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@1.Сиёсати иқтисоди гуфта? 

$A) Ин маҷмӯи чораҳо ва амалҳои Ҳукумат дар интихоби қарорҳои 

иқтисоди дар сатҳи макроиқтисоди мебошад, ки барои татбиқи сиёсати 

иқтисоди ба дастовардҳои мақсадҳои иҷтимоидошта равона карда 

мешавад; 

$B) Ин маҷмӯи амалҳои Ҳукумат дар интихоби қарорҳои иқтисоди дар 

сатҳи макроиқтисоди мебошад, барои татбиқи сиёсати иқтисоди ба 

дастовардҳои мақсадҳои иҷтимоидошта равона карда намешавад; 

$C) Ин маҷмӯи чораҳо ва амалҳои давлат бо қарорҳои иқтисоди дар сатҳи 

макроиқтисоди мебошад, ки барои татбиқи сиёсати иқтисоди ба 

дастовардҳои мақсадҳои иҷтимоидошта равона карда мешавад; 



$D) Ин маҷмӯи чораҳои Ҳукумат дар интихоби қарорҳои иқтисоди дар 

сатҳи микроиқтисоди, ки барои татбиқи иқтисоди, ба дастовардҳои 

мақсадҳои иҷтимоидошта равона шудааст; 

$E) Ин амали Ҳукумат дар интихоби қарорҳои иқтисоди дар сатҳи 

макроиқтисоди мебошад, ки барои татбиқи сиёсати иқтисоди ба 

дастовардҳои мақсадҳои иҷтимои равона карда мешавад; 

 

@2.Сиёсати иқтисоди аз ҷониби давлат тавассути чи таъсир мерасонад? 

$A) Истифодаи фишангҳои умуми ба равандҳои иқтисоди ва агентҳои 

фаъолияти иқтисоди; 

$B) Равандҳои иқтисоди ва агентҳои фаъолияти иқтисоди таъсир мекунад; 

$C) Истифодаи фишангҳои умуми ба равандҳои иқтисоди таъсир 

кунанда; 

$D) Агентҳои фаъолияти иқтисодиро таъмин кунанда мебошад; 

$E) Фишангҳои умуми ба сиёсати иқтисоди ва раванди иқтисоди таъсир 

мекунад; 

 

@3.Сиёсати иқтисоди тавассути чи амали карда мешавад? 

$A) Қонунҳо, фармонҳои Президент, қоидаҳои давлати, санадҳои 

меъёрии ҳуқуқи, қарорҳои амалкунанда, қарорҳои мақомоти давлати; 

$B) Қарорҳои Президент, қоидаҳои давлати, санадҳои меъёрии ҳуқуқи, 

қарорҳои амалкунанда, қарорҳои мақомоти давлати; 

$C) Қарорҳои мақомотҳои давлати қоидаҳои давлати, санадҳои меъёрии 

ҳуқуқи, суратҳисобҳои мақоматҳо; 

$D) Санадҳои меъёрии ҳуқуқи, суратҳисоботҳо, кумитаҳо, мақомотҳои 

ғайри давлати амалигардонии ҳамаи онҳо; 

$E) Қонунҳо ва фармонҳои Президент, қоидаҳои давлати, санадҳои 

меъёрии ҳуқуқи, амалишавии қарордотҳо; 

 

@4.Сиёсати иқтисоди ба кадом намудҳо ҷудо мешавад? 

$A) Стратегияи иқтисоди ва тактикаи иқтисоди; 

$B) Стратегияи иқтисоди ва сиёсати иқтисоди; 

$C) Сиёсати давлати иқтисоди ва тактикаи иқтисоди; 

$D) Стратегияи иқтисоди ва тактикаи молияви; 

$E) Тактикаи иқтисоди ва стратегияи агенти; 

@5.Сиёсати иқтисодии кутоҳмуддат барои чи қадар муддат таҳия 

гардидааст? 

$A) Давраҳои ҷори; 



$B) Давраҳои гузашта; 

$C) Солҳои оянда; 

$D) То 1сол; 

$E) То 2сол; 

@6.Сиёсати иқтисодии миёнамуҳлат барои чанд сол таҳия гардидааст? 

$A) 5 сол; 

$B) 4 сол; 

$C) 3 сол; 

$D) 6 сол; 

$E) 2,5 сол; 

@7.Сиёсати иқтисодии дарозмуддат барои чанд сол таҳия гардидааст? 

$A) 10-15 сол; 

$B) 15-20 сол; 

$C) 25 сол; 

$D) 30 сол; 

$E) 50 сол; 

@8.Сиёсати илмию техники гуфта? 

$A) Ин маҷмӯи чорабинии давлат оид ба рушди илму техника, таъмини 

роҳҳои стратегии илмию технологи ва ҷори намудани технологияи 

пешрафта дар истеҳсолот нигаронида шудааст; 

$B) Ин ба танзими сармоягузории капиталисти бо мақсади азнавсозии 

истеҳсолот таҷдид ва навсозии техникаю технология равона шудаааст 

нигаронида мешавад; 

$C) Ин бо мақсади таъмин намудани мувозинати экологи, ҳифзи муҳити 

зист, фароҳам овардани шароити бехтарии зиндаги барои шаҳрвандон 

нигаронида шудааст; 

$D) Ин манбаъҳои ташаккули хазинадории давлати, системаи андоз ва 

буҷети давлатиро муайян мекунад ва нигаронида мешавад; 

$E) Ин аз таъсири хаҷми пул дар муомилот бо мақсади таъмини 

устувории нарх, шуғли пурра ва афзоиши истеҳсолоти воқеи равона 

шудааст нигаронида мешавад; 

@9.Сиёсати пулию қарзи? 

$A) Ин аз таъсири ҳаҷми пул дар муомилот бо мақсади таъмини 

устувории нарх, шуғли пурра ва афзоиши истеҳсолоти воқеи равона 

шудааст; 

$B) Ин бо мақсади таъмин намудани мувозинати экологи, ҳифзи муҳити 

зисти одамон, фароҳам овардани шароити беҳтари зиндаги барои 

шаҳрвандони хориҷи нигаронида шудааст; 



$C) Ин манбаъҳои ташаккули хазинадории давлати, системаи андоз ва 

буҷети давлатиро муайян мекунад; 

$D) Ин аз таъсири мол дар муомилот бо мақсади таъмини устувории 

нарх ,шуғли пурра ва афзоиши истеҳсолоти воқеи равона шудааст; 

$E) Ин ба танзими сармоягузории капиталисти бо мақсади азнавсозии 

истеҳсолот таҷдид ва навсозии техникаю технология равона шудааст. 

 

@10.Сиёсати экологи гуфта чиро мегуянд? 

$A) Ин бо мақсади таъмин намудани мувозинати экологи, ҳифзи муҳити 

зист, фароҳам овардани шароити беҳтари зиндаги барои шаҳрвандон 

нигаронида шудааст; 

$B) Ҳифзи муҳити зист, ба танзим даровардани мувозинати буҷет, 

навсозии техникаю технология равона шудааст; 

$C) Ин ба танзими сармоягузории капиталисти бо мақсади азнавсозии 

истеҳсолот таҷдид ва навсозии ташаккули техникаю технология равона 

шудаааст; 

$D) Ин манбаъҳои ташаккули хазинадории давлати, системаи андоз ва 

буҷети давлатиро муайян мекунад; 

$E) Ин аз таъсири ҳаҷми пул дар муомилот бо мақсади таъмини 

устувории нарх, шуғли пурра ва афзоиши истеҳсолоти воқеи равона 

шудааст; 

@11.Сиёсати сармоягузори? 

$A) Ин ба танзими сармоягузории капиталисти бо мақсади азнавсозии 

истеҳсолот таҷдид ва навсозии техникаю технология равона шудаааст; 

$B) Ин манбаъҳои ташаккули хазинадории буҷети давлати, системаи 

андоз ва буҷети давлатиро муайян мекунад; 

$C) Ин маҷмуи чораҳо барои танзими давлатии иқтисодиёт, ки ба 

мубориза бо тавварум нигаронида шудааст; 

$D) Ин аз таъсири ҳаҷми пул дар муомилот бо мақсади таъмини 

устувории нарх, шуғли пурра ва афзоиши истеҳсолоти воқеи ва ҳуқуқи 

равона шудааст; 

$E) Ин бо мақсади таъмин намудани мувозинати экологи, ҳифзи муҳити 

зисти шуғли аҳоли, фароҳам овардани шароити беҳтари зиндаги барои 

шаҳрвандон нигаронида мешавад; 

@12.Сиёсати фискали ин? 

