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@1.Иқтисоди миллӣ чист? 

$A) Ин маҷмўи соҳаҳои тавлидкунандаи маҳсулоти ҷамъиятӣ 

мебошад; 

$B) Соҳае мебошад, ки маҳсулот истеҳсол накарда, балки дар 

тақсимоти он ширкат меварзад; 

$C) Маҷмўи иқтисодиёти мамлакат буда, дар заминаи истиқлолияти 

сиёсӣ ва дигар унсурҳои пайвастаи давлати миллӣ ташаккул меёбад; 

$D) Ҳаҷми маҳсулоти миллӣ ва умуман натиҷаи фаъолияти иқтисоди 

миллиро нишон медиҳад; 

$E) Арзиши бозории мол ва хизматҳое мебошанд, ки шаҳрвандони 

кишвар дар дохил ва берун аз кишвар дар муддати як сол истеҳсол 

намудаанд; 

 

@2.Соҳаҳои иқтисоди миллиро муайян намоед? 

$A) Моддӣ ва ғайримоддӣ; 

$B) Дохилӣ ва беруна; 

$C) Истеҳсолӣ ва ғайристеҳсолӣ; 

$D) Истеъмолӣ ва ғайриистеъмолӣ; 

$E) Мураккаб ва ғайримуракаб; 

 

@3.Соҳаи истеҳсолӣ? 



  

$A) Дар заминаи истиқлолияти сиёсӣ ва дигар унсурҳои пайвастаи 

давлати миллӣ ташаккул меёбад; 

$B) Арзиши бозории мол ва хизматҳое мебошанд, ки шаҳрвандони 

кишвар дар дохил ва берун аз кишвар дар муддати як сол истеҳсол 

намудаанд; 

$C) Ин маҷмўи соҳаҳои тавлидкунандаи маҳсулоти ҷамъиятӣ ва 

зарурӣ мебошад; 

$D) Ҳаҷми маҳсулоти миллӣ ва умуман натиҷаи фаъолияти иқтисоди 

миллиро нишон медиҳанд; 

$E) Соҳае мебошад, ки маҳсулот истеҳсол накарда, балки дар 

тақсимоти он ширкат меварзад; 

 

@4.Соҳаи ғайристеҳсолӣ? 

$A) Ҳаҷми маҳсулоти миллӣ ва умуман натиҷаи фаъолияти иқтисоди 

миллиро нишон медиҳанд;  

$B) Арзиши бозории мол ва хизматҳое мебошанд, ки шаҳрвандони 

кишвар дар дохил ва берун аз кишвар дар муддати як сол истеҳсол 

намудаанд; 

$C) Соҳае мебошад, ки маҳсулот истеҳсол накарда, балки дар 

тақсимоти он ширкат меварзад; 

$D) Дар заминаи истиқлолияти сиёсӣ ва дигар унсурҳои пайвастаи 

давлати миллӣ ташаккул меёбад; 

$E) Ин маҷмўи соҳаҳои тавлидкунандаи маҳсулоти ҷамъиятӣ 

мебошад; 

 

@5.Таркиби иқтисоди миллиро муайян кунед? 

$A) Эсктенсиви, интенсиви ва омехта; 

$B) Аз рўи хароҷотҳо ва аз рўи даромадҳо;  

$C) Истеҳсолӣ, иҷтимоӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ; 

$D) Тақсимот ва хизматрасониҳои истеъмолӣ; 

$E) Омилхои арза,  такозо ва омилхои манфӣ; 

 

@6.Хислатҳои хоси иқтисоди миллиро муайян кунед? 

$A) Эсктенсиви, интенсиви ва омехта; 

$B) Аз рўи хароҷотҳо ва аз рўи даромадҳо; 

$C) Якпорчагӣ, иерархи, ҳамгироӣ; 

$D) Тақсимот,хизматрасониҳои истеъмолӣ; 

$E) Омилхои арза, омилхои такозо, манфӣ; 



  

 

@7.Хислати якпорчагии иқтисоди миллӣ___? 

$A) Сохторҳои дохилии он аз боло ба поён ҷойгир шудааст; 

$B) Қисматҳои дохилии иқтисоди миллӣ вуҷуд надорад; 

$C) Дар худ ягонагиву тамомиятро ифода мекунад; 

$D) Мувофиқи шаклҳои моликият ифода менамояд;  

$E) Вазифаи ягонаи иҷтимоӣ-иқтисодиро иҷрокунандааст; 

 

@8.Хислати иерархии иқтисоди миллӣ___? 

$A) Дар худ ягонагиву тамомиятро доро мебошад; 

$B) Дар худи қисматҳои дохилии иқтисоди миллӣ вуҷуд надорад; 

$C) Сохторҳои дохилии он аз боло ба поён ҷойгир шудааст; 

$D) Мувофиқи шаклҳои моликият ифода менамояд;  

$E) Вазифаи ягонаи иҷтимоӣ-иқтисодиро иҷрокунандааст; 

 

@9.Хислати ҳамгироӣ (интегративӣ)___? 

$A) Дар худ ягонагиву тамомиятро доро мебошад; 

$B) Сохторҳои дохилии он аз боло ба поён ҷойгир шудааст; 

$C) Дар худи қисматҳои дохилии иқтисоди миллӣ вуҷуд надорад; 

$D) Мувофиқи шаклҳои моликият ифода менамояд; 

$E) Вазифаи ягонаи иҷтимоӣ-иқтисодиро иҷрокунандааст; 

 

@10.Нишондиҳандаҳое, ки ҳаҷми маҳсулоти миллӣ ва умуман 

натиҷаи фаъолияти иқтисоди миллиро нишон медиҳанд? 

$A) Нишондиҳандаҳои микроиқтисодӣ; 

$B) Нишондиҳандаҳои мезоиқтисодӣ; 

$C) Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ;  

$D) Нишондиҳандаҳои мегаиқтисодӣ; 

$E) Нишондиҳандаҳои иқтисодӣ; 

 

@11.Арзиши бозории мол ва хизматҳое, ки шаҳрвандони кишвар 

дар дохил ва берун аз кишвар дар муддати як сол истеҳсол 

намудаанд?  

$A) ММД; 

$B) ДМ; 

$C) МММ; 

$D) ДШ; 

$E) ММС; 



  

 

@12.Арзиши бозории мол ва хизматҳое, ки шаҳрвандони кишвар 

дар дохили кишвар дар муддати як сол истеҳсол намудаанд?  

$A) МММ; 

$B) ДМ; 

$C) ММД; 

$D) ДШ; 

$E) ММС; 

 

@13.МММ бо кадом усулҳо ҳисоб карда мешавад? 

$A) Аз рўи фоида ва аз рўи зарар; 

$B) Аз рўи нақша ва аз рўи дурнамо; 

$C)Аз рўи хароҷотҳо ва аз рўи даромадҳо; 

$D) Аз рўи ҳадаф ва аз рўи оянда; 

$E) Аз рўи тактика ва аз рўи стратегия; 

 

@14.МММ бо чанд усул ҳисоб карда мешавад? 

$A) Чор; 

$B) Шаш; 

$C) Ду; 

$D) Се; 

$E) Панҷ; 

 

@15.Даромад аз меҳнат___? 

$A) Ин даромади соҳаи хусусӣ аз сармоя мебошад; 

$B) Ин даромади соҳибони сармояи пулӣ мебошад; 

$C) Даромаде, ки дар шакли музди кор зоҳир мегардад; 

$D) Даромаде, ки соҳибони саҳмияҳо мегиранд; 

$E) Даромадҳои ҳамаи соҳибони омилҳои истеҳсолот; 

 

@16.Даромад аз моликият___? 

$A) Даромаде, ки дар шакли музди кор зоҳир мегардад; 

$B) Ин даромади соҳибони сармояи пулӣ мебошад; 

$C) Ин даромади соҳаи хусусӣ аз сармоя мебошад; 

$D) Даромаде, ки соҳибони саҳмияҳо мегиранд; 

$E) Даромадҳои ҳамаи соҳибони омилҳои истеҳсолот; 

 

@17.Фоизи қарз___? 



  

$A) Даромаде, ки соҳибони саҳмияҳо мегиранд; 

$B) Даромадҳои ҳамаи соҳибони омилҳои истеҳсолот; 

$C) Ин даромади соҳибони сармояи пулӣ мебошад; 

$D) Ин даромади соҳаи хусусӣ аз сармоя мебошад; 

$E) Даромаде, ки дар шакли музди кор зоҳир мегардад; 

 

@18.Дивидент___? 

$A) Ин даромади соҳаи хусусӣ аз сармоя мебошад; 

$B) Даромаде, ки дар шакли музди кор зоҳир мегардад; 

$C) Даромаде, ки соҳибони саҳмияҳо мегиранд; 

$D) Ин даромади соҳибони сармояи пулӣ мебошад; 

$E) Даромадҳои ҳамаи соҳибони омилҳои истеҳсолот; 

 

@19.Даромади миллӣ(ДМ)___? 

$A) Даромаде, ки соҳибони саҳмияҳо мегиранд; 

$B) Ин даромади соҳаи хусусӣ аз сармоя мебошад; 

$C) Даромадҳои ҳамаи соҳибони омилҳои истеҳсолот; 

$D) Даромаде, ки дар шакли музди кор зоҳир мегардад; 

$E) Ин даромади соҳибони сармояи пулӣ мебошад; 

 

@20.Даромади шахсӣ___? 

$A) Даромаде, ки соҳибони саҳмияҳо мегиранд; 

$B) Ин даромади соҳаи хусусӣ аз са 

рмоя мебошад; 

$C) Ин суммаи ҳамаи даромадҳо то супоридани андозҳо; 

$D) Ин даромади соҳибони сармояи пулӣ мебошад; 

$E) Даромаде, ки соҳибони саҳмияҳо мегиранд; 

 

@21.Заминаҳои ташаккулёбии иқтисоди миллӣ? 

$A) Якпорчагӣ, иерархи, ҳамгироӣ; 

$B) Эсктенсиви, интенсиви ва омехта; 

$C) Сиёсӣ, иқтисоди ва  ташкилӣ; 

$D) Аз рўи хароҷотҳо ва аз рўи даромадҳо; 

$E) Муомилот, хизматрасониҳои истеъмолӣ; 

 

@22.Сохтори иқтисоди миллӣ___? 

$A) Таносуби байни соҳаҳои иқтисодиёти кишварро муайян мекунад; 

$B) Таносуби бахшҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ, хизматрасони; 



  

$C) Таркиби дохилӣ ва пайвастагии соҳаҳо ва узвҳо мебошад; 

$D) Таносубҳои байни истеҳсолот ва истеъмолот баррасӣ менамоянд; 

$E) Таносуби бахши давлатӣ ва ғайридавлатиро аз руи 

нишондиҳандаҳои гуногуни иқтисодӣ таҳлил менамояд; 

 

@23.Зинаи микроиқтисодӣ___? 

$A) Ҷабҳаҳои ҳаёти ҷамъиятро дар миқёси давлат –дохил ва хориҷи 

кишвар дар бар мегирад; 

$B) Идоракунии ҷараёнҳои иқтисодӣ ва иҷтимоиро дар миқёси соҳа 

дар бар мегирад; 

$C) Идоракунии ҷараёнҳои иқтисодӣ ва иҷтимоиро дар доираи 

воҳидҳои поёнии корхона ва инчунин хоҷагиҳо дар бар мегирад; 

$D) Ба фаъолияти созмонҳои байналмилалӣ мансуб аст; 

$E) Ин афзоиши хачми МММ аз хисоби истифодаи омилхои иловагии 

истехсолот мебошад; 

 

@24.Зинаи макроиқтисодии идоракуни__? 

$A) Идоракунии ҷараёнҳои иқтисодӣ ва иҷтимоиро дар доираи 

воҳидҳои поёнии корхона ва инчунин хоҷагиҳо дар бар мегирад; 

$B) Идоракунии ҷараёнҳои иқтисодӣ ва иҷтимоиро дар миқёси соҳа 

дар бар мегирад; 

$C) Ҷабҳаҳои ҳаёти ҷамъиятро дар миқёси давлат –дохил ва хориҷи 

 кишвар дар бар мегирад; 

$D) Ба фаъолияти созмонҳои байналмилалӣ мансуб аст; 

$E) Ин афзоиши хачми МММ аз хисоби истифодаи омилхои иловагии 

истехсолот мебошад; 

 

@25.Иқтисодиёт таърихан тибқи кадом усулҳо сурат мегирад? 

