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Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти ҶТ 

Факултети муносибатҳои байналмилалӣ 

Ҷавоби дуруст А 

Кафедраи “дипломатия ва муносибатҳои байналмилалӣ” 

Соли тиаҳсил 2019-2020 семестри 1 санҷиши тестӣ (дар компютер) 

Фанни “хадамоти дипломатии ва консулӣ”  

Ному насаби устод Воҳидов Н.Ҳ. тел 555-555-147 

Курс 3 гурӯҳҳои Б,В,Г. 

Ихисоси 1-230101 муносибатҳои байналмилалӣ 

 

@1.Чанд кишвари дуне узви Созмони Милали Муттахид мебошад? 

$A) 194; 

$B) 183; 

$C) 174; 

$D) 201; 

$E) 209; 

 

@2.Оинномаи Созмони Миллали Муттаҳид кай ба имзо расид? 

$A) 26 июни 1945; 

$B) 19 апрели 1940; 

$C) 4 январи 1896; 

$D) 9 феврали 1994; 

$E) 15 августи 1952; 

 

@3.Оинномаи Созмони Миллали Муттахид кай эътибор пайдо кард? 

$A) 24 октябри 1945; 

$B) 4 январи 1916; 

$C) 13 феврали 194; 

$D) 26 июни 1953; 

$E) 15 августи 1952; 

 

@4.26 июни соли 1945 кадом оинномаи зерин кабул гардид? 

$A) Оинномаи Созмони Миллали Муттаҳид; 

$B) Оинномаи Созмони Умумичахонии Тичорат; 

$C) Оинномаи консулии ҶТ; 

$D) Хамаи чавобхо дурустанд; 

$E) Хамаи чавобхо нодурустанд; 

 

@5.Санаи 14 марти соли 1975 Конвенсияи Вена оиди намояндагони 

давлатҳо дар муносибати онҳо бо ташкилотҳои байналхалқии дорои 

хусусияти универсалӣ қабул гардид, Сохтори Конвенсия аз чанд кисм 

иборат аст? 
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$A) 6 кисм; 

$B) 3 кисм; 

$C) 9 кисм; 

$D) 5 кисм; 

$E) Хамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@6.Дар таърихи 14 марти соли 1975 Конвенсияи Вена оиди намояндагони 

давлатҳо дар муносибати онҳо бо ташкилотҳои байналхалқии дорои 

хусусияти универсалӣ қабул гардид, Сохтори Конвенсия аз чанд модда 

иборат аст? 

$A) 92; 

$B) 90; 

$C) 64; 

$D) 111; 

$E) Хамаи чавобхо нодурустанд; 

 

@7.Конвенсияи Вена оиди намояндагони давлатҳо дар муносибати онҳо 

бо ташкилотҳои байналхалқии дорои хусусияти универсалӣ кай қабул 

гардид? 

$A) 14 марти 1975;  

$B) 17 апрели 1987; 

$C) 13 октябри 1949; 

$D) 11 сентябри 1940; 

$E) Хамаи чавобхо нодурустанд; 

 

@8.Конвенсияи Вена соли 1975 танзимкунанда чанд намуди мақомоти 

робитаи берунае мебошад? 

$A) 4; 

$B) 2; 

$C) 8; 

$D) 6; 

$E) 10; 

 

@9.Принсипи озодии таъини кормандони намояндагиҳои доимӣ аз ҷониби 

давлатҳои равонкунанда дар моддаи чандуми Ахдномаи соли 1975 дарҷ 

гаштааст? 

$A) Моддаи 9; 

$B) Моддаи 4; 

$C) Моддаи 22; 

$D) Моддаи 101; 

$E) Моддаи 13; 
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@10.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи кадом моддаи Конститутсияи 

намояндаи доимӣ аз ҷониби Президент ба вазифа таъин ва озод карда 

мешавад? 

$A) Моддаи 69; 

$B) Моддаи 18; 

$C) Моддаи 42; 

$D) Моддаи 61; 

$E) Моддаи 14; 

 

@11.Яке аз уҳдадориҳои асосии намояндаи доимиро нишон дихед: 

$A) Иҷро намудани супоришҳои Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон,ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин супоришҳои дигар мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ, ки бо Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқа 

шудааст; 

$B) Иҷро накардани супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Иҷро кардани супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин супоришҳои дигар 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ки бо Вазорати адлияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мувофиқа шудааст; 

$E) Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин супоришҳои дигар 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ки бо Вазорати маорифи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мувофиқа шудааст; 
 

@12.О.В.Богданов се қисми таркибии мафхуми масунияти ташкилотҳои 

байналмилалиро чи гуна пешниҳод намудааст? 

$A) «Мафҳуми масунияти ҳар гуна ташкилоти байналхалқӣ, се қисми 

таркибии зеринро дарбар мегирад: 1) масунияти худи ташкилот, 2) 

масунияти ҳайати кормандони хизматии он, 3) масунияти намояндагони 

давлатҳо дар ташкилот, Дар ҳар кадом ин се ҳолат хусусият ва ҳаҷми 

иммунитет мухталиф аст»; 

$B) «Мафҳуми масунияти ҳар гуна ташкилоти байналхалқӣ, се қисми 

таркибии зеринро дарбар мегирад; 

$C) «Мафҳуми масунияти ҳар гуна ташкилоти байналхалқӣ, се қисми 

таркибии зеринро дарбар мегира; 

$D) «Мафҳуми масунияти ҳар гуна ташкилоти байналхалқӣ, се қисми 

таркибии зеринро дарбар мегирад; 

$E) «Мафҳуми масунияти ҳар гуна ташкилоти байналхалқӣ, се қисми 

таркибии зеринро дарбар мегирад; 
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@13.Мутобиқи қисми 2 моддаи 105 Оинномаи СММ намояндагони 

давлатҳои аъзо: 

$A) «аз иммунитет ва имтиёзҳое истифода мекунанд, ки барои 

мустақилона иҷро намудани функсияҳои онҳо зарур буда, ба 

фаъолияти ташкилот алоқаманд мебошад»; 

$B) «озодона ба тичорат машгул мешаванд»; 

$C) «аз иммунитет ва имтиёзҳое истифода мекунанд, ки барои 

мустақилона иҷро намудани функсияҳои онҳо зарур нестанд, ба 

фаъолияти ташкилот алоқаманди надоранд»; 

$D) «аз иммунитет ва имтиёзхо истифода намебаранд,»; 

$E) «аз имтиёзхое истифода мебаранд, ки ба фаъолияти ташкилот 

алокаманди надоранд»; 

 

@14.Байни СММ ва ИМА кадом сол созишнома дар бораи ҷойгир 

намудани мақомотҳои марказии СММ баста шуд? 

$A) Соли 1947; 

$B) Соли 1943; 

$C) Соли 1950; 
$D) Соли 1938; 

$E) Соли 1961; 

 

@15.Маънии persona non grata; 

$A) Шахси номакбул; 

$B) Шахси дахлнопазир; 

$C) Шахси боэътимод; 

$D) Шахси корпарто; 

$E) Сафир кордон; 

 

@16.Талаботи умумии ҳуқуқи дипломатӣ дар моддаи чанди Конвенсияи 

Венагии соли 1975 инъикос ёфтааст? 

$A) Моддаи 77; 

$B) Моддаи 26; 

$C) Моддаи 32; 

$D) Моддаи 90; 

$E) Моддаи 19; 

 

@17.Шахси номакбул эълон шудани намояндаи дипломати: 

$A) persona non grata; 

$B) de facto; 

$C) personal rights; 

$D) free region; 

$E) black edition; 
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@18.Аҳдномаи Вена оид ба муносибатҳои консулӣ аз 24 апрели соли 1963 

кабул гардид, Аҳднома аз 18 марти 1967 амал менамояд, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон соли чанд ба он ҳамроҳ шуд? 

$A) Соли 1995; 

$B) Соли 2008; 

$C) Соли 1990; 

$D) Соли 2000; 

$E) Соли 1916; 
 

@19.Аҳдномаи Вена оид ба муносибатҳои дипломатӣ азт чанд модда 

иборат аст? 

$A) аз 53 модда; 

$B) 5 кисм 15 модда; 

$C) 9 кисм 110 модда; 

$D) 3 кисм 124 модда; 

$E) 7 кисм 88 модда; 

  

@20.Авалин нишонаҳои пайдоиши ҳуқуқи консулӣ ба кадом давра рост 

меояд? 

$A) Давраи қадим; 

$B) Давраи нав; 
$C) Давраи миёна; 

$D) Давраи навтарин; 

$E) Давраи муосир; 

  

@21.Пайдоиши ҳуқуқи консулӣ бо инкишофи МБ хусусан алоқаман бо чи 

мебошад? 

$A) Бо инкишофи тиҷорат ва баҳрнавардӣ; 

$B) Бо инкишофи тичорат ва савдои бари; 

$C) Бо инкишофи савдои баҳри; 

$D) Бо инкишофи кишоварзи; 

$E) Бо инкишофи мустамликадорӣ; 

 

@22.Сарчашмаҳои асоси ҳуқуқи консулӣ чи мебошад? 

$A) Шартномахои байналхалки ва одатои байналхалки; 

$B) Шартномахои давлати; 

$C) Одатои байналхалки; 

$D) Созмонои байналхалки; 

$E) Санадҳои ҳуқуқӣ; 

 

@23.Дар ҳуқуқи консулии муосир чанд намуди шартномахои 

байналхалкиро бояд фарқ кард? 

$A) Ду намуд; 
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$B) Се намуд; 

$C) Панч намуд; 

$D) Як намуд; 

$E) хамаааш; 

 

@24.Дар ҳуқуқи консулии муосир кадом шартномаҳои байналмилалииро 

дидан мумкин аст? 

$A) Конвенсияҳои бисёртарафа ва созишномаҳои дутарафа; 

$B) Созишномахои бисёртарафа; 

$C) Шартномахои дучониба; 

$D) Конвенсияи дутарафа; 

$E) Конвенсияи дутарафа ва бисёртарафа; 

 

@25.Аxдномаи Вена оид ба муносибатои консули кай ба тавсиб расидааст? 

$A) 24 апрели соли 1963; 

$B) марти соли 1980; 

$C) январи соли 1915; 

$D) феврали соли 1960; 

$E) феврали соли 1967; 

 

@26.Тоҷикистон кай ба аҳдномаи Вена ҳамро шудааст? 

$A) Соли 1995; 

$B) Соли 1999; 

$C) Соли 1990; 

$D) Соли 1980; 

$E) Соли 1983; 

 

@27.Сохтори конвенсияи Вена соли 1963 аз чанд қисму модда иборат аст? 

$A) Аз 5 кисм ва 79 модда; 

$B) Аз 10 кисм ва80 модда; 

$C) Аз 4 кисм ва 40 модда; 

$D) Аз 7 кисм ва 50 модда; 

$E) 3 қисм ва 30 модда; 

 

@28.Дар кадом модда Конвенсияи Вена “Катъшавии муносибатхои 

дипломати ба кандашавии муносибатхои консули оварда 

намерасонад’’гуфта шудааст? 

$A) Дар моддаи 2 юм банди 3; 

$B) Дар моддаи 8 ум; 

$C) Дар моддаи 4 ум; 

$D) Дар моддаи 1 ум; 

$E) Дар моддаи 3 юм; 
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@29.Дар ЧТ кушодани муасисаҳои консули дар асоси чӣ сурат мегирад? 

$A) Дар асоси фармони президенти ЧТ ва қарори Ҳукумати ҶТ; 

$B) Дар асоси фармони Сарвазири ЧТ; 

$C) Дар асоси фармони вазири корои хоричи; 

$D) Дар асоси фармони Парломент; 

$E) Дар асоси фармони Мачлиси Милли; 

 

@30.Одатан консулгарӣ дар кадом минтақаҳо таъсис дода мешавад? 

$A) Дар ҷое ки зарурати ҳифзи манфиатҳои давлати фиристанда ва 

шаҳрвандони он бошад; 

$B) Дар ҷое ки гурезагон зиёд аст; 

$C) Дар чое ки ахоли зиёд аст; 

$D) Дар маркази кишвар; 

$E) Дар асоси фармони Мачлиси Милли; 

 

@31.Дар Точикистон патенти консули аз тарафи кӣ дода мешавад? 

$A) Аз тарафи вазири корои хоричи; 

$B) Аз тарафи мачлиси милли; 

$C) Аз тарафи Президент; 

$D) Аз тарафи Сафир; 

$E) Аз тарафи Сарвазир; 

 

@32.Тибқи кадом моддаи Оиномаи Консули ҶТ консул ваколати патентӣ 

мегирад? 

$A) Тибқи моддаи 11- ум; 

$B) Типки моддаи 12 - ум; 

$C) Типки моддаи 9 - ум; 

$D) Типки моддаи 14- ум; 

$E) Типки моддаи 15 - ум; 

 

@33.Эквекзатура чист? 

$A) Бо он ба таври катьи сарвари муасисаи консули барои ичрои функсияи 

расми ичозат мегирад; 

$B) Бо он шахрвандон доили консулгари мешаванд; 

$C) Бо он коргарои консулгари фаьолиятро огоз мекунанд; 

$D) Бо он шахрванд мудати як мо ичозати икоматро дорад; 

$E) хамаи чавобо дурустанд; 

 

@34.Аслан муасисаои мустакили консулиро ба чанд дарача таксим 

мекунанд? 

$A) Ба 4дарача; 

$B) Ба 2 дарача; 

$C) Ба 3дарача; 
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$D) Ба 6дарача; 

$E) Ба 1дарача; 

 

@35.Муассисаои консулиро ба кадом дараҷаҳо тақсим мекунанд? 

$A) Консули генерали, консул, ноиби консул ва агентии консулӣ; 

$B) Консулии умуми ,консулии масус; 

$C) Консулии ичроия,консулии ваколатдор; 

$D) Консулгариои алохида; 

$E) ҳама чавобо дурустанд; 

 

@36.Ба ғайр аз он дараҷаҳое ки конвенсияи Вена муайян кардааст бо 

кадом мафҳумҳо дар таҷрибаи байналмилалӣ вуҷуд доранд? 

$A) Чонишини консул,таҷрибаомузии консулгари ва котиби консулгари; 

$B) Мухандисии консули; 

$C) Пешхизматони консулгари; 

$D) Ракиби консулгари; 

$E) Муовини консулгари; 

 

@37.Вобаста аз дараҷаҳои консулгари сарварони онҳо низ чунин 

коргузори шудаанд? 

$A) Консули генерали,консул,ноиби консул,агенти консули; 

$B) Котиби консул; 

$C) Агенти консул; 

$D) Раиси консул; 

$E) Кордони консул; 

 

@38.Консул ҳуқуқ дорад, ки шарвандони хориҷи барои ворид шудан ба 

қаламрави ҶТ ва хориҷ шудан раводид (виза) диҳад? 

$A) Бале; 

$B) Не; 

$C) Бале тано бо ичозаи ВК; 

$D) Бале тано мудати як руз; 

$E) Не танҳо бо иҷозаи Вазири корои хориҷӣ; 

 

@39.Вобаста ба каратноки раводид мешавад? 

$A) Яктарафа ,дутарафа ва бисёртарафа; 

$B) Бисёртарафа; 

$C) Яктарафа ва дутарафа; 

$D) Дутарафа; 

$E) Яктарафа; 

 

@40.Дар ҶТ вазифаҳои консулиро кадом мақомот ичро менамоянд? 
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$A) Дар ҶТ раёсати консулӣ, дар хориҷа муасисаи консулии ҶТ; 

$B) Кумитаи кор бо чавонони ЧТ; 

$C) Вазорати кишоварзи; 

$D) Хадамоти агенти мубориза бар зиди маводи мухадир; 

$E) Ҳама ҷавобҳо дурустанд; 

 

41.Шахси мансабдори консули ин? 

$A) Ҳама гуна шахсеро мегуянд ки ба зимааш иҷрои вазифаҳои консули 

гузошта шудааст; 

$B) Хама гуна шахсонеро мегуянд, ки ичозаи ворид шуданро ба муасисаи 

консули доранд; 

$C) Ҳамаи ҷавобхо дурустанд; 

$D) Ҳамаи ҷавобхо нодурустанд; 

$E) Дҳозираврони; 

 

@42.Авалин нишонаҳои пайдоиши ҳуқуқи консулӣ ба кадом давра рост 

меояд? 

