D) Ваколатнома; 

$E) Шартнома; 

 

@182.Барқия ва факсҳо дар чанд нусха чоп карда, ба онҳо 

иҷрокунанда манзурӣ мегузорад: 

$A) 6; 

$B) 5; 

$C) 4; 

$D) 3; 

$E) 2; 

 

@183.Брои интиқоли маълумот ба воситаи телефон истифода 

мешавад. Сухан дар бораи кадом ҳуҷҷат аст: 

$A) Шартнома; 

$B) Ариза; 

$C) Дархост; 

$D) Ваколатнома; 

$E) Телефонограмма; 

 

@184.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муроҷиати 

шаҳрвандон» кай қабул шудааст: 

$A) 18 ноябри соли 2003 №554 қабул шудааст; 

$B) 17 марти соли 2007 №234 қабул шудааст; 



$C) 19 августи соли 1999 №453 қабул шудааст; 

$D) 24 сентябри соли 2017 №724 қабул шудааст; 

$E) 14 декабри соли 1996 №343 қабул шудааст; 

 

@185.Ташкили гардиши ҳуҷҷатҳо дар дастгоҳи идоракунӣ: 

$A) Фардӣ, гурӯҳӣ, шахсӣ; 

$B) Шахсӣ-шањрвандӣ; 

$C) Гурӯҳӣ, фардӣ, шахсӣ; 

$D) Фардӣ, гурӯҳӣ, фардӣ,; 

$E) Дохила, ворида, содира; 

 

@186.«Қонунҳои Ҳамураппи» аз чанд модда иборат аст: 

$A) 100; 

$B) 500; 

$C) 550; 

$D) 100; 

$E) 282; 

 

@187.Сутун бо қонунҳои Ҳамураппи кай ва дар куҷо кашф 

гардидаанд: 

$A) Соли 1900 дар Мисри қадим; 

$B) Нимаи дуюми асри XVII дар Ҳиндустон; 

$C) Солҳои 70- уми асри гузашта дар соҳили Амударё; 

$D) Соли 1890 дар кӯҳи Бесутун; 

$E) Соли 1901 аз тарафи бостоншиносони фаронсавӣ ҳангоми 

кофтуковҳо дар шаҳри Сузӣ- пойтахти давлати Элам; 

 

@188.Коргузорӣ дар дарбори Сомониён бо кадом забон сурат 

мегирифт: 

$A) Бо забони туркӣ; 

$B) Бо забони суғдӣ; 

$C) Бо забони бохтарӣ; 

$D) Бо забони арабӣ; 

$E) Бо забони форсии дарӣ; 

 

@189.Вазифаҳои ҳуҷҷатро нишон диҳед: 

$A) Амалӣ ва назариявӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, маданӣ; 

$B) Иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, маданӣ; 



$C) Тарбиявӣ, ахлоқӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, маданӣ; 

$D) Идоракунӣ, аграрӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, маданӣ; 

$E) Робита, идоракунӣ, ҳуқуқӣ, баҳисобгирӣ; 

 

@190.Ҳуҷҷате, ки барои ҳалли масъалаҳои дохилии мақомоти 

давлатӣ таҳия мешавад ва аз муассиса берун намебарояд, чӣ ном 

дорад: 

$A) Ҳуҷҷати воридотӣ; 

$B) Ҳуҷҷати содиротӣ; 

$C) Ҳуҷҷати шахсӣ; 

$D) Ҳуҷҷати меъёрӣ; 

$E) Ҳуҷҷати дохилӣ; 

 

@191.Номи намуди ҳуҷҷат дар кадом ҳуҷҷат навишта намешавад: 

$A) Дар фармон; 

$B) Дар тақриз; 

$C) Дар амр; 

$D) Дар эълон; 

$E) Дар мактуб; 

 

@192.Ҳарфи «Н» дар кунҷи болоии тарафи чапи ҳуҷҷат ба чӣ 

далолат мекунад: 

$A) Ба он ки ҳуҷҷат нусхаи дуюм аст; 

$B) Ба он ки ҳуҷҷат нодуруст таҳия шудааст; 

$C) Ба он ки ҳуҷҷат нусхаи аслӣ аст; 

$D) Ба он ки ҳуҷҷат барои несткунӣ супорида шудааст; 

$E) Ба он ки ҳуҷҷат дар назорат гузошта шудааст; 

 

@193.Санади меъёрии ҳуқуқии Бонки миллӣ дар кадом шакл 

бароварда мешавад: 

$A) Амр; 

$B) Фармон; 

$C) Қоида; 

$D) Қонун; 

$E) Қарор; 

 

@194.«Ҳуҷҷатнигорӣ дар фаъолияти судҳои иқтисодӣ» муаллифони 

китоб киҳо мебошанд: 



$A) Бобозода Б., Раҷабзода Т.; 

$B) Авлиёқулов Р., Асрорзода С.; 

$C) Диловаром М., Қурбонов С.; 

$D) Ёрзод Ҳ., Қувватова Д.; 

$E) Табаров Н., Ғуломов О.; 

 

@195.«Асосҳои коргузорӣ» муаллифони китоб киҳо мебошанд: 

$A) Насруллоев М., Бобомуродов Ш.; 

$B) Насруллоев М., Муллоев Д.М.; 

$C) Диловаром М., Қурбонов С.; 

$D) Меҳронаи Музафар, Нурзода А.; 

$E) Тоҳирова И.Г., Анзорова Т.А.; 

 

@196.«Коргузори ва дафтардорӣ» муаллифи китоб ки мебошад: 

$A) Алиёрзода С.; 

$B) Баротов М.; 

$C) Баротов Н.; 

$D) Амирхонов Б.; 

$E) Қодиров Б.; 

 

@197.«Дастури санаднигорӣ» муаллифи китоб ки мебошад: 

$A) Табаров Б.; 

$B) Нурзода И.; 

$C) Ошуров А.; 

$D) Раҳмонов Ҳ.; 

$E) Ёрзод Ҳ.; 

 

@198.«Коргузорӣ дар мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» 

муаллифони китоб киҳо мебошанд: 

$A) Насруллоев М., Бобомуродов Ш., Муллоев Д.М., Элбоев Б.Ҷ.; 

$B) Давлатов Худойдод, Насруллоев М., Муллоев Д.М., Элбоев Б.Ҷ.; 

$C) Ҳакимов Комронҷон, Ҳиматов А., Диловаром М., Қурбонов С.; 

$D) Мастонаи Нурулло, Насруллоев М., Муллоев Д.М., Элбоев Б.Ҷ.; 

$E) Искандаров Қ., Давлатшоева Ҳ.Қ., Муллоев Д.М., Элбоев Б.Ҷ.; 

 

@199.«Ҳуҷҷатнигорӣ» муаллифони китоб киҳо мебошанд: 

$A) Искандаров Қ., Давлатшоева Ҳ.Қ.; 

$B) Насруллоев М., Бобомуродов Ш.; 



$C) Насруллоев М., Муллоев Д.М.; 

$D) Иброҳимзода А., Ёрзод Ҳ.; 

$E) Диловаром М., Қурбонов С.; 

 

@200.Адресант: 

$A) Гиранда; 

$B) Баёнотдиҳанда; 

$C) Аризадиҳанда; 

$D) Амалҳо; 

$E) Фиристонанда; 

 

@201.Адресат: 

$A) Баёнотдиҳанда; 

$B) Аризадиҳанда; 

$C) Амалҳо; 

$D) Фиристонанда; 

$E) Гиранда; 

 

@202.Аз нав ба вуҷуд овардан. Аа хотир овардан, аз нав барқарор 

кардан, дар нусха такрор кардан: 

$A) Гиранда; 

$B) Баёнотдиҳанда; 

$C) Аризадиҳанда; 

$D) Азнавбақайдгирӣ; 

$E) Азнавбавуҷудоварӣ; 

 

@203.Розигӣ ба пешниҳоди бастани қарордод ва шартнома бо 

шартҳое, ки дошта шуда бо тартиби муайян тасдиқ карда мешавад: 

$A) Гиранда; 

$B) Аломатҳо; 

$C) Арздошт; 

$D) Амалҳо; 

$E) Аксепт; 

 

@204.Нишон додани ягон хел амал, фаъолият, ҳамчунин худи нерӯ, 

амал кардани ягон чиз: 

$A) Гиранда; 

$B) Диҳанда; 



$C) Раванда; 

$D) Созанд; 

$E) Амалҳо; 

 

@205. Қароре, ки аз рӯи масъалаи муҳокимашуда, анҷуман, 

конфронс ва ғайра қабул намудаанд: 

$A) Амри роҳбар; 

$B) Амри ҷонишин; 

$C) Амри Президент; 

$D) Амри раиси вилоят; 

$E) Амри хаттӣ; 

 

@206.Нишондоди хаттии роҳбар ба иҷрокунанда дар бораи 

хусусият ва мӯҳлатҳои иҷро кардани ҳуҷҷат: 

$A) Амри Парламент дар ҳуҷҷат; 

$B) Амри шифоҳии раиси ноҳия; 

$C) Амри ректори донишкада; 

$D) Амри шифоҳии кормандон; 

$E) Амри хаттӣ дар ҳуҷҷат; 

 

@207.Ин ҳуҷҷатест, ки саволҳоро дар мавзӯи муайян ва ҷавобҳоро 

ба онҳо дар бар мегирад: 

$A) Гиранда; 

$B) Диҳанда; 

$C) Раванда; 

$D) Созанд; 

$E) Анкета; 

 

@208.Мазмуни мухтасари сарчашма: 

$A) Гиранда; 

$B) Баёнотдиҳанда; 

$C) Аризадиҳанда; 

$D) Азнавбақайдгирӣ; 

$E) Аннотатсия; 

 

@209.Ҳуҷҷати ба номи роҳбарият фиристода шудаест, ки дар он 

ягон хел масъала бо хулосаҳо ва таклифҳои тартибдиҳанда баён 

карда мешавад: 



$A) Гиранда; 

$B) Диҳанда; 

$C) Раванда; 

$D) Созанд; 

$E) Арзнома; 

 

@210.Ҳуҷҷатест, ки хоҳиш ва ё таклифи шахс (шахсон)-ро ба 

муассиса ва шахси мансабдор (масалан ариза дар бораи ба кор 

қабул намудан, ариза дар бораи додани рухсатӣ ва ғайра) дар бар 

мегирад: 

$A) Гиранда; 

$B) Диҳанда; 

$C) Раванда; 

$D) Созанд; 

$E) Ариза; 

 

@211.Аз ҳама муҳимтар, асосӣ. Аз рӯи вазифа калон, умуман шахсе, 

ки ба ягон кор роҳбарӣ мекунад: 

$A) Гиранда; 

$B) Диҳанда; 

$C) Раванда; 

$D) Созанд; 

$E) Асосӣ; 

 

@212.Нуқтаи назарест, ки аз он ҷустуҷӯи ҳуҷҷат ва ё ҷудо намудани 

маълумоти зарурӣ сурат мегирад: 

$A) Гиранда; 

$B) Баёнотдиҳанда; 

$C) Аризадиҳанда; 

$D) Амалҳо; 

$E) Аспект; 

 

@213.Ҳуҷҷате, ки мазмуни нуқтаҳои алоҳидаи ҳуҷҷати асосӣ (нақша, 

ҳисобот, лоиҳа)-ро маънидод мекунад. Ахбороти ба шахси болоии 

мансабдор пешниҳод кардаи шахси мансабдор, ки ягон хел амал, 

факт, ҳодисаро маънидод мекунад: 

$A) Гиранда; 

$B) Диҳанда; 



$C) Раванда; 

$D) Созанд; 

$E) Баёнот; 

 

@214.Дар формаи бақайдгирӣ (китобҳо, варақчаҳо ва ғайра) 

навиштани маълумоти мухтасар дар бораи ҳуҷҷат ва дар ҳуҷҷат 

гузоштани шохиси коргузорӣ, таърихи рӯзи бақайдгирӣ: 

$A) Амри Парламент дар ҳуҷҷат; 

$B) Амри шифоҳии раиси ноҳия; 

$C) Амри ректори донишкада; 

$D) Амри шифоҳии кормандон; 

$E) Бақайдгирии ҳуҷҷатҳо; 

 

@215.Ведомости умумӣ дар бораи то ба рӯзи муайян дар кадом 

ҳолат будани воситаҳои даромаду сарфи корхонаро дар бар 

мегирад: 

$A) Гиранда; 

$B) Диҳанда; 

$C) Раванда; 

$D) Созанд; 

$E) Баланс; 

 

@216.Номи дастҷамъии ҳуҷҷатҳои мазмунашон ҳархела, ки бо 

телеграф фиристода шудаанд: 

$A) Гиранда; 

$B) Диҳанда; 

$C) Раванда; 

$D) Созанд; 

$E) Барқия; 

 

