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Кафедраи «Идоракунии молияи давлатӣ» 
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Фанни «Назорати давлатии молияви дар ҶТ» 
Устод:Эшбеков Т.Ҳ.      904586700. 

Курси 4 маълумоти 1            

Ихтисоси идоракунии давлатӣ ва иќтисодиёт 

Тестҳо аз фанни таҳлили иқтисодӣ 

барои донишҷўёни факултетҳои иқтисодӣ 
  

Тестҳо аз фанни назорати давлатии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон   

 Устод:Эшбеков Т.Ҳ.      904586700.  

                  Ҷавоби дуруст   

@1.Тафтиш чист? 

$A) Ҳамчун вазифаи асосии роҳбари муассиса; 

$B) Тафтиш асосан вазифаи ҷамъоварӣ мебошад; 

$C) Ин омӯзиш ва таҳлили объекти тафтишшаванда бо истифодаи усулҳо 

ва роҳҳои гуногун; 

$D) Баҳои объективии сарчашмаҳои тафтишшаванда мебошад; 

$E) Омўзиши муассиса аст; 

 

@2.Назорат чист ? 

$A) Омӯзиши самаранокии иқтисодӣ ва ба таври қонуниро меомўзад; 

$B) Омӯзиши қисмҳои таркибии корхонаю муассисаҳоро дар назар 

доранд; 
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$C) Ин омӯзиши маҷмӯи фаъолият, қисмҳои таркибӣ, самаранокии 

иқтисодӣ ва ба таври қонунӣ амаликунии амалиётҳои ҳоҷагидориро 

меноманд; 

$D) Омӯзиши амалиётҳои ҳоҷагидориро оид ба мустаҳкамкунии низоми 

назорати дохилӣ меноманд; 

$E) Тадқиқоти корхона аст; 

 

@3.Самаранокии назорат вобаста аст? 

$A) Аз шакли назорати дохилӣ; 

$B) Аз маълумоти сарчашмаҳои берунии иттилоотӣ; 

$C) Аз дараҷаи таҷрибанокии мутахассисони соҳаи тафтиш; 

$D) Ин аз ягон ҷиҳат вобастагӣ надошта, ҳамеша мустақил аст; 

$E) Танҳо аз маҳорати тафтишгар; 

 

@4.Предмети назорати молиявӣ – хоҷагӣ? 

$A) Фаъолияти истеҳсолии муассисаҳои буҷетӣ; 

$B) Маҷмӯи муносибатҳои иқтисодӣ дар самти истифодабарии воситаҳои 

пулӣ; 

$C) Фаъолияти истеҳсолӣ, молиявӣ – хоҷагӣ ва дигар самтҳои фаъолияти 

субъекти иқтисодӣ; 

$D) Предмети назорат танҳо сарчашмаи пайдоиши дороиҳо шуда 

метавонаду 

халос; 

$E) Фаъолияти ҷории корхона аст; 

 

@5.Дар марҳилаи тафтиши истеҳсолот ба сифати предмети меҳнат 

баромад мекунад? 

$A) Маҷмӯи маҳсулоти истеҳсолшуда, ки барои фурӯш омода аст; 

$B) Масолеҳе, ки дар анбор мавҷуд аст, ба сифати предмети тафтиш дар 

марҳилаи истеҳсолот баромад мекунад; 

$C) Муносибати корманд бо воситаҳои меҳнат, тартиби риояи нигоҳдорӣ; 

$D) Воридкунӣ, тартиби истифодабари воситаҳо дар қитъаҳои истеҳсолӣ;  

$E) Тамоми муносибатҳои иқтисодӣ аст; 
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@6.Дар марҳилаи тақсимот тафтиш фаро мегирад? 

$A) Тақсимкунии воситаҳои пулиро; 

$B) Ин тафтишро роҳбар ҳангоми тақсими фоида амалӣ мекунад; 

$C) Маҷмӯи амалиётҳоро дар самти тақсим ва азнавтақсимкунии 

маҳсулот; 

$D) Марҳилаи тақсимоти маҳсулот предмети тафтиш нест; 

$E) Самаранокии истеҳсолот; 

 

@7.Дар марҳилаи мубодила ба сифати объекти назорат ва тафтиш 

дохил мешавад? 

$A) Аз руи қоидаҳои тафтишӣ ин марҳила мавриди тафтиш қарор 

намегирад; 

$B) Тафтишгар дар ин марҳила танҳо маблағҳои аз фурўш ба даст 

овардаро тафтиш мекунад; 

$C) Маҷмӯи амалиётҳо оид ба фурӯши маҳсулот (ҳаҷм, сифат, нархҳо, 

ҳисоббаробаркуниҳо); 

$D) Танҳо асъори хориҷӣ; 

$E) Марҳилаи санҷишӣ аст; 

 

@8.Тафтиш кардани ҳуҷҷатҳои пулӣ, муҳосибӣ, ҳисоботӣ, 

харҷномавӣ ин? 

$A) Мақсади тафтишотчӣ дар рафти омўзиши объектњои мазкур; 

$B) Ҳуқуқи тафтишгар дар рафти омўзиши объектњои мазкур; 

$C) Ҳамчун вазифаи тафтиштчӣ дар рафти омўзиши объектҳои мазкур; 

$D) Уҳдадории тафтишгар дар рафти омўзиши объектњои мазкур; 

$E) Фаъолияти тафтишгар аст дар рафти омўзиши объектњои мазкур; 

 

@9.Вазифаи огоҳкунии назорат дар кадоме аз ин марҳилаи идоракунӣ 

истифода мешавад? 

$A) Амалӣ кардани чорабиниҳо оид ба ба мақсадҳо ноил гаштани 

назоратчӣ; 

$B) Таҳлил ва баҳодиҳии натиҷаҳои фаъолият оид ба ноилгардӣ ба мақсад; 
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$C) Банақшагирии чорабиниҳо баҳри амаликунии мақсади гузошташуда; 

$D) Ин вазифа иҷро намешавад; 

$E) Ин вазифа иҷро мешавад; 

 

@10.Вазифаи танзимкунии назорат дар кадоме аз ин марҳилаи 

идоракунӣ истифода мешавад? 

$A) Таҳлил ва баҳодиҳии натиҷаҳои фаъолият оид ба ба мақсад 

ноилгардӣ; 

$B) Маблағгузори муаммоҳо, ки барои ҳал кардан таъин шудаанд; 

$C) Танзими чорабиниҳо оид ба ноилгардии ба мақсади гузошташуда; 

$D) Ин вазифаи назорат нест; 

$E) Ин вазифа ҳал кардани камбудӣ аст; 

 

@11.Тафтиши назоратӣ амалӣ карда мешавад? 

$A) Пеш аз ворид шудани тафтишчиён аз ҷониби сармуҳосиби муассиса; 

$B) Дар марҳилаи тафтиши баъдина; 

$C) Дар марҳилаи назорати пешакии фаъолияти молиявӣ–хоҷагии 

муассисаҳо; 

$D) Дар ҳолати рухдиҳии ҳодисаҳои ғайричашмдошт; 

$E) Дар марҳилаи тафтиши минбаъда; 

 

@12.Тафтиши назоратии ҷорӣ? 

$A) Ин маҷмӯи чорабиниҳое, ки баъд аз амалӣ шудани амалиёти хоҷагӣ 

гузаронида мешавад; 

$B) Ин намуди тафтиш дар фаъолияти тафтишгарон мавриди истифодаи 

доимӣ қарор намегирад; 

$C) Воситаи фаврӣ ва назорати низомноки амалиётҳои конкретӣ мебошад; 

$D) Тафтише, ки баъди пардохти уҳдадориҳои андозӣ гузаронида 

мешавад; 

$E) Тафтише, ки ба пуррагӣ норасогиро муайян месозад; 

 

@13.Тафтиши ҳисобии ҳисобот ин? 

$A) Баҳодиҳии моддаҳои тарафи уҳдадории тавозун аст; 
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$B) Ин шакли тафтиш вуҷуд надорад; 

$C) Маҷмӯи усулҳои махсуси назорати пураю дақиқии ҳисобот мебошад; 

$D) Тафтиши натиҷаи фаъолияти аудити дохилӣ ва беруниро дар объекти 

тафтишшаванда меноманд; 

$E) Маҷмўи ҳамаи чорабиниҳои иқтисодӣ - иҷтимоӣ; 

 

@14.Тафтиш гуфта? 

$A) Назорат оиди субъектони мустақили иқтисодӣ; 

$B) Воситаи асосии бартараф кардани имкониятҳои ғайриқонунии 

субъекти мустақили хоҷагидорӣ; 

$C) Тафтиш яке аз шаклҳои муҳими назорати молиявӣ - хоҷагӣ ба ҳисоб 

меравад; 

$D) Ба сифати тафтиши беғараз баромад мекунад; 

$E) Ошкоркунии камбудию норасоиҳо; 

 

@15.Тафтиши назоратӣ гуфта? 

$A) Тафтишро аз ҷониби он аудитороне меноманд, ки худи муассисаи 

буҷетӣ дар асоси шартнома даъват мекунанд; 

$B) Тафтиши мазкур ба назорат ва омузиши маблағҳое, ки аз буҷет 

гирифта шудааст, дар назар дошта мешавад; 

$C) Тафтиши ҳаматарафа ва ҳуҷҷатнок кардашудаи фаъолияти истеҳсолӣ–

молиявӣ ва тиҷоратии субъекти хоҷагидорӣ дар давраи муайяни вақт 

мебошад; 

$D) Тафтишро дар илми тафтишотӣ ҳамчун тафтиши беғаразӣ меноманд; 

$E) Чораҳои зарурӣ аст; 

 

@16.Ба сифати предмети назорати молиявӣ – хоҷагӣ дохил мешавад? 

$A) Фаъолияти истеҳсолии муассисаҳои буҷетӣ; 

$B) Маҷмӯи муносибатҳои иқтисодӣ дар самти истифодабарии воситаҳои 

пулӣ; 

$C) Фаъолияти истеҳсолӣ ва молиявӣ - хоҷагии субъекти иқтисодӣ; 

$D) Предмети назорат танҳо сарчашмаи пайдоиши дороӣҳо шуда 

метавонаду халос; 
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$E) Камбудиҳои ошкоршуда аст; 

 

@17.Тафтиши иҷроиши қарорҳои қабулшуда? 

$A) Ҳамон қарорҳоеро дар назар дорад, ки барои фаъолияти тафтишотчӣ 

қабул карда шудааст; 

$B) Ин намуди тафтишро мутахассисони муассиса амалӣ мекунанд; 

$C) Як намуд усули тафтиши ҳақиқӣ мебошад; 

$D) Тафтише мебошад, ки назорати қарорҳои солҳои пешинро амалӣ 

менамояд; 

$E) Тафтиши ҳамаҷониба аст; 

 

@18.Тафтиш аз калимаи лотинии “ revisio” гирифта шуда, маънояш? 

$A) Тафтиш танҳо маънои пешбарии ҳисобгириро дорад; 

$B) “Маслиҳат додан” тафтиши беғаразро дар назар дорад; 

$C) “Дида баромадан”- буда, шакли асосии назорат ба ҳисоб меравад; 

$D) Баҳисобгирии уҳдадориҳои ҷорӣ; 

$E) Миз аст; 

 

@19.Сабабҳои асосии зарурияти корҳои тафтишотӣ дар чӣ ифода 

меёбад? 

$A) Даъвати роҳбари корхона баҳри тафтиши фаъолияти муассиса; 

$B) Ивазшавии мутахассисони тафтишгар дар муассисаҳои 

тафтишшаванда; 

$C) Нокифоя будани сатҳи назорати дохилӣ аз ҷониби мутахассисони худи 

корхона; 

$D) Тафтиш бе ягон сабаб гузаронида мешавад; 

$E) Тафтиш босабаб гузаронида мешавад; 

 

@20.Дар ҷараёни корҳои тафтишотии фаъолияти муассиса 

пайдарпаӣ истифода мешавад ё не? 

$A) Истифода намешавад; 

$B) Танҳо дар сурати масъалаҳои муҳим; 

$C) Истифода мешавад; 



7 

 

$D) Дар ҳамон сурат дар ҷараёти тафтиш пайдарпаиро риоя мекунанд, ки 

дар қонунгузорӣ нишон дода шуда бошад; 

$E) Вобаста аз фаъолияти корхона мебошад; 

 

@21.Дар ҷараёни корҳои тафтишӣ барнома оид ба объектҳои 

тафтишшаванда тартиб дода мешавад ё не? 

$A) Истифода мешавад, дар сурате, ки ин тафтиш аз ҷониби аудити 

дохилӣ 

гузаронида шавад; 

$B) Тартиб додани барномаи корҳои тафтишӣ дар қонунгузории 

тафтишчиён вуҷуд надорад; 

$C) Ба тариқи бевосита тартиб дода мешавад; 

$D) Танҳо дар ҳолатҳои зарурӣ истифода мешавад; 

$E) Ҳама вақт истифода мешавад; 

 

@22.Нақшаи кории тафтишӣ дар худ чунин самтҳоро фаро мегирад? 

$A) Нишон додани маҷмӯи объектҳои тафтишӣ дар нақша нишон дода 

намешавад; 

$B) Кормандоне, ки ба тафтиш ва назорати дохилӣ машғул аст; 

$C) Рӯйхати корҳо, ки дар ҷараёни тафтиш мавриди омӯзиш қарор 

мегиранд, муҳлати тафтиш, усули тафтиш ва муҳлати ба охиррасонии 

тафтиш; 

$D) Танҳо ахборотҳо оид ба дороиҳои ғайримоддии муассисаи 

тафтишшаванда; 

$E) Самти афзалиятноки ширкатро фаро мегирад; 

 

@23.Гуруҳи тафтишӣ дар асоси чунин намуди ҳуҷҷатҳо амал 

мекунад? 

$A) Дар асоси оинномаи муассисаи буҷетӣ; 

$B) Гуруҳи тафтишӣ танҳо дар ҳамон сурат бо барномаҳо сару кор 

мегирад, ки тафтиш характери маҷмӯӣ дошта бошад; 

$C) Барномаи умумӣ ва нақшаи инфиродии ҳар як корманди 

тафтишкунанда; 
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$D) Гуруҳи тафтишӣ дар рафти тафтиш ҳуҷҷат истифода наменамоянд; 

$E) Дар асоси низомномаи муассисаи буҷетӣ; 

 

@24.Назорати иқтисодӣ амалӣ карда мешавад? 

$A) Танҳо дар алоқамандӣ бо идоракунӣ; 

$B) Новобаста аз идоракунӣ; 

$C) Барои амаликунии мақсадҳои идоракунӣ; 

$D) Ин намуди назорат вуҷуд надорад; 

$E) Дар асоси қоидаҳои дохилии ширкат; 

 

@25.Назорати иқтисодӣ амалӣ карда мешавад, аз ҷониби? 

$A) Вазорати адлия; 

$B) Мақомоти омор; 

$C) Мақомотҳо ва муассисаҳо, ки амаликунандаи назорати молиявӣ- 

иқтисодӣ мебошанд; 

$D) Вазорати рушди иқтисод ва савдо; 

$E) Бонки миллии Тоҷикистон; 

 

@26.Вазифаи баҳодиҳӣ – таҳлилии назорат дар чунин марҳилаҳои 

идоракунӣ  истифода мешавад? 

$A) Дар тамоми марҳилаҳои идоракунӣ; 

$B) Танзими чорабиниҳо оид ба ноилгардӣ ба мақсади гузошташуда; 

$C) Банақшагирии чорабиниҳо баҳри амаликунии мақсади гузошташуда; 

$D) Ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

$E) Дар марҳилаҳои пайдарпайиӣ истифода мешавад; 

 

@27.Марҳилаи гузоштани муаммоҳои ҳалшаванда ҳамчун? 

$A) Марҳилаи тафтиш кардани фаъолияти муассиса; 

$B) Ин марҳила дар фаъолияти тафтишӣ ҳамчун марҳилаи интиҳоӣ 

эътироф 

карда шудааст; 

$C) Муайян кардани масъалаи тафтишшаванда; 

$D) Баровардани натиҷаҳо аз рафти тафтиш; 
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$E) Талаботи рўз аст; 

 

@28.Принсипҳои умумии назорати молиявӣ – иқтисодӣ? 

$A) Муайянкунандаи қоидаи ташкили онҳо; 

$B) Ин дар худ маҷмӯи усулҳои амаликунии назоратро муттаҳид 

намудааст; 

$C) Ҳолати асосии ибтидоии ташкил ва амаликунии назоратро муайян 

мекунад; 

$D) Дар фаъолияти назоратӣ принсип истифода намешавад; 

$E) Ин принсип вуҷуд надорад; 

 

@29.Марҳилаи банақшагирии чорабиниҳо, иҷроиши чунин корҳоро 

фаро мегирад? 

$A) Дар ин марҳила асосан тафтишотчӣ он чорабиниҳоеро ба нақша 

мегирад, ки онҳо алакай мавриди истифода қарор гирифтаанд; 

$B) Дар фаъолияти тафтишӣ ин намуди марҳиларо баъди ба анҷом 

расидани ҷараёни тафтиш истифода мекунанд; 

$C) Дар ин марҳила тафтишгар тамоми он чорабиниҳое, ки дар мавриди 

омӯзиши объекти тафтишӣ истифода мешавад, ба нақша мегирад; 

$D) Дар ин марҳила аз ҷониби назоратчӣ хулосабарории натичаҳои 

тафтиш амалӣ карда мешавад; 

$E) Тамоми мақсадҳои иқтисодӣ – иҷтимоиро фаро мегирад; 

 

@30.Марҳилаи баамалбарории чорабиниҳои назоратӣ? 

$A) Ин марҳила дар фаъолияти тафтишӣ истифода намешавад; 

$B) Танҳо дар ҳамон сурат истифода мешавад, ки тафтиш аз ҷониби 

аудити дохилӣ гузаронида шавад; 

$C) Ин марҳила барои ба саҳнаи амал баровардани ин чорабиниҳо 

алоқаманд аст; 

$D) Ин марҳила асосан баъди коркарди санади тафтиши дар амал 

истифода мешавад; 

$E) Корҳои тафтишотӣ; 
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@31.Таъиноти марҳилаи танзими чорабиниҳо оид ба ноилгардӣ ба 

мақсадҳои гузошташуда? 

$A) Ин марҳилаи ҳисобгирии фаъолити муассиса аз ҷониби сармуҳосиби 

корхона дар назар аст; 

$B) Танҳо дар ҳамон сурат истифода мешавад, ки тафтиш аз ҷониби 

аудити дохилӣ гузаронида шавад; 

$C) Дар ин марҳила тафтишотчӣ мақсаде, ки бояд бо он ноил гардад, 

муайян мекунад; 

$D) ҳамчун марҳилаи фаъолияти тафтишӣ эътироф шуда, баҳри амалӣ 

кардани танзим ва назорат равона шудааст; 

$E) Ин марҳилаи интиҳоии тафтишотӣ аст; 

 

@32.Марҳилаи таҳлил ва баҳодиҳии назорат ҳамчун? 

$A) Танҳо дар сурати тафтиши уҳдадориҳои муассиса дар назди 

мақомотҳои давлатӣ истифода мешавад; 

$B) Тафтиши ибтидоии фаъолити муассиса мебошад; 

$C) Марҳилаи интиҳоӣ дониста шуда, баҳри баҳодиҳӣ ва таҳлили 

натиҷаҳои бадастовардашуда равона шудааст; 

$D) Дар ин марҳила муаммоҳои тафтишшаванда муайян карда мешавад; 

$E) Ҳалнамоии масъалаҳои ҷорӣ аст; 

 

@33.Мазмуни вазифаи огоҳкунии назорат? 

$A) Ин вазифа дар тамоми марҳилаҳои тафтиш гузаронида мешавад; 

$B) Огоҳ кардани фаъолияти муассисаи тафтишшавандаро дар назар 

дорад; 

$C) Ҳамчун вазифаи огоҳкунанда барои огоҳ кардани фаъолияти тафтишӣ 

дар марҳилаҳои аввалини тафтиш гузаронида мешавад; 

$D) Ин огоҳӣ додани шахсони масъули моддӣ аз амалҳои ғайриқонунӣ; 

$E) Функсияи асосии ширкат аст; 

 

@34.Вазифаи батанзимдарории назорат? 

$A) Ҳамчун вазифаи огоҳкунанда барои огоҳ кардани фаъолияти тафтишӣ 

дар марҳилаҳои аввалини тафтиш гузаронида мешавад; 
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$B) Ин ҳамчун марҳилаи интиҳоӣ дониста шуда, баҳри баҳодиҳӣ ва 

таҳлили натиҷаҳои бадастовардашуда равона шудааст; 

$C) Вазифае мебошад, ки дар марҳилаи чорум ва панҷум амалӣ шуда, 

батанзимдарории фаъолияти тафтиширо дар назар дорад; 

$D) Барои назорат кардани воситаҳои пулии муассисаи тафтишшаванда; 

$E) Таҳлили иқтисодӣ аст; 

 

@35.Вазифаи таҳлилӣ- баҳодиҳии назорат? 

$A) Ин вазифа хоси фаъолияти маркетингӣ мебошад; 

$B) Ин вазифа танҳо дар самти таҳлили воситаҳои пулии муассиса 

истифода мешавад; 

$C) Ин ҳамчун вазифаи муҳим дар марҳилаи охири корҳои тафтишӣ 

баҳри баҳо додани натиҷаҳои тафтиш ҷорӣ карда мешавад; 

$D) Ин ба сифати вазифаи тафтиш баромад карда наметавонад; 

$E) Ин мониторинги молиявӣ аст; 

@36.Ба низоми назоратӣ молиявӣ – иқтисодӣ дохил намешавад? 

$A) Субъекти назорат; 

$B) Объекти назорат; 

$C) Нақшаи умумӣ ва барномаи назорат; 

$D) Муассисаи назоратшаванда; 

$E) Корхонаи шахсӣ; 

 

@37.Принсипи банақшагирӣ? 

$A) Ин принсип нақшаҳои ояндаи муассисаи тафтишшавандаро нишон 

медиҳад; 

$B) Принсипи банақшагирӣ барои хизмати тафтишӣ номумкин аст; 

$C) Ин принсип ба тартиб додани нақша ва барномаи чорабинии 

назоратӣ асос меёбад; 

$D) Танҳо дар он ҳолатҳое, ки дар оиномаи муассисаи тафтишшаванда 

нишон дода шудааст, мумкин аст; 

$E) Чораҳои зарурии ширкат; 

 

@38.Предмети назорат гуфта? 
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$A) Усулҳо, роҳҳо ва дастурамалҳо оид ба ошкоркунии фарқиятҳо; 

$B) Мақомотҳо ва муассисаҳоҳо, ки амаликунандаи назорати молиявӣ- 

иқтисодӣ мебошанд; 

$C) Ҳолат ва мавҷудияти объекти назоратро меноманд; 

$D) Амалиётҳоро оид ба ҳаракати воситаҳои асосӣ дар назар дорад; 

$E) Методҳои иҷрои кор аст; 

 

@39.Принсипи низомнокӣ гуфта? 

$A) Низомнок будани фаъолияти муассисаро дар назар дорад; 

$B) Ин принсип дар фаъолияти назоратӣ ҳамчун марҳилаи ташаккули 

воситаҳои молиявӣ баромад мекунад; 

$C) Ин принсип ба таври даврагӣ амалӣ кардани назоратро маънидод 

мекунад; 

$D) Ин ба сифати принсип баромад карда наметавонад; 

$E) Принсипи омўзиш ва таҳлили ширкат аст; 

 

@40.Принсипи масъулиятнокӣ? 

$A) Ин принсип талаб мекунад, ки тафтиш аз ҷониби роҳбари корхона 

гузаронида шавад; 

$B) Сари вақт нишон додани амалиётҳои хоҷагӣ; 

$C) Ба таври пурра ва дуруст пешниҳод кардани ахборот дар бораи 

натиҷаи тафтиши объекти омўхташаванда ва риояи қонунҳои 

амалкунандаи соҳаи тафтиш; 

$D) Ин принсип дар фаъолияти назоратӣ – тафтишӣ истифода 

намешавад; 

$E) Масъулияти роҳбарияти корхона аст; 

 

@41.Мушоҳида чист? 

$A) Ҳамчун усули тафтиши беғаразона баҳри ҷамъоварӣ ва бадастории 

маълумотҳои интиҳоӣ нисбати объектҳои тафтишшаванда; 

$B) Ҳамчун усули тафтиши ҳуҷҷатӣ баҳри ҷамъоварӣ ва бадастории 

маълумотҳои мобайнӣ нисбати объектҳои тафтишшаванда; 
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$C) Ҳамчун усули тафтиши ҳақиқӣ баҳри ҷамъоварӣ ва бадастории 

маълумотҳои ибтидоӣ нисбати объектҳои тафтишшаванда; 

$D) Ҳамчун усули тафтиши ҳуҷҷатӣ ва ҳақиқӣ баҳри ҷамъоварӣ ва 

бадастории маълумотҳои характери манфӣ дошта барои объектҳои 

тафтишшаванда; 

$E) Њамчун усули тафтиши њуљљатї  ва љамъварї ва бадастории маълумотњои 

ибтидоӣ нисбати объектњои тафтишшаванда; 

 

@42.Баҳои экспертӣ гуфта? 

$A) Баҳодиҳии фаъолияти истеҳсолию ғайриистеҳсолии муассисаи буҷавӣ 

аз ҷониби роҳбар ва сармуҳосиб; 

$B) Ҳамчун усули назорати ҳақиқӣ оиди нигоҳдории моликияти муассиса 

бо роҳи муқоиса кардани маълумоти барӯйхатгирӣ бо маълумоти 

ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ; 

$C) Ҳамчун усули назорати ҳақиқӣ баҳри тафтиши дараҷаи ихтисоснокии 

кормандони муассиса; 

$D) Ҳамчун усули назорати ҳақиқӣ баҳри тафтиш ва омӯзиши ташкили 

меҳнат, ҳисобгирии меҳнат дар ҷои кор, дар коргоҳҳо, дар қитъаҳои 

истеҳсолӣ; 

$E) Таҳлили ҳамаҷонибаи муассисаҳои буҷетӣ аст; 

 

@43.Ба усулҳо ва роҳҳои назорати ҳуҷҷатӣ дохил мешавад? 

$A) Барӯйхатгирӣ; 

$B) Баҳои экспертӣ; 

$C) Таҳлили иқтисодӣ; 

$D) Мушоҳида; 

$E) Мониторинг; 

 

@44.Барӯйхатгирӣ гуфта? 

$A) Усули назорати ҳақиқӣ баҳри тафтиши дараҷаи ихтисоснокии    

кормандони муассисаро меноманд; 
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$B) Ҳамчун усули назорати ҳақиқӣ баҳри тафтиш ва омӯзиши ташкили 

меҳнат, ҳисобгирии меҳнат дар ҷои кор, дар коргоҳҳо, дар қитъаҳои 

истеҳсолӣ; 

$C) Ҳамчун усули назорати ҳақиқӣ оиди нигоҳдории моликияти муассиса 

бо роҳи муқоиса кардани маълумоти барӯйхатгирӣ бо маълумоти 

ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ; 

$D) Баҳисобгирии ҳуҷҷатҳо бањри тафтиш ва омўзиши ташкили мењнат, 

њисобгирии мењнат дар иљрои кор, дар коргоњњо дар ќитъањои истењсолї 

дар назар дорад; 

$E) Феҳристи ягона баҳри тафтиш ва омӯзиши ташкили меҳнат, 

ҳисобгирии меҳнат дар ҷои кор, дар коргоҳҳо, дар қитъаҳои истеҳсолӣ аст; 

 

@45.Барӯйхатгирӣ ҳамчун воситаи муҳими тафтиши тафтишӣ дар 

худ чунин мақсадҳоро муттаҳид намудааст? 

$A) Баҳодиҳии сарчашмаи воситаҳои молиякунонии муассиса; 

$B) ҳамчун усули муҳим танҳо дар сурати гузаронидани тафтиши 

ғайриидоравӣ амалӣ карда мешавад, ки дар худ мақсад надорад; 

$C) Омӯзиши вазъияти ҳақиқӣ бо мақсади ошкоркунии норасогии молу 

амволи муассиса; 

$D) Мақсади асосии барӯйхатгирӣ ин додани баҳодиҳии воситаҳои қарзии 

муассиса; 

$E) Мақсади ошкор намудани камбудӣ аст; 

 

@46.Ба усулҳо ва роҳҳои назорати ҳақиқӣ дохил мешавад? 

$A) Назорат дар рафти омӯзиш аз ягон намуд усул истифода намекунад; 

$B) Тафтиши мутақобил ё тафтиши сабтҳои дар сабткунакҳо 

нишондодашуда; 

$C) Мушоҳида дар рафти омӯзиш аз ягон намуд усул истифода намекунад; 

$D) Назорати объективии ҷиҳати сабтҳои амалиётҳои хоҷагӣ; 

$E) Тафтиши мутақобила дар рафти омӯзиш аз ягон намуд усул истифода 

намекунад ; 

 

@47.Тафтиши мутақобил чист? 
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$A) Тафтише, ки бо роҳи муқоиса ва омўзиши маълумотҳои аз ҳамдигар 

фарқкунанда, амалӣ карда мешавад; 

$B) Тафтише, ки бо роҳи омўзиши маълумотҳои бо ҳамдигар зид, амалӣ 

карда мешавад; 

$C) Тафтише, ки бо роҳи муқоиса ва омўзиши маълумотҳои бо ҳамдигар 

монанд, амалӣ карда мешавад; 

$D) Тафтише, ки танҳо бо роҳи муқоиса ва омўзиши маълумотҳои дохилӣ 

амалӣ карда мешавад; 

$E) Тартиб додани ҳуҷҷатҳои амалиётӣ аст; 

 

 

 

@48.Назорати ҳуҷҷатӣ бо назорати ҳақиқӣ алоқамандӣ дорад ё не? 

$A) Назорати ҳуҷҷатӣ бо назорати ҳақиқӣ ягон алоқамандӣ надорад; 

$B) Алоқамандии онҳо дар ҳамон сурат дида мешавад, ки назоратро 

мутахассисони дохилӣ амалӣ кунанд; 

$C) Ин намудҳои назорат дар алоқамандии якдигар гузаронида мешавад; 

$D) Алоқаманд ҳаст, дар сурате, ки объектҳо гуногун бошад; 

$E) Алоқамандӣ надорад; 

 

@49.Назорати давлатӣ? 