$A) Давраи кадим; 

$B) Давраи нав; 

$C) Давраи миёна; 

$D) Давраи навтарин; 

$E) Даврони ҳозир; 

  

@43.Дар хукуки консулии муосир чанд намуди шартномахои 

байналхалкиро бояд фарк кард? 

$A) Ду намуд; 

$B) Се намуд; 

$C) Панч намуд; 

$D) Як намуд; 

$E) Як; 

 

@44.Дар Точикистон патенти консули аз тарафи ки дода мешавад? 

$A) Аз тарафи вазири корои хориҷӣ; 

$B) Аз тарафи Президент; 

$C) Аз тарафи Сафир; 

$D) Аз тарафи Сарвазир; 

$E) Тибқи моддаи 15- ум; 

 

@45.Намояндагии дипломатӣ чист? 

$A) Ин мақомоти давлатӣ аккредитатсияшудае мебошад, ки дар қаламрави 

кишвари будубош баҳри нигоҳ доштани робитаҳои расмии дипломатӣ 

таъсис дода мешавад; 
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$B) Ин мақомоти давлатӣ аккредитатсияшудае мебошад, ки дар қаламрави 

кишвари будубош баҳри нигоҳ доштани робитаҳои ғайри расмии 

дипломатӣ таъсис дода мешавад; 

$C) Ин мақомоти давлатӣ аккредитатсияшудае мебошад, ки дар берун аз 

қаламрави кишвари будубош баҳри нигоҳ доштани робитаҳои расмии 

дипломатӣ таъсис дода мешавад; 

$D) Ин мақомоти давлатии аккредитатсияшудае мебошад, ки дар дохили 

кишвари будубош баҳри нигоҳ доштани робитаҳои расмии дипломатӣ 

таъсис дода мешавад; 

$E) Ин мақомоти давлатӣ аккредитатсияшудае мебошад, ки дар қаламрави 

кишвари будубош баҳри ҳифзи манфиатҳои миллӣ таъсис дода мешавад; 

 

@ 46.Дар кадом асос намояндагии дипломатӣ созмон дода мешавад? 

$A) Дар асоси созиши байни давлатҳо баъди барқарор кардани 

муносибатҳои дипломатӣ созмон дода мешавад; 

$B) Дар асоси созиши роҳбарони давлатҳо баъди барқарор кардани 

муносибатҳои дипломатӣ созмон дода мешавад; 

$C) Дар асоси созиши байни ҳукуматҳо баъди барқарор кардани 

муносибатҳои дипломатӣ созмон дода мешавад; 

$D) Дар асоси созиш байни Вазоратҳои корҳои хориҷии давлатҳо баъди 

барқарор кардани муносибатҳои дипломатӣ созмон дода мешавад; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@47.Амалияи ҳуқуқи байналхалқӣ чунин намояндагии дипломатиро муайя 

кардааст? 

$A) Сафорат, миссия ва дигар намояндагиҳои расмие, ки дорои мақоми 

махсус мебошанд; 

$B) Сафорат, миссия миссияҳои махсус, муассисаҳои консулӣ ва ғайра; 

$C) Сафорат, миссия ва дигар намояндагиҳои ғайри расмие, ки дорои 

мақоми махсус мебошад; 

$D) Cафорат, миссия ва дигар намояндагиҳои расмие, ки дорои мақоми 

махсус намебошанд; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@48.Имрӯз Ватикан ки қароргоҳи марказии байналмилалии калисои 

католикӣ – Меҳроби муқаддас буда, бо чанд кишвари ҷаҳон муносибатҳои 

дипломатӣ дорад? 

$A) Бо 165 кишвар; 

$B) Бо 160 кишвар; 

$C) Бо зиёда аз 140 кишвар; 

$D) Бо 100 кишвар; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 



11 

 

@49.Миссия чист? 

$A) Миссия намояндагии дараҷаи дуюм буда, аз тарафи фиристода ё 

фиристодаи доимӣ роҳбарӣ карда мешавад; 

$B) Миссия намояндагии дараҷаи аввал буда, аз тарафи фиристода ё 

фиристодаи доимӣ роҳбарӣ карда мешавад; 

$C) Миссия намояндагии дараҷаи дуюм буда, аз тарафи сафири фавқулода 

ва мухтори дараҷаи 2 роҳбарӣ карда мешавад; 

$D) Миссия намояндагии дараҷаи дуюм буда, аз тарафи котиби дуввуми 

дараҷаи 2; 

$E) Миссия намояндагии дараҷаи дуюм буда, аз тарафи мушовири дараҷаи 

1 роҳбарӣ карда мешавад; 

 

@50.Мувофиқи моддаи 14 Аҳдномаи Вена оид ба муносбатҳои дипломатӣ 

аз соли 1961 сарони намояндагии дипломатиро ба чанд дараҷа ҷудо 

мекунад? 

$A) Ба се дараҷа;  

$B) Ба ду дараҷа; 

$C) Ба чаҳор дараҷа; 

$D) Ба панљ дараҷа; 

$E) Ба 6 дараҷа; 

@51.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби додан ва нигоҳ доштани рутбаҳои 

дипломатиро кадом санад муайя менамоянд? 

$A) Низомномаи тартиби додани рутбаҳои дипломатӣ аз 25 апрели соли 

2007 муайян менамояд; 

$B) Қонуни ҶТ “Дар бораи хизмати дипломатӣ”, 31 декабри соли 2014; 

$C) Эъломияи Венагии соли 1961 дар бораи равобити дипломатӣ; 

$D) Низомнома оид ба сафорати ҶТ 23 01 1995; 

$E) Эъломияи Венагии соли 1963 дар бораи равобити консулӣ; 

 

@52.Эътирофнамоии де- юре (de jre) ин: 

$A) Ин эътирофнамоии пурра ва мутлақ буда, одатан боиси барқарор 

кардани муносибатҳои сиёсӣ- дипломатӣ мегардад; 

$B) Ин эътирофнамоии пурра буда, одатан боиси барқарор кардани 

муносибатҳои сиёсӣ- дипломатӣ мегардад; 

$C) Ин эътирофнамоии пурра ва мутлақ буда, одатан боиси барқарор 

кардани муносибатҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ мегардад; 

$D) Ин эътирофнамоии пурра ва мутлақ буда, одатан боиси барқарор 

кардани муносибатҳои иҷтимоӣ ва идеологӣ мегардад; 

$E) Ин эътирофнамоии пурра ва мутлақ буда, одатан боиси барқарор 

кардани муносибатҳои сиёсӣ- низомӣ мегардад; 

@53.Эътирофнамоии де- факто ин: 
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$A) Ин эътирофнамоии маҳдуд ё нопурра буда, одатан хусусияти 

гузаришро дорад Аслан эътирофнамоии де- факто боиси барқарор гаштани 

муносибатҳои тиҷоратию консулӣ байни кишварҳо мегардад; 

$B) Ин эътирофнамоии маҳдуд ё нопурра буда, одатан хусусияти 

гузаришро дорад; 

$C) Аслан эътирофнамоии де- факто боиси барқарор гаштани 

муносибатҳои тиҷоратию консулӣ байни кишварҳо мегардад; 

$D) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@54.Ҷумҳурии Тоҷикистон бо чанд кишвари ҷаҳон равобити дипломатӣ 

барқарор намудааст? 

$A) Бо зиёда аз 170 кишвар; 

$B) Бо 75 кишвар; 

$C) Бо 87 кишвар; 

$D) Бо 50 кишвар; 

$E) Бо 100 кишвар; 

 

@55.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сафорат дар мувофиқати бадастомада бо 

кишвари будубош бо фармони ки таъсис дода мешавад? 

$A) Дар асоси Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Дар асоси Қарори Раиси МО ҶТ; 

$C) Дар асоси Фармони Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Дар асоси Фармони Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Дар асоси Қарори шаҳри Душанбе; 

 

@56.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Конститутсия таъин намудани 

сарони намояндагиҳои дипломатӣ дар давлатҳои хориҷӣ дар салоҳият 

икист? 

$A) Президент; 

$B) Сарвазир; 

$C) Раиси Маҷлиси Миллӣ; 

$D) Вазири корҳои хориҷӣ; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@57.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон эътимодномаҳо ва мактубҳои бозхонди 

сарони намояндагиҳои дипломатии давлатҳои хориҷиро кӣ қабул мекунад? 

$A) Президент; 

$B) Сарвазир; 

$C) Раиси Маҷлиси Миллӣ; 

$D) Вазири корҳои хориҷӣ; 
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$E) Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои 

робитаҳои хориҷӣ; 

 

@58.Дар маросими супоридан эътимоднома суханрони сурат мегирад? 

$A) Намегирад; 

$B) Мегирад; 

$C) Баъзан; 

$D) Ҳеҷгоҳ; 

$E) Бо хоҳиши тарафайн; 

 

@59.Дар адабиётҳои илмӣ чанд навъи қатъи миссияи дипломатӣ зикр 

гардидаанд? 

$A) Ду навъ; 

$B) Се навъ; 

$C) Чаҳор навъ; 

$D) Як навъи қатъгардӣ; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@60.Дар зери мафҳуми функсияҳои намояндагии дипломатӣ чиро 

мефаҳмед? 

$A) Мафҳуми функсияҳои намояндагии дипломатӣ тараф ё самтҳои асосии 

фаъолияти ин навъи мақомоти робитаи беруна фаҳмида мешавад; 

$B) Мафҳуми функсияҳои намояндагии дипломатӣ самтҳои асосии 

фаъолияти як навъи мақомоти робитаи беруна фаҳмида мешавад; 

$C) Функсияҳои намояндагии дипломатӣ аз таъиноти иҷтимоии ҳуқуқи 

дипломатӣ бармеояд; 

$D) Функсияҳои намояндагии дипломатӣ ҳам дар асоси меъёрҳои ҳуқуқи 

байналхалқӣ ва ҳам ҳуқуқи миллӣ муайян карда мешаванд; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@61.Мувофиқи моддаи 3 Ахдномаи Вена аз 18 апрели соли 1961 

функсияҳои асосии намояндагии дипломатӣ аз чӣ иборат аст: 

$A) Намояндагии давлати аккредитатсияшуда дар кишвари будубош; 

$B) Ҳифз намудани ҳуқуқу манфиатҳои давлат ва шаҳрвандони хеш дар 

доираи муқаррарнамудаи ҳуқуқи байналмилалӣ; 

$C) Гузаронидани гуфтушунид бо ҳукумати кишвари будубош; 

$D) Тавассути тамоми воситаҳои қонуни омӯхтани вазъи сиёсии дохилӣ; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

@62.Аввалин бор мафҳуми корпуси дипломатиро ки истифода кардааст? 

$A) Бори аввал Франсуа Де Калер дар китоби худ «Оид ба усули бурдани 

музокирот бо монарх» инъикос намуда буд; 
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$B) Ҳаёти корпуси дипломатиро бори аввал Франсуа Де Калер дар китоби 

худ «Оид ба усули бурдани музокирот» инъикос намуда буд; 

$C) Ҳаёти корпуси дипломатиро бори аввал Николсон Г. инъикос намуда 

буд; 

$D) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустан; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@63.Дар адабиёти дипломатӣ ва ҳуқуқи байналхалқӣ мафҳуми корпуси 

дипломатӣ ба чанд мазмун арзёбӣ мегардад: 

$A) Бо ду мазмун: маҳдуд ва васеъ; 

$B) Бо се мазмун: маҳдуд маёна ва васеъ; 

$C) Бо як мазмун: васеъ; 

$D) Бо мазмуни маҳдуд; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@64.Дар зери мафҳуми корпуси дипломатӣ ба маънои маҳдуд чиро 

мефаҳмед? 

$A) Мафҳуми корпуси дипломатӣ ба маънои маҳдуд маҷмӯи сарони 

намояндагони дипломатии давлатҳои хориҷа, ки дар кишвари будубош 

аккредитатсия гаштаанд, фаҳмида мешавад; 

$B) Ба мазмуни маҳдуди корпуси дипломатӣ вакилони муваққатӣ, ки дар 

сурати набудани сафир муваққатан вазифаи онро иҷро мекунанд, фаҳмида 

мешавад; 

$C) Ба маънои маҳдуд маҷмӯи сарони намояндагони дипломатии 

давлатҳои хориҷа, ки дар кишвари будубош аккредитатсия нашудаанд, 

фаҳмида мешавад; 

$D) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@65.Дар зери мафҳуми корпуси дипломатӣ ба маънои васеъ чиро 

мефаҳмед? 

$A) Ба мазмуни васеъ бошад, ба корпуси дипломатӣ на танҳо сарони 

намояндагони дипломатӣ, балки тамоми кормандони ҳайати дипломатӣ, ки 

дар кишвари будубош қарор доранд, фаҳмида менаванд; 

$B) Мувофиқи таҷриба ба он шахсоне, ки вазифаи мушовирон- 

фиистодагон, котибони якум, дуввум ва саввум, атташе, атташеи ҳарбӣ, 

ҳарбӣ- ҳавоӣ баҳрӣ, ҳарбӣ- баҳрӣ; 

$C) Ба мазмуни васеъ бошад, ба корпуси дипломатӣ танҳо сарони 

намояндагони дипломатӣ шомил мешаванд; 

$D) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 
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@66.Мувофиқи моддаи 14 Аҳдномаи Вена оид ба муносбатҳои дипломатӣ 

сарони намояндагии дипломатиро ба чанд дараҷа ҷудо мекунад? 

$A) Ба се дараҷа: дараҷаи сафирҳо ва нунсиҳо, дараҷаи фиристодагон ва 

интернунсияҳо ва кордорон; 

$B) Ба ду дараҷа: дараҷаи сафирҳо ва нунсиҳо, дараҷаи фиристодагон; 

$C) Ба чаҳор дараҷа; 

$D) Ба панҷ дараҷа; 

$E) Ба ду дараҷа: кордорон ва кордорони муваққатӣ; 

 

@67.Амалияи ҳуқуқи байналхалқӣ чунин намояндагии дипломатиро муайя 

кардааст? 

$A) Сафорат, миссия ва дигар намояндагиҳои расмие, ки дорои мақоми 

махсус мебошанд; 

$B) Сафорат, миссия миссияҳои махсус, муассисаҳои консулӣ ва ғайра; 

$C) Сафорат, миссия ва дигар намояндагиҳои ғайри расмие, ки дорои 

мақоми махсус мебошад; 

$D) Cафорат, миссия ва дигар намояндагиҳои расмие, ки дорои мақоми 

махсус намебошанд; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@68.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сафорат дар асоси мувофиқати 

бадастомада бо кишвари будубош бо фармони ки таъсис дода мешавад? 

$A) Дар асоси Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Дар асоси Қарори Раиси МО ҶТ; 

$C) Дар асоси Фармони Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Дар асоси Фармони Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Дар асоси Қарори шаҳри Душанбе; 
 
@69.Аввалин бор мафҳуми корпуси дипломатиро ки истифода 

кардааст? 

$A) Ҳаёти корпуси дипломатиро бори аввал Франсуа Де Калер дар китоби 

худ «Оид ба усули бурдани музокирот бо монарх» инъикос намуда буд; 

$B) Ҳаёти корпуси дипломатиро бори аввал Франсуа Де Калер дар китоби 

худ «Оид ба усули бурдани музокирот» инъикос намуда буд; 

$C) Мафҳуми корпуси дипломатӣ тадриҷан бо бавуҷудоии намояндагии 

доимии дипломатӣ ташаккул ёфтааст Ҳаёти корпуси дипломатиро бори 

аввал Франсуа Де Калер инъикос намуда буд; 

$D) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустан; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

@70.Дипломатия чист? 
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$A) Дипломатия» аз калимаи юнонии «диплома» (diplomа) гирифта шуда, 

ин тахтаи дуқабатае буд, ки дар юнони бостонӣ ба сафирон барои тасдиқи 

салоҳияташон дода мешуд; 

$B) «Дипломатия» аз калимаи юнонии «диплома» (diplom) гирифта 

шудааст; 

$C) Дипломатия» аз калимаи юнонии «диплома» (diplom) гирифта шуда, 

ин тахтаи дуқабатае буд, ки дар юнони бостонӣ ба сафирон дода мешуд; 

$D) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустан; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@71.Дипломатия аз нигоҳи ҳуқуқшиноси амрикоӣ М.Каплан ин? 