@217.Ҳуҷҷате, ки самтҳои асосии кори муассиса ва ё корхонаро дар 

давраи муайян (барномаи истеҳсолӣ) ва ё давраҳо, мӯҳлатҳои 

амалигардонии корҳо, санҷишҳои калонро маънидод мекунад: 

$A) Гиранда; 

$B) Диҳанда; 

$C) Раванда; 

$D) Созанд; 

$E) Барнома; 



 

@218.Қатъ кардани фаъолияти ягон чиз. Барҳам додани ягон чиз: 

$A) Гиранда; 

$B) Баёнотдиҳанда; 

$C) Аризадиҳанда; 

$D) Амалҳо; 

$E) Барҳамдиҳӣ; 

 

@219.Қисми айнани матни ҳуҷҷат, ки дар бойгонӣ нигоҳ дошта 

мешавад: 

$A) Амри Парламент дар ҳуҷҷат; 

$B) Амри шифоҳии раиси ноҳия; 

$C) Амри ректори донишкада; 

$D) Бақайдгирии ҳуҷҷатҳо; 

$E) Беруннависи бойгонӣ; 

 

@220.Муассиса, утоқи (дар корхона) нигоҳдории ҳуҷҷатҳои пешина, 

қадима: 

$A) Гиранда; 

$B) Диҳанда; 

$C) Раванда; 

$D) Созанд; 

$E) Бойгонӣ; 

 

@221.Нусхаи қисми матни ҳуҷҷатӣ: 

$A) Гиранда; 

$B) Баёнотдиҳанда; 

$C) Аризадиҳанда; 

$D) Барҳамдиҳӣ; 

$E) Беруннавис; 

 

@222.Варақи сафеди тоза бо матни қисман чопшуда ва фосилаҳое, 

ки бо иттилооти зарурӣ пур карда мешавад (масалан варақаи 

анкета): 

$A) Гиранда; 

$B) Диҳанда; 

$C) Раванда; 

$D) Созанд; 



$E) Бланк; 

 

@223.Бо як овоз қабул кардашуда, мақбули ҳама: 

$A) Бо сад овоз; 

$B) Бо чор овоз; 

$C) Бо се овоз; 

$D) Бо ду овоз; 

$E) Бо як овоз; 

 

@224.Фасли китоб, мақола: 

$A) Гиранда; 

$B) Диҳанда; 

$C) Раванда; 

$D) Созанд; 

$E) Боб; 

 

@225.Китобчаи начандон калони мазмунаш одатан ҷамъиятию 

сиёсӣ ва ё илмию оммавӣ: 

$A) Гиранда; 

$B) Диҳанда; 

$C) Раванда; 

$D) Созанд; 

$E) Брошюра; 

 

@226.Ҳуҷҷатест, ки ба пешниҳодкунанда барои аз номи 

ваколатномадиҳанда иҷро намудани ягон хел амал ваколат 

медиҳад: 

$A) Беруннавис; 

$B) Баёнотдиҳанда; 

$C) Аризадиҳанда; 

$D) Барҳамдиҳӣ; 

$E) Ваколатнома; 

 

@227.Варақа барои алоҳида ба қайд гирифтани ҳуҷҷатҳо, ки имзо ва 

мавзӯи мактубро дар бар мегирад: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 

$B) Фасли китоб, мақола; 

$C) Китобчаи начандон калон; 



$D) Ваколатномадиҳанда; 

$E) Варақаи назораткунӣ; 

 

@228.Маҷмӯи маълумотҳои ҳатмии ҳуҷҷат (муаллиф, гиранда, 

таърихи рӯз, сарлавҳа, мазмун ва ғайра), ки бо мунтазамии 

муқарраркардашуда ҷойгир шудаанд: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 

$B) Фасли китоб, мақола; 

$C) Китобчаи начандон калон; 

$D) Варақаи назораткунӣ; 

$E) Варақаи хизматии ҳуҷҷат; 

 

@229.Варақчае, ки барои дар коргузории муассиса ба қайд 

гирифтани ҳуҷҷатҳо пешниҳод шудааст: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 

$B) Варақаи хизматии ҳуҷҷат; 

$C) Китобчаи начандон калон; 

$D) Варақаи назораткунӣ; 

$E) Варақчаи бақайдгирӣ; 

 

@230.Номгӯйи ягон хел маълумоте (иттилооте), ки мувофиқи 

тартиби муайян ҷойгир шудаанд, ведомости пардохт, ведомости 

гардиши пул ё мол ва ғайра) воситаҳои даромаду сарфи корхона: 

$A) Беруннавис; 

$B) Баёнотдиҳанда; 

$C) Аризадиҳанда; 

$D) Барҳамдиҳӣ; 

$E) Ведомост; 

 

@231.Гардиши ҳуҷҷатҳо дар муассиса аз лаҳзаи ба даст овардан ва ё 

офаридани онҳо то ба охир расидани иҷро ва ё фиристодан. 

Шумораи ҳуҷҷатҳои воридшаванда, дохилӣ ва фиристодашавандаи 

муассиса дар давраи муайяни вақт: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 

$B) Варақаи хизматии ҳуҷҷат; 

$C) Варақчаи бақайдгирӣ; 

$D) Варақаи назораткунӣ; 

$E) Гардиши ҳуҷҷатҳо; 



 

@232.Ҳуҷҷати матниест, ки чун қоида нақшаи корро бо 

нишондиҳандаҳои аниқи нормаҳо ва вақти иҷрокунӣ ифода 

мекунад: 

$A) Гиранда; 

$B) Диҳанда; 

$C) Раванда; 

$D) Созанд; 

$E) График; 

 

@233.Қайдест, ки ба хусусият ва ё тарзи махсуси фиристодани 

мукотиботи корӣ (махфӣ, таъҷилӣ, набояд ошкор шавад, шахсан) 

ишора мекунад: 

$A) Гиранда; 

$B) Диҳанда; 

$C) Раванда; 

$D) График; 

$E) Гриф; 

 

@234.Лаҳзаи алоҳида, зинаи ягон хел раванд: 

$A) Гиранда; 

$B) Гриф; 

$C) Раванда; 

$D) График; 

$E) Давра; 

 

@235.Сабаби барангезида, баҳона барои иҷро намудани ягон хел 

амал. Далел ба фоидаи ягон чиз дар пешниҳодот нишон дода 

шудааст: 

$A) Гиранда; 

$B) Гриф; 

$C) Давра; 

$D) График; 

$E) Далел; 

 

@236.Дархости ҳуҷҷате, ки ягон чизеро мепурсад; талабот, 

манфиатҳо: 

$A) Гиранда; 



$B) Далел; 

$C) Давра; 

$D) График; 

$E) Дархост; 

 

@237.Маҷмӯи кормандони муассиса, ташкилоти ягон соҳаи 

идоракунӣ: 

$A) Дархост; 

$B) Далел; 

$C) Давра; 

$D) График; 

$E) Дастгоҳ; 

 

@238.Хабари расмӣ ба шахси алоҳида бо таклифи ба ягон ҷой ҳозир 

шудан ва ё ба муассиса барои фиристодани намояндаи худ: 

$A) Дархост; 

$B) Далел; 

$C) Давра; 

$D) Дастгоҳ; 

$E) Даъватнома; 

 

@239.Ҳуҷҷатҳое, ки ба ягон хел парванда дахл дорад: 

$A) Дархост; 

$B) Далел; 

$C) Давра; 

$D) Дастгоҳ; 

$E) Досе; 

 

@240.Касеро ба ҳайати ягон чиз дохил намудан, ба вазифа таъин 

кардан, ягон чизро ба ҳисоби касе навиштан: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 

$B) Варақаи хизматии ҳуҷҷат; 

$C) Варақчаи бақайдгирӣ; 

$D) Варақаи назораткунӣ; 

$E) Дохил кардан; 

 

@241.Унсури ҳатмии ҳуҷҷати хизматӣ: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 



$B) Варақаи хизматии ҳуҷҷат; 

$C) Варақчаи бақайдгирӣ; 

$D) Варақаи назораткунӣ; 

$E) Реквизитҳои коргузорӣ; 

 

@242.Унсури ҳатмии иттилоотӣ (муаллиф, таърихи рӯз ва ғайра), ки 

ба ин ё он намуди ҳуҷҷати хаттӣ хос мебошад: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 

$B) Варақаи хизматии ҳуҷҷат; 

$C) Варақчаи бақайдгирӣ; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Реквизитҳои коргузории ҳуҷҷат; 

 

@243.Корхона, муассиса: 

$A) Дархост; 

$B) Далел; 

$C) Давра; 

$D) Дастгоҳ; 

$E) Идора; 

 

@244.Имзои шахси мансабдор ва ё муаллифи ҳуҷҷат, ки ҳақиқӣ 

будани онро тасдиқ мекунад ва ё ба ҳуҷҷат хотима мебахшад: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 

$B) Варақаи хизматии ҳуҷҷат; 

$C) Варақчаи бақайдгирӣ; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Имзо дар рӯи ҳуҷҷат; 

 

@245.Шохисмонӣ: 

$A) Дархост; 

$B) Далел; 

$C) Давра; 

$D) Дастгоҳ; 

$E) Шохисдиҳӣ; 

 

@246.Рақамаи тартибии парванда аз рӯи номенклатура ва ифодаи 

шартии қисми структурии муассиса, ки дар муқоваи парванда 

гузошта мешавад: 



$A) Варақаи бақайдгирӣ; 

$B) Варақаи хизматии ҳуҷҷат; 

$C) Варақчаи бақайдгирӣ; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Шохиси парванда; 

 

@247.Ифодаи шартӣ (рақамӣ, ҳуруфӣ, муҷовир), ки онро тақсимоти 

таснифии схемаи тасниф медиҳад ва он дар карточкаҳои 

феҳрастҳои тартибӣ ва феҳрастҳои дигар гузошта мешавад. Ҳам 

дар ҳуҷҷатҳо ва ҳам дар парвандаҳо гузошта шуданааш мумкин аст: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 

$B) Варақаи хизматии ҳуҷҷат; 

$C) Шохиси парванда; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Шохиси тасниф; 

 

@248.Ифодаи шартиест, ки ба ҳуҷҷат дар рафти баҳисобгирӣ 

(бақайдгирӣ) ва иҷро шудан дода мешавад: 

$A) Дархост; 

$B) Далел; 

$C) Давра; 

$D) Дастгоҳ; 

$E) Шохис; 

 

@249.Шабакаи ҷаҳонии тақсимшудаест, ки дар миқёси ҷаҳон аз 

шумораи бениҳоят зиёди компютерҳо иборат аст: 

$A) Дархост; 

$B) Далел; 

$C) Давра; 

$D) Дастгоҳ; 

$E) Интернет; 

 

@250.Ҳамон чизе, ки дар он ягон чиз баён ва ё ифода мешавад: 

$A) Шохис; 

$B) Далел; 

$C) Давра; 

$D) Дастгоҳ; 

$E) Ифода; 



 

@251.Дараҷаи ба ягон хел намуди меҳнат кор омадан. Касб, ихтисос: 

$A) Шохис; 

$B) Далел; 

$C) Ифода; 

$D) Дастгоҳ; 

$E) Ихтисос; 

 

@252.Ба ягон кас дар бораи ягон чорабинӣ иштирок намудан 

додани иҷозат ва ё барои истифодаи ягон чиз ё ба ягон ҷо ворид 

шудан иҷозат додан умуман ба ягон чиз иҷозат додан: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 

$B) Шохиси тасниф; 

$C) Шохиси парванда; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Иҷозат додан; 

 

@253.Иҷро намудан. сариштакор, шахси супоришҳоро хуб 

иҷрокунанда. Кайдҳои махсус, қайдҳо дар бораи дараҷаи махфият 

ва хатмӣ будани иҷрои ҳуҷҷатҳо: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 

$B) Варақаи хизматии ҳуҷҷат; 

$C) Шохиси парванда; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Иҷрокунанда; 

 

@254.Шартнома дар бораи муқаррар намудан, тағйир додан ва ё 

қатъ намудани муносибатҳои ҳуқуқӣ: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 

$B) Иҷрокунанда; 

$C) Шохиси парванда; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Қарордод; 

 

@255.Санади қонуниест, ки онро ҳукуматҳо дар доираи салоҳияти 

худ барои ҳалли масъалаҳои бештар муҳим бо тартиби машваратӣ 

дар колегияи машваратӣ қабул мекунанд: 

$A) Қарордод; 



$B) Иҷрокунанда; 

$C) Шохиси парванда; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Қарор; 

 

@256.Равшан, бечунучаро, ба маънидодкуниҳои дигархела 

роҳнадиҳанда. Қатъӣ, ба эътироз роҳнадиҳанда: 

$A) Қарордод; 

$B) Иҷрокунанда; 

$C) Шохиси парванда; 

$D) Қарор; 

$E) Қатъӣ; 

 

@257.Дастгирӣ, кафолат, таъмин: 

$A) Қарордод; 

$B) Иҷрокунанда; 

$C) Қатъӣ; 