$A) Ин ҳамчун принсипи асосии назорат ба ҳисоб меравад; 

$B) Инро назорати умумиҷумҳуриявӣ меноманд; 

$C) Ин намуди назоратро мақомотхои ҳокимияти давлатӣ, идоракунӣ ва 

мақомотҳои маъмурӣ амалӣ мекунанд; 

$D) Ин як намуди тафтиши умумихалқӣ аст; 

$E) Ҳамаи чорабиниҳои вобаста ба фаъолияти корхона; 

 

@50.Назорати умумидавлатӣ ҳамчун? 

$A) Тафтиши пурраи амалиётҳои нишондодашудаи хоҷагӣ аз руи 

сабткунакҳои ҳисобгирии муҳосибӣ ва дигар сарчашмаҳо; 

$B) Намуди назорате, ки ба принсипҳои фаъолияти мақомоти маҳаллӣ 

асос ёфтааст; 
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$C) Назорате, ки ба таври умумидавлатӣ тамоми мақомотҳои ҳокимияти 

давлатӣ ва мақомоти  марказии давлатӣ амалӣ мекунанд; 

$D) Назорате мебошад, ки аз ҷониби аудиторони инфиродӣ амалӣ карда 

мешавад; 

$E) Дар сатҳи иқтисоди миллӣ гузаронида мешавад; 

 

@51.Назорати соҳавӣ? 

$A) Ин намуди назорат ба назорати дохилии корхонаҳо вобастагӣ дорад; 

$B) Ин назорати аудиториро дар назар дорад; 

$C) Ин намуди назорат ба мақсади рушди самараноки соҳаҳои алоҳидаи 

иқтисодӣ равона карда шудааст; 

$D) Назорате, ки муассисаҳои бонкӣ амалӣ менамоянд; 

$E) Ба соҳаи андоз вобаста; 

 

@52.Назорати махсусгардонидашуда? 

$A) Назорати махсусгардонидашудаи соҳавӣ мебошад; 

$B) Як намуди назорати пешакӣ мебошад; 

$C) Назорати иқтисодӣ буда, дар асоси ташкил кардани инспексияи 

махсус ба роҳ монда мешавад; 

$D) Тафтиши махсус мебошад; 

$E) Тафтиши умумидавлатӣ аст; 

 

@53.Назорати дохилӣ? 

$A) Ин намуди назоратро кормандони гуруҳи тафтишӣ, ки аз ҷониби 

Ҳукумат фиристонида мешавад, мегузаронанд; 

$B) Мазмуни ин намуди назорат дар амал ва фаъолияти гурӯҳи ревизорон 

инъикос мегардад; 

 $C) Назорате, ки аз ҷониби мутахассисони муҳити дохилии корхона, 

хусусан аз ҷониби аудити дохила амалӣ карда мешавад; 

$D) Назорате, ки аз ҷониби бонки миллӣ иҷро карда мешавад; 

$E) Назорати ҳамаи сохтори вазорату идора аст; 

 

@54.Назорати аудиторӣ гуфта? 
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$A) Тафтиши амалиётҳои  дебиториро дар назар дорад; 

$B) Амалӣ кардани тафтишро аз ҷониби аудиторони давлатӣ меноманд; 

$C) Назорати бевоситаро оиди фаъолияти корхонаю муассисаҳо 

меноманд, ки аз ҷониби аудиторон амалӣ карда мешавад; 

$D) Назорат кардани фаъолияти тафтишотчӣҳоро аз ҷониби ширкатҳои 

аудиторӣ меноманд; 

$E) Назорати тамоми ҷиҳатҳои молиявии корхона аст; 

 

@55.Назорати ҷамъиятӣ амалӣ карда мешавад? 

$A) Аз ҷониби муассисаҳоҳои ҳукуматӣ ва шахсони алоҳидаи ҳуқуқӣ ба 

таври ихтиёрӣ ба роҳ монда мешавад; 

$B) Аз ҷониби муассисаҳоҳои ғайриҳукуматӣ ва шахсони алоҳидаи воқеӣ 

ба таври ихтиёрӣ ба роҳ монда мешавад; 

$C) Аз ҷониби аҳли ҷамъият, ки дар атрофи корхона истиқомат мекунанд, 

амалӣ кардани назорат; 

$D) Ин намуди назорат аз ҷониби кормандони корхонаи тафтишкунанда 

амалӣ карда мешавад; 

$E) Аз ҷониби нозири минтақавӣ амалӣ мешавад; 

 

@56.Назорати идоравӣ? 

$A) Ҳамчун назорате, ки мақомотҳо аз руи принсипи маъмурӣ амалӣ 

мекунанд; 

$B) Тартиб додани ҳисобот аз ҷониби мақомотҳо аз руи принсипи 

тобеияти маъмурӣ; 

$C) Ин намуди назоратро мақомотҳо аз руи принсипи тобеияти маъмурӣ 

амалӣ мекунанд; 

$D) Ин намуди назоратро шахсони воқеӣ аз руи принсипи тобеияти 

маъмурӣ амалӣ мекунанд; 

$E) Ин назорати доимии тафтишгарон аст; 

 

@57.Назорати ғайриидоравӣ ин? 

$A) Амалӣ кардани вазифаҳои назорат новобаста аз тобеияти ҳоҷагидорӣ; 
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$B) Амалӣ кардани вазифаҳои назорат вобаста аз тобеияти идоравии 

субъектҳои тафтиши ҳоҷагидорӣ; 

$C) Амалӣ кардани вазифаҳои назорат новобаста аз тобеияти идоравии 

субъектҳои тафтиши ҳоҷагидорӣ; 

$D) Амалӣ кардани вазифаҳои назорат вобаста ба тобеияти идоравии 

субъективӣ; 

$E) Тамоми амалиёти хоҷагидорӣ вобаста аз тобеияти идоравии 

субъектҳои тафтиши ҳоҷагидорӣ аст; 

 

@58.Назорати ҳуқуқӣ гуфта? 

$A) Амалӣ кардани назорат дар соҳаҳои идоракунии давлатӣ, дар самти 

риоя накардани қонунҳо аз ҷониби тамоми субъектҳои хоҷагидорӣ ва 

шахсони масъул меноманд; 

$B) Амалӣ кардани назоратро дар соҳаҳои идоракунии давлатӣ, оид ба 

қабули қонунҳо аз ҷониби тамоми субъектҳои хоҷагидорӣ ва шахсони 

масъул; 

$C) Амалӣ кардани назорат дар соҳаҳои идоракунии давлатӣ, дар самти 

риояи қонунҳо аз ҷониби тамоми субъектҳои ҳоҷагидорӣ ва шахсони 

масъул меноманд; 

$D) Амалӣ кардани назорат дар соҳаҳои ғайридавлатӣ, дар самти риояи 

қонунҳо аз ҷониби тамоми субъектҳои ҳоҷагидорӣ ва шахсони масъул; 

$E) Ҳуҷҷатгузории ҳуқуқӣ аст; 

 

@59.Назорати иқтисодӣ гуфта? 

$A) Назорат оиди муносибатҳои молиявӣ; 

$B) Назорати Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурӣ; 

$C) Ин намуди назорати? молиявӣ, муҳосибӣ, тафтишӣ, ва омориро дар 

худ муттаҳид намудааст; 

$D) Назорати соҳибкорони давлатӣ дар асоси қонун ва қонунгузориҳои 

фаъолияти назоратию тафтишӣ; 

$E) Назорати Вазорати молия аст; 
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@60.Назорати истеҳсолӣ гуфта? 

$A) Назорате, ки барои истеҳсоли маҳсулоти ниёзи мардум асос ёфтааст; 

$B) Назорате, ки баҳри танзим ва назорати ҷараёни таъминот, ки барои 

ҷорӣ кардани назорати пешакӣ асос ёфтааст, дар назар дошта мешавад; 

$C) Назорате, ки дар ҷараёни истеҳсолот ва танзими фаврии истеҳсолот 

равона карда шудааст; 

$D) Назорат баҳри амалӣ кардани даври ибтидоии истеҳсолот; 

$E) Назорати истеҳсоли маҳсулот аст; 

 

@61.Назорати пешакӣ? 

$A) Пеш аз тафтиш кардани аудити дохилӣ ба роҳ монда мешавад; 

$B) Назоратро дар ҷараёни амалишавии амалиёти хоҷагӣ меноманд; 

$C) Назорате мебошад, ки то бавуҷудоии амалиёт амалӣ карда мешавад; 

$D) Назоратро танҳо баҳри тафтиши пешакии амалиётҳои хазинавӣ дар 

назар дорад; 

$E) Назорати пеш аз мўҳлат; 

 

@62.Назорати ҷорӣ? 

$A) Назорати доимиро дар сатҳи фаъолияти оянда меноманд; 

$B) Чунин намуди назорате мебошад, ки новобаста аз ҷараёни 

гузаронидани амалиётҳои хоҷагӣ гузаронида мешавад; 

$C) Назорат ба фаъолияти ҷории гуруҳи назоратчиён ва тафтишотчиён 

асос ёфтааст; 

$D) Назорате, ки баъди анҷомрасии соли ҳисоботӣ амалӣ карда мешавад; 

$E) Назорати ҷории корхона; 

 

@63.Назорати баъдина? 

$A) Назорате, ки баъди оғоз кардани корҳои тафтишӣ ба роҳ монда 

мешавад; 

$B) Ин намуди назорат дарбаробари амалишавии фаъолияти муассиса 

ҷорӣ карда мешавад; 

 $C) назорате мебошад, ки баъди ба амал омадани амалиёти хоҷагӣ 

гузаронида мешавад; 
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$D) Ин намуди назорат аслан дар фаъолияти муассисахои буҷетӣ 

истифода  намешавад; 

$E) Назорати минбаъдаи тафтишотӣ; 

 

@64.Назорати андозӣ бо кадоме аз ин мақсадҳо амалӣ карда мешавад? 

$A) Муайянкунии қонунӣ ва самаранокии истифодабарии воситаҳои 

пулии давлатӣ (хусусан воситаҳои буҷетӣ); 

$B) Назорати нигоҳдорӣ ва истифодабарии моликияти давлатӣ; 

$C) Амалӣ кардани назорат оиди таъмини пурра ва саривақтии ҳисобкунӣ 

ва пардохти андозҳо ва ўҳдадориҳо; 

$D) Ин намуди назорат вуҷуд надорад; 

$E) Ин намуди назорат дар ҳамаи корхонаву муассисаҳо мавҷуд аст; 

 

@65.Объектҳои назорати иқтисодиро муайян намоед? 

$A) Шахсони доғи судидошта; 

$B) Шахсони ҳисоботӣ; 

$C) Фаъолияти муассисаи тафтишшаванда ва шахсони масъул; 

$D) Танҳо фаъолияти шахсони воқеӣ; 

$E) Шахсони мансабдори корхонаву муассисаҳо; 

 

@66.Назорати ҳаматарафа гуфта? 

$A) Назоратеро меноманд, ки барои тафтиши объектҳои характери 

молиявӣ дошта таъин ва истифода мешавад; 

$B) Назоратеро меноманд, ки барои тафтиши объектҳои интихобӣ таъин 

карда мешавад; 

$C) Назоратеро меноманд, ки барои тафтиши тамоми объектҳо таъин 

карда мешавад; 

$D) Назоратеро меноманд, ки барои тафтиши объектҳои алоҳидаи 

интихобӣ таъин карда мешавад; 

$E) Назоратест, ки бо пардохтпазирии корхона таъин шудааст; 

 

@67.Назорати интихобӣ? 
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$A) Барои тафтиши объектҳои алоҳидаи интихобшуда таъин карда 

намешавад; 

$B) Барои тафтиши маҷмӯи объектҳои омӯхташаванда таъин карда 

мешавад; 

$C) Барои тафтиши объектҳои алоҳидаи интихобшуда таъин карда 

мешавад; 

$D) Барои тафтиши объектҳои алоҳидаи интихобшуда танҳо дар ҳолатҳои 

зарурӣ мешавад; 

$E) Назорати интихобии молиявии корхона; 

 

@68.Назорати мунтазам? 

$A) Назорате, ки ба таври тасодуфӣ дар мӯҳлатҳои номуайянии назоратӣ  

гузаронида мешавад; 

$B) Назорате, ки ба таври номунтазам дар мӯҳлатҳои номуайяни назоратӣ 

гузаронида мешавад; 

$C) Назорате, ки ба таври мунтазам дар мӯҳлатҳои муайяни назоратӣ 

гузаронида мешавад; 

$D) Назорате, ки танҳо ба таври ғайринақшавӣ дар мӯҳлатҳои тӯлонӣ 

гузаронида мешавад; 

$E) Назорати пайдарпайи корхонаву муассисаҳо; 

 

@69.Назорати яквақта? 

$A) Ин намуди назорат вобаста ба фарогирии объектҳои тафтишшаванда 

гузаронида мешавад; 

$B) Ҷорӣ кардани назоратро ба таври мунтазам дар назар дорад; 

$C) Ин намуди назорат барои мавзӯъҳои асосӣ ва дигар ҳолатҳои ихтиёрӣ 

гузаронида мешавад; 

$D) Тафтиши комплексиро дар назар дорад; 

$E) Назорати яквақта ва ҳамаҷониба; 

 

@70.Таҳлили иқтисодӣ? 

$A) Асосан ин намуди усули тафтишӣ дар фаъолияти назоратӣ истифода 

намешавад; 
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$B) Ин усули таҳлилӣ барои ошкоркунии таъсири омилҳо дар натиҷаҳои 

фаъолияти хоҷагӣ – молиявии корхонаҳо истифода мешавад; 

$C) Таҳлили иктисодӣ  дар ҷараёни назорат бо мақсади танзими ҳуҷҷатҳои 

муҳосибӣ истифода мешавад; 

$D) Ин усул дар соҳаи назорат истифода намешавад; 

 $E) Таҳлили умумии корхона; 

 

@71.Пайгирӣ гуфта? 

$A) Усулеро меноманд, ки дар фаъолияти тафтишӣ истифода намешавад; 

$B) Пайгирӣ кардан танҳо дар вақти тафтиши сарчашмаҳо истифода 

мешавад; 

$C) Усуле, ки бо мақсади дарёфти шахсони гунаҳкори физикӣ баҳри ба 

талафот дучор гардонидани роҳ додани молу амволҳо; 

$D) Омузиши ҳуҷҷатҳои гуруҳи тафтиширо баҳри риояи қонунгузорӣ 

меноманд; 

$E) Таҳлил ва тадқиқоти ҳамаи маводҳои муҳосибӣ; 

 

@72.Тадқиқотгузаронӣ? 

$A) Инро кормандони корхона баҳри ошкор кардани хатогиҳои 

тафтишотчӣ дар объекти тафтишшаванда истифода мебаранд; 

$B) Ҳамчун принсипи асосии корҳои назоратӣ ба ҳисоб меравад; 

$C) Ин усули назоратӣ барои тафтиши ҳолати хоҷагии анборӣ, бехатарии 

сӯхторӣ, нигоҳдории меҳнат истифода мешавад; 

$D) Ҳамчун вазифаи асосии корҳои назоратӣ ба ҳисоб меравад; 

$E) Ҳамчун принсипи асосии корҳои фаҳмондадиҳӣ ба ҳисоб меравад; 

 

@73.Ба сифати объекти назорати хақиқӣ дохил мешавад? 

$A) Маблағҳои нақдӣ дар хазина; 

$B) Мавҷудияти воситаҳои асосӣ; 

$C) Ҷавобҳо ба мақсад мувофиқ аст; 

$D) Истеҳсолоти нотамом; 

$E) Инвентаризатсия; 
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@74.Вобаста ба хусусияти даврият назорат ҷудо мешавад? 

$A) Интихобӣ, мавзуӣ ва ояндабинӣ; 

$B) Назорати нақшавӣ, дохилӣ ва берунӣ; 

$C) Пешакӣ, ҷорӣ ва баъдина; 

$D) Танҳо назорати даврагиро дар назар дорад; 

$E) Умумидавлатӣ, буҷетӣ. андозӣ; 

 

@75.Усулҳои назорат ҳамчун? 

$A) Усулҳое мебошад, ки дар фанҳои ғайрииқтисодӣ истифода мешавад; 

$B) Асосан дар фаъолияти тафтишӣ усулҳо истифода намешавад; 

 $C) Маҷмӯи роҳҳо ва усулҳои тадқиқот ва омӯзиши амалиётҳои дар 

фаъолияти муассисаҳо амалишаванда; 

$D) Вазифаҳои назорат дониста мешавад; 

$E) Ўҳдадориҳои назорат дониста мешавад; 

 

@76.Дар фаъолияти кадоме аз ин мутахассисон риоя накардани 

қонун, дастурамал ва санадҳои соҳаи тафтишотӣ дар худ ҷавобгарӣ 

дорад? 

$A) Муҳандиси техникӣ; 

$B) Муҳосиб; 

$C) Тафтишотчӣ; 

$D) Менеҷери муассисаи тафтишшаванда; 

$E) Раис; 

 

@77.Тафтишчиро оид ба кадоме аз ин самтҳо ҳамчун шахси масъул 

меҳисобанд? 

$A) Риояи тафтиши объектҳои муассиса; 

$B) Танҳо дар ҳолатҳои зарурӣ тафтишотчӣ шахси масъул дониста 

мешавад; 

 $C) Сари вақт гузаронидани тафтиш ва ба таври объективӣ тартиб додани 

натиҷаҳои тафтиш; 

$D) Баҳодиҳии саривақтии ўҳдадориҳои муассисаи тафтишшаванда; 

$E) Иҷро намудани ҳамаи ўҳдадориҳо аз тарафи муҳосиб; 
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@78.Тафтиши экспертӣ? 

$A) Дар низоми корҳои тафтишӣ, тафтиши экспертӣ истифода 

намешавад; 

$B) Ин шакли асосии тафтиш буда, аз ҷониби мутахассисони корхона дар 

самти омӯзиши ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунӣ амалӣ карда мешавад; 

$C) Ин тафтиш, омӯзиш ва таҳлили иловакуниҳо дар самти матни 

ҳуҷҷат,ҳарфҳои иловашуда, рақами амалиёт ва ба тариқи пурраю қисман 

хориҷ кардани мазмуни матни амалиёт; 

$D) Ҷавоби дуруст ва қаноатбахш вуҷуд надорад; 

$E) Тафтиши комиссияи экспертӣ; 

 

@79.Барои мақсадҳои тафтишотӣ – назоратӣ барӯихатгириро амалӣ 

мекунад? 

$A) Сармуҳосиби муассисаи тафтишшаванда; 

$B) Танҳо аз ҷониби шахсони масъули корхонаи тафтишшаванда; 

$C) Гурўҳи тафтишотӣ; 

$D) Роҳбари муассисаи тафтишшаванда; 

$E) Роҳбари гурўҳи корӣ; 

 

@80.Назорати дохилӣ дар кадоме аз ин шаклҳои нишондодашуда 

ташкил карда мешавад? 

$A) Назорати берунӣ аз ҷониби мутахассисони корхона, ки дар берун кор 

ва фаъолият мекунанд; 

$B) Дар фаъолияти назоратӣ ташкил кардани назорати дохилӣ мазмун 

надорад; 

$C) Аудити дохилӣ; 

$D) Ҳамкории якҷояи муассисаҳоҳои тафтишӣ бо кормандони корхона; 

$E) Дар ҳолати омадани тафтишгарон; 

 

@81.Интихоби шакли назорати дохилӣ аз чӣ вобаста аст? 

$A) Аз баҳодиҳии вазъи амволи корхона; 

$B) Аз объектҳое, ки мавриди корхои тафтишотӣ карор мегиранд; 
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$C) Аз мураккабии сохторҳои муассисаҳо, шакли ҳуқуқӣ, намуд, шакли 

фаъолият ва дигар самтҳои мувофиқ; 

$D) Аз талаботҳои мақомотҳои боло; 

$E) Аз малакаю дониши тафтишгарон; 

 

@82.Намудҳои назорати иқтисодиро номбар кунед? 

$A) Ҷорӣ; 

$B) Давлатӣ; 

$C) Давлати (ғайридавлатӣ), идоравӣ ва ҷамъиятӣ; 

$D) Ҷамъиятӣ; 

$E) Оянда; 

 

@83.Ба шаклҳои назорати иқтисодӣ дохил мешаванд? 

$A) Тафтишот; 

$B) Вақти гузаронидани назарот, сарчашмаи назорати маълумот, тарз ва 

қабули иҷроиши он; 

$C) Ҳуҷҷатӣ ва ҳақиқӣ; 

$D) Идоравӣ; 

$E) Пешакӣ; 

 

@84.Нақшаи инфиродӣ тартиб дода мешавад? 

$A) Танҳо аз ҷониби корхонаи тафтишшаванда тартиб дода мешавад; 

$B) Нақшаи инфиродӣ барои тамоми кормандон дар як нусха тартиб дода 

мешавад; 

$C) Барои ҳар як корманд дар алоҳидагӣ; 

$D) Нақшаи инфиродӣ дар вақти тафтиш тартиб дода намешавад; 

$E) Аз ҷониби ҳамаи кормандони корхонаву муассиса; 

 

 

@85.Нақшаҳои инфиродии тартибдодашаванда, аз ҷониби кӣ тасдиқ 

карда мешавад? 

$A) Муассисаи тафтишшаванда; 

$B) Гурӯҳи тафтишотчӣ; 

 $C) Аз ҷониби роҳбари гурўҳи тафтишотӣ; 

$D) Аз ҷониби шахсони тафтишгар тасдиқ кардан маъно надорад; 
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 $E) Аз ҷониби Вазири молияи ҶТ; 

 

@86.Нақшаи тафтишотӣ баҳри иҷрои кадоме аз ин вазифаҳо 

истифода бурда мешавад? 

$A) Ислоҳкунии хатогиҳои комиссияи тафтишӣ; 

$B) Тафтиши уҳдадориҳои корхона; 

 $C) Самти мақсаднок, ҳақиқӣ, конкретӣ, сари вақт таъминкунӣ, ба тариқи 

баландсифат ва самаранок гузаронидани тафтиш; 

$D) Ин нақша танҳо барои тафтиши ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунӣ 

истифода мешавад; 

$E) Барои самаранокии истеҳсолот; 

 

@87.Мундариҷаи корҳо оид ба гузаронидани тафтиши хуҷҷатии 

комплексӣ? 

$A) Ин мундариҷаи корҳо асосан аз худи корхона вобастагӣ дорад; 

$B) Дар сурати дарёфти шахсони аз ҷиҳати моддӣ масъул ин мундариҷа ба 

истифода дода мешавад; 

$C) Маҷмуи ҳуҷҷатҳои дар фаъолияти корхона амалкунанда; 

 $D) Тафтиши ҳуҷҷатии комплексӣ дар фаъолияти муассисаҳои буҷетӣ 

мавриди истифода қарор намегирад; 

$E) Тафтиши корҳои басомонрасида аст; 

 

@88.Усули назорати ҳуҷҷатӣ гуфта? 

$A) Амали алоҳидаи назоратӣ – тафтиширо меноманд; 

$B) Назоратро оиди мавҷудияти воситаҳои пулӣ меноманд; 

$C) Ин назорат ба тафтиши ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ дигар ҳуҷҷатҳои 

муассисаи тафтишшавандаро меноманд; 

$D) Усулҳое мебошанд, ки барои омўхтани ҳолати врқеии объекти 

тафтишшаванда истифода карда мешаванд; 

 $E)Усули самараноки тафтишотӣ аст; 

 

@89.Мазмуни усули назорати ҳақиқӣ дар чӣ дида мешавад? 
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$A) Ба таври ҳақиқӣ амалӣ кардани ҳисобгирии ҳуҷҷатҳои пулиро 

меноманд; 

$B) Ин назорат воситаҳои пулии ҳақиқиро ифода мекунад; 

 $C) Ин намуди усули назорат ба таҳлил ва омӯзиши фаъолияти корхона 

дар шакли ҳақиқӣ равона шудааст; 

 $D) Дар фарогирии ҳуҷҷатҳо; 

$E) Назорати хазинавиро ифода мекунад; 

 

@90.Принсипи аз ҷиҳати илмӣ асоснок будани назорат? 

$A) Ин принсип ба фаъолияти назорати тааллуқ надорад; 

$B) Танҳо дар ҳолатҳои зарурӣ истифодаи ин принсип дар назар аст; 

$C) Ин принсип истифодаи роҳҳо ва усулҳои тафтиширо дар назар дорад; 

$D) Из ҷиҳати илмӣ асоснок будани фаъолияти сармуҳосиби муассисаи 

тафтишшавандаро дар назар дорад; 

$E) Ин принсип ҳосилнокии меҳнатро дар назар дорад; 

 

@91.Субъекти назорат? 

$A) Ин маҷмӯи амалиётҳои дар муассисаи буҷетӣ баамалоянда мебошад; 

$B) Роҳбари муассисаи тафтишшаванда, ки моликият аз ўст, дохил 

мешавад; 

$C) Ин мутахассиси махсус буда, оид ба тафтиши фаъоляти муассисаҳо 

таъин гардидааст; 

$D) Ба сифати субъекти назорат танҳо сармуҳосиби муассисаи 

тафтишшавандаро дар назар дошта мешавад; 

$E) Фардони алоҳидаи субъектони хоҷагидорӣ аст; 

 

@92.Объекти назорат? 

$A) Танҳо фаъолияти молиявии муассисаро дар назар дорад; 

$B) Фаъолияти истеҳсолии муассисаи буҷетиро дар самти фаъолияти 

сармоягузорӣ дар назар дорад; 

 $C) Ин предмет ё ҳодисае, ки диққати тафтишкунандаро дар муассиса 

тафтишшаванда ҷалб намудааст; 

 $D) Фаъолияти сармуҳосиби муассиса мебошад; 
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$E) Бинову иншоот ва сохтмони нотамом; 

 

@93.Ба сифати воситаи назорат кадоме аз вариантҳои зерин дохил 

мешавад? 

$A) Танҳо сиёсати ҳисобдории муассиса; 

$B) Маҷмӯи ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ; 

$C) Усулҳо, роҳҳо ва дастурамалҳои истифодашаванда; 

$D) Оинномаи муассиса; 

$E) Низомномаи корхона; 

 

@94.Мақсади назорат дар иқтисодиёт? 

$A) Ошкор кардани шахсон, ки оиди роҳ додан ба хатогиҳои молиявӣ 

ҷавобгар ҳастанд. 

$B) Ҷалбкунӣ ба шахсони масъул, шахсони ҷавобгар баҳри роҳ додан ба 

хатогии интизоми молиявӣ; 

$C) Ёрӣ расонидан ба иҷрошавии мақсадҳои идоракунии иқтисодиёт; 

$D) Афзоиш додани амалҳои коррупсионӣ; 

$E) Ҷамъоварии маводҳои лозимаи иқтисодӣ; 

 

@95.Амалӣ кардани назорати муҳосибии дохилихоҷагӣ лозим аст ба? 

$A) Мақомоти иҷрокунандаи муассиса; 

$B) Моликони муассиса; 

$C) Истифодабарандагони берунии ҳисоботи муҳосиботии муассиса; 

$D) Танҳо хазинадори марказии муассиса; 

 $E) Ҳамаи шахсони дахлдор; 

 

@96.Мақсади ташкили корҳои назоратӣ – тафтишӣ дар шароити 

гуногуншаклии моликият аз чӣ иборат аст? 

$A) Танзим ва назорати моликияти шахсӣ дар шароити мавҷудияти 

шаклҳои гуногуни моликиятӣ; 

$B) Танзим ва назорати моликияти коллективӣ дар шароити мавҷудияти 

шаклҳои гуногуни моликият; 
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$C) Танзим ва назорати моликияти давлатӣ дар шароити мавҷудияти 

шаклҳои гуногуни моликият; 

$D) Танзим ва назорати моликияти давлатӣ ва ғайридавлатӣ дар шароити 

мавҷудияти шаклҳои гуногуни моликият; 

$E) Аз ҷобаҷогузории ҳуҷҷатгузории корхонаву муассиса иборат аст; 

 

@97.Вазифаҳои хизмати назоратӣ – тафтишӣ аз чӣ иборат аст? 

$A) Ташкили корҳои назоратӣ – тафтишӣ; 

$B) Гузаронидани тафтиш ва тафтиши фаъолияти молиявии мақомотҳои 

маҳалӣ, ҳолати нигоҳдории воситаҳо ва арзишҳои маводӣ, саҳеҳии 

ҳисобгирӣ ва ҳисоботҳо дар вазоратҳо, идораҳо, кумитаҳои давлатӣ ва 

дигар мақомотҳои давлатӣ, ки аз ҳисоби воситаҳои буҷетӣ молиякунонӣ 

мешаванд; 

$C) Маҳдуд кардани талаботҳои қонунгузорӣ; 

$D) Гузаронидани тафтиш ва тафтиши дуруст масрафкунии воситаҳои 

пулии давлатӣ барои нигоҳдории мақомотҳои маҳалии ҳокимияти 

иҷроия, муассиса ва ташкилотҳое, ки аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ 

молиякунонӣ мешаванд; 

$E) Аз таҳлили ҷамъбастии фаъолияти корхона; 

 

@98.Ҷараёнҳои тафтишӣ аз кадом марҳилаҳои навбатӣ иборат аст? 

$A) Банақшагирии тафтиш, омодагӣ ба тафтиш, тартибдиҳии барномаи 

гузаронидани тафтиш; 

$B) Ташкил намудани корҳо дар объектҳои тафтишӣ тафтиши ҳуҷҷатӣ ва 

ҳақиқӣ; 

$C) Љавобҳо саҳеҳ нест; 

$D) Банизомдарории маводҳои тафтиш ва тартибдиҳии санад оид ба 

натиҷаи тафтиши тафтишӣ, тасдиқ кардани маводҳои тафтиш; 

$E)Ҷавобҳо саҳеҳ аст; 

 

@99.Вазифаҳои асосии барӯйхатгирӣ инҳо мебошад? 
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$A) Ошкор кардани мавҷудияти ҳақиқии воситаҳои асосӣ, дороиҳои 

ғайримоддӣ, арзишҳои молӣ – масолеҳӣ, воситаҳо, қоғазҳои қимматнок, 

инчунин ҳаҷми сохтмони нотамом бо ҳисоби аслӣ; 

$B) Муайян намудани зиёдатиҳо ва камомадҳои арзишҳо ё воситаҳо ва 

муқоиса намудани маълумоти ҳақиқӣ бо маълумоти ҳуҷҷатҳои 

баҳисобгирии муҳосибӣ; 

$C) Ҷавобҳо амалан дуруст аст; 

$D) Ошкоркунии арзишҳои молӣ – масолеҳие, ки қисман сифати аввалаи 

худро аз даст додаанд, инчунин арзишҳои масолеҳӣ ва дороиҳои 

ғайримоддие, ки истифода нашудаанд; 

 $E) Љавобҳо мушаххас нест; 

 

@100.Ба нишондодҳои асосии ҳуҷҷатҳо, ки дар ҷараёни тафтиши 

тафтишӣ мавриди омӯзиш қарор мегирад, кадоме аз инҳо дохил 

мешавад? 