$A) тасвияти стратегияе мебошад, ки ҳадафи аслии он пайгирӣ кардани 

манофеи миллӣ дар арсаи ҷаҳонӣ аст; 

$B) тасвияти стратегия мебошад; 

$C) тасвияти стратегия мебошад, ки ҳадафи аслии он пайгирӣ кардани 

манофеи миллӣ аст; 

$D) тасвияти стратегия мебошад, ки ҳадафи аслии он пайгирӣ кардан аст; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@72.Дар луғати дипломатия, ки зери назари А.А. Громыко ба табъ 

расидааст, мафҳуми дипломатия чи гуна ифода ёфтааст? 

$A) «Дипломатия - ин фаъолияти сарони давлатҳо, ҳукуматҳо ва мақомоти 

махсуси равобити беруна оиди ба амал баровардани ҳадаф ва вазифаҳои 

сиёсати хориҷии давлат, ҳамчунин ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои давлат дар 

хориҷӣ кишвар мебошад»; 

$B) «Дипломатия - ин фаъолияти сарони давлатҳо, ҳукуматҳо ва мақомоти 

махсуси равобити беруна мебошад; 

$C) «Дипломатия - ин фаъолияти сарони давлатҳо, ҳукуматҳо ва мақомоти 

махсуси равобити беруна оиди ба амал баровардани ҳадаф ва вазифаҳои 

сиёсати хориҷии давлат аст; 

$D) «Дипломатия - ин фаъолияти сарони давлатҳо мебошад» 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

@73.Аввалин Вазири Комисариати халқии ҶШСТ ки буд? 

$A) Ахмедов Али; 

$B) Худойбердии Холиқназар; 

$C) Лақим Қаюм; 

$D) Хамрохон Зарифи; 

$E) Рашид Олимов; 
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@74.Асари олими Голландӣ Гуго Гротсӣ «Дар бораи ҳуқуқи ҷанг ва сулҳ» 

соли чанд навишта шудааст? 

$A) соли 1628; 

$B) соли 1626; 

$C) соли 1627; 

$D) соли 1629; 

$E) соли 1630; 

 

@75.Ба мазмуни маҳдуд ҳуқуқи дипломатӣ – ин? 

$A) маҷмӯи меъёр ва принсипҳои ҳуқуқие мебошад, ки вазъи ҳуқуқии 

танҳо намояндагии дипломатиро танзим менамояд; 

$B) маҷмӯи меъёр ва принсипҳои ҳуқуқие мебошад, ки дипломатияро 

танзим менамояд; 

$C) маҷмӯи меъёр ва принсипҳои ҳуқуқие мебошад; 

$D) маҷмӯи меъёр ва принсипҳои ҳуқуқие мебошад, ки вазъи ҳуқуқии 

натанҳо намояндагии дипломатиро танзим менамояд; 

$E) маҷмӯи меъёр ва принсипҳои ҳуқуқие намебошад, ки вазъи ҳуқуқии 

натанҳо намояндагии дипломатиро танзим менамояд; 

 

@76.Предмети ҳуқуқт дипломатиро кадом намуди муносибатњо ташкил 

медиҳад? 

$A) Предмети ҳуқуқи дипломатиро масъалаҳои фаъолияти расмии 

субъектҳои ҳуқуқи байналхалқӣ дар соҳаи муносибатҳои дипломатӣ 

ташкил медиҳад; 

$B) Предмети ҳуқуқи дипломатиро масъалаҳои муносибатхои хоричиро 

ташкил медихад; 

$C) предмети хукуки дипломатиро масъалахои дохили ташкил медихад; 

$D) Хамаи чавобхо дурустанд; 

$E) Хамаи чавобхо нодурустанд; 

 

@77.Истилоҳи «сарчашмаи ҳуқуқӣ» бо чанд мазмун истифода бурда 

мешавад? 

$A) моддӣ ва расмӣ; 

$B) моддӣ; 

$C) моддӣ маънави ва расмӣ; 

$D) моддӣ ва маънави; 

$E) моддӣ- маънави; 

@78.Дар ҶТ дар бахши хизмати дипломатӣ кадом санадҳои меъёри- 
ҳуқуқиро медонед? 

$A) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи хизмати дипломатӣ» аз 31 декабри соли 2014, Низомнома «Оид 
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ба сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 23 январи соли 1995 дигар 

санадҳои меъёрӣ- ҳуқуқӣ, санадҳои ҳуқуқии байналхалқии эътирофнамуда; 

$B) хамаи чавобхо нодурустанд; 

$C) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолати ҳуқуқии намояндагии дипломатӣ 

дар асоси Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати дипломатӣ» аз 2 декабри соли 

2002 усулҳои маъмули ҳуқуқи байналхалқӣ танзим мегардад; 

$D) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолати ҳуқуқии намояндагии дипломатӣ 

дар асоси Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ва усулҳои 

маъмули ҳуқуқи байналхалқӣ танзим мегардад; 

$E) моддӣ- маънави; 

 @79.Мафҳум ва моҳияти мақомоти робитаи беруна -) ин? 

$A) Мақомоти робитаи беруна - ин низоми мақомоти давлатие мебошад, ки 

дар ҳудуди қаламрави давлат ва берун аз он фаъолият намуда, бо ёрии 

онҳо давлат алоқаи расмиро бо дигар субъектҳои ҳуқуқи байналмилалӣ 

амалӣ менамояд; 

$B) Мақомоти робитаи беруна - ин низоми мақомоти давлати мебошад; 

$C) Мақомоти робитаи беруна - ин низоми мақомоти давлатие мебошад, ки 

дар ҳудуди қаламрави давлат ва берун аз он фаъолият менамояд; 

$D) хамаи чавобхо нодурустанд; 

$E) моддӣ- маънави; 

@80.Вазорати корҳои хориҷӣ - ин? 

$A) мақомоти ҳамоҳангсози робитаи беруна ва бевоситаи роҳбарикунандаи 

соҳаи муносибатҳои хориҷӣ маҳсуб меёбад; 

$B) хамаи чавобхо дурустанд; 

$C) ҳамчун мақомоти ҳамоҳангсози робитаи беруна; 

$D) ҳамчун мақомоти ҳамоҳангсоз; 

$E) ҳамааш нодурустанд; 

 

@81.Низомномаи Вазорати корҳои хориҷии ҶТ кай ва бо карори ки тасдик 

шудааст? 

$A) 28 декабри соли 2006 бо қарори Ҳукумати ҶТ тасдиқ шудааст; 

$B) 28 декабри соли 2006 бо қарори ВКХ тасдиқ шудааст; 

$C) 28 декабри соли 2004 бо қарори Ҳукумати ҶТ тасдиқ шудааст; 

$D) 28 декабри соли 2008 бо қарори Ҳукумати ҶТ тасдиқ шудааст; 

$E) ҳамааш нодурустанд; 

@82.Намояндагии дипломатӣ – ин? 

$A) мақомоти давлатӣ аккредитатсияшудае мебошад, ки дар қаламрави 

кишвари будубош баҳри нигоҳ доштани робитаҳои расмии дипломатӣ 

таъсис дода мешавад; 

$B) мақомоти давлатии аккредитатсияшудае мебошад; 
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$C) мақомоти давлатӣ аккредитатсияшудае мебошад, ки баҳри нигоҳ 

доштани робитаҳои расмии дипломатӣ таъсис дода мешавад; 

$D) хамаи чавобхо дурустанд; 

$E) ҳамааш нодурустанд; 

@83.Аташеи дипломати ба ки дода мешавад? 

$A) Атташеи дипломатӣ - рутбаи хурди дипломатӣ буда, аз рӯи вазифаи 

ишғолнамуда ба шахсоне дода мешаванд, ки хизмати дипломатиро оғоз 

менамоянд; 

$B) Атташеи дипломатӣ - рутбаи хурди дипломатӣ буда, аз рӯи вазифаи 

ишғолнамуда ба шахсоне дода мешаванд, ки хизмати дипломатиро давом 

медиханд; 

$C) Атташеи дипломатӣ - рутбаи калони дипломатӣ буда, аз рӯи вазифаи 

ишғолнамуда ба шахсоне дода мешаванд, ки хизмати дипломатиро оғоз 

менамоянд; 

$D) Атташеи дипломатӣ - рутбаи хурди дипломатӣ буда, аз рӯи вазифаи 

ишғолнамуда ба шахсоне дода мешавад; 

$E) ҳамааш нодурустанд; 

@84.Дар айни замон Ҷумҳурии Тоҷикистон бо чанд кишвар равобити 

дипломати дорад? 

$A) Ҷумҳурии Тоҷикистон бо зиёда аз 100 кишварҳои ҷаҳон; 

$B) Ҷумҳурии Тоҷикистон бо зиёда аз 102 кишварҳои ҷаҳон; 

$C) Ҷумҳурии Тоҷикистон бо зиёда аз 105 кишварҳои ҷаҳон; 

$D) Ҷумҳурии Тоҷикистон бо зиёда аз 99 кишварҳои ҷаҳон; 

$E) ҳамааш нодурустанд; 

@85.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Конститутсия таъин намудани 

сарони намояндагиҳои дипломатӣ дар давлатҳои хориҷӣ мансуб ба 

салоҳияти ки аст? 

$A) Президент; 

$B) Хукумат; 

$C) Вазораи корҳои хориҷӣ; 

$D) хамаи чавобхо нодурустанд; 

$E) ҳамааш дурустанд; 

@86.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон эътимодномаҳо ва мактубҳои бозхонди 

сарони намояндагиҳои дипломатии давлатҳои хориҷиро ки кабул мекунад? 

$A) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул менамояд; 

$B) Вазири Корхои Хоричи қабул менамояд; 

$C) Хукумати кишвар қабул менамояд; 

$D) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул наменамояд; 

$E) ҳамааш нодурустанд; 
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@87.Дар адабиёт оид ба дипломатия ва ҳуқуқи байналхалқӣ мафҳуми 

корпуси дипломатӣ бо чанд мазмун арзёбӣ мешавад? 

$A) маҳдуд ва васеъ; 

$B) маҳдуд; 

$C) маҳдуд , васеъ ва фарох; 

$D) хамаи чавобхо дурустанд; 

$E) ҳамааш нодурустанд; 

@88.Корпуси дипломатӣ ин? 

$A) ин мақомоти дастаҷамъӣ ва созмони ҷамъятие мебошад, ки аз маҷмуи 

намояндагони дипломатии ҷудогона ва мустақил иборат буда, умумияташ 

танҳо дар макони будубош ва навъи фаъолият ифода меёбад; 

$B) хамаи чавобхо нодурустанд; 

$C) ин мақомоти дастаҷамъӣ ва созмони ҷамъятие мебошад, ки аз маҷмуи 

намояндагони дипломатии ҷудогона ва мустақил иборат мебошад; 

$D) ин мақомоти дастаҷамъӣ ва созмони ҷамъятие мебошад; 

$E) ҳамааш нодурустанд; 

@89.Масуният - ин? 

$A) аз калимаи лотини immunitas гирифта шуда, маънояш озод кардан аз 

таҳти амалӣ меъёри ҳукуқи кишвари будубош фаҳмида мешавад; 

$B) аз калимаи лотини immunitas гирифта шуда, маънояш озод кардан аст; 

$C) аз калимаи лотини immunitas гирифта шудааст; 

$D) хамаи чавобхо дурустанд; 

$E) ҳамааш нодурустанд; 

@90.Одатан дар адабиёт масуният ва имтиёзҳои дипломатиро ба чанд 

гуруҳ ҷудо менамоянд? 

$A) 2; 

$B) 3; 

$C) 5; 

$D) 4; 

$E) 8; 

 

 

@91.Дахлнопазирии бинои намояндагии дипломатӣ ин? 

$A) Дахлнопазирии бино яке аз масуниятҳои муҳиме маҳсуб меёбад, ки 

фаъолияти мӯътадили намояндагии дипломатиро таъмин менамояд; 

$B) хамаи чавобхо дурустанд; 

$C) Дахлнопазирии бино яке аз масуниятҳои муҳиме маҳсуб меёбад; 

$D) хамаи чавобхо нодурустанд; 

$E) ҳамааш дурустанд; 
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@92.Моддаҳои 8, 10 ва 11 Аҳдномаи Вена аз соли 1969 ба кадом масъала 

бахшида шудааст? 

$A) Моддаҳои 8, 10 ва 11 Аҳдномаи Вена аз соли 1969 ба масъалаҳои 

марбут ба таъин кардани сардор ва аъзоёни миссияҳои махсус бахшида 

шудааст; 

$B) Моддаҳои 8, 10 ва 11 Аҳдномаи Вена аз соли 1969 ба масъалаҳои 

марбут ба таъин кардани аъзоёни миссияҳои махсус бахшида шудааст; 

$C) Моддаҳои 8, 10 ва 11 Аҳдномаи Вена аз соли 1969 ба масъалаҳои 

марбут ба таъин кардани сардор мебошад; 

$D) хамаи чавобхо дурустанд; 

$E) ҳамааш нодурустанд; 

 

 

@93.Функcияҳои миссияҳои махсус дар кадом мавридҳо қатъ мегарданд? 

$A) дар сурати иҷро кардани вазифаҳои миссияҳои махсус; 

$B) аз рӯи созиши байни кишвари манфиатдор; 

$C) ҳангоми гузаштани муҳлате, ки барои иҷро кардани вазифаҳои 

миссияи махсус пешбинӣ гаштааст, агар он тамдид нашуда бошад; 

$D) дар сурати аз ҷониби давлати равонкунанда қатъ ё бозхонд кардани 

миссияи махсус; 

$E) хамаи чавобхо дурустанд; 

  

@94.Тафовути намояндагии дипломатии давлат аз намояндагии давлат дар 

назди ташкилотҳои байналхалқӣ дар чи зоҳир мегардад? 

$A) намояндагии дипломатии давлат хислати дуҷониба ва намояндагӣ дар 

назди ташкилотҳои байналхалқӣ хислати бисёртарафа дорад; 

$B) намояндагии дипломатии давлат хислати сеҷониба ва намояндагӣ дар 

назди ташкилотҳои байналхалқӣ хислати бисёртарафа дорад; 

$C) намояндагии дипломатии давлат аз намояндагӣ дар назди ташкилотҳои 

байналхалқӣ фарқе надорад; 

$D) фарқияти куллӣ доранд; 

$E) фарқияти ҷузъӣ доранд; 

 

@95.Кадом моддаи Оинномаи СММ ба масуният ва имтиёзҳои 

намояндагии давлатҳо дар назди СММ бахшида шудааст? 

$A) моддаи 105 Оинномаи) СММ; 

$B) моддаи 88 Оинномаи СММ; 

$C) моддаи 101 Оинномаи СММ; 

$D) моддаи 98 Оинномаи СММ; 

$E) моддаи 55 Оинномаи СММ; 
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@96.Конвенсияи Вена оиди намояндагони давлатҳо дар муносибати онҳо 

бо ташкилотҳои байналхалқии дорои хусусияти универсалӣ кай қабул 

гардид? 

$A) 14 марти соли 1975; 

$B) 26 апрели соли 1969; 

$C) 18 марти соли 1972; 

$D) 21 январи соли 1961; 

$E) ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

 

@97.Сохтори Конвенсияи Вена оиди намояндагии давлатҳо дар 

муносибати онҳо бо ташкилотҳои байналхалқӣ аз чи иборат аст? 

$A) Сохтори Конвенсия аз муқаддима, 6 қисм ва 92 модда иборат мебошад; 

$B) Сохтори Конвенсия аз муқаддима, 5 қисм ва 89 модда иборат мебошад; 

$C) Сохтори Конвенсия аз муқаддима, 6 қисм ва 78 модда иборат мебошад; 

$D) Сохтори Конвенсия аз муқаддима, 8 қисм ва 95 модда иборат мебошад; 

$E) Сохтори Конвенсия аз муқаддима, 4 қисм ва 59 модда иборат мебошад; 

 

@98. Меъёрҳое, ки ҳолати ҳуқуқии намояндагони доимии давлатро ба 

танзим медароранд ин: 

$A) меъёрҳои ҳуқуқи дипломатӣ мебошанд; 

$B) меъёрҳои байналхалқӣ ҳуқуқи мебошанд; 

$C) меъёрҳои ҳуқуқи дохилидавлатӣ мебошанд; 

$D) меъёрҳои ҳуқуқи консулӣ мебошанд; 

$E) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дурустанд; 

 

@99.Ба ҳайати намояндагии доимӣ киҳо дохил мешаванд? 