$D) Қарор; 

$E) Кафолат; 

 

@258.Муассисае, ки асарҳои чопӣ ва хаттиро барои истифодаи 

ҷамъиятӣ нигоҳ медоранд ва ҳамчунин кори маълумотдиҳию 

китобшиносиро иҷро мекунад: 

$A) Қарордод; 

$B) Кафолат; 

$C) Қатъӣ; 

$D) Қарор; 

$E) Китобхона; 

 

@259.Гурӯҳи шахсон ва ё дар назди ягон муассиса мақоми аз гурӯҳи 

шахсон иборатбудаю ваколати махсусдошта, ҳамчунин муассисаи 

таъиноти махсусдошта: 

$A) Қарордод; 

$B) Кафолат; 

$C) Қатъӣ; 

$D) Қарор; 

$E) Комиссия; 

 



@260.Лифофаи ширеш кардашудаи қоғаз барои мактубҳо, қоғазҳо: 

$A) Қарордод; 

$B) Кафолат; 

$C) Қатъӣ; 

$D) Қарор; 

$E) Конверт; 

 

@261.Аз таъсиррасонии вайронкунандаи муҳити беруна ҳифз 

намудани ҳуҷҷат: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 

$B) Варақаи хизматии ҳуҷҷат; 

$C) Шохиси парванда; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Консерватсияи ҳуҷҷат; 

 

@262.Пеш бурдани корҳои дафтардорӣ, маҷмӯи корҳо оид ба 

ҳуҷҷатноккунии фаъолияти муассисаҳо ва оид ба ташкил кардани 

ҳуҷҷатҳо дар онҳо: 

$A) Қарордод; 

$B) Кафолат; 

$C) Қатъӣ; 

$D) Қарор; 

$E) Коргузорӣ; 

 

@263.Маблағи ба смета дохил кардашудаест, ки дар доираи он 

хароҷоти зарурати муайян иҷозат дода шудааст: 

$A) Қарордод; 

$B) Кафолат; 

$C) Қатъӣ; 

$D) Қарор; 

$E) Кредит; 

 

@264.Ҳуҷҷатест, ки андозаи интиҳоии маблағгузориҳои пулӣ, 

фиристодани материалҳо ва ғайраро аз фондҳои давлатӣ муайян 

мекунад: 

$A) Қарордод; 

$B) Кафолат; 

$C) Кредит; 



$D) Қарор; 

$E) Лимит; 

 

@265.Варианти пешакии ҳуҷҷат, ки барои муҳокима пешниҳод 

карда шудааст: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 

$B) Варақаи хизматии ҳуҷҷат; 

$C) Шохиси парванда; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Лоиҳаи ҳуҷҷат; 

 

 

@266.Маводи ибтидоӣ, фиристодашаванда: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 

$B) Лоиҳаи ҳуҷҷат; 

$C) Шохиси парванда; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Маводи ибтидоӣ; 

 

 

@267.Маъно, ҳамон чизе, ки рӯйдод, мафҳум, предмети мазкур 

маънои онро дорад. Муҳимӣ, бузургӣ, мақом: 

$A) Қарордод; 

$B) Кафолат; 

$C) Лимит; 

$D) Қарор; 

$E) Мазмун; 

 

@268.Имзо ва мӯҳр: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 

$B) Лоиҳаи ҳуҷҷат; 

$C) Шохиси парванда; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Мазмуни шаҳодатнома; 

 

@269.Мактубе, ки аз як манбаъ ба якчанд нишонӣ равон карда 

шудааст: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 



$B) Лоиҳаи ҳуҷҷат; 

$C) Шохиси парванда; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Мактуби дастурӣ; 

 

@270.Мактуби эътирозӣ, ки онро ҷониби айбдор дар ҳолати иҷро 

накардани шартномаҳои пештар имзонамудааш ва ҳаргуна 

ӯҳдадориҳояш фиристодааст: 

$A) Мактуби дастурӣ; 

$B) Лоиҳаи ҳуҷҷат; 

$C) Шохиси парванда; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Мактуби даъвогарӣ; 

 

@271.Номгӯйи дастҷамъии ҳуҷҷатҳои мазмунашон хархела, ки 

ҳамчун воситаи мукотиба (муомила)-и байни муассисаҳо ва ё 

шахсони алоҳида хизмат мекунад: 

$A) Қарордод; 

$B) Кафолат; 

$C) Мазмун; 

$D) Қарор; 

$E) Мактуб; 

 

@272.Мактубча дар бораи иҷро намудани ягон кор, ки онро шахси 

мансабдор ба шахси дигари мансабдор мефиристад: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 

$B) Лоиҳаи ҳуҷҷат; 

$C) Мактуби дастурӣ; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Мактубчаи хизматӣ; 

 

@273.Маҳорате, ки ба воситаи машқкуниҳо, одат кор карда шудааст: 

$A) Мактуб; 

$B) Кафолат; 

$C) Мазмун; 

$D) Қарор; 

$E) Малака; 

 



@274.Шахси ягон чиз диққатдиҳанда ва ё мароқ зоҳиркунанда. 

Шахсе, ки бо манфиатҳои амалӣ, моддиаш бо ягон кор алоқаманд 

аст: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 

$B) Лоиҳаи ҳуҷҷат; 

$C) Мактуби дастурӣ; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Манфиатдор; 

 

@275.Ҳуҷҷати бо ёрии мошин хондашаванда, ҳуҷҷате, ки 

истифодаи он татбиқ намудани воситаҳои махсус таъиншудаи 

техникиро талаб мекунад: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 

$B) Мактубчаи хизматӣ; 

$C) Мактуби дастурӣ; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Матни мошинхон; 

 

@276.Нашрияи даврӣ дар шакли китобча, ки мақолаҳо, асарҳои 

ҳаргуна муаллифонро дар бар мегирад, ҳамчунин китобчаи 

алоҳидаи ҳамин гуна нашрия: 

$A) Мактуб; 

$B) Кафолат; 

$C) Мазмун; 

$D) Малака; 

$E) Маҷалла; 

 

@277. Мувофиқ омадани ягон чиз: 

$A) Мактуб; 

$B) Маҷалла; 

$C) Мазмун; 

$D) Малака; 

$E) Маҷмӯъ; 

 

@278.Маҷлиси аъзоёни ягон ташкилот барои муҳокима намудани 

ягон масъала: 

$A) Мактуб; 

$B) Маҷалла; 



$C) Мазмун; 

$D) Малака; 

$E) Машварат; 

 

@279.Ҳуҷҷатест, ки маҷмӯи ягон хел маълумот, ахборро дар бар 

мегирад, ахбороте, ки ингуна маълумотҳоро ҷамъ мекунад: 

$A) Мактуб; 

$B) Машварат; 

$C) Мазмун; 

$D) Малака; 

$E) Маълумот; 

 

@280.Ҳуҷҷате, ки тавсиф ва тасдиқи ин ё он факт ва ё ҳодисаҳоро 

дар бар мегирад. Ҳуҷҷате, ки фактҳои хусусияти тарҷумаи ҳолӣ ва 

ё хизматӣ доштаро тасдиқ мекунад: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 

$B) Лоиҳаи ҳуҷҷат; 

$C) Мактуби дастурӣ; 

$D) Манфиатдор; 

$E) Маълумотнома; 

 

@281.Маълумотномаи мувофиқи тартиби муайян тасдиқ карда 

шудаест дар бораи маълумотҳо оид ба масъала мавзӯъ, мазмун ва ё 

маълумотҳои тарҷумаи ҳол, ки дар мамаводҳои ҳуҷҷатии бойгонӣ 

мавҷуданд: 

$A) Матни мошинхон; 

$B) Мактубчаи хизматӣ; 

$C) Мактуби дастурӣ; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Маълумотномаи бойгонӣ; 

 

@282.Маънидод намудан. Ҳамон чизе, ки маънидод карда шудааст, 

гуфта ва ё навишта шудааст: 

$A) Варақаи бақайдгирӣ; 

$B) Лоиҳаи ҳуҷҷат; 

$C) Мактуби дастурӣ; 

$D) Манфиатдор; 

$E) Маънидодкунӣ; 



 

@283.Маҷмӯи методҳои ягон чизро омӯзонидан, ягон чизро амалан 

иҷро кардан: 

$A) Мактуб; 

$B) Машварат; 

$C) Мазмун; 

$D) Малака; 

$E) Методика; 

 

@284.Сохторҳое, ки бо ду компютер имконияти бо ҳамдигар ба 

воситаи хатти телефон алоқа намуданро медиҳад. Сигнали 

аналогиро ба сигнали рақамӣ табдил медиҳад (модем-модемсоз-

демодемсоз): 

$A) Мактуб; 

$B) Машварат; 

$C) Мазмун; 

$D) Малака; 

$E) Модем; 

 

@285.Ба муаллиф тааллуқ доштани асар, ихтироъ: 

$A) Мактуб; 

$B) Машварат; 

$C) Мазмун; 

$D) Малака; 

$E) Муаллифӣ; 

 

@286.Имзое, ки факти бо ҳуҷҷат шинос шудани шахси мансабдорро 

тасдиқ мекунад: 

$A) Муаллифӣ; 

$B) Машварат; 

$C) Мазмун; 

$D) Малака; 

$E) Манзурӣ; 

 

@287.Офарандаи асаре: 

$A) Муаллифӣ; 

$B) Манзурӣ; 

$C) Мазмун; 



$D) Малака; 

$E) Муаллиф; 

 

@288.Ташкилоте, ки ягон соҳаи кор, фаъолиятро пеш мебарад: 

$A) Муаллифӣ; 

$B) Манзурӣ; 

$C) Муаллиф; 

$D) Малака; 

$E) Муассиса; 

 

@289.Мукофотпулӣ барои хизмат, музди кор: 

$A) Муаллифӣ; 

$B) Муассиса; 

$C) Муаллиф; 

$D) Малака; 

$E) Музди кор; 

 

@290.Муассиса ё шахси алоҳидае, ки бо вай мукотиба карда 

мешавад: 

$A) Муаллифӣ; 

$B) Музди кор; 

$C) Муаллиф; 

$D) Малака; 

$E) Мухбир; 

 

@291.Номгӯйи намудҳои корҳо, хизматҳо, маҳсулот, молҳо ва ғайра 

бо нишон додани қиматҳо: 

$A) Муаллифӣ; 

$B) Музди кор; 

$C) Муаллиф; 

$D) Малака; 

$E) Нархнома; 

 

@292.Супориш - супориши нақшагии роҳбарии муассиса ба 

корхонаи тобеъ ва ё роҳбари корхона ба сех дар бораи иҷро 

намудани кори муайян: 

$A) Муаллифӣ; 

$B) Музди кор; 



$C) Муаллиф; 

$D) Малака; 

$E) Наряд; 

 

@293.Ҳуҷҷатест, ки маълумотҳоро оид ба тақсими кор дар байни 

коргарони бо тарзи корбайъ коркунанда, баҳисобгирии коркард ва 

ҳисобу китоби музди кори онҳоро дар бар мегирад: 

$A) Маълумотномаи бойгонӣ; 

$B) Мактубчаи хизматӣ; 

$C) Мактуби дастурӣ; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Сухан дар бораи наряд мервад; 

 

@294.Санади қонунгузорие, ки қоидаҳои асосии ташкил ва 

фаъолияти мақомоти давлатӣ, шуъбаҳои сохтории онҳо, ҳамчунин 

муассисаҳо, ташкилотҳо ва корхонаҳои поёниро муқаррар 

мекунад. Маҷмӯи қоидаҳое, ки соҳаи муайяни идоракунии давлатӣ, 

ҳаёти сиёсӣ, ҷамъиятӣ, фарҳангӣ ва ё ҳоҷагиро танзим мекунанд: 

$A) Муаллифӣ; 

$B) Муассиса; 

$C) Муаллиф; 

$D) Малака; 

$E) Низомнома; 

 

@295.Нишондиҳандаи ифодаҳои асосии предметӣ (мавзӯӣ), ки бо 

тартиби алифбо ҷойгир шудаанд: 

$A) Маълумотномаи бойгонӣ; 

$B) Мактубчаи хизматӣ; 

$C) Мактуби дастурӣ; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Нишондиҳандаи предметӣ; 

 

@296.Номбаркунии ботартиби номҳо, ашёҳо бо маълумотҳои 

ахборотӣ дар бораи онҳо: 

$A) Маълумотномаи бойгонӣ; 

$B) Мактубчаи хизматӣ; 

$C) Мактуби дастурӣ; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 



$E) Нишондиҳанда; 

 

@297.Ҳуҷҷате, ки барои алоқа, ба масофаи дур фиристодани 

иттилоот дар байни ду мукотиб, ки онҳо метавонанд ҳам шахсони 

ҳуқуқӣ ва ҳам шахсони воқеӣ бошанд, истифода мешавад: 

$A) Маълумотномаи бойгонӣ; 

$B) Мактубчаи хизматӣ; 