$A) Номи ҳуҷҷат, таърих ва ҷои тартибдиҳӣ; 

$B) Номи корхона, ки тартибдиҳандаи ҳуҷҷат мебошад; 

$C) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$D) Мазмун ва ҳаҷми амалиёти хоҷагӣ, инчунин воҳиди ҷенаки он, 

шахсони масъули тартибдиҳанда ва амаликунандаи амалиётҳо; 

$E) Комиссияи тафтишотӣ; 

 

@101.Тафтиш гуфта? 

$A) Ҳамчун вазифаи асосии роҳбари муассиса; 

$B) Тафтиш асосан вазифаи ҷамъоварӣ мебошад; 

$C) Ин намуди тафтиши баъдина мебошад; 

$D) Таҳлили объекти тафтишшаванда бо истифодаи усулҳо ва роҳҳои 

гуногун; 

$E) Амалҳои бемавриди тафтишгарон аст; 

 

@102.Назорат ин? 

$A) Омӯзиши самаранокии иқтисодӣ ва ба таври қонунӣ амаликунии 

амалиётҳои ҳоҷагидориро меноманд; 
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$B) Омӯзиши амалиётҳои ҳоҷагидориро оид ба мустаҳкамкунии низоми 

назорати дохилӣ  меноманд; 

$C) Омӯзиши ҳама тарафҳои фаъолият, қисмҳои таркибӣ, самаранокии 

иқтисодӣ ва ба таври қонунӣ амаликунии амалиётҳои ҳоҷагидориро 

меноманд; 

$D) Омӯзиши қисмҳои таркибии корхонаю муассисаҳоро дар назар 

доранд; 

$E) Санҷиши беасос барои халалдорсозии фаъолияти корхона; 

 

@103.Самаранокии назорат  вобаста аст? 

$A) Аз маълумоти сарчашмаҳои берунии иттилоотӣ; 

$B) Аз шакли назорати дохилӣ; 

$C) Аз сатҳи таҷрибанокии мутахассисони соҳаи тафтиш ва усулҳои 

тафтишшаванда; 

$D) Ин аз ягон ҷиҳат вобастагӣ надошта, ҳамеша мустақил аст; 

$E) Аз маводҳои ҷамъшудаи тафтишот; 

 

 

@104.Предмети назорати молиявӣ – хоҷагӣ? 

$A) Фаъолияти истеҳсолии муассисаҳои буҷетӣ; 

$B) Фаъолияти молиявии фаъолияти субъекти иқтисодӣ; 

$C) Ҳама самтҳои фаъолияти истеҳсолӣ, молиявӣ – хоҷагӣ ва дигар 

самтҳои фаъолияти субъекти иқтисодӣ; 

$D) Предмети назорат танҳо сарчашмаи пайдоиши дороӣҳо шуда 

метавонаду халос; 

$E) Ҳамаи маводҳои вобаста ба ҷараёни тафтишот таалуқдошта; 

 

 

@105.Тафтиши истеҳсолот ба сифати предмети меҳнат дар кадом 

марҳила истифода мешавад? 

$A) Маҷмӯи маҳсулоти истеҳсолшуда, ки барои фурӯш омода аст; 

$B) Масолеҳе, ки дар анбор мавҷуд аст, ба сифати предмети тафтиш дар 

марҳилаи истеҳсолот баромад мекунад; 
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$C) Ашёи хом ва молу масолеҳҳо; 

$D) Воридкунӣ, тартиби истифодабари воситаҳо дар қитъаҳои истеҳсолӣ; 

$E) Дар ҳамаи марҳилаҳои тафтишотӣ; 

 

@106.Дар вақти тақсимот тафтиш фаро мегирад? 

$A) Тақсимкунии воситаҳои пулиро; 

$B) Ин тафтишро роҳбар ҳангоми тақсими фоида амалӣ мекунад; 

$C) тақсимоти молияронодуруст; 

$D) Маҷмӯи амалиётҳоро баҳодиҳии маҳсулот; 

$E) Марҳилаи тақсимоти маҳсулот предмети тафтиш нест; 

 

@107.Дар натиҷаи мубодила ба сифати объекти назорат ва тафтиш 

дохил мешавад? 

$A) Маҷмӯи амалиётҳо оид ба истеҳсоли маҳсулот; 

$B) Тафтишгар дар ин марҳила танҳо маблағҳои аз фурўш ба даст 

овардаро тафтиш мекунад; 

$C) маҷмўи ҳамаи воситаҳои истеҳсолӣнодуруст; 

$D) Уҳдадории тафтиштчӣ дар рафти омўзиши объектҳои мазкур; 

$E) Аз руи қоидаҳои тафтишӣ ин марҳила мавриди тафтиш қарор 

намегирад; 

 

@108.Тафтиш кардани  ҳуҷҷатҳои пулӣ, муҳосибӣ, ҳисоботӣ, 

харҷномавӣ ҳамчун? 

$A) Мақсади  тафтишотчӣ; 

$B) Ҳуқуқи тафтишгар; 

$C) Амали бечунучарои тафтишгар; 

$D) Ҳамчун уҳдадории тафтиштчӣ дар рафти омўзиши объектҳои мазкур; 

$E) Уҳдадории тафтишгар; 

 

@109.Марҳилаи ибтидоии ҷараёни тафтишӣ аз кадоме аз инҳо 

мебошад? 

$A) Банизомдарории маводҳои тафтиш ва тартибдиҳии санад оид ба 

натиҷаи тафтиши тафтишӣ, тасдиқ кардани маводҳои тафтиш; 
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$B) Ташкил намудани корҳо дар объектҳои тафтишӣ; 

$C) Банақшагирии тафтиш; 

$D) Интиҳои тафтиш; 

$E) Аз оғози тафтишот; 

@110.Вазифаҳои асосии барӯйхатгириро муайян намоед? 

$A) Ошкоркунии арзишҳои молӣ – масолеҳие, ки қисман сифати аввалаи 

худро аз даст додаанд, инчунин арзишҳои масолеҳӣ ва дороиҳои 

ғайримоддие, ки истифода нашудаанд; 

$B) Муайян намудани зиёдатиҳо ва камомадҳои арзишҳо ё воситаҳо ва 

муқоиса намудани маълумоти ҳақиқӣ бо маълумоти ҳуҷҷатҳои 

баҳисобгирии муҳосибӣ; 

$C) Ошкор кардани мавҷудияти ҳақиқии воситаҳои  асосӣ; 

$D) Омодасозии ҳуҷҷатҳои лозима; 

$E) Барўихатгирии тамоми воситаҳои истеҳсолӣ; 

 

@111.Ба нишондодҳои асосии ҳуҷҷатҳо, ки дар ҷараёни тафтишӣ 

мавриди омӯзиш қарор мегирад, кадоме аз  инҳо дохил мешавад? 

$A) Номи ҳуҷҷат, таърих ва ҷои тартибдиҳӣ; 

$B) Номи корхона, ки тартибдиҳандаи ҳуҷҷат мебошад; 

$C) Ҷавобҳои илмӣ оварда шудаанд; 

$D) Мазмун ва ҳаҷми амалиёти хоҷагӣ, инчунин воҳиди ҷенаки он, 

шахсони масъули тартибдиҳанда ва амаликунандаи амалиётҳо; 

$E) Суроғаи аниқи ҷойгиршавии корхона; 

 

@112.Барои мақсадҳои тафтишотӣ  мазмуни ҳуҷҷат дар кадоме аз ин 

вариантҳо дуруст нишон дода шудааст? 

$A) Ҳуҷҷат аз калимаи  лотинии documentum — гирифта шуда, маънояш 

маълумот мебошад; 

$B) Ҳуҷҷат аз калимаи  лотинии documentum — гирифта шуда, маънояш 

навишти дутарафа мебошад; 

$C) Ҳуҷҷат аз калимаи  лотинии documentum — гирифта шуда, маънояш 

шаҳодат мебошад; 
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$D) Ҳуҷҷат аз калимаи  лотинии documentum — гирифта шуда, маънояш 

сабткунак мебошад; 

$E) Сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ аст; 

 

@113.Ҳуҷҷатҳои қалбакии бемол  чӣ гуна ҳуҷҷат мебошанд? 

$A) Њуҷҷатҳое, ки барои ҳаракати воситаҳои асосӣ истифода мешавад; 

$B) Њуҷҷатҳое, ки барои ҳаракати  воситаҳои пулӣ истифода мешавад; 

$C) Ҳуҷҷатҳои қалбакие, ки барои ҳаракати арзишҳо истифода мешавад; 

$D) Њуҷҷатҳое, ки барои ҳаракати арзишҳо истифода намешавад; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@114.Ҳуҷҷатҳои қалбакии бепул чӣ гуна ҳуҷҷат аст? 

$A) Ҳуҷҷатҳое, ки дар онҳо амалиётҳои пулӣ сабт карда мешавад; 

$B) Ҳуҷҷатҳое, ки дар онҳо амалиётҳои ҳисоббаробаркунӣ сабт карда 

мешавад; 

$C) Ҳуҷҷатҳое, ки дар онҳо ба таври қалбакӣ амалиётҳои пулӣ сабт карда 

мешавад; 

 $D) Ҳуҷҷатҳое, ки дар онҳо амалиётҳои молӣ сабт карда мешавад; 

$E) Ҳуҷҷатҳое, ки дар онҳо амалиётҳои бонкӣ саб шудааст; 

 

@115.Тафтиши таҳлилӣ  барои кадом мақсадҳо нигаронида шудааст? 

$A) Барои муайянкунии қонунии амалиётҳои хоҷагӣ бо роҳи муқоисакунӣ 

бо меъёрҳои амалкунанда, нақшаҳо ва лоиҳаҳои гурўҳи тафтишотӣ; 

$B) Барои муайянкунӣ ва афзоишдиҳии ғайриқонунии амалиётҳои хоҷагӣ 

бо роҳи муқоисакунӣ бо меъёрҳои амалкунанда, нақшаҳо, лоиҳаҳо ва 

муайянкунии фарқиятҳои мусбӣ ва манфӣ; 

$C) Барои муайянкунии ҷиҳатҳои қонунии амалиётҳои хоҷагӣ бо роҳи 

муқоисакунӣ бо меъёрҳои амалкунанда, нақшаҳо, лоиҳаҳо ва 

муайянкунии фарқиятҳои мусбӣ ва манфӣ; 

$D) Барои ҳисобгирии қонунии амалиётҳои хоҷагӣ бо роҳи муқоисакунӣ 

бо меъёрҳои ноустувори нишондиҳандаҳои нақшавӣ ва танҳо 

муайянкунии фарқиятҳои мусбӣ; 

$E) Барои мақсадҳои беҳтар намудани ҳолати молиявӣ; 
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@116.Экспертизаи криминалии ҳуҷҷатҳо барои кадоме аз ин гурўҳҳо 

зарур аст? 

$A) Мақомоти омор ва андоз; 

$B) Мақомоти қонунгузор; 

$C) Мақомотҳои тадқиқотгузаронанда ва судӣ; 

$D) Мақомоти гумрук; 

$E) Бонкӣ; 

 

 

@117.Мақомотҳои тадқиқотгузаронанда далелҳоро дар 

лабораторияҳои махсуси тадқиқотгузаронӣ бо кадом мақсад 

меомўзанд? 

$A) Бо мақсади муайян кардани ҷинояткорӣ ва афзоишдиҳии шумораи 

онҳо; 

$B) Бо мақсади зиёд кардани амалҳои коррупсионӣ ва муайян кардани 

ҷинояткорӣ; 

$C) Бо мақсади муайян кардани ҷинояткорӣ ва пешгирии онҳо; 

$D) Бо мақсади муайян кардани ҷинояткорон ва додани имтиёзҳо ба онҳо; 

$E) Барои мақсадҳои хайрхоҳона меомўзанд; 

 

@118.Дар натиҷаи тафтиши ҳуҷҷатӣ аз ҷониби кормандони тафтишӣ 

эҳтимолияти ошкоркунии чунин  норасоиҳо пеш меояд? 

$A) Имзоҳои қонунан дуруст, қарорҳои дуруст, муҳр, имзо, ивазкунии 

матн ва маблағ, инчунин дигар намуди ислоҳкуниҳо; 

$B) Имзоҳои иловакардашуда, қарорҳои нодуруст, муҳр, имзо, ивазкунии 

матн ва маблағ, инчунин дигар намуди ислоҳкуниҳо; 

$C) Имзоҳои иловакардашуда, қарорҳои нодуруст, муҳр, имзо, ивазкунии 

матн ва маблағ, инчунин дигар намуди ислоҳкуниҳо; 

$D) Имзоҳои саҳеҳ, қарорҳои нодуруст, муҳр, имзо, ивазкунии матн ва 

маблағ, инчунин дигар намуди бартариҳо; 

$E) Созишномаҳои хариду фурўш; 
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@119.Вазифаи асосии хизматии тафтишотчӣ? 

$A) Баҳо додан ба сатҳи истифодабари воситаҳои пулӣ; 

$B) Тафишотчӣ дар рафти тафтиш мақсади ягона надорад; 

$C) Гузаронидани тафтиш дар мувофиқа бо барнома ва мўҳлати 

муайяншуда; 

$D) Тафтишоти умумии корхона аст; 

$E) Иҷро намудани нақшаи тақвимии тафтишот; 

 

@120.Тафтишотчӣ ўҳдадор аст? 

$A) Ба объекти тафтишшаванда алоқаи бевоситаи молиявӣ дошта бошад; 

$B) Уҳдадории тафтишотчӣ асосан дар хулосаи тафтиш дида мешавад; 

$C) Ба таври объективона омилҳои ошкоршударо баҳо дода, шахсони 

гунаҳкор, ҳаҷм ва сабаби масолеҳи қимматбаҳои ба талафот дучоршударо 

нишон медиҳад; 

$D) Тафтишотчӣ дар рафти тафтиш ягон намуди ўҳдадорӣ ба худ 

намегирад; 

$E) Иҷрои саривақтии супориши роҳбарият; 

 

@121.Ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои тафтишотчӣ дар кадоме аз ҳуҷҷатҳои 

зикршуда ифода меёбад? 

$A) Дар нусхаи оинномаи муассиса; 

$B) Дар оиномаи корхонаи тафтишшаванда; 

$C) Дар дастурамали вазифавии тафтишчиён; 

$D) Дар низомномаи муассиса; 

$E) низомномаи муассиса; 

 

@122.Мутахасиси соҳаи назорат ва тафтишотӣ дар раванди  

гузаронидани тафтиши маҷмӯи кадоме аз ин самтҳоро мавриди 

омўзиш қарор медиҳад? 

$A) Омўзиши маълумотҳои ҳуҷҷатҳои пулӣ; 

$B) Таҳлил ва омўзиши ҳолати ҳақиқии воситаҳои асосии муассисаи 

тафтишшаванда; 
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$C) Дида баромадани тамоми самтҳои фаъолияти муассисаи 

тафтишшаванда; 

$D) Омўзиши маълумотҳои аниқи молиявӣ аст; 

$E) Фаъолияти яксолаи корхона; 

 

@123.Тафтиш кардани  ҳуҷҷатҳои пулӣ, муҳосибӣ, ҳисоботӣ, 

харҷномавӣ эътироф мешавад? 

$A) Мақсади тафтишотчӣ; 

$B) Ҳуқуқи тафтишгар; 

$C) Ҳамчун вазифаи мутахассиси соҳаи тафтиш дар раванди амалиётҳои 

тафтишотӣ; 

$D) Ўҳдадории тафтишгар; 

$E) Ўҳдадории назоратчӣ; 

 

@124.Ба таври қатъӣ риоя кардани қонун, дастурамал ва санадҳо 

ҳамчун? 

$A) Мақсади асосии назоратчӣ; 

$B) Вазифаи асосии тафтишотчӣ; 

$C) Ўҳдадории тафтишгар; 

$D) Ҳуқуқи аввалиндараҷаи тафтишотчӣ дар рафти тафтиш кардани 

фаъолияти муассисаҳои буҷетӣ; 

$E) Самаранокии корхона аст; 

 

@125.Мақсади тафтиши воситаҳои пулӣ аз чӣ иборат аст? 

$A) Баҳодиҳии асъори хориҷӣ ба мақсади нигоҳдории қурби пули миллӣ; 

$B) Тафтиш ва назорат кардани ҳаракати дохилии воситаҳои пулӣ 

мебошад; 

$C) Таъмини риоякуниҳо оиди қонунгузориҳо, тафтиши амалиётҳои 

хазинавӣ, огоҳӣ додан ва коркарди чорабиниҳои конкретӣ; 

$D) Тафтиши омӯзиши воситаҳои пулии ба бӯҷаи давлатӣ 

воридшавандаро дар назар дорад; 

$E) Аз тафтиши хазина; 
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@126.Кадоме аз инҳо вазифаи асосии тафтиши воситаҳои пулӣ 

мебошад? 

$A) Тафтиши таъмини нигоҳдории воситаҳои пулӣ, қоғазҳои қимматнок 

ва дигар арзишҳо; 

 $B) Риояи меъёрҳои муайяншуда оид ба бақияи воситаҳои пулии хазина; 

$C) Таъминоти қонунӣ, мақсаднокии амалиётҳои хазинавӣ  ва риояи 

қоидаҳои муайяншуда оид ба амалкуни онҳо; 

$D) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$E) ҳисобот оиди даромад ва хароҷоти корхона; 

 

@127.Дар рафти тафтиши хазина чунин ҳуҷҷатҳо мавриди омӯзиш 

қарор мегирад? 

$A) Ордери даромади хазина, ордери хароҷоти хазина, ҳисоботи муҳосиб, 

варақаи пулдиҳӣ, борхат; 

$B) Табели ҳисобгирии вақти кории сарфшуда, маблағҳои ба 

сармоягузорӣ равонашуда ва амалиётҳои ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ, 

ки аз ҳисоби маблағҳои хазина амалӣ шудааст; 

$C) Ордери даромади хазина, ордери хароҷоти хазина, китоби хазина, 

китоби асосӣ, ҳисобҳо оид ба ҳисобгирии маблағҳои пулии хазина; 

$D) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$E) Камбудиҳои корхона; 

 

@128.Кадоме аз инҳо мақсади асосии тафтиши воситаҳои пулии 

хазинаро нишон медиҳад? 

$A) Танҳо тафтиши сарфи воситаҳои пулии хазина; 

 $B) Тафтиш асосан ба омӯзиши сарчашмаҳои воридшавии воситаҳои 

пулӣ нигаронида шудааст; 

$C) Таъмини назорат оиди риояи қонунгузориҳо, меъёри нигоҳдорӣ ва  

тартиби гузаронидани амалиётҳои хазинавӣ; 

$D) Ин намуди тафтиш танҳо дар самти тафтиши амалҳои ғайриқонунӣ 

оид ба ғайрисамаранок истифодабарии воситаҳои пулӣ маҳдуд карда 

шудааст; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 
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@129.Тафтиши ногаҳонии хазина? 

$A) Ин намуди тафтиш аслан вуҷуд надорад; 

$B) Танҳо пеш аз ҳисоботи солона аз ҷониби мутахассисони худди 

муассиса гузаронида мешавад; 

 $C) Ин намуди тафтиш дар ҳолатҳои зарурӣ ба омӯзиш ва таҳлили 

объекти тафтишшаванда гузаронида мешавад; 

$D) Ин намуди назорат дар ҳама ҳолатҳо амалӣ карда мешавад; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@130.Дар вақти тафтиши хазинаи муассиса барӯйхатгирӣ гузаронида 

мешавад ё не? 

$A) Ҳеҷ гоҳ гузаронида намешавад; 

$B) Танҳо дар сурати ивазшавии шахсони масъули моддӣ амалӣ карда 

мешавад; 

$C) Бе чуну чаро гузаронида мешавад; 

$D) Гузаронида мешавад, ба он шарте, ки дар қонунгузории фаъолияти 

тафтишӣ нишон дода шуда бошад; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@131.Санади барӯихатгирии воситаҳои пулии хазина дар чанд нусха 

тартиб дода мешавад? 

$A) Дар як нусха; 

$B) Дар ду нусха; 

$C) Дар се нусха; 

$D) Дар чор нусха; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@132.Дар ҳолати зарурӣ (ивазшавии шахсони масъули моддӣ) санади 

барӯйхатгирӣ тартиб дода мешавад? 

$A) Дар як нусха; 

$B) Дар ду нусха; 

$C) Дар чор нусха; 
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$D) Дар се нусха; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@133.Барои мақсадҳои тафтишӣ дурустии амалиёти қабули пули нақд 

дар кадом ҳуҷҷат инъикос карда мешавад? 

$A) Ордери хароҷоти хазина; 

$B) Журнали бақайдгирии ордери даромад ва хароҷоти хазина; 

$C) Ордери даромади хазина; 

$D) Журнал – ордерҳо; 

$E) Варақаҳои пардохти музди маош; 

 

@134.Барои мақсадҳои тафтишкунӣ амалиётҳои харҷи пулӣ дар 

кадом ҳуҷҷат инъикос карда мешавад? 

$A) Ордери даромади хазина; 

$B) Журнали бақайдгирии ордери даромад ва хароҷоти хазина; 

$C) Ордери хароҷоти хазина; 

$D) Журнал – ордерҳо; 

$E) Варақаҳои пардохти музди маош; 

 

@135.Дар натиҷаи тафтиши воситаҳои пулӣ дар бонк кадом ҳуҷҷатҳо 

мавриди тафтиш қарор мегиранд? 

$A) Ордери даромади хазина»; 

$B) Журнали бақайдгирии ордери даромад ва хароҷоти хазина; 

$C) Супоришномаи пулгузаронӣ, чеки пулгирӣ, нусхаи бонкӣ; 

$D) Ордери  хароҷоти хазина; 

$E) Варақаи (ведомости) пулдиҳӣ, китоби асосӣ; 

 

@136.Вазифаҳои асосии назорат ва тафтиши воситаҳои пулӣ кадоме аз 

инҳо мебошад? 

$A) Тафтиши риоя намудани қонунгузории амалкунанда оид ба меҳнат ва 

баланд  бардоштани самаранокии истифодабарии захираҳои меҳнатӣ; 

$B) Муайян намудани нигоҳдории воситаҳои пулӣ ва истифодабарии 

самаранок; 
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$C) Тафтиши дуруст ташкил кардани ҳаракати воситаҳои пулӣ, мувофиқи 

мақсад будани истифодабарии онҳо, инчунин нишон додани роҳҳои 

баланд бардоштани самаранокии иқтисодии истеҳсолот мебошад; 

$D) Дуруст ташкил кардани фондҳо ва мақсаднок истифода бурдани онҳо; 

$E) Тартиби нигоҳдории воситаҳои пул, таъмини онҳо, ошкор будани 

қонунӣ  ва дуруст истифодабарии он; 

 

@137.Тафтиши ҳисоббаробаркунӣ тавассути аккредитив аз ҷониби кӣ 

амалӣ карда мешавад? 

$A) Хазинадори муассиса; 

$B) Сармуҳосиби муассисаи буҷетӣ; 

$C) аз ҷониби тафтишгар, аз руи маълумоти ҳисоббаробаркунии  муассиса 

дар бонкҳои тиҷоратӣ; 

$D) Аз тарафи роҳбари муассисаи бонкӣ; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@138.Мақсади тафтиши амалиётҳои ҳисоббаробаркунӣ аз чӣ иборат 

аст? 

$A) Санҷиши пардохтхои пулӣ аз руи чеки пулгирӣ; 

$B) Баҳо додани самти сафарбаркунии сармоягузориҳо аз ҳисоби 

захираҳои 

пулии корхона; 

$C) Баҳодиҳии дурусти ташкили ҳисобгирии  ҳисоббаробаркуниҳо; 

$D) Ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@139.Дар рафти  тафтиши амалиётҳои ҳисоббаробаркунӣ ба сифати 

сарчашмаҳои  иттилоотӣ кадоме аз ин манбаъҳо баромад мекунад? 

$A) Танҳо ҳуҷҷатҳои ибтидоӣ; 

$B) Ҳисоботи хазинадор ва маблағҳои пулие, ки дар ихтиёри  шахсони 

ҳисоботӣ нигоҳ дошта мешавад; 

$C) Маҷмӯи ҳуҷҷатҳо ва ҳисобҳое, ки  баҳри ҳисобгирии ин амалиётҳо 

истифода мешавад; 
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$D) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$E) Барномаҳои компютерӣ; 

 

@140.Кадоме аз ин вариантҳо тафтиши воситаҳои асосиро дуруст 

нишон медиҳад? 

$A) Ин намуди тафтиш аз ҷониби низоми назорати дохилӣ амалӣ карда 

мешавад; 

$B) Дар муассисаҳои буҷетӣ ин тафтиши воситаҳои нақлиётиро дар назар 

дорад; 

$C) Тафтиши тамоми ҳуҷҷатҳои ба баҳисобгирии воситаҳои асосӣ 

алоқаманд; 

$D) Ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@141.Вазифаҳои  асосии тафтиши воситаҳои асосиро муайян кунед? 

$A) Баҳодиҳии воситаҳои асосиро дар назар дорад; 

$B) Аз ҷониби роҳбарияти корхона амалӣ кардани тафтиши воситахои 

асосиро дар назар дорад; 

$C) тафтиши нигоҳдории воситаҳои асосӣ, дуруст нишон додани онҳо дар 

ҳиобгирӣ, омўзиши саривақтӣ ва тартиби дуруст пур карданаи ҳуҷҷатҳои 

ҳисобгирӣ; 

$D) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$E) ҳалли масъалаҳои ҷории муассиса; 

 

@142.Тафтиши дохилшавии воситаҳои асосӣ дарбар мегирад? 

$A) Омӯзиши воситаҳои пулие, ки аз фурўши воситаҳои асосӣ қабул 

шудааст; 

$B) Омӯзиш ва таҳлили фонди таъмири воситаҳои асосии муссисаҳо; 

$C) Маҷмӯи ҳуҷҷатҳое, ки ба воридшавии воситаҳои асосӣ вобаста, хусусан 

тафтиши санади даромадкунии воситаҳои асосӣ; 

$D) воситахои пулии хазинавӣ; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 
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@143.Тафтиши амалиётҳои хориҷкунии воситаҳои асосӣ? 

$A) Омӯзиши воситаҳои асосӣ  дар натиҷаи азнавбаҳодиҳии онҳо; 

$B) Омӯзиши сарчашмаҳои маълумотӣ аз ҷониби роҳбари корхона; 

$C) Омӯзиши ҳуҷҷатҳои хориҷкунӣ, амалиётҳои ҳисоббаробаркунӣ оид ба 

хориҷкунии воситаҳо ва маҷмӯи ҳисобҳои муҳосибӣ; 

$D) Танҳо дар сурати ҳодисаҳои ғайричашмдошт аз ҷониби сармуҳосиб 

гузаронидани тафтиши воситаҳои асосӣ; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@144.Тафтиши таъмири воситаҳои асосии корхонаю муассисаҳо дар 

ду шакл сурат мегирад? 

$A) Тафтиши таъмири асосии воситаҳои асосӣ; 

 $B) Тафтиши маблағҳои пулӣ, ки ба самти хариди воситаҳои асосии  

равона карда шудааст; 

$C) Тафтиши таъмири ҷорӣ ва асосии  воситаҳои асосӣ; 

$D) Тафтиши воситаҳои пулӣ, ки ба таъмиргар аз ҷониби тафтишотчӣ 

дода мешавад; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@145.Тафтиши таъмири воситаҳои асосӣ чунин самтҳоро дарбар 

мегирад? 

$A) Тафтиши қисмҳои эҳтиётии воситаҳои таъмиршаванда; 

$B) Таъмири воситаҳои асосӣ тафтиш карда намешавад; 

$C) Омӯзиши хароҷотҳо, усули гузаронидани таъмир ва хароҷотҳое, ки 

барои таъмири воситаҳои асосӣ  масраф мешавад; 

$D) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$E) барўихатгирии фондҳои асосӣ; 

 

@146.Тафтиши воситаҳои асосӣ бо истифодаи  чунин сарчашмаҳои 

иттилоотӣ  амалӣ карда мешавад? 

$A) Маълумотҳои боваринома; 

$B) Иттилооти ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунӣ оид ба фурўши воситаҳои 

асосӣ; 
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$C) Ахбороти варақаи баҳисобгирии ВА, санадҳо ва  дигар ҳуҷҷатҳои ба 

ҳаракати воситаҳои асосӣ алоқаманд; 

$D) Аз руи маълумотҳои ордерҳои даромад ва хароҷоти хазина; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@147.Тафтишотчӣ дар рафти омўзиши воситаҳои асосӣ кадоме аз ин 

объектҳоро мавриди омўзиш қарор медиҳад? 

$A) Захираҳои молию масолеҳӣ; 

$B) Сўзишворӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ; 

$C) Биноҳо, иншоотҳо, воситаҳои нақлиёт, чорвои корию маҳсулдеҳ ва 

ғайра; 

$D) Масолеҳи сохтмонӣ; 

$E) Воситаҳои пулӣ; 

 

@148.Тафтиши ҳолат ва ҳаракати воситаҳои асосиро нишон диҳед? 

$A) Омўзиши  ҳолати воситаҳои асосӣ дар натиҷаи ба амал амадани 

ҳодисаҳои табиӣ; 

$B) Омўзиши  амалиётҳо оид ба бебозгашт қабулкунӣ ва пешниҳоди  

воситаҳои асосӣ; $C) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$D) Тафтиши амалиётҳо оид ба фурўши воситаҳои асосӣ; 

$E) Инвентаризатсия; 

 

@149.Ба муассиса воситаҳои асосӣ бо роҳи бебозгашт ворид шудааст. 