$A) Ба ҳайати намояндагии доимӣ роҳбар ва кормандони дипломатӣ, 

инчунин ҳайати маъмурию техникӣ ва хизматӣ дохил мешаванд; 

$B) кормандони дипломатӣ, ҳайати маъмурию техникӣ ва хизматӣ дохил 

мешаванд; 

$C) кормандони маъмурию техникӣ ва хизматӣ дохил мешаванд; 

$D) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд; 

$E) ҷавобҳои зикршуда дурустанд; 

 

@100.Яке аз ӯҳдадории асосии Намояндаи доими Тоҷикистонро номбар 

кунед? 

$A) иҷро намудани супоришҳои Президенти ҶТ, ҳукумати ҶТ, Вазорати 

корҳои хориҷии ҶТ, инчунин супоришҳои дигар мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ, ки бо Вазорати корҳои хориҷии ҶТ мувофиқа шудааст; 

$B) иҷро накардани супоришҳои Президенти ҶТ, ҳукумати ҶТ; 

$C) иҷро нанамудани супоришҳои Президенти ҶТ, ҳукумати ҶТ; 

$D) иҷро намудани супоришҳои Президенти ҶТ, инчунин супоришҳои 

дигар мақомоти ҳокимияти давлатӣ; 
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$E) иҷро намудани супоришҳои ҳукумати ҶТ, Вазорати корҳои хориҷї; 

 

@101.Яке аз ӯҳдадории асосии Намояндаи доими Тоҷикистонро номбар 

кунед? 

$A) ҳимояи манфиатҳои миллӣ дар доираи ташкилотҳои байналмилалӣ, 

татбиқи сиёсати хориҷии ҶТ; 

$B) ҳимоя накардани манфиатҳои миллӣ дар доираи ташкилотҳои 

байналмилалӣ, татбиқи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) ҳимояи манфиатҳои миллии давлати дӯст дар доираи ташкилотҳои 

байналмилалӣ, татбиқи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) татбиқи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилотҳои 

байналмилалӣ; 

$E) ҳимояи манфиатҳои ахлоқӣ дар доираи ташкилотҳои байналмилалӣ; 

 

@102.О.В.Богданов оиди мафҳуми масуният қайд намудааст: 

$A) “Мафҳуми масунияти ҳар гуна ташкилоти байналхалқӣ, се қисми 

таркибии зеринро дарбар мегирад: 1) масунияти худи ташкилот, 2) 

масунияти ҳайати кормандони хизматии он, 3) масунияти намояндагони 

давлатҳо дар ташкилот”; 

$B) “Мафҳуми масунияти ҳар гуна ташкилоти байналхалқӣ, ду қисми 

таркибии зеринро дарбар мегирад: 1) масунияти худи ташкилот, 2) 

масунияти намояндагони давлатҳо дар ташкилот; 

$C) “Мафҳуми масунияти ҳар гуна ташкилоти байналхалқӣ, танҳо 

масуничти худи ташкилотро дарбар мегирад; 

$D) “Мафҳуми масунияти ҳар гуна ташкилоти байналхалқӣ, танҳо 

масунияти ҳайати кормандони хизматии он ва масунияти намояндагони 

давлатҳо дар ташкилотро дар бар мегирад”; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@103. Намояндагиҳои доимӣ ва миссияҳои вакилон мақомот мебошад? 

$A) мақомоти равобити берунии давлатҳо буда, дар қаламрави кишваре 

бо ташкилот ва конфронси байналхалқӣ муносибатҳои ҳуқуқӣ барқарор 

менамояд, фаъолият мекунанд; 

$B) мақомоти равобити дохилии давлатҳо буда, дар қаламрави кишваре 

бо ташкилот ва конфронси байналхалқӣ муносибатҳои ҳуқуқӣ барқарор 

менамояд, фаъолият мекунанд; 

$C) мақомоти равобити берунии давлатҳо буда, дар қаламрави кишваре 

бо ташкилот ва конфронси байналхалқӣ муносибатҳои ҳуқуқӣ барқарор 

менамояд, фаъолият намекунанд; 

$D) мақомоти равобити берунии давлатҳо буда, дар қаламрави кишваре 

бо ташкилот ва конфронси байналхалқӣ муносибатҳои ҳуқуқӣ барқарор 

наменамояд, фаъолият мекунанд; 
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$E) мақомоти равобити берунии давлатҳо буда, дар қаламрави кишваре 

бо ташкилот ва конфронси байналхалқӣ муносибатҳои ҳуқуқӣ барқарор 

наменамояд, фаъолият намекунанд; 

 

@104.Давлате, ки дар он қароргоҳи ташкилоти байналхалқӣ қарор дорад, 

ҳуқуқи дахолат ба кори ташкилотро дорад? 

$A) надорад; 

$B) дорад; 

$C) аз шартномаи ташкилот бо он давлат вобастааст; 

$D) ин ҳолат истисно аст; 

$E) баъзе ҳолатҳо метавонад; 

 

@105.Талаботи умумии ҳуқуқи дипломатӣ, дар кадом моддаи 

Конвенсияи Венагии соли 1975 инъикос ёфтааст? 

$A) дар моддаи 77 Конвенсияи Венагии соли 1975 инъикос ёфтааст; 

$B) дар моддаи 64 Конвенсияи Венагии соли 1975 инъикос ёфтааст; 

$C) дар моддаи 57 Конвенсияи Венагии соли 1975 инъикос ёфтааст; 

$D) дар моддаи 44 Конвенсияи Венагии соли 1975 инъикос ёфтааст; 

$E) ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

 

@106. Муҳимтарин масунияти намояндагии доимӣ чи ба ҳисоб меравад? 

$A) дахлнопазирии бинои намояндагии доимии ташкилот; 

$B) дахлнопазирии намояндагони давлатҳо дар намояндагии доимии 

ташкилот; 

$C) масунияти намояндагии доимӣ нисбат ба сафоратҳо; 

$D) масунияти намояндагии доимӣ нисбат ба консулгариҳо; 

$E) ҷавобҳои зикршуда дурустанд; 

 

@107.Муҳимтарин масунияти намояндагии доимиро кадом моддаи 

Конвенсияи Венагии соли 1975 муайян мекунад? 

$A) моддаи 23 ; 

$B) моддаи 24 ; 

$C) моддаи 32 ; 

$D) моддаи 34 ; 

$E) моддаи 43 ; 

 

@108.Тибқи моддаи 24 Конвенсияи Вена аз соли 1975 бинои 

намояндагии доимӣ  аз кадом андозҳо  озод  мебошад  ? 
$A) аз андозҳои умумидавлатӣ, андозҳои ноҳиявӣ ва андозҳои 

мунисипали низ озод мебошад, ба истиснои андозҳое, ки намунаи 

мушаххаси хизматрсониро ташкил медиҳанд; 

$B) аз андозҳои умумидавлатӣ, андозҳои ноҳиявӣ ва андозҳои 

мунисипали низ озод мебошад; 
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$C) аз тамоми андозҳо озод мебошад; 

$D) танҳо аз андозҳои умумидавлатӣ; 

$E) аз ягон андоз озод намебошад; 

 

@109.Дар кадом моддаи Ковенсияи Вена аз соли 1975 оиди дахлнопазирии 

почтаи намояндагии доимӣ сухан меравад, ки он набояд кушода ё 

боздошта шавад? 
$A) дар моддаи 27 қисми 3 Ковенсияи Вена аз соли 1975; 
$B) дар моддаи 27 қисми 1 Ковенсияи Вена аз соли 1975; 

$C) дар моддаи 29 қисми 2 Ковенсияи Вена аз соли 1975; 

$D) дар моддаи 43 қисми 1 Ковенсияи Вена аз соли 1975; 

$E) дар моддаи 43 қисми 2 Ковенсияи Вена аз соли 1975; 

 

@110.Ҳуқуқи консулӣ чист? 

$A) Ҳуқуқи консулӣ ҳамчун яке аз соҳаҳои ҳуқуқи байналхалқӣ аз маҷмӯи 

меъёрҳо ва принсипҳои байналхалқие иборат мебошад, ки тартиби ташкил 

ва фаъолияти муассисаҳои консулӣ, инчунин мақом ва функсияҳои 

консулонро танзим менамояд; 

$B) Ҳуқуқи консулӣ ҳамчун яке аз соҳаҳои ҳуқуқи байналхалқӣ аз маҷмӯи 

меъёрҳо ва принсипҳои байналхалқие иборат мебошад, ки тартиби ташкил 

ва фаъолияти муассисаҳои консулӣ, инчунин мақом ва функсияҳои 

консулонро танзим наменамояд; 

$C) Ҳуқуқи консулӣ ҳамчун яке аз соҳаҳои ғайри ҳуқуқи байналхалқӣ аз 

маҷмӯи меъёрҳо ва принсипҳои байналхалқие иборат мебошад, ки тартиби 

ташкил ва фаъолияти муассисаҳои консулӣ, инчунин мақом ва функсияҳои 

консулонро танзим менамояд; 

$D) Ҳуқуқи консулӣ ҳамчун яке аз соҳаҳои ҳуқуқи байналхалқӣ аз маҷмӯи 

меъёрҳо ва принсипҳои байналхалқие иборат намебошад, ки тартиби 

ташкил ва фаъолияти муассисаҳои консулӣ, инчунин мақом ва функсияҳои 

консулонро танзим менамояд; 

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд; 

 

@111.Кадом санад сарчашмаи асосии ҳуқуқи консулӣ дониста мешавад? 

$A) Аҳдномаи Вена оид ба муносибатҳои консулӣ аз 24 апрели соли 1963; 

$B) Ковенсияи Каракаси оид ба функсияҳои консулӣ аз соли 1911; 

$C) Ковенсияи Гавана доир ба мансабдорони консулӣ аз 20 феврали соли 

1928; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@112.Аҳдномаи Вена оид ба муносибатҳои консулӣ аз 24 апрели соли 

1963 танзимкунандаи кадом масоил мебошад? 
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$A) муносибатҳои консулӣ, функсияи консулӣ, дараҷаҳои консулӣ, 

тартиби таъин кардани сардор ва аъзоёни муассисаҳои консулӣ, инчунин 

масунияту имтиёзҳои консулиро танзим менамояд; 

$B) Аҳднома тамоми масъалае, ки ба муносибатҳои консулӣ дахл дорад 

танзим мекунад; 

$C) Аҳднома танҳо масъалаҳои барқарор кардани муносибатҳои консулиро 

ба танзим медарорад; 

$D) Аҳднома масъалаҳои барқарор кардани муносибатҳои консулӣ, 

функсияҳои консулирофаро мегирад; 

$E) Аҳднома ягон масъаларо ба танзим намедарорад; 

 

@113.Ҳуқуқи консулӢ ин соҳа ё падидаи ҳуқуқи байналхалқи маҳсуб 

меёбад? 

$A) ҳуқуқи консулӣ падида набуда, яке аз соҳаҳои асосии ҳуқуқи 

байналхалқӣ ба ҳисоб меравад; 

$B) ҳуқуқи консулӣ ин ҳамчун як падида дар ҳуқуқи байналхалқӣ ба ҳисоб 

меравад; 

$C) ҳуқуқи консулӣ ҳам падида ва ҳам соҳаи ҳуқуқи байналхалқӣ ба ҳисоб 

меравад; 

$D) ҳуқуқи консулӣ на падида ва на соҳаи ҳуқуқи байналхалқӣ ба ҳисоб 

меравад; 

$E) ҷавобҳои овардашуда нодуруст; 

 

@114.Ҳуқуқи кушодани муассисаи консулӣ дар ҳудуди давлати хориҷӣ ба 

ваколати кӣ маҳсуб меёбад? 

$A) Ҳуқуқи кушодани муассисаи консулӣ дар ҳудуди давлати хориҷӣ ба 

ваколати ҳар як давлат маҳсуб меёбад; 
$B) Ҳуқуқи кушодани муассисаи консулӣ дар ҳудуди давлати хориҷӣ ба 

ваколати ҳар як ҳукумати давлат маҳсуб меёбад; 
$C) Ҳуқуқи кушодани муассисаи консулӣ дар ҳудуди давлати хориҷӣ ба 

ваколати ҳар як ВКХ- ии давлат маҳсуб меёбад; 
$D) Ҳуқуқи кушодани муассисаи консулӣ дар ҳудуди давлати хориҷӣ ба 

ваколати ҳар як президенти давлат маҳсуб меёбад; 
$E) Ҳуқуқи кушодани муассисаи консулӣ дар ҳудуди давлати хориҷӣ ба 

ваколати ҳар як парламенти давлат маҳсуб меёбад; 
 

115.Экзекватура чист? 

$A) Экзекватура амали давлати будубош мебошад, ки бо он ба таври қатъӣ 

сарвари муассисаи консулӣ барои иҷроиши функсияҳои расмӣ консулӣ дар 

давлати будубош иҷозат дода мешавад; 

$B) Экзекватура амали давлати меҳмон мебошад, ки бо он ба таври қатъӣ 

сарвари муассисаи консулӣ барои иҷроиши функсияҳои расмӣ консулӣ дар 

давлати будубош иҷозат дода мешавад; 
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$C) Экзекватура амали давлати будубош мебошад, ки бо он ба таври қатъӣ 

сарвари муассисаи консулӣ барои иҷроиши функсияҳои расмӣ консулӣ дар 

давлати будубош иҷозат дода намешавад; 

$D) Экзекватура амали давлати будубош мебошад, ки бо он ба таври қатъӣ 

сарвари муассисаи консулӣ барои иҷроиши функсияҳои ғайрирасмӣ 

консулӣ дар давлати будубош иҷозат дода мешавад; 

$E) Экзекватура амали давлати меҳмон мебошад, ки бо он ба таври қатъӣ 

сарвари муассисаи консулӣ барои иҷроиши функсияҳои расмӣ консулӣ дар 

давлати меҳмон иҷозат дода мешавад; 

 

@116.Муасcисаҳои мустақили консулиро ба чанд дараҷа тақсим 

мекунанд? 

$A) ба ду дараҷа тақсим мекунанд: 1) консулгариҳои генералӣ, 2) 

консулгариҳо; 

$B) ба чаҳор дараҷа тақсим мекунанд: 1) консулгариҳои генералӣ, 2) 

консулгариҳо, 3) ноиби- консулгариҳо, 4) агентҳои консулӣ; 

$C) ба се дараҷа тақсим мекунанд: 1) консулгариҳои генералӣ, 2) 

консулгариҳо, 3) ноиби- консулгариҳо; 

$D) ба якчанд дараҷа тақсим мекунанд; 

$E) ба ягон дараҷа тақсим намекунанд; 

 

@117.Вобаста аз дараҷаҳои муассисаҳои консулгарӣ сарварони онҳо ба 

чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд? 

$A) ба чаҳор гурӯҳ: 1. консулӣ генералӣ 2. консул, 3. ноиб- консул, 4. 
агенти консулӣ; 

$B) ба як гурӯҳ: 1) консулӣ генералӣ; 

$C) ба се гурӯҳ: 1) консулӣ генералӣ 2) консул, 3) ноиб- консул; 

$D) ба ду гурӯҳ: 1) консулӣ генералӣ 2) консул; 

$E) сарварони консулгарӣ гурӯҳи муайян надоранд; 

 

@118.Корманди муассисаи консулӣ ки ба ҳисоб меравад? 