$C) Мактуби дастурӣ; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Номаи корӣ; 

 

@298.Номгӯ ҳуҷҷатҳоест, ки аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ба расмият дароварда 

шудаанд: 

$A) Муаллифӣ; 

$B) Музди кор; 

$C) Муаллиф; 

$D) Малака; 

$E) Номгӯй; 

 

@299.Номгӯй ва ё рӯйхати ба тартиб даровардашудаи номҳои 

парвандаҳое, ки дар коргузории муассиса кушода мешавад: 

$A) Маълумотномаи бойгонӣ; 

$B) Мактубчаи хизматӣ; 

$C) Мактуби дастурӣ; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Номенклатураи парвандаҳо; 

 

@300.Ҳуҷҷатҳое, ки нишондиҳандаҳои сарфи вақт, захираҳои моддӣ 

ва ё пулӣ, нишондиҳандаҳои маҳсулоти истеҳсол шудаистодаи ба 

ягон воҳид (маснуот, амалиёт ва ғайра) марбутбударо дар бар 

мегирад: 

$A) Муаллифӣ; 

$B) Муассиса; 

$C) Муаллиф; 

$D) Малака; 

$E) Нормативҳо; 

 

@301.Ҳуҷҷати расмии пурра таҳрир карда шудаест, ки бо таври 



зарурӣ тасдиқ карда шудааст. Дастнавис: 

$A) Маълумотномаи бойгонӣ; 

$B) Мактубчаи хизматӣ; 

$C) Мактуби дастурӣ; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Нусхаи аслии ҳуҷҷат; 

 

@302.Нусхаи ибтидоии ҳуҷҷат. Нусхаи ҳуҷҷат, ки барои 

нусхабардорӣ намудан маводи асосӣ мебошад: 

$A) Маълумотномаи бойгонӣ; 

$B) Мактубчаи хизматӣ; 

$C) Мактуби дастурӣ; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Нусхаи аслии ҳуҷҷат; 

 

@303.Нусхаи ҳуҷҷати набуда тартиб дода шудааст ва бо он нерӯи 

якхелаи ҳуқуқӣ дорад: 

$A) Муаллифӣ; 

$B) Муассиса; 

$C) Муаллиф; 

$D) Малака; 

$E) Нусха; 

 

@304.Ҳуҷҷате, ки бо он дар бораи ягон чиз хабар медиҳад. 

Ҳуҷҷатест, ки дар бораи чорабинии дар пешистода (маҷлиси 

машваратӣ, маҷлис, конфронс) хабар медиҳад ва таклифро дар 

барои он иштирок намудан дар бар мегирад: 

$A) Муаллифӣ; 

$B) Муассиса; 

$C) Муаллиф; 

$D) Малака; 

$E) Огоҳинома; 

 

@305.Яке аз хусусиятҳои демократияи ҳақиқӣ-иттилооти ошкоро ва 

мукаммал дар бораи ҳаргуна фаъолияти муҳими ҷамъиятӣ ва 

имконияти онро озодона ва васеъ муҳокима намудан: 

$A) Муаллифӣ; 

$B) Муассиса; 



$C) Муаллиф; 

$D) Огоҳинома; 

$E) Ошкорбаёнӣ; 

 

@306.Воҳиди дар бойгонӣ нигоҳдории ҳуҷҷатҳои хаттие, ки ба як 

ҷузъгир ҷойгир карда, шудаанд: 

$A) Ошкорбаёнӣ; 

$B) Муассиса; 

$C) Муаллиф; 

$D) Огоҳинома; 

$E) Парванда; 

 

@307.Парвандае, ки дар бораи ягон шахс (дар бораи шарҳи ҳол, 

маълумот, фаъолияти меҳнатӣ ва ё ҷамъиятии ӯ) ҳуҷҷатҳоро дар 

бар мегирад: 

$A) Ошкорбаёнӣ; 

$B) Муассиса; 

$C) Парванда; 

$D) Огоҳинома; 

$E) Парвандаи шахсӣ; 

 

@308.Ҳуҷҷате, ки оид ба ягон вазифа таъинкунӣ, ҷойивазкунӣ ва ё 

ҳавасмандкунии ҳайати шахсӣ таклифҳоро дар бар мегирад: 

$A) Ошкорбаёнӣ; 

$B) Парвандаи шахсӣ; 

$C) Парванда; 

$D) Огоҳинома; 

$E) Пешниҳод; 

 

@309.Хизматест, ки барои бо маълумоти электронӣ ба якдигар 

мубодила намуданро имконият медиҳад: 

$A) Пешниҳод; 

$B) Парвандаи шахсӣ; 

$C) Парванда; 

$D) Огоҳинома; 

$E) Почтаи электронӣ; 

 

@310.Ҳуҷҷате, ки қайди пайдарҳамии рафти муҳокимаи масъалаҳо 



ва дар маҷлисҳо, машваратҳо, конфронсҳо ва маҷлисҳои мақомоти 

машваратӣ қабул намудани қарорҳоро дар бар мегирад: 

$A) Пешниҳод; 

$B) Парвандаи шахсӣ; 

$C) Парванда; 

$D) Огоҳинома; 

$E) Суратҷаласа; 

 

@311.Шумораи тартибии ашё дар қатори ҳамин гуна ашёҳо. Ашё 

шахсе, ки бо рақами муайян ботартиб ифода карда шудаанд: 

$A) Муаллифӣ; 

$B) Муассиса; 

$C) Муаллиф; 

$D) Малака; 

$E) Рақам; 

 

@312.Рақами тартибиест, ки ҳангоми ба қайд гирифта шуданаш ба 

ҳуҷҷати воридшавандаю содиршаванда дода шуда, қисми шохиси 

коргузорӣ ва ё ивазкунандаи он мебошад: 

$A) Маълумотномаи бойгонӣ; 

$B) Мактубчаи хизматӣ; 

$C) Мактуби дастурӣ; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Рақами бақайдгирии ҳуҷҷат; 

 

@313.Рақами ҳуҷҷати воридшудаи ба қайдгирифташуда, ки онро 

гиранда мегузорад: 

$A) Маълумотномаи бойгонӣ; 

$B) Мактубчаи хизматӣ; 

$C) Мактуби дастурӣ; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Рақами ҳуҷҷати воридшуда; 

 

@314.Рақами ҳуҷҷати содиршудаи ба қайдгирифташуда, ки онро 

фиристонанда мегузорад: 

$A) Маълумотномаи бойгонӣ; 

$B) Мактубчаи хизматӣ; 

$C) Рақами ҳуҷҷати воридшуда; 



$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Рақами ҳуҷҷати содиршуда; 

 

@315. Рақамгузорӣ. Ифодаи рақамии предметҳое, ки паси ҳам 

ҷойгир шудаанд: 

$A) Муаллифӣ; 

$B) Муассиса; 

$C) Муаллиф; 

$D) Рақам; 

$E) Рақаммонӣ; 

 

@316.Мазмуни мухтасари хаттии нахустманбаъ, ки рӯйдодҳои 

муайянкардашударо тасдиқ мекунад: 

$A) Муаллифӣ; 

$B) Муассиса; 

$C) Рақаммонӣ; 

$D) Рақам; 

$E) Реферат; 

 

@317.Бо тартиби муайян номбар кардани шахсон ва ё ашёҳо, ки бо 

мақсади ахбордиҳӣ ва ё бақайдгирӣ тартиб дода шудааст: 

$A) Муаллифӣ; 

$B) Реферат; 

$C) Рақаммонӣ; 

$D) Рақам; 

$E) Рӯйхат; 

 

@318.Рӯйхати маводҳои ҳуҷҷатӣ, ки муассиса онро ҳангоми ба 

бойгонӣ супоридани парвандаҳо тартиб додаст: 

$A) Муаллифӣ; 

$B) Реферат; 

$C) Рақаммонӣ; 

$D) Рақам; 

$E) Рӯйхати супориш; 

 

@319.Ҳуҷҷати аз ҷониби якчанд нафар тартиб додашудаест, ки 

фактҳо ва ё рӯйдодҳои муайянкардашударо тасдиқ мекунад: 

$A) Муаллифӣ; 



$B) Реферат; 

$C) Рақаммонӣ; 

$D) Рақам; 

$E) Санад; 

 

@320.Доираи масъалаҳое, ки онҳоро ягон кас ба хубӣ медонад. 

Доираи салоҳият ва ҳуқуқҳои ягон кас: 

$A) Санад; 

$B) Реферат; 

$C) Рақаммонӣ; 

$D) Рақам; 

$E) Салоҳият; 

 

@321.Матни байни ду ҳамин гуна фосила: 

$A) Санад; 

$B) Салоҳият; 

$C) Рақаммонӣ; 

$D) Рақам; 

$E) Сарсатр; 

 

@322.Компютере, ки дар шабака кори компютерҳои дигарро 

дастгирӣ мекунад. Дар сервер замимаҳои умумӣ ва маълумотҳои 

истифодабарандагон нигоҳ дошта мешавад. Сервер аз компютери 

муқаррарӣ танҳо бо боэътимодӣ, зудамалӣ ва ғайра фарқ мекунад: 

$A) Сарсатр; 

$B) Салоҳият; 

$C) Рақаммонӣ; 

$D) Рақам; 

$E) Сервер; 

 

@323.Тартиби дар муассиса қабулшудаи офаридан, ба расмият 

даровардан ва иҷро кардани ҳуҷҷатҳо: 

$A) Маълумотномаи бойгонӣ; 

$B) Мактубчаи хизматӣ; 

$C) Мактуби дастурӣ; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Системаи ҳуҷҷатноккунӣ; 

 



@324.Ҳуҷҷате, ки номбаркунии муфассали қисмҳо ва ҷузъҳои ягон 

маҳсулот, сохта, дастгоҳ ва ғайраи ба таркиби нақшаи васлкунӣ ва ё 

монтажкунӣ дохилбударо дар бар мегирад: 

$A) Маълумотномаи бойгонӣ; 

$B) Мактубчаи хизматӣ; 

$C) Системаи ҳуҷҷатноккунӣ; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Спетсификатсия; 

 

@325.Ҳуҷҷати меъёрию техникие, ки талаботро ба гурӯҳҳои 

маҳсулоти якхела ва дар ҳолатаҳои зарурӣ ба маҳсулоти мушаххас ё 

қоидаҳое, ки кор кардан, истеҳсол ва истифодаи онҳоро таъмин 

менамояд, ҳамчунин талаботро ба объектҳои дигари 

стандартизатсия, ки онҳоро Комитети давлатии стандарти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудааст, муқаррар мекунад. 

Стандартизатсияи ҳуҷҷатҳое, ки дар идоракунии ташкилӣ ва 

иқтисодӣ истифода мешавад, дар асоси қарорҳои махсуси 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал бароварда мешавад: 

$A) Маълумотномаи бойгонӣ; 

$B) Спетсификатсия; 

$C) Системаи ҳуҷҷатноккунӣ; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Стандарт, намуна, қолаб; 

 

@326.Навиштаи пурраи маърӯзаҳо, нутқҳо ва баромадҳои дигар, ки 

дар маҷлисҳо, машваратҳо ва маҷлисҳои мақомоти машваратӣ бо 

усули стенографӣ (зуднависӣ) сурат мегирад: 

$A) Стандарт, намуна, қолаб; 

$B) Спетсификатсия; 

$C) Системаи ҳуҷҷатноккунӣ; 

$D) Реквизитҳои коргузорӣ; 

$E) Стенограмма (зуднавис); 

 

@327.Ном ва нишонии ташкилот ва ё ному насаб ва нишонии шахсе, 

ки мактуб ба номаш равон карда шудааст: 

$A) Стандарт, намуна, қолаб; 

$B) Спетсификатсия; 

$C) Системаи ҳуҷҷатноккунӣ; 



$D) Стенограмма (зуднавис); 

$E) Суроғаи дохилии мактуб; 

 

@328.Қисмат ва ё сутунча дар варақи қоғаз, ки бо ду хатти амудӣ 

маҳдуд карда шудааст: 

$A) Сарсатр; 

$B) Салоҳият; 

$C) Сервер; 

$D) Рақам; 

$E) Сутунча; 

 

@329.Номгӯйи ягон хел нишондиҳандаҳое, ки бо низоми муайян 

тартиб дода шудааст (масалан, табели ҳисобот, табели кӯшишу 

ғайрат ва ғайра): 

$A) Сарсатр; 

$B) Салоҳият; 

$C) Сервер; 

$D) Сутунча; 

$E) Табел; 

 

@330.Ҷадвалест, ки бо ёрии табулятор дар асоси маълумотҳоро аз 

перфокартаҳо, перфолентаҳо ва ғайра ба таври худкор қабул 

намудан, тартиб дода шудааст: 

$A) Стандарт, намуна, қолаб; 

$B) Спетсификатсия; 

$C) Системаи ҳуҷҷатноккунӣ; 

$D) Стенограмма (зуднавис); 