$A) Натуралӣ ва молӣ; 

$B) Империалистӣ ва капиталистӣ; 

$C) Ғайридавлатӣ (бозорӣ) ва давлатӣ; 

$D) Рекламавӣ ва  рақобатӣ; 

$E) Марзӣ(ҳудуд) ва дохилӣ; 

 

@26.Иқтисодиёт тибқи чанд усул сурат мегирад? 

$A) Чор; 

$B) Шаш; 

$C) Ду; 



  

$D) Се; 

$E) Панҷ; 

 

@27.Танзими давлатии иқтисодиёт__? 

$A) Ин ҷараёни интихоби ҳадафҳо ва карорҳое мебошад, ки барои ба 

мақсад ноил гаштан равона карда мешавад;  

$B) Пешравии низоми фаъолиятро бо реҷаи барномаи пешбинишуда 

ҳамoҳангу таъмин месозад; 

$C) Маҷмўи тадбир ва меъёрҳои муайяни қонунгузорӣ, иҷроя ва  

назоратӣ мебошад;  

$D) Ҷараёни иҷрои нақшаи пешбинишуда таҳти таҳлили доими 

қарор мегирад; 

$E) Ин такмилдихии микдорию сифатии истехсолот ва зиёдшавии 

ҳаҷми маҳсулоти ҷамъиятиро меноманд; 

 

@28.Активхо гуфта киро ё чиро дар назар доранд? 

$A) Чунин объектонеро дар назар дошта мешавад, ки, ўҳдадориҳои 

муайянро оид ба пардохти қарз меноманд; 

$B) Чунин шахсоне мебошанд ки максади онхо ба даст овардани 

фоида мебошад; 

$C) Чунин объектҳои моликиятеро меноманд, ки субъектҳои 

хоҷагидорӣ дар асоси ҳуқуқи моликиятдорӣ аз соҳибӣ ва истифода 

кардани онҳо фоидаи иқтисодӣ мегиранд? 

$D) Онхоеро актив меноманд ки дар корхои чамъияти фаъоланд; 

$E) Соҳаҳое, ки мақсади асосии онхо истехсол ва фоида ба даст 

овардан аст; 

 

@29.Пассивхо гуфта чиро меноманд? 

$A) Чунин объектҳои моликиятеро меноманд, ки субъектҳои 

хоҷагидорӣ дар асоси ҳуқуқи моликиятдорӣ аз соҳибӣ ва истифода 

кардани онҳо фоидаи иқтисодӣ мегиранд; 

$B) Бо ченаки арзиш ифода кардани пулро пассив меноманд; 

$C) Ухдадорихои муайянро оид ба пардохт намудани карзро пассив 

меноманд; 

$D) Сохахое, ки максади асосии онхо истехсол ва фоида ба даст 

овардан аст; 

$E) Пулҳое, ки дар суратҳисоби бонкии соҳибкорон истодааст, 

пассивҳоро ташкил мекунанд; 



  

 

@30.Раванди паи хам ва аз як шакл ба шакли дигар табдил ёфтани 

сармоя чиро ташкил медихад? 

$A) Муносибатхои бозориро; 

$B) Равандхои сармояро; 

$C) Гирдгардиши сармояро; 

$D) Бозор ва сармояро; 

$E) Арзиши молхоро; 

 

@31.Буҷет кадом вазифаҳоро иҷро  мекунад? 

$A) Иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва молиявӣ; 

$B) Иҷтимоӣ, азнавтақсимкунии, назорат; 

$C) Фискалӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ; 

$D) Давлатӣ ва ғайридавлатӣ; 

$E) Хазинапуркунӣ, ғайрибонкӣ; 

 

@32.Низоми буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кадом қисмҳо ҷудо 

мешавад? 

$A) Минтақави ва ноҳиявӣ; 

$B) Шаҳри ва вилоятӣ; 

$C) Ҷумҳуриявӣ ва маҳалӣ; 

$D) Ноҳиявӣ ва вилоятӣ; 

$E) Минтақавӣ ва ҷуғрофӣ; 

 

@33.Буҷети давлатӣ ин___? 

$A) Нақшаи молиявии давлатиро меноманд, фақат қисми даромади 

давлатро инъикос менамояд; 

$B) Нақшаи асосии молиявии ташаккулдиҳӣ ва харҷи воситаҳои пулӣ 

мебошад; 

$C) Нақшаи молиявии давлатиро меноманд, ки даромад ва 

хароҷотҳои дар назардошташудаи давлатро инъикос менамояд; 

$D) Хазинаи марказонидашудаи захираҳои пулие мебошад, ки 

ҳукумат дар ихтиёри худ дорад; 

$E) Нақшаи чорабиниҳои аҳамияти умумидавлатӣ доштаро дар 

тамоми соҳаҳо таъмин мекунад; 

 

@34.Низоми буҷет  мамлакат чан зинагӣ ба ҳисоб меравад? 

$A) 5; 



  

$B) 7; 

$C) 2; 

$D) 4; 

$E) 6; 

 

@35.Мақсади ҳар як соҳибкор ин? 

$A) Мавқеи худро дар бозор муқарар намудан; 

$B) Истеҳсолкунандагонро ҳукумронӣ намудан; 

$C) Ба даст овардани фоида мебошад; 

$D) Дар рақобат ғолиб баромадан аст; 

$E) Ҷори намудани технологияи нав аст; 

 

@36.Зери мафҳуми захираҳои молиявӣ ин___? 

$A) Воситаҳои пулӣ фаҳмида мешавад, ки хоҷагиҳо барои истеъмоли 

оилавӣ, истифода намудаанд; 

$B) Маҷмўи тамоми воситаҳои молӣ дар шакли моддӣ фаҳмида 

мешавад, ки хоҷагиҳои оилавӣ, корхонаҳо, муассисаю ташкилотҳо ва 

давлат дар ихтиёри худ доранд; 

$C) Маҷмўи тамоми воситаҳои пулӣ фаҳмида мешавад, ки хоҷагиҳои 

оилавӣ, корхонаҳо, муассисаю ташкилотҳо ва давлат дар ихтиёри худ 

доранд; 

$D) Воситаҳои пулӣ фаҳмида мешавад, ки хоҷагиҳо барои харидори 

намудани пӯшока, истифода намудаанд; 

$E) Маҷмўи тамоми воситаҳои молӣ дар шакли моддӣ фаҳмида 

мешавад, ки ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, давлат дар ихтиёри худ доранд; 

 

@37.Ба захираҳои иқтисоди дохил мешаванд? 

$A) Нафақа, ҷубронпулӣ, музди меҳнат; 

$B) Сифатнокӣ, даромаднокӣ, самаранокӣ; 

$C) Захираҳои модди, меҳнати, молиявӣ, иттилоотӣ; 

$D) Миз, курсӣ, қалам, ҷузвдон, варақ; 

$E) Тақсимот, назорат, истеҳсол, истеъмол; 

 

@38.Нишондиҳандаҳои макроиқтисодии ҶТ? 

$A) МММ, ММХ, ММН, хароҷотҳои иқтисодӣ; 

$B) ДУ, ФС, МУМ, бӯҳрони иқтисодӣ; 

$C) ММД, МММ, Даромади миллӣ;  

$D) Рушди иқтисод, таваррум, ДУ, МУ; 



  

$E) МДМИ, НПП, ДДД, хароҷотҳо; 

 

@39.Раванди буҷети давлатӣ? 

$A) Иҷроиш, тасдиқ, баррасӣ,коркард; 

$B) Коркард, тасдиқ ва иҷроиш; 

$C) Таҳия, баррасӣ, тасдиқ ва иҷроиш; 

$D) Баррасӣ,таҳия, тасдиқ ва иҷроиш; 

$E) Баррасӣ, иҷроиш, таҳия, тасдиқ; 

 

@40.Асоси ғани гардидани қисми даромади буҷети давлатӣ? 

$A) Фондҳои махсуси марказонидашудаи давлатӣ; 

$B) Фондҳои ғайри марказонидашудаи давлатӣ; 

$C) Воридоти андозию ғайриандози(пения); 

$D) Музди меҳнат, нафақа ва пардохтҳои коммуналӣ; 

$E) Воридоти гумрукӣ, пардохтҳои иҷтимоӣ; 

 

@41.Моддаҳои ҳимояшаванда дар низоми молияи давлатӣ? 

$A) Фондҳои махсуси марказонидашудаи давлатӣ; 

$B) Қисми даромади махсуси ташкилоту муассаҳои давлатӣ; 

$C) Музди меҳнат, нафақа, стипендия ва пардохтҳои коммуналӣ; 

$D) Қарзҳои давлатӣ, карзҳои ҳамаи бонкҳо; 

$E) Суғуртаи иҷтимоӣ, ҳиссаҷудокуниҳои иҷтимоӣ; 

 

@42.Шаклҳои кумакҳои молиявӣ кадомҳоянд? 

$A) Қарзҳои давлатӣ ва бонкӣ; 

$B) Қарзҳои соҳибкорони инфиродӣ; 

$C) Дотатсия, субвенсия, субсидия; 

$D) Қарзҳои байналмилали хурд; 

$E) Рататсия, санксия, трансфертӣ; 

 

@43.Захираҳои меҳнатӣ чист? 

$A) Захираҳои меҳнатӣ – ин нобаробар тақсимкунии қувваи корӣ дар 

давоми сол аст; 

$B) Захираҳои меҳнатӣ – ин арзишҳои моддӣ- натуралие, ки бевосита 

дар ҷараёни истеҳсолот иштирок намекунанд ва вазифаи асосии онҳо 

таъмин кардани шароити иҷтимоии аҳолӣ мебошад; 

$C) Захираҳои меҳнатӣ – ин маҷмўи одамони қобилияти меҳнат 

карданро доранд, фаҳмида мешавад; 



  

$D) Захираҳои меҳнатӣ – ин маҷмўи фондҳои асосие, ки бевосита дар 

просесси истеҳсолот иштирок мекунанд; 

$E) Захираҳои меҳнатӣ–ин маҷмўи коргарони қобилияти меҳнат 

кардан, надошта мебошад; 

 

@44.Шаклҳои муомилоти пулиро нишон диҳед? 

$A) Ғайримуомилотии пул; 

$B) Байнибонкҳо ва мизоҷон; 

$C) Нақдӣ ва ғайринақдӣ; 

$D) Ҳисоббаробаркуни; 

$E) Ҳисоббаробаркунӣ ва нақдӣ; 

 

@45.Аз рўи шакли иштироки давлат дар танзими иқтисодиёт ва 

усулҳои таъсиррасонии он ба фаъолияти хоҷагидорӣ,   кадом 

усулҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд? 

$A) Иқтисодӣ, хусусӣ, маъмурӣ ва ғайримаъмурӣ; 

$B) Мустақим, фармоишӣ, хусусиятӣ ва саҳҳомӣ; 

$C) Маъмурӣ-фармоишӣ, мустақим, ғайримустақим; 

$D) Ҷамъиятӣ, хоҷагӣ–коллективӣ, ғайримустақим; 

$E) Ғайримустақим, иқтисодӣ, омехта, ҷамъиятӣ; 

 

@46.Кадоме аз ин нишондиҳандаҳои овардашуда МММ-ро аз рӯи 

хароҷот муайян мекунанд? 

$A) C+A+W+D; 

$B) С+I-X+G; 

$C) C+I+G+Nx; 

$D) C-I-G-Nx; 

$E) M=Кру; 

 

@47.Аз рӯи саҳми нишондиҳандаи ММД сохтори иқтисоди миллӣ 

ба чанд гурӯх ҷудо мешавад? 

$A) 5; 

$B) 2; 

$C) 3; 

$D) 6; 

$E) 4; 

 



  

@48.Кадоме аз формулаҳои зеровардашуда ММД-ро аз рўи 

даромад муайян менамояд? 

$A) C+A+W+D; 

$B) C+I+G+Nx ; 

$C) W+R+r+D +P+T+A; 

$D) Sg=(T-TR-C)-D; 

$E) M=КРУ; 

 

@49.Барои ҳисоб намудани сарвати миллӣ бо пешниҳоди бахши 

омории СММ чиро истифода мебаранд? 

$A) Захираҳои табиӣ; 

$B) Пулҳои нақди; 

$C) Актив ва пассив; 

$D) Пулҳои ғайринақдӣ; 

$E) Барномаҳои компютерӣ; 

 

@50.Вобаста ба нарх кадом намуди МММ-ро аз ҳамдигар фарқ 

мекунанд? 