$A) “Корманди муассисаи консулӣ”- шахсеро меноманд, ки дар муассисаи 

консулӣ ба иҷрои вазифаҳои маъмурӣ техникӣ ва ё хадамоти муассисаи 

консулӣ машғул аст; 
$B) “Корманди муассисаи консулӣ”- на ҳар шахсеро меноманд, ки дар 

муассисаи консулӣ ба иҷрои вазифаҳои маъмури ё техники ва ё хадамоти 

муассисаи консулӣ машғул аст; 

$C) “Корманди муассисаи консулӣ”- он шахсеро меноманд, ки дар 

муассисаи консулӣ ба иҷрои вазифаҳои маъмури ё техники ва ё хадамоти 

муассисаи консулӣ машғул нест; 
$D) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 
$E) ҷавобҳои овардашуда дурустанд; 
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@119. Дипломатия ин: 

$A) фаъолияти расмии сарони давлатҳо, ҳукуматҳо ва мақомоти махсуси 

равобити хориҷӣ баҳри татбиқи ҳадаф ва сиёсати хориҷии кишвар 

мебошад; 

$B) фаъолияти расмии ҳукумат ва мақомоти махсуси равобити хориҷӣ 

баҳри татбиқи ҳадаф ва сиёсати хориҷии кишвар мебошад; 

$C) фаъолияти расмии танҳо сарвари давлат баҳри татбиқи ҳадаф ва 

сиёсати хориҷии кишвар мебошад; 

$D) фаъолияти расмии мақомоти махсуси равобити хориҷӣ баҳри татбиқи 

ҳадаф ва сиёсати хориҷии кишвар мебошад; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@120.Муовинони вазири корҳои хориҷии ҶТ аз ҷониби кӣ ба вазифа таъин 

ва озод карда мешаванд? 
$A) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди вазир; 

$C) Сарвазир; 

$D) Маљлиси Олї; 

$E) Вазири корҳои хориҷӣ; 

 

@121.Ба низоми Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил 

мешаванд: 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дурурст; 

$B) намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулгариҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар хориҷи кишвар; 

$C) мақомоти минтақавӣ – намояндагиҳои Вазорат дар қаламрави 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) намояндагиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди ташкилотҳои 

байналмилалӣ; 

$E) ҳамааш нодурустанд; 

 

@122.Таҳияи стратегияи умумии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва пешкаш намудани пешниҳодҳои мувофиқ ба Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон? 

$A) вазифаи вазорат; 

$B) низоми вазорат; 

$C) ҳуқуқи вазорат; 

$D) ваколати вазорат; 

$E) уҳдадории вазорат; 

 

@123 Фаъолияти дипломатии хориљиро кадом маќомоти давлат назорат ва 

пайгири менкунад? 

$A) Вазорати корњои хориљї; 
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$B) Маљлиси олї; 

$C) Президент; 

$D) Сарвазир; 

$E) ҳамааш нодурустанд; 

@124.Ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар? 

$A) вазифаи вазорат; 

$B) ҳуқуқи вазорат; 

$C) низоми вазорат; 

$D) ваколати вазорат; 

$E) уҳдадории вазорат; 

 

@125.Роҳбарӣ намудани фаъолияти намояндагиҳои дипломатӣ ва 

консулии ҶТ дар хориҷи кишвар ва намояндагиҳои ҶТ дар назди 

ташкилотҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ: 

$A) вазифаи вазорат; 

$B) ваколати вазорат; 

$C) ҳуқуқи вазорат; 

$D) низоми вазорат; 

$E) уҳдадории вазорат; 

 

@126.Баррасии масъалаҳо оид ба вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар 

қаламрави ҶТ: 

$A) вазифаи вазорат; 

$B) ваколати вазорат; 

$C) ҳуқуқи вазорат; 

$D) низоми вазорат; 

$E) уҳдадории вазорат; 

 

@127.Ҷамъбаст ва таҳияи пешниҳодҳо барои такмили қонунгузорӣ дар 

соҳаи муносибатҳои байналмилалӣ: 

$A) вазифаи вазорат; 

$B) ваколати вазорат; 

$C) ҳуқуқи вазорат; 

$D) низоми вазорат; 

$E) уҳдадории вазорат; 

 

@128.Иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистонро СММ, САҲА, ИДМ ва дигар 

ташкилотҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ бањри баланд бардоштани 

нақши Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун узви ҷомеаи ҷаҳонӣ таъмин 

менамояд? 

$A) вазифаи вазорат; 

$B) ваколати вазорат; 
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$C) ҳуқуқи вазорат; 

$D) низоми вазорат; 

$E) уҳдадории вазорат; 

 

@129.Воҳидҳои сохтории Вазорат аз чӣ иборат мебошанд? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) шӯъбаҳо; 

$C) раёсатҳо; 

$D) департаменҳо; 

$E) сарраёсат; 

 

@130.Ба фаъолияти Вазорат роҳбарӣ намуда, низомномаҳои воҳидҳои 

сохтории дастгоҳи марказии Вазоратро тасдиқ менамояд, салоҳияти 

шахсони мансабдори Вазоратро муайян менамояд? 

$A) Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@131.Ҷамъбаст ва натиҷаи ҳамаи суҳбатҳо дар ҳуҷҷати махсус сабт 

мегардад? 

$A) «рузномаи дипломат»; 

$B) «ҳуҷҷати дипломат»; 

$C) «суҳбати дипломатӣ»; 

$D) «сабти суҳбат»; 

$E) «суҳбатҳои ташрифоти»; 

 

@132.Дар тӯли сол сафорат на камтар аз … мактуби сиёсӣ ирсол 

менамояд: 

$A) на камтар 3; 

$B) на камтар 2; 

$C) на камтар 1; 

$D) 4 на камтар; 

$E) 5 на камтар; 

 

@133.Ин ҳуҷҷати амиқи таҳлилӣ буда, дар он моҳияти раванду ҳодисаҳои 

ба вуқӯъ омада, таҳлил ва густариши эҳтимолии онҳоро инъикос 

менамояд: 

$A) мактуби сиёсӣ; 

$B) ҳисоботи солонаи сиёсӣ; 

$C) иттилооти мухтасар; 
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$D) тавсифномаи сиёсӣ; 

$E) маълумотнома; 

 

@134.Ин навъи ҳуҷҷатҳо метавонанд, ки маълумотҳои оморӣ, фишурдаи 

ҳуҷҷатҳои давлатии кишвари мизбонро фаро гирад: 

$A) иттилооти мухтасар; 

$B) мактуби сиёсӣ; 

$C) маълумотнома; 

$D) ҳисоботи солонаи сиёсӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@135.Ин намуди санади дипломатӣ аксаран ҳамчун муқаддимаи ҷанг 

баромад менамояд? 

$A) ултиматум; 

$B) меморандум; 

$C) мактуби шахсӣ; 

$D) мактуби сиёсӣ; 

$E) ёддошти хотиравӣ; 

 

@136.Ҳуҷҷати мазкур ба номи сарвари давлати қабулкунанда навишта 

шуда, ба ӯ супорида мешавад? 

$A) эътимоднома; 

$B) меморандум; 

$C) ултиматум; 

$D) мактуби сиёсӣ; 

$E) мактуби шахсӣ; 

 

@137.Бори аввал мафҳуми дипломатия ба маънои имрӯзааш кай мавриди 

истифода қарор гирифт? 

$A) соли 1645; 

$B) соли 1574; 

$C) соли 1841; 

$D) соли 1914; 

$E) соли 1648; 

 

@138.Муаллифи китоби машҳур бо номи «Дипломатя»; 

$A) Г. Киссинҷер; 

$B) Ж. Камбон; 

$C) Ф. Калер; 

$D) В. Попов; 

$E) Г. Николсон; 
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 @139.«Дипломатия истифодаи ақл ва одоби муомила барои пеш бурдани 

муносибатҳои расмӣ байни ҳукуматҳои давлатҳои мустақил ва боз ҳам 

мухтасартар, тақвият ва рушди корҳои байни давлатҳо бо василаҳои 

сулҳомез мебошад» Ба кӣ тааллуқ дорад? 

$A) Э. Сатоу; 

$B) Ф. Калер; 

$C) Ж. Камбон; 

$D) В. Попов; 

$E) Г. Николсон; 

 

@140.«Pacta sunt servanda». Чӣ маъно дорад? 

$A) Қарордодҳо бояд риоя шаванд; 

$B) Ҳама баробар нестанд; 

$C) Тақсим кун ва ҳукмронӣ намо; 

$D) Ҳама баробаранд; 

$E) Қарордодҳо риоя шаванд; 

 

@141.Вазифаҳои намояндагии дипломатӣ дар моддаи чанд «Эъломияи 

Вена дар бораи робитаҳои дипломатӣ» аз 18 апрели соли 1961 нишон дода 

шудааст? 

$A) моддаи 3; 

$B) моддаи 2; 

$C) моддаи 1; 

$D) моддаи 4; 

$E) моддаи 8; 

 

@142.«Шахсияти намоянда (агент и дипломатӣ дахлнопазир аст» ? 

$A) моддаи 31 Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели 

соли 1961; 

$B) моддаи 24 Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели 

соли 1961; 

$C) моддаи 23 Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели 

соли 1961; 

$D) моддаи 30 Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели 

соли 1961; 

$E) моддаи 32 Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели 

соли 1961; 

 

@143.«Бинои намояндагии дипломатӣ дахлнопазир аст»? 

$A) моддаи 22 Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели 

соли 1961; 

$B) моддаи 23 Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели 

соли 1961; 
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$C) моддаи 24 Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели 

соли 1961; 

$D) моддаи 25 Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели 

соли 1961; 

$E) моддаи 26 Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели 

соли 1961; 

 

@144.«Намояндаи дипломатӣ аз тамоми ӯҳдадориҳои давлатӣ ва меҳнатӣ 

озод буда, боғоҷи шахсии вай аз бозҷӯӣ ва тафтиш низ озод аст,…» ? 

$A) моддаи 23 Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели 

соли 1961; 

$B) моддаи 32 Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели 

соли 1961; 

$C) моддаи 24 Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели 

соли 1961; 

$D) моддаи 30 Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели 

соли 1961; 

$E) моддаи 31 Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели 

соли 1961; 

 

@145.Намояндагии муваққатие мебошад, ки як давлат бо мувофиқати 

давлати дигар ба он ҷо мефиристонад? 

$A) миссия махсус; 

$B) Ҳайати муваққатӣ; 

$C) Намояндагии муваққатӣ; 

$D) Намояндагии дипломатӣ; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@146.«Давлати қабулкунанда вазифадор нест, ки ба давлати фиристандаи 

сафир далелу сабаби рад кардани агреманро иттилоъ диҳад»? 

$A) моддаи 4 Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели 

соли 1961; 

$B) моддаи 3 Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели 

соли 1961; 

$C) моддаи 2 Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели 

соли 1961; 

$D) моддаи 5 Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели 

соли 1961; 

$E) моддаи 6 Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели 

соли 1961; 

 

@147.Г. Николсон дипломатияи онҳоро «дипломатияи дукондорӣ» номида 

буд? 
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$A) Дипломатияи Британияи Кабирро; 

$B) Дипломатияи Олмонро; 

$C) Дипломатияи Амрикоро; 

$D) Дипломатияи Фаронсаро; 

$E) Дипломатияи Чинро; 

 

@148.Форин Офис чунин мешуморад, ки ҳамсарони дипломатҳо бояд: 

$A) ҳамеша дар паҳлуи шавҳарашон бошанд; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$C) доимо хушҳол бошанд; 

$D) рӯҳбаланд ва табассум бар лабу боназокат бошанд; 

$E) ҳамеша хушсарулибос бошанд; 

 

@149.Ба ҳукумати намояндагони якчанд кишвар ба мақсади ифодаи 

мулоҳизаҳои муттафикона фиристода мешавад? 

$A) ёддошти дастаҷамъӣ; 

$B) ёддошти шахсӣ; 

$C) ёддошти тафоҳум; 

$D) мактуби сиёсӣ; 

$E) ёддошти хотиравӣ; 

 

@150.Одатан дар ин навъи њуљљат ҷанбаи амалӣ ва ё ҳуқуқии ягон 

масъалаи байналхалќї ќайд мегардад? 

$A) меморандум; 

$B) ултиматум; 

$C) ёддошти тафоҳум; 

$D) мактуби сиёсӣ; 

$E) ёддошти хотиравӣ; 

 

@151.Аслан талаботи котеонаи як кишварро ба кишвари дигар баён 

менамояд? 

$A) ултиматум; 

$B) меморандум; 

$C) ёддошти тафоҳум; 

$D) мактуби сиёсӣ; 

$E) ёддошти хотиравӣ; 

 

@152.Ин намуди санади дипломатӣ аксаран ҳамчун муқаддимаи ҷанг 

баромад менамояд? 

$A) ултиматум; 

$B) меморандум; 

$C) мактуби шахсӣ; 
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$D) мактуби сиёсӣ; 

$E) ёддошти хотиравӣ; 

 

@153.Ҳуҷҷати мазкур ба номи сарвари давлати қабулкунанда навишта 

шуда, ба ӯ супорида мешавад? 

$A) эътимоднома; 

$B) меморандум; 

$C) ултиматум; 

$D) мактуби сиёсӣ; 

$E) мактуби шахсӣ; 

 

@154.«Шахсияти намоянда (агент)-и дипломатӣ дахлнопазир аст» дар 

кадом моддаи Эломияи Вена 1961 омадааст? 

$A) моддаи 31 Эъломияи Вена; 

$B) моддаи 24 Эъломияи Вена;  

$C) моддаи 23 Эъломияи Вена; 

$D) моддаи 30 Эъломияи Вена; 

$E) моддаи 32 Эъломияи Вена; 

 

@155.«Бинои намояндагии дипломатӣ дахлнопазир аст» дар кадом моддаи 

Эломияи Вена 1961 омадааст? 

$A) моддаи 22 Эъломияи Вена; 

$B) моддаи 23 Эъломияи Вена; 

$C) моддаи 24 Эъломияи Вена; 

$D) моддаи 25 Эъломияи Вена; 

$E) моддаи 26 Эъломияи Вена; 

  

@156.«Намояндаи дипломатӣ аз тамоми ӯҳдадориҳои давлатӣ ва меҳнатӣ 

озод буда, боғоҷи шахсии вай аз бозҷӯӣ ва тафтиш низ озод аст,…» дар 

кадом моддаи Эломияи Вена 1961 омадааст? 

$A) моддаи 23 Эъломияи Вена; 

$B) моддаи 32 Эъломияи Вена; 

$C) моддаи 24 Эъломияи Вена; 

$D) моддаи 30 Эъломияи Вена; 

$E) моддаи 31 Эъломияи Вена; 

 

@157.«Дипломат бояд риояи ќонун, қоида ва тартиботи кишвари 

ќабулкунандаро эҳтиром намояд» дар кадом моддаи Эломияи Вена 1961 

омадааст? 
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$A) моддаи 41 Эъломияи Вена; 

$B) моддаи 31 Эъломияи Вена; 

$C) моддаи 40 Эъломияи Вена; 

$D) моддаи 30 Эъломияи; 

$E) моддаи 42 Эъломияи Вена; 

 

@158.Зимни маросими супоридани эътимодномањои сафирони 

кишварњои хориљї ба Президенти ҶТ кињо аз љонгиби дасгоњи давлатї 

иштирок мекунанд: 

$A) Вазири корҳои хориҷӣ (аз тарафи рост) ва Ёрдамчии Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ (аз тарафи 

чап); 

$B) Вазири корҳои хориҷӣ (аз тарафи чап) ва Ёрдамчии Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ (аз тарафи 

рост); 

$C) Сардори раёсати ташрифоти давлатии Вазорати корҳои хориҷӣ (аз 

тарафи рост) ва Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ (аз тарафи чап); 

$D) Вазири корҳои хориҷӣ (аз тарафи чап) ва Сардори раёсати ташрифоти 

давлатии Вазорати корҳои хориҷӣ (аз тарафи рост); 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@159.«Давлати қабулкунандаро лозим аст хамаи имконотро барои ичрои 

вазифањои намояндаги фарохам оваранд» дар кадом моддаи Эломияи Вена 

1961 омадааст? 

$A) моддаи 25 Эъломияи Вена; 

$B) моддаи 26 Эъломияи Вена; 

$C) моддаи 24 Эъломияи Вена; 

$D) моддаи 27 Эъломияи Вена; 

$E) моддаи 28 Эъломияи Вена; 

 

@160.муваққатие мебошад, ки як давлат бо мувофиқати давлати дигар ба 

он ҷо мефиристонад? 