$E) Табуляграмма; 

 

@331.Тавсифи сифатҳо, хусусиятҳои ягон кас, ҳуҷҷати расмие, ки 

баҳодиҳиро ба фаъолияти хизматӣ, ҷамъиятии ягон кас дар бар 

мегирад: 

$A) Стандарт, намуна, қолаб; 

$B) Спетсификатсия; 

$C) Табуляграмма; 

$D) Стенограмма (зуднавис); 

$E) Тавсифнома; 

 



@332.Таклифи бе ӯҳдадорӣ. Агар супоришдиҳанда шартҳои ингуна 

таклифро қабул намояд, созиш имзошуда ҳисоб карда мешавад: 

$A) Стандарт, намуна, қолаб; 

$B) Спетсификатсия; 

$C) Табуляграмма; 

$D) Тавсифнома; 

$E) Таклифи озод; 

 

@333.Ҳуҷҷатест, ки гирифтани ягон чиз (иттилоот, сарватҳои 

моддӣ, ҳуҷҷатҳо)-ро хабар медиҳад: 

$A) Стандарт, намуна, қолаб; 

$B) Спетсификатсия; 

$C) Системаи ҳуҷҷатноккунӣ; 

$D) Стенограмма (зуднавис); 

$E) Талони алоқаи баръакс; 

 

@334.Бо имзо, мӯҳр тасдиқ намудан: 

$A) Стандарт, намуна, қолаб; 

$B) Спетсификатсия; 

$C) Системаи ҳуҷҷатноккунӣ; 

$D) Талони алоқаи баръакс; 

$E) Тасдиқ намудан; 

 

@335.Тафтиш, инчунин доим назорат бурдан бо мақсади тафтиши 

ягон чиз: 

$A) Сарсатр; 

$B) Салоҳият; 

$C) Сервер; 

$D) Сутунча; 

$E) Тафтиш; 

 

@336.Тавсифи ҳаёти худ, ҳолнома, зиндагинома: 

$A) Стандарт, намуна, қолаб; 

$B) Спетсификатсия; 

$C) Тасдиқ намудан; 

$D) Талони алоқаи баръакс; 

$E) Тарҷумаи ҳол; 

 



@337.Иттиҳодияи ҷамъиятӣ ва ё муассисаи давлатӣ: 

$A) Сарсатр; 

$B) Тафтиш; 

$C) Сервер; 

$D) Сутунча; 

$E) Ташкилот; 

 

@338.Моҳ ва сол тартиб додан ва ё имзо карда шудани ҳуҷҷат яъне 

гузоштани сана: 

$A) Тарҷумаи ҳол; 

$B) Спетсификатсия; 

$C) Тасдиқ намудан; 

$D) Талони алоқаи баръакс; 

$E) Таърихи рӯз; 

 

@339.Луғат-маълумотномаест, ки дар он ҳамаи воҳидҳои лексикии 

забони иттилоотию ҷустуҷӯи (дескрипторҳо) бо пайвандакҳои 

онҳо, ҳамчунин дескрипторҳои баҳам монанд, калимаҳои асосӣ ва 

ифодаҳои забони табиӣ номбар карда мешаванд: 

$A) Ташкилот; 

$B) Тафтиш; 

$C) Сервер; 

$D) Сутунча; 

$E) Тезаурис; 

 

@340.Матни мухтасари ҳуҷҷат ва ё баромад: 

$A) Ташкилот; 

$B) Тафтиш; 

$C) Тезаурис; 

$D) Торикӣ; 

$E) Тезисҳо; 

 

@341.Барқияе, ки бо телетайп фиристода шудааст: 

$A) Тезисҳо; 

$B) Тафтиш; 

$C) Тезаурис; 

$D) Торикӣ; 

$E) Телекс; 



 

@342.Дастгоҳи телеграфии ба чопмошини монанд, ки клавиатура 

дорад: 

$A) Тезисҳо; 

$B) Тафтиш; 

$C) Тезаурис; 

$D) Телекс; 

$E) Телетайп; 

 

@343.Бавуҷуд овардани ҳамингуна чиз, пурра худкор кунонидани 

равандҳои фиристонидану қабул кардан, оварда расонидани 

ҳамагуна ахборотро, ба ҳар кадом гӯшаю канори кураи замин 

таъмин мекунад: 

$A) Телетайп; 

$B) Тафтиш; 

$C) Тезаурис; 

$D) Телекс; 

$E) Телефакс; 

 

@344.Бо воситаҳои техникӣ аниқ ифода намудани имзо, матни 

дастӣ, нусхаи ҳуҷҷатҳое, ки ба воситаи факс ба даст оварда 

мешаванд. Клише, муҳрчае, ки барои дар ҳуҷҷати корӣ чандин 

маротиба гузоштани имзои шахсӣ имконият медиҳад: 

$A) Телетайп; 

$B) Тафтиш; 

$C) Тезаурис; 

$D) Телефакс; 

$E) Факсимиле; 

 

@345.Ҳодиса, рӯйдоди ҳақиқӣ, комилан равшан ҳамон чизе, ки дар 

ҳақиқат рӯй додаст, рӯй дода истодааст, вуҷуд дорад: 

$A) Факсимиле; 

$B) Тафтиш; 

$C) Тезаурис; 

$D) Телефакс; 

$E) Факт; 

 

@346.Санади қонуние, ки бо мақсади ҳал намудани масъалаҳои 



таъҷилӣ асосан худи сардори мақоми машваратии идоракунии 

давлатӣ мебарорад. Чун қоида, мӯҳлати амали фармоиш маҳдуд 

буда, ба доираи маҳдуди шахсони мансабдор ва шаҳрвандон дахл 

дорад: 

$A) Факсимиле; 

$B) Тафтиш; 

$C) Факт; 

$D) Телефакс; 

$E) Фармоиш; 

 

@347.Санади ҳуқуқиест, ки роҳбари дар асоси яккасардорӣ 

амалкунандаи мақоми идоракунии давлатӣ (шӯъбаҳои сохтории 

он) бо мақсади ҳал намудани вазифаҳои асосӣ ва таъҷилии дар 

назди мақомти мазкур истода мебарорад. Дар ҳолатҳои алоҳида 

метавонад ба доираи васеи ташкилотҳо ва шахсонии мансабдор 

новобаста ба тобеияташон дахл дошта бошад. Ҳуҷҷате, ки 

мақомоти суди иқтисодии давлатӣ ва идоравӣ барои ҳатман иҷро 

намудани қарори он медиҳад: 

$A) Факсимиле; 

$B) Тафтиш; 

$C) Факт; 

$D) Фармоиш; 

$E) Фармон; 

 

@348.Машғулият, меҳнат, кор: 

$A) Факсимиле; 

$B) Фармон; 

$C) Факт; 

$D) Фармоиш; 

$E) Фаъолият; 

 

@349.Феҳрасти маводҳои ҳуҷҷатӣ, ки маълумотҳоро дар бораи 

предметҳо (фактҳо, рӯйдодҳо, номҳои ҷуғрофӣ) ва шахсоне, ки дар 

ҳуҷҷатҳои бо тартиби алифбо ҷойгирбуда хотирнишон карда 

шудаанд, дар бар мегирад: 

$A) Стандарт, намуна, қолаб; 

$B) Спетсификатсия; 

$C) Системаи ҳуҷҷатноккунӣ; 



$D) Талони алоқаи баръакс; 

$E) Феҳрасти предметӣ; 

 

@350.Номгӯй (рӯйхат)-и ягон чиз, ки дар ҳисобдорӣ ва коргузорӣ 

истифода мешавад (масалан, феҳристи рӯйхатҳо): 

$A) Факсимиле; 

$B) Фармон; 

$C) Фаъолият; 

$D) Фармоиш; 

$E) Феҳраст; 

 

@351.Андозаи нашрияи чопӣ, дафтар, варақ: 

$A) Факсимиле; 

$B) Феҳраст; 

$C) Фаъолият; 

$D) Фармоиш; 

$E) Формат; 

 

@352.Ифодаи вожавӣ, ҷумла ва ё ягонагии баландтарини ибораҳо 

мебошад, ки матни асосӣ (ҳуҷҷат)-ро ташкил медиҳад ва бо намуди 

мушаххаси ҳуҷҷат алоқаманд аст. Ибораи «Пардохти мӯздашро 

кафолат медиҳем. Ҳисобии мо № … дар Шӯъбаи … бонк», 

формулаи забонии мактуби кафолатӣ мебошад Ибораҳои «Равон 

мекунам…», «Мефиристам…» ва ғайра формулаи забонии мактуби 

ҳамроҳ фиристодашаванда мебошад: 

$A) Стандарт, намуна, қолаб; 

$B) Феҳрасти предметӣ; 

$C) Системаи ҳуҷҷатноккунӣ; 

$D) Талони алоқаи баръакс; 

$E) Формулаи забонии ҳуҷҷат; 

 

@353.Мақом, аҳамият, ӯҳдадорӣ таъиноти ягон чиз: 

$A) Формат; 

$B) Феҳраст; 

$C) Фаъолият; 

$D) Фармоиш; 

$E) Функсия; 

 



@354.Маҷмӯи асарҳои чопии ба тартиб даровардашуда ва 

ҳуҷҷатҳои интишорнашудаи илмию техникӣ, ки бо мақсади 

хизматрасонии соҳавии иттилоотӣ истифода мешавад: 

$A) Стандарт, намуна, қолаб; 

$B) Спетсификатсия; 

$C) Системаи ҳуҷҷатноккунӣ; 

$D) Стенограмма (зуднавис); 

$E) Хазинаи маълумотдиҳию иттилоотӣ; 

 

@355.Варақҷаи қоғази навиштадор, мактубча: 

$A) Формат; 

$B) Феҳраст; 

$C) Фаъолият; 

$D) Фармоиш; 

$E) Хатча; 

 

@356.Ҳуҷҷати ҳисобдориест, ки ба ташкилот ва шахси муайян 

гузашт кардани ягон намуди мушаххаси воситаҳо (мавод, ускунаҳо, 

маҳсулот, биноҳо ва ғайра)-ро ифода мекунад ва ҳисобу китоби 

пулиро бо он дар бар мегирад: 

$A) Формат; 

$B) Феҳраст; 

$C) Фаъолият; 

$D) Фармоиш; 

$E) Ҳисоби шахсӣ; 

 

@357.Ҳуҷҷате, ки дар он маблағи пули барои ягон амал 

ситонидашаванда нишон дода шудааст: 

$A) Формат; 

$B) Феҳраст; 

$C) Фаъолият; 

$D) Ҳисоби шахсӣ; 

$E) Ҳисобнома; 

 

@358.Ҳуҷҷатест, ки маълумотҳоро оид ба тайёр намудан ва 

гузаронидани корҳо, дар бораи иҷро намудани нақшаҳо, 

супоришҳо, сафарҳои хизматӣ ва чорабиниҳои дигар дар бар 

гирифта, ҳам ба муассисаи болоӣ ва ҳам ба шахси болоии 



мансабдор пешниҳод карда мешавад: 

$A) Формат; 

$B) Феҳраст; 

$C) Ҳисобнома; 

$D) Ҳисоби шахсӣ; 

$E) Ҳисобот; 

 

@359.Ҳуҷҷате, ки ба муассиса ворид шудааст: 

$A) Формат; 

$B) Ҳисобот; 

$C) Ҳисобнома; 

$D) Ҳисоби шахсӣ; 

$E) Ҳуҷҷати воридотӣ; 

 

@360.Ҳуҷҷате, ки матни стандартии пешакӣ чоп кардашуда 

(қисмати матн) ва мазмуни мушаххаси пурракунандаи онро дорад: 

$A) Ҳуҷҷати воридотӣ; 

$B) Ҳисобот; 

$C) Ҳисобнома; 

$D) Ҳисоби шахсӣ; 

$E) Ҳуҷҷати гарда; 

 

@361.Ҳуҷҷатест, ки иҷрои хатмии супоришҳои мақомоти болоиро 

дар бар мегирад: 

$A) Ҳуҷҷати воридотӣ; 

$B) Ҳуҷҷати гарда; 

$C) Ҳисобнома; 

$D) Ҳисоби шахсӣ; 

$E) Ҳуҷҷати директивӣ; 

 

@362.Ҳуҷҷатест, ки онро ташкилоти офаридааш истифода мебарад: 

$A) Ҳуҷҷати воридотӣ; 

$B) Ҳуҷҷати гарда; 

$C) Ҳуҷҷати директивӣ; 

$D) Ҳисоби шахсӣ; 

$E) Ҳуҷҷати дохилӣ; 

 

@363.Ҳуҷҷатест, ки матнаш ба воситаи ҳаргуна намуди мактуб баён 



карда шудааст: 

$A) Ҳуҷҷати воридотӣ; 

$B) Ҳуҷҷати гарда; 

$C) Ҳуҷҷати дохилӣ; 

$D) Ҳисоби шахсӣ; 