$A) Ин манбаъҳои ташаккули хазинадории давлати, системаи андоз ва 

буҷети давлатиро муайян мекунад; 



$B) Ин аз таъсири ҳаҷми пул бо мақсади таъмини устувории нарх, шуғли 

пурра ва афзоиши истеҳсолоти воқеи равона шудааст; 

$C) Ин маҷмуи чораҳо барои танзими давлатии иқтисодиёт, ки ба 

мубориза бо тавварум нигаронида нашудааст; 

$D) Ин ба танзими сармоягузории капиталисти бо мақсади азнавсозии 

истеҳсолот таҷдид ва навсозии техникаю технология равона накарда 

шудааст; 

$E) Ташаккули хазинадории давлати, системаи андоз ва буҷети давлати 

барои бехатарии аҳоли; 

@13.Дар иқтисодиёти милли чанд субъект ба назар гирифта шудааст? 

$A) 4 то; 

$B) 5 то; 

$C) 3 то; 

$D) 2 то; 

$E) 6 то; 

 

@14.Субъектони иқтисодиёти милли? 

$A) Хоҷагиҳои хонаги, ширкатҳо, давлат, мамлакатҳои хориҷи; 

$B) Давлат, ширкатҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо; 

$C) Мамлакатҳои хориҷи, хоҷагиҳои хонаги, вазоратҳо, кумитаҳо; 

$D) Давлат, ҷамъиятҳо, корхонаҳо, ширкатҳои давлати; 

$E) Ширкатҳо, фермаҳои ғайридавлати, иқтисодиёти давлат; 

@15.Мақсадҳои сиёсати иқтисоди дар ин ё он марҳилаи рушди иқтисодии 

кишвар чанд то мебошад? 

$A) 4 то; 

$B) 5 то; 

$C) 6 то; 

$D) 3 то; 

$E) 2 то; 

@16.Намудҳои асосии сиёсати молияви? 

$A) Классики, танзими, нақшави–директиви; 

$B) Классики, танзими, молияви; 

$C) Нақшави–директиви, давлати, корпоративи; 

$D) Танзими, директиви, нақшави, кумитави; 

$E) Классики, нақшави, ҷамъияти, давлати; 

@17.Намояндагони навъи классики сиёсати молияви кадом олимон 

мебошанд? 

$A) А.Смит, Д.Рекардо; 



$B) Ҷ.Кейнс, Д.Смит; 

$C) Д.Рекардо, В.Кейнс; 

$D) И.Самуелсон, К.Кейнс; 

$E) Д.Котлер, Ф.Смит; 

@18.Асосгузори навъи танзимии сиёсати молияви? 

$A) Ҷ.Кейнс; 

$B) А.Смит; 

$C) Д.Рекардо; 

$D) Ф.Котлер; 

$E) И.Самуелсон; 

@19.Сиёсати танзими то кадом солҳо истифода бурда шудааст? 

$A) То солҳои 30-60 ум; 

$B) То солҳои 40-60ум; 

$C) То солҳои 50-60ум; 

$D) То солҳои 20-30ум; 

$E) То солҳои 20-50ум; 

@20.Таъминоти ҳуқуқии механизми молияви? 

$A) Фармонҳои Президент, қарорҳои Ҳукумат, фармону мактубҳои 

вазорату ташкилот, оиномаи шахси ҳуқуқи; 

$B) Фармонҳои Президент, интихоботи халқ, оинномаи корхонаҳо; 

$C) Қарорҳои Ҳукумат, фармонҳои ташкилоту корхонаҳо; 

$D) Фармону мактубҳои вазорату ташкилот, итқисодиёти мамлакатҳо, 

қарорҳои кумитаҳо; 

$E) Оинномаи шахси ҳуқуқи, иқтисоди, молияви, омори, фармонҳо, 

мактубҳои корхонаҳо; 

@21.Таъминоти иттилоотии сиёсати молияви кадом иттилоотро дар бар 

мегирад? 

$A) Иқтисоди, молияви, омори; 

$B) Иқтисоди, кишоварзи, молияви; 

$C) Омори, ҳуқуқи, сиёси; 

$D) Молияви, итиллооти, иқтисоди; 

$E) Омори, молияви, сиёси; 

@22.Сиёсати иқтисодиро тавассути чи амали карда мекунанд? 

$A) Қонунҳо, фармонҳои Президент, қоидаҳои давлати, санадҳои 

меъёрии ҳуқуқи, қарорҳои амалкунанда, қарорҳои мақомоти давлати; 

$B) Қарорҳои Президент, қоидаҳои давлати, санадҳои меъёрии ҳуқуқи, 

қарорҳои амалкунанда, қарорҳои мақомоти давлат; 



$C) Қарорҳои мақомоти давлати, сиёсати давлати, санадҳои ҳуқуқии 

корхонаву ташкилотҳои ғайридавлати; 

$D) Санадҳои меъёрии ҳуқуқи, Ҷорабиниҳои давлати, рушди илму 

техтика, сиёсати давлати; 

$E) Қонунҳо ва фармонҳои Президент, санадҳои ҳуқуқии корхонаву 

ташкилотҳои ғайридавлати; 

@23.Сиёсати илми ва техники гуфта? 

$A) Ин маҷмуи чорабинии давлат оид ба рушди илму техника, таъмини 

роҳҳои стратегии илмию технологи ва ҷори намудани технологияи 

пешрафта дар истеҳсолот нигаронида мешавад; 

$B) Ин ба танзими сармоягузории капиталисти бо мақсади азнавсозии 

таҷдид ва навсозии техникаю технология равона шудааст; 

$C) Ин бо мақсади таъмин намудани мувозинати экологи, фароҳам 

овардани шароити беҳтари зиндаги барои шаҳрвандон нигаронида 

шудааст; 

$D) Ин манбаъҳои ташаккули хазинадории давлат, системаи буҷети 

давлатиро муайян мекунад; 

$E) Ин аз таъсири ҳаҷми маблағ дар муомилот бо мақсади таъмини 

устувории нарх, шуғли пурра ва афзоиши истеҳсолоти воқеи равона 

шудааст; 

@24.Сиёсати иқтисодии дарозмуддат барои чанд сол таҳия карда 

мешавад? 

$A) 10-15 сол; 

$B) 15-20 сол; 

$C) 25 сол; 

$D) 30 сол; 

$E) 50 сол; 

@25.Навъи идора мешавад? 

$A) Маъмури, иқтисоди; 

$B) Маъмури, ҷамъияти; 

$C) Иқтисоди, оммави; 

$D) Иҷтимои, сиёси; 

$E) Молияви, истеҳсоли; 

@26.Объекти идоракунии молияви кадомҳоянд? 

$A) Молияи корхона, суғурта, молияи давлати; 

$B) Молияи корхона, сиёси, ҷамъияти; 

$C) Суғурта, молияи давлати, иқтисоди; 

$D) Молияи давлати, объективи, сиёси; 



$E) Суғурта, молия, иқтисодиёт; 

 

@27.Ба сифати субъектони идорасози чи баромад мекунад? 

$A) Умурҳои молиявии корхона, идораҳои суғурта, молияви, мақомоти 

андоз; 

$B) Умурҳои молиявии корхона, объектҳо ва субъектҳо, андозҳои 

ҷумҳурияви; 

$C) Идораҳои суғурта ва молияви, сиёси, ҷамъияти, иқтисодиёт; 

$D) Мақомоти андоз, умурҳои молиявии вазоратҳо, кумитаҳо ва 

ташкилотҳо; 

$E) Мақомоти андоз, идораи молия, идораҳои суғурта ва молияви; 

 

@28.Усулҳои идоракунии молияви чанд то аст? 