$A) миссия махсус; 

$B) Ҳайати муваққатӣ; 

$C) Намояндагии муваққатӣ; 

$D) Намояндагии дипломатӣ; 

$E) Њамаи ҷавобҳо нодуруст; 
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@161.«Давлати қабулкунанда вазифадор нест, ки ба давлати фиристандаи 

сафир далелу сабаби рад кардани агреманро иттилоъ диҳад» дар кадом 

моддаи Эломияи Вена 1961 омадааст? 

$A) моддаи 4 Эъломияи Вена; 

$B) моддаи 3 Эъломияи Вена; 

$C) моддаи 2 Эъломияи Вена; 

$D) моддаи 5 Эъломияи Вена; 

$E) моддаи 6 Эъломияи Вена; 

 

@162 Г. Николсон дипломатияи онҳоро «дипломатияи чанговарон» 

номида буд? 

$A) Дипломатияи Олмонро; 

$B) Дипломатияи Британияи Кабирро; 

$C) Дипломатияи Амрикоро; 

$D) Дипломатияи Фаронсаро; 

$E) Дипломатияи Чинро; 

 

@163.Шакли дигари паҳн намудани иттилоот ва фаъолияти иттилоотӣ–

фаҳмондадињї мебошад? 

$A) хулосаи матбуотӣ; 

$B) мукотибаи дохили идоравӣ; 

$C) тавсифнома; 

$D) шифрограмма; 

$E) мактуби сиёсӣ; 

 

@164.Аввалин рутбаҳои дипломатӣ кай пайдо шуданд? 

$A) Асри XIII; 

$B) Асри XII; 

$C) Асри XIV; 

$D) Асри XV; 

$E) Асри XVI; 

 

@165.Ба муассисаи консулӣ ҳуҷҷати расмӣ баҳри иҷрои фаъолият 

пешниҳод мегардад, чӣ ном дорад? 

$A) экзекватура; 

$B) патенти консулӣ; 

$C) витсе (ноиби) консулӣ; 

$D) округи консулӣ; 
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$E) легализатсияи консулӣ; 

 

@166.Тибқи Конститутсияи ҶТ муайян намудани самту мундариҷаи 

сиёсати хориҷии кишвар ба ӯҳдаи кӣ гузошта шудааст? 

$A) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@167.Нотаи вербалӣ аз чанд қисмат иборат аст? 

$A) аз 3 қисмат; 

$B) аз 2 қисмат; 

$C) аз 1 қисмат; 

$D) аз 4 қисмат; 

$E) аз 5 қисмат; 

 

@168.Тибќи маълумотҳои ЭЮ Сатоу дар Англия бори аввал мафҳуми 

«дипломатия» дар соли … мавриди истифода қарор гирифт? 

$A) 1843; 

$B) 1645; 

$C) 1574; 

$D) 1789; 

$E) 1914; 

 

@169.Патенти консулї ин: 

$A) Њуљљатест, ки аз љониби маќомоти ваколатдори равонкунанда дода 

мешавад ва он далели таъин кардани шахси дахлдорро ба њайси сарвари 

муассисаи мустаќили консулї тасдиќ мекунад; 

$B) Ин њуљљат оиди эътироф кардани сардори муассисаи консулгарї аз 

љониби кишвари будубош; 

$C) Ин иљозат барои иљро кардани функсияи консулї дар минтаќаи 

консулї; 

$D) Њуљљат дар хусусї додани масунияту имтиёзњо ба кормандони 

муассисаи консулї; 

$E) Тартиби деклоратсия кардани моли муассисаи консулї барои 

истифодаи расмии таъингардида; 

 

@170.Конвенсия оиди муносибатњои консулї иборат аз: 

$A) 5 боб ва 79 модда; 
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$B) 5 боб ва 76 модда; 

$C) 5 боб ва 51 модда; 

$D) 6 боб ва 79 модда; 

$E) 4 боб ва 76 модда; 

 

@171.Атташе: 

$A) Вазифа ё рутбаи хурди корманди дипломатї; 

$B) Мушовири сафир; 

$C) Сарвари вакилони давлатњо дар конфронсњои байналхалќї; 

$D) Корманди масъули намояндагии дипломатї; 

$E) Шахсе, ки бозомўзиро дар намояндагии дипломатї мегузарад; 

 

@172.Низомномаи тартиби додани рутбањои дипломатї ќабул шудааст? 

$A) 25 апрели 2007; 

$B) 25 апрели соли 2004; 

$C) 25 апрели соли 2008; 

$D) 24 апрели соли 2002; 

$E) 24 апрели соли 2001; 

 

@173.Меморендум: 

$A) Одатан дар ин навъи ҳуљљат чанбаи амали ва ё ҳуќуќии ягон масъалаи 

байналмилаи кайд мегардад; 

$B) Навъи шартномаи байналхалќї мебошад, ки дар ин ё он соњаи махсус 

аз рўи як ќатор масъалањо баста шудааст; 

$C) Навъи мукотиботи дипломатиест, ки барои муњокима ва халли доираи 

васеъи масъалањои расмї истифода мешавад; 

$D) Њуљљати дипломатие мебошад, ки дар он љанбањои воќеии масъалаи 

байналхалќї муфассал ифода гардида; 

$E) Њуљљати дипломатие мебошад, ки барои баррасии масъалањои 

марбут ба мукотиботи расми байни кишварњои манфиатдор истифода 

бурда мешавад; 

 

@174.Унсурњои миссияњои махсус: 

$A) Намояндагї, муваќќатї, мушахаc- маќсаднок; 

$B) Намояндагї, муваќќатї, мушахас- маќсаднок, расмї; 

$C) Расмї, доимї; 

$D) Фаъолияти расмї, бисёртара; 

$E) Дуљониба, намояндагї; 

 

@175.Дар Љумњурии Тољикистон сарони намояндагињои дипломатиро 

дар давлатњои хориљї ва ташкилотхои байналмилали кадом маќомот таин 

ваозод мекунад: 
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$A) Президент; 

$B) Сарвазир; 

$C) Маљлиси миллии Маљлиси Олї; 

$D) Вазири корњои хориљї; 

$E) Маљлиси намояндагони Маљлиси Олї; 

 

@176.Шахсоне, ки дар намояндагии дипломатї хизматрасонии техникиро 

иљро мекунанд: 

$A) Муталиќ ба хайати хизматии сафорат мебошанд; 

$B) ба кормандони хизмати дипломатї таалуќ надорад; 

$C) Ба хизмати давлатї мањсуб меёбанд; 

$D) Шахси мансабдори давлатї мебошад; 

$E) Корманди маќомоти њокимияти иљроия мебошад; 

 

@177.Мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати 

дипломатї» кормандони хизмати дипломатї муддати чанд сол як маротиба 

аз аттестатсияи хизмати мегузаранд: 

$A) Муддати 3 сол як маротиба; 

$B) Муддати 1 сол як маротиба; 

$C) Муддати 5 сол як маротиба; 

$D) Муддати 1,5 сол як маротиба; 

$E) Муддати 4 сол як маротиба; 

 

@178.Ба татбиќи сиёсати хориљї дар Љумњурии Тољикистон кї роњбарї 

менамояд: 

$A) Вазири корњои хориљї; 

$B) Президент; 

$C) Раиси Маљлиси миллии Маљлиси Олии ЉТ; 

$D) Њукумати ЉТ; 

$E) Хамаи чавобхо дурустанд; 

 

@179.Аз кадом лањза сардори муассисањои консулї дар давлати хориљї ба 

иљрои вазифањои худ шурўъ мекунад: 

$A) Аз ваќти гирифтани экзекватура; 

$B) Аз лањзаи гирифтани патенти консулї; 

$C) Аз лањзаи ба кишвари будубош омадани консул; 

$D) Аз лањзаи равон кардани патенти консули ба маќомоти ваколатдори 

кишвари будубош; 

$E) Аз лањзаи кушодани муассисаи консулї дар минтаќаи консулии 

кишвари будубош; 

 

@180.Њайати намояндагии дипломатї: 

$A) хайати дипломатї, њайати маъмурї- техникї, њайати хизматрасонї; 
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$B) Кормандони дипломатї, њайати маъмурї- техникї, њайати 

хизматрасонї; 

$C) Кормандони хизмати дипломатї, кормандони маъмурї, њайати техникї, 

њайати хизматрасонї; 

$D) Намояндагони дипломатї, намояндагони маъмурї- техникї, 

намояндагони хизматрасонї; 

$E) Шахсони мансабдори дипломатї, кормандони маъмурї- техникї, 

хизматчиёни давлатї; 

 

@181.Вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон аз љониби ки 

таъин ва озод карда мешавад: 

$A) Президент; 

$B) Президент бо ризоияти Маљлиси миллї; 

$C) Президент бо ризоияти Маљлиси намояндагон; 

$D) Парламент; 

$E) Сарвазир; 

 

@182.Воњидњои сохтории Вазорати корњои хориљии Љумњурии 

Тољикистон иборат аст: 

$A) Намояндагињои дипломатї, муассисањои консулї, намояндагињои 

Љумњурии Тољикистон дар назди ташкилотњои байналхалќї; 

$B) Намояндагињои дипломатї ва муассисањои консулгарињои Љумњурии 

Тољикистон дар давлатњои хориљї; 

$C) Департаментњо ва раёсатњои марзї, соњавї ва маъмурї; 

$D) Раёсатњо, намояндагињои дипломатї, муассисањои консулгарињо; 

$E) Департаментњо, шўъбањо ва маќомоти минтаќавї; 

 

@183.Таъйиди консулї: 

$A) Муайян сохтан ва гувоњи додани имзоњои асли дар санад ва 

њуљљатњое, ки аз њокимияти кишвари будубош бармеояд ва мутобиќати 

ин њуљљатњо бо ќонунњои ин кишвар; 

$B) Вазифаи консул оид ба масъалањои раводид; 

$C) Вазифаи консул оиди баќайдгирии санадњои њолати шањрвандї; 

$D) Вазифаи консул оид ба масъалањои шањрвандї; 

$E) Вазифаи консул оиди иљрои амалњои нотариалї; 

 

@184.Кадом кишварњо њуќуќи таъсис додани намояндагињои доимиро 

дар назди ташкилотњои байналхалќї: 

$A) Кишварњое, ки узви ташкилоти байналхалќї мебошанд; 

$B) Кишварњое, ки ба раванд (рафт) ва натиљаи фаъолияти ташкилотњои 

байналхалќї манфиатдор мебошанд; 

$C) Тамоми субъктњои њуќуќи байналхалќї; 
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$D) Кишварњое, ки сиёсати сўлњљўёнаро пеша мебаранд; 

$E) Кишварњои эътирофгардида; 

 

@185.Маќомоти равобити беруна: 

$A) Низоми маќомоти давлатие мебошад, ки бо ёрии он давлат алоќаи 

расмии худро бо дигар давлатњо ва ташкилотњои байналхалќї ба амал 

мебарорад; 

$B) Маќомоти њакимияти давлатие мебошад, ки иљрои шартномаи 

байналхалќиро таъмин менамояд; 

$C) Маќомоти њокимияти иљроия буда, гузаронидани гуфтушунид ва 

имзо намудани шартномањои байналхалќиро дар муносибат ба дигар 

субъектњои њуќуќи байналхалќї таъмин менамояд; 

$D) Маќомоти давлатие мебошад, ки намояндагии давлатро дар 

муносибатњои байналхалќї таъмин менамояд; 

$E) Маќомоте, ки намояндагии давлатњоро дар њамаи масъалањо амалї 

менамояд; 

 

@186.Дар Љумњурии Тољикистон рутбањои дипломатии Сафири 

фавќулодда ва Мухтор Фиристодаи фавќулодда ва Мухтор аз љониби кї 

(кадом маќомот) дода мешавад: 

$A) Бо пешнињоди Вазири корњои хориљї аз љониби Президенти 

Љумњурии Тољикистон; 

$B) Аз љониби Вазири корњои хориљї; 

$C) Аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон; 
$D) Бо пешнињоди Вазири корњои хориљї аз љониби сарвазир; 
$E) Аз љониби аттестатсияи кормандони хизмати дипломатї; 

 

@187.Дар Чумњурии Тољикистон њангоми супоридани эътимоднома ба 

Президент кињо иштирок мекунанд? 

$A) Вазири корњои хориљї, мушовири давлатии Президент оид ба сиёсати 

хориљї; 
$B) Вазири корњои хориљї; 
$C) Вазири корњои хориљї, ёрдамчии Президенти ЉТ; 
$D) Вазири корњои хориљї, мушовири давлатии Президент оид ба сиёсати 

њуќуќї; 
$E) Вазири корњои хориљї ва Раиси Маљлиси Олии Чумњурии 

Тољикистон; 

 

@188.Низомномаи ВКХ ҶТ кай қабул шудааст? 
$A) 28 декабри соли 2006; 
$B) 26 январи соли 1995; 

$C) 30 июни соли 1999; 

$D) 28 декабри соли 2005; 
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$E) 30 июли соли 2006; 

 

@189.Оиномаи консулии ЧТ кай кабул шудааст? 

$A) 30 июли соли 1998; 

$B) 26 январи соли 1995; 

$C) 30 июни соли 1998; 

$D) 28 декабри соли 2006; 

$E) 30 июли соли 2006; 

 

@190.Оиномаи консулии ЧТ аз чанд фасл ва модда иборат аст? 

$A) аз 8 фасл 77 модда; 

$B) аз 6 фасл 87 модда; 

$C) аз 9 фасл 77 модда; 

$D) аз 8 фасл 88 модда; 

$E) аз 10 фасл 190 модда; 

 

@191.Аввалин нафаре ки дар таърих унвони консулро сохиб гашт, ки буд? 

$A) Напалён Бонапард; 

$B) Франсуа Де Каллер; 

$C) Гого Гроций; 

$D) Гарль Николсон; 

$E) Генри Кисинчер; 

 

@192.Конун «Дар бораи ташкили Комиссариати халкии корхои хоричии 

ЧСС Точикистон» кай кабул шудааст? 

$A) 29 июни 1944; 

$B) 29 июли 1944; 

$C) 30 декабри 1945; 

$D) 25 апрели 1995; 

$E) 29 майи 1944; 

 

@193.Аввалин ВКХ –и ҶССТ ки буд? 

$A) А,Ахмедов; 

$B) Р,Улчабоев; 

$C) Л,Каюмов; 

$D) Х,Зарифи; 

$E) Т,Назаров; 

 

@194.Эломияи миссия махсус кай ва дар кучо кабул шудааст? 

$A) 8 декабри соли 1969; 

$B) 10 декабри соли 1959; 

$C) 8 декабри соли 1985; 

$D) 8 декабри соли 1999; 
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$E) 8 декабри соли 1955; 

 

@195.Ризоияти кишвари мизбон барои таъини сафир чи ном дорад? 

$A) агреман; 

$B) акредитатсия; 

$C) аккорд; 

$D) конкордат; 

$E) конко; 

 

@196.Воситаи аз хама боэътимоди мукотибаи консули кадом аст? 

$A) алоќаи почта; 

$B) хизмати курерхои консули; 

$C) алоќаи рамзиирадиои; 

$D) алоќа; 

$E) гуфтуги телефони; 

 

@197.Шумора ва ҳайати мушовараи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз тарафи кӣ тасдиқ карда мешаванд? 

$A) Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Муовини якуми вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@198.Воҳидҳои сохтории Вазорат аз чӣ иборат мебошанд? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) шӯъбаҳо; 

$C) раёсатҳо; 

$D) КВД; 

$E) сарраёсат; 

 

@199.Дар тӯли сол сафорат на камтар аз … мактуби сиёсӣ ирсол 

менамояд? 

$A) 3; 

$B) 2; 

$C) 1; 

$D) 4; 

$E) 5; 

 

@200.Аслан талаботи қатъии як кишварро ба кишвари дигар баён 

менамояд? 
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$A) ултиматум; 

$B) меморандум; 

$C) ёддошти тафоҳум; 

$D) мактуби сиёсӣ; 

$E) ёддошти хотиравӣ; 

 

@201.Китоби Ҷон Вуд ва Жан Сере чӣ ном дорад? 