$A) Аслӣ ва манфӣ; 

$B) Воқеӣ ва манфӣ; 

$C) Ҳақиқӣ ва номиналӣ; 

$D) Мусбӣ ва манфӣ; 

$E) Дуруст ва нодуруст; 

 

@51.Фарқияти байни содирот ва воридот___? 

$A) МММ, ММД; 

$B) Даромади миллӣ; 

$C) Содироти соф; 

$D) Воридоти соф; 

$E) Даромади шахсӣ; 

 

@52.Маблағҳое мебошанд, ки аз даромади умумии фирмаю 

муассисаҳо барои нав кардани сармояи асосӣ ҷудо карда 

мешаванд? 

$A) Қарз; 

$B) Дивидент; 

$C) Истеҳлок; 

$D) Андоз; 



  

$E) Фоида; 

 

@53.Маҷмӯи даромадҳои ҳамаи соҳибони омилҳои истеҳсолотро 

....... меноманд? 

$A) Даромади шахсӣ; 

$B) Даромади аҳолӣ; 

$C) Даромади миллӣ; 

$D) Фоидаи соф; 

$E) Даромади меҳнатӣ; 

 

@54.Мувофиқи консепсияи марксистӣ даромади миллиро аз рӯи 

кадом формула ҳисоб мекунанд? 

$A) ДМ = МММХ - Ағ; 

$B) ДМ=МУ-Аа; 

$C) ДМ = V+m; 

$D) ДМ=ДУ-Мм; 

$E) ДМ=Ф/Аап; 

 

@55.Мувофиқи консепсияи неоклассикӣ даромади миллиро аз 

рӯи кадом формула ҳисоб мекунанд? 

$A) ДМ=V+m; 

$B) ДМ=МУ-Аа; 

$C) ДМ = МММХ - Ағ; 

$D) ДМ=ДУ-Мм; 

$E) ДМ=Ф/Аап; 

 

@56.Барои як соли молиявӣ тартиб дода мешавад? 

$A) Хароҷотномаи корхона; 

$C) Буҷети давлатӣ; 

$B) Бучети хонавода; 

$D) Хароҷоти корхона; 

$E) Ҷавобҳои тестӣ; 

 

@57.Кадом мақомоти давлатӣ низом ва тартиби гурӯҳбандии 

буҷетии даромаду хароҷоти давлатиро таҳия ва тасдиқ мекунад? 

$A) Бонки миллии Тоҷикистон; 

$B) Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 



  

$D) Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@58.Ду унсури асоси рақобатпазирӣ? 

$A) Пул ва мол; 

$B) Замин ва меҳнат; 

$C) Нарх ва сифат; 

$D) Сармоя ва дивидент; 

$E) Миқдор ва ҳаҷм; 

 

@59........ ин маҷмӯи хосиятҳои истеъмолӣ, нарх, сафати мол мебошад, ки аз 

руи он дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ молро муқоиса, арзёбӣ ва харидорӣ 

мекунанд? 

$A) Рақобати соф; 

$B) Сарвати миллӣ; 

$C) Рақобатпазирӣ; 

$D) Инфрасохтор; 

$E) Даромади соф; 

 

@60.Таркиби иҷтимоии иқтисоди миллӣ? 

$A) Тақсимоти истеҳсолкунандагони миллиро ба субъектҳои 

иқтисодии асоси инъикос мекунад; 

$B) Тақсими онро бо соҳаҳои гуногуни вазифаи ягонаи иҷтимоӣ-

иқтисодиро иҷрокунанда ифода менамояд;  

$C) Тақсимоти онро мувофиқи шаклҳои моликият ифода менамояд.; 

$D) Мувофиқи ҷойгир шудани қувваҳои истеҳсолкунандаи миллӣ дар 

кишвар муайян карда мешавад; 

$E) Иқтисоди миллӣ дар худ ягонагиву тамомиятро дорад; 

 

@61.Таркиби соҳавии иқтисоди миллӣ? 

$A) Тақсимоти истеҳсолкунандагони миллиро ба субъектҳои 

иқтисодии асоси инъикос мекунад; 

$B) Тақсимоти онро мувофиқи шаклҳои моликият ифода менамояд; 

$C) Тақсими онро бо соҳаҳои гуногуни вазифаи ягонаи иҷтимоӣ- 

иқтисодиро иҷрокунанда ифода менамояд; 

$D) Мувофиқи ҷойгир шудани қувваҳои истеҳсолкунандаи миллӣ дар 

кишвар муайян карда мешавад; 



  

$E) Иқтисоди миллӣ тақсимоти онро дар шакли ягонагиву 

тамомиятро муайян мекунад; 

 

@62.Таркиби минтақавии иқтисоди миллӣ? 

$A) Тақсимоти истеҳсолкунандагони миллиро ба субъектҳои 

иқтисодии асоси инъикос мекунад; 

$B) Тақсимоти онро мувофиқи шаклҳои моликият ифода менамояд; 

$C) мувофиқи ҷойгир шудани қувваҳои истеҳсолкунандаи миллӣ дар 

кишвар муайян карда мешавад; 

$D) Тақсими онро бо соҳаҳои гуногуни вазифаи ягонаи иҷтимоӣ-

иқтисодиро иҷрокунанда ифода менамояд; 

$E) Иқтисоди миллӣ дар худ ягонагиву тамомиятро дорад; 

 

@63.Заминаи сиёсӣ? 

$A) Ташаккулёбии иқтисодии миллӣ ба вазъи иқтисодие вобаста аст, 

ки дар он низоми хоҷагӣ амал мекунаду инкишоф меёбад; 

$B) Фаъолияти низоми хоҷагии мамлакатро дар бар мегирад; 

$C) Масъалаи муқарраршавии ҳокимияти давлатӣ, низоми 

ҳокимияти сиёсӣ ва самтҳои сиёсати иқтисодии онро дар бар мегирад; 

$D) Таркиби дохилӣ ва пайвастагии соҳаҳо ва узвҳоро ифода 

менамояд; 

$E) Таносуби байни соҳаҳои иқтисодиёти кишварро муайян мекунад; 

 

@64.Заминаҳои иқтисодӣ? 

$A) Масъалаи муқарраршавии ҳокимияти давлатӣ, низоми 

ҳокимияти сиёсӣ ва самтҳои сиёсати иқтисодии онро дар бар мегирад; 

$B) Фаъолияти низоми хоҷагии мамлакатро дар бар мегирад; 

$C) Ташаккулёбии иқтисодии миллӣ ба вазъи иқтисодие вобаста аст,  

ки дар он низоми хоҷагӣ амал мекунаду инкишоф меёбад; 

$D) Таркиби дохилӣ ва пайвастагии соҳаҳо ва узвҳоро ифода 

менамояд; 

$E) Таносуби байни соҳаҳои иқтисодиёти кишварро муайян мекунад; 

 

@65.Заминаҳои ташкилӣ? 

$A) Масъалаи муқарраршавии ҳокимияти давлатӣ, низоми 

ҳокимияти сиёсӣ ва самтҳои сиёсати иқтисодии онро дар бар мегирад; 

$B) Ташаккулёбии иқтисодии миллӣ ба вазъи иқтисодие вобаста аст, 

ки дар он низоми хоҷагӣ амал мекунаду инкишоф меёбад; 



  

$C) Фаъолияти низоми хоҷагии мамлакатро дар бар мегирад; 

$D) Таркиби дохилӣ ва пайвастагии соҳаҳо ва узвҳоро ифода 

менамояд; 

$E) Таносуби байни соҳаҳои иқтисодиёти кишварро муайян мекунад; 

 

@66.Минтақаи иқтисодӣ? 

$A) Ин ҷараёни интихоби ҳадафҳо ва карорҳое мебошад, ки барои ба 

мақсад ноил гаштан равона карда мешавад; 

$B) Пешравии низоми фаъолиятро бо реҷаи барномаи пешбинишуда 

ҳамoҳангу таъмин месозад; 

$C) Комплекси ҳудудию истеҳсолӣ аст, ки дар асоси масоҳати калон ба 

вуҷуд омада аз қисматҳои дигари кишвар махсус гардонданд; 

$D) Ҷараёни иҷрои нақшаи пешбинишуда таҳти таҳлили доими 

қарор мегирад; 

$E) Ин такмилдихии микдорию сифатии истехсолот ва зиёдшавии 

ҳаҷми маҳсулоти ҷамъиятиро меноманд; 

 

@67.Усулҳои сурат гирифтани иқтисодиёт? 

$A) Чор; 

$B) Шаш; 

$C) Ду; 

$D) Се; 

$E) Панҷ; 

 

@68.Дар олами муосир кадом методҳои танзими давлатии 

иқтисод бештар истифода карда мешавад? 

$A) Ғайридавлатӣ (бозорӣ), давлатӣ ва дохилӣ; 

$B) Натуралӣ ва молӣ, давлатӣ, дохилӣ; 

$C) Ҳуқуқи маъмурӣ, иқтисодӣ,  мустақим  ва ғайримустақим; 

$D) Империалистӣ, капиталистӣ ва рақобатӣ; 

$E) Марзӣ, дохилӣ, молӣ ва давлатӣ; 

 

@69.Сарчашмаи даромадҳои инҳоянд___? 

$A) Даромад аз фуруши мол; 

$B) Даромад аз ба иҷора додани хона; 

$C) Музди кор, пардохтҳои трансфертӣ; 

$D) Пардохтҳои трансфертӣ, қарз; 

$E) Танҳо даромадҳои рентавӣ ва андозӣ; 



  

 

@70.Чанд шакли рушди иктисодиро аз хамдигар фарк мекунанд? 

$A) Чор; 

$B) Шаш; 

$C) Се; 

$D) Ду; 

$E) Панҷ; 

 

@71.Нишондиҳандаҳое, ки фаъолияти иқтисоди милли ва умуман 

ҳаҷми маҳсулоти миллӣ натиҷаи нишон медиҳанд? 

$A) Нишондиҳандаҳои микроиқтисодӣ; 

$B) Нишондиҳандаҳои мезоиқтисодӣ; 

$C) Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ; 

$D) Нишондиҳандаҳои мегаиқтисодӣ; 

$E) Нишондиҳандаҳои иқтисодӣ; 

 

@72.Инфрасохтори иқтисоди миллӣ? 

$A) Хоҷагии миллиро аз нуқтаи назари таносубҳои байни истеҳсолот 

ва истеъмолот баррасӣ менамоянд; 

$B) Таносуби байни соҳаҳои иқтисодиёти кишварро муайян мекунад; 

$C) Маҷмўи соҳаҳои иқтисодӣ, корхонаҳо ва ташкилтҳо мебошанд; 

$D) Таркиби дохилӣ ва пайвастагии соҳаҳо ва узвҳоро ифода 

менамояд; 

$E) Дар шароити бозор таносуби  бахши давлатӣ ва ғайридавлатиро аз 

руи нишондиҳандаҳои гуногуни иқтисодӣ таҳлил менамояд; 

 

@73.Идоракунӣ чист? 

$A) Дар шароити бозор таносуби  бахши давлатӣ ва ғайридавлатиро 

аз руи нишондиҳандаҳои гуногуни иқтисодӣ таҳлил менамояд; 

$B) Ин суммаи ҳамаи даромадҳо аст, ки то супоридани андозҳо дар 

ихтиёри шахсони алоҳида ё оилаҳо боқӣ мондааст; 

$C) Ин ҷараёни муттасили иқтисодиву иҷтимоӣ ва ташкиливу 

техникӣмебошад, ки бо тарзу усулҳои гуногун ба роҳ монда шуда 

барои бадаст овардани натиҷаҳои дилхоҳ равона карда шудаанд; 

$D) Мувофиқи ҷойгир шудани қувваҳои истеҳсолкунандаи миллӣ дар 

кишвар муайян карда мешавад; 

$E) Тақсимоти истеҳсолкунандагони миллиро ба субъектҳои 

иқтисодии асоси инъикос мекунад; 



  

 

@74.Ҷараёни идоракунӣ? 

$A) Якпорчагӣ, иерархи, ҳамгироӣ; 

$B) Эсктенсиви, интенсиви ва омехта; 

$C) Объект ва субекти идоракунӣ; 

$D) Аз рўи хароҷотҳо ва аз рўи даромадҳо; 

$E) Тақсимот ва муомилот, хизматрасониҳои; 

 

@75.Идоракунии раванди ҷамъиятӣ чанд намуди идоракунии 

ҷамъиятиро дар бар мегирад? 