$A) Банақшагири, барномасози, танзими молияви, идоракунии фаври, 

назорати молияви; 

$B) Иқтисоди, барномасози, танзими молияви, сиёси, идораи молияви; 

$C) Иҷтимои, суғурта ва молияви, объективи, сиёси; 

$D) Танзими, объективи, сиёси, умурҳои молиявии вазоратҳо; 

$E) Молияви, банақшагири, барномасози, танзими давлати; 

@29.Қонуни ҶТ «Дар бораи молияи ҶТ» аз чанд боб ва модда иборат аст? 

$A) 14 боб 70 модда; 

$B) 10 боб 100 модда; 

$C) 7 боб 28 модда; 

$D) 5 боб 45 модда; 

$E) 6 боб 27 модда; 

@30.Сиёсати пулию қарзиро ки амали мекунад? 

$A) Бонки миллии Тоҷикистон дар якҷояги бо Ҳукумати ҶТ; 

$B) Бонки миллии Тоҷикистон дар якҷояги бо давлат; 

$C) Ҳукумати ҶТ дар якҷояги бо вазоратҳо; 

$D) Давлат дар якҷояги бо кумитаҳо; 

$E) Бонкҳои тиҷорати дар якҷояги бо ташкилотҳои хориҷи; 

@31.Сиёсати монетари гуфта? 

$A) Ин маҷмуи чорабиниҳои давлатиеро меноманд, ки дар бахши пулию 

қарзи бо мақсади таъмини тараққиёти муътадили иқтисоди андешида 

шудааст; 

$B) Ин маҷмуи чораҳои Ҳукумат дар интихоби қарорҳо дар сатҳи  

макроиқтисоди мебошад, ки барои татбиқи сиёсати иқтиосди ба 

дастовардҳои мақсадҳои иҷтимоидошта равона карда мешавад; 



$C) Ин маҷмуи чорабинии давлат оид ба рушди техника, таъмини роҳҳои 

стратеги ва ҷори намудани технологияи  пешрафта дар истеҳсолот 

нигаронида шудааст; 

$D) Ин бо мақсади таъмин намудани мувозинати экологи, ҳифзи муҳити 

зист одамон ва ҳайвонот, фароҳам овардани шароити беҳтари зиндаги 

барои шаҳрвандон нигаронида шудааст; 

$E) Ин ба танзими сармоягузории капиталисти бо мақсади азнавсозии 

истеҳсолот таҷдид ва навсозии техникаю технология ва стратегияҳои кори 

равона шудаааст; 

@32.Воситаҳои асосии сиёсати монетари? 

$A) Амалиёт дар бозори кушод, тағйирот дар меъёри захираҳои ҳатми, 

тағйироти фоизи қарз; 

$B) Фоизи қарз, сармоягузори, қоғазҳои қимматнок, тағйирот дар меъёри 

захираҳои ҳатми; 

$C) Меъёрҳои захираҳои ҳатми, сиёсати пулию қарзии ташкилотҳои 

ҷамъияти; 

$D) Бозсозии таркиби иқтисодиёт, амалиёт дар бозори кушод, сиёсати 

пулию қарзии ташкилотҳои хориҷи; 

$E) Таъмини рушди иқтисоди, сиёсати пулию қарзии ташкилотҳои 

давлати, қоғазҳои қимматнок; 

@33.Амалиёт дар бозори кушод? 

$A) Хариду фуруши коғазҳои қиматнок аз тарафи Бонки миллии 

Тоҷикистон; 

$B) Хариду фуруши қоғазҳои қиматнок аз тарафи бонкҳои тиҷорати; 

$C) Хариду фуруши қоғазҳои қиматнок аз тарафт давлат; 

$D) Хариду фуруши қоғазҳои қиматнок аз тарафи Ҳукумат; 

$E) Хариду фуруши қоғазҳои қиматнок аз тарафи мамлакатҳои хориҷи; 

@34.Дараҷаи фоизи қарз гуфта ин? 

$A) Фоизеро меноманд, ки ба воситаи он Бонки милли ба бонкҳои 

тиҷорати қарзи кутоҳмуддат медихад; 

$B) Фоизеро меноманд, ки ба воситаи он Бонки милли ба бонкҳои 

тиҷорати қарзҳои дарозмуддат медиҳад; 

$C) Фоизеро меноманд, ки ба воситаи он Бонки милли ба бонкҳои 

тиҷорати  пули миёнамуҳлат медиҳад; 

$D) Маблағеро меноманд, ки ба воситаи он Бонки милли ба бонкҳои 

тиҷорати қарзи кутоҳмуддат бо фоизи баланд медихад; 

$E) Фоизеро меноманд, ки ба воситаи он бонкҳои тиҷорати  ба бонкҳои 

тиҷорати қарзи кутоҳмуддат медихад; 



@35.Вобаста ба вазъи иқтисоди шаклҳои сиёсати монетари? 

$A) Сиёсати пулҳои арзон ва сиёсати пулҳои қиммат; 

$B) Сиёсати пулҳои миёна ва баланд; 

$C) Сиёсати пулҳои қиммат ва миёна; 

$D) Сиёсати пулҳои арзон ва баланд; 

$E) Сиёсати пулҳои қиммат, арзон, миёна; 

@36.Ба сифати субъектони идорасози баромад мекунад? 

$A) Умурҳои молиявии корхона, идораҳои суғуртави, молияви, 

мақомоти андоз; 

$B) Умурҳои молиявии корхона, ташкилотҳо кумитаҳо, вазоратҳо; 

$C) Идораҳои суғурта ва молияви, сиёсати давлатии иқтисодиёт; 

$D) Мақомоти андоз, субъекту объектҳои маркази ва ғайримаркази; 

$E) Мақомоти андоз, идораи молия ва вазорат, идораҳои суғуртави; 

@37.Қонуни ҶТ«Дар бораи молияи давлатии ҶТ» аз кадом боб ва модда 

иборат аст? 

$A) Аз 14 боб 70 модда иборат аст; 

$B) Аз 10 боб 100 модда иборат аст; 

$C) Аз 7 боб 28 модда иборат аст; 

$D) Аз 5 боб 45 модда иборат аст; 

$E) Аз 6 боб 27 модда иборат аст; 

@38.Усулҳои идоракунии молияви кадомҳоянд? 

$A) Банақшагири, барномасози, танзими молияви, идоракунии фаври, 

назорати молияви; 

$B) Иқтисоди, сиёси, молияви, банақшагири, барномасози; 

$C) Иҷтимои, давлати, ғайридавлати, пули, андози; 

$D) Танзими, идорави, барномасози, назорати молияви; 

$E) Молияви, танзими, ҷамъияти, банақшагири, иқтисоди; 

@39.Андоз гуфта чиро мегуянд? 

$A) Андозҳо чунин муносибатҳои пулие ҳастанд, ки дар протсеси онҳо 

фонди буҷети ташкил меёбад; 

$B) Андозҳо чунин муносибатҳои пулие ҳастанд, ки дар протсеси онҳо 

давлат ташкил меёбад; 

$C) Андозҳо чунин муносибатҳои пулие ҳастанд, ки дар протсеси он 

буҷетҳои маҳалли ташкил меёбад; 

$D) Андозҳо чунин муносибатҳои пулие ҳастанд, ки дар протсеси онҳо 

буҷети ҷумхурияви ташакул меёбад; 

$E) Андозҳо чунин муносибатҳои пулие ҳастанд, ки дар протсеси онҳо 

фонди буҷети мақсаднок ташкил меёбад; 



@40.Аломатҳои асосии андоз? 

$A) Аломати якум-ҳатми, аломати дуюм-барнагарданда ва 

барқарорнашаванда; 

$B) Аломати якум-ҳатми нестанд, аломати дуюм-баргарданда; 

$C) Аломати якум–барқароршаванда, аломати дуюм-баргарданда; 

$D) Аломати якум-ивазшаванда, аломати дуюм-марказонидашуда; 

$E) Аломати якум-ивазнашаванда, аломати дуюм-тағйирёбанда; 

@41.Кодекси аввалини андоз соли чанд қабул шудааст? 