$A)“Маросим ва ташрифотҳои дипломатӣ; 

$B) “Маросимҳои дипломатӣ; 

$C) “Маросимҳои ташрифотӣ; 

$D) “Соз ва пирояи шоҳон; 

$E) “Ташрифоти дипломатӣ; 

 

@202.Барои оғози фаъолияти ҳайати дипломатӣ чӣ гуна ҳуҷҷат дархост 

мешавад? 

$A) Раводиди воридотӣ; 

$B) Раводид; 

$C) Корт; 

$D) Корти воридотӣ; 

$E) виза; 

 

@203.Зиёфатҳои рӯзонаро нишон диҳед? 

$A) нахорӣ, қадаҳи шомпон; 

$B) Чошт; 

$C) Five oclock; 

$D) Шом; 

$E) Қадаҳи май; 

 

@204.Зиёфатҳои шабонаро нишон диҳед? 

$A) Чошт, шом, журфикс,Аля фуршет, коктейл; 

$B) Қадаҳи май; 

$C) Қадаҳи шомпон; 

$D) Чошт; 

$E) Наҳорӣ; 

 

@205.Мутобиқи муқарароти ташрифотии ҶТ ҳангоми сафари расмӣ аз 

фурудгоҳ то қаторгоҳ сардори давлатро чанд мототсикл ҳамроҳӣ мекунад? 

$A) 12 мототсикл; 

$B) 10 мототсикл; 

$C) 9 мототсикл; 

$D) 5 мототсикл; 

$E) 4 мототсикл; 
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@206.Мартабаи раиси консулгариро аз кадом вақт муайян мекунанд? 

$A) Аз вақти ворид шудан ба кишвари мизбон; 

$B) Муайян намекунанд; 

$C) Аз вақти баромадан аз кишвараш; 

$D) Аз вақти ба консулгарӣ ворид шуданаш; 

$E) Аз вақти шурӯи кор; 

 

@207.Органҳои роҳбарикунандаи СММ кадомҳоянд? 

$A) Маҷмааи умумӣ, Шӯрои айният, Шӯрои иктисодӣ ва иҷтимоӣ, Шӯрои 

парасторӣ, Котибот; 

$B) Маҷмааи умумӣ; 

$C) Дастгоҳ, Шурои айният; 

$D) Шӯрои айният; 

$E) Котибот, маҷмааи умумӣ; 

 

@208.Ҳузури намояндагиҳои дипломатӣ аз кай сарчашма мегирад? 

$A) Аз асри XV, вақте ки гертсоги Миллан ба Флоренсия намояндагии 

доимии худро фиристод; 

$B) Аз асри XX; 

$C) Аз асри XII; 

$D) Аз асри XIX; 

$E) Аз асри XII; 

 

@209.Соли чанд гертсоги Миллан ба Флоренсия намояндагии доимии 

худро фиристод? 

$A) Соли 1446; 

$B) Соли 1500; 

$C) Соли 1909; 

$D) Соли 1450; 

$E) Соли 1451; 

 

@210.Баҳри танзими фаъолитяти сафирон ва мақоми онҳо чӣ таъсис дода 

шуд? 

$A) Ҷадвали рутбавӣ; 

$B) Намудҳои рутбаҳо; 

$C) Таъиннома; 

$D) Пурсишнома; 

$E) Даъватнома; 

 

@211.Кӣ аввалинбор “ҷадвали рутбавӣ” – ро таъсис дод? 

$A) Котиби ( масъули маросимҳо) Папаи Рим ( Юлиӣ II); 

$B) Шоҳи Фаронса; 

$C) Людовики XVIII; 
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$D) Бонапард Напалион; 

$E) СММ; 

 

@212.Ҷадвал рутбавӣ барои чӣ таъсис дода шуд? 

$A) Баҳри танзими фаъолияти сафирон ва мақоми онҳо; 

$B) Барои муҳимияташ; 

$C) Баҳри номуназзамии фаъолияти шоҳон; 

$D) Баҳрии фаъолияти касбии дпломатон; 

$E) Баҳри танзими мақоми консулҳои фахрӣ; 

 

@213.Мувофиқи “Ҷадвали рутбавӣ” кадом шоҳон (императорон) 

мақомҳои хосро соҳиб гаштанд? 

$A) Аввал императори Рим, баъд шоҳи Фаронса, Испания, Арагон, 

Португалия қарор доштанд Аввал шоҳи Фаронса, императори Рим, 

Талейран; 

$B) Талейран, Людовики XVI, императори Фаронса; 

$C) Португалия, Арагон, Финландия соҳиб шуданд; 

$D) Аввал Испания, баъд Исландия, Финландия; 

$E) Баҳри танзими мақоми консулҳои фахрӣ; 

 

@214.“Муқарарот оиди агентони дипломатӣ” – и конгресси Вена чанд сол 

фаъолият кард? 

$A) 150 сол; 

$B) 10 сол; 

$C) 20 сол; 

$D) 30 сол; 

$E) 160 сол; 

 

@215.Намояндагии дпломатӣ гуфта, шумо чиро мефаҳмед? 

$A) Намояндагии дипломатӣ- мақомоти давлатии сиёсати хориҷӣ 

мебошад, ки аз ҷониби намояндаи дипломатӣ роҳбарӣ карда мешавад; 

$B) Намояндагии дипломатӣ- намояндагии сатҳи олии кишварҳост; 

$C) Намояндагии дипломатӣ-мақомоти ғайридавлатӣ мебошад; 

$D) Намояндагии дипломатӣ- намояндагии ҶТ дар хориҷа мебошад; 

$E) Намояндагии сатҳи олӣ мебошад; 

 

@216.Роҳбари намояндагиро чӣ меноманд? 

$A) Дуайен Роҳбар; 

$B) Дуалист; 

$C) Роҳбари намояндагӣ; 

$D) Агриман; 

$E) Намояндагии сатҳи олӣ мебошад; 

 



48 

 

@217.Истолоҳи “дуайен” дар китоби асосҳои дипломатияи Мирзое Н., ва 

Шарипов А. дар қавсайн чигуна тарҷума шудааст? 

$A) Шайх- ус-суфаро; 

$B) Дуайен; 

$C) Роҳбари намояндагӣ; 

$D) Шайх; 

$E) Шайхи сафирон; 

 

@218.Кадом санҷишномаи байналхалқӣ ба танзими кишварҳо нисбатан 

муваффақ гардид? 

$A) “Муқарарот оиди агентони дипломатӣ”- Конгресси Вена; 

$B) Сулҳи Вестфал; 

$C) Мусолиҳаи сулҳи тоҷикон; 

$D) Чунин созишнома вуҷуд надорад; 

$E) Конгресси Ахен; 

 

@219.Ҷойи фахрии парчамгузорӣ кадом тараф аст? 

$A) Тарафи рост; 

$B) Тарафи чап; 

$C) Марказ; 

$D) Кунҷ; 

$E) Љойи муносиб; 

 

@220.Ҳангоми барафрохтани якчанд парчам ҷойи ифтихорӣ кадом тараф 

аст? 

$A) Марказ; 

$B) Тарафи рост; 

$C) Тарафи чап; 

$D) Ягон тараф; 

$E) Кунҷ; 

 

@221.Ташрифот- ин? 

$A) Маҷмӯи қавоид, одат, анъанот ва маросимҳое, ки хусусияти меъёрӣ 

умумиэътирофшудаи илтифотиро касб намудааст; 

$B) Маҷмӯи қойдаи рафтори дипломатон; 

$C) Кодекси одоби умумиэътирофшуда; 

$D) Қабули меҳмонони хориҷӣ мебошад; 

$E) Гусели меҳмонони хориҷӣ мебошад; 

 

@222.Pf чӣ маъно дорад? 

$A) Маънои “табрикот”-ро дорад; 

$B) Эҳсоси хушҳолӣ; 

$C) Маънои “таасуф”-ро дорад; 
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$D) Қаноатмандӣ; 

$E) Муаррифӣ; 

 

@223.Pr ки дар корти ташрифот оварда шудааст чӣ маъно дорад? 

$A) Изҳори сипос; 

$B) Маънои “хисси хамдардӣ”; 

$C) Маънои табрикоти наврӯзиро дорад; 

$D) Изҳори бадбинӣ; 

$E) Ҳеҷ маъноро; 

 

@224.Pf.N.A. чӣ маъно дорад? 

$A) Табрикоти солинавӣ; 

$B) Изҳори сипос; 

$C) Изҳори ғам; 

$D) Ҳисси нафрат; 

$E) Табрикоти наврӯзӣ; 

 

@225.Pf.c чӣ маъно дорад? 

$A) Қаноатмандӣ аз шиносоӣ; 

$B) Қаноатмандӣ; 

$C) Эҳтиром; 

$D) Табрикоти наврӯзӣ; 

$E) Табрикот; 

 

@226.Pp чӣ маъно дорад? 

$A) Муарифии ғойбона; 

$B) Эҳтиром; 

$C) Ҳамдардӣ; 

$D) Муаррифӣ; 

$E) Муаррифӣ худсарона; 

 

@227.Pp.c. чӣ маъно дорад? 

$A).Хайробод(ғоибона); 

$B) Хайробод; 

$C) Муарифӣ; 

$D) Изҳори хайр бод; 

$E) Ягон маъно надорад; 

 

@228.Зиёфати дипломатӣ “Чой” кай ва асосан барои киҳо баргузор 

мегардад? 

$A) Соати 16:00- 18:00 асосан барои занон; 

$B) Соати 9:00 барои мардон; 

$C) Соати 13:00 асосан барои дипломатон; 
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$D) Соати 14:00- 15:00 ва асосан барои кудакон; 

$E) Чунин зиёфат вуҷуд надорад; 

 

@229.Дар ташрифоти англисӣ зиёфати “Чой”- ро чӣ меноманд? 

$A) Five oclock; 

$B) Tea; 

$C) Tea oclock; 

$D) Six oclock; 

$E) Nine oclock; 

 

@230.Зиёфати дипломатӣ-“Чошт” дар кадом вақт баргузор мегардад? 

$A) Одатан соати 20:20 ё 20:30; 

$B) Одатан соати 10:00; 

$C) Соати 19:00- 20:30; 

$D) Соати 18:00- 19:00; 

$E) Соати 17:00; 

 

@231.Зиёфати “Қадаҳи шомпон” кай баргузор мегардад? 

$A) Тули як соат 12:00-13:00; 

$B) Тули ду соат 13:00-15:00; 

$C) Аз 12:00 то 15:00; 

$D) Соати 17:00; 

$E) Соати 10:00; 

 

@232.Pc.чӣ маъно дорад? 

$A) Изҳори ҳамдардӣ; 

$B) Изхори муҳаббат; 

$C) Ҳамдардии ғоибона; 

$D) Изҳори саломатӣ; 

$E) Ягон маъно надорад; 

 

 

@233.“Коктейл” ва “Аля-фуршет” дар кадом вақт мегузарад? 

$A) Ҳангоми шом баргузор шуда байни соатҳои 17:00 то 18:00 оғоз 

мешавад; 

$B) Соати 17:00- 19:00; 

$C) Соати 20:00- 21:00; 

$D) Соати 12:00- 15:00; 

$E) Соати 12:00- 12:30; 

 

@234.Зиёфати “Журфикс” аз тарафи кӣ баргузор мешавад? 

$A) Одатан онра ҳамсари вазири корҳои хориҷӣ, сафир ва шахси дигари 

расмӣ; 
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$B) Аз тарафи дилхоҳ шахс; 

$C) Аз тарафи дипломатҳо; 

$D) Одатан онро Вазири корҳои хориҷӣ мегузаронад; 

$E) Аз тарафи консули генералӣ; 

 

@235.“Журфикс” дар кадом вақт ва фасл баргузор мешавад? 

 $A) Дар ҳафтаи муайяни мавсими тирамоҳу зимистон; 

$B) Ҳафтаи тобистон; 

$C) Дар моҳи баҳор; 

$D) Дар тирамоҳ; 

$E) Дар зимистон; 

 

@236.Дар маросимҳои дипломатӣ Даъватнома чанд рӯз пештар ирсол 

мешавад? 

$A) 10-12 рӯз пештар; 

$B) 2 рӯз пештар; 

$C) 10 рӯз пештар; 

$D) 9 рӯз пештар; 

$E) 7 рӯз пештар; 

 

@237.Фарқият миёни маросими расмӣ аз ғайрирасмӣ дар чист? 

$A) Дар маросими расмӣ танҳо зан ё шавҳар, ки мақоми расмӣ доранд ва 

дар ғайрирасмӣ якҷоя ва мақом надоранд,меоянд; 

$B) Фарқият ин аст, ки яке расмӣ дигаре ғайри расмӣ; 

$C) Вобаста ба шӯҳрати меҳмонон; 

$D) Дар маросимҳои расми зан ё мард якҷоя дар ғайрирасмӣ танҳо меоянд; 

$E) Ягон фарқият нест; 

 

@238.Таъхир дар кадом намуди зиёфатҳо мумкин нест? 

$A) Дар зиёфатҳои бонишаст; 

$B) Дар зиёфатҳои бенишаст; 

$C) Дар зиёфатҳои расмӣ; 

$D) Дар зиёфатҳои ғайрирасмӣ; 

$E) Дар ягон зиёфат таъхир ҷоиз нест; 

 

@239.Зиёфатҳои бонишаст кадомҳоянд? 

$A) Наҳорӣ, чошт ва шом; 

$B) Ҳамаи анвои зиёфатҳо бонишастанд; 

$C) Наҳорӣ, қадаҳи шомпон; 

$D) Қадаҳи май; 

$E) Журфикс; 
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@240.“Дақиқият илтифоти шоҳон ва вазифаи ҳаммаи одамони нек 

мебошад”-ро кӣ гуфтааст? 

$A) Людовики XVII; 

$B) Бонапард Напалион; 

$C) Эмомалии Раҳмон; 

$D) Людовики V; 

$E) Куруши Кабир; 

 

@241.Дар кадом зиёфат хар замон омада, баъди ним соат рафтан мумкин 

аст? 

$A) Дар коктейл; 

$B) Дар ягон навъи зиёфат; 

$C) Дар шом; 

$D) Дар чошт; 

$E) дар 5oclock; 

 

@242.Шаклхои нутки расми кадомхоянд? 

$A) Дуруд ба мехмонони ифтихорӣ Мукаррароти умумие, ки омили 

мулокот гардидаанд; 

$B) Шакли дуруст ва шакли галат; 

$C) Пазирои ва хайрбод; 

$D) Дуруд, табрикот, хайрбод; 

$E) Таманиет ва шодбош; 

 

@243.Дар масъалаи нишаст дар зиёфатҳои дипломати афзалиятро киҳо 

соҳибанд? 

$A) Президент, сарвазир, вазири корхои хоричи; 

$B) Президентхо; 

$C) Сарвазирон; 

$D) Вазирони корхои хоричи; 

$E) Дипломатон, консулон; 

 

@244.Дар зиёфатхои дипломати мизхо бояд дар шакли кадом хуруф 

бошанд? 

$A) О,П,Ш,Т; 

$B) A,B,C; 

$C) Р,С,Т; 

$D) О,А,С; 

$E) П,К,Д; 

 

@245.Кадахе , ки махсус барои нушидани шароб аст чи ном дорад? 

$A) Рюмка; 

$B) Бакал; 
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$C) Чом; 

$D) Стакан; 

$E) Кадахча; 

 

@246.Хаммаи парчамхои кишвархои аъзои СММ бо кадом тартиб карор 

доранд? 

$A) Бо тартиби алифбои англиси аз чап ба рост; 

$B) Бо тартиби алифбои руси аз чап ба рост; 

$C) Бо тартиби муайян; 

$D) Бо тартиби чайдошта; 

$E) Аз рост ба чап; 

 

@247.Кортхои аккредитатсиони чанд навъ мешаванд? 

$A) Навъи A,D,S,HC ва O; 

$B) 2 навъ; 

$C) 3 навъ; 

$D) 6 навъ, A,B,C,D; 

$E) навъи O,U,D; 

 

@248.Корти навъи А ба мухлати то чанд сол дода мешавад? 

$A) То 3 сол; 

$B) То 7 сол; 

$C) То 5 сол; 

$D) То 1 сол; 

$E) Бе нишондоди мухлат; 

 

@249.Корти навъи D ба мухлати то чанд сол дода мешавад? 