$A) Чор; 

$B) Шаш; 

$C) Се; 

$D) Ду; 

$E) Панҷ; 

 

@76.Идоракунии иқтисоди (хоҷагӣ)? 

$A) Ин суммаи ҳамаи даромадҳо аст, ки то супоридани андозҳо дар 

ихтиёри шахсони алоҳида ё оилаҳо боқӣ мондааст; 

$B) Мувофиқи ҷойгир шудани қувваҳои истеҳсолкунандаи миллӣ дар 

кишвар муайян карда мешавад; 

$C) Идоракунии иқтисоди ин  шакли асосии идоракунии ҷaмъият 

мебошад; 

$D) Ба соҳаи давлатдорӣ, муносибатҳои синфӣ, мазҳабӣ миллӣ таалуқ 

дорад; 

$E) Ҳамчун шакли муҳими идоракунии иҷтимоӣ ба ташаккули 

маънавиёти инсон равона карда мешавад; 

 

@77.Идоракунии иҷтимоиву сиёсӣ? 

$A) Ин суммаи ҳамаи даромадҳо аст, ки то супоридани андозҳо дар 

ихтиёри шахсони алоҳида ё оилаҳо боқӣ мондааст; 

$B) Мувофиқи ҷойгир шудани қувваҳои истеҳсолкунандаи миллӣ дар 

кишвар муайян карда мешавад; 

$C) Ба соҳаи давлатдорӣ, муносибатҳои синфӣ, мазҳабӣ миллӣ таалуқ 

дорад; 

$D) Ҳамчун шакли муҳими идоракунии иҷтимоӣ ба ташаккули 

маънавиёти инсон равона карда мешавад; 

$E) Шакли асосии идоракунии ҷaмъият мебошад; 



  

 

@78.Идоракунии ҳаёти маънавии ҷамъият? 

$A) Ин суммаи ҳамаи даромадҳо аст, ки то супоридани андозҳо дар 

ихтиёри шахсони алоҳида ё оилаҳо боқӣ мондааст; 

$B) Мувофиқи ҷойгир шудани қувваҳои истеҳсолкунандаи миллӣ дар 

кишвар муайян карда мешавад; 

$C) Ҳамчун шакли муҳими идоракунии иҷтимоӣ ба ташаккули 

маънавиёти инсон равона карда мешавад; 

$D) Ба соҳаи давлатдорӣ, муносибатҳои синфӣ, мазҳабӣ, миллӣ таалуқ 

дорад; 

$E) Шакли асосии идоракунии ҷaмъият мебошад; 

 

@79.Низоми идоракунӣ кадом унсурҳоро дар бар мегирад?  

$A) Низоми мақомоти идоракунӣ, таркибу таносуби воҳидҳои дохилӣ 

$B) Интихоби восита, усул ва тарзи мушаххас; 

$C) Ҳадафи идоракунӣ, стратегия, тактика, сохтор, ва ташкили 

идоракунӣ; 

$D) Зинаҳои гуногуни иқтисодиёт ва дар мўҳлатҳои муайян; 

$E) Марҳилаи асоси ва ибтидоии идоракунӣ; 

 

@80.Ҳадафи идоракунӣ? 

$A) Нақшаи умумии ба даст овардани ҳадафи ниҳоии идоракунӣ 

мебошад, ки бо хотири  он фаъолияти мақомоти идоракунӣ сафарбар 

карда мешавад; 

$B) Интихоби восита, усул ва тарзи мушаххаси ба даст даровардани 

ҳадафу ҳалли вазифаҳои статегии идоракунӣ мебошад; 

$C) Марҳилаи асоси ва ибтидоии идоракунӣ буда, дарёфти натиҷаҳои 

дилхоҳи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ташкилиро дар зинаҳои гуногуни 

иқтисодиёт ва дар мўҳлатҳои муайян дар назар дорад; 

$D) Низоми мақомоти идоракунӣ, таркибу таносуби воҳидҳои дохилӣ 

ва муносибатҳои кори онҳо мебошад; 

$E) Идоракунии ҷараёнҳои иқтисодӣ ва иҷтимоиро дар доираи 

воҳидҳои поёнии  корхона ва инчунин хоҷагиҳо дар бар мегирад; 

 

@81.Стратегияи идоракунӣ? 

$A) Марҳилаи асоси ва ибтидоии идоракунӣ буда, дарёфти натиҷаҳои 

дилхоҳи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ташкилиро дар зинаҳои гуногуни 

иқтисодиёт ва дар мўҳлатҳои муайян дар назар дорад; 



  

$B) Интихоби восита, усул ва тарзи мушаххаси ба даст даровардани 

ҳадафу ҳалли вазифаҳои статегии идоракунӣ мебошад; 

$C) Нақшаи умумии ба даст овардани ҳадафи ниҳоии идоракунӣ 

мебошад, ки бо хотири  он фаъолияти мақомоти идоракунӣ сафарбар 

карда мешавад; 

$D) Низоми мақомоти идоракунӣ, таркибу таносуби воҳидҳои дохилӣ 

ва муносибатҳои кори онҳо мебошад; 

$E) Идоракунии ҷараёнҳои иқтисодӣ ва иҷтимоиро дар доираи 

воҳидҳои поёнии корхона ва инчунин хоҷагиҳо дар бар мегирад; 

 

@82.Тактикаи идоракунӣ? 

$A) Марҳилаи асоси ва ибтидоии идоракунӣ буда, дарёфти натиҷаҳои 

дилхоҳи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ташкилиро дар зинаҳои гуногуни 

иқтисодиёт ва дар мўҳлатҳои муайян дар назар дорад; 

$B) Нақшаи умумии ба даст овардани ҳадафи ниҳоии идоракунӣ 

мебошад, ки бо хотири  он фаъолияти мақомоти идоракунӣ сафарбар 

карда мешавад; 

$C) Интихоби восита, усул ва тарзи мушаххаси ба даст даровардани 

ҳадафу ҳалли вазифаҳои статегии идоракунӣ мебошад;  

$D) Низоми мақомоти идоракунӣ, таркибу таносуби воҳидҳои дохилӣ 

ва муносибатҳои кори онҳо мебошад; 

$E) Идоракунии ҷараёнҳои иқтисодӣ ва иҷтимоиро дар доираи 

воҳидҳои поёнии  корхона ва инчунин хоҷагиҳо дар бар мегирад; 

 

@83.Сохтори идоракунӣ? 

$A) Марҳилаи асоси ва ибтидоии идоракунӣ буда, дарёфти натиҷаҳои 

дилхоҳи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ташкилиро дар зинаҳои гуногуни 

иқтисодиёт ва дар мўҳлатҳои муайян дар назар дорад; 

$B) Нақшаи умумии ба даст овардани ҳадафи ниҳоии идоракунӣ 

мебошад, ки бо хотири  он фаъолияти мақомоти идоракунӣ сафарбар 

карда мешавад; 

$C) Низоми мақомоти идоракунӣ, таркибу таносуби воҳидҳои дохилӣ 

ва муносибатҳои кори онҳо мебошад;  

$D) Интихоби восита, усул ва тарзи мушаххаси ба даст даровардани 

ҳадафу ҳалли вазифаҳои статегии идоракунӣ мебошад; 

$E) Идоракунии ҷараёнҳои иқтисодӣ ва иҷтимоиро дар доираи 

воҳидҳои поёнии  корхона ва инчунин; 

 



  

@84.Банақшагирӣ чист? 

$A) Пешравии низоми фаъолиятро бо реҷаи барномаи пешбинишуда 

ҳамoҳангу таъмин месозад; 

$B) Ҷараёни иҷрои нақшаи пешбинишуда таҳти таҳлили доими қарор 

мегирад; 

$C) Ин ҷараёни интихоби ҳадафҳо ва карорҳое мебошад, ки барои ба 

мақсад ноил гаштан равона карда мешавад; 

$D) Ин такмилдихии микдорию сифатии истехсолот ва зиёдшавии 

хачми махсулоти чамъиятиро меноманд; 

$E) Ин афзоиши хачми мачмуи махсулоти милли аз хисоби 

истифодаи самаранок ва мукаммал намудани омилхои истеҳсолот 

мебошад; 

 

@85.Рушди иктисоди мувофики кадом консепсияҳо таъриф дода 

мешавад? 

$A) Дохилӣ ва берунӣ; 

$B) Мустақим ва ғайримустақим; 

$C) Микдори ва микдорию сифати; 

$D) Мусбӣ ваманфӣ; 

$E) Негативӣ ва позитивӣ; 

 

@86.Рушди иқтисоди мувофиқи чанд консепсия таъриф дода 

мешавад? 

$A) Чор; 

$B) Шаш; 

$C) Ду; 

$D) Панҷ; 

$E) Се; 

 

@87.Мувофиқи консепсияи миқдори рушди иқтисоди гуфта? 

$A) Ин ҷараёни интихоби ҳадафҳо ва карорҳое мебошад, ки барои ба 

мақсад ноил гаштан равона карда мешавад; 

$B) Пешравии низоми фаъолиятро бо реҷаи барномаи пешбинишуда 

ҳамoҳангу таъмин месозад; 

$C) Афзоиши микдории хачми мачмуи махсулоти миллиро (ММД ва 

ДМ)-ро меноманд; 

$D) Ҷараёни иҷрои нақшаи пешбинишуда таҳти таҳлили доими 

қарор мегирад; 



  

$E) Ин такмилдихии микдорию сифатии истехсолот ва зиёдшавии 

ҳаҷми маҳсулоти ҷамъиятиро меноманд; 

 

@88.Мувофики консепсияи микдорию сифати рушди иктисоди 

гуфта____? 

$A) Ин ҷараёни интихоби ҳадафҳо ва қарорҳое мебошад, ки барои ба 

мақсад ноил гаштан равона карда мешавад; 

$B) Пешравии низоми фаъолиятро бо реҷаи барномаи пешбинишуда 

ҳамoҳангу таъмин месозад; 

$C) Ин такмилдиҳии микдорию сифатии истеҳсолот ва зиёдшавии 

ҳаҷми маҳсулоти ҷамъиятиро меноманд; 

$D) Ҷараёни иҷрои нақшаи пешбинишуда таҳти таҳлили доими 

қарор мегирад; 

$E) Ин афзоиши хачми мачмуи махсулоти милли аз хисоби 

истифодаи самаранок ва мукаммал намудани омилхои истехсолот  

мебошад; 

 

@89.Чанд шакли рушди иқтисодиро аз ҳамдигар фарқ мекунанд? 

$A) Чор; 

$B) Шаш; 

$C) Се; 

$D) Ду; 

$E) Панҷ; 

 

@90.Кадом шаклҳои рушди иқтисодиро аз ҳамдигар фарқ 

мекунанд? 

$A) Якпорчагӣ, иерархи, ҳамгироӣ; 

$B) Позитиви, негативи ва омехта; 

$C) Эсктенсиви, интенсиви ва омехта; 

$D) Аз рўи хароҷотҳо ва аз рўи даромадҳо; 

$E) Тақсимот ва муомилот, истеъмолӣ; 

 

@91.Рушди иктисодии экстенсиви____? 

$A) Ин ҷараёни интихоби ҳадафҳо ва карорҳое мебошад, ки барои ба 

мақсад ноил гаштан равона карда мешавад;  

$B) Пешравии низоми фаъолиятро бо реҷаи барномаи пешбинишуда 

ҳамoҳангу таъмин месозад; 



  

$C) Ин афзоиши хачми МММ аз хисоби истифодаи омилхои иловагии 

истехсолот мебошад; 

$D) Ҷараёни иҷрои нақшаи пешбинишуда таҳти таҳлили доими 

қарор мегирад; 

$E) Ин такмилдихии микдорию сифатии истехсолот ва зиёдшавии 

хачми махсулоти чамъиятиро меноманд; 

 

@92.Рушди иктисодии интенсиви____? 

$A) Ин ҷараёни интихоби ҳадафҳо ва карорҳое мебошад, ки барои ба 

мақсад ноил гаштан равона карда мешавад; 

$B) Пешравии низоми фаъолиятро бо реҷаи барномаи пешбинишуда 

ҳамoҳангу таъмин месозад; 

$C) Ин афзоиши ҳачми маҷмуи маҳсулоти милли аз ҳисоби 

истифодаи самаранок ва мукаммал намудани омилхои истехсолот  

мебошад; 

$D) Ҷараёни иҷрои нақшаи пешбинишуда таҳти таҳлили доими 

қарор мегирад; 

$E) Ин такмилдихии микдорию сифатии истехсолот ва зиёдшавии 

хачми маҳсулоти ҷамъиятиро меноманд; 

 

@93.Ба сарчашмаҳои рушди иқтисоди дохил мешавад? 