$A) 01.01.1999 сол; 

$B) 14.05.1999 сол; 

$C) 21.06.2003 сол; 

$D) 08.12.1998 сол; 

$E) 14.06.2004 сол; 

@42.Мутобиқи кодекси андоз аз соли 2008 системаи андози ҶТ аз кадом 

зинаҳо иборат аст? 

$A) Андозҳои умумидавлати ва маҳалли; 

$B) Андозҳои ноҳияви, маҳалли, ҷумхурияви; 

$C) Андозҳои давлати ва минтақави; 

$D) Андозҳои вилояти ва шаҳри; 

$E) Андозҳои хориҷи ва давлати; 

@43.Мувофиқи кодекси андози соли 2008-ум чанд андози умумидавлати 

ва андози маҳалли ҳаст? 

$A) Умумидавлати 17 ва маҳалли 4; 

$B) Умумидавлати 20 ва маҳалли 5; 

$C) Умумидавлати 18 ва маҳалли 3; 

$D) Умумидавлати 15 ва маҳалли 2; 

$E) Умумидавлати 10 ва маҳалли 8; 

@44.Лоиҳаи буҷети давлати барои соли оянда аз тарафи ки пешниход 

мешавад? 

$A) Амри Президент; 

$B) Қарори Ҳукумат; 

$C) Вазорати молия; 

$D) Маҷлиси Оли; 

$E) Дастгоҳи иҷроия; 

@45.Вобаста ба даромаду хароҷот буҷет дар чанд ҳолат қарор дошта 

метавонад? 

$A) 3 ҳолат; 

$B) 4 ҳолат; 



$C) 5 ҳолат; 

$D) 2 ҳолат; 

$E) 6 ҳолат; 

@46.Ҳолати буҷет вобаста ба даромаду хароҷот? 

$A) Мувозинат, дифитсит, префитсит; 

$B) Дифитсит, префитсит, сиёси; 

$C) Мувозинат, префитсит, иқтисоди; 

$D) Мувозинат, дифитсит, хароҷот; 

$E) Ҳолаташ тағйир намеёбад; 

@47.Дараҷаи фоизи қарз чи гуна аст? 

$A) Дараҷаи фоизи қарз гуфта чунин фоизеро меноманд, ки ба воситаи 

он Бонки милли ба бонкҳои тиҷорати қарзи кутоҳмуддат медиҳад; 

$B) Дараҷаи фоизи қарз гуфта чунин фоизеро меноманд, ки ба воситаи он 

Бонки милли ба бонкҳои тиҷорати қарзи дарозмуддати тиҷори медиҳад; 

$C) Дараҷаи фоизи қарз гуфта чунин фоизеро меноманд, ки ба воситаи 

он Бонки милли ба бонкҳои тиҷорати қарзи миёнамуҳлат медиҳад; 

$D) Маблағеро меноманд, ки ба воситаи он Бонки милли ба бонкҳои 

тиҷорати қарзи кутоҳмуддат медиҳад; 

$E) Фоизеро меноманд, ки ба воситаи он бонкҳои тиҷорати ба бонкҳои 

тиҷорати қарзҳо медиҳад; 

@48.Блокҳои иқтисодии ҶТ чандтоянд? 

$A) 6 то; 

$B) 7 то; 

$C) 5 то; 

$D) 4 то; 

$E) 8 то; 

@49.Ки ба ҳайси Раиси Ҳукумати ҲТ баромад мекунад? 

$A) Президент; 

$B) Сарвазир; 

$C) Раиси Маҷлиси Оли; 

$D) Роҳбари Дастгоҳи Президент; 

$E) Вазири мудофиа; 

@50.Ҳукумати ҶТ дар назди ки ҳисобдиҳанда аст? 

$A) Президенти ҶТ; 

$B) Сарвазири ҶТ; 

$C) Раиси Маҷлиси Олии ҶТ; 

$D) Роҳбари Дастгоҳи Президенти ҶТ; 

$E) Вазири мудофиаи ҶТ; 



@51.Сохтори Ҳукумати ҶТ аз инҳо иборат аст? 

$A) Вазоратҳо ва кумитаҳо; 

$B) Муассисаҳо ва комитетҳо; 

$C) Шуъбаҳо ва кумитаҳо; 

$D) Ташкилотҳо ва зерташкилотҳо; 

$E) Кумитаву зерхадамот; 

@52.Субъекти асосии танзим? 

$A) Халк; 

$B) Шаҳрвандони хориҷи; 

$C) Шаҳрвандони беруна; 

$D) Шахсони бешаҳрванд; 

$E) Шахсони воқеи ва ҳуқуқи; 

@53.Иштирокчиёни ҷараёни танзим вобаста ба дараҷа ва шакли 

иштирок? 

$A) Соҳибони манфиатҳои иқтисоди, баёнкунандаҳои манфиатҳои 

иқтисоди, иҷрокунандагон; 

$B) Намояндагони халқ ва давлат, соҳибкорон, корхонаҳо; 

$C) Асотсиатсияҳо, соҳибкорон, шаҳрвандон, бекорон, коргарон; 

$D) Шахсони воқеи ва ҳуқуқи, баёнкунандаҳои манфиатҳои иқтисоди; 

$E) Соҳибкорони инфироди, баёнкунандаҳои манфиатҳои иқтисоди; 

@54.Объекти танзими давлатии иқтисодиёт? 

$A) Иқтисодиёти мамлакат ё иқтисоди минтақа соҳа, корхонаҳои 

алоҳида; 

$B) Корхонаҳои давлати ё корхонаҳои ғайридавлатӣ;  

$C) Ширкатҳои хориҷи ё ширкатҳои давлатӣ; 

$D) Иқтисодиёти ноҳия ё иқтисодиёти ҷаҳон; 

$E) Иқтисодиёти соҳаҳои алоҳида ё корхонаҳои алоҳида; 

@55.Дар намуди умуми объектҳои танзими давлати? 

$A) Макроиқтисодиёт, микроиқтисодиёт; 

$B) Макроиқтисодиёт, иқтисоди корхонаҳои ҷумҳури; 

$C) Микроиқтисодиёт, иқтисодиёти корхонаҳои соҳави; 

$D) Корхонаҳои давлати, корхонаҳои ғайридавлати;  

$E) Иқтисодиёти минтақа, иқтисодиёти ноҳия; 

@56.Микроиқтисодиёт гуфта? 

$A) Таҳлил, омузиш ва танзими объектҳои алоҳидаи иқтисоди (ширкат 

корхона, хоҷагии оилави)-ро меноманд; 

$B) Омузиши иқтисодии ҷумҳуриро бо танзими давлати меноманд; 

$C) Омузиши иқтисоди хориҷиро бо сиёсати иқтисоди меноманд; 



$D) Таҳлилу омузиши иқтисоди хориҷиро бо таҳлилу омузиши иқтисоди 

кишвар меомузад; 

$E) Таҳлилу омузиши иқтисоди ҷаҳониро бо омузиши вазорати корҳои 

хориҷи меомузад; 

@57.Усулҳои таъсиррасони ба фаъолияти хоҷагидори? 

$A) Маъмури-фармоиши, иқтисоди, мустақим ва ғайримустақим; 

$B) Иқтисоди, маъмури, омузиши ва фармоиши; 

$C) Мустақим, ғайримустақим, қонуни ва ҷаҳони; 

$D) Маъмури ва фармоиши, маъмури-фармоиши, сиёси; 

$E) Мусби, манфи, маъмури-фармоиши ва давлати; 

@58.Конститутсия ҳокимияти давлатиро ба ин қисмҳо ҷудо намудааст? 

$A) Қонунгузор, иҷроия, суди; 

$B) Иҷроия ва суди; 

$C) Қонунгузор, мақомот ва суд; 

$D) Қонунгузор, вазорат ва иҷроия; 

$E) Қонунгузор, иҷроия, суд, прократура; 

@59.Қонуни ҶТ«Дар бораи рақобат ва маҳдудкунии фаъолияти инҳисори 

дар бозорҳои мол»? 

$A) Аз 28.11.2000 сол; 

$B) Аз 25.02.2000 сол; 

$C) Аз 28.11.2001 сол; 

$D) Аз 12.12.2000 сол; 

$E) Аз 28.11.2006 сол; 

@60.Неруи меҳнати ин? 