$A) Аз 2 то 3 сол; 

$B) Аз 1 то 2 сол; 

$C) Ба мухлати 6 сол; 

$D) ба мухлати 6 мох; 

$E) Бе нишондоди мухлат; 

 

@250.Корти навъи S ба мухлати чанд сол дода мешавад? 

$A) Ба мухлати дар анкети ишорашуда, аммо назиеда аз 2 сол; 

$B) Аз 4 то 5сол; 

$C) Бе нишондоди мухлат; 

$D) Ба мухлати 4 сол; 

$E) Ба мухлати аз 6 то 8 мох; 

 

@251.Корти навъи НС ба мухлати то чанд сол дода мешавад? 

$A) Ба мухлати назиёда 2 сол; 

$B) То 3 сол; 
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$C) Аз 2 то 4 сол; 

$D) Ба мухлати аз 6 мох то 1 сол; 

$E) Бе нишондоди мухлат; 

 

@252.Корти навъи О ба мухлати то чанд сол дода мешавад? 

$A) Ба мухлати то 1 сол; 

$B) Бе нишондоди мухлат; 

$C) То 4 сол; 

$D) То 3 сол; 

$E) Ба мухлати то 3 солу 6 мох; 

 

@253.Да кунчи даъватнома чи навишта мешавад? 

$A) RSVP; 

$B) ВМКБ; 

$C) ADSHCO; 

$D) Хуш омадед; 

$E) Ҳеҷ чиз навишта намешавад; 

 

@254. Ҳуруфе, ки да кунчи даъватнома навишта мешавад ( RSVP) чӣ 

маъно дорад? 

$A) Хохиши ҷавоб; 

$B) Зуд биёед; 

$C) Бо эҳтиром; 

$D) ягон маъно надошта ба хотири накши хуб дар даъватнома чой дода 

шудааст; 

$E) Намедонам; 

 

@255.Ташрифот чи гуна калима буда чи маъно дорад? 

$A) Ташрифот аз калимаи араби шарафа гирифта шуда маьнояш омадан, 

ташриф овардан мебошад; 

$B) Ташрифот аз решаи калимаи шараф гирифта шуда маьнояш бошарафи, 

обруманди мебошад; 

$C) Ташрифот калимаи точики буда маьнои мехмониро дорад; 

$D) Хамаи чавобхо дурустанд; 

$E) Хамаи чавобҳо нодурустанд; 

 

@256.Аввал русум пайдо гаштааст ё ташрифот? 

$A) Русум пеш пайдо гаштааст; 

$B) Харду таърихан баробар; 

$C) Ташрифот пеш пайдо гаштааст; 

$D) Намедонам; 

$E) ҳаммааш дуруст; 
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@257.Тартиби ташрифот дар ахди кадим чи гуна буд; 

$A) Тартиби ба хар давлат хос, бонизом вале гайриумумиэьтироф; 

$B) Ба хамаи давлатхо баробар ва умумиэьтироф; 

$C) Ба хамаи давлатхо баробар вале гайри умумиэьтироф; 

$D) Меьёрхои дар асоси катори умумии давлатхо кабулгашта; 

$E) Меьёрхои умуман риоянашаванда; 

  

@258.Дар ахди кадим меьёрхои ташрифоти аз тарафи ки кабул карда 

мешуд? 

$A) Аз тарафи шох; 

$B) Аз тарафи вазирон; 

$C) Аз тарафи шурои дарбор; 

$D) Аз тарафи ходимони масьули ташрифот; 

$E) Аз тарафи хеч кас; 

 

@259.Вазифаи фанни маросим ва ташрифотие дипломати? 

$A) Омухтани тартиби дуруст амалияи баркарор кардани робитахои 

дипломатии; 

$B) Омузиши пурраи дипломатия бо тамоми нозукихо; 

$C) Тахлилу барраси холати сиёсии имруза ва вобаста ба он пешниход 

кардани лоихаи баьзе барнома; 

$D) Пурра ва ба таври дакик омухтани мехмонони воломаком; 

$E) Фанни мазкур баркароркунии робита бо созмонхои байналмилалиро 

дорад; 

 

@260.Мафхуми саромади чиро ифодаи мекунад? 

$A) Саромади тарзи тартиби чойгиркунии мехмонони воломаком дар 

чамомадхои дипломатии; 

$B) Саромади ин пешсафии( лидерии) давлат, дар арсаи байналмилалист; 

$C) Саромади намунаи олии дипломатия аст; 

$D) Саромади яке аз рукнхои асосии ташрифот мебошад; 

$E) Саромади ин пешсафии созмон мебошад; 

 

@261.Сабаби асосии дар дипломатия чори гаштани тартиби саромади? 

$A) Кашмакашихои намояндагони давлатхо барои ишголи чойи ифтихори; 

 $B) Зарурати иктисодии чомеа, дар асри lVl; 

$C) Бавучуд омадани созмонхои байналмилали, дар асри XVIII; 

$D) Аз тарафи Александри l кабул гардидани фармон оиди саромади; 

$E) намедонам; 

 

@262.Аввалин маротиба как масьалаи танзими расми ташрифоти ва 

таьсиси тартиби саромади ба вучуд омад; 

$A) Соли 1815 дар конгресси Вена; 
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$B) Соли 1646 баьди сулхи Вестфал; 

$C) Соли 1919 баьди чанги l- уми чахон; 

$D) Баьди шикасти Банапарт Наполеон; 

$E) Дар асрхои миёна баьди чангхои Салиби; 

 

@263.Аввлин маротиба кай рутбахои дипломатии умумиэьтироф кабул 

гардида? 

$A) Соли 1815 дар конгресси Вена; 

$B) Баьди ташкили Лигаи миллатхо дар соли 1919; 

$C) Соли 1945 баьди анчоми Чанги l-ми чахон; 

$D) Соли 1919 дар конференцияи сулхи Париж; 

$E) Соли 1921 дар конференцияи Генуя; 

 

@264.Дар Љумҳурии Тољикистон сарони намояндагиҳои дипломатиро дар 

давлатҳои хориљӣ ва ташкилотхои байналмилали кадом мақомот таин 

ваозод мекунад: 

$A) Президент Сарвазир; 

$B) Маљлиси миллии Маљлиси Олӣ; 

$C) Вазири корҳои хориљӣ; 

$D) Маљлиси намояндагони Маљлиси Олӣ; 

$E) Соли 1921 дар конференцияи Генуя; 

 

 

@265.Шахсоне, ки дар намояндагии дипломатӣ хизматрасонии техникиро 

иљро мекунанд: 

$A) Муталиқ ба хайати хизматии сафорат мебошанд; 

$B) ба кормандони хизмати дипломатӣ таалуқ надорад; 

$C) Ба хизмати давлатӣ маҳсуб меёбанд; 

$D) Шахси мансабдори давлатӣ мебошад; 

$E) Корманди мақомоти ҳокимияти иљроия мебошад; 

 

@266.Мувофиқи Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи хизмати 

дипломатӣ» кормандони хизмати дипломатӣ муддати чанд сол як маротиба 

аз аттестатсияи хизмати мегузаранд: 

$A) Муддати 3 сол як маротиба; 

$B) Муддати 1 сол як маротиба; 

$C) Муддати 5 сол як маротиба; 

$D) Муддати 1,5 сол як маротиба; 

$E) Муддати 4 сол як маротиба; 

 

@267.Ба татбиқи сиёсати хориљӣ дар Љумҳурии Тољикистон кӣ роҳбарӣ 

менамояд: 

$A) Вазири корҳои хориљӣ; 
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$B) Президент; 

$C) Раиси Маљлиси миллии Маљлиси Олии ЉТ; 

$D) Ҳукумати ЉТ; 

$E) Хамаи чавобхо дурустанд; 

 

@268.Аз кадом лаҳза сардори муассисаҳои консулӣ дар давлати хориљӣ ба 

иљрои вазифаҳои худ шурўъ мекунад: 

$A) Аз вақти гирифтани экзекватура; 

$B) Аз лаҳзаи гирифтани патенти консулӣ; 

$C) Аз лаҳзаи ба кишвари будубош омадани консул; 

$D) Аз лаҳзаи равон кардани патенти консули ба мақомоти ваколатдори 

кишвари будубош; 

$E) Аз лаҳзаи кушодани муассисаи консулӣ дар минтақаи консулии 

кишвари будубош; 

 

@269.Ҳайати намояндагии дипломатӣ: 

$A) хайати дипломатӣ, ҳайати маъмурӣ-техникӣ, ҳайати хизматрасонӣ; 

$B) Кормандони дипломатӣ, ҳайати маъмурӣ-техникӣ, ҳайати 

хизматрасонӣ; 

$C) Кормандони хизмати дипломатӣ, кормандони маъмурӣ, ҳайати 

техникӣ, ҳайати хизматрасонӣ; 

$D) Намояндагони дипломатӣ, намояндагони маъмурӣ-техникӣ, 

намояндагони хизматрасонӣ; 

$E) Шахсони мансабдори дипломатӣ, кормандони маъмурӣ-техникӣ, 

хизматчиёни давлатӣ; 

 

@270.Вазири корҳои хориљии Љумҳурии Тољикистон аз љониби ки таъин 

ва озод карда мешавад: 

$A) Президент; 

$B) Президент бо ризоияти Маљлиси миллӣ; 

$C) Президент бо ризоияти Маљлиси намояндагон; 

$D) Парламент; 

$E) Сарвазир; 

 

@271.Воҳидҳои сохтории Вазорати корҳои хориљии Љумҳурии 

Тољикистон иборат аст: 

$A) Намояндагиҳои дипломатӣ, муассисаҳои консулӣ, намояндагиҳои 

Љумҳурии Тољикистон дар назди ташкилотҳои байналхалқӣ; 

$B) Намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулгариҳои Љумҳурии 

Тољикистон дар давлатҳои хориљӣ; 

$C) Департаментҳо ва раёсатҳои марзӣ, соҳавӣ ва маъмурӣ; 

$D) Раёсатҳо, намояндагиҳои дипломатӣ, муассисаҳои консулгариҳо; 

$E) Департаментҳо, шўъбаҳо ва мақомоти минтақавӣ; 
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@272.Таъйиди консулӣ: 

$A)Муайян сохтан ва гувоҳи додани имзоҳои асли дар санад ва 

ҳуљљатҳое, ки аз ҳокимияти кишвари будубош бармеояд ва мутобиқати ин 

ҳуљљатҳо бо қонунҳои ин кишвар; 

$B) Вазифаи консул оид ба масъалаҳои раводид; 

$C) Вазифаи консул оиди бақайдгирии санадҳои ҳолати шаҳрвандӣ; 

$D) Вазифаи консул оид ба масъалаҳои шаҳрвандӣ; 

$E) Вазифаи консул оиди иљрои амалҳои нотариалӣ; 

 

@273.Кадом кишварҳо ҳуқуқи таъсис додани намояндагиҳои доимиро дар 

назди ташкилотҳои байналхалқӣ: 

 $A) Кишварҳое, ки узви ташкилоти байналхалқӣ мебошанд; 

$B)Кишварҳое, ки ба раванд (рафт) ва натиљаи фаъолияти ташкилотҳои 

байналхалқӣ манфиатдор мебошанд; 

$C) Тамоми субъктҳои ҳуқуқи байналхалқӣ; 

$D) Кишварҳое, ки сиёсати сўлҳљўёнаро пеша мебаранд; 

$E) Кишварҳои эътирофгардида; 

 

@274.Мақомоти равобити беруна: 

$A) Низоми мақомоти давлатие мебошад, ки бо ёрии он давлат алоқаи 

расмии худро бо дигар давлатҳо ва ташкилотҳои байналхалқӣ ба амал 

мебарорад; 

$B) Мақомоти ҳакимияти давлатие мебошад, ки иљрои шартномаи 

байналхалқиро таъмин менамояд; 

$C) Мақомоти ҳокимияти иљроия буда, гузаронидани гуфтушунид ва имзо 

намудани шартномаҳои байналхалқиро дар муносибат ба дигар субъектҳои 

ҳуқуқи байналхалқӣ таъмин менамояд; 

$D)Мақомоти давлатие мебошад, ки намояндагии давлатро дар 

муносибатҳои байналхалқӣ таъмин менамояд; 

$E) Мақомоте, ки намояндагии давлатҳоро дар ҳамаи масъалаҳо амалӣ 

менамояд; 

 

@275.Дар Љумҳурии Тољикистон рутбаҳои дипломатии Сафири 

фавқулодда ва Мухтор Фиристодаи фавқулодда ва Мухтор аз љониби кӣ 

(кадом мақомот) дода мешавад: 

$A) Бо пешниҳоди Вазири корҳои хориљӣ аз љониби Президенти 

Љумҳурии Тољикистон; 

$B) Аз љониби Вазири корҳои хориљӣ; 

$C) Аз љониби Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон; 

$D) Бо пешниҳоди Вазири корҳои хориљӣ аз љониби сарвазир; 

$E) Аз љониби аттестатсияи кормандони хизмати дипломатӣ; 
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@276.Дар Чумҳурии Тољикистон ҳангоми супоридани эътимоднома ба 

Президент киҳо иштирок мекунанд? 

$A) Вазири корҳои хориљӣ, мушовири давлатии Президент оид ба сиёсати 

хориљӣ; 

$B) Вазири корҳои хориљӣ; 

$C) Вазири корҳои хориљӣ, ёрдамчии Президенти ЉТ; 

$D) Вазири корҳои хориљӣ, мушовири давлатии Президент оид ба сиёсати 

ҳуқуқӣ; 

$E) Вазири корҳои хориљӣ ва Раиси Маљлиси Олии Чумҳурии 

Тољикистон; 

 

@277.Дар кадом асос намояндагии дипломатӣ созмон дода мешавад? 

$A)Дар асоси созиши байни давлатҳо баъди барқарор кардани 

муносибатҳои дипломатӣ созмон дода мешавад; 

$B) Дар асоси созиши роҳбарони давлатҳо баъди барқарор кардани 

муносибатҳои дипломатӣ созмон дода мешавад; 

$C) Дар асоси созиши байни ҳукуматҳо баъди барқарор кардани 

муносибатҳои дипломатӣ созмон дода мешавад; 

$D) Дар асоси созиш байни Вазоратҳои корҳои хориҷии давлатҳо баъди 

барқарор кардани муносибатҳои дипломатӣ созмон дода мешавад; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@278.Имрӯз Ватикан ки қароргоҳи марказии байналмилалии калисои 

католикӣ – Меҳроби муқаддас буда, бо чанд кишвари ҷаҳон муносибатҳои 

дипломатӣ дорад? 

$A) Бо 165 кишвар; 

$B) Бо 160 кишвар; 

$C) Бо зиёда аз 140 кишвар; 

$D) Бо 100 кишвар; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@279.Эътирофнамоии де-юре (de jre) ин: 

$A) Ин эътирофнамоии пурра ва мутлақ буда, одатан боиси барқарор 

кардани муносибатҳои сиёсӣ-дипломатӣ мегардад; 

$B) Ин эътирофнамоии пурра буда, одатан боиси барқарор кардани 

муносибатҳои сиёсӣ-дипломатӣ мегардад; 

$C) Ин эътирофнамоии пурра ва мутлақ буда, одатан боиси барқарор 

кардани муносибатҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ мегардад; 

$D) Ин эътирофнамоии пурра ва мутлақ буда, одатан боиси барқарор 

кардани муносибатҳои иҷтимоӣ ва идеологӣ мегардад; 

$E) Ин эътирофнамоии пурра ва мутлақ буда, одатан боиси барқарор 

кардани муносибатҳои сиёсӣ-низомӣ мегардад; 

@280.Эътирофнамоии де-факто ин:  
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$A) Ин эътирофнамоии маҳдуд ё нопурра буда, одатан хусусияти 

гузаришро дорад; Аслан эътирофнамоии де-факто боиси барқарор гаштани 

муносибатҳои тиҷоратию консулӣ байни кишварҳо мегардад; 

$B) Ин эътирофнамоии маҳдуд ё нопурра буда, одатан хусусияти 

гузаришро дорад; 

$C) Аслан эътирофнамоии де-факто боиси барқарор гаштани муносибатҳои 

тиҷоратию консулӣ байни кишварҳо мегардад; 

$D) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

 

  

  
 

 

 

  

 

 