$A) Тақсимот ва муомилот, хизматрасониҳои истеъмолӣ; 

$B) Эсктенсиви, интенсиви ва омехта; 

$C) Захираҳои иқтисоди ва прогресси илмӣ-техникӣ; 

$D) Якпорчагӣ, иерархи, ҳамгироӣ; 

$E) Омилҳои арза, омилхои такозо ва омилҳои манфӣ; 

 

@94.Омилҳои ба рушди иқтисоди таъсирасонанда? 

$A) Тақсимот ва муомилот, хизматрасониҳои истеъмолӣ; 

$B) Эсктенсиви, интенсиви ва омехта; 

$C) Омилҳои арза, омилҳои тақозо ва омилҳои манфӣ; 

$D) Омилҳои позитивӣ, негативӣ ва мустақим; 

$E) Омилҳои мустақим ва ғайримустақим; 

 

@95.Ба омилхои арза инхо дохил мешаванд? 

$A) Музди кор, сиёсати фиксалии давлат, пасандоз; 

$B) Омилхои арза, омилхои такозо ва омилхои манфӣ; 

$C) Миқдор ва сифати захирахо, шумора ва сифати кувваи корӣ; 



  

$D) Тақсимот ва муомилот, хизматрасониҳои истеъмолӣ; 

$E) Захирахои иқтисодӣ ва прогреси илмӣ-техникӣ; 

 

@96.Ба омилхои такозо дохил мешаванд? 

$A) Миқдор ва сифати захирахо, шумора ва сифати қувваи корӣ; 

$B) Омилҳои арза, омилҳои тақозо ва омилҳои манфӣ; 

$C) Музди кор, сиёсати фиксалии давлат, пасандоз; 

$D) Тақсимот ва муомилот, хизматрасониҳои истеъмолӣ; 

$E) Захираҳои иқтисодӣ ва прогреси илмӣ-техникӣ; 

 

@97.Моделхои рушди иктисоди? 

$A) Модели таҳрезӣ барномасозӣ ва пешбинии давлатӣ; 

$B) Модели танзими иҷтимоӣ; танзими давлатӣ танзими андоз; 

$C) Модели бисёромила, дуомила ва якомила; 

$D) Модели танзими буҷавӣ танзими фискалӣ (хазинадорӣ); 

$E) Модели танзими молиявӣ танзими пулию қарзӣ; 

 

@98.Модели бисёромила____? 

$A) Танҳо бо назардошти меҳнат ва сармоя сохта мешавад; 

$B) Маҷмўи муносибатҳои иқтисодӣ дар ҳудуди муайян сурат 

мегирад; 

$C) Таъсиррасонии ҳамаи омилҳоро инъикос менамояд; 

$D) Додани имтиёзҳои муайян ба фондхои нафакави ва додани 

имтиёзҳо ба гуруҳҳои муайяни иҷтимоӣ; 

$E) Фарқи байни даромад ва харочотхои давлати мебошад; 

 

@99.Модели дуомила____? 

$A) Таъсиррасонии хамаи омилхоро инъикос менамояд; 

$B) Маҷмўи муносибатҳои иқтисодӣ дар ҳудуди муайян сурат 

мегирад; 

$C) Танхо бо назардошти мехнат ва сармоя сохта мешавад; 

$D) Додани имтиёзхои муайян ба фондхои нафакави ва додани 

имтиёзхо ба гуруххои муайяни ичтимоӣ; 

$E) Фарки байни даромад ва харочотхои давлати мебошад; 

 

@100.Модели якомила____? 

$A) Таъсиррасонии ҳамаи омилҳоро инъикос менамояд; 

$B) Танхо бо назардошти меҳнат ва сармоя сохта мешавад; 



  

$C) Бо назардошти сармоя сохта шудааст; 

$D) Маҷмўи муносибатҳои иқтисодӣ дар ҳудуди муайян сурат 

мегирад; 

$E) Фарқи байни даромад ва хароҷотҳои давлати мебошад; 

 

@101.Модели дуомила – аз тарафи ки пешниҳод гардидааст? 

$A) Ч. Кейнс, Р. Харрод, Е. Домар; 

$B) Катон, Варрон, Цицерон; 

$C) Солоу, Денисон; 

$D) У.Петти, Ф.Кенэ; 

$E) А.Монкретен, А.Смит; 

 

@102.Модели якомила – аз тарафи ки пешниҳод гардидааст? 

$A) Солоу, Денисон; 

$B) А.Монкретен, А.Смит; 

$C) Ч.Кейнс, Р.Харрод ва Е.Домар; 

$D) Катон, Варрон, Цицерон; 

$E) Уилям Петти, Франсуа Кенэ; 

 

@103.Минтақаи иқтисодӣ____? 

$A) Ин ҷараёни интихоби ҳадафҳо ва карорҳое мебошад, ки барои ба 

мақсад ноил гаштан равона карда мешавад; 

$B) Пешравии низоми фаъолиятро бо реҷаи барномаи пешбинишуда 

ҳамoҳангу таъмин месозад; 

$C) Комплекси ҳудудию истеҳсолӣ аст, ки дар асоси масоҳати калон ба 

вуҷуд омада аз қисматҳои дигари кишвар бо махсус гардонда 

мешавад; 

$D) Ҷараёни иҷрои нақшаи пешбинишуда таҳти таҳлили доими 

қарор мегирад; 

$E) Ин такмилдихии микдорию сифатии истехсолот ва зиёдшавии 

ҳаҷми маҳсулоти ҷамъиятиро меноманд; 

 

@104.Иқтисодиёт тибқи кадом усулҳо сурат мегирад? 

$A) Натуралӣ ва молӣ; 

$B) Империалистӣ ва капиталистӣ; 

$C) Ғайридавлатӣ (бозорӣ) ва давлатӣ; 

$D) Рекламавӣ ва рақобатӣ; 

$E) Марзӣ ва дохилӣ; 



  

 

@105.Иқтисодиёт таърихан тибқи чанд усул сурат мегирад? 

$A) Чор; 

$B) Шаш; 

$C) Ду; 

$D) Се; 

$E) Панҷ; 

 

@106.Танзими давлатии иқтисодиёт____? 

$A) Ин ҷараёни интихоби ҳадафҳо ва карорҳое мебошад, ки барои ба 

мақсад ноил гаштан равона карда мешавад; 

$B) Пешравии низоми фаъолиятро бо реҷаи барномаи пешбинишуда 

ҳамoҳангу таъмин месозад; 

$C) Маҷмўи тадбир ва меъёрҳои муайяни қонунгузорӣ, иҷроя ва 

назоратӣмебошад; 

$D) Ҷараёни иҷрои нақшаи пешбинишуда таҳти таҳлили доими 

қарор мегирад; 

$E) Ин такмилдихии микдорию сифатии истехсолот ва зиёдшавии 

хачми махсулоти ҷамъиятиро меноманд; 

 

@107.Дар олами муосир кадом методҳои танзими давлатии 

иқтисод истифода карда мешавад?   

$A) Ғайридавлатӣ (бозорӣ), давлатӣ ва дохилӣ; 

$B) Натуралӣ ва молӣ, ва давлатӣ; 

$C) Ҳуқуқи маъмурӣ, иқтисодӣ, мустақим ва ғайримустақим; 

$D) Империалистӣ, капиталистӣ ва рақобатӣ; 

$E) Марзӣ, дохилӣ ва давлатӣ; 

 

@108.Соҳаи истеҳсолоти ҷамъиятиро ба кадом қисмҳо ҷудо 

мекунанд? 

$A) Моддӣ ва фархангӣ; 

$B) Хусусӣ ва байналхалқӣ; 

$C) Моддӣ ва ғайри моддӣ; 

$D) Бевосита ва бавосита; 

$E) Ҷавоҳир ва боигари; 

 

@109.Омилҳое, ки ба ҷараёни танзими давлатӣ шартан ба чанд 

гурўҳ ҷудо карда мешаванд? 



  

$A) Чор; 

$B) Шаш; 

$C) Се; 

$D) Ду; 

$E) Панҷ; 

 

@110.Даромади шахсӣ? 

$A) Ин даромаде, ки соҳибони саҳмияҳо мегиранд; 

$B) Ин даромади соҳаи хусусӣ аз сармоя мебошад; 

$C) Ин суммаи ҳамаи даромадҳо то супоридани андозҳо; 

$D) Ин даромади соҳибони сармояи пулӣ мебошад; 

$E) Ин даромаде, ки соҳибони саҳмияҳо мегиранд; 

 

@111.Дар кадоме аз вариантҳо қисмати таркибии назарияи 

иқтисодӣ нодуруст нишон дода шудааст? 

$A) Микроиқтисод; 

$B) Макроиқтисод; 

$C) Мероиқтисод; 

$D) Мезоиқтисод; 

$E) Мегаиқтисод; 

 

@112.Ба сарчашмаҳои рушди иқтисоди чӣ дохил мешавад? 

$A) Тақсимот ва муомилот, хизматрасониҳои истеъмолӣ; 

$B) Эсктенсиви, интенсиви ва омехта; 

$C) Захирахои иктисоди ва прогреси илмӣ-техникӣ; 

$D) Якпорчагӣ, иерархи, ҳамгироӣ; 

$E) Омилхои арза, омилхои такозо ва омилхои манфӣ; 

 

@113.Активхо гуфта чиро  мегуянд? 

$A) Чунин объектонеро дар назар дошта мешавад, ки, ўҳдадориҳои 

муайянро оид ба пардохти қарз меноманд; 

$B) Чунин шахсоне мебошанд ки максади онхо ба даст овардани 

фоида мебошад; 

$C) Чунин объектҳои моликиятеро меноманд, ки  субъектҳои 

хоҷагидорӣ дар асоси ҳуқуқи моликиятдорӣ аз соҳибӣ ва истифода 

кардани онҳо фоидаи иқтисодӣ мегиранд; 

$D) Онхоеро актив меноманд ки дар корхои чамъияти фаъоланд; 



  

$E) Сохахое, ки максади асосии онхо истехсол ва фоида ба даст 

овардан аст; 

 

@114.Пассивхо гуфта чиро меноманд? 

$A) Чунин объектҳои моликиятеро меноманд, ки субъектҳои 

хоҷагидорӣ дар асоси ҳуқуқи моликиятдорӣ аз соҳибӣ ва истифода 

кардани онҳо фоидаи иқтисодӣ мегиранд; 

$C) Ухдадорихои муайянро оид ба пардохт намудани карзро пассив 

меноманд; 

$B) Сохахое, ки максади асосии онхо истеъмол ва фоида ба даст 

овардан аст; 

$D) Бо ченаки арзиш ифода кардани пулро пассив меноманд; 

$E) Сохахое, ки максади асосии онхо истехсол ва фоида ба даст 

овардан аст; 

 

@115.Назарияи сармояи инсони дар асри чанд аз тарафи ки 

пешниход шудааст? 

$A) Асри XV аз тарафи А.Файёл ва М.Вебер; 

$B) Аср XVII аз тарафи П.Самуэлсон; 

$C) Асри XX аз тарафи Г.Беккер ва Т.Шултс; 

$D) Асри XVI аз тарафи Дюрген ва Чарлз Горинг; 

$E) Асри 11 аз тарафи А.Файёл ва М.Вебер; 

 

@116.Низоми молия мамлакат чанд зинагӣ ба ҳисоб меравад? 

$A) 5; 

$B) 7; 

$C) 2; 

$D) 4; 

$E) 1; 

 

@117.Низоми буҷет мамлакат чанд зинагӣ ба ҳисоб меравад? 

$A) 5; 

$B) 7; 

$C) 2; 

$D) 4; 

$E) 3; 

 

@118.Низоми бонкии мамлакат чанд зинагӣ ба ҳисоб меравад? 



  

$A) 5; 

$B) 7; 

$C) 2; 

$D) 4; 

$E) 3; 

 

@119.Маънои калимаи рақобат чист? 

$A) Мусоҳиба; 

$B) Мустақилият; 

$C) Рӯ ба рӯшавӣ; 

$D) Меҳнат; 

$E) Даромад; 

 

@120.Кадом маънидоди моликиятро қабул медонед? 

$A) Муносибати воқеъии тақсими маснуот; 

$B) Муносибати ҷории одамон оиди истеҳсолот; 

$C) Муносибати соҳибӣ, азонихудкунӣ, истифодабарӣ; 

$D) Муносибати одамон оиди истифодабарӣ; 

$E) Кӯшиш барои фоидаи максималӣ; 

 

@121.Раванди буҷети давлатӣ? 