Барои мақсадҳои тафтиши кадоме аз ин усулҳои баҳодиҳӣ дуруст 

аст? 

$A) Арзиши аввала; 

$B) Арзиши мубодилавӣ; 

$C) Арзиши бозорӣ; 

$D) Арзиши бақиявӣ; 

$E) Арзиши умумӣ; 

 

@150.Вазифаҳои асосии назорат ва тафтиши воситаҳои асосӣ кадом 

самтҳоро фаро мегирад? 
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$A) Санҷиши нигоҳдории маҳсулот, шароитҳои нигоҳдорӣ, барориш ва 

муайянкунии дараҷаи иҷроиши нақшаи чорабиниҳо оид ба 

истифодабари; 

$B) Тафтиши иҷроиши нақшаи фурўши маҳсулот ба давлат, дуруст 

истифодабарии захираҳои молиявӣ, муайян намудани натиҷаҳои 

молиявиаз фурўши маҳсулот ва захираҳои зиёд кардани даромаднокии 

истеҳсоли маҳсулоти молӣ мебошад; 

$C) Муайян намудани ҳолати нигоҳдории ВА, самаранок истифодабарӣ, 

муайян намудани тартиби дурусти амалиётҳои  харид ва фурўши ВА, 

инчунин инъикос кардани мавҷудият ва ҳаракати онҳо дар баҳисобгирии 

муҳосибӣ; 

$D) Муайян намудани асоснокии банақшагириҳо, дуруст истифодабарии 

захираҳо дар ҷараёни иҷроиши барномаҳои истеҳсолӣ ва муайян 

намудани захираҳои минбаъд барориши маҳсулоти саноатӣ; 

$E) Тафтиши риоя намудани қонунгузориҳои амалкунанда оид ба меҳнат 

ва муайян намудани захираҳои минбаъд баланд бардоштани самаранокии 

истифодабарии захираҳои меҳнатӣ дар асоси ташкили меҳнат ва низоми 

амалкунии музди меҳнат мебошад; 

 

@151.Дар вақти назорат ва тафтиши ҳолати воситаҳои асосӣ кадом 

объектҳо мавриди назорат ва тафтиш қарор мегиранд? 

$A) Ҳолати дороӣҳои ғайримоддӣ; 

$B) Ҳолати  маҳсулоти таёри барои  фурўш таъиншуда; 

$C) Ҳолати воситаҳои асосии дар муассиса мавҷуда; 

$D) Ҳолати асбобҳои камнарху тезфарсудашаванда; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@152.Барои мақсадҳои тафтишотӣ амалиётҳои дохилшавии 

воситаҳои асосиро вобаста ба сарчашмаи маблағгузориашон ба 

кадоме аз ин гурўҳҳои зерин ҷудо мекунанд? 

$A) Аз ҳисоби таъминкунандагон; 

$B) Танҳо сарчашмаҳои худдии муассиса; 

$C) Аз ҳисоби воситаҳои худӣ, воситаҳои ҷалбкардашуда, қарзи бонк; 
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$D) Аз ҳиосби хизматчиён; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@153.Тафтиши дохилшавии воситаҳои асосӣ аз рўи намудҳои зерин 

ташкил карда мешавад? 

$A) Аз рўи сохтори амалиётҳои тафтишотӣ; 

$B) Аз рўи ҳаҷми амалиётҳо; 

$C) Аз рўи шакли дохилшавӣ ва сарчашмаҳои маблағгузорӣ; 

$D) Танҳо аз рўи шакли маблағгузорӣ барои хариди воситаҳои асосӣ; 

 $E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@154.Дар ҷараёни тафтиши воситаҳои асосӣ ба чунин ҳуҷҷатҳо 

диққати асосӣ дода мешавад? 

$A) Ҳуҷҷатҳои пулии хазина; 

$B) Ведомостҳои қабули воситаҳои асосӣ; 

$C) Варақаи баҳисобгирии ВА, санадҳои тартибдодашуда, қабули онҳо, 

дурустии имзоҳои гузошташуда ва аъзоёни комиссия оид ба қабул-додани 

воситаҳои асоси; 

$D) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 $E) Феҳристи ягона; 

 

@155.Барои мақсадҳои тафтишӣ воҳиди ченаки воситаҳои асосӣ 

мувофиқи НҲБ, «ҳисобгирии воситаҳои асоси» кадоме аз инҳо 

мебошад? 

$A) Борхат; 

$B) Талабномаи пулӣ; 

$C) Объекти инвентарӣ; 

$D) Чекҳо; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@156.Барои мақсадҳои тафтишӣ дар варақаи инвентарӣ бояд кадоме 

маълумотҳо оварда шавад? 

$A) Миқдори воситаҳои асосӣ; 
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$B) Мазмуни амалиёт оид ба супоридани воситаҳои асосӣ; 

 $C) Мўҳлати истифодабарии фоиданок, тарзи ҳисобкунии фарсудашавӣ 

ва хусусиятҳои махсуси объект; 

$D) Миқдори шахсони иҷорадиҳанда; 

 $E) Сабабҳои соқит намудани воситаҳои асосӣ; 

 

@157.Дар ҷараёни тафтиши нигоҳдории воситаҳои асосӣ ба кадом 

паҳлўҳо диққати ҷиддӣ дода мешавад? 

$A) Ба мўҳлати истифодабарии воситаи асосӣ; 

$B) Ба баҳодиҳии воситаи асосӣ; 

$C) Шароитҳои нигоҳдории воситаҳои асосӣ; 

$D) Ба шахси иҷорадиҳандаи воситаҳои асосӣ; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@158.Дар рафти тафтиши нигоҳдории воситаҳои асосӣ барқарор 

карда мешавад? 

$A) Кори низомҳои муҳофизатӣ; 

$B) Шиносномаи техникӣ; 

$C) Сифати амалисозии барўихатгирӣ, миқдори воситаҳои асосӣ; 

$D) Шартнома оиди ҷавобгарии моддӣ; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@159.Дар вақти азнавсозии воситаҳои асосӣ масрафи хароҷотҳои 

захираҳо дар назар аст. Тафтишгар бояд кадоме аз хароҷотҳо ошкор 

созад? 

$A) Хароҷоти фарсудашавӣ; 

$B) Хароҷоти ашёи хом; 

$C) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$D) Хароҷоти воситаҳои пулӣ; 

$E) Хароҷоти музди меҳнат; 

 

@160.Вазифаҳои асосии тафтиши захираҳои молӣ? 
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$A) Тафтиши воситаҳои пулии хазина, ки баҳри хариди захираҳои 

масолеҳӣ равона шудааст; 

$B) Тафтиши масолеҳ дар корхонаю муассисаҳо асоси воқеӣ надорад; 

$C) Тафтиши таркиби захираҳои молӣ– масолеҳӣ, омӯзиши ҳолати 

ҳисобгирӣ, нигоҳдорӣ ва самаранок истифодабарии онҳо, тафтиш кардани 

мувофиқати ҳақиқии захираҳо аз руи маълумоти ҳисобгирии муҳосиботӣ 

бо  мавҷудияти онҳо дар анбори корхона; 

$D) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 $E) Тафтиши нигоҳдории воситаҳои асосӣ; 

 

@161.Тафтиш ва омўзиши қарорҳо  оид ба қабул ва истифодаи молу 

масолеҳ бо кадоме аз ин мақсадҳои зерин амалӣ карда мешавад? 

$A) Ҳамчун усули тафтиши ҳақиқӣ мебошад; 

$B) Ин тафтиш бо ягон мақсад  нигаронида нашудааст; 

$C) Омўзиши дурустии қарорҳое, ки ба масрафи ЗММ нигаронида 

шудааст; 

 $D) Ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@162.Барои мақсадҳои тафтишотӣ ба сифати ҳуҷҷатҳои ибтидоии 

баҳисобгирии молу масолеҳи қимматнок  дохил мешавад? 

$A) Дар ҷараёни тафтиши масолеҳи қимматнок ҳуҷҷатҳои ибтидоӣ 

мавриди омӯзиш қарор намегиранд, чунки нақши асосиро ҳуҷҷатҳои 

ҷамъбастӣ мебозад; 

$B) Ба сифати ҳуҷҷатҳои тафтишотии мол ва масолеҳи қимматнок танҳо 

ҳуҷҷатҳои таъминкунандагон дохил мешавад; 

$C) Боваринома, ордери даромад, санади қабули масолеҳ, варақаи меъёрӣ, 

борхат барои барориши масолеҳ ба дигар тараф, варақаи ҳисобгирии 

масолеҳ; 

$D) Ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 
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@163.Дар ҷараёни тафтиши ЗММ чунин масъалаҳо аз ҷониби 

тафтишотчӣ мавриди таҳлил ва омӯзиш қарор мегирад? 

$A) Тафтиш ва омӯзиши ноқисҳои истеҳсолии харидашуда; 

$B) Тафтиши масолеҳи қимматнок ин вазифаи  тафтишотчӣ нест; 

$C) Назорат оиди нигоҳдории масолеҳои қимматнок, муайян кардани 

мавҷудияти ҳақиқӣ ва ҳолати амволи муассисаҳо ва тафтиши ҳақиқи ин 

арзишҳо; 

$D) Омўзиши ҳисоббаробаркуниҳо оид ба амалиётҳои хариди ЗММ; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@164.Тафтишотчӣ дар рафти  омўзиши ЗММ дар навбати аввал ба 

омўзиши кадоме аз ин сарчашмаҳои иттилоотӣ мепардозад? 

$A) Ба тафтиши ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ; 

$B) Гузаронидани тафтиш дар якҷоягӣ бо аудити дохилӣ; 

$C) Тафтиш кардани  ҳуҷҷатҳое, ки ба мавҷудият ва дохилшавии молу 

масолеҳи қимматнок алоқаманд аст; 

 $D) Ин намуди тафтиш аз ҷониби мудири анбор гузаронида мешавад; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@165.Мақсади тафтиши амалиётҳо бо молу масолеҳи қимматнок дар 

кадоме аз вариантҳои зерин нишон дода шудааст? 

$A) Омӯхтани ҳисоббаробаркуниҳо бо буҷаи давлатӣ оид ба пардохти 

андозҳои ғайримустақим ҳангоми амалиётҳои хариду фурӯш; 

$B) Таҳлил ва омӯзиши масолеҳҳои анбори маҳсулоти тайёр аз ҷониби 

аудити давлатии беруна; 

$C) Ҷамъоварии маълумоти аниқу дақиқ оид ба мавҷудият ва ҳаракати 

масолеҳ, тартиби дуруст ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳо ҳангоми 

ҳаракати ЗММ; 

 $D) Танҳо дар сурати иваз шудани шахсони масъул аз ҷониби шӯъбаи 

банақшагирӣ тафтиши масолеҳи қимматнок амалӣ карда мешавад; 

 $E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 
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@166.Таҳлил ва омӯзиши ЗММ дар асоси омўзиши маълумотҳои 

кадоме аз ҳисобҳои таркибии зерин ба роҳ монда мешавад? 

$A) Ҳисоби таъминкунандагон; 

$B) Ҳисоби ЗММ ва воситаҳои асосӣ; 

$C) Ҳисоби таркибии ЗММ, маҳсулоти таёр; 

$D) Ҳисоби таркибии дороиҳои ғайримоддӣ; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@167.Тафтишотчӣ дар ҷараёни омўзиши ЗММ кадоме аз ин 

объектҳоро мавриди таҳлил ва санҷиш қарор медиҳад? 

$A) Тафтишотчӣ дар раванди тафтиши масолеҳ танҳо ба омӯзиши 

масолеҳҳои ноқис, ки аз истеҳсоли худдӣ ба даст оварда шудааст, 

мепардозад; 

$B) Тафтиши масолеҳи қимматнок ин вазифаи  тафтишотчӣ нест; 

$C) Назорат оиди нигоҳдории масолеҳои қимматнок, муайян кардани 

мавҷудияти ҳақиқӣ ва ҳолати амволи муассисаҳо ва тафтиши ҳақиқи ин 

арзишҳо; 

$D) Ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@168.Мақсади тафтиши хароҷотҳои истеҳсолӣ дар иҷрои кадоме аз 

вазифаҳои зерин дида мешавад? 

$A) Муайянкунӣ ва назорати  хароҷотҳои истеҳсолӣ дар арзиши аслӣ ва 

дуруст сафарбаркунии хароҷотҳо; 

$B) Муайянкунӣ ва назорати хароҷотҳо дар арзиши аввала ва дуруст 

сафарбаркунии  хароҷотҳо; 

 $C) Муайянкунӣ ва назорати хароҷотҳои истеҳсолӣ дар арзиши аслии 

фурўш ва дуруст сафарбаркунии хароҷотҳо; 

$D) Муайянкунӣ ва назорати хароҷотҳои масолеҳӣ дар арзиши аслӣ ва 

нодуруст сафарбаркунии хароҷотҳо; 

 $E) Муайянкунӣ ва назорат накардани хароҷотҳо дар арзиши аслӣ ва 

дуруст сафарбаркунии хароҷотҳо; 
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@169.Мақсади тафтиши хароҷотҳои фурўши маҳсулот (корҳо ва 

хизматҳо) дар кадоме аз ин вариантҳо оварда шудааст? 

$A) Муайянкунӣ ва назорати хароҷотҳо дар арзиши аввала ва дуруст 

сафарбаркунии хароҷотҳо; 

$B) Муайянкунӣ ва назорати хароҷотҳо харидкунӣ дар арзиши аслии 

фурўш ва дуруст сафарбаркунии хароҷотҳо; 

 $C) Муайянкунӣ ва назорати хароҷотҳои фурўш дар арзиши аслӣ ва 

дуруст сафарбаркунии хароҷотҳо; 

$D) Муайянкунӣ ва назорати хароҷотҳои масолеҳӣ дар арзиши аслӣ ва 

нодуруст сафарбаркунии хароҷотҳо; 

$E) Муайянкунӣ ва назорат накардани хароҷотҳои фурўш ва харид дар 

арзиши аслӣ ва дуруст сафарбаркунии хароҷотҳо; 

 

@170.Вазифаҳои тафтиш ва назорати хароҷотҳо кадомҳоянд? 

$A) Тафтиш ва омўзиши риояи талаботҳои сиёсати ҳисобдории корхона 

оид ба баҳисобгирӣ ва усулҳои баҳодиҳии хароҷотҳо; 

$B) Тафтиши хароҷотҳои истеҳсолии масолеҳӣ, қувваи барқ, фарсудашавӣ, 

музди меҳнат ва омўзиши онҳо дар ҳисобгирии муҳосибӣ; 

$C) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$D) Тафтиш кардани усулҳои ҳисобкунии арзиши аслии маҳсулот; 

$E) Тафтиши хуҷҷатноккунӣ ва ҳуҷҷатҳои баҳисобгирии хароҷотҳо дар 

ҳисобгирии муҳосибӣ; 

 

@171.Вазифаҳои назорат ва тафтиши хароҷотҳои фурўши маҳсулот 

(корҳо ва хизматҳо) – ро нишон диҳед? 

$A) Дида баромадани дурустии амалиётҳо оид ба иҷроиши нақшаи ҳаҷми 

фурўши маҳсулот; 

$B) Тафтиши тақсимоти хароҷотҳои ба арзиши аслии фурўши маҳсулот; 

$C) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 $D) Тафтиши дуруст банақшагирии хароҷотҳо ва арзишмуайянкунии 

арзиши аслии маҳсулотҳои фурўхташаванда; 
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$E) Таҳлил ва омўзиши хароҷотҳои фурўш (хароҷотҳои таблиғотӣ, 

нақлиётӣ, миёнаравӣ, иҷораи нуқтаҳои фурўш, инчунин тафтиши 

ҳуҷҷатноккунии онҳо; 

 

@172.Сарчашмаҳо ва самтҳои асосии тафтиши хароҷотҳои 

истеҳсолиро нишон диҳед? 

$A) Борхати таҳвили масолеҳҳо аз анбор ба истеҳсолот; 

$B) Варақаҳои меъёрӣ; 

$C) Ҳуҷҷатҳои қабули маҳсулоти тайёр аз истеҳсолот ба анбор; 

$D) Ордери даромад ва хароҷоти хазинавӣ; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@173.Сарчашмаҳо ва самтҳои асосии тафтиши хароҷотҳои фурўши 

маҳсулот (корҳо ва хизматҳо)? 

$A) Супоришномаи пардохтӣ; 

$B) Боваринома барои амалиётҳои фурўш; 

$C) Ҳисоб – фактураҳо барои фурўхтани молҳо; 

$D) Ҳисоботи пешпардохтӣ; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@174.Тафтиши дуруст банақшагирии арзиши аслии маҳсулот чунин 

чорабиниҳои назоратӣ – тафтиширо дар бар мегирад? 

$A) Омўзиши маълумотҳои ибтидоии арзиши аслии маҳсулот; 

$B) Омўзиши нишондиҳандаҳои ҳақиқии арзиши аслии маҳсулот; 

$C) Тафтиш ва омўзиши нишондиҳандаҳои нақшавии арзиши аслии 

маҳсулот; 

$D) Таҳлил ва омўзиши нишондиҳандаҳои ҷамъбастии  арзиши аслии 

маҳсулот; 

$E) Баҳисобгирии  нишондиҳандаҳои нақшавии арзиши аслии маҳсулот; 

 

@175.Тафтиши иҷроиши нақшаи истеҳсолӣ дар чунин самтҳо амалӣ 

карда мешавад? 
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$A) Таҳлил ва омўзиши маълумотҳои нақшавию ҳақиқӣ бо роҳи 

баҳисобгирии онҳо; 

 $B) Таҳлил ва омўзиши маълумотҳои нақшавию ҳақиқӣ бо роҳи 

муқоисакунии онҳо; 

 $C) Таҳлил ва омўзиши маълумотҳои нақшавию ҳақиқии фаъолияти 

истеҳсолӣ бо роҳи муқоисакунии онҳо; 

$D) Танҳо амалӣ кардани таҳлил ва омўзиши маълумотҳои нақшавӣ; 

$E) Таҳлил ва омўзиши маълумотҳои нақшавию меъёрӣ бо роҳи 

баҳодиҳии онҳо; 

 

@176.Назорат ва тафтиши иҷроиши нақшаи ҳаҷми фурўши маҳсулот 

чунин нишондиҳандаҳои омўхташавандаро дар бар мегирад? 

$A) Таҳлил ва омўзиши натиҷаҳо аз иҷроиши нишондиҳандаҳои нақшаи 

истеҳсолӣ; 

$B) Таҳлил ва омўзиши натиҷаҳо аз иҷроиши нишондиҳандаҳои нақшаи 

таъминот; 

 $C) Таҳлил ва омўзиши натиҷаҳо аз иҷроиши нишондиҳандаҳои нақшаи 

фурўш; 

 $D) Таҳлил ва омўзиши натиҷаҳо аз иҷроиши нишондиҳандаҳои нақшаи 

сармоягузорӣ; 

$E) Таҳлил ва омўзиши натиҷаҳо аз иҷроиши нишондиҳандаҳои нақшаи 

ҷараёни таъминотию истеҳсолӣ; 

 

@177.Назорат ва тафтиши дурустии тақсимоти хароҷотҳо ба арзиши 

аслии истеҳсолот чунин объектҳои тафтиширо фаро мегирад? 

$A) Таҳлил ва омўзиши тақсимоти хароҷотҳо аз руи моддаҳои 

калкулиятсионӣ ва меъёрҳои номуайяни тақсимоти онҳо; 

 $B) Таҳлил ва омўзиши хароҷотҳои ҷамъбастӣ аз руи моддаҳои 

калкулиятсионӣ ва меъёрҳои муайяншудаи тақсимоти онҳо; 

$C) Таҳлил ва омўзиши тақсимоти хароҷотҳо аз руи моддаҳои 

калкулиятсионӣ ва меъёрҳои муайяншудаи тақсимоти онҳо; 

$D) Таҳлил ва баҳисобгирии тақсимоти хароҷотҳо аз руи моддаҳои 

хароҷотҳои бавосита ва меъёрҳои муайяншудаи тақсимоти онҳо; 
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$E) Таҳлил ва баҳисобгирии тақсимоти хароҷотҳо аз руи моддаҳои 

калкулиятсионӣ ва меъёрҳои номуайяни тақсимоти онҳо; 

 

@178.Дар ҷараёни назорат ва тафтиши захираҳои истеҳсолӣ  чунин 

паҳлўҳо мавриди омўзиш қарор мегирад? 

$A) Тафтиши ҷиҳатҳои таъминоти масолеҳӣ – техникӣ; 

$B) Тафтиши дараҷаи таъмини масолеҳҳое, ки барои истеҳсоли 

маҳсулотҳо зарур аст; 

$C) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$D) Омўзиши маълумотҳои ҳисобгирии хароҷотҳои нақлиётӣ ва дида 

баромадани маълумотҳои ҳисобгирӣ дар муқоиса бо мавҷудияти ҳақиқии 

онҳо; 

$E) Таъминоти моддӣ-техникӣ; 

 

@179.Ба сифати сарчашмаҳои иттилоотии тафтишти арзиши аслии 

маҳсулот  кадоме аз ин манбаъҳо дохил мешавад? 

$A) Ҳуҷҷатҳои ба меъёр даровардашудаи сарфи масолеҳ; 

$B) Борхат барои ҳисобгирии ҳаракати масолеҳҳо аз анбор ба истеҳсолот; 

 $C) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$D) Ҳуҷҷатҳо оид ба ҳисобгирии сарфи меҳнати кормандон ва дигар 

сарчашмаҳои иттилоотӣ; 

$E) Ҳуҷҷатҳо оид ба ҳисобгирии фарсудашавии воситаҳои асосӣ; 

 

@180.Ба сифати вазифаҳои тафтишию назоратии амалиётҳои 

гузоришоти молиявӣ кадоме аз инҳо дохил мешавад? 

$A) Омўзиши муносибатҳои шартномавӣ ва ҳисоббаробаркунӣ байни 

супоришдиҳанда ва иҷрокунанда; 

$B) Тафтиши маблағҳо, ки барои сармоягузории асосӣ ҷудошуда аст; 

$C) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$D) Танҳо маблағҳои хазина; 

$E) Тафтиш ва омўзиши иҷроиши нақшаи маблағгузори асосӣ; 

 

@181.Сарчашмаи иттилоотии тафтиши гузоришоти молиявӣ? 
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$A) Бизнес – нақшаи корхонаи сармоягузор, Ҳуҷҷатҳои пулӣ, ки масрафи 

маблағҳои пулиро ба объектҳо; 

$B) Сармоягузоришаванда амалӣ мекунанд; 

$C) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$D) Тавозуни корхонаи сармоягузор; 

$E) Шартномаҳои  басташаванда бо корхонаҳои пудратӣ ва таъминотӣ; 

 

@182.Дар ҷараёни иҷроиши амалиётҳои сармоягузорӣ аз ҷониби 

тафтишотчӣ чунин самтҳои сиёсати ҳисобдории корхона омўхта 

мешавад? 

$A) Назорат ва омўзиши тартиби эътироф кардани даромадҳо аз иштирок 

дар сармояи оиномаи дигар корхонаҳо ҳамчун маблағгузори молиявӣ; 

$B) Назорат ва тафтиши ҳисобҳои муҳосибӣ, ки барои ҳисобгирии 

гузоришоти молиявӣ истифода мешавад; 

$C) Омўзиш ва санҷиши шаклҳои ҳисобгирӣ ва ҳисоботии ҳисобгирии 

муҳосибии корхона барои мақсадҳои тафтиши амалиётҳои сармоягузорӣ; 

$D) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$E) Ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

 

@183.Дар рафти назорат ва тафтиши объектҳои аз қитъаҳои 

сохтмонӣ қабулшуда чунин маълумотҳо омўхта мешавад? 

$A) Тафтиши ҷиҳати ба ҳуҷҷатдарории хароҷотҳо дар объектҳои 

сохтмонӣ; 

$B) Тафтиши дуруст муайян кардани арзиши иқтидори объектҳои аз 

қитъаҳои  сохтмонӣ қабулшуда; 

$C) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$D) Тафтиш кардани ҳаракати объектҳои сохтмонӣ аз қитъаҳои сохтмонии 

корхона то ҷои истифодабарӣ; 

$E) Таҳлил ва омўзиши дурустии тақсимоти хароҷотҳо ба объектҳои 

сохтмонӣ; 
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@184.Барои тафтиши дурустии барӯйхатгирии гузоришоти асосӣ 

тафтишотчӣ диққати асосиро бояд ба кадоме аз ин объектҳо равона 

кунад? 

$A) Муқоисаи ҳуҷҷатҳои ВА; 

$B) Тафтиши воситаҳои асосӣ бо роҳи муқоиса намудани 

нишондиҳандаҳои ҳақиқӣ бо нақшавӣ; 

$C) Назорат ва омўзиши риояи мўҳлати гузаронидани барўйхатгирӣ, 

тафтиши ҳуҷҷатҳои масрафи захираҳои масолеҳӣ, меҳнатӣ ва молиявӣ 

барои фаъолияти сармоягузорӣ; 

$D) Ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@185.Дар рафти омўзиши гузоришоти асосӣ аз ҷониби гурўҳи 

тафтишотӣ таҳлил ва муқоисаи кадоме аз ин нишондиҳандаҳо ба роҳ 

монда мешавад? 

$A) Дар рафти тафтиш ошкор кардани корҳое, ки дар нақшаи корҳои 

маблағгузори асосӣ нишон дода шудааст; 

$B) Назорат ва таҳлили дуруст нишон додани ҳаҷми корҳои иҷрошуда дар 

ҳуҷҷатҳои иҷроишӣ (санадҳои қабули корҳои баитмомрасид); 

 $C) Тафтиши дурустии нишондиҳандаи ҳаҷми корҳои иҷрошавандаи 

нақшавӣ ва  муқоиса намудани онҳо бо маълумотҳои ҳақиқӣ; 

$D) Омўзиш ва ошкор кардани нишондиҳандаҳои нақшавӣ, ки дар 

фаъолияти сармоягузории корхона иҷро шудааст; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@186.Дар рафти тафтиши ҳолати ҳисобгирии муҳосибӣ ва сиёсати 

ҳисобдории корхона кадоме аз чорабниҳои зерини тафтишотӣ 

мавриди истифода қарор мегирад? 

$A) Тафтиш ва омўзиши риояи талаботҳои қонунгузории бонкӣ, 

дастурамалҳо, дуруст тартибдиҳии сиёсати ҳисобдорӣ, ҷадвали гардиши 

ҳуҷҷатҳо, усулҳои баҳодиҳии қарзҳо, нақшаи ҳисобҳо ва дигар паҳлўҳои 

муҳим; 
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$B) Тафтиш ва омўзиши ҷиҳати риояи талаботҳои қонунгузории 

ҳисобдорӣ, дастурамалҳо, дуруст тартибдиҳии сиёсати ҳисобдорӣ, ҷадвали 

гардиши ҳуҷҷатҳо, усулҳои баҳодиҳии дороиҳо, нақшаи ҳисобҳо ва дигар 

паҳлўҳои муҳим; 

$C) Тафтиш ва омўзиши риояи талаботҳои қонунгузории ҳисобдорӣ, 

дуруст тартибдиҳии  сиёсати ҳисобдорӣ, ҷадвали гардиши ҳуҷҷатҳо, 

усулҳои баҳодиҳии дороиҳо, нақшаи ҳисобҳои муҳосибӣ танҳо барои 

ҳисобгирии ўҳдадориҳо ва дигар паҳлўҳои муҳим; 

 $D) Тафтиш ва омўзиши риояи талаботҳои қонунгузории аудиторӣ, 

дастурамалҳо,  дуруст тартибдиҳии сиёсати ҳисобдорӣ, ҷадвали гардиши 

сабткунакҳо, усулҳои баҳодиҳии дороиҳо, нақшаи ҳисобҳо ва дигар 

паҳлўҳои муҳим; 

 $E) Тафтиш ва омўзиши риояи талаботҳои қонунгузории баҳодиҳӣ, 

дастурамалҳо,  дуруст тартибдиҳии сиёсати ҳисобдорӣ, ҷадвали гардиши 

ҳуҷҷатҳо, танҳо усулҳои баҳодиҳии ЗММ, нақшаи ҳисобҳо; 

 

@187.Кадоме аз вариантҳо вазифаҳои тафтиши ҳолати ҳисобгирии 

муҳосибӣ ва сиёсати ҳисобдории корхонаро дуруст нишон медиҳад? 

$A) Назорат ва тафтиши  риояи талаботҳои қонунгузории ҳисобдорӣ ва 

ошкор кардани норасоиҳои назарнорас ва пинҳон кардани хатокориҳои 

ҳаҷман калон дар фаъолияти муҳосибӣ, омўзиш ва таҳлили талаботҳои 

дастурамалҳо оид ба пешбурди хизмати муҳосибӣ, дида баромадани 

дурустии сиёсати ҳисобдорӣ, ҷадвали гардиши ҳуҷҷатҳо, нақшаи ҳисобҳо 

ва ғайра; 

$B) Назорат ва тафтиши риояи талаботҳои қонунгузории ҳисобдорӣ ва 

пинҳон кардани норасоиҳо дар ин самт, омўзиш ва таҳлили талаботҳои 

дастурамалҳо оид ба пешбурди хизмати муҳосибӣ, дида баромадани 

дурустии сиёсати ҳисобдорӣ, ҷадвали гардиши ҳуҷҷатҳо, усулҳои 

баҳодиҳии истифодашаванда, нақшаи ҳисобҳо ва ғайра; 

 $C) Назорат ва тафтиши риояи талаботҳои қонунгузории ҳисобдорӣ ва 

ошкор кардани норасоиҳо дар ин самт, омўзиш ва таҳлили талаботҳои 

дастурамалҳо оид ба пешбурди хизмати муҳосибӣ, дида баромадани 



58 

 

дурустии сиёсати ҳисобдорӣ, ҷадвали гардиши ҳуҷҷатҳо, усулҳои 

баҳодиҳии истифодашаванда, нақшаи ҳисобҳо ва ғайра; 

$D) Назорат ва тафтиш накардани риояи талаботҳои қонунгузории 

ҳисобдорӣ ва ошкор кардани норасоиҳо дар ин самт, омўзиш ва таҳлили 

талаботҳои дастурамалҳо оид ба пешбурди хизмати муҳосибӣ, ҷадвали 

гардиши ҳуҷҷатҳо, усулҳои баҳодиҳии истифодашаванда, нақшаи ҳисобҳо 

ва ғайра; 

$E) Назорат ва тафтиш накардани риояи талаботҳои қонунгузории бонкӣ 

ва ҳисоббаробаркунӣ ва ошкор кардани норасоиҳо дар ин самт, дида 

баромадани дурустии сиёсати ҳисобдорӣ, ҷадвали гардиши ҳуҷҷатҳо, 

усулҳои баҳодиҳии истифодашаванда, танҳо омўзиши маълумотҳои 

ҳисобҳои таркибӣ ва ғайра; 

 

@188.Сарчашмаҳои ахборотии тафтиши ҳисобгирӣ ва ҳисоботи 

муҳосибӣ кадоме аз инҳо ба ҳисоб меравад? 