$A) Шумораи умумии аҳолии фаъоли иқтисоди мебошад, ки дорои 

қобилиятҳои зарурии ҷисмони, равони, касби буда имконияти ба 

фаъолияти меҳнати машғул шуданро дорад; 

$B) Шумораи умумии аҳолии фаъоли иқтисоди мебошад, ки дорои 

қобилиятҳои зарурии равони набуда имконияти ба фаъолияти меҳнати 

машғул шуданро надорад; 

$C) Шумораи умумии аҳолии фаъоли иқтисоди мебошад, ки дорои 

қобилиятҳои зарурии ҷисмони буда имконияти ба фаъолияти меҳнати 

машғул шудан ва суруд хонданро дорад; 

$D) Шумораи аҳолии нофаъоли иқтисоди мебошад, ки дорои 

қобилиятҳои зарурии ҷисмони, равонибуда имконияти ба фаъолияти 

меҳнати машғул шуданро надорад; 



$E) Шумораи умумии аҳолии фаъоли иқтисоди мебошад, ки дорои 

қобилиятҳои зарурии касби буда имконияти ба фаъолияти меҳнати 

машғул шуданро дорад. 

@61.Ҷавонони синни чанд метавонанд ба фаъолияти меҳнати машғул 

шаванд? 

$A) Аз синни 16 сола; 

$B) Аз синни 17 сола; 

$C) Аз синни 18 сола; 

$D) Аз синни 14 сола; 

$E) Аз синни 15 сола; 

@62.Нафақа барои занон аз синни чанд солаги муайян шудааст? 

$A) Аз синни 58 сола; 

$B) Аз синни 63 сола; 

$C) Аз синни 52 сола; 

$D) Аз синни 50 сола; 

$E) Аз синни 60 сола; 

@63.Нафақа барои мардҳо дар чанд солаги муайян шудааст? 

$A) Аз синни 63 сола; 

$B) Аз синни 65 сола; 

$C) Аз синни 52 сола; 

$D) Аз синни 55 сола; 

$E) Аз синни 61 сола; 

@64.Қонуни ҶТ«Дар бораи ҳифзи меҳнат»? 

$A) 19.05.2009 сол; 

$B) 20.05.2009 сол; 

$C) 20.06.2008 сол; 

$D) 19.06.2009 сол; 

$E) 30.05.2009 сол; 

@65.Қонуни ҶТ«Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли»? 

$A) 01.08.2003 сол; 

$B) 10.08.2003 сол; 

$C) 20.08.2003 сол; 

$D) 01.09.2003 сол; 

$E) 02.08.2003 сол; 

@66.Хароҷотҳои буҷети давлатиро вобаста аз мантиқи иқтисодиашон 

ҷудо мекунанд ба? 

$A) Хароҷоти асоси ва хароҷоти ҷори; 

$B) Хароҷоти кам ва хароҷоти зиёд; 



$C) Хароҷоти устувор ва хароҷоти ноустувор; 

$D) Хароҷоти пурра ва хароҷоти нопурра; 

$E) Хароҷоти саҳеҳ ва хароҷоти носаҳеҳ; 

@67.Дар буҷети соли 2006 чанд дарсади маблағҳои буҷети ба соҳаҳои 

истеҳсоли равона шуда буданд? 

$A) 10,2%; 

$B) 15,3%; 

$C) 20,2%; 

$D) 30%; 

$E) 10%; 

@68.Дар буҷети соли 2002 чанд дарсади маблағҳои буҷети ба соҳаҳои 

истеҳсоли равона шуда буданд? 

$A) 10,8%; 

$B) 15,3%; 

$C) 20,2%; 

$D) 30%; 

$E) 10%; 

@69.Ба ҳайси Раиси Ҳукумати ҶТ ки баромад мекунад? 

$A) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Сарвазири  Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Раиси Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Роҳбари Дастгоҳи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

@70.Микроиқтисодиёт ин? 

$A) Таҳил, омузиш ва танзими объектҳои алоҳидаи иқтисоди; 

$B) Омузиши иқтисоди ҷумҳури; 

$C) Омузиши иқтисоди хориҷи; 

$D) Таҳлилу омузиши иқтисоди хориҷи; 

$E) Таҳлилу омузиши иқтисоди ҷаҳони; 

@71.Андоз чист? 

$A) Андозҳо чунин муносибатҳои пулие ҳастанд, ки дар протсеси онҳо 

фонди буҷетиро ташкил медиҳад; 

$B) Андозҳо чунин муносибатҳои пулие ҳастанд, ки дар протсеси онҳо 

давлат ташкил меёбад; 

$C) Андозҳо чунин муносибатҳои пулие ҳастанд, ки дар протсеси он 

буҷети маҳаллии давлати ташкил меёбад; 

$D) Андозҳо чунин муносибатҳои пулие ҳастанд, ки дар протсеси он 

буҷети  ҷумҳуриявии давлати ташкил меёбад; 



$E) Андозҳо чунин муносибатҳои пулие ҳастанд, ки дар протсеси онҳо 

фонди буҷетҳои мақсаднокро ташкил медиҳад; 

@72.Лоиҳаи буҷети давлатиро барои солҳои оянда аз тарафи ки 

пешниҳод мекунанд? 

$A) Амри Президенти ҶТ; 

$B) Қарори Ҳукумат; 

$C) Вазорати молия; 

$D) Маҷлиси Оли; 

$E) Дастгоҳи иҷроия; 

@73.Намояндагони навъи классики сиёсати молиявиро номбар кунед? 

$A) А.Смит, Д.Рекардо; 

$B) Ҷ.Кейнс, Д.Смит; 

$C) Д.Рекардо, Р.Кейнс; 

$D) Ш.Самуелсон, С.Кейнс; 

$E) Ф.Котлер, Х.Смит; 

@74.Кодекси аввалини андоз кай қабул шудааст? 

$A) 01.01.1999 сол; 

$B) 14.05.1999 сол; 

$C) 21.06.2003 сол; 

$D) 08.12.1998 сол; 

$E) 14.06.2004 сол; 

@75.Вобаста ба вазъи иқтисоди, шаклҳои сиёсати монетари? 

$A) Сиёсати пули арзон ва сиёсати пули қимат; 

$B) Сиёсати пули миёна; 

$C) Сиёсати пули қимат; 

$D) Сиёсати пули арзон; 

$E) Сиёсати пули қимат, арзон, миёна; 

@76.Мафҳуми «бехатарии озуқавори» кай ба таҷрибаи ҷаҳони дохил шуд? 

$A) Солҳои 70-уми асри 20; 

$B) Солҳои 60-уми асри 20; 

$C) Солҳои 80-уми асри 20; 

$D) Солҳои 90-уми асри 20; 

$E) Солҳои 50-уми асри 20; 

@77.Сарчашмаҳои дохилии маблағгузори? 

$A) Сарчашмаҳои милли, захираҳои бозори молияви, амонатҳои ахоли, 

маблағҷудокуниҳои буҷети; 

$B) Соҳибкорони дохили ва хориҷи, қарзҳои аҳоли, буҷети давлатҳои 

хориҷи; 



$C) Мамлакатҳои хориҷи, соҳибкорони ватани, буҷети давлатҳои хориҷи; 

$D) Соҳибкорони хориҷи, буҷети давлатҳои хориҷи, сарчашмаҳои милли; 

$E) Қарзҳои давлативу хориҷи, мамлакатҳои хориҷи, соҳибкорони 

ватани; 

@78.Сарчашмаҳои берунии маблағгузори? 

$A) Инвеститсияҳои хориҷи ва қарзҳо; 

$B) Маблағгузории буҷети; 

$C) Захираи бозори молияви; 

$D) Сарчашмаҳои милли; 

$E) Амонатҳои аҳоли; 

@79.Дар сатҳи микроиқтисоди тамоми сарчашмаҳои маблағгузории 

сармояро ба чанд гуруҳи асоси ҷудо мекунанд? 