$E) Ҳуҷҷати матнӣ; 

 

@364.Ҳуҷҷати аз муассиса равон кардашуда: 

$A) Ҳуҷҷати воридотӣ; 

$B) Ҳуҷҷати матнӣ; 

$C) Ҳуҷҷати дохилӣ; 

$D) Ҳисоби шахсӣ; 

$E) Ҳуҷҷати содиротӣ; 

 

@365.Ҳуҷҷате, ки ҳамчун сароғози дида баромадани масъалаи 

муайян хизмат кардааст: 

$A) Ҳуҷҷати воридотӣ; 

$B) Ҳуҷҷати матнӣ; 

$C) Ҳуҷҷати дохилӣ; 

$D) Ҳуҷҷати содиротӣ; 

$E) Ҳуҷҷати ташаббусталаб; 

 

@366.Иттилооти нерӯи ҳуқуқӣ дошта, ки дар бардӯшгирандаи 

моддӣ навишта шудааст: 

$A) Формат; 

$B) Феҳраст; 

$C) Фаъолият; 

$D) Фармоиш; 

$E) Ҳуҷҷат; 

 

@367.Ҳуҷҷатҳое, ки барояшон ягон хел қоидаҳо, меъёрҳо муқаррар 

карда мешаванд: 

$A) Ҳуҷҷати воридотӣ; 

$B) Ҳуҷҷати матнӣ; 

$C) Ҳуҷҷати дохилӣ; 

$D) Ҳуҷҷати содиротӣ; 

$E) Ҳуҷҷатҳои меъёрӣ; 

 



@368.Ҳуҷҷатҳое, ки масъалаҳои якрангро ифода мекунанд ва аз рӯи 

намунаҳои якхела тартиб дода мешаванд. Ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва 

амрдиҳанда (оинномаҳои намунавӣ, сохторҳои намунавӣ), ки 

тартиби кори муассисаҳоро муайян мекунанд ва барои аз ҷониби 

муассисаҳо бо назардошти хусусияти фаъолияташон тартиб 

додани ҳуҷҷатҳои ҳамном намуна мебошанд: 

$A) Стандарт, намуна, қолаб; 

$B) Хазинаи маълумотдиҳию иттилоотӣ; 

$C) Системаи ҳуҷҷатноккунӣ; 

$D) Стенограмма (зуднавис); 

$E) Ҳуҷҷатҳои намунавӣ (матнҳо-аналогҳо); 

 

@369.Ҳуҷҷатҳое, ки онҳоро муассиса ва ё шахси мансабдор тартиб 

додаанд ва мувофиқи тартиби муқарраршуда ба расмият 

дароварда шудаанд: 

$A) Ҳуҷҷати воридотӣ; 

$B) Ҳуҷҷати матнӣ; 

$C) Ҳуҷҷати дохилӣ; 

$D) Ҳуҷҷатҳои меъёрӣ; 

$E) Ҳуҷҷатҳои расмӣ; 

 

@370.Номи дастҷамъии ҳуҷҷатҳое, ки натиҷаи лоиҳакашии 

бинокорӣ ва теҳнологӣ, сохтан, ҷустуҷӯҳои муҳандисӣ ва корҳои 

дигари оид ба сохтмони биноҳо, бунёдҳо ва тайёр кардани 

маҳсулоти истеҳсолоти саноатиро ифода мекунад: 

$A) Ҳуҷҷати воридотӣ; 

$B) Ҳуҷҷатҳои расмӣ; 

$C) Ҳуҷҷати дохилӣ; 

$D) Ҳуҷҷатҳои меъёрӣ; 

$E) Ҳуҷҷатҳои техникӣ; 

 

@371.Номи дастҷамъии ҳуҷҷатҳое (нақшаҳо, спетсификатсияҳои 

картаҳо, нишондодҳо ва ғайра), ки барои тавсифкунӣ ва ба 

расмиятдарории равандҳои технологӣ пешниҳод шудаанд: 

$A) Ҳуҷҷати воридотӣ; 

$B) Ҳуҷҷатҳои расмӣ; 

$C) Ҳуҷҷатҳои техникӣ; 

$D) Ҳуҷҷатҳои меъёрӣ; 



$E) Ҳуҷҷатҳои технологӣ; 

 

@372.Ҳуҷҷатҳое, ки дар онҳо ҳалли масъалаҳои маъмурӣ ва 

ташкилӣ ба қайд гирифта мешавад: 

$A) Ҳуҷҷатҳои намунавӣ (матнҳо-аналогҳо); 

$B) Хазинаи маълумотдиҳию иттилоотӣ; 

$C) Системаи ҳуҷҷатноккунӣ; 

$D) Стенограмма (зуднавис); 

$E) Ҳуҷҷатҳои фармоишдиҳанда; 

 

@373.Ҷавоби ҳаматарафа, мукаммал, ба охир расонидашуда: 

$A) Ҳуҷҷати воридотӣ; 

$B) Ҳуҷҷатҳои расмӣ; 

$C) Ҳуҷҷатҳои техникӣ; 

$D) Ҳуҷҷатҳои меъёрӣ; 

$E) Ҷавоби комил; 

 

@374.Ҳуҷҷате, ки маълумотҳои матнӣ ва ё рақамии дар сутунчаҳо 

ҷойгирбударо дар бар мегирад: 

$A) Формат; 

$B) Феҳраст; 

$C) Фаъолият; 

$D) Ҳуҷҷат; 

$E) Ҷадвал; 

 

@375.Маҷмӯи амалҳое, ки бо як вазифаи аҳамияти ҷамъиятидошта 

муттаҳид карда шудаанд: 

$A) Формат; 

$B) Феҳраст; 

$C) Ҷадвал; 

$D) Ҳуҷҷат; 

$E) Чорабинӣ; 

 

@376.Рақами парвандаи дар он ҳуҷҷат ҷойгиршударо дар бар 

мегирад: 

$A) Ҳуҷҷатҳои намунавӣ (матнҳо-аналогҳо); 

$B) Хазинаи маълумотдиҳию иттилоотӣ; 

$C) Ҳуҷҷатҳои фармоишдиҳанда; 



$D) Стенограмма (зуднавис); 

$E) Чоркунҷамӯҳри бақайдгирӣ; 

 

@377.Шабакаи компютерие, ки компютерҳои дар масофаи хеле дур 

ҷойгир бударо фаро мегирад (масалан, қисмҳо, ширкатҳое, ки дар 

шаҳрҳои гуногун ҷойгиранд): 

$A) Ҳуҷҷати воридотӣ; 

$B) Ҳуҷҷатҳои расмӣ; 

$C) Ҷавоби комил; 

$D) Ҳуҷҷатҳои меъёрӣ; 

$E) Шабакаи саросарӣ; 

 

@378.Ҳуҷҷатест, ки аҳдномаи ду ва якчанд ҷонибро қонунӣ 

мегардонад: 

$A) Чорабинӣ; 

$B) Феҳраст; 

$C) Ҷадвал; 

$D) Ҳуҷҷат; 

$E) Шартнома; 

 

@379.Тавсифи ҳаёти худ: 

$A) Ҳуҷҷати воридотӣ; 

$B) Шабакаи саросарӣ; 

$C) Ҷавоби комил; 

$D) Ҳуҷҷатҳои меъёрӣ; 

$E) Тарҷумаи ҳол; 

 

@380.Шаҳрванде, ки иштирокчии муносибатҳои ҳуқуқии 

шаҳрвандӣ (дорандаи ҳуқуқҳо ва ӯҳдадориҳои шаҳрвандӣ) 

мебошад: 

$A) Тарҷумаи ҳол; 

$B) Шабакаи саросарӣ; 

$C) Ҷавоби комил; 

$D) Ҳуҷҷатҳои меъёрӣ; 

$E) Шахси воқеӣ; 

 

@381.Муассиса, корхона ва ё ташкилоте, ки бардӯшгирандаи 

мустақили ҳуқуқхо ва ӯҳдадориҳои шаҳрвандӣ мебошад: 



$A) Тарҷумаи ҳол; 

$B) Шабакаи саросарӣ; 

$C) Шахси воқеӣ; 

$D) Ҳуҷҷатҳои меъёрӣ; 

$E) Шахси ҳуқуқӣ; 

 

@382.Аз болои ягон чизи нофорам, азият, дард, баёни норозигӣ 

муроҷиати расмӣ бо хоҳиши бартараф намудани ягон хел 

бетартибӣ, беадолатӣ: 

$A) Тарҷумаи ҳол; 

$B) Шабакаи саросарӣ; 

$C) Шахси воқеӣ; 

$D) Шахси ҳуқуқӣ; 

$E) Шикоят, арз; 

 

@383.Сервере, ки алоқаи компютерҳои шабакаи маҳаллиро бо 

Интернет таъмин мекунад: 

$A) Шикоят, арз; 

$B) Шабакаи саросарӣ; 

$C) Шахси воқеӣ; 

$D) Шахси ҳуқуқӣ; 

$E) Шлюз; 

 

@384.Корхонаи тиҷоратӣ ва ё истеҳсолӣ, иттиҳодияи истеҳсолӣ: 

$A) Шикоят, арз; 

$B) Шабакаи саросарӣ; 

$C) Шахси воқеӣ; 

$D) Шлюз; 

$E) Ширкат; 

 

@385.Тарзи мавҷуд будани мазмун, ки аз он ҷудонашаванда аст ва 

ифодакунандаи он шуда хизмат мекунад: 

$A) Шикоят, арз; 

$B) Шабакаи саросарӣ; 

$C) Шахси воқеӣ; 

$D) Ширкат; 

$E) Шакл; 

 



@386.Дастгоҳи махсуси муассиса доир ба қабул ва фиристондани 

ҳуҷҷатҳо: 

$A) Шикоят, арз; 

$B) Шабакаи саросарӣ; 

$C) Шахси воқеӣ; 

$D) Ширкат; 

$E) Экспедитсия; 

 

@387.Ақидаи мухтасар оид ба ягон чиз. Ба хато ишора намудан, 

огоҳӣ: 

$A) Шикоят, арз; 

$B) Шабакаи саросарӣ; 

$C) Шахси воқеӣ; 

$D) Экспедитсия; 

$E) Эрод; 

 

@388.Ариза дар бораи дар маҳсулоти ба даст овардашуда ва ё коре, 

ки иҷро карда шудааст, ёфтани норасоӣ, нуқсон: 

$A) Шикоят, арз; 

$B) Шабакаи саросарӣ; 

$C) Шахси воқеӣ; 

$D) Экспедитсия; 

$E) Эътирознома; 

 

@389.Алоҳида, нодир, хоснабуда: 

$A) Шикоят, арз; 

$B) Шабакаи саросарӣ; 

$C) Эътирознома; 

$D) Экспедитсия; 

$E) Ягона; 

 

@390.Санади ҳуқуқӣ, ки ҳуқуқ, ӯҳдадориҳо ва ташкили кори муассисаю 

сохторҳои онро муайян мекунад: 

$A) Шикоят, арз; 

$B) Шабакаи саросарӣ; 

$C) Эътирознома; 

$D) Экспедитсия; 

$E) Қоидаҳо; 



 

@391.Санади меъёрии ҳуқуқии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар кадом шакл бароварда мешавад: 

$A) Дастур; 

$B) Низомнома; 

$C) Қарор; 

$D) Ойиннома; 

$E) Фармон; 

 

@392.Калимаҳои калидӣ дар дастур кадомҳоянд: 

$A) «Амр мекунам», «Фармон медиҳам»; 

$B) «Тасдиқ мекунам», «Пешниҳод мекунам»; 

$C) «Ӯҳдадор мекунам», «Пешниҳод мекунам»; 

$D) «Шунида шуд», «Қарор бароварда шуд»; 

$E) «Супориш медиҳам», «Вазифадор мекунам»; 

 

@393.Ҳуҷҷатҳо бо кадом услуб навишта мешаванд: 

$A) Бадеӣ, илмӣ; 

$B) Илмӣ, бадеӣ; 

$C) Публитсистӣ; 

$D) Гуфтугӯӣ, бадеӣ; 

$E) Расмӣ-коргузорӣ; 

 

@394.Досе чист: 

$A) Ҳуҷҷатҳои парвандаи шахсӣ ва амсоли он; 

$B) Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият; 

$C) Ҳуҷҷатҳои хусусияти таҳлилидошта; 

$D) Ҳуҷҷати хизматӣ, ва парвандаи шахсӣ; 

$E) Ҳуҷҷатҳое, ки ба як парванда дахл доранд; 

 

@395.«ШУНИДА ШУД», «БАРОМАД КАРДАНД», «ҚАРОР 

КАРДАНД» ҷузъи кадом ҳуҷҷат ба ҳисоб мераванд: 

$A) Қарор; 

$B) Фармон; 

$C) Амр; 

$D) Қонун; 

$E) Протокол; 

 



@396.Кадом ҳуҷҷатҳо дар бланкаҳои андозаи А5 навишта мешаванд: 