$A) Ҳуҷҷатҳои ибтидоӣ, шаклҳои махсусгардонидашудаи ҳисоботи 

муҳосибӣ ва оморӣ; 

$B) Бизнес – нақша ва санадҳои дохилии корхона оид ба тартиби 

гузаронидани ҳисобгирии муҳосибӣ; 

 $C) Қонун оид ба баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ, 

дастурамал дар бораи пешбурди фаъолияти муҳосибӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои 

меъёрӣ; 

$D) Ҳисоботи шахсони ҷавобгари моддӣ, сабткунакҳои ҳисобгирии 

таркибӣ ва таҳлилӣ, санади тафтишчиён; 

 $E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@189.Тафтиш кардани ҳисоббаробаркуниҳои дохилихоҷагӣ чунин 

самтҳоро 

дар бар мегирад? 

$A) Тафтиши ҳисоббаробаркуниҳо аз руи молҳои харидашуда ва омўзиши 

молҳои ба тариқи қарз гирифташуда; 

$B) Тафтиши маълумотҳои ҳисобҳои пулии  муассиса дар бонк ва ҳисоби 

воситаҳои пулӣ дар роҳ; 
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 $C) Тафтиши ҳисоббаробаркуниҳо аз руи қарзҳои дар шакли маблағҳои 

пулӣ пардохташаванда ва тафтиш кардани ҳисоббаробаркуниҳо аз руи 

баргардонидани зарари расонидашуда; 

$D) Назорат кардани иттилооти зарурӣ аз руи ҳуҷҷатҳое, ки муассисаи 

тафтишшаванда оид ба амалиётҳои дохилихоҷагӣ истифода кардааст; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@190.Дар ҷараёни тафтиш ва омўзиши ҳисоббаробаркуниҳои 

дохилихоҷагӣ чунин вазифаҳо иҷро карда мешавад? 

$A) Тафтиши дурустӣ ва саривақтии ҳисоббаробаркуниҳо аз руи молҳои 

тавассути қарз гирифташуда, инчунин омўзиши шартномаҳои 

доҳилихоҷагӣ; 

$B) Ҷавоби А,В; 

 $C) Назорат ва тафтиши мўҳлати иҷроиши ўҳдадор ии харидорон, 

қонунӣ, дуруст барасмиятдарории қарзҳо дар вақти иҷроиши амалиётҳо, 

ҳамчунин  омўзиши дурустии ҳисоббаробаркуниҳо аз руи қарзҳои ба 

кормандони корхона додашуда; 

 $D) Танҳо дида баромадани фаъолияти хазинадории муассиса дар 

муқоиса бо фаъолияти хазинадори дигар муассиса; 

 $E) Ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

 

@191.Тафтишотчӣ дар рафти омўзиши амалиётҳои барўйхатгирӣ ба 

таври зарурӣ кадоме аз ин самтҳоро мавриди омўзиш ва таҳлил 

қарор медиҳад? 

$A) Тафтиши дурустии барӯйхатгириҳои гузаронидашудаи дохилихоҷагӣ; 

$B) Тафтиш кардани меъёрҳои хориҷкунии молу масолеҳи ба талафот 

дучоршуда; 

$C) Тафтиш кардани тартиби танзим ва назорати талафот ва камомадҳо, 

ки дар натиҷаи барўйхатгирӣ ошкор гардидааст; 

$D) Тафтиш кардани дуруст ҳуҷҷатноккунии натиҷаҳои барӯйхатгирии 

воситаҳои пулӣ, масолеҳҳои қимматнок ва дигар объектҳои ба назорати 

дохилӣ тааллуқ дошта; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 
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@192.Тафтишотчӣ дар ҷараёни тафтиш кардани ҳолати ҳисобгирии 

муҳосибӣ кадоме аз ин самтҳоро меомўзад? 

$A) Тафтиш ва омўзиши тартиби амалкунии хизмати ҳисобгирии 

муҳосибӣ, омўзиши сабткунакҳои муҳосибӣ; 

$B) Танҳо тафтиши дурустӣ ва саривақтии сабти амалиётҳо дар ҳуҷҷатҳои 

пулӣ; 

$C) Омўзиши дақиқӣ ва саривақтии маълумотҳои ҳисоботи  муҳосибӣ, 

тафтиши дурустии сиёсати ҳисобдории муассиса; 

$D) Танҳо амалӣ кардани баҳодиҳии сиёсати ҳисобдорӣ; 

$E) Омўзиши ҳамаи сатҳҳои муҳосибӣ - хазинавӣ; 

 

@193.Барои тафтиши дурустии  сиёсати ҳисобдории корхона 

тафтишотчӣ  кадоме аз ин самтҳоро мавриди омӯзиш қарор 

медиҳад? 

$A) Тафтиши  мақсаднокӣ ва аз руи қоидаҳои амалкунанда қабул кардани 

маҷмӯи усулҳо дар сиёсати ҳисобдорӣ бо мақсади зиёд кардани омилҳои 

манфӣ; 

$B) Мавҷуд будани фармонҳои дохилӣ ё суратҷаласаҳои маҷлиси саҳҳомон 

дар бораи сиёсати ҳисобдорӣ ва таъмин кардани фаъолияти хизмати 

муҳосибӣ дар асоси талаботҳо ва принсипҳои ташкилии ҳисобгирии 

муҳосибӣ; 

$C) Мувофиқати ҳисобҳои муҳосибии фаъолияти молиявӣ – хоҷагӣ бо 

нақшаи ҳисобҳои дар сиёсати ҳисобдорӣ  нишон дода шуда; 

$D) Тафтиш ва назорат кардани сиёсати ҳисобдорӣ бо мақсади зиёд 

кардани норасоиҳо ва камбудиҳо дар хизматрасонии шўъбаи муҳосибот; 

$E) Ҷавоби А,В; 

 

@194.Барои тафтиши мувофиқати ҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисобот 

ба меъёрҳои амалкунанда, гурўҳи тафтишотӣ чунин паҳлӯҳоро 

меомўзад? 

$A) Баҳисобгирии иҷроиши вазифаҳо ва ўҳдадориҳо аз ҷониби 

тафтишотчӣи муассиса мувофиқи қонун дар бораи ҳисобгирии муҳосибӣ, 
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тафтиш оиди ташкили ҳисобгирии муҳосибӣ ва назорат оиди таъмини 

нигоҳдории воситаҳои пулӣ ва арзишҳои қимматнок бо мақсади афзоиш 

додани амалҳои коррупсионӣ; 

$B) Иҷроиши вазифаҳо ва ўҳдадориҳо аз ҷониби хазинадори муассиса 

мувофиқи қонун дар бораи ҳисобгирии муҳосибӣ, тафтиш оиди  ташкили 

ҳисобгирии муҳосибӣ ва назорат оиди таъмини нигоҳдории воситаҳои 

пулӣ ва арзишҳои қимматнок бо мақсади зиёд кардани амалҳои 

ғайриқонунӣ; 

$C) Омўзиши саривақтии пешниҳоди ҳуҷҷатҳои ҳисобгирӣ ва ҳисоботӣ ба 

муҳосибот, мувофиқ будани  иҷроиши амалиётҳои хоҷагӣ ва дуруст 

нишон додани онҳо дар регистҳо, ҳамчунин мувофиқ будани онҳо бо 

дастурамал ва меъёрҳои ҷойдоштаи Вазорати молия; 

$D) Тафтиши иҷроиши вазифаҳо ва ўҳдадориҳо аз ҷониби сармуҳосиби 

муассиса, мувофиқи қонун дар бораи ҳисобгирии муҳосибӣ, тафтиш оиди  

ташкили ҳисобгирии муҳосибӣ ва назорат оиди таъмини нигоҳдории 

воситаҳои пулӣ ва арзишҳои қимматнок; 

$E) Ҷавоби С,D; 

 

@195.Тафтишотчӣ дар рафти тафтиши фаъолияти маблағгузории 

корхона  кадоме аз ин паҳлўҳои муҳимро меомўзад? 

$A) Танҳо тафтиш ва омўзиши маълумотҳои омории корхона оид ба 

ҳисобгирӣ ва баҳодиҳии объектҳои маблағгузоришуда; 

$B) Танҳо тафтиш ва омўзиши маълумотҳои муҳосибӣ оид ба ҳисобгирӣ 

ва баҳодиҳии объектҳои маблағгузоришуда; 

$C) Тафтиш кардани ҳуҷҷатҳои ибтидоӣ ва ҷамъбастӣ, омўзиши ҳаҷми 

воситаҳои пулӣ барои маблағгузорӣ сафарбаршуда, назорат ва тафтиши 

амалиётҳо оиди иҷроиши объектҳои маблағгузоришуда; 

$D) Танҳо тафтиш ва омўзиши маълумотҳои ҳисобгирии фаврии 

объектҳои манқули маблағгузоришуда; 

$E) Ҷавоби В,С; 

 

@196.Ба сифати сарчашмаҳои ахборотии гузоришҳои молиявӣ кадоме 

аз ин  манбаъҳои иттилоотиро истифода мекунанд? 
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$A) Танҳо маълумотҳои ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ; 

$B) Сабткунакҳои ҳисобгирии муҳосибӣ, китоби асосӣ, ҳисоботи 

муҳосибӣ, дастурамал дар бораи сиёсати ҳисобдорӣ; 

$C) Ҳуҷҷатҳои муассисӣ, нусха аз феҳристи ҳуҷҷатҳои саҳмдорон, 

сертификати саҳмияҳо, облигатсияҳо, векселҳо ва дигар қоғазҳои 

қимматнок, шартномаи хариду фурўши қоғазҳои қимматнок; 

$D) Ҷавоби А,В; 

$E) Ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

 

@197.Дар кадоме аз ин марҳилаҳои идоракунӣ вазифаи танзимкунии 

назорат истифода мешавад? 

$A) Таҳлил ва баҳодиҳии натиҷаҳои фаъолият оид ба ба мақсад 

ноилгардӣ; 

$B) Маблағгузори муаммоҳо, ки барои ҳал кардан таъин шудаанд; 

$C) Танзими чорабиниҳо оид ба ноилгардии ба мақсади гузошташуда; 

$D) Дар марҳилаи барўйхатгирӣ; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@198.Тафтиши назоратӣ истифода мешавад? 

$A) Пеш аз ворид шудани тафтишчиён аз ҷониби сармуҳосиби муассиса; 

$B) Дар марҳилаи тафтиши баъдина; 

$C) Дар марҳилаи назорати пешакии фаъолияти молиявӣ–хоҷагии 

муассисаҳо;  

$D) Дар ҳолати рухдиҳии ҳодисаҳои ғайричашмдошт; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@199.Саҷиши назорати ҷорӣ гуфта ? 

$A) Ин маҷмӯи чорабиниҳое, ки баъд аз амалӣ шудани амалиёти хоҷагӣ 

гузаронида мешавад; 

$B) Ин намуди санҷиш дар фаъолияти тафтишгарон мавриди истифодаи 

доимӣ қарор намегирад; 

$C) Воситаи фаврӣ ва назорати низомноки амалиётҳои конкретӣ мебошад; 

$D) Санҷише, ки аз ҷониби муҳосиби маводӣ иҷро карда мешавад; 
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$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@200.Тафтиши ҳисобии ҳисобот гуфта? 

$A) Баҳодиҳии моддаҳои тарафи уҳдадории тавозун аст; 

$B) Ин шакли тафтиш вуҷуд надорад; 

$C) Маҷмӯи усулҳои махсуси назорати пураю дақиқии ҳисобот мебошад; 

$D) Тафтиши натиҷаи фаъолияти аудити дохилӣ ва беруниро дар объекти 

тафтишшаванда меноманд; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@201.Назоратчӣ барои тафтиш кардани хароҷотҳои тиҷоратӣ 

маълумотҳои кадоме аз ин ҳисобҳоро назорат менамояд? 

$A) 10740, 10720, 10730; 

$B) 11000, 11100; 

$C) 55200; 

$D) 44000, 66100; 

$E) 33100, 33200, 33300; 

 

@202.Назоратчӣ усули арзиши бозории воситаҳои асосиро дар кадом 

вариант дуруст меҳисобад? 

$A) Усулеро меноманд,ки баҳодиҳии воситаҳои асосии 

бадастовардашударо бо арзиши дороие,ки ба ивази он пешниҳод карда 

намешавад, амалӣ менамояд; 

$B) Арзиши аввала + маблағи фарсудашуда; 

$C) Усулеро меноманд, ки ВА – ро аз руи нархи ҷории бозорӣ баҳо 

медиҳад; 

$D) Арзиши аввала *маблағи фарсудашуда; 

$E) Арзиши аввала + арзиши бақиявӣ; 

 

@203.Барои баҳисобгирии кулии воситаҳои асосӣ Назоратчӣ кадом 

қисмати ҳисобҳои муҳосибиро тафтиш менамояд? 

$A) Ҳисобҳои 11100; 

$B) Ҳисобҳои 11200; 

$C) Ҳисобҳои 11000; 

$D) Ҳисобҳои 22200; 

$E) Ҳисобҳои 10730; 
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@204.Вобаста ба вақти гузаронидани назорат чунин намудҳои 

назоратро аз ҳам фарқ карда мешаванд? 

$A) Оянда; 

$B) Давлатӣ; 

$C) Пешакӣ, ҷорӣ ва баъдина; 

$D) Ҷамъиятӣ; 

$E) Идоравӣ; 

 

@205.Маълумотҳои тафтишшаванда (манбаи ахборотӣ) дар кадом 

вариант нишон дода шудааст? 

$A) Таҳқиқот; 

$B) Тафтишот; 

$C) Ҳуҷҷатӣ ва ҳақиқӣ; 

$D) Ҷамъиятӣ; 

$E) Пешакӣ; 

 

@206.Аз рўи истифодаи методи назоратӣ (тарзи иҷрошавии назорати 

иқтисодӣ) чунин шаклҳои он фарқ карда мешаванд? 

$A) Ҷамъиятӣ; 

$B) Оянда; 

$C) Ҳуҷҷатӣ ва ҳақиқӣ; 

$D) Пешакиӣ; 

$E) Тафтишот ва таҳқиқот; 

 

@207.Принсипҳои асосии назорати иқтисодиро номбар кунед? 

$A) Давлатӣ (ғайриинфиродӣ); 

$B) Идоравӣ ва ҷамъиятӣ; 

$C) Оммавӣ, ошкоро будан, ҳаматарафа, пайдарпай, таъсирбахш, 

объективӣ, нақшавӣ, илмӣ, сарфакорӣ; 

$D) Ҳуҷҷатӣ ва ҳақиқӣ; 

$E) Пешакӣ, ҷорӣ, оянда; 

 

@208.Тафтишро аз рўи муносибат бо нақша ҷудо мекунанд? 

$A) Ҳуҷҷатӣ ва ҳақиқӣ; 

$B) Пешакӣ, ҷорӣ ва оянда; 

$C) Нақшавӣ ва ғайринақшавӣ; 

$D) Пурра ва қисман; 
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$E) Комплексӣ ва ғайрикомплексӣ; 

 

@209.Назоратчӣ барои тафтиш кардани тарафи дебити ҳисоби 

хароҷоти тиҷоратӣ кадоме аз маълумотҳои зерро назорат менамояд? 

$A) Маҷмўи хароҷотҳои истеҳсолоти ёрирасонӣ; 

$B) Маҷмўи хароҷотҳои истеҳсолӣ ва борҷомабандии маҳсулотҳо дар 

истеҳсолот; 

$C) Маҷмўи хароҷотҳои соҳаи муомилот; 

$D) Маҷмўи маҳсулотҳои истеҳсолшуда ва хароҷотҳои маъмурӣ; 

$E) Маҷмўи молҳо ва маҳсулотҳое, ки бояд фурўхта шавад; 

 

@210.Аз рўи фарогирии ҳаҷми масъалаҳои омўхташаванда назорат 

ҷудо мешавад? 

$A) Ҳаматарафа ва Пурра; 

$B) Ҳуҷҷатӣ ва ҳақиқӣ; 

$C) Комплексӣ ва ғайрикомплексӣ; 

$D) Интихобшуда ва қисман; 

$E) Идоравӣ ва ғайриидоравӣ; 

 

@211.Назоратчӣ барои тафтиш кардани хароҷотҳои истеҳсолӣ 

маълумотҳои кадоме аз ин ҳисобҳоро назорат менамояд? 

$A) 10740; 

$B) 10720; 

$C) 10730; 

$D) 10710; 

$E) 22010; 

 

@212.Объектҳои назорати иқтисодиро муайян намоед? 

$A) Шахсони ҳуқуқӣ ва саҳомон; 

$B) Шахсони масъул; 

$C) Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ; 

$D) Шахсони ҳисобдеҳ; 

$E) Шахсони доғи судидошта; 

 

@213.Барўйхатгирӣ дар асоси чӣ гузаронида мешавад? 

$A) Аз нақша ҳар моҳ, семоҳа, шашмоҳа ва сегона мувофиқи нақшаи 

тасдиқшудаи роҳбари ташкилот; 

$B) Мувофиқи хоҳиш; 
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$C) Дар ҳолати иваз намудани коргарони хоҷагӣ; 

$D) Вобаста ба зарурият; 

$E) Дар ҳолати даркорӣ; 

 

@214.Назоратчӣ барои тафтиш кардани истеҳсолоти нотамом кадоме 

аз маълумотҳои зерро назорат менамояд? 

$A) Маҷмўи хароҷотҳои ғайриистеҳсолӣ; 

$B) Маҷмўи хароҷотҳои истеҳсолоти ёрирасонӣ; 

$C) Маҷмўи хароҷотҳои истеҳсолӣ; 

$D) Маҷмўи маҳсулотҳои истеҳсолшуда; 

$E) Маҷмўи молҳо ва маҳсулотҳое, ки бояд фурўхта шавад; 

 

@215.Назоратчӣ барои тафтиш кардани маълумотҳои тарафи 

кредити ҳисоби истеҳсолоти нотамом кадоме аз маълумотҳои зерро 

назорат менамояд? 

$A) Маҷмўи хароҷотҳои ғайриистеҳсолӣ; 

$B) Маҷмўи хароҷотҳои истеҳсолӣ; 

$C) Маҳсулотҳое, ки ҷараёни истеҳсолотро аз сар гузаридаанд, ваё қисме аз 

маҳсулоти ноқис; 

$D) Маҷмўи маҳсулотҳои нимтаёршуда; 

$E) Маҷмўи хароҷотҳои истеҳсолоти ёрирасонӣ; 

 

@216.Дар натиҷаи назорат ва тафтиши натиҷаҳои молиявӣ 

маълумоти кадом ҳисобҳо мавриди назорату тафтишот қарор 

мегиранд? 

$A) Маълумоти ҳисобҳои 10740 «Маҳсулоти тайёр» ва 10720 «Ашёи хом ва 

маводҳо»; 

$B) Маълумоти ҳисобҳои 10410 «Қарзҳои дебиторӣ» ва 22010 «Ҳисобҳо 

барои пардохт»; 

$C) Маълумоти ҳисобҳои 33210 «Фоидаи тақсимнашудаи соли ҷорӣ» ва 

ҳисоби 33220 «Фоидаи тақсимнашудаи соли гузашта» ҳисоби 7 00 00 

«Маҷмуи даромад ва хароҷот»; 

$D) Маълумоти ҳисобҳои 10730 «Истеҳсолоти нотамом» ва 10740 

«Маҳсулоти тайёр»; 

$E) Маълумоти ҳисоби 33300 «Сармояи захиравӣ»; 

 

@217.Тафтиши воситаҳои асосӣ кадом объектҳоро мавриди омўзиш 

қарор медиҳад? 
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$A) Захираҳоро; 

$B) Сўзишворӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ; 

$C) Биноҳо, иншоотҳо, воситаҳои нақлиёт, чорвои кориву маҳсулдеҳ ва 

ғайраро; 

$D) Масолеҳи сохтмонӣ; 

$E) Воситаҳои пулӣ; 

 

@218.Назоратчӣ барои тафтиш кардани даромад аз фурўш 

маълумотҳои кадоме аз ин ҳисобҳоро назорат менамояд? 

$A) 10740; 

$B) 11100; 

$C) 44010; 

$D) 55300; 

$E) 33100; 

 

@219.Барўихатгирӣ мувофиқи ба кадом намудҳо ҷудо мешавад? 

$A) Захиравӣ ва ҷараёнӣ; 

$B) Ҳаматарафа ва интихобшуда; 

$C) Идоравӣ ва ғайриидоравӣ; 

$D) Комплексӣ ва  ғайрикомплексӣ; 

$E) Нақшавӣ ва ғайринақшавӣ; 

 

@220.Унсурҳо ва методҳои назорати иқтисодиро номбар кунед? 

$A) Ҷуғрофия; 

$B) Молия; 

$C) Тафтиш ва барўйхатгирӣ; 

$D) Ҳисоботи бухгалтерӣ; 

$E) Ҳисоботҳо; 

 

@221.Саҳми тафтиши комплексиро мухтасаран шарҳ диҳед? 

$A) Бо иштироки мутахассисони алоҳида тафтишот гузаронида мешавад; 

$B) Ногаҳонӣ гузаронидани тафтиш; 

$C) Тартиби пурра фарогир будани объектҳои тафтишшаванда; 

 $D) Мувофиқи хоҳиши роҳбари корхона; 

$E) Аз рўи даъво; 

 

@222.Ҳолати назорат ва тафтишоти хориҷшавии воситаҳои асосиро 

нишон диҳед? 
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$A) Дар ҳолати ҳодисаи табиӣ; 

$B) Дар ҳолати бебозгашт додани воситаҳои асосӣ; 

$C) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$D) Ба сармояи оинномавии дигар корхона гузоштан; 

$E) Дар ҳолати фурўши воситаҳои асосӣ; 

 

@223.Барои мақсадҳои тафтишӣ амалиёти қабули пули нақд дар 

кадом ҳуҷҷат инъикос карда мешавад? 

$A) Шакли №КО-2 «Ордери хароҷоти хазина»; 

$B) Шакли №КО-3 «Журнали бақайдгирии ордери даромад ва хароҷоти 

хазина»; 

$C) Шакли №КО-1 «Ордери даромади хазина»; 

$D) Журнал – ордери №2; 

$E) Ведомости -2а; 

 

@224.Барои мақсадҳои тафтишӣ амалиёти харҷи пул дар кадом 

ҳуҷҷат инъикос карда мешавад? 

$A) Шакли №КО-1 «Ордери даромади хазина»; 

$B) Шакли №КО-3 «Журнали бақайдгирии ордери даромад ва хароҷоти 

хазина»; 

$C) Шакли №КО-2 «Ордери хароҷоти хазина»; 

$D) Журнал – ордери №2; 

$E) Ведомости -2а; 

 

@225.Аз рўи мақомоти тафтишотӣ тафтиш ҷудо мешавад? 

$A) Пешакӣ, ҷорӣ ва оянда; 

$B) Ҳуҷҷатӣ ва ҳақиқӣ; 

$C) Идоравӣ, ғайриидоравӣ; 

$D) Нақшавӣ ва ғайринақшавӣ ; 

$E) Пурра ва қисман; 

 

@226.Вазифаҳои асосии назорат ва тафтиши натиҷаҳои молиявӣ дар 

кадом вариант нишон дода шудааст? 

$A) Риоя кардани тартиби амалкунии ташкили баҳисобгирии бухгалтерӣ, 

саривақт пешниҳод кардан ва дурустии ҳисоботи давлатӣ, риояи тартиби 

ҳисобот мебошад; 
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$B) Асоснок ва дуруст кардани он, дуруст ва мувофиқи мақсад будани 

истифодабарӣ, инчунин нишон додани роҳҳои баланд бардоштани 

самаранокии иқтисодии истеҳсолот мебошад; 

$C) Муайян намудани ҳолат ва истифодабарии нигоҳдории фоида; 

$D) Риояи қонунгузорӣ оид ба меҳнат ва муайян намудани захираҳои 

меҳнатӣ; 

$E) Муайян кардани риояи тартиби кор; 

 

@227.Дар кадоме аз ин ҳуҷҷатҳо назорат ва тафтиши шахсони 

ҳисобдеҳ бурда мешавад? 

$A) Њисоботи истеҳсолӣ; 

$B) Хисоботи ҳаракати воситаҳои пулӣ; 

$C) Њисоботи пешпардохтӣ; 

$D) Њисобот оид ба фоидаи тақсимнашуда; 

$E) Њисобот оид ба фоида ва зарар; 

 

 

@228.Барўйхатгирӣ дар кадом мўҳлатҳо гузаронида мешавад? 

$A) Дар вақти тафтишот, бо талаби мақомоти назорат ва тафтишот, 

ҳангоми иваз шудани шахсоне, ки аз ҷиҳати меҳнатӣ масъул мебошанд; 

$B) Дар ҳолати ошкор кардани ҳодисаҳои дуздӣ; 

$C) Ҷавоби А,B,C,D; 

$D) Дар ҳолати иваз намудани коргарони хоҷагӣ; 

$E) Мувофиқи хости коргарон; 

 

@229.Усулҳои назорати ҳақиқӣ кадомҳоянд? 

$A) Барўихатгирӣ ва усули расмӣ; 

$B) Хондани ҳуҷҷатҳо; 

$C) Барўихатгирӣ, таҳлили лабораторӣ, баҳои экспертӣ ва пурсиши рў ба 

рў; 

$D) Санҷиши ҳуҷҷатҳо аз рўи ҳисобҳо; 

$E) Муқоисакунии ҳуҷҷатҳо, дархости хаттӣ ва таҳлили иқтисодӣ; 

 

@230.Усулу тарзҳои назорати ҳуҷҷатҳоро дар кадом вариант мебинед? 

$A) Хондани ҳуҷҷатҳо ва таҳлили иқтисодии онҳо; 

$B) Таҳлили лабораторӣ ва пурсиши рўи онҳо; 

$C) Хондани ҳуҷҷатҳо, санҷиши ҳуҷҷатҳо аз рўи ҳисобҳо, муқоисакунии 

ҳуҷҷатҳо, дарсҳои хаттӣ ва таҳлили иқтисодӣ; 
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$D) Баҳои экспертӣ ва пурсиши рў ба рў; 

$E) Барўихатгирӣ ва баҳои экспертӣ; 

 

@231.Дар вақти назорат ва тафтишоти ҳолати воситаҳои асосӣ кадом 

объектҳо мавриди назорат ва тафтиш қарор мегиранд? 

$A) Њолати истеҳсолоти ёрирасон; 

$B) Њолати чорвои корӣ ва маҳсулдеҳ; 

$C) Њолати воситаҳои асосӣ; 

$D) Њолати дарахтони бисёрсола; 

$E) Њолати активҳои ғайримоддӣ; 

 

@232.Дар натиҷаи тафтишоти воситаҳои пулӣ дар бонк кадом 

ҳуҷҷатҳо мавриди тафтиш қарор мегиранд? 

$A) Шакли №КО-1 «Ордери даромади хазина»; 

$B) Шакли №КО-3 «Журнали бақайдгирии ордери даромад ва хароҷоти 

хазина»; 

$C) Супоришномаи пулгузаронӣ, чеки пулгирӣ, нусха аз суратҳисоби 

бонкӣ; 

$D) Шакли №КО-2 «Ордери хароҷоти хазина»; 

$E) Ведомости пулдиҳӣ, китоби асосӣ; 

 

@233.Вазифаҳои асосии назорат ва тафтишоти воситаҳои пулӣ дар 

кадом вариант нишон дода шудааст? 

$A) Асосан аз дуруст ташкил кардани он, дуруст ва мувофиқи мақсад 

будани истифодабарӣ, инчунин нишон додани роҳҳои баланд бардоштани 

самаранокии иқтисодии истеҳсолот мебошад; 

$B) Тартиби нигоҳдории пул, таъмини он, қонунӣ ва дуруст 

истифодабарии он ошкоро бошад; 

$C) Тафтиши риоя намудани қонунгузории амалкунанда оид ба меҳнат ва 

баланд бардоштани самаранокии истифодабарии захираҳои меҳнатӣ; 

$D) Дуруст ташкил кардани фондҳо, мақсаднок истифода бурдани онҳо; 

$E) Муайян намудани нигоҳдории он, самаранок истифодабарӣ; 

 

@234.Барои мақсадҳои тафтишӣ амалиётҳои дохилшавии воситаҳои 

асосиро вобаста аз сарчашмаи маблағгузориашон ба кадом гурўҳҳо 

ҷудо мекунанд? 

$A) Аз ҳиоби таъминкунандагон; 

$B) Корхонаҳо; 
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$C) Аз ҳисоби воситаҳои худӣ, воситаҳои ҷалбкардашуда, қарзи бонк; 

$D) Аз ҳиосби ҳамкорон; 

$E) Аз ҳисоби коргарон; 

 

@235.Ҳангоми тафтиши воситаҳои асосӣ ба кадом намуди ҳуҷҷатҳо 

диққати асосӣ дода мешавад? 

$A) Ба борхат; 

$B) Ведомостҳо; 

$C) Миқдори санадҳои тартибдодашуда, қабули онҳо, дурустии имзоҳои 

гузошташуда аъзоёни комиссия оид ба қабул-додани воситаҳои асосӣ; 

$D) Санадҳо; 

$E) Ҳуҷҷатҳои хазина; 

 

@236.Барои мақсадҳои тафтишӣ воҳиди ченаки воситаҳои асосӣ 

мувофиқи НҲБ (ПБУ) «Ҳисобгирии воситаҳои асосӣ» дар кадом 

вариант нишон дода шудааст? 