$A) Иҷроиш, тасдиқ, баррасӣ; 

$B) Коркард, тасдиқ ва иҷроиш; 

$C) Таҳия, баррасӣ, тасдиқ ва иҷроиш; 

$D) Баррасӣ, тасдиқ ва иҷроиш; 

$E) Баррасӣ, иҷроиш, таҳия, тасдиқ; 

 

@122.Моддаҳои ҳимояшаванда дар низоми молияи давлатӣ? 

$A) Фондҳои махсуси марказонидашудаи давлатӣ; 

$B) Қисми даромади махсуси ташкилоту муассаҳои давлатӣ; 

$C) Музди меҳнат, нафақа, стипендия ва пардохтҳои коммуналӣ; 

$D) Қарзҳои давлатӣ, суғуртаи давлатӣ; 

$E) Суғуртаи иҷтимоӣ, ҳиссаҷудокуниҳои иҷтимоӣ; 

 

@123.Идоракунии буҷетҳои маҳаллӣ? 

$A) Бо қарори маҷлиси вакилони Маҷлиси Олӣ қабул ва амалӣ карда 

мешавад; 



  

$B) Бо қарори маҷлиси вакилони Маҷлиси Миллӣ қабул ва амалӣ карда 

мешавад; 

$C) Бо қарори маҷлиси вакилони халқи шаҳру ноҳияҳо қабул ва амалӣ 

карда мешавад; 

$D) Бо қарори маҷлиси вакилони Маҷлиси Намояндагон қабул ва амалӣ 

карда мешавад; 

$E) Бо қарори Ҳукмати ҶТ қабул ва амалӣ карда мешавад; 

 

@124.Активҳои корхона аз руи шакли моликият ба кадом гуруҳҳо 

ҷудо мешаванд? 

$A) Моддӣ ва ғайримоддӣ; 

$B) Асосӣ ва худӣ; 

$C) Худи ва қарзӣ; 

$D) Молиявӣ ва худӣ; 

$E) Асосӣ ва гардон; 

 

@125.Кадом сол ва кадом рӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пули 

миллии «Сомонӣ» ба муомилот бароварда шуд? 

$A) 6 ноябри соли 1999; 

$B) 23 июни соли 2002; 

$C) 30 октябри соли 2000; 

$D) 5 май соли 2003; 

$E) 9 сентябри 1991; 

 

@126.Муомилоти ғайринақди чист? 

$A) Муомилоти ғайринақдӣ – ҳаракати дороиҳо бо иштироки пули 

нақд аст, яъне интиқол додани маблағи пул аз як суратҳисоб ба 

суратҳисоби дигар, пардохти яктарафаи ӯҳдадориҳои пулӣ ва ғайраро 

дар бар мегирад; 

$B) Муомилоти ғайринақдӣ–ҳаракати дороиҳо бо иштироки пули 

нақд ва бе иштироки пули нақд аст, яъне интиқол додани маблағи пул 

аз як суратҳисоб ба суратҳисоби дигар, пардохти яктарафаи 

ӯҳдадориҳои пулӣ ва ва ғайраро дар бар мегирад; 

$C) Муомилоти ғайринақдӣ–ҳаракати дороиҳо бе иштироки пули 

нақд аст, яъне интиқол додани маблағи пул аз як суратҳисоб ба 

суратҳисоби дигар, пардохти яктарафаи ӯҳдадориҳои пулӣ ва ғайраро 

дар бар мегирад; 



  

$D) Муомилоти ғайринақдӣ–ҳаракати дороиҳо бе иштироки пули 

нақд аст, яъне додани маблағи пули нақд, пардохти яктарафаи 

ӯҳдадориҳои пулӣ ва ва ғайраро дар бар мегирад; 

$E) Муомилоти ғайринақдӣ–ҳаракати накардани маблағҳои 

пасапдозшуда; 

 

@127.Дар ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ чанд субъект иштирок 

мекунад? 

$A) 2; 

$B) 4; 

$C) 3; 

$D) 5; 

$E) 6; 

 

@128.Низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чанд зина иборат 

аст? 

$A) Аз 4 зина иборат аст; 

$B) Аз 1 зина иборат аст; 

$C) Аз 2 зина иборат аст; 

$D) Аз 5 зина иборат аст; 

$E) Аз 3 зина иборат аст; 

 

@129.Сатҳи таваррум дар иқтисодиёт бо кадом формула ҳисоб 

карда мешавад? 

$A) НчИ

НгИНчИ
Бп

.

.. 


; 

$B) НгИ

НчИНгИ
Бп

.

.. 


; 

$C) НгИ

НгИНчИ
Бп

.

.. 


; 

$D) 
;

..

..

гНчИ

НгИНчИ
Бп




; 

$E) 
;

.

..

НчИ

НiИНчИ
Бп




;  

 

@130.Кадом сол Бонки миллии Тоҷикистон таъсис ёфтааст? 

$A) 28 июни соли 1990; 

$B) 28 июни соли 1993; 

$C) 28 июни соли 1991; 



  

$D) 28 июни соли 1999; 

$E) 28 июни соли 2000; 

 

@131.Рамзи сомониро муайян намоед? 

$A) 810; 

$C)972; 

$B) 978; 

$D) 840; 

$E) 756;  

 

@132.Шаклҳои кумакҳои молиявӣ кадомҳоянд? 

$A) Қарзи давлатӣ, грант, инфлясия; 

$B) Рататсия, инфлясия, карз; 

$C) Дотатсия; субвенсия; субсидия; 

$D) Пасандоз, карз, трансферт; 

$E) Секвестри буҷет, қарз; 

 

@133.Хароҷоти ҷорӣ ин? 

$A) Қисми хароҷоти буҷет маҳаллӣ буда, барои фаъолияти фондҳои 

мақсадноки давлатӣ муқаррар гардидааст; 

$B) Қисми хароҷоти корхона буда, барои фаъолияти ҷории мақомоти 

ҳокимият ва идоракунии давлат муқаррар гардидааст; 

$C) Қисми хароҷоти буҷет буда, барои фаъолияти ҷории мақомоти 

ҳокимият ва идоракунии давлат, мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва 

фондҳои мақсадноки давлатӣ муқаррар гардидааст; 

$D) Як қисми хароҷоти буҷети корхона ба ҳисоб меравад; 

$E) Қисми хароҷоти буҷет давлатӣ муқаррар гардидааст; 

 

@134.Вобаста ба сохти конститутсионии ҶТ дар таҳияи сиёсати 

давлатии молиявӣ бартарии асоси ба кӣ дода мешавад? 

$A) Узви Маҷлиси Миллӣ; 

$B) Вакили Маҷлиси намояндагон; 

$C) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@135.Хароҷоти асосӣ ба кадом қисми хароҷотҳои буҷети равона 

карда шудааст? 



  

$A) Барои фаъолияти субъекҳои хоҷагидорӣ; 

$B) Барои корхона; 

$C) Барои фаъолияти маблағгузории навовариҳо; 

$D) Барои фаъолияти фирмаҳо; 

$E) Барои фирма; 

 

@136.Дефлятори МММ ҳамчун таносуби байни чунин 

нишондиҳандаҳо ҳисоб карда мешавад. 

$A) МММ реалӣ бар МММ-и номиналӣ; 

$B) ММД-и номиналӣ бар МММ-и номиналӣ; 

$C) МММ-и номиналӣ бар МММ-и реалӣ; 

$D) ММД-и номиналӣ бар ММД-и реалӣ; 

$E) Ин аз индекси Пашше вобаста аст; 

 

@137.Буҷети фондҳои мақсадноки давлатӣ ба кадом буҷет дохил 

мегардад? 

$A) Буҷети маҳаллӣ; 

$B) Буҷети ғайридавлатӣ; 

$C) Буҷети давлатӣ; 

$D) Буҷети корхона; 

$E) Буҷети фирма; 

 

@138.Пардохтҳои трансфертӣ ин?  

$A) Пардохтҳои давлатӣ дар соҳаи иқтисодӣ; 

$B) Пардохтҳои давлатӣ барои музди меҳнат; 

$C) Пардохтҳои давлатӣ дар соҳаи иҷтимоӣ  

$D) Пардохтҳои ҳатмии давлатӣ. 

$E) Пардохтҳои давлатӣ. 

 

@139.Кумаки молиявии беподош (дотатсия) ин? 

$A) Маблағҳои корхона мебошанд, ки барои пушонидани хароҷотҳои  

ҷорӣ беподошу бебозгашт дода мешаванд; 

$B) Маблағҳои ғайрибуҷетие мебошанд, ки ба буҷети сатҳи дигари 

системаи буҷетӣ, барои пушонидани хароҷотҳои ҷорӣ беподошу 

бебозгашт дода мешаванд; 

$C) Маблағҳои буҷетие мебошанд, ки ба буҷети сатҳи дигари низоми 

буҷетӣ, барои пушонидани хароҷотҳои  ҷорӣ беподошу бебозгашт 

дода мешаванд; 



  

$D) Маблағҳои буҷети махаллӣ, ки аз буҷети сатҳи дигари системаи 

буҷетӣ, барои пушонидани хароҷотҳои ҷорӣ дода мешаванд; 

$E) Маблағҳои буҷети федериоли , ки аз буҷети сатҳи дигари системаи 

буҷетӣ, барои пушонидани хароҷотҳои ҷорӣ дода мешаванд; 

 

@140.Мусоидати молиявӣ (субвенсия) ин? 

$A) Маблағҳои буҷетие, ки ба системаи буҷетӣ ё шахсони ҳуқуқӣ 

барои фаъолияти онҳо дода мешаванд; 

$B) Маблағҳои буҷети маҳаллӣ, барои анҷом додани хароҷоти 

муайяни мақсаднок дода мешаванд; 

$C) Маблағҳои буҷетие мебошанд, ки ба буҷети сатҳи дигари низоми 

буҷетӣ ё шахсони ҳуқуқӣ беподошу бебозгашт барои анҷом додани 

хароҷоти муайяни мақсаднок дода мешаванд; 

$D) Аз ҳисоби сармоягузории хориҷӣ анҷом дода мешавад; 

$E) Аз ҳисоби сармояи хориҷӣ анҷом дода мешавад; 

 

@141.Кумаки молиявӣ (субсидия)? 

$A)Ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, мутобиқи шарти маблағгузории 

ҳиссаҷудокунии хароҷотҳои мақсаднок дода мешаванд; 

$B)Аз ҳисоби сармоягузории хориҷӣ анҷом дода мешавад; 

$C) Маблағҳои буҷетие мебошанд, ки ба буҷети сатҳи дигари низоми 

буҷетӣ, ҳамчунин ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, мутобиқи шарти 

маблағгузории ҳиссаҷудокунии хароҷотҳои мақсаднок дода мешаванд; 

$D) Маблағҳои буҷети маҳаллӣ, ки аз буҷети сатҳи дигари системаи 

буҷетӣ, барои пушонидани хароҷотҳои ҷорӣ дода мешаванд; 

$E) Маблағҳои буҷетие мебошанд, ки ба буҷети сатҳи дигари системаи 

буҷетӣ, ҳамчунин ба шахсони ҳуқуқӣ, мутобиқи шарти маблағгузории  

хароҷотҳои мақсаднок дода мешаванд; 

 

@142.Буҷети чумҳуриявӣ____? 

$A) Фонди молие мебошад, ки барои амалигардонии чорабинихои 

умуми маҳаллӣ истифода бурда; 

мешаванд; 

$B) Фонди пулие мебошад, ки барои амалигардонии чорабинихои 

фарҳангӣ истифода бурда мешаванд; 

$C) Фонди пулие мебошад, ки барои амалигардонии чорабинихои 

умумиҷумҳуриявӣ истифода бурда мешаванд; 



  

$D) Фонди пулие мебошад, ки барои хароҷотҳои умумихонаводагиҳо 

истифода мебаранд; 

$E) Фонди пулие мебошад, ки барои хароҷотҳои идоракунии 

корхонаҳо равона шудаанд; 

 

@143.Таърифи қарзро гуед? 