$A) Маълумотномаҳо, ҳуҷҷати хизматӣ, парвандаи шахсӣ, 

табрикномаҳо, расмӣ-коргузорӣ; 

$B) Табрикномаҳо, ҳуҷҷати хизматӣ, парвандаи шахсӣ, табрикномаҳо, 

расмӣ-коргузорӣ; 

$C) Эълон, мактубҳои ҳамроҳӣ, ҳамаи ҳуҷҷатҳои хизматӣ, 

маълумотномаҳо, табрикномаҳо; 

$D) Ҳамаи ҳуҷҷатҳои хизматӣ, маълумотномаҳо, табрикномаҳо, 

мактубҳои ҳамроҳӣ; 

$E) Мактубҳои ҳамроҳӣ ва ҳуҷҷатҳое, ки матни онҳо аз 8- 10 сатри чопи 

мошинӣ зиёд нест; 

 

@397.Кадоме аз ин ҳуҷҷатҳо иттилоотӣ- маълумотдиҳанда 

мебошанд: 

$A) Амр, фармон, фармоиш; 

$B) Низомнома, ойиннома, дастурамал; 

$C) Қонуну қарорҳо, фармоиш; 

$D) Гузоришнома, амр, дастур; 

$E) Протокол, баёнот, ариза; 

 

@398.Навъҳои ваколатномаро нишон диҳед: 

$A) Гурӯҳӣ ва инфиродӣ; 

$B) Назариявӣ ва амалӣ; 

$C) Яксола ва сесола; 

$D) Муфассал ва мухтасар; 

$E) Шахсӣ ва расмӣ; 

 

@399.Забонхатро дар чанд нусха тартиб медиҳанд: 

$A) 2; 

$B) 4; 

$C) 5; 

$D) 3; 

$E) 1; 

 

@400.Асосҳои просессуалии кор бо муроҷиати шаҳрвандонро кадом 

қонун муайян мекунад: 

$A) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот»; 



$B) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи авфи умум»; 

$C) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару 

модар»; 

$D) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забон давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон»; 

$E) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муроҷиати шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ»; 

 

@401.Категорияҳои асосии муроҷиати шаҳрвандонро нишон диҳед: 

$A) Амр, фармоиш, фармон, гузоришнома; 

$B) Қарор, қонун, гузоришнома, гузориш; 

$C) Тавсиянома, тавсифнома, таклифнома; 

$D) Дастурамал, даъвонома, ариза, гузориш; 

$E) Таклифҳо, дархостҳо, аризаҳо, шикоятҳо; 

 

@402.Лифофаи ҳуҷҷат дар кадом ҳолат нобуд карда намешавад: 

$A) Дар ҳолате, ки ҳуҷҷат аз муассисаи болоӣ ворид шуда бошад; 

$B) Дар ҳолате, ки ҳуҷҷат нодуруст таҳия шуда бошад; 

$C) Дар ҳолате, ирсолдиҳанда корманди муассиса бошад; 

$D) Дар ҳолате, ки ирсолдиҳандаи ҳуҷҷат аз мақомоти давлатӣ бошад; 

$E) Дар ҳолате, ки муайян кардани санаи ирсол ва нишонии 

ирсолкунанда; 

 

@403.Муҳри бақайдгирӣ дар куҷо гузошта мешавад: 

$A) Дар кунҷи поёни тарафи чапи саҳифаи аввали ҳуҷҷат; 

$B) Дар кунҷи поёни тарафи рости саҳифаи охири ҳуҷҷат; 

$C) Дар кунҷи поёни тарафи чапи саҳифаи охири ҳуҷҷат; 

$D) Дар кунҷи болоии тарафи рости саҳифаи охири ҳуҷҷат; 

$E) Дар кунҷи поёни тарафи рости саҳифаи аввали ҳуҷҷат; 

 

@404.Муҳри бақайдгирӣ аз кадом ҷузъҳо иборат аст: 

$A) Номи шахси бақайдгиранда, сана, имзо; 

$B) Ному насаби роҳбари муассиса, сана, имзо; 

$C) Номи ҳуҷҷат, сана, имзо; 

$D) Ному насаби шаҳрванд, шохис, сана; 

$E) Номи ташкилот, сана, шохиси ҳуҷҷат; 

 

@405.Кадом лифофаҳо кушода намешаванд: 



$A) Лифофаи мактубҳо, ҳуҷҷатҳои хизматӣ, лифофаи ҳуҷҷатҳои 

фармоишӣ; 

$B) Лифофаи ҳуҷҷатҳои хизматӣ, лифофаи ҳуҷҷатҳои фармоишӣ; 

$C) Ҷараёни гардишашон аз боло ба поён сурат мегирад, ҳуҷҷатҳои 

фармоишӣ; 

$D) Лифофаи ҳуҷҷатҳои фармоишӣ, ҳуҷҷатҳои хизматӣ, лифофаи 

ҳуҷҷатҳои фармоишӣ; 

$E) Шахсӣ ва ҳуҷҷатҳое, ки ба нишонии иттифоқи касаба фиристода 

шудаанд; 

 

@406.Шумораи ниҳоии варақҳо дар парванда бояд чӣ қадар бошад: 

$A) 500; 

$B) 550; 

$C) 155; 

$D) 100; 

$E) 250; 

 

@407.Шакли муҳри бақайдгирӣ чӣ гуна аст: 

$A) Доираи диаметраш 30 мм, бараш 1000мм; 

$B) Чоркунҷаи баробарпаҳлӯ, дарозиаш 10мм; 

$C) Ромбшакл, боло 1500мм, баландиаш 5мм; 

$D) Эллипсшакл дарозиаш 20мм, бар, 100мм; 

$E) Чоркунҷаи дарозияш 50 мм, бараш 20 мм; 

 

@408.Кадом ҳуҷҷат дар парвандаи шахсӣ вуҷуд надорад: 

$A) Тарҷумаи ҳол; 

$B) Варақаи шахсӣ; 

$C) Ариза; 

$D) Баёнот; 

$E) Низомнома; 

 

@409.Дар кадом ҳуҷҷатҳо сарлавҳа гузошта намешавад: 

$A) Дар ҳуҷҷатҳои фармошӣ, ки дар бланкаи андозаи А5 таҳия 

мешаванд; 

$B) Дар ҳуҷҷатҳои хизматӣ, ки дар бланкаи андозаи А4 таҳия мешаванд; 

$C) Дар ҳуҷҷатҳои воридотӣ, ки дар бланкаи андозаи А4 таҳия 

мешаванд; 



$D) Дар ҳуҷҷатҳои содиротӣ, ки дар бланкаи андозаи А4 таҳия 

мешаванд; 

$E) Дар ҳуҷҷатҳое, ки дар бланкаи андозаи А5 таҳия мешаванд; 

 

@410.Мактуб ба номи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кадом 

андозаи ҳуруф навишта мешавад: 

$A) 8; 

$B) 12; 

$C) 14; 

$D) 10; 

$E) 16; 

 

@411.Мактуб ба кадом гурӯҳи ҳуҷҷатҳо дохил мешавад: 

$A) Маълумотӣ- иттилоотӣ; 

$B) Молиявию муҳосиботӣ; 

$C) Банақшагирӣ; 

$D) Фармоишӣ; 

$E) Ташкилӣ- дастурӣ; 

 

@412.Утоқ ё муассисаи нигаҳдории ҳуҷҷатҳои пешина чӣ номида 

мешавад: 

$A) Хазина; 

$B) Бонк; 

$C) Шуъба; 

$D) Каталог; 

$E) Бойгонӣ; 

 

@413.Бойгонӣ чист: 

$A) Утоқ ё муассисаи нигаҳдории қоғазҳои қимматнок; 

$B) Буҷети муассиса, муассисаи нигаҳдории ҳуҷҷатҳои давлатӣ; 

$C) Утоқ ё муассисаи нигаҳдории ҳуҷҷатҳои давлатӣ; 

$D) Утоқ ё муассисаи нигаҳдории ҳуҷҷатҳои амалкунанда; 

$E) Утоқ ё муассисаи нигаҳдории ҳуҷҷатҳои пешина; 

 

@414.Истилоҳи ариза аз кадом забон гирифта шудааст: 

$A) Форсӣ; 

$B) Ҳиндӣ; 

$C) Лотинӣ; 



$D) Туркӣ; 

$E) Арабӣ; 

 

@415.Варианти пешакии ҳуҷҷат, ки барои муҳокима пешниҳод 

карда шудааст, чӣ номида мешавад: 

$A) Барномаи ҳуҷҷат; 

$B) Нақшаи ҳуҷҷат; 

$C) Варианти ҳуҷҷат; 

$D) Нусхаи ҳуҷҷат; 

$E) Лоиҳаи ҳуҷҷат; 

 

@416.Ҳуҷҷати асосии фаъолияти меҳнатӣ, ки собиқаи меҳнатии 

кормандро тасдиқ менамояд, чӣ ном дорад: 

$A) Варақаи шахсӣ; 

$B) Парвандаи шахсӣ; 

$C) Шартномаи меҳнатӣ; 

$D) Шаҳодатнома; 

$E) Дафтарчаи меҳнатӣ; 

 

@417.Ҳуҷҷатҳое, ки ба як парванда дахл доранд, чӣ номида 

мешаванд: 

$A) Маҷмӯа; 

$B) Кодекс; 

$C) Ҷилд; 

$D) Файл; 

$E) Досе; 

 

@418.Санади меъёрии вазоратҳо дар кадом шакл қабул мешавад: 

$A) Фармон; 

$B) Қоида; 

$C) Амр; 

$D) Дастур; 

$E) Фармоиш; 

 

@419.Қайде, ки ба хусусият ва ё тарзи махсуси фиристодани 

мукотиботи корӣ (махфӣ, таъҷилӣ, набояд ошкор шавад, шахсан) 

ишора мекунад, чӣ ном дорад: 

$A) Муҳр; 



$B) Штамп; 

$C) Реквизит; 

$D) Шохис; 

$E) Гриф; 

 

@420.Фармонҳои ҳайати шахсӣ дода мешаванд: 

$A) Аз тарафи шуъбаи кадрҳо; 

$B) Аз тарафи сармуҳосиб; 

$C) Аз тарафи кормандон; 

$D) Эҳтимол аст, ки саволро намедонам; 

$E) Аз тарафи роҳбари корхона; 

 

@421.Таъйиднома – акт дар ҳайати зерин тартиб дода мешавад: 

$A) 10 нафар; 

$B) 1 нафар; 

$C) 20 нафар; 

$D) 12 нафар; 

$E) 3 нафар; 

 

@422.Ҳуҷҷатнигорӣ чиро меомӯзад: 

$A) Таркиби калима; 

$B) Овоз; 

$C) Матн; 

$D) Морфологияро; 

$E) Далелу бурҳон; 

 

@423.Ҳуҷҷатҳо аз рӯйи мазмун чанд хел мешаванд: 

$A) Таъҷилӣ, одӣ, мураккаб; 

$B) Инфиродӣ; 

$C) Қолабӣ; 

$D) Мураккаб; 

$E) Одӣ, мураккаб; 

 

@424.Зимни таҳрири имлоӣ муҳаррир бояд чиро донад: 

$A) Номи матнро; 

$B) Маводи омодашударо; 

$C) Таҳрири ҳуҷҷатро; 

$D) Хондани матни ҳуҷҷатро; 



$E) Қоидаҳои имлоро; 

 

@425.Таркиби ҳуҷҷатҳо аз чанд реквизитҳо иборат аст: 

$A) 31; 

$B) 18; 

$C) 24; 

$D) 30; 

$E) 28; 

 

@426.Кадом реквизит дар мобайни саҳифа бо ҳарфҳои калон 

навишта мешавад: 

$A) Сабти синамоӣ; 

$B) Рӯйнавис; 

$C) Дастнавис; 

$D) Сабти хаттӣ; 

$E) Фармон; 

 

@427.Дар ҳуҷҷатҳои расмӣ кӣ ҳуқуқи имзо гузоштан дорад: 

$A) Зердаст; 

$B) Котиба; 

$C) Мудири шуъба; 

$D) Шуъбаи ҳисоботӣ; 

$E) Роҳбари ташкилот; 

 

@428.Ҳуҷҷатҳои фармоишӣ кадомҳоянд: 

$A) Оиннома; 

$B) Дастурамал; 

$C) Низомнома; 

$D) Ваколатнома; 

$E) Фармон; 

 

@429.Ки ҳуқуқи бекор кардани фармонро дорад: 

$A) Шуъбаи кадр; 

$B) Ҷонишини роҳбари корхона; 

$C) Мудири шуъба; 

$D) Шуъбаи баҳисобгирӣ; 

$E) Роҳбари корхона; 

 



@430.Ҳуҷҷатҳои маълумотию иттилоотӣ кадомҳоянд: 

$A) Оиннома; 

$B) Низомнома; 

$C) Дастурамал; 