$A) Борхат; 

$B) Талабномаи пулӣ; 

$C) Объекти инвентарӣ; 

$D) Чекҳо; 

$E) Ҳисоботи молиявӣ; 

 

@237.Тафтишкунанда барои тафтиш кардани маълумотҳои варақаи 

инвентарӣ кадоме аз иттилооти зерро интихоб менамояд? 

$A) Миқдори воситаҳои асосӣ; 

$B) Супоридани воситаҳои асосӣ; 

$C) Муҳлати истифодабарии фоиданок, тарзи ҳисобкунии истеҳлок, 

хусусиятҳои махсуси объект; 

$D) Миқдори шахсони иҷорадиҳанда; 

$E) Сабабҳои соқит намудани воситаҳои асосӣ; 

 

@238.Дар ҷараёни тафтиши нигоҳдории воситаҳои асосӣ ба кадом 

ҳолатҳо диққати ҷиддӣ дода мешавад? 

$A) Ба мўҳлати воситаи асосӣ; 

$B) Ба баҳодиҳии воситаи асосӣ; 

$C) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$D) Ба иҷроиши уҳдадориҳои шахсони моддӣ; 

$E) Шароитҳои нигоҳдории воситаҳои асосӣ; 
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@239.Дар рафти тафтиши нигоҳдории воситаҳои асосӣ барқарор 

карда мешаванд? 

$A) Паспорти техникӣ; 

$B) Ҳуҷҷатҳо; 

$C) Сифати амалисозии инвентаризатсия, миқдори воситаҳои асосӣ; 

$D) Кори низомҳои муҳофизатӣ; 

$E) Шартнома оид ба ҷавобгарии моддӣ; 

 

@240.Барои мақсадҳои тафтишӣ баҳисобгирии муҳосибӣ дар 

муассисаҳои тафтишшаванда аз тарафи кӣ тартиб дода мешавад? 

$A) Хазинадор; 

$B) Сармуҳосиби муассисаи тафтишшаванда; 

$C) Роҳбари муассисаи тафтишшаванда; 

$D) Муовини роҳба оиди қисми хоҷагӣ; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@241.Тартиб додани сиёсати ҳисобдорӣ дар муассиса ба зиммаи кӣ 

вогузор карда шудааст. Назоратчӣ кадом вариантро дуруст эътироф 

менамояд? 

$A) Роҳбари муассисаи тафтишшаванда; 

$B) Хазинадор; 

$C) Сармуҳосиби муассисаи тафтишшаванда; 

$D) Муовини роҳба оиди қисми хоҷагӣ; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@242.Тафтишкунанда тартибдиҳии супоришномаҳои пулиро назорат 

карда, тартиб додани супоришномаи пулиро аз тарафи кадоме аз 

субъектон дуруст меҳисобад? 

$A) Бонк; 

$B) Фурўшанда; 

$C) Харидор; 

$D) Миёнарав; 

$E) Хазинадор; 

 

@243.Назоратчӣ тартибдиҳии талабномаи пулиро назорат карда, 

тартиб додани талабномаи пулиро аз тарафи кадоме аз субъектон 

дуруст меҳисобад? 
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$A) Харидор; 

$B) Бонк; 

$C) Фурўшанда; 

$D) Миёнарав; 

$E) Хазинадор; 

 

@244.Тафтишкунанда баҳисобгирии таркибии воситаҳои асосиро дар 

кадом вариант дуруст ҳисоб менамояд? 

$A) Варақаи инвентарӣ; 

$B) Варақаи гардишӣ; 

$C) Китоби асосӣ; 

$D) Санади қабул; 

$E) Ордери даромад; 

 

@245.Барўихатгириро аз рўи ҳаҷми объектҳои назоратшаванда ҷудо 

мекунанд ба? 

$A) Комплексӣ ва  ғайрикомплексӣ; 

$B) Нақшавӣ ва ғайринақшавӣ; 

$C) Пурра ва қисман; 

$D) Пешакӣ, ҷорӣ ва оянда; 

$E) Ҳаматарафа ва интихобшуда; 

 

@246.Барои натиҷагирӣ намудани тафтиш кадом ҳуҷҷат ба расмият 

дароварда мешавад? 

$A) Баёнот; 

$B) Фармон; 

$C) Санад; 

$D) Забонхат; 

$E) Маълумотнома; 

 

@247.Назоратчӣ баҳисобгирии таҳлилии воситаҳои асосиро дар кадом 

вариант дуруст ҳисоб менамояд? 

$A) Китоби хазинавӣ; 

$B) Варақаи гардишӣ; 

$C) Варақаи инвентарӣ; 

$D) Санади қабул; 

$E) Ордери даромад; 
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@248.Тафтишкунанда баҳисобгирии таркибии қарзҳои дебиториро 

дар кадом ҳуҷҷат дуруст баҳо медиҳад? 

$A) Варақаи инвентарӣ; 

$B) Варақаи гардишӣ; 

$C) Китоби асосӣ; 

$D) Ҳисоби шахсӣ; 

$E) Ордери даромад; 

 

@249.Барои мақсадҳои тафтишӣ ордери хароҷоти хазинавӣ чӣ гуна 

ҳуҷҷат дониста мешавад? 

$A) Ҳуҷҷати ҳисоботдиҳӣ; 

$B) Ҳуҷҷати ҷамъбастӣ; 

$C) Ҳамчун ҳуҷҷати ибтидоӣ барои хориҷ кардани маблағҳои нақдина аз 

хазина; 

$D) Ба сифати ҳуҷҷат эътироф намешавад; 

$E) Ҳамчун ҳуҷҷат барои мақсадҳои даромадкунии пули нақдина 

истифода мешавад; 

 

@250.Барои мақсадҳои назоратӣ – тафтишӣ китоби хазинавӣ чӣ гуна 

ҳуҷҷат дониста мешавад? 

$A) Ҳуҷҷати ибтидоӣ; 

$B) Ҳуҷҷати ҳисоботдиҳӣ; 

$C) Ҳамчун сабткунак барои баҳисобгирии таркибии воситаҳои пулии 

нақдинаи хазина; 

$D) Ба сифати ҳуҷҷат эътироф намешавад; 

$E) Ҳамчун ҳуҷҷат барои мақсадҳои хориҷкунии пули нақдина истифода 

мешавад; 

 

@251.Назоратчӣ кадом сабти баҳисобгирии муҳосибиро оид ба қабул 

кардани фоизи амонатҳо дуруст меҳисобад? 

$A) Дт 10340 Кт 10410; 

$B) Дт 66010 Кт 10210; 

$C) Дт 10210 Кт 66010; 

$D) Дт 10340 Кт 10210; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@252.Назоратчӣ усули арзиши бақиявии воситаҳои асосиро дар кадом 

вариант дуруст меҳисобад? 
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$A) Арзиши аввала * маблағи фарсудашуда; 

$B) Арзиши аввала + маблағи фарсудашуда; 

$C) Арзиши аввала – маблағи фарсудашуда; 

$D) Арзиши аввала / маблағи фарсудашуда; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@253.Тафтишкунанда кадом сабти баҳисобгирии муҳосибиро оид ба 

ҳисоб кардани фоизи амонатҳо дуруст меҳисобад? 

$A) Дт 10340 Кт 10210; 

$B) Дт 66010 Кт 10210; 

$C) Дт 10590 Кт 66010; 

$D) Дт 10210 Кт 66010; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@254.Назоратчӣ ба сифати нишондиҳандаҳои асосии баҳисобгирии 

воситаҳои асосӣ дар корхонаҳои тафтишшавада маълумотҳои 

кадоме аз вариантҳои зерро интихоб менамояд? 

$A) Баҳисобгирии мавҷудияти воситаҳои асосӣ; 

$B) Баҳисобгирии ҳаракати воситаҳои асосӣ; 

$C) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$D) Таъмирии асӣ ва ҷории воситаҳои асосӣ; 

$E) Усулҳои баҳодиҳии воситаҳои асосӣ; 

 

@255.Назоратчӣ барои назорати баҳисобгирии таҳлилии мавҷудияти 

воситаҳои асосӣ кадоме аз ҳуҷҷатҳои зерро интихоб менамояд? 

$A) Ҳисоб – фактура; 

$B) Борхат; 

$C) Варақаи инвентарӣ; 

$D) Супоришномаи пулӣ; 

$E) Варақаи барўйхатгирӣ; 

 

@256.Назоратчӣ баҳисобгирии таҳлилии қарзҳои дебиториро дар 

кадом ҳуҷҷат дуруст баҳо медиҳад? 

$A) Китоби хазинавӣ; 

$B) Варақаи гардишӣ; 

$C) Ҳисоби шахсӣ; 

$D) Варақаи инвентарӣ; 

$E) Ордери даромад; 
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@257.Барои мақсадҳои тафтишӣ ордери даромади хазинавӣ чӣ гуна 

ҳуҷҷат дониста мешавад? 

$A) Ҳуҷҷати ҳисоботдиҳӣ; 

$B) Ҳуҷҷати ҷамъбастӣ; 

$C) Ҳамчун ҳуҷҷати ибтидоӣ барои даромад кардани маблағҳои нақдина 

аз хазина; 

$D) Ба сифати ҳуҷҷат эътироф намешавад; 

$E) Ҳамчун ҳуҷҷат барои мақсадҳои хориҷкунии пули нақдина истифода 

мешавад; 

 

@258.Тафтиши баҳисобгирии таркибии мавҷудияти воситаҳои асосӣ 

дар кадом ҳуҷҷат амалӣ карда мешавад? 

$A) Варақаи барўйхатгирӣ; 

$B) Борхат; 

$C) Китоби асосӣ; 

$D) Супоришномаи пулӣ; 

$E) Ҳисоб – фактура; 

 

@259.Назоратчӣ кадом сарчашмаҳои ба даст овардани воситаҳои 

асосиро тафтиш менамояд? 

$A) Аз ҳисоби харидан, аз ҳисоби истеҳсолӣ худи, бебозгашт воридшавӣ, 

ба сармояи оинномавии корхона гузоштан, дар натиҷаи амалиётҳои 

мубодилавӣ ба дастомада; 

$B) Аз ҳисоби харидан, аз ҳисоби истеҳсолӣ худи, бебозгашт воридшавӣ, 

ба сармояи оинномавии корхона гузоштан, дар натиҷаи амалиётҳои 

мубодилавӣ ба дастомада; 

$C) Ҳама ҷавобҳо дуруст; 

$D) Бебозгашт воридшавӣ, ба сармояи оинномавии корхона гузоштан, дар 

натиҷаи амалиётҳои мубодилавӣ ба дастомада; 

$E) Аз ҳисоби харидан ва дар натиҷаи амалиётҳои мубодилавӣ ба 

дастомада; 

 

@260.Назоратчӣ дуруст истифода бурдани кадом усулҳои баҳодиҳии 

воситаҳои асосиро дар муассисаи назоратшаванда тафтиш 

менамояд? 

$A) Арзиши аввала; 

$B) Арзиши бақиявӣ; 
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$C) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$D) Арзиши бозорӣ ва азнавбарқароркунӣ; 

$E) Арзиши мубодилавӣ; 

 

@261.Назоратчӣ баҳодиҳии воситаҳои асосӣ бо усули арзиши 

авваларо дар кадом вариант дуруст меҳисобад? 

$A) Усуле, ки дар натиҷаи баҳисобгирии хароҷотҳои шартномавӣ оиди 

бадастории онҳо масраф мешавад, баҳо дода мешавад; 

$B) Усуле, ки дар натиҷаи баҳисобгирии хароҷотҳои васлкунии оиди ВА 

масраф мешавад, баҳо дода мешавад; 

$C) Усуле, ки дар натиҷаи баҳисобгирии маҷмўи хароҷотҳо оиди 

бадастории онҳо масраф мешавад, баҳо дода мешавад; 

$D) Усуле, ки дар натиҷаи баҳисобгирии хароҷотҳои овардарасонии ВА 

масраф мешавад, баҳо дода мешавад; 

$E) Усуле, ки дар натиҷаи баҳисобгирии маҷмўи хароҷотҳои истеҳсолӣ 

оиди бадастории онҳо масраф мешавад, баҳо дода мешавад; 

 

@262.Назоратчӣ барои тафтиши таркиби арзиши аслии 

ғайриистеҳсолӣ кадоме аз ин хароҷотҳоро назорат мекунад? 

$A) Хароҷоти ашёи хом, музди меҳнат, фарсудашавӣ, қувваи барқ...барои 

эҳтиёҷоти истеҳсолӣ; 

$B) Хароҷоти ашёи хом барои эҳтиёҷоти истеҳсолӣ; 

$C) Хароҷоти ашёи хом, музди меҳнат, фарсудашавӣ, қувваи барқ...барои 

эҳтиёҷоти ғайриистеҳсолӣ; 

$D) Танҳо хароҷоти фарсудашавӣ ва қувваи барқ барои эҳтиёҷоти 

истеҳсолӣ; 

$E) Хароҷоти ашёи хом, музди меҳнат, фарсудашавӣ, қувваи барқ...барои 

эҳтиёҷоти идоракунӣ; 

 

@263.Дар рафти тафтиши усулҳои баҳодиҳии воситаҳои асосӣ 

Назоратчӣ дар кадом варианти зер усули арзиши мубодилавии 

баҳодиҳии воситаҳои асосиро дуруст меҳисобад? 

$A) Усулеро меноманд,ки баҳодиҳии воситаҳои асосии 

бадастовардашударо бо арзиши дороие,ки ба ивази он пешниҳод карда 

намешавад, амалӣ менамояд; 

$B) Арзиши аввала + маблағи фарсудашуда; 
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$C) Усулеро меноманд,ки баҳодиҳии воситаҳои асосии 

бадастовардашударо бо арзиши дороие,ки ба ивази он пешниҳод карда 

мешавад, амалӣ менамояд; 

$D) Арзиши аввала *маблағи фарсудашуда; 

$E) Арзиши аввала + арзиши бақиявӣ; 

 

@264.Назоратчӣ кадом усулҳои таъмири воситаҳои асосиро тафтиш 

менамояд? 

$A) Таъмири асосӣ ва ғайриасосии ВА; 

$B) Таъмири аввала ва баъдинаи ВА; 

$C) Таъмири асосӣ ва ҷории ВА; 

$D) Таъмири ғайриасосӣ ва ҷории ВА; 

$E) Таъмири пешакӣ ва ҷории ВА; 

 

@265.Ба ақидаи Назоратчӣ мазмуни таъмири асосии воситаҳои асосӣ 

дар кадом вариант нишон дода шудааст? 

$A) Таъмире, ки боиси ивазкунии қисми ками қисмҳои еҳтиётии ВА 

мегардад; 

$B) Таъмире, ки боиси ивазкунии қисми нокифояи қисмҳои еҳтиётии ВА 

мегардад; 

$C) Таъмире, ки боиси ивазкунии қисми зиёди қисмҳои еҳтиётии ВА 

мегардад; 

$D) Таъмире, ки боиси ивазкунии қисми зиёди қисмҳои еҳтиётии ЗММ 

мегардад; 

$E) Таъмире, ки танҳо ба ивазкунии шакли зоҳирии ВА сабаб мешавад; 

 

@266.Тафтишкунанда барои тафтиш кардани хароҷотҳои маъмурӣ 

маълумотҳои кадоме аз ин ҳисобҳоро назорат менамояд? 

$A) 10740; 

$B) 11000, 11100; 

$C) 55300; 

$D) 44000, 66100; 

$E) 33100; 

 

@267.Ба ақидаи Назоратчӣ мазмуни таъмири ҷории воситаҳои асосӣ 

дар кадом вариант нишон дода шудааст? 

$A) Таъмире, ки боиси ивазкунии қисми зиёди қисмҳои еҳтиётии ЗММ 

мегардад; 
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$B) Таъмире, ки боиси ивазкунии қисми максималии қисмҳои еҳтиётии 

ВА мегардад; 

$C) Таъмире, ки боиси ивазкунии қисми ками қисмҳои еҳтиётии ВА 

мегардад; 

$D) Таъмире, ки боиси ивазкунии қисми зиёди қисмҳои еҳтиётии ВА 

мегардад; 

$E) Таъмире, ки танҳо ба ивазкунии шакли зоҳирии ВА сабаб намешавад; 

 

@268.Назоратчӣ барои тафтиш кардани истеҳлоки воситаҳои асосӣ 

маълумотҳои кадоме аз ин ҳисобҳоро назорат менамояд? 

$A) 10740; 

$B) 44000, 66100; 

$C) 11100; 

$D) 55300; 

$E) 33100; 

 

@269.Назоратчӣ таъиноти истеҳсолоти нотамомро дар кадом вариант 

дуруст меҳисобад? 

$A) Истеҳсолотеро дар назар дорад, ки баҳри ёрӣ расонидан ба 

истеҳсолоти ғайриасосӣ хизмат менамояд; 

$B) Истеҳсолотеро дар назар дорад, ки баҳри ёрӣ расонидан ба 

кормандони маъмурӣ хизмат менамояд; 

$C) Истеҳсолотеро дар назар дорад, ки баҳри истеҳсоли маҳсулот хизмат 

менамояд; 

$D) Истеҳсолотеро дар назар дорад, ки баҳри ёрӣ расонидан ба 

истеҳсолоти асосӣ хизмат менамояд; 

$E) Истеҳсолотеро дар назар дорад, ки баҳри истеҳсоли маҳсулот хизмат 

менамояд; 

 

@270.Тафтишкунанда барои тафтиш кардани сармояи иловагӣ 

маълумотҳои кадоме аз ин ҳисобҳоро назорат менамояд? 

$A) 10740; 

$B) 11100; 

$C) 33100; 

$D) 55300; 

$E) 44010, 66100; 
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@271.Назоратчӣ усули арзиши азнавбарқароркунии воситаҳои 

асосиро дар кадом вариант дуруст меҳисобад? 

$A) Усуле, ки баҳодиҳи ВА – ро танҳо дар натиҷаи гузаронидани таъмир 

амалӣ менамояд; 

$B) Усуле, ки баҳодиҳи ВА – ро танҳо дар натиҷаи прогресси илмию 

техникӣ амалӣ менамояд; 

$C)  Усуле, ки баҳодиҳи ВА – ро дар натиҷаи гузаронидани таъмир ва 

прогресси илмию техникӣ амалӣ менамояд; 

$D) Усуле, ки баҳодиҳи ВА – ро дар натиҷаи тарҳ кардани маблағи 

фарсудашавӣ аз арзиши аввала амалӣ менамояд; 

$E) Ҷавобҳо дуруст нест; 

 

@272.Назоратчӣ кадом намудҳои истеҳсолотро ҳамчун объекти 

тафтишшаванда меомўзад? 

$A) Асосӣ ва ҷорӣ; 

$B) Ҷорӣ ва ёрирасон; 

$C) Асосӣ ва ёрирасон; 

$D) Асосӣ ва ғайриасосӣ; 

$E) Асосӣ ва меъёрӣ; 

 

 

@273.Назоратчӣ таъиноти истеҳсолоти ёрирасонро дар кадом 

вариант дуруст меҳисобад? 

$A) Истеҳсолотеро дар назар дорад, ки баҳри ёрӣ расонидан ба 

истеҳсолоти ғайриасосӣ хизмат менамояд; 

$B) Истеҳсолотеро дар назар дорад, ки баҳри ёрӣ расонидан ба коргоҳҳои 

ёрирасон хизмат менамояд; 

$C) Истеҳсолотеро дар назар дорад, ки баҳри ёрӣ расонидан ба 

истеҳсолоти асосӣ хизмат менамояд; 

$D) Истеҳсолотеро дар назар дорад, ки баҳри ёрӣ расонидан ба 

кормандони маъмурӣ хизмат менамояд; 

$E) Истеҳсолотеро дар назар дорад, ки баҳри истеҳсоли маҳсулот хизмат 

менамояд; 

 

@274.Барои мақсадҳои тафтишӣ назоратчӣ мазмуни хароҷотро дар 

кадом вариант дуруст меҳисобад? 

$A) Танҳо масрафшавии воситаҳои молиявиро меноманд, ки дар раванди 

фаъолияти корхонаю муассисаҳо ба чашм мерасад; 
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$B) Масрафшавии уҳдадориҳоро меноманд, ки дар раванди фаъолияти 

корхонаю муассисаҳо ба чашм мерасад; 

$C) Масрафшавии дороиҳоро меноманд, ки дар раванди фаъолияти 

корхонаю муассисаҳо ба чашм мерасад; 

$D) Танҳо масрафшавии ашёи хомро меноманд, ки дар раванди 

фаъолияти корхонаю муассисаҳо ба чашм мерасад; 

$E) Масрафшавии дороиҳои ғайримоддиро меноманд, ки дар раванди 

фаъолияти корхонаю муассисаҳо ба чашм мерасад; 

 

@275.Назоратчӣ барои тафтиши таркиби арзиши аслии истеҳсолӣ 

кадоме аз ин хароҷотҳоро назорат мекунад? 

$A) Хароҷоти ашёи хом, музди меҳнат, фарсудашавӣ, қувваи барқ барои 

эҳтиёҷоти истеҳсолоти ёрирасон; 

$B) Хароҷоти ашёи хом барои эҳтиёҷоти истеҳсолӣ; 

$C) Хароҷоти ашёи хом, музди меҳнат, фарсудашавӣ, қувваи барқ барои 

эҳтиёҷоти истеҳсолӣ; 

$D) Танҳо хароҷоти фарсудашавӣ ва қувваи барқ барои эҳтиёҷоти 

истеҳсолӣ; 

$E) Хароҷоти ашёи хом, музди меҳнат, фарсудашавӣ, қувваи барқ.барои 

эҳтиёҷоти идоракунӣ; 

 

@276.Назоратчӣ барои тафтиш кардани хароҷотҳои истеҳсолӣ 

кадоме аз ин хароҷотҳои дар вариантҳои зер нишондодашударо 

назорат мекунад? 

$A) Хароҷоти ашёи хом, музди меҳнат, фарсудашавӣ, қувваи барқ.барои 

эҳтиёҷоти истеҳсолоти ёрирасон; 

$B) Хароҷоти ашёи хом барои эҳтиёҷоти истеҳсолӣ; 

$C) Хароҷоти ашёи хом, музди меҳнат, фарсудашавӣ, қувваи барқ.барои 

эҳтиёҷоти истеҳсолӣ; 

$D) Танҳо хароҷоти фарсудашавӣ ва қувваи барқ барои эҳтиёҷоти 

истеҳсолӣ; 

$E) Хароҷоти ашёи хом, музди меҳнат, фарсудашавӣ, қувваи барқ.барои 

эҳтиёҷоти идоракунӣ; 
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@277.Назоратчӣ барои тафтиш кардани хароҷотҳои ғайриистеҳсолӣ 

кадоме аз ин хароҷотҳои дар вариантҳои зер нишондодашударо 

назорат мекунад? 

$A) Хароҷоти ашёи хом, музди меҳнат, фарсудашавӣ, қувваи барқ...барои 

эҳтиёҷоти истеҳсолоти ёрирасон; 

$B) Хароҷоти ашёи хом барои эҳтиёҷоти истеҳсолӣ; 

$C) Хароҷоти ашёи хом, музди меҳнат, фарсудашавӣ, қувваи барқ.барои 

эҳтиёҷоти ғайриистеҳсолӣ; 

$D) Танҳо хароҷоти фарсудашавӣ ва қувваи барқ барои эҳтиёҷоти 

истеҳсолӣ; 

$E) Хароҷоти ашёи хом, музди меҳнат, фарсудашавӣ, қувваи барқ.барои 

эҳтиёҷоти идоракунӣ; 

 

@278.Назоратчӣ барои тафтиш кардани маҳсулоти тайёр 

маълумотҳои кадоме аз ин ҳисобҳоро назорат менамояд? 

$A) 44000, 66100; 

$B) 11000, 11100; 

$C) 10740; 

$D) 55300; 

$E) 33100; 

 

@279.Назоратчӣ барои тафтиш кардани воситаҳои асосӣ 

маълумотҳои кадоме аз ин ҳисобҳоро назорат менамояд? 

$A) 10740; 

$B) 44000, 66100; 

$C) 11000; 

$D) 55300; 

$E) 33100; 

 

@280.Вазифаҳои асосии назорат ва тафтишоти воситаҳои асосӣ дар 

кадом вариант нишон дода шудааст? 

$A) Санҷиши нигоҳдории маҳсулот, шароитҳои нигоҳдорӣ ва барориш, 

муайянкунии дараҷаи иҷроиши нақшаи чорабиниҳо оид ба 

истифодабарӣ; 

$B) Тафтишоти иҷроиши нақшаи фурўши маҳсулот ба давлат, дуруст 

истифодабарии захираҳои молиявӣ, муайян намудани натиҷаҳои молиявӣ 

аз фурўши маҳсулот ва захираҳои зиёд кардани даромаднокии истеҳсоли 

маҳсулоти молӣ мебошад; 
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$C) Муайян намудани ҳолати нигоҳдории он, самаранок истифодабарӣ, 

муайян намудани тартиби амалкунии харид ва хориҷшавӣ, инчунин 

инъикос кардани мавҷудият ва ҳаракати он дар баҳисобгирии бухгалтерӣ 

мебошад; 

$D) Муайян намудани асоснокии банақшагириҳо, дуруст истифодабарии 

захираҳо дар ҷараёни иҷроиши барномаҳои истеҳсолӣ ва муайян 

намудани захираҳои минбаъдаи маҳсулоти саноатӣ ва дигар маҳсулотҳо; 

$E) Тафтиши риоя намудани қонунгузориҳои амалкунанда оид ба меҳнат 

ва муайян намудани захираҳои минбаъд баланд бардоштани самаранокии 

истифодабарии захираҳои меҳнатӣ дар асоси ташкили меҳнат ва низоми 

амалкунии музди он мебошад; 

 

@281.Барои мақсадҳои тафтишӣ ҳуҷҷатҳои асосӣ оид ба музди 

меҳнатро муайян кунед? 

$A) Ведомости 1а; 

$B) Журнал – ордери №1; 

$C) Табели баҳисобгирии вақти корӣ, ҳисоби шахсӣ, ведомости ҳисобӣ– 

пардохт; 

$D) Ордери даромади Хазина (ш. №КО-1); 

$E) Журнал – ордери №2; 

 

@282.Дар рафти мубодила ба сифати объекти назорат ва ревизия 

дохил мешавад? 

$A) Аз руи қоидаҳои ревизионӣ ин марҳила мавриди ревизия қарор 

намегирад; 

$B) Ревизиор дар ин марҳила танҳо маблағҳои аз фурўш ба даст овардаро 

ревизия мекунад; 

$C) Маҷмӯи амалиётҳо оид ба фурӯши маҳсулот (ҳаҷм, сифат, нархҳо, 

ҳисоббаробаркуниҳо); 

$D) Муайян намудани асоснокии банақшагириҳо; 

 $E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@283.Вазифаи огоҳкунии назорат ва гузаронидани ревизия дар кадоме 

аз ин марҳилаи идоракунӣ истифода мешавад? 

$A) Амалӣ кардани чорабиниҳо оид ба ба мақсадҳо ноил гаштани 

назоратчӣ; 

$B) Таҳлил ва баҳодиҳии натиҷаҳои фаъолият оид ба ноилгардӣ ба мақсад; 

 $C) Банақшагирии чорабиниҳо баҳри амаликунии мақсади гузошташуда; 
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$D) Консепсияи сиёсати корхонанодуруст; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@284.Вазифаи танзимкунии назорат ва тафтишҳои ревизиони дар 

кадоме аз ин марҳилаи идоракунӣ истифода мешавад? 

$A) Таҳлил ва баҳодиҳии натиҷаҳои фаъолият оид ба ба мақсад 

ноилгардӣ; 

$B) Маблағгузори муаммоҳо, ки барои ҳал кардан таъин шудаанд; 

$C) Танзими чорабиниҳо оид ба ноилгардии ба мақсади гузошташуда; 

$D) Ҷавоби А,В; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@285.Ревизияи назоратӣ амалӣ карда мешавад? 

$A) Пеш аз ворид шудани ревизиячиён аз ҷониби сармуҳосиби муассиса; 

$B) Дар марҳилаи ревизияи баъдина; 

$C) Дар марҳилаи назорати пешакии фаъолияти молиявӣ–хоҷагии 

муассисаҳо; 

$D) Дар ҳолати  рухдиҳии ҳодисаҳои ғайричашмдошт; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@286.Ба сифати предмети назорати молиявӣ – хоҷагӣ дохил мешавад? 

$A) Фаъолияти истеҳсолии муассисаҳои буҷетӣ; 

$B) Маҷмӯи муносибатҳои иқтисодӣ дар самти истифодабарии воситаҳои 

пулӣ; 

$C) Фаъолияти истеҳсолӣ ва молиявӣ - хоҷагии субъекти иқтисодӣ; 

$D) Предмети назорат танҳо сарчашмаи пайдоиши дороӣҳо шуда 

метавонаду халос; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@287.Назорати иқтисодӣ чи гуна истифода мешавад? 

$A) Танҳо дар алоқамандӣ бо идоракунӣ; 

$B) Новобаста аз идоракунӣ; 

$C) Барои амаликунии мақсадҳои идоракунӣ; 

 $D) Бо методҳои таҳлилӣ; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@288.Назорати иқтисодӣ амал карда мешавад, аз тарафи? 

$A) Вазорати адлия; 
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$B) Мақомоти омор; 

$C) Мақомотҳо ва муассисаҳо, ки амаликунандаи назорати молиявӣ- 

иқтисодӣ мебошанд; 

$D) Вазорати рушди иқтисод ва савдо; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@289.Принсипҳои умумии назорати молиявӣ – иқтисодӣ? 

$A) Муайянкунандаи қоидаи ташкили онҳо; 

$B) Ин дар худ маҷмӯи усулҳои амаликунии назоратро муттаҳид 

намудааст; 

$C) Ҳолати асосии ибтидоии ташкил ва амаликунии назоратро муайян 

мекунад; 

$D) Дар асосноккунии иқтисодӣ – молиявӣ; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@290.Баамалбарории чорабиниҳои назоратӣ ва корҳои ревизиони дар 

кадом марҳилаҳо истифода мешаванд? 