$A) Гирифтани пул аз шахси воқеи бо мақсадҳои гуногун ва бо 

кафолати бебозгашт; 

$B) Ин пекаш намудани пул барои сохтмон ё ягон мақсад бе 

мӯҳлатнокӣ ва бебозгашт мебошад; 

$C) Ин пешкаш намудани пулҳо бо шартҳои кафолатнокии бозгашт, 

мӯҳлатнокӣ ва пардохтнокӣ мебошад; 

$D) Таъмини фаъолияти самаранок  ва ҳамгироии иқтисоди ҶТ  ба 

иқтисоди ҷаҳонӣ; 

$E) Ин пекаш намудани пул барои фаъолияти соҳибкорӣ бе 

мӯҳлатнокӣ ва бебозгашт мебошад; 

 

@144.Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд 

фоизи даромади буҷети давлатиро ташкил медиҳад? 

$A) 3 фоиз; 

$B) 10 фоиз; 

$C) 2 фоиз; 

$D) 5 фоиз; 

$E) 12 фоиз; 

 

@145.Андоз чист? 

$A) Андоз ин ӯҳдадори дар назди давлат мебошад; 

$B) Андоз ин пардохти ҳатми ба ҳисоб намеравад; 

$C) Андоз ин пардохти ҳатми ба буҷет ба ҳисоб рафта хусусияти 

беподош ва бебозгашт дорад; 

$D) Андоз пардохти ҳатмӣ ба буҷети маҳаллӣ ба ҳисоб меравад; 

$E) Андоз ин ӯҳдадори дар назди давлатҳои хориҷӣ мебошад; 

 

@146.Андозҳо ба чанд гуруҳ ҷудо мешавад? 

$A) Ба 4 гуруҳ; 

$B) Ба 10 гуруҳ; 

$C) Ба2 гуруҳ; 

$D) Ба 5 гуруҳ; 



  

$E) Ба9 гуруҳ; 

 

@147.Системаи андози ҶТ чанд намуди андозро дар бар мегирад? 

$A) 5 намуд; 

$B) 15 намуд; 

$C) 10 намуд; 

$D) 2 намуд; 

$E) 7 намуд; 

 

@148.Ба фондҳои мақсадноки давлати дохил мешавад? 

$A) Фонди ҳифзи иҷтимои ва нафақа; 

$B) Фонди шуғли аҳолӣ ва фонди суғуртаи тиббӣ; 

$C) Фонди нафақа аз рӯи сину сол, фонди суғуртаи иҷтимоӣ, фонди 

шуғли аҳолӣ ва фонди суғуртаи тиббӣ; 

$D) Фонди манзил ва фонди комуналӣ; 

$E) Фонди башаҳрдустона, байналмилалӣ; 

 

@149.Шахси ҳуқуқӣ дар кадом мақомот ба қайд гирифта мешавад? 

$A) Кумитаи андоз; 

$B) Вазорати молияи ҶТ; 

$C) Вазорати адлия; 

$D) Кумитаи сармоягузорӣ ва идораи амволи ҶТ; 

$E) Вазорати молия; 

 

@150.Саҳмия чист? 

$A) Қоғази кимматноке мебошад, ки ухдадории хукукии сахмдорро 

нисбат ба чамъият тасдик наменамояд; 

$B) Маблағе мебошад, ки ӯҳдадории ҳуқуқии саҳмдорро нисбат ба 

ҷамъият тасдиқ мекунад; 

$C) Қоғази қимматноке мебошад, ки ӯҳдадории ҳуқуқии саҳмдорро 

нисбат ба ҷамъият тасдиқ менамояд; 

$D) Маблағи ҳатмии бебозгашт ва беподош барои саҳмдорон; 

$E) Ҳамаи маблағҳои ширкатҳо, ки дар бонкҳо нигоҳ дошта мешаванд;  

 

@151.Низоми буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кадом қисмҳо 

ҷудо мешавад? 

$A) Минтақави ва ноҳиявӣ; 

$B) Шаҳри ва вилоятӣ; 



  

$C) Ҷумҳуриявӣ ва маҳалӣ; 

$D) Ноҳиявӣ ва вилоятӣ; 

$E) Минтақавӣ ва ҷуғрофӣ; 

 

 

@152. Таърифи қарзро гуед? 

$A) Ин пекаш намудани пул барои сохтмон ё ягон мақсад бе 

мӯҳлатнокӣ ва бебозгашт мебошад; 

$B) Гирифтани пул аз шахси воқеи бо мақсадҳои гуногун ва бо 

кафолати бебозгашт; 

$C) Ин пешкаш намудани пулҳо барои қарз бо шартҳои 

кафолатнокии бозгашт, мӯҳлатнокӣ ва пардохтнокӣ мебошад; 

$D) Таъмини фаъолияти самаранок  ва ҳамгироии иқтисоди ҶТ ба 

иқтисоди ҷаҳонӣ; 

$E) ин пекаш намудани пул барои фаъолияти соҳибкорӣ бе 

мӯҳлатнокӣ ва бебозгашт мебошад; 

 

@153.Калимаи қарз аз кадом вожа гирифта шудааст? 

$A) Арабӣ; 

$B) Юнонӣ; 

$C) Лотинӣ; 

$D) Бохтарӣ; 

$E) Фаронсавӣ; 

 

@154.Вазорати молияи ҶумҳурииТоҷикистон лоиҳаи Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатии 

ҶумҳурииТоҷикистон барои соли навбатии молиявиро ба 

ҲукуматиҶумҳурииТоҷикистон то кай пешниҳод мекунад; 

$A) 30 сентябри соли ҷорӣ пешниҳодменамояд; 

$B) 10 сентябри соли ҷорӣ пешниҳодменамояд; 

$C) 20 сентябри соли ҷорӣ пешниҳодменамояд; 

$D) 25 сентябри соли ҷорӣ пешниҳодменамояд; 

$E) 1 ноябри соли ҷорӣ пешниҳодменамояд; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

@155.Андозҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз андозҳои……иборат 

мебошад? 

$A) Маҳаллӣ ва вилоятӣ; 



  

$B) Ноҳиявӣ ва минтақавӣ; 

$C)Ҷумҳуриявӣ ва маҳалӣ; 

$D) Шаҳрӣ маҳаллӣ; 

$E) Вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ; 

 

@156.Зери мафҳуми андоз чиро фаҳмидан мумкин аст? 

$A) Маблағ; 

$B) Ҷамъоварӣ; 

$C) Пардохти ҳатмӣ; 

$D) Ҷарима; 

$E) Даромад; 

 

@157.Омилҳои аввалин дараҷаи истеҳсолот? 

$A) Меҳнат ва сармоя, технология, техника, экология; 

$B) Меҳнат ва замин, сармоя ва моли худӣ; 

$C) Замин, сармоя, меҳнат ва қобилияти соҳибкорӣ; 

$D) Замин, меҳнат, сармоягузории мустақил; 

$E) Талабот ва таклифоти инсон ва ҷомеа; 

 

@158.Муносибатҳои иқтисоди аз кадом узвҳои асоси иборатанд? 

$A) Истеҳсолот, истеъмолот, тақсимот; 

$B) Истеъмолот, мубодила, истеъмолот; 

$C) Истеҳсолот, тақсимот, мубодила, истеъмолот; 

$D) Тақсимот, мубодила ва такрористеҳсолот; 

$E) Таркибдиҳандаҳои захираҳои иқтисодӣ;  

 

@159.Мактаби аввалини иқтисоди чи ном дорад? 

$A) Физиократҳо; 

$B) Иқтисоди сиёсӣ; 

$C) Меркантилистон; 

$D) Назарияи иқтисод; 

$E) Кейнсгароӣ; 

 

@160.Илми иқтисодчиро меомӯзад? 

$A) Таърихи тамаддун; 

$B) Инкишофи ҷамъият; 

$C) Қоидаҳои хоҷагидорӣ; 

$D) Таърихи  ҳикмат; 



  

$E) Шахси инфиродӣ; 

 

@161.Талаботи истеъмолкунанда асосан аз чӣ вобастагӣ дорад? 

$A) Фоидаи максималӣ; 

$B) Системаи бонкҳо; 

$C) Сатҳи даромад; 

$D) Пулҳои ивазкунанда; 

$E) Пулҳои ёфтшуда; 

 

@162.Кадоме аз шаклҳои моликият вуҷуд надоранд? 

$A) Давлатӣ; 

$B) Зеҳнӣ; 

$C) Ҳамсоягӣ; 

$D) Хусуси; 

$E) Умумӣ; 

 

@163.Талабот чист? 

$A) Талабот ин истеҳсоли маҳсулот аст; 

$B) Талабот ин рафтори харидор аст; 

$C) Талабот ин эҳтиёҷоте, ки бо пул таъмин аст; 

$D) Талабот ин эҳтиёҷоте, ки шакли пулро гирифтааст; 

$E) Қӯшиш барои фоидаи максималӣ; 

 

@164.Пешниҳод ин___? 

$A) Миқдори молҳое, ки дар бозор бо нархҳои муайян хариду фурӯш 

карда мешаванд; 

$B) Миқдори маблағе ки барои хариди молу хизматҳо пешниҳод 

карда мешаванд; 

$C) Молу хизматҳое мебошад, ки аз тарафи истеҳсолкунандагон ба 

бозор барои фурӯш бароварда шудааст; 

$D) Мусобиқаи иқтисоди барои ташкили хуби истеҳсолоткунандагони 

мол; 

$E) Молу хизматҳое мебошад, ки аз тарафи истеъмолкунандагон 

пешниҳод мешавад; 

 

@165.Макроиқтисод, қисми назарияи иқтисоде, ки___? 

$A) Хоҷагидории бозорҳои алоҳидаро меомўзад; 

$B) Фаъолияти хоҷагидории фирмаҳоро меомўзад; 



  

$C) Фаъолияти хоҷагии миллиро меомўзад; 

$D) Истеҳсолоти натуралиро меомӯзад; 

$E) Фаъолияти хоҷагидории фирмаҳоро меомӯзад; 

 

@166.Қисми иқтисодӣ, ки проблемаҳои иқтисодиро дар сатҳи 

давлат меомӯзад ин___? 

$A) Мезоиқтисод; 

$B) Микроиқтисод; 

$C) Макроиқтисод; 

$D) Мегаиқтисод; 

$E) Мероиқтисод; 

 

@167.Намояндагони  мактаби меркантилистонро номбар кунед? 

$A) Франсуа Кенэ, А.Тюрго; 

$B) А.Смит, Д.Рикардо; 

$C) Т.Мен, А.Монкретен; 

$D) К.Маркс, Ф.Энгелс; 

$E) У.Петти, Т.Малтус. 

 

@168.Асосгузори мактаби физиократҳоро номбар кунед? 

$A) Ж.М.Кеӣнс; 

$B) Томас Мен; 

$C) Франсуа Кэне; 

$D) К.Маркс; 

$E) А.Монкретон; 

 

@169.Асосгузори мактаби классиконро номбар кунед? 

$A) А.Монкретен; 

$B) Томас Мен; 

$C) А.Смит; 

$D) К.Маркс; 

$E) Ф.Кэнэ; 

 

@170.Паӣравони мактаби меркантилистон ақида бар он доштанд, 

ки___? 

$A) Асоси пешрафти иқтисодиётро дар истеҳсолот ва истеъмол 

медиданд; 



  

$B) Пешрафти иқтисодиётро дар дахолати давлат дар савдо 

меҳисобиданд; 

$C) Асоси пешрафти иктисодиёт дар тиҷорат ва ғун кардани тилло 

мебошад; 

$D) Пешрафти иқтисодиётро дар таҳсилоти неъматҳои моддӣ 

медиданд; 

$E) Асоси пешрафти иқтисодиётро дар сарватҳои табиат ва замин 

медиданд; 

 

@171.Паӣравони мактаби физиократҳо пешрафти иқтисодиётро 

дар чи медиданд? 

$A) Асоси пешрафти иқтисодиёт дар тиҷорат ва гун кардани тилло 

мебошад; 

$B) Пешрафти иқтисодиётро дар дахолати давлат дар савдо 

меҳисобиданд; 

$C) Асоси пешрафти иқтисодиётро дар истеҳсолоти кишоварзи 

медиданд; 

$D) Пешрафти иқтисодиётро дар баробари моликияти ҷамъияти 

медиданд; 

$E) Пешрафти иқтисодиётро дар таҳсилоти неъматҳои моддӣ 

медиданд; 

 

@172.Сатҳи умумии нархҳо ва бекорӣ дар бахши зерини системаи 

иқтисодӣ омухта мешавад? 

$A) Микроиқтисод; 

$B) Менеҷмент; 

$C) Макроиқтисод; 

$D) Молияи байналхалқӣ; 

$E) Мегаиқтисод; 

 

@173.Мафҳуми сармоя чиро ифода мекунад? 