$D) Фармон; 

$E) Пратокол; 

 

@431.Мактубе, ки ҳамроҳи ягон ҳуҷҷат фиристода мешавад чӣ ном 

дорад: 

$A) Даъватнома; 

$B) Мактуби огоҳнома; 

$C) Иттилоънома; 

$D) Ваколатнома; 

$E) Мактуби ҳамроҳӣ; 

 

@432.Мактуби огоҳӣ бо кадом феъл оғоз меёбад: 

$A) «Хабардор мекунем»; 

$B) «Таъкид мекунем»; 

$C) «Муроҷиат мекунем»; 

$D) «Огоҳ намекунем»; 

$E) «Огоҳ мекунем»; 

 

@433.Гузориш ба кадом намуди ҳуҷҷатҳо дохил мешавад: 

$A) Ташкилӣ; 

$B) Ҳуқуқӣ; 

$C) Амрдиҳӣ; 

$D) Шахсӣ; 

$E) Иттилоотӣ; 

 

@434.Маънои калимаи «Шаҳодат» чист: 

$A) Тасдиқ; 

$B) Хабар; 

$C) Таъкид; 

$D) Огоҳӣ; 

$E) Гувоҳӣ; 

 

@435.Собиқаи кори шахс аз рӯйи кадом ҳуҷҷат муайян карда 

мешавад: 



$A) Ариза, баёнот; 

$B) Тавсиянома; 

$C) Роҳхат, баёнот; 

$D) Тасдиқнома; 

$E) Дафтарчаи меҳнатӣ; 

 

@436.Дафтарчаи меҳнатӣ дар кадом ҳолат дода мешавад: 

$A) Ба кор қабул шудан; 

$B) Дар рухсатӣ будан; 

$C) Ҳангоми кор кардан; 

$D) Ҳеҷ вақт дода намешавад; 

$E) Аз кор озод шудан; 

 

@437.Дар сурати дар ду ҷой кор кардан дафтарчаи меҳнатӣ дар 

куҷо меистад: 

$A) Дар дасти худи шахс; 

$B) Дар дасти роҳбар; 

$C) Дар хона; 

$D) Дар бойгонӣ; 

$E) Дар ҷои кори асосӣ; 

 

@438.Мардҳо дар синни чандсолагӣ ба нафақа мебароянд: 

$A) 70; 

$B) 68; 

$C) 66; 

$D) 62; 

$E) 63; 

 

@439.Ариза ба кадом намуди ҳуҷҷатҳо дохил мешавад: 

$A) Ҳайати шахсӣ; 

$B) Ташкилӣ; 

$C) Ҳуқуқӣ; 

$D) Амрдиҳӣ; 

$E) Иттилоотӣ; 

 

@440.Корманд дар соли аввали корӣ баъди чанд моҳ ҳуқуқи ба 

рухсатии меҳнатӣ рафтан дорад: 

$A) 12; 



$B) 13; 

$C) 14; 

$D) 15; 

$E) 11; 

 

@441.Ҳолнома аз тарафи кӣ навишта мешавад: 

$A) Роҳбари корхона; 

$B) Мудири шуъба; 

$C) Шуъбаи бақайдгирӣ; 

$D) Шуъбаи кадрҳо; 

$E) Худи шахс; 

 

@442.Занҳо дар синни чандсолагӣ ба нафақа мебароянд: 

$A) 55; 

$B) 60; 

$C) 54; 

$D) 53; 

$E) 58; 

 

@443.Варақҳои баҳисобгирии кадрҳо дар куҷо нигоҳ дошта 

мешавад: 

$A) Шуъбаи баҳисобгирӣ; 

$B) Шуъбаи табу нашр; 

$C) Шуъбаи иҷтимоӣ; 

$D) Шуъбаи бақайдгирӣ; 

$E) Шуъбаи кадрҳо; 

 

@444.Коргар ҳангоми ба рухсатӣ рафтан кадом намуди ҳуҷҷатро 

пешниҳод мекунад: 

$A) Баёнот; 

$B) Шартнома; 

$C) Низомнома; 

$D) Ойиннома; 

$E) Ариза; 

 

@445.Калимаи ариза аз кадом забон гирифта шудааст: 

$A) Юнонӣ; 

$B) Тоҷикӣ; 



$C) Русӣ; 

$D) Ӯзбекӣ; 

$E) Арабӣ; 

 

@446.Хислатнома аз тарафи кӣ дода мешавад: 

$A) Ҳамкор; 

$B) Раиси ҷамоат; 

$C) Худи шахс менависад; 

$D) Ҳамшираи шафқат; 

$E) Роҳбар; 

 

@447.Варақаи шахсӣ аз тарафи ки пур карда мешавад: 

$A) Роҳбар; 

$B) Ҳамкор; 

$C) Сардор; 

$D) Котиб; 

$E) Шахси ба кор омада; 

 

@448.Ҳуҷҷатҳои шахсӣ дар кадом шуъба ногоҳ дошта мешавад: 

$A) Шуъбаи умумӣ; 

$B) Шуъбаи кор бо ҷавонон; 

$C) Шуъбаи тарбия; 

$D) Шуъбаи баҳисобгирӣ; 

$E) Шуъбаи кадрҳо; 

 

@449.Шартнома аз кадом забон гирифта шудааст: 

$A) Юнонӣ; 

$B) Лотинӣ; 

$C) Англисӣ; 

$D) Фаронсавӣ; 

$E) Арабӣ; 

 

@450.Фармони имзошуда дар чӣ сабт мегардад: 

$A) Сабт намегардад; 

$B) Дафтари воридотӣ; 

$C) Содиротӣ; 

$D) Дафтари муҳосибот; 

$E) Дафтари фармонҳо; 



 

@451.Фармон аз кай рақамгузорӣ карда мешавад: 

$A) Рақамгузорӣ карда намешавад; 

$B) Дар охири сол; 

$C) Дар миёни сол; 

$D) Дар аввал ва охири сол; 

$E) Аз аввали сол; 

 

@452.Фармон чанд намуд мешавад: 

$A) Умумӣ; 

$B) Инфиродӣ; 

$C) Дастурӣ; 

$D) Дастурӣ, инфиродӣ; 

$E) Умумӣ, инфиродӣ; 

 

@453.Қарор аз кадом забон гирифта шудааст: 

$A) Русӣ; 

$B) Туркӣ муғулӣ; 

$C) Дарӣ; 

$D) Форсӣ; 

$E) Арабӣ; 

 

@454.Протокол аз тарафи кӣ навишта мешавад: 

$A) Раис, иштирокчиён; 

$B) Котиб, иштирокчиён; 

$C) Иштироккунандагон; 

$D) Омӯзгорон, иштирокчиён; 

$E) Котиб ё шахси масъул; 

 

@455.Барқия чӣ тарз фиристода мешавад: 

$A) Компютер; 

$B) Почта; 

$C) Дастӣ; 

$D) Сурат; 

$E) Тавассути телеграф; 

 

@456.Баёнот аз кадом забон гирифта шудааст: 

$A) Форсӣ; 



$B) Лотинӣ; 

$C) Юнонӣ; 

$D) Русӣ; 

$E) Арабӣ; 

 

@457.Калимаи «тасдиқнома» аз ҷиҳати сохт чи хел аст: 

$A) Сода; 

$B) Сохта; 

$C) Таркибӣ; 

$D) Рехта; 

$E) Мураккаб; 

 

@458.Калимаи «Шаҳодат» аз кадом забон гирифта шудааст: 

$A) Форсӣ; 

$B) Англисӣ; 

$C) Русӣ; 

$D) Дарӣ; 

$E) Арабӣ; 

 

@459.Калимаи «Ваколатнома» аз ҷиҳати сохт чи хел аст: 

$A) Сода; 

$B) Сохта; 

$C) Таркибӣ; 

$D) Рехта; 

$E) Мураккаб; 

 

@460.Ҳуҷҷати асосие, ки тавассути он ҳайати шахсии кормандони 

корхона ба ҳисоб гирифта мешавад, чӣ ном дорад: 

$A) Варақаи шахсӣ; 

$B) Маълумот дар бораи қайди ҳарбӣ; 

$C) Рухсатнома; 

$D) Ваколатнома; 

$E) Карточкаи шахсӣ; 

 

@461.Пеш аз ба кор қабул шудан корманд ба чӣ намуди ҳуҷҷат 

ҷавоб менависад: 

$A) Ариза; 

$B) Шартнома; 



$C) Тасдиқнома; 

$D) Кафолатнома; 

$E) Пурсишнома; 

 

@462.Баъди дар амал татбиқ шудан ҳуҷҷатҳо ба куҷо супорида 

мешаванд: 

$A) Ба китобхона; 

$B) Фурӯхта мешаванд; 

$C) Ба мактаб; 

$D) Сӯзонида мешаванд; 

$E) Ба бойгонӣ; 

 

@463.Иттилоъ чист: 

$A) Хабари санҷиданашуда; 

$B) Мафҳуми фалсафӣ; 

$C) Манбаи дониш; 

$D) Номи муассисаи давлатӣ; 

$E) Ин маълумот оид ба ашхос, далелҳо, ҳодисаҳо, новобаста аз шакли 

пешниҳоди он; 

 

@464.Ҳучҷатсозӣ чист: 

$A) Раванди мураттаб намудани иттилооти бардуруғ; 

$B) Ҷараёни бемайлони идоранашаванда, дар мақомот; 

$C) Раванди коркарди маълумот, ки бардуруғ овардааст; 

$D) Протсесси навиштани маълумоти бардуруғ дар ҳуҷҷат; 

$E) Аз рӯи қоидаҳои таингардида таҳия сохтани ҳуҷҷат; 

 

@465.Системаҳои дурусти хатро нишон диҳед: 

$A) Тасвирӣ, символикӣ, рамзӣ, идеографӣ, пиктографӣ; 

$B) Ҳарфӣ, овозӣ, рамзӣ, символикӣ, рамзӣ, идеографӣ, пиктографӣ; 

$C) Мехӣ, кирилӣ, лотинӣ, символикӣ, рамзӣ, идеографӣ, пиктографӣ; 

$D) Сомӣ, идеографӣ, пиктографӣ, символикӣ, рамзӣ, идеографӣ; 

$E) Тасвирӣ ё пиктографӣ, рамзӣ ё идеографӣ, овозӣ ё ҳарфӣ; 

 

@466.Дар Мисри қадим материали паҳнгардида барои навиштан чӣ 

ном дошт: 

$A) Санг; 

$B) Коғаз; 



$C) Чӯб; 

$D) Метал; 

$E) Папирус; 

 

@467.Дар Мисри қадим ҳуҷҷатҳои дар папирус навишташуда дар 

кадом шакл нигаҳдорӣ мешуданд: 

$A) Болишт; 

$B) Дар ғилоф; 

$C) Лӯла; 

$D) Нигаҳдорӣ намешуданд; 

$E) Дар шакли печ дар печ; 

 

@468.Аз рӯйи тарзи ҳуҷҷатнигорӣ ҳуҷҷатҳо ба кадом навъҳо ҷудо 

карда мешаванд: 

$A) Иттилоотӣ, таҳлилӣ, манзаравӣ, дастнавис, суратҳуҷҷатҳо, графикӣ; 

$B) Мемориалӣ, мероси фарҳангӣ, мероси бадеӣ; 

$C) Барқароркунандаи муносибатҳои ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ; 

$D) Омӯзонандагӣ, дидашавандагӣ, хондашавандагӣ; 

$E) Дастнавис, электронӣ, графикӣ, ҷадвалӣ, кино ва суратҳуҷҷатҳо; 

 

@469.Ҳучҷатҳо аз рӯйи қувваи ҳуқуқӣ мешаванд: 

$A) Нусхаи идрокӣ, эҳсосӣ, нусхаи аслӣ, нусха, нусхаи дар мақомоти 

ҳуқуқӣ қайдгардида; 

$B) Нусхаи расмӣ ё хизматӣ, шахсӣ, нусхаи қарор, нусхаи дар мақомоти 

ҳуқуқӣ қайдгардида; 

$C) Нусхаҳои махфӣ, комилан махфӣ, нусхаи қарор, дубликат, нусхаи 

аслӣ, нусха; 

$D) Нусхаҳои бо муҳри махсус, бе муҳр, нусхаи қарор, дубликат, нусхаи 

аслӣ, нусха; 

$E) Нусхаи аслӣ, нусха, нусхаи дар мақомоти ҳуқуқӣ қайдгардида, 

нусхаи қарор, дубликат; 

 

@470.Ҳучҷатҳо аз рӯйи шакли таҳия (дараҷаи воҳидӣ) мешаванд: 

$A) Шахсӣ, трафаретӣ, типӣ; 

$B) Расмӣ, хизматӣ, сохторӣ; 

$C) Махфӣ, комилан махфӣ; 

$D) Бо муҳри махсус, бе муҳр; 

$E) Нусхаи аслӣ, дубликат; 