$A) Ба 3 гуруҳ; 

$B) Ба 5 гуруҳ; 

$C) Ба 4 гуруҳ; 

$D) Ба 2 гуруҳ; 

$E) Ба 8 гуруҳ; 

@80.Сиёсати пулҳои қимат бо кадом мақсад ба муомилот бароварда 

мешавад? 

$A) Бо мақсади кам кардани миқдори пул; 

$B) Бо мақсади зиёд кардани миқдори пул; 

$C) Бо мақсади мувозинати пул; 

$D) Ба муомилот бароварда намешавад; 

$E) Бо мақсади зиёд кардани пул ва мувозинат; 

@81.Сиёсати пулҳои арзон бо кадом мақсад ба муомилот бароварда 

мешавад? 

$A) Бо мақсади зиёд кардани миқдори пул; 

$B) Бо мақсади кам кардани миқдори пул; 

$C) Бо мақсади мувозинат бо пулҳо; 

$D) Ба муомилот баровардан намешавад; 

$E) Бо мақсади зиёд кардани пулҳо дар мувозинат; 

@82.Чиро касри буҷет мегуянд? 

$A) Барзиёдии хароҷоти буҷет нисбати даромад? 

$B) Даромади барзиёд; 

$C) Камшавии хароҷот; 

$D) Ҷараёни нақшаи молия; 

$E) Даромади буҷети ҷумҳурияви ва маҳалли; 

@83.Равандҳои буҷет кадомҳоянд? 



$A) Таҳияи лоиҳаи буҷет, барраси ва тасдиқи буҷет, иҷроиши буҷет, 

ҳисобот оиди иҷроиши буҷет; 

$B) Барраси ва тасдиқи буҷет, иҷроиши буҷет, ҳисобот оиди иҷроиши 

буҷет; 

$C) Таҳияи лоиҳаи буҷет, иҷроиши буҷет, ҳисобот оиди иҷроиши буҷет; 

$D) Таҳияи лоиҳаи буҷет, барраси ва тасдиқи буҷет, иҷроиши буҷет; 

$E) Таҳияи лоиҳаи буҷет, барраси ва тасдиқи буҷет, ҳисобот оиди 

иҷроиши буҷет; 

@84.Лоиҳаи буҷетҳои маҳалли кай ба Вазорати молияи ҶТ пешниҳод 

мешавад? 

$A) То 1-уми августи соли ҷори; 

$B) То 1-уми сентябри соли ҷори; 

$C) То 1-уми январи соли ҷори; 

$D) То 10-уми августи соли ҷори; 

$E) То 5-уми августи соли ҷори; 

@85.Лоиҳаи буҷети давлати кай ба Ҳукумати ҶТ пешниҳод мешавад? 

$A) То 20-уми сентябри соли ҷори; 

$B) То 10-уми сентябри соли ҷори; 

$C) То 15-уми сентябри соли ҷори; 

$D) То 01-уми сентябри соли ҷори; 

$E) То 30-уми сентябри соли ҷори; 

@86.Лоиҳаи буҷетҳои маҳалли чанд навъи маълумотро дар бар мегиранд? 

$A) 2 навъ; 

$B) 3 навъ; 

$C) 4 навъ; 

$D) 5 навъ; 

$E) 8 навъ; 

@87.Салоҳияти Ҳукумати ҶТ дар соҳаи буҷет, молия, қарз ва андоз чанд 

то аст? 

$A) 8 то; 

$B) 6 то; 

$C) 5 то; 

$D) 4 то; 

$E) 7 то; 

@88.Дар буҷети 2006сол чанд фоизи маблағҳои буҷети ба соҳаҳои 

истеҳсоли равона шуда буданд? 

$A) 10,2 фоиз; 

$B) 15,3 фоиз; 



$C) 20,2 фоиз; 

$D) 30 фоиз; 

$E) 10 фоиз; 

@89.Нафақа барои мардҳо аз синни чанд солаги муайян шудааст? 

$A) 63 солаги; 

$B) 58 солаги; 

$C) 51 солаги; 

$D) 65 солаги; 

$E) 60 солаги; 

@90.Марҳалаи якуми ҷараёни буҷет? 

$A) Таҳияи лоиҳа; 

$B) Тасдиқ намудан; 

$C) Иҷроиши буҷет; 

$D) Ҳисобот; 

$E) Дида баромадан; 

@91.Марҳалаи дуюми ҷараёни буҷет? 

$A) Барраси ва тасдиқ; 

$B) Таҳия намудан; 

$C) Иҷрои буҷет; 

$D) Ҳисоботи; 

$E) Дида баромадан; 

@92.Мараҳлаи сеюми ҷараёни буҷет? 

$A) Иҷроиши буҷет; 

$B) Тасдиқ кардан; 

$C) Лоиҳаи буҷет; 

$D) Ҳисоботҳо; 

$E) Санҷидан; 

@93.Марҳалаи чоруми ҷараёни буҷет? 

$A) Ҳисобот оиди иҷроиши буҷет; 

$B) Тасдиқ намудани буҷет; 

$C) Лоиҳаҳои буҷет; 

$D) Ҳисоботҳои буҷет; 

$E) Дида баромадани буҷет; 

@94.Аломатҳои андоз? 

$A) Ҳатми ва барқароршаванда; 

$B) Ҳатми ва барқарорнашаванда; 

$C) Баргарданда ва ҷори; 

$D) Ҷори ва ҳатми; 



$E) Мақсаднок ва фоиданок; 

@95.Чанд намуди даромад ва хароҷоти буҷетиро муқоиса кардан мумкин 

аст? 

$A) 3 намуд; 

$B) 2 намуд; 

$C) 5 намуд; 

$D) 4 намуд; 

$E) 10 намуд; 

@96.Бекурбшави ин? 

$A) Паст шудани арзиши пул; 

$B) Баланд шудани арзиши пул; 

$C) Паст ва баланд шудани пул; 

$D) Паст шудани фоизи қарз; 

$E) Болоравиии миқдори пул; 

@97.Ҷараёни таҳияи лоиҳаи буҷет аз чанд марҳила иборат аст? 

$A) 4 марҳила; 

$B) 2 марҳила; 

$C) 3 марҳила; 

$D) 5 марҳила; 

$E) 7 марҳила; 

@98.Низоми молияи давлатии ҶТ аз муносибатҳои зерин иборат аст? 

$A) Низоми буҷети давлати, қарзи давлати, фондҳои мақсадноки 

давлати; 

$B) Ташкилоти буҷетҳо, буҷети маҳалли, буҷети ҷумҳурияви; 

$C) Соли молиявии навбати, буҷети ҷумҳурияви, ташкилоти буҷетҳо; 

$D) Низоми буҷет, соли молиявии навбати, буҷети ҷумҳурияви; 

$E) Маблағгузориҳои иловаги, буҷети ҷумҳурияви, ташкилоти буҷетҳо; 

@99.Маънои мувозинати буҷет? 

$A) Даромаду хароҷотҳо баробаранд; 

$B) Даромад зиёд аст; 

$C) Хароҷот зиёд аст; 

$D) Хароҷот кам аст; 

$E) Даромаду хароҷотҳо нестанд; 

@100.Буҷети давлати барои соли навбатии молияви тартиб дода шуда чи 

қадар амал мекунад? 

$A) 1 январ то 31 декабр; 

$B) 1 сентябр то 31 май; 

$C) 1 октябр то 31 июл; 



$D) 1 январ то 30 декабр; 

$E) 1 январ то 30 ноябр; 

@101.Ҷараёни таҳияи лоиҳаи буҷет аз чанд марҳала иборат аст? 

$A) 4 то; 

$B) 2 то; 

$C) 3 то; 

$D) 5 то; 

$E) 7 то; 

@102.Марҳилаи ҷараёни буҷет якумаш? 

$A) Таҳияи лоиҳаҳо; 

$B) Тасдиқҳо; 

$C) Иҷроишҳо; 

$D) Ҳисоботҳо; 

$E) Диданҳо; 

@103.Мақсади асосии баровардани пулҳои қиммат ба муомилот? 