$A) Ин марҳила дар фаъолияти ревизионӣ истифода намешавад; 

$B) Танҳо дар ҳамон сурат истифода мешавад, ки ревизия аз ҷониби 

аудити дохилӣ гузаронида шавад; 

$C) Ин марҳила барои ба саҳнаи амал баровардани ин чорабиниҳо 

алоқаманд аст; 

$D) Ин марҳила асосан баъди коркарди санади ревизияи дар амал 

истифода мешавад; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@291.Марҳилаи таҳлил ва баҳодиҳии назорат ва тафтиш ҳамчун? 

$A) Танҳо дар сурати ревизияи уҳдадориҳои муассиса дар назди 

мақомотҳои  давлатӣ истифода мешавад; 

$B) Ревизияи ибтидоии фаъолити муассиса мебошад; 

$C) Марҳилаи интиҳоӣ дониста шуда, баҳри баҳодиҳӣ ва таҳлили  

натиҷаҳои бадастовардашуда  равона шудааст; 

$D) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$E) Марҳилаи анъанавии назорат ва тафтиш мебошад; 

 

@292.Мазмуни вазифаи огоҳкунии назорат ва тафтиш ин? 

$A) Ин вазифа дар тамоми марҳилаҳои ревизия гузаронида мешавад; 
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$B) Огоҳ кардани фаъолияти муассисаи ревизияшавандаро дар назар 

дорад; 

$C) Ҳамчун вазифаи огоҳкунанда барои огоҳ кардани фаъолияти 

ревизионӣ дар марҳилаҳои аввалини ревизия гузаронида мешавад; 

$D) Ин огоҳӣ додани шахсони масъули моддӣ аз амалҳои ғайриқонунӣ; 

$E)Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@293.Мазмуни вазифаи батанзимдарории назорат? 

$A) Ҳамчун вазифаи огоҳкунанда барои огоҳ кардани фаъолияти 

ревизионӣ дар марҳилаҳои аввалини ревизия гузаронида мешавад; 

$B) Ин ҳамчун марҳилаи интиҳоӣ дониста шуда, баҳри баҳодиҳӣ ва 

таҳлили натиҷаҳои бадастовардашуда равона шудааст; 

$C) Вазифае мебошад, ки дар марҳилаи чорум ва панҷум амалӣ шуда,  

батанзимдарории фаъолияти ревизияро дар назар дорад; 

$D) Ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@294.Мазмуни вазифаи таҳлилӣ- баҳодиҳии назорат? 

$A) Ин вазифа хоси фаъолияти маркетингӣ мебошад; 

 $B) Ин вазифа танҳо дар самти таҳлили воситаҳои пулии муассиса 

истифода мешавад; 

 $C) Ин ҳамчун вазифаи муҳим дар марҳилаи охири корҳои ревизионӣ 

баҳри баҳо додани натиҷаҳои ревизия ҷорӣ карда мешавад; 

$D) Ин ба сифати вазифаи ревизия баромад карда наметавонад; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@295.Ба низоми назоратӣ молиявӣ – иқтисодӣ дохил намешавад? 

$A) Субъекти назорат; 

$B) Объекти назорат; 

$C) Нақшаи умумӣ ва барномаи назорат; 

$D) Муассисаи назоратшаванда; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@296.Принсипи банақшагирӣ гуфта? 

$A) Ин принсип нақшаҳои ояндаи муассисаи ревизияшавандаро нишон 

медиҳад; 

$B) Принсипи банақшагирӣ барои хизмати ревизия номумкин аст; 
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$C) Ин принсип ба тартиб додани нақша ва барномаи чорабинии 

назоратӣ асос  меёбад; 

$D) Танҳо дар он ҳолатҳое, ки дар оиномаи муассисаи ревизияшаванда 

нишон дода шудааст, мумкин аст; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@297.Мазмуни предмети назорат? 

$A) Усулҳо, роҳҳо ва дастурамалҳо оид ба ошкоркунии фарқиятҳо; 

$B) Мақомотҳо ва муассисаҳоҳо, ки амаликунандаи назорати молиявӣ- 

иқтисодӣ мебошанд; 

 $C) Ҳолат ва мавҷудияти объекти назоратро меноманд; 

 $D) Ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

 $E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@298.Принсипи низомнокӣ? 

$A) Низомнок будани фаъолияти муассисаро дар назар дорад; 

$B) Ин принсип дар фаъолияти назоратӣ ҳамчун марҳилаи ташаккули 

воситаҳои молиявӣ баромад мекунад; 

$C) Ин принсип ба таври даврагӣ амалӣ кардани назоратро маънидод 

мекунад; 

$D) Ин ба сифати принсип баромад карда наметавонад; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@299.Ҳангоми натиҷагирӣ кардани тафтиш кадом намуди ҳуҷҷат ба 

расмият дароварда мешавад? 

$A) Баёнот; 

$B) Фармон; 

 $C) Санад; 

 $D) Забонхат; 

 $E) Маълумотнома; 

 

@300.Принсипи масъулиятнокӣ гуфта? 

$A) Ин принсип талаб мекунад, ки ревизия аз ҷониби роҳбари корхона 

гузаронида шавад; 

 $B) Ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

 $D)Сари вақт нишон додани амалиётҳои хоҷагӣ; 
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 $C) Ба таври пурра ва дуруст пешниҳод кардани ахборот дар бораи 

натиҷаи ревизияи объекти омўхташаванда ва риояи қонунҳои 

амалкунандаи соҳаи ревизия; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@301.Алоқамандии байни назорати ҳуҷҷатӣ ва назорати ҳақиқӣ? 

$A) Назорати ҳуҷҷатӣ бо назорати ҳақиқӣ ягон алоқамандӣ надорад; 

$B) Алоқамандии онҳо дар ҳамон сурат дида мешавад, ки назоратро 

мутахассисони дохилӣ амалӣ кунанд; 

$C) Ин намудҳои назорат дар алоқамандии якдигар гузаронида мешавад; 

$D) Алоқаманд ҳаст, дар сурате, ки объектҳо гуногун бошад;  

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@302.Назорати давлатӣ гуфта? 

$A) Ин намуди назоратро мақомотхои ҳокимияти давлатӣ, идоракунӣ ва 

мақомотҳои маъмурӣ амалӣ мекунанд; 

$B) Инро назорати умумиҷумҳуриявӣ меноманд; 

$C) Ин ҳамчун принсипи асосии назорат ба ҳисоб меравад; 

$D) Ин як намуди ревизияи умумихалқӣ аст; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

 

@303.Назорати умумидавлатӣ ин? 

$A) Намуди назорате, ки ба принсипҳои фаъолияти мақомоти маҳаллӣ 

асос ёфтааст; 

$B) Назорате, ки ба таври умумидавлатӣ тамоми мақомотҳои ҳокимияти 

давлатӣ ва мақомоти марказии давлатӣ амалӣ мекунанд; 

$C) Ревизияи пурраи амалиётҳои нишондодашудаи хоҷагӣ аз руи 

сабткунакҳои ҳисобгирии муҳосибӣ ва дигар сарчашмаҳо; 

$D) Ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@304.Моҳияти ревизияи соҳавӣ? 

$A) Ин намуди назорат ба назорати дохилии корхонаҳо вобастагӣ дорад; 

$B) Ин назорати аудиториро дар назар дорад; 

$C) Ин намуди назорат ба мақсади рушди самараноки соҳаҳои алоҳидаи 

иқтисодӣ равона карда шудааст; 

$D) Ин намуди назорат ба назорати беруна корхонаҳо вобастагӣ дорад; 
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$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@305.Назорати дохилӣ гузаронида мешавд аз ҷониби? 

$A) Ин намуди назоратро кормандони гуруҳи ревизионӣ, ки аз ҷониби 

Ҳукумат фиристонида мешавад, мегузаронанд; 

 $B) Мазмуни ин намуди назорат дар амал ва фаъолияти гурӯҳи ревзорон 

инъикос мегардад; 

$C) Назорате, ки аз ҷониби мутахассисони муҳити дохилии корхона, 

хусусан аз ҷониби аудити дохила амалӣ карда мешавад; 

$D) Ин намуди назоратро кормандони гуруҳи ревизионӣ, ки аз ҷониби 

Ҳизби иттифоқи касаба, мегузаронанд; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@306.Назорати аудиторӣ ҳамчун? 

$A) Ревизияи амалиётҳои дебиториро дар назар дорад; 

$B) Амалӣ кардани ревизияро аз ҷониби аудиторони давлатӣ меноманд; 

$C) Назорати бевоситаро оиди фаъолияти корхонаю муассисаҳо 

меноманд, ки аз ҷониби аудиторон амалӣ карда мешавад; 

$D) Назорат кардани фаъолияти ревизиорҳоро аз ҷониби ширкатҳои 

аудиторӣ меноманд; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@307.Назорати ҷамъиятӣ амали карда мешавад? 

$A) Аз ҷониби муассисаҳоҳои ҳукуматӣ ва шахсони алоҳидаи ҳуқуқӣ  ба 

таври ихтиёрӣ ба роҳ монда мешавад; 

$B) Аз ҷониби муассисаҳоҳои ғайриҳукуматӣ ва шахсони алоҳидаи воқеӣ 

ба таври ихтиёрӣ ба роҳ монда мешавад; 

$C) Аз ҷониби аҳли ҷамъият, ки дар атрофи корхона истиқомат мекунанд, 

амалӣ кардани назорат; 

$D) Ин намуди назорат аз ҷониби кормандони корхонаи ревизиякунанда  

амалӣ карда мешавад; 

 $E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@308.Назорати идоравӣ гуфта? 

$A) Ҳамчун  назорате, ки мақомотҳо аз руи принсипи маъмурӣ амалӣ 

мекунанд; 

$B) Тартиб додани  ҳисобот аз ҷониби мақомотҳо аз руи принсипи 

тобеияти маъмурӣ; 
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$C) Ин намуди назоратро мақомотҳо аз руи принсипи тобеияти маъмурӣ 

амалӣ мекунанд; 

$D) Ин намуди назоратро шахсони воқеӣ аз руи принсипи тобеияти 

маъмурӣ амалӣ мекунанд; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@309.Назорати ғайриидоравӣ ин? 

$A) Амалӣ кардани вазифаҳои назорат новобаста аз тобеияти ҳоҷагидорӣ; 

$B) Амалӣ кардани вазифаҳои назорат вобаста аз тобеияти идоравии 

субъектҳои ревизияи ҳоҷагидорӣ; 

$C) Амалӣ кардани вазифаҳои назорат новобаста аз тобеияти идоравии 

субъектҳои ревизияи ҳоҷагидорӣ; 

$D) Амалӣ кардани вазифаҳои назорат вобаста ба тобеияти идоравии 

субъективӣ; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@310.Мазмуни назорати ҳуқуқӣ ин? 

$A) Амалӣ кардани назорат дар соҳаҳои идоракунии давлатӣ, дар самти 

риоя накардани қонунҳо аз ҷониби тамоми субъектҳои хоҷагидорӣ ва 

шахсони масъул меноманд;  

$B) Амалӣ кардани назоратро дар соҳаҳои идоракунии давлатӣ, оид ба 

қабули қонунҳо аз ҷониби тамоми субъектҳои хоҷагидорӣ ва шахсони 

масъул; 

$C) Амалӣ кардани назорат дар соҳаҳои идоракунии давлатӣ, дар самти 

риояи қонунҳо аз ҷониби тамоми субъектҳои ҳоҷагидорӣ ва шахсони 

масъул меноманд; 

 $D) Амалӣ кардани назорат дар соҳаҳои ғайридавлатӣ, дар самти риояи 

қонунҳо аз ҷониби тамоми субъектҳои ҳоҷагидорӣ ва шахсони масъул; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@311.Назорати иқтисодӣ ҳамчун? 

$A) Ревизия оиди муносибатҳои молиявӣ; 

$B) Назорати Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурӣ; 

 $C) Ин намуди назорати? молиявӣ, муҳосибӣ, ревизионӣ, ва омориро дар 

худ муттаҳид намудааст; 

$D) Назорати соҳибкорони давлатӣ дар асоси қонун ва қонунгузориҳои 

фаъолияти назоратию ревизионӣ; 

 $E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 
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@312.Ревизияи истеҳсолӣ гуфта? 

$A) Назорате, ки барои истеҳсоли маҳсулоти ниёзи мардум асос ёфтааст; 

$B) Назорате, ки баҳри танзим ва назорати ҷараёни таъминот, ки барои 

ҷорӣ кардани назорати пешакӣ асос ёфтааст, дар назар дошта мешавад; 

$C) Назорате, ки дар ҷараёни истеҳсолот ва танзими фаврии истеҳсолот 

равона карда шудааст; 

$D) Назорат баҳри амалӣ кардани даври ибтидоии истеҳсолот; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@313.Ревизияи пешакӣ амалӣ мешавад? 

$A) Пеш аз ревизия кардани аудити дохилӣ ба роҳ монда мешавад; 

$B) Назоратро дар ҷараёни амалишавии амалиёти хоҷагӣ меноманд; 

$C) Назорате мебошад, ки то бавуҷудоии амалиёт амалӣ карда мешавад; 

$D) Назоратро танҳо баҳри ревизияи пешакии амалиётҳои хазинавӣ дар 

назар дорад; $E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@314.Ревизияи ҷорӣ гуфта? 

$A) Назорати доимиро дар сатҳи фаъолияти оянда меноманд; 

$B) Чунин намуди назорате мебошад, ки новобаста аз ҷараёни 

гузаронидани амалиётҳои хоҷагӣ гузаронида мешавад; 

$C) Назорат ба фаъолияти ҷории гуруҳи назоратчиён ва ревизиячиён асос 

ёфтааст; 

$D) Назорати баъдинаро дар сатҳи фаъолияти оянда меноманд; 

$E) Ҷараёни истеҳсолии корхона аст; 

 

@315.Моҳияти назорати баъдина ин? 

$A) Назорате, ки баъди оғоз кардани  корҳои ревизионӣ ба роҳ монда 

мешавад; 

$B) Ин намуди назорат дарбаробари амалишавии фаъолияти муассиса 

ҷорӣ карда мешавад; 

$C) Hазорате мебошад, ки баъди ба амал омадани амалиёти хоҷагӣ 

гузаронида мешавад; 

$D) Ин намуди назорат аслан дар фаъолияти муассисахои буҷетӣ  

истифода намешавад; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 
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@316.Назорати андозӣ бо кадоме аз ин марҳилаҳо амалӣ карда 

мешавад? 

$A) Муайянкунии қонунӣ ва самаранокии истифодабарии воситаҳои 

пулии давлатӣ (хусусан воситаҳои буҷетӣ); 

$B) Назорати нигоҳдорӣ ва истифодабарии моликияти давлатӣ; 

$C) Амалӣ кардани назорат оиди таъмини пурра ва саривақтии ҳисобкунӣ 

ва пардохти андозҳо ва ўҳдадориҳо; 

$D) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$E) Бо аз истифода аз фишангҳои иқтисодӣ сурат мегирад; 

 

 

@317.Объектҳои назорати иқтисодиро нишон диҳед? 

$A) Шахсони доғи судидошта; 

$B) Шахсони ҳисоботӣ; 

$C) Фаъолияти муассисаи ревизияшаванда ва шахсони масъул; 

$D) Танҳо фаъолияти шахсони воқеӣ; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@318.Назорати дохилӣ дар кадоме аз ин шаклҳо истифода мешавад? 

$A) Назорати берунӣ аз ҷониби мутахассисони корхона, ки дар берун кор 

ва фаъолият мекунанд; 

$B) Дар фаъолияти назоратӣ ташкил кардани назорати дохилӣ мазмун 

надорад; 

$C) Аудити дохилӣ; 

$D) Ҳамкории якҷояи муассисаҳоҳои ревизияӣ бо кормандони корхона; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@319.Интихоби шакли назорати дохилӣ вобаста аст аз? 

$A) Аз баҳодиҳии вазъи амволи корхона; 

$B) Аз объектҳое, ки мавриди корхои ревизионӣ карор мегиранд; 

$C) Аз мураккабии сохторҳои муассисаҳо, шакли ҳуқуқӣ, намуд, шакли 

фаъолият ва дигар самтҳои мувофиқ; 

$D) Ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@320.Нақшаи дурнамои назоратӣ дар кадом мӯҳлат сохта мешавад? 

$A) Дар мӯҳлати аз 5 то 6 сол; 

$B) Барои ин мӯҳлат истифода намешавад; 
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$C) Дар муҳлати аз 3 то 5 сол;  

$D) Дар мӯҳлати аз 1 то 3 сол; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@321.Нақшаи кории корҳои назоратӣ дар кадоме аз ин мӯҳлатҳо 

тартиб дода мешавад? 

$A) На зиёда аз 6-моҳ; 

$B) Дар мӯҳлати як семоҳа; 

$C) Нақшаи ревизияӣ дар асоси тақвими солона сохта шуда, маҷмӯи 

корҳои дар соли ҷорӣ амалишаванда нишон дода мешавад; 

$D) Ин аз сиёсати ҳисобдории корхона вобастагӣ дорад; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@322.Моҳияти усули назорати ҳақиқӣ дар чӣ дида мешавад? 

$A) Ба таври ҳақиқӣ амалӣ кардани ҳисобгирии ҳуҷҷатҳои пулиро 

меноманд; 

$B) Ин назорат воситаҳои пулии ҳақиқиро ифода мекунад; 

$C) Ин намуди усули назорат ба таҳлил ва омӯзиши фаъолияти корхона 

дар шакли ҳақиқӣ равона шудааст; 

$D) Ин назорат ҳаракати қоғазҳои қимматнокро ифода мекунад; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@323.Принсипи  илмӣ гуфта? 

$A) Ин принсип ба фаъолияти назорати тааллуқ надорад; 

 $B) Танҳо дар ҳолатҳои зарурӣ истифодаи ин принсип дар назар аст; 

 $C) Ин принсип истифодаи роҳҳо ва усулҳои ревизияиро дар назар дорад; 

$D) Из ҷиҳати илмӣ асоснок будани фаъолияти сармуҳосиби муассисаи 

ревизияшавандаро дар назар дорад; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@324.Мазмуни субъекти назорат? 

$A) Ин маҷмӯи амалиётҳои дар муассисаи бӯҷетӣ баамалоянда мебошад; 

$B) Роҳбари муассисаи ревизияшаванда, ки моликият аз ўст, дохил 

мешавад; 

$C) Ин мутахассиси махсус  буда, оид ба  ревизияи фаъоляти муассисаҳо 

таъин гардидааст; 

$D) Ба сифати субъекти назорат танҳо сармуҳосиби муассисаи 

ревизияшавандаро дар назар дошта мешавад; 
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$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@325.Истифодаи назорати муҳосибии дохилихоҷагӣ лозим аст ба? 

$A) Мақомоти иҷрокунандаи муассиса; 

$B) Моликони муассиса; 

$C) Истифодабарандагони берунии ҳисоботи муҳосиботии муассиса; 

$D) Танҳо хазинадори марказии муассисаи буҷетӣ; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@326.Мақсади ташкили корҳои назоратӣ – ревизионӣ дар шароити 

гуногуншаклии моликият аз чӣ иборат аст? 

$A) Танзим ва назорати моликияти шахсӣ дар шароити мавҷудияти 

шаклҳои гуногуни моликиятӣ; 

 $B) Танзим ва назорати  моликияти коллективӣ дар шароити мавҷудияти 

шаклҳои гуногуни моликият; 

$C) Танзим ва назорати  моликияти давлатӣ дар шароити мавҷудияти 

шаклҳои гуногуни моликият; 

$D) Танзим ва назорати  моликияти давлатӣ ва ғайридавлатӣ дар шароити 

мавҷудияти шаклҳои гуногуни моликият; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

 

@327.Вазифаҳои хизмати назоратӣ – ревизионӣ аз чӣ иборат аст? 

$A) Ташкили корҳои назоратӣ – ревизионӣ; 

$B) Гузаронидани ревизия ва ревизияи фаъолияти молиявии 

мақомотҳои маҳалӣ, ҳолати нигоҳдории воситаҳо ва арзишҳои 

маводӣ, саҳеҳии ҳисобгирӣ ва ҳисоботҳо дар вазоратҳо, идораҳо, 

кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомотҳои давлатӣ, ки аз ҳисоби 

воситаҳои буҷетӣ молиякунонӣ мешаванд; 

$C) Ташкили корҳои тадқиқотӣ; 

$D) Гузаронидани ревизия ва ревизияи дуруст масрафкунии 

воситаҳои пулии давлатӣ барои нигоҳдории мақомотҳои маҳалии 

ҳокимияти иҷроия, муассиса ва ташкилотҳое, ки аз ҳисоби маблағҳои 

буҷетӣ молиякунонӣ мешаванд; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 
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@328.Ҷараёнҳои ревизионӣ аз кадом марҳилаҳои навбатӣ иборат 

аст? 

$A) Банақшагирии ревизия, омодагӣ ба ревизия, тартибдиҳии 

барномаи гузаронидани ревизия; 

$B) Ташкил намудани корҳо дар объектҳои ревизионӣ, ревизияи 

ҳуҷҷатӣ ва ҳақиқӣ;  

$C) Ташкил намудани корҳо дар объектҳои ревизионӣ; 

$D) Банизомдарории маводҳои ревизия ва тартибдиҳии санад оид ба 

натиҷаи ревизиор, тасдиқ кардани маводҳои ревизионӣ; 

 $E) Аз марҳилаҳои навбатии тафтишотӣ иборат аст; 

 

@329.Вазифаҳои асосии назорат ва ревизияи воситаҳои пулӣ 

кадоме аз инҳо мебошад? 

$A) Ревизияи риоя намудани қонунгузории амалкунанда оид ба 

меҳнат ва баланд бардоштани самаранокии истифодабарии захираҳои 

меҳнатӣ; 

$B) Муайян намудани нигоҳдории воситаҳои пулӣ ва истифодабарии 

самаранок; $C) Ревизияи дуруст ташкил кардани ҳаракати воситаҳои 

пулӣ, мувофиқи мақсад будани истифодабарии онҳо, инчунин нишон 

додани роҳҳои баланд бардоштани самаранокии иқтисодии 

истеҳсолот мебошад; 

$D) Дуруст ташкил кардани фондҳо ва мақсаднок истифода бурдани 

онҳо; 

$E) Тартиби нигоҳдории воситаҳои пул, таъмини онҳо, ошкор будани 

қонунӣ ва дуруст истифодабарии он; 

 

@330.Дар кадоме аз ин ҳуҷҷатҳо назорат ва ревизияи амалиётҳо 

бо шахсони ҳисоботӣ гузаронида мешавад? 

$A) Ҳисобот оид ба натиҷаҳои молиявӣ; 

$B) Ҳисоботи ҳаракати воситаҳои пулӣ; 

$C) Ҳисоботи пешпардохтӣ; 

$D) Ҳисобот оид ба фоидаи тақсимнашуда; 
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$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@331.Дар вақти назорат ва ревизияи ҳолати воситаҳои асосӣ 

кадом объектҳо мавриди назорат ва ревизия қарор мегиранд? 

$A) Ҳолати дороӣҳои ғайримоддӣ; 

$B) Ҳолати маҳсулоти таёри барои  фурўш таъиншуда; 

$C) Ҳолати воситаҳои асосии дар муассиса мавҷуда; 

$D) Ҳолати асбобҳои камнарху тезфарсудашаванда; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@332.Вазифаи асосии ревизияи истифодабарии маблағҳо барои  

пардохти музди меҳнат кадоме аз инҳо мебошад? 

$A) Ревизияи амалҳои ғайриқонунии корхона ва афзоиш додани 

суистифодаи маблағҳои музди меҳнат;  

$B) Гузаронидани ревизия бо мақсади афзоиш додани амалҳои 

коррупсионӣ; 

$C) Ревизия ва омўзиши ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунӣ  бо мақсади 

маҳдуд намудани амалҳои ғайриқонунӣ дар самти иҷроиши 

амалиётҳои пардохти меҳнат; 

$D) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 $E) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

 

@333.Вазифаҳои ревизия ва назорати хароҷотҳо кадомҳоянд? 

$A) Ревизия ва омўзиши риояи талаботҳои сиёсати ҳисобдории 

корхона оид ба баҳисобгирӣ ва усулҳои баҳодиҳии хароҷотҳо; 

$B) Ревизияи хароҷотҳои истеҳсолии масолеҳӣ, қувваи барқ, 

фарсудашавӣ, музди меҳнат ва омўзиши онҳо дар ҳисобгирии 

муҳосибӣ; 

$C) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$D) Ревизия кардани усулҳои ҳисобкунии арзиши аслии маҳсулот 

$E) Ревизияи хуҷҷатноккунӣ ва ҳуҷҷатҳои баҳисобгирии хароҷотҳо дар 

ҳисобгирии муҳосибӣ; 
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@334.Вазифаҳои назорат ва ревизияи хароҷотҳои фурўши 

маҳсулот (корҳо ва хизматҳо) – ро нишон диҳед? 

$A) Дида баромадани дурустии амалиётҳо оид ба иҷроиши нақшаи 

ҳаҷми фурўши маҳсулот; 

$B) Ревизияи тақсимоти хароҷотҳои ба арзиши аслии фурўши 

маҳсулот; 

$C) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$D) Ревизияи дуруст банақшагирии хароҷотҳо ва арзишмуайянкунии 

арзиши аслии маҳсулотҳои фурўхташаванда; 

 $E) Таҳлил ва омўзиши хароҷотҳои фурўш (хароҷотҳои таблиғотӣ, 

нақлиётӣ, миёнаравӣ, иҷораи нуқтаҳои фурўш, инчунин ревизияи 

ҳуҷҷатноккунии онҳо; 

 

@335.Назорат ва ревизияи иҷроиши нақшаи ҳаҷми фурўши 

маҳсулот чунин нишондиҳандаҳои омўхташавандаро дар бар 

мегирад? 

$A) Таҳлил ва омўзиши натиҷаҳо аз иҷроиши нишондиҳандаҳои 

нақшаи истеҳсолӣ; 

$B) Таҳлил  ва омўзиши натиҷаҳо аз иҷроиши нишондиҳандаҳои 

нақшаи таъминот; 

$C) Таҳлил ва омўзиши натиҷаҳо аз иҷроиши нишондиҳандаҳои 

нақшаи фурўш; 

$D) Таҳлил ва омўзиши натиҷаҳо аз иҷроиши нишондиҳандаҳои 

нақшаи сармоягузорӣ; 

$E) Таҳлил ва омўзиши натиҷаҳо аз иҷроиши нишондиҳандаҳои 

нақшаи ҷараёни таъминотию истеҳсолӣ; 

 

@336.Назорат ва ревизияи дурустии тақсимоти хароҷотҳо ба 

арзиши аслии истеҳсолот чунин объектҳои ревизиониро фаро 

мегирад? 

$A) Таҳлил ва омўзиши тақсимоти хароҷотҳо аз руи моддаҳои 

калкулиятсионӣ ва меъёрҳои номуайяни тақсимоти онҳо; 

 $B) Таҳлил ва омўзиши хароҷотҳои ҷамъбастӣ аз руи моддаҳои 
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калкулиятсионӣ ва меъёрҳои муайяншудаи тақсимоти онҳо; 

$C) Таҳлил ва баҳисобгирии тақсимоти хароҷотҳо аз руи моддаҳои 

калкулиятсионӣ ва меъёрҳои номуайяни тақсимоти онҳо; 

 $D) Таҳлил ва баҳисобгирии тақсимоти хароҷотҳо аз руи моддаҳои 

хароҷотҳои бавосита ва меъёрҳои муайяншудаи тақсимоти онҳо; 

 $E) Таҳлил ва омўзиши тақсимоти хароҷотҳо аз руи моддаҳои 

калкулиятсионӣ ва меъёрҳои муайяншудаи тақсимоти онҳо; 

 

@337.Дар ҷараёни назорат ва ревизияи захираҳои истеҳсолӣ  

чунин паҳлўҳо мавриди омўзиш қарор мегирад? 

$A) Ревизияи ҷиҳатҳои таъминоти масолеҳӣ – техникӣ;  

$B) Ревизияи дараҷаи таъмини масолеҳҳое, ки барои истеҳсоли 

маҳсулотҳо зарур аст; 

$C) Ревизияи ширкатҳои сохтмонӣ; 

$D) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$E) Омўзиши маълумотҳои ҳисобгирии хароҷотҳои нақлиётӣ ва дида 

баромадани маълумотҳои ҳисобгирӣ дар муқоиса бо мавҷудияти 

ҳақиқии онҳо; 

 

@338.Дар рафти назорат ва ревизияи объектҳои аз қитъаҳои 

сохтмонӣ қабулшуда чунин маълумотҳо омўхта мешавад? 

$A) Ревизияи  ҷиҳати ба ҳуҷҷатдарории хароҷотҳо дар объектҳои 

сохтмонӣ; 

 $B) Ревизияи дуруст муайян кардани арзиши иқтидори объектҳои аз 

қитъаҳои сохтмонӣ қабулшуда; 

$C) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст 

$D) Ревизия кардани ҳаракати объектҳои сохтмонӣ аз қитъаҳои 

сохтмонии корхона то ҷои истифодабарӣ; 

$E) Таҳлил ва омўзиши дурустии тақсимоти хароҷотҳо ба объектҳои 

сохтмонӣ; 

 

@339.Дар натиҷаи назорат ва ревизияи натиҷаҳои молиявӣ 

маълумотҳои кадом ҳисобҳо мавриди омўзиш қарор мегирад? 
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$A) Маълумотҳои ҳисобҳои «Маҳсулоти тайёр» ва «Молҳо»; 

$B) Маълумотҳои ҳисобҳои «Ҳисобҳо барои пардохт»; 

$C) Ҳама ҷавобҳо дуруст аст; 

$D) Маълумотҳои ҳисобҳои «Фоидаи тақсимнашудаи соли ҳисоботӣ», 

«Фоидаи тақсимнашудаи соли гузашта»; «Даромадҳо аз фаъолияти 

амалиётӣ» ва «Даромад аз фаъолияти ғайриамалиётӣ»; 

$E) Маълумотҳои ҳисобҳои «Истеҳсолоти асосӣ» ва «Маҳсулоти 

тайёр»; 

 

@340.Ба вазифаҳои назорати молияи давлатӣ дохил намешавад? 