$A) Сармоя ин пул ва молҳои дар ихтиёрдошта аст; 

$B) Сармоя ин пуле, ки соҳибаш онро дар сандуқ нигоҳ медорад; 

$C) Сармоя ин арзишест,ки арзиши изофаро ба вучуд меоварад; 

$D) Сармоя ин қоғазҳои қимматноканд, ки бонкҳо интишор кардаанд; 

$E) Сармоя ин арзиши пулии молҳои дар ихтиёрдоштаи аҳолӣ; 

 



  

@174.Вақто, ки проблемаҳои иқтисодӣ қисман аз тарафи бозор ва 

қисман аз тарафи ҳукумат ҳал карда мешаванд, пас ин 

иқтисодиёти ___? 

$A) Маъмурӣ; 

$B) Бозорӣ; 

$C) Омехта; 

$D) Натуралӣ; 

$E) Молӣ; 

 

@175.Равияи аввалини илми иқтисодӣ ин___? 

$A) Физиократия; 

$B) Марҷинализм; 

$C) Меркантилизм; 

$D) Неоклассикӣ; 

$E) Марксизм; 

 

@176.Истилоҳи «меркантилизм» аз кадом забон гирифта шудааст 

ва чӣ маънӣ дорад? 

$A) Франсавӣ, маънояш ҳокимияти табиат; 

$B) Австриягӣ, маънояш фоиданокӣ; 

$C) Итолиёӣ, маънояш савдогар; 

$D) Англисӣ, маънояш боигарӣ; 

$E) Русӣ, маънояш истеъмол; 

 

@177.Муаллифи ин ақидаҳо кист: Меҳнат-ин падари боигарӣ, 

замин-модари боигарист? 

$A) К.Маркс; 

$B) Ф.Кенэ; 

$C) У.Петти; 

$D) А.Смит; 

$E) Д.Рикардо; 

 

@178.Асосгузорони марҷинализм киҳо буданд? 

$A) А.Маршалл, Ҷ.М.Кейнс; 

$B) Плеханов, Ленин; 

$C) К.Менгер, Л.Валрас; 

$D) К.Маркс, Ф.Энгелс; 

$E) У.Петти, А.Монкретен; 



  

 

@179.Сарчашмаи даромадҳои___? 

$A) Даромад аз фуруши мол; 

$B) Даромад аз ба иҷора додани хона; 

$C) Музди кор, пардохтҳои трансфертӣ; 

$D) Пардохтҳои трансфертӣ, қарз; 

$E) Танҳо даромадҳои рентавӣ ва андозӣ; 

 

@180.Ба даромади шахсии дар ихтиёрбуда дохил мешаванд? 

$A) Музди кор тарҳи андоз аз фоидаи корхонаҳо; 

$B) Суммаи маблағҳое, ки дар шакли фоиз аз сармоя дорад; 

$C) Фарқияти даромади шахсӣ тарҳи андози даромад; 

$D) Фоиз аз гардиши сармоя тарҳи андоз аз даромади шахсӣ; 

$E) Ҷамъ кардани арзиши аслии маҳсулот дар соҳаҳои саноати; 

 

@181.Кадоме аз ибораҳои дар поён овардашуда ба сарчашмаи 

маблағгузорӣ дохил мешаванд? 

$A) Истеъмол мебошад; 

$B) Андозҳо мебошад; 

$C) Пасандоз мебошад; 

$D) Сарват мебошад; 

$E) Андоз мебошад; 

 

@182.Дар вақти муқоисаи сатҳи зиндагии одамони давлатҳои 

гуногун ба кадом нишондиҳанда бисёртар аҳамият дода 

мешавад? 

$A) Шумораи коргароне, ки дар ҷараёни истеҳсолот банд ҳастанд; 

$B) Миқдори музди кори миёна; 

$C) Маҷмўи маҳсулоти миллӣ ба сари аҳолӣ; 

$D) Миқдори ҳақиқии маҷмўи маҳсулоти миллӣ; 

$E) Маҷмўи маҳсулоти дохилӣ; 

 

@183.Барои муайян кардани ҳаҷми даромади миллӣ бояд? 

$A) Аз ҳаҷми ММД фонди истеҳлок ва ёрдампулиҳоро баровардан; 

$B) Аз ҳаҷми ММД миқдори хурдашавии фондҳои асосӣ кам кардан; 

$C) Аз ҳаҷми МММ суммаи андозҳои ғайримустақимро баровардан; 

$D) Аз ММС андозҳои ғайримустақимро хориҷ карданд; 

$E) Аз ҳаҷми МММ даромади оилаҳоро бояд зиёд намуд; 



  

 

@184.Даромадҳои буҷаи оилаҳо ба кадом самтҳо равона карда 

намешавад? 

$A) Барои харидани озуқаворӣ ва пушока; 

$B) Барои харидани молҳои хизматрасонии миёна; 

$C) Пардохти музди корӣ коргарони корхонаҳо; 

$D) Барои хизматрасонии маишӣ; 

$E) Барои гузаронидани туйю маъракаҳо; 

 

@185.Сарчашмаҳои даромади аҳолӣ кадомҳо нестанд? 

$A) Мерос, лотореяҳо; 

$B) Музди кор (маош); 

$C) Андозҳо ва ҷаримаҳо; 

$D) Даромад аз моликият; 

$E) Нафақа, кумакпулӣ; 

 

@186.Маблағи ҳатмие, ки ба буҷаи давлат равона шуда, хусусияти 

инфиродии беподош ва бебозгашт дорад, чи гуна номгузорӣ 

шудааст? 

$A) Даромад; 

$B) Фоида; 

$C) Андоз; 

$D) Хароҷот;  

$E) Дивиденд; 

 

@187.Аз рўи шакли иштироки давлат дар танзими иқтисодиёт ва 

усулҳои таъсиррасонии он ба фаъолияти хоҷагидорӣ, кадом 

усулҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд? 

$A) Иқтисодӣ, хусусӣ, маъмурӣ ва ғайримаъмурӣ; 

$B) Мустақим, фармоишӣ, хусусиятӣ ва саҳҳомӣ; 

$C) Маъмурӣ фармоишӣ, мустақим, ғайримустақим; 

$D) Ҷамъиятӣ, хоҷагӣ коллективӣ, ғайримустақим; 

$E) Ғайримустақим, иқтисодӣ, омехта, ҷамъиятӣ; 

 

@188.Даромади миллӣ (ДМ)? 

$A) Даромаде, ки соҳибони саҳмияҳо мегиранд; 

$B) Ин даромади соҳаи хусусӣ аз сармоя мебошад; 

$C) Даромадҳои ҳамаи соҳибони омилҳои истеҳсолот; 



  

$D) Даромаде, ки дар шакли музди кор зоҳир мегардад; 

$E) Ин даромади соҳибони сармояи пулӣ мебошад; 

 

@189.Даромади шахсӣ ин___? 

$A) Ин даромаде, ки соҳибони саҳмияҳо мегиранд; 

$B) Ин даромади соҳаи хусусӣ аз сармоя мебошад; 

$C) Ин суммаи ҳамаи даромадҳо то супоридани андозҳо; 

$D) Ин даромади соҳибони сармояи пулӣ мебошад; 

$E) Ин даромаде, ки соҳибони саҳмияҳо мегиранд; 

 

@190.Фарқияти байни содирот ва воридот? 

$A) МММ, ММД; 

$B) Даромади миллӣ; 

$C) Содироти соф; 

$D) Воридоти соф; 

$E) Даромади шахсӣ; 

 

@191.Як нишондиҳанда барои ҳисобҳо чанд сомониро ташкил 

медиҳад? 

$A) 40 сомонӣ; 

$B) 100 сомонӣ; 

$C) 55 сомонӣ; 

$D) 20 сомонӣ; 

$E) 200 сомонӣ; 

 

@192.Пул чанд  вазифа дорад? 

$A) 10 вазифа; 

$B) 2 вазифа; 

$C) 5 вазифа; 

$D) 4 вазифа; 

$E) 6 вазифа; 

 

@193.Қарз чист? 

$A) Қарз (кредит) [лот. Creditum - долг] пешкаш намудани воситаҳои 

муваққатан озоди пулӣ, бо шартҳои бебозгашти мӯҳлатнок ва бо фоиз 

мебошад; 



  

$B) Қарз (кредит) [лот. Creditum - долг] пешкаш намудани воситаҳои 

муваққатан озоди пулӣ, бо шартҳои бебозгашти мӯҳлатнок ва бе фоиз 

мебошад; 

$C) Қарз (кредит) [лот. Creditum - долг] пешкаш намудани воситаҳои 

муваққатан озоди пулӣ, бо шартҳои бозгашти мӯҳлатнок ва бо фоиз 

мебошад; 

$D) Қарз (кредит) [лот. Creditum - долг] пешкаш намудани воситаҳои 

муваққатан озоди пулӣ, бо шартҳои бозгашти мӯҳлатнок ва бе фоиз 

мебошад; 

$E) Қарз (кредит) [лот. Creditum - долг] пешкаш намудани воситаҳои 

муваққатан ноозоди пулӣ, бо шартҳои бозгашти мӯҳлатнок ва бе фоиз 

мебошад; 

 

@194.Кадом мақомот дар ҶТ арзиши исмӣ, андоза, вазн ва ороиши 

пулҳои қоғазӣ ва тангаҳоеро, ки дар қаламрави ҶТ ҳамчун 

воситаи пардохт мебошанд, муқаррар менамояд? 

$A) Вазорати молияи ҶТ; 

$B) Кумитаи андози назди ҲҶТ; 

$C) Бонки миллии Тоҷикистон; 

$D) Вазорати адлияи ҶТ; 

$E) Ҳукумати ҶТ; 

 

@195.Баъди ба муомилот бароваромадани сомонӣ то кадом вақт 

рубли тоҷикӣ гардиш намуд? 

$A) 2-майи соли 2000; 

$B) 14-октябри соли 2001; 

$C) 1-апрели соли 2001; 

$D) 5-ноябри соли 2002; 

$E) 4-феврали соли 2003; 

 

@196.Чанд намуди инҳисор мавҷуд аст? 

$A) Инҳисори давлатӣ, шахсӣ; 

$B) Инҳисори табиӣ, технологӣ; 

$C) Инҳисори холис, табиӣ, давлатӣ; 

$D) Инҳисори холис ва сунъи; 

$E) Инҳисори шахсӣ ва сунъӣ; 

 

@197.Мақсади сиёсати зиддиинҳисорӣ чист? 



  

$A) Мубориза бар зиддиинҳисорӣ мебошад; 

$B) Аз байн бурдани рақобатпазирӣ; 

$C) Мубориза ба инҳисортабдилёбӣ ва суистифода аз вазъияти 

инҳисорӣ; 

$D) Васеъкунии фаъолияти инҳисорӣ дар бозори мол; 

$E) Назорати рақобатпазирии мол дар хориҷа; 

 

@198.Кадом мақомот барои додан ва гирифтани қарзи давлатӣ 

иҷозат медиҳад? 

$A) Ҳукумати ҶТ; 

$B) Бонки миллии ҶТ; 

$C) Маҷлиси намояндагони МО ҶТ; 

$D) Вазорати молияи ҶТ; 

$E) Маҷлиси миллии МО ҶТ; 

 

@199.Иқтисоди миллӣ ин___? 

$A) Ин маҷмўи соҳаҳои тавлидкунандаи маҳсулоти ҷамъиятӣ 

мебошад; 

$B) Соҳае мебошад, ки маҳсулот истеҳсол накарда, балки дар 

тақсимоти он ширкат меварзад; 

$C) Маҷмўи иқтисодиёти мамлакат буда, дар заминаи истиқлолияти 

сиёсӣ ва дигар унсурҳои пайвастаи давлати миллӣ ташаккул меёбад; 

$D) Ҳаҷми маҳсулоти миллӣ ва умуман натиҷаи фаъолияти иқтисоди 

миллиро нишон медиҳад; 

$E) Арзиши бозории мол ва хизматҳое мебошанд, ки шаҳрвандони 

кишвар дар дохил ва берун аз кишвар дар муддати як сол истеҳсол 

намудаанд; 

 

@200.Кадом бонк дар ҶТ интишоркунандаи пули миллӣ аст? 

$A) Вазорати молияи ҶТ; 

$B) Кумитаи андози назди ҲҶТ; 

$C) Бонки миллии Тоҷикистон; 

$D) Вазорати адлияи ҶТ; 

$E) Ҳукумати ҶТ; 

 