$A) Бо мақсади кам шудани миқдори пул; 

$B) Бо мақсади зиёд шудани миқдори пул; 

$C) Бо мақсади мувозинатии пул; 

$D) Ба муомилот бароварда нашудан; 

$E) Бо мақсади зиёд шудани пул ва мувозинат; 

@104.Сарчашмаҳои маблағгузориҳои беруна? 

$A) Инвеститсияҳои хориҷи ва қарзҳои хориҷи; 

$B) Маблағгузории буҷетҳо; 

$C) Захираҳои бозорҳои молияви; 

$D) Сарчашмаи миллии маҳаллӣ; 

$E) Амонати аҳоли ва сиёсати милли; 

@105.Заминаҳои асосии пойдор шудани қонунҳои талабот кадомҳоянд? 

$A) Пастшавии нарх ба афзоиши миқдорӣ харидорон оварда мерасонад, 

ки барои онҳо ин мол дастрас шавад; 

$B) Самараи даромадҳо; 

$C) Самараи ивазшавиҳо; 

$D) Ҷараёнҳои тавлид ва рушди таҳаввули муносибатҳои иқтисодӣ; 

$E) Самараҳои бесамар; 

@106.Хусусиятҳои асосии механизми бозори вобаста аст аз? 

$A) Нархҳои бозорӣ; 

$B) Муздҳои меҳнати; 

$C) Истеъмолҳои шахси; 

$D) Мубодилҳои бозор; 



$E) Рақобатҳои комил; 

@107.Дар шароити иқтисоди бозорӣ соҳибкор фаъолияти хоҷагидории 

худро дар асоси чӣ ба роҳ мемонад? 

$A) Тақозо, арза, рақобат, нарх, манфиатнокӣ; 

$B) Истеҳсол, тақсим мубодила, истеьмол; 

$C) Замин, меҳнат, сармоя, фаъолияти соҳибкори; 

$D) Меҳнат, предмети  меҳнат, воситаи меҳнат; 

$E) Тақозо, истеҳсол, замин, предмети меҳнат; 

@108.Истеҳсолот гуфта чиро мегуянд? 

$A) Равандҳои бавуҷуд овардани неьмати модди ва ғайримоддӣ; 

$B) Равандҳои бавуҷуд овардани маҳсулоти модди; 

$C) Равандҳои бавуҷуд овардани истеҳсолоти ғайримодди; 

$D) Равандҳои бавуҷуд овардани молҳои давдати; 

$E) Равандҳои бавуҷуд овардани муомилоти пули; 

@109.Дар бозори сармояи қарзӣ чи хариду фуруш мешавад? 

$A) Қоғазҳои қимматнок ва воситаҳои пулӣ; 

$B) Ашёи хом ва таҷҳизотҳо; 

$C) Дастгоҳу таҷҳизот ва воситаҳои пулӣ; 

$D) Воситаҳои истеҳсолот ва маҳсулотҳо; 

$E) Молҳои истеъмоли ва ғайри истеъмоли; 

@110.Ҷамъияти саҳҳомӣ чист? 

$A) Ташкилот аст, ки аз тарафӣ як чанд саҳомон ташкил карда шудааст; 

$B) Ташкилоти ҷамъияти аст; 

$C) Ташкилот аст, ки барои истеҳсоли молҳо ташкил шудааст; 

$D) Ташкилот аст, ки барои истеҳсоли молҳои гуногуни ҷамъияти 

ташкил карда шудааст; 

$E) Ташкилот аст, ки аз ҷониби як нафар ташкил шудааст; 

@111.Меъерҳои муаянкунандаи бозорро ҷудо намоед? 

$A) Объекти бозор, субъекти бозор, мавқеи ҷуғрофи, намуди савдо; 

$B) Субъекти бозор, хазинаҳои давлати, сиёсати, минтақави; 

$C) Мавқеи ҷуғрофи, хориҷи, сиёси, давлатӣ; 

$D) Объекти бозор хазинаҳои давлати, сиёсати, минтақави; 

$E) Намуди савдои хориҷи, сиёси, давлатӣ; 

@112.Дар шароити муносибатҳои бозорӣ нарх дар бозор аз тарафи ки 

муайян карда мешавад? 

$A) Аз тарафи истеҳсолкунандагони молу маҳсулот; 

$B) Аз тарафи бозори савдо; 

$C) Аз ҷониби давлати пурқудрат; 



$D) Аз ҷониби фирмаҳои истеҳсоли; 

$E) Аз тарафи истеъмолкунандагони ватани; 

@113.Рақобати молу маҳсулот кадом ҳолатҳоро дар бар мегирад? 

$A) Шумораи истеҳсолкунандагони молу маҳсулот зиёд буда, молӣ 

якхела истеҳсол мекунанд; 

$B) Фурушанда якто бошад ва молу маҳсулоти истеҳсолкардаи худро ба 

фуруш мебарорад; 

$C) Моли фурушанда ивазкунанда надошта бошад агар ӯ танҳо истеҳсол 

кунад; 

$D) Фурушанда бевосита ба нарх таъсир расонад чунки истеҳсолкунанда 

мебошад; 

$E) Харидору фурушанда нархро муқаррар мекунанд чунки асоси корро 

онҳо пеш мебаранд; 

@114.Мафҳуми монополия чист? 

$A) Яккаҳукмронӣ; 

$B) Бозори маводи мухаддир; 

$C) Хариду фурӯши ғуломон дар асрҳои XVI-XIX; 

$D) Маҳсулоти кишоварзи; 

$E) Мол ва истеҳсолот; 

@115.Фаъолияти зеҳнӣ ё ҷисмонии инсон, ба чи равона шудааст? 

$A) Меҳнат; 

$B) Истеҳсолот; 

$C) Мубодила; 

$D) Тиҷорат; 

$E) Истеъмолот; 

@116.Фарсоиши ҷисмонӣ дар натиҷаи чӣ ба вуҷуд меояд? 

$A) Дар натиҷаи беист истифодабари ва дар зери таъсири офатҳои табии 

фондҳо барои истифодаи оянда корношоям мегарданд; 

$B) Беқурбшавии фондҳои асоси ва паст шудани арзиши онҳо молу 

маҳсулот; 

$C) Дар натиҷаи афзоиши ҳосилнокии меҳнат ва зиёд шудани қувваи 

кории одамон; 

$D) Дар натиҷаи пайдоиши техника ва технологияи пуриқтидортар ва аз 

байн рафтани қувваи кори; 

$E) Баланд шудани  қурби онҳо ва паст шудани ҳосилнокии меҳнат; 

@117.Фарсоиши маънавӣ гуфта чиро меноманд? 

$A) Беқурбшавии фондҳои асосӣ ва паст шудани арзиш дар натиҷаи ба 

вуҷуд омадани технологияи пуриқтидортар; 



$B) Фарсоишест, ки дар натиҷаи беист истифодабарии фондҳои 

истеҳсоли ба вуҷуд меоянд; 

$C) Фарсоишест, ки дар натиҷаи офатҳои табии ва нодуруст 

истифодабарии он ба вуҷуд омадааст; 

$D) Фарсоишест, ки дар натиҷаи фаъолияти сармоя дар мавсими 

тобистонаи кори ба вуҷуд омадааст; 

$E) Корношоям шудани фондҳои асоси ва истеҳсоли мебошад; 

@118.Фонди истеҳлок гуфта ин? 

$A) Маблағҳоест, ки барои таъмиру азнавсозии фондҳои асоси равон 

шудааст; 

$B) Маблағҳои пулиест, ки барои хариди корхонаву заводҳо сарф карда 

мешавад; 

$C) Маблағҳоест, ки барои пардохти дивидендҳои аҳоли сарф карда 

мешавад; 

$D) Маблағҳоест, ки барои дарёфти қуваи кории одамон сарф карда 

мешавад; 

$E) Маблағҳоест, ки барои пешгирии муфлисшавии корхонаву 

ташкилотҳо сарф карда мешавад; 

@119.Объекти асосии омузиши микроиқтисод аз чи иборат мебошад? 

$A) Даромади милли; 

$B) Давлат; 

$C) Фирма; 

$D) Сармоя; 

$E) Пул; 

@120.Дараҷаи нархро дар шароити муносибатҳои бозори чи муайян 

мекунад? 