$A) Назорати дуруст бурдани баҳисобгирии 

буҷавӣтақсимкунандагони маблағҳои буҷавӣ; 

$B) Назорати истифодаи маблағҳо дар сатҳи минтақа ва маҳаллӣ; 

 $C) Назорати ташакулёбӣ ва истифодаи маблағҳои буҷаи ҷамоатҳо; 

 $D) Назорати амалиётҳои молиявӣ-хоҷагидорӣ,баҳисобгирӣ ва 

ҳисоботи ташкилотҳо; 

$E) Назорати ташакулёбӣ ва истифодаи маблағҳои буҷаи маҳаллӣ; 

 

@341.Назорати молияи давлатӣ дар намудҳои зерин амалӣ 

мегардад? 

$A) Назорати доимӣ; 

$B) Назорати ҷорӣ; 

$C) Назорати беист;  

$D) Назорати пешакӣ ва баъдина; 

$E) Назорати баъдина; 

  

 

@342.Ба мақомотҳои назорати молияи давлатӣ дохил намешавад? 

$A) Мақомоти идоракунии маҳаллӣ; 

$B) Палатаҳои санҷишии шўъбаҳои; 

$C) Нозироти андози Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Мақомотҳои хазинадории марказӣ 

$E) Мақомотҳои тафтишотии Вазорати молия; 

 

@343.Санҷиши меъёрӣ ба гурўҳи усулҳои назорати зерин дохил 

мешавад? 
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$A) Усулҳои таҳлилӣ; 

$B) Усулҳои назорати ҳаққонӣ; 

$C) Усулҳои  назорати ҳуҷҷатнокӣ; 

$D) Усулҳои комплексӣ; 

$E) Усулҳои дигар; 

 

@344.Шиносоии мақомотҳои назораткунанда бо ҳолати самти 

муайян ё бо масъалаҳои фаъолияти молиявӣ-иқтисодии объекти 

назорат? 

$A) Санҷиш; 

$B) Ревизия; 

$C) Тафтиш; 

$D) Анализ; 

$E) Тадқиқот; 

 

@345.Назорати андозро амалӣ менамояд? 

$A) Мақомоти молиявӣ; 

$B) Мақомоти гумрук; 

$C) мақомотҳои андоз; 

$D) Хадомоти мониторинги молиявӣ; 

$E) Қисми мақомоти корҳои дохила оиди мубориза бар зидди 

ҷиноятҳои иқтисодӣ; 

 

@346.Назорати молиявӣ-хоҷагӣ гузаронида мешавад бо мақсади? 

$A) Баёни ақида оиди эътиборнокии ҳисоботи молиявӣ; 

$B) Баҳои амалиётҳои иҷрошуда тибқи қонунгузорӣ; 

$C) Мувофиқатӣ ,эътиборнокӣ ва самаранокӣ; 

$D) Мақсади назорати молиявӣ-хоҷагӣ,аз ҷониби субъектонаш 

мустақилона муайян мешавад; 

$E) Ошкоркунии камбудиҳо; 

 

@347.Усули назорати молиявии истифодашавндаро интихоб 

намоед? 

$A) Мушоҳида; 

$B) Мусоҳиба; 

$C) Ревизия; 

$D) Санҷиши ҳуҷҷатӣ; 
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 $E) Таҳлили ҳақиқӣ; 

 

@348.Дар кадом марҳилаи раванди буҷавӣ назорати молиявии он 

амалӣ мегардад? 

$A) Коркард; 

$B) Муҳокима кардан; 

$C) Иҷроиш; 

 $D) Тасдиқ; 

$E) Дар ҳамаи марҳила; 

 

@349.Интихоби намуди назорат аз чи вобаста аст? 

$A) Мураккабии сохтори ташкилии назорати субъект; 

$B) Намудҳои ҳуқуқӣ,намудҳо ва андозаи фаъолия; 

$C) Мураккабии сохтори ташкилии назорати субъект, намудҳои 

ҳуқуқӣ,намудҳо ва андозаи фаъолият, мувофиқи мақсад ҷалб кардани 

тарафҳои гуногуни фаъолият, муносибати роҳбари ташкилот ба 

назорат; 

$D) Муносибати роҳбари ташкилот ба назорат; 

$E) Мувофиқи мақсад ҷалб кардани тарафҳои гуногуни фаъолият; 

 

@350.Ҷараёни идоракунии назорат аз чунин давраҳо иборат 

мебошад? 

$A) Давраи ҳисоббаробаркуниҳои суғурта, давраи хароҷотҳо ба 

сафари хизмати; 

$B) Дар ҷараёни идоракуни давраҳо вуҷуд надоранд; 

$C) Давраи гузоштани муаммоҳои ҳалшаванда, давраи муайянкунии 

мақсад, давраи банақшагирии чорабиниҳо ва давраи танзими 

чорабиниҳо; 

$D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) Аз давраҳои ҳисоботӣ ва молиявӣ; 

 

@351.Вобаста ба пурагии фаъолияти тафтиш ревизия ҷудо 

мешавад? 

$A) Ревизияи фаври ва ҳуҷҷати; 

$B) Ревизияи мавзуавӣ; ревизияи муҳосиби, варақавӣ ва 

ғайриварақавӣ; 

$C) Ревизияи маҷмўи; ревизияи ғайри маҷмўи; 

$D) Ревизияи яклухт, интихоби, тақсимоти; 
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$E) Ревизияи навбатӣ; 

 

@352.Ревизияи мавзуави дар чунин самтҳо амалӣ карда мешавад? 

$A) Дар ягон самтҳо амали карда намешавад; 

$B) Мувофиқи нақшаи муҳосиби ва субъектҳои тафтишшаванда 

амали мешавад; 

$C) Њолатҳои нигоҳдории молҳо, сари вақт ва бо пуригӣ 

қабулкардани онҳо, баҳодиҳии молҳо дар муассисаҳои 

тафтишшаванда; 

$D) Танҳо дар алоқамандӣ бо идоракунӣ истифода мешавад; 

$E) Дар ҳамаи самтҳо амалӣ карда мешавад; 

 

@353.Ревизияи ғайри маҷмўи чи гуна тафтиш мебошад? 

$A) Тафтише мебошад, ки аз ҷониби сармуҳосиб  гузаронида 

мешавад; 

$B) Тафтише мебошад, ки марҳилаҳои ҳисобгири эътироф шудааст; 

$C) Тафтише мебошад, ки аз ҷониби як тафтишотчӣ гузаронида шуда, 

фаъолияти молиявӣ муассиса омўхта мешавад; 

$D) Намуди тафтиши уҳдадориҳо; 

$E) Ҷамъбасти хулосаи ревизионӣ; 

 

@354.Ревизияи маҷмўӣ чи гуна тафтиш ҳисобида мешавад? 

$A) Намуди тафтиши уҳдадориҳо мебошад; 

$B) Тафтише мебошад, ки аз ҷониби як тафтишотчӣ гузаронида 

мешавад; 

$C) Тафтише мебошад, ки аз ҷониби қисми зиёди мутахассисон амали 

карда мешавад ва ҳар як мутахассис корҳои тафтиши худро амалӣ 

менамояд; 

$D) Тафтиш оиди таҳлил ва ошкор намудани хароҷотҳо мебошад; 

$E) Аз тарафи гурўҳи корӣ гузаронида мешавад; 

 

@355.Принсипи мувофиқат гуфта ин? 

$A) Сарчашмаҳои иттилоот аст; 

$B) Хароҷотҳо оид ба пардохти меҳнат мебошад; 

$C) Мувофиқат кардани мақсади назорат бо масъалаҳои мавҷудбуда; 

 $D) Мувофиқат кардани ҳамаи камбудиҳо; 

$E) Мувофиқати касбияти тафтишгар; 
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@356.Принсипи ҷавобгарӣ гуфта ин? 

$A) Ин намуди принсип ба вазифаҳои тафтишотчӣ таалуқ дорад; 

$B) Ҷавобгари ба омўзиши дороиҳоҳо; 

$C) Ҷавобгари барои саҳеҳ будани ахборот оид ба натиҷаҳои  назорат; 

$D) Принсипи ҷавобгари барои ҷамъи ахборотҳо зарур аст; 

$E) Мувофиқати касбияти назоратчӣ; 

 

@357.Ҷараёни идоракунии назорат чунин давраҳоро дар бар 

мегирад? 

$A) Давраи ҳисоббаробаркуниҳои суғурта, давраи хароҷотҳо ба 

сафари хизмати; 

$B) Дар ҷараёни идоракуни давраҳо вуҷуд надоранд; 

$C) Давраи гузоштани муаммоҳои ҳалшаванда, давраи муайянкунии 

мақсад, давраи банақшагирии чорабиниҳо ва давраи танзими 

чорабиниҳо; 

$D) Давраи тайёрии сохтор ба ревизия; 

$E) Давраи кор бо ҳуҷҷатгуузории корхона; 

 

@358.Тафтиши ахбороти аз чунин сарчашмаҳои  иттилотӣ амалӣ 

карда мешавад? 

$A) Тафтиши ҳуҷҷатҳои корхона; 

$B) Аз ҳуҷҷатҳои ҷамъбасти оид ба хориҷкунии воситаҳои ассосӣ; 

$C) Аз ҳуҷҷатҳои ибтидоӣ, сабткунакҳои ҳисобгирӣ, ҳисоботи 

муҳосиби, оморӣ ва дигар манбаъҳои иттилоот; 

$D) Дида баромадани дигар сарчашмаҳои ахборотӣ; 

$E) Омилҳои истеҳсолот; 

 

@359.Ревизор натиҷаи тафтишро чи гуна нишон медиҳад? 

$A) Дар хулосаи тайёркардашудаи худ нишон медиҳад; 

$B) Ҳангоми тафтиш ревизиор натиҷабанди намекунад; 

 $C) Дар санади тафтишотӣ нишон медиҳад,  ки он дорои мазмун ва 

қувваи ҳуқуқӣ мебошад; 

$D) Дар санадҳои хориҷкунии воситаҳо нишон медиҳад; 

$E) маводҳои ҷойдошта; 

 

@360.Хусусиятҳои ревизия бештар чи гуна амали карда мешавад? 

$A) Бештар бо тафтиши шартномаҳои тарафайн оид ба амалиётҳои 

фурўш амали карда мешавад; 
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$B) Бештар ба дида баромадани зерқисматҳои корхона амали карда 

мешавад; 

$C) Бевосита ба амалия ва усулҳои ҳақиқи сару кор дорад; 

$D) Бештар бо тафтиши шартномаҳои тарафайн оид ба амалиётҳои 

ҳисоббаробаркунӣ амали карда мешавад; 

$E) Бештар бо маводҳои ҷамънамуда; 

 

@361.Омўзиши мавқеи ревизор чи тавр ифода меёбад? 

$A) Омўзиши амру фармонҳо ҳамчун асос барои хориҷкунии 

воситаҳои ассосӣ; 

 $B) Ревизиор омўзиши дида баромадани сарчашмаҳои ахборотиро 

баён мекунад; 

$C) Ревизиор омўзиши сатҳи ҳодисаҳо, далелҳоро муайян карда 

кафолатии ҳақиқии фаъолияти иҷрогардидаро ошкор месозад; 

$D) Иҷроиши маблағҳои сарчашмаҳои ғайрибуҷетиро бартараф 

кардан; 

$E) Ревизор омўзиши тамоми шаклҳои хоҷагидориро баён менамояд; 

 

@362.Ташкили низоми назорати дохилӣ дар худ чунин 

чорабиниҳоро фаро мегирад? 

$A) Бо сифати баланд гузаронидани таҳлили ҳисоботҳо; 

$B) Чорабиниҳо оид ба дуруст ҳисоб кардани андозситониҳо;  

$C) Чорабиниҳо оид ба сари вақт ошкоркунӣ ва огоҳӣ додан оиди 

нодуруст гузаронидани амалиётҳо дар ҳисобгирӣ ва тартибдиҳии 

ҳисобот;  

 $D) Чорабиниҳо оид ба тафтиши амалиётҳои ҳисоббаробаркунӣ, 

тафтиши ҳуҷҷатҳо; 

$E) Чорабинии дар сатҳи давлатиро фаро мегирад; 

 

@363.Вазифаҳои асосии ревизиор ки дар дастурамал нишон дода 

шудааст чунин равона карда мешавад? 

$A) Тафтиши ҳисоботи пешбардохтӣ, тафтиши ҳаракати воситаҳои 

пулӣ, тафтиши маълумотҳо дар рафти назорат ва ғайраҳо; 

$B) Tафтиши ўҳдадориҳои муассисаҳо дар назди буҷет; 

$C) Тафтиши фаъолияти корхона-муассиса дар мувофиқа бо 

ҳуҷҷатҳои муассиса, тафтиши иҷроиши харҷномаи хароҷотҳо, дида 

баромадани натиҷаҳои молиявӣ ва тақсимоти он ва ғайраҳо; 

$D) Tафтиши ўҳдадориҳои муассисаҳо; 
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$E) Ба бартарафсозии вазъияти молиявии корхона равона карда 

мешавад; 

 

@364.Ҷавобгарии ревизор дар чунин корҳо амали карда мешавад? 

$A) Баҳо додан ба сатҳи истифодабарии воситаҳоӣ пулӣ; 

$B) гузаронидани тафтиш дар мувофиқа бо барнома ва мўҳлати 

муайяншуда; 

$C) Сари вақт бо сифати баланд гузаронидани корҳои тафтишӣ, 

ошкор намудани хатокориҳо, баровардани хулосаҳои дуруст оиди 

натиҷаҳои корҳои тафтишӣ; 

$D) Ревизор дар рафти тафтиш ҷавобгар шуда наметавонад; 

$E) Дар ҳолати роҳ додан ба хатогӣ; 

 

@365.Ба ревизор иҷозат дода намешавад? 

$A) Тартиб додани саволнома ва пешниҳод кардани он; 

$B) Ба роҳбари муассисаи корхона тавсияҳо додан;   

$C) Фишор овардан, таҳдид кардан, ба шахсони масъул баҳо додан, 

ақидаи дигаронро эътироф накардан ва ғайраҳо; 

$D) Баровардани хулосаҳои нодуруст; 

$E) Ришва ситонидан; 

 

@366.Тафтиши ҳуҷҷатҳои муҳосиби бо ду усул истифода меёбад? 

$A) Усули баруихатгири ва расмӣ; 

$B) Усули баҳодиҳи таҳлилӣ ва мушоҳида; 

$C) Аз руйхат ба ҳуҷҷат; аз ҳуҷҷат ба рўйхат;  

$D) Ҳуҷҷатҳои қалбакии бепул, ҳуҷҷатҳои қалбакии бемол; 

 $E) Бо усули тафтиши хронологӣ; 

 

@367.Истифодаи усули аз рўйхат ба ҳуҷҷат чӣ тавр ифода меёбад? 

$A) Бо истифодаи амалиётҳои хоҷагӣ; 

$B) бо истифодаи қарорҳои дуруст; 

$C) Бо истифодаи сабткунакҳои ҳисобгирӣ; 

$D) Бо мақсади муайян кардани ҷинояткорӣ; 

$E) Бо истифодаи сохтакорӣ; 

 

@368.Истифодаи усули аз ҳуҷҷат ба рўйхат чӣ гуна арзёбӣ 

мешавад? 

$A) Бо ёрии ҳуҷҷатҳои қалбакии бемол ифода меёбад; 
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$B) Ҳар як ҳуҷҷат; 

$C) Ҳар як ҳуҷҷат, ки дар он амалиёти хоҷагӣ сабт шудааст бо 

маълумоти сабткунакҳо муқоиса карда мешавад; 

$D) Бо ёрии ин усул ҳуҷҷатҳои  қалбакии бе пул амали карда мешавад; 

$E) Бо амали дарҷнамоии фаъолияти молиявӣ; 

 

@369.Нишондиҳандаҳои асосии ҳуҷҷатҳо ки дар ҷараёни тафтиш 

мавриди омўзиш қарор мегиранд чунинанд? 

$A) Њуҷҷатҳои аввалия, варақаи гардиши, маводҳои барўихатгирӣ; 

$B) Принсипҳои ташкилшавии қарзҳо, мазмун ва ҳаҷми амалиётҳои 

хоҷагӣ;  

$C) Ин номи ҳуҷҷат, таърих ва ҷои тартибдиҳи, номи корхона, ки 

тартибдиҳандаи ҳуҷҷат аст; 

$D) Усул ва техникаи тафтиши ҳуҷҷатҳои ҳисобгирӣ, ҳуҷҷатҳои 

қалбакӣ;   

 $E) Бақайдгирии расмии корхона; 

 

@370.Ба таври қонуни мазмуни ҳуҷҷат чи тавр амали карда 

мешавад? 

$A) Ба таври қонуни амаликунии тафтиши эксперти, ҳуҷҷатҳои 

ибтидои ва ҳаракати арзишҳо; 

$B) Ҳуҷҷат мазмуни ҳуқуқи дошта молу мулки корхона ва амалиёти 

хоҷагидориро дар фаъолияташ меомўзонад; 

$C) Ҳуҷҷат мазмуни ҳуқуқи дошта ба таври қонуни амали шудани 

амалиётҳои хоҷагиро дар ҳуҷҷатҳо ва сабткунакҳо нишон медиҳад; 

$D) Ҳуҷҷатҳое, ки барои ҳаракати воситаҳои пулӣ истифода 

мешаванд; 

$E) Ба таври фаврӣ коркарди ҳуҷҷатҳои молиявӣ дар ҳолати 

баргузории ревизия; 

 

@371.Дар натиҷаи тафтиш ревизиор якчанд намуди ҳуҷҷатҳои 

ғайриҳақиқиро ошкор мекунад, ки онҳоро ба чанд гурўҳ ҷудо 

мекунанд? 

$A) Ба3 гуруҳ; 

$B) Ба 4 гуруҳ; 

 $C) Ба 2 гуруҳ; (бемол ва бепул); 

 $D) Ба 5 гуруҳ; 

$E) Ба 6 гурўҳ; 
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@372.Борхат барои фиристодани молҳо ба кадом намуди ҳуҷҷат 

дохил мешавад? 

$A) Ба ҳуҷҷатҳои ибтидои дохил мешавад; 

$B) Ба ҳуҷҷатҳои  хазина дохил мешавад; 

$C) Ба ҳуҷҷати қалбакии бемол дохил мешавад; 

 $D) Ҳуҷҷатҳое, ки барои ҳаракати воситаҳои пулӣ; 

 $E) Ба ҳуҷҷати сертификати мол; 

 

@373.Бо ёрии экспертизаи ҳуҷҷатҳо кадом намуди ҳуҷҷатҳо 

ошкор карда мешавад? 

$A) Ҳуҷҷатҳои мўҳосибӣ; 

 $B) Ҳуҷҷатҳои сабткунакҳо; 

$C) Ҳуҷҷатҳои қалбакӣ; 

$D) Ҳуҷҷатҳои амалиётҳои пулӣ; 

$E) Ҳуҷҷатҳои техникӣ; 

 

 

@374.Дар ҳуҷҷатҳои қалбакӣ чунин амалиётҳо истифода 

мешавад? 

$A) Имзоҳои иловакардашуда, қарорҳои нодуруст, ивазкунии матн; 

$B) Амалиётҳои хоҷагӣ, қонуну санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ; 

$C)  Мазмуни шубҳанок, имзои шубҳанок, ҳуҷҷатҳои 

ширешкардашуда; 

$D) Мўҳр, имзо, ивазкунии матн ва маблағ; 

$E) Ҳамаи санадҳои тафтишотӣ; 

 

@375.Ревизия дар кадом шакли назорат истифода мешавад? 

$A) Дар шакли назорати пешакӣ; 

$B) Дар шакли назорати ҷорӣ; 

 $C) Дар шакли назорати баъдина; 

$D) Дар шакли назорати дер; 

$E) Дар шакли ҳақиқӣ; 

 

@376.Яке аз шартҳои таъмини омилҳои объективии ревизия ин? 

$A) Чекхоҳии ревизор; 

$B) Доштани маълумоти професионали олии ревизор; 
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$C) Ревизияи мустақил; 

$D) салоҳияти ревизор; 

$E) Ревизияи хуб ба роҳ мондашуда; 

 

@377.Яке аз хусусиятҳои таъсирбахши ревизия ин? 

$A) Нақшаи ревизия; 

$B) Сифати ревизия;  

$C) Босамарии тафтиши ревизия; 

$D) Давомнокии тафтиши ревизия; 

$E) Аз вазифа озод намудани шахсони ба камбудӣ роҳдода; 

 

@378.Ревизияи нақшави гузаронида мешавад накам аз? 

$A) Пас аз ҳар ду сол; 

$B) Ду маротиба дар як сол; 

$C)  Як маротиба дар як сол; 

$D) Пас аз ҳар се сол; 

$E) Бемўҳлат; 

 

@379.Қоидаи гузаронидани ревизия ин? 

$A) Пешакӣ огоҳ кардани гузаронидани ревизия; 

 $B) Фаъолият; 

 $C)  Амали; 

$D) Ошкорбаёнӣ; 

$E) Ба ҷавобгарӣ кашидани шахсони масъул; 

 

 

@380.Ҳангоми тафтиш ревизия чунин паҳлуҳоро дар бар мегирад? 

$A) Ревизияи яклухт; 

$B) Ревизияи интихоби; 

$C) Ҷавоби А ва Б дуруст; 

$D) Ревизияи Тавассути; 

$E) Ревизияи бемаврид; 
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@381.Фармоишдиҳандаи ревизия буда метавонанд? 

$A) Маъмурияти ташкилот; 

$B) Соҳиби ташкилот; 

$C) Ҷавоби А ва С дуруст;  

$D) Коргарони ташкилотҳои аҳли шартнома; 

$E) Ҳамаи хоҳишмандон; 

 

@382.Барномаи ревизия чунин тақсимотҳоро дар бар мегирад? 

$A) Мақсади ревизия; 

$B) Муқаддима; 

$C) Масъалаҳо барои тафтиш; 

$D) Восита ва шароити зарурӣ барои гузаронидани ревизия; 

$E) Барномаи махсуси пеш аз назоратӣ; 

 

@383.Барномаи ревизияро тасдиқ мекунад? 

$A) Сармуҳосиб; 

$B) Ревизор; 

$C) Сардори мақомоти ревизия ё фармоишгар; 

$D) Сардори шуъбаи фуруш; 

$E) Сармуҳосиб; 

 

@384.Дар қисмати аввали барномаи ревизия тасвия карда 

мешаванд? 

$A) Масъалаҳо барои тафтиш; 

$B) Вақт ва давраи иҷроиш; 

$C) Вазифаҳои асосии ревизия;  

$D) Муқаддима; 

$E) Баррасии масъалаҳои ҷорӣ; 

 

@385.Банақшагирии ревизия ду марҳиларо дар бар мегирад? 

$A) Кор карда баромадани модел ва асоснок кардани ревизия; 

$B) Кор карда баромадани технология ва принсипҳои ревизия; 

$C) Кор карда баромадани барнома ва нақшаи ревизия; 

$D) Кор карда баромадани рӯйхати саволҳои ревизия ва баррасии 

раванди он; 

$E) Кор карда баромадани нақша –чорабинӣ ва баррасии он; 
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@386.Комиссияи ревизиони мақомоти назорати буда, иҷро 

мегарад? 

$A) Дар манфиатҳои мақоми иҷроияи ташкилоти тиҷоратӣ; 

$B) Дар манфиатҳои соҳибони ташкилоти тиҷоратӣ; 

$C) Ҷавоби  дуруст А ва В; 

$D) Дар манфиатҳои кормандони ташкилотҳои тиҷоратӣ; 

$E) Дар манфиатҳои ҳамаи кормандони муассисаву ташкилотҳо; 

 

@387.Дар кадоме аз ин қисмҳои асосӣ  санади санҷишии ревизия 

иборат 

аст? 

$A) Муқаддима ва хулоса; 

$B) Муқаддимавӣ ва баёнӣ; 

$C)  Муқаддима, таҳлилӣ ва ҷамъбастӣ; 

$D) Вақт ва давраи иҷроиш; 

$E) Муқаддима ва хулоса; 

 

@388.Дар ҳуҷҷатҳои барўихатгирӣ албатта зикр мешавад? 

$A) Санаи ҳуҷҷати меъёрӣ; 

$B) Шумораи тартиби оиди фармон ба баруихатгири; 

$C) Ҳама ҷавобҳо дуруст; 

$D) Санаи оғози воқеии барўихатгирӣ; 

$E) Тамоми ҳуҷҷатҳои барўихатгирифташуда; 

 

@389.Дар ҳуҷҷатҳои барӯйхатгирӣ нишон дода мешавад? 

$A) Санаи ба итмом расонидани барӯйхатгирӣ; 

$B) Имзои шахси вобаста ба масолеҳ; 

$C) Имзои ҳамаи аъзои комиссияи барӯйхатгирӣ; 

$D) Қарорҳои нодуруст; 

$E) Протокол; 

 

@390.Натиҷаҳои ревизия дар чунин ҳуҷҷат ба қайд гирифта 

мешавад? 

$A)Хулоса; 

$B) Гузориш 

$C) Санад; 

$D) Дархост 

$E) Суратҷаласа; 
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@391.Ҳуҷҷати ба анҷом  расидаи натиҷаи тафтиш чанд қисмро 

дар бар мегирад? 

$A) Ду қисмро; 

$B) Ба ихтиёри ревизор; 

$C) Се қисмро; 

$D) Ҳама ҷавобҳо дуруст; 

 $E) Чор қисмро; 

 

@392.Аз ҷиҳати субъекти назорат чунин намуди ревизия ҷудо 

карда мешавад?  

$A) Ревизияи мақомоти давлатӣ; 

$B) Ревизияи дохили корхона; 

$C) Ҷавоби дуруст А,С, Д; 

$D) Ревизия аз ҷониби ширкатҳои аудиторӣ гузаронида; 

$E) Ревизияи гайри накшавӣ; 

 

@393.Ба вазифаҳои ревизия дохил мешаванд? 

$A) Дарёфти суистифодабарӣ, шароити пайдоиши он ва мусоидат 

бурдани пешгирии чунин ҳолатҳо; 

$B) Ҳама ҷавобҳо нодуруст; 

$C) Тафтиши молу мулк ва истифодаи самараноки он; 

$D) Санҷидани равиши кар ва Тадқиқоти намудани низоми назорати 

дохилӣ, муайян ҳаллӣ он ва баланд бардоштани самаранокии 

фаъолияти он; 

$E) Тафтиши барои баҳисобгирии ҳуҷҷатҳо ва маълумоти иқтисодӣ як 

қатор саволҳо, ҳидоят ҳатмӣ назорат, соҳибони шахси бизнес ё 

мақомоти олии; 

 

@394.Ҳуқуқҳои ревизиор иборатанд аз? 

$A) Дар ташкилот санҷидани гардиши пулӣ, ҳуҷатҳои баҳисобгирӣ ва 

дигар ҳуҷҷатҳои ибтидоӣ; 

$B)  Барои нигоҳ доштани махфият; 

$C) Ҳама ҷавобҳо дуруст; 

$D) Барои тафтиши сайтҳои сохтмон, анбори муассисаҳо; 

$E) Аз кормандони ташкилот талаботҳо ва тамоми ҳуҷҷатҳои 

заруриро гирифтан; 
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@395.Фарқияти аудит аз ревизия, аз рўи характер? 

$A) Фаъолияти аудиторӣ ихтиёрӣ дар асоси шартнома ва ҳуқуқи 

шаҳрвандӣ амал намуда, тафтишот (ревизия) бошад, хулосаи аудитор 

ва тавсияҳо ба мизоҷ мебошад; 

$B) Аудит ин фаъолияте мебошад, ки дар асоси принсипи якдилӣ 

амал мекунад; 

$C) Ревизиятфаъолияти иҷроия буда, дар асоси фармону супоришот 

амалӣ карад мешавад, аудит ин фаъолияти соҳибкорист; 

 $D) Максади аудит ифодаи фикр ҳифзи активҳо буда, тафтишот 

(ревизия) ин санҷиши ҳисоботи молиявии мизоҷ мебошад; 

 $E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@396.Барои муайян кардани дурустии тавозуни муҳосибӣ аз 

ҷониби ревизиор кадом намуди ҳуҷҷатҳо  тафтиш карда 

мешавад? 

$A) Варақаи гардиши; 

$B) Журнал ордер; 

 $C) Китоби асосӣ; 

 $D) Варақаи муқоисакунӣ; 

$E) Китоби умумӣ; 

 

@397.Дар охири давраи соли ҳисоботи оиди бақияи ҳисоби 44010 

«Даромад аз фурўш» ревизиор оиди чи гуна будани ҳисобро 

месанҷад? 

$A) Дебетӣ; 

$B) Кредитӣ; 

$C) Ҳама ҷавобҳо нодуруст; 

$D) Ё дебетӣ ё кредетӣ; 

$E) Дебетӣ ва кредетӣ; 

 

@398.Дар натиҷаи гузаронидани барўихатгирӣ ревизиор оиди 

камомади маҳсулоти тайёр ба кадом намуди навишти муҳосиби 

аҳамият медиҳад? 

$A) Дебет ҳисоби “Камомад ва талафот” Кредит ҳисоби “Мудири 

анбор”; 

$B) Дебет ҳисоби 10740, “Маҳсулоти тайёр”  Кредит ҳисоби 10520; 

“Қарзи дебитории кормандон”; 
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$C) Дебет ҳисоби 10520 “Қарзи дебитории кормандон-камомади 

ЗММ” Кредит ҳисоби 10740 “Маҳсулоти тайёр” 

$D) Дебет ҳисоби 10200”Воситаҳои пули дар бонк” Кредит ҳисоби 

10740 “Маҳсулоти тайёр”; 

$E) Ба ҳамаи ҳуҷҷатҳои лозима; 

 

@399.Фарқи аудит  ва ревизия ин? 

$A) Фаъолияти соҳибкорӣ; 

$B) Назорати молиявӣ ва давлатӣ; 

$C) Назорати давлатӣ ва соҳибкорӣ; 

$D) Хулосаи барвақтӣ; 

$E) Санҷиши давлатӣ-иқтисодӣ дар ташкилоти аудиторӣ; 

 

@400.Музди меҳнати ревизиор пардохт мегардад? 

$A) Аз тарафи давлат дар доираи штатии корхона; 

$B) Дар асоси фармони роҳбарияти санҷидашаванда 

$C) Дар асоси фармони роҳбарияти мақомоти ваколатдор ва 

пешниҳод мешавад; 

$D) Аз ҳисоби фирмаи аудиторӣ; 

$E) Дар асоси фармони роҳбарияти тафтишоти аудиторӣ ва нақшаи 

аудит; 