$A) Бозор; 

$B) Фирмаҳо; 

$C) Давлат; 

$D) Истеҳсолкунандагон; 

$E) Истеьмолкунандагон; 

@121.Мафҳуми хароҷоти доими чист? 

$A) Масрафоте мебошад, ки новобаста аз хаҷмӣ умумии истеҳсоли; 

$B) Масрафоте мебошад, ки аз ҳаҷми умумии истеҳсолот вобастааст; 

$C) Кулли хароҷоте мебошад, ки барои таъмири воситаҳои истеҳсолот 

харҷ мешавад; 

$D) Маҳсулот таъғйир намеёбад; 

$E) Масрафи корхона барои пардохти андоз; 



@122.Системаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чиҳо иборат аст? 

$A) Аз маҷмуи муносибатҳои андози ва андешидани тадбирҳо ҷиҳати 

пардохти онҳо иборат мебошад; 

$B) Аз маҷмӯи муносибатҳои андозӣ, баланд бардоштани самаранокии 

хоҷагии халқ ва ба даст овардани натиҷаи дилхоҳи молиявии давлатӣ 

мебошад; 

$C) Фонди махсуси маблағгузории давлатӣ буда, даромад ва хароҷоти 

мақсадноки давлатиро таъмин менамояд; 

$D) Системаи андоз пардохти ҳатмии ба буҷет ба ҳисоб рафта, характери 

ҳатмии бебозгашт дорад; 

$E) Фонди марказонида шудае, ки андешидани тадбирҳо ҷиҳати 

пардохти маблағҳо иборат мебошад; 

@123.Идоракунии буҷетҳои маҳаллӣ чи хел аст? 

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

карда мешавад; 

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

мешавад; 

$C) Бо қарори маҷлиси вакилони Маҷлиси Миллӣ 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.Танзими молияви бо кадом усулҳо амали гардонида мешавад? 

$A) Мустақим, ғайримустақим; 

$B) Ҷумҳурияви ва маҳалли; 

$C) Минтақави ва ноҳияви; 

$D) Шаҳри ва вилояти; 

$E) Шаҳри ва вилояти минтақави ва ноҳияви; 

@125.Иҷрокунандагони манфиатҳои иқтисодӣ ин? 

$A) Давлат дар симои сохторҳои гуногуни ҳокимиятдорӣ: қонунгузорӣ, 

иҷроия ва судӣ; 

$B) Ба сифати онҳо ассотсиатсияю иттифоқҳои гуногун (иттифоқи касаба, 

иттифоқи соҳибкорон, фермерҳо ва ғайра) метавонанд баромад кунанд; 



$C) Ҳукумат дар симои сохторҳои гуногуни ҳокимиятдорӣ: 

қонуниҷрокунандагон, иҷроия ва судӣ; 

$D) Қонунгузор, иҷроия, амалкунандагон; 

$E) Иҷроия, суд, қонун иҷрокунандагон; 

@126.Мақсади ҳар як соҳибкор дар рафти фаъолият аз чи иборат аст? 

$A) Ба даст овардани фоида мебошад; 

$B) Мавқеи худро дар бозор муқарар намудан мебошад; 

$C) Аз болои истеҳсолкунандагон ҳукумронӣ намудан аст; 

$D) Дар рақобат ғолиб баромадан аст; 

$E) Ҷори намудани технологияи нав аст; 

@127.Мафҳум ва моҳияти сиёсати давлатии иқтисодӣ ин? 

$A) Таъмини мавҷудият, баланд бардоштани самаранокии хоҷагии халқ 

ва ба даст овардани натиҷаи дилхоҳи молиявии давлатӣ мебошад; 

$B) Таъмини нақш ва вазифаҳои мақомоти назоратию тафтишоти дар 

амалишавии сиёсати иқтисодӣ? 

$C) Раванди маблағгузории давлатӣ буда, даромад ва хароҷоти 

мақсадноки давлатиро таъмин менамояд; 

$D) Ҳадафи ба даст овардани натиҷаи дилхоҳи молиявии давлатӣ 

мебошад; 

$E) Додани имтиёзҳои иловагӣ ба соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёти 

мамлакат; 

@128.Асосҳои назарявӣ ва методологии сиёсати иқтисодӣ? 

$A) Санадҳои меъёрию ҳуқуқии иқтисодии қабул шуда; 

$B) Стратегияҳои қабул гардидаи ҳокимияти ҷамъияти; 

$C) Ҳадафҳои стратегии Ҳукумати ҶТ; 

$D) Блоки иқтисодии Ҳукумати ҶТ; 

$E) Танзими соҳаҳои иқтисодии мамлакат; 

@129.Характери иҷтимоӣ доштани буҷети давлати чиро мефаҳмонад? 

$A) Зиёда аз 40% қисми хароҷоти буҷет ба соҳаҳои иҷтимоӣ равона 

гардидааст? 

$B) Зиёда аз 50% қисми хароҷоти буҷет ба соҳаҳои иҷтимоӣ равона 

мегардад; 

$C) Зиёда аз 30% қисми хароҷоти буҷет ба соҳаҳои иҷтимоӣ равона 

гардидааст; 

$D) Зиёда аз 45% қисми хароҷоти буҷет ба соҳаҳои иҷтимоӣ равона 

гардидааст; 

$E) Зиёда аз 35% қисми хароҷоти буҷет ба соҳаҳои иҷтимоӣ равона 

гардидааст; 



@130.Мақомоти давлатии пешбурди сиёсати иқтисодӣ дар ҷумҳурӣ? 

$A) Блоки иқтисодии Ҳукумати ҶТ; 

$B) Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи 

давлатӣ; 

$C) Раёсати аудити дохили ва назорати Вазорати молияи ҶТ; 

$D) Ҳукумати ҶТ; 

$E) Маҷлиси Олии ҶТ; 

@131.Ҳадафҳои стратегии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон? 

$A) Таъмини амнияти озӯқаворӣ, баромадан аз бумбасти 

коммуникатсионӣ, таъмини истиқлолияти энергетикӣ; 

$B) Ҳифзи муҳити зист, беҳтар кардани сатҳи зиндагии мардум; 

$C) Ҳифзи шаҳрвандон аз хатарҳои офатҳои табии; 

$D) Мустаҳкамкунии давлат тавасути мақомотҳои гуногун; 

$E) Дар бозори ҷахони мавкеъ пайдо кардан ва истодан; 

@132.Таъмини амнияти озуқаворӣ мақсад ва вазифаҳо? 

$A) Таъминоти аҳолиро бо маҳсулотҳои ғизоӣ аз рӯи ҳамаи нормаҳои 

физиологӣ дар назар дорад; 

$B) Таъмини нақш ва вазифаҳои мақомоти назоратию тафтишоти дар 

амалишавии сиёсати иқтисодӣ; 

$C) Таъмини мавҷудият, баланд бардоштани самаранокии хоҷагии халқ 

ва ба даст овардани натиҷаи дилхоҳи молиявии давлатӣ мебошад; 

$D) Ташкил ва амалигардонии санҷиш ва тафтиши иҷрои қисми даромад 

ва хароҷоти буҷетҳои ҷумҳурияви ва маҳаллӣ; 

$E) Назорати истифодаи мақсадноки захираҳои қарзи ва сармоягузории 

хориҷи аз ҷониби Ҳукумати ҶТ; 

@133.Моҳияти иқтисодии буҷети давлатии ҶТ? 

$A) Фонди махсуси маблағгузории давлатӣ буда, даромад ва хароҷоти 

мақсадноки давлатиро таъмин менамояд; 

$B) Фонди махсуси маблағгузории давлатӣ буда, руйпуш кардани қарзи 

давлатиро таъмин менамояд; 

$C) Фонди марказонидашудае, ки андешидани тадбирҳо ҷиҳати пардохти 

маблағҳо иборат мебошад; 

$D) Таъмини нақш ва вазифаҳои мақомоти назоратию тафтишоти дар 

амалишавии сиёсати иқтисодӣ; 

$E) Таъмини мавҷудият, баланд бардоштани самаранокии хоҷагии халқ 

ва ба даст овардани натиҷаи дилхоҳи молиявии давлатӣ мебошад; 

@134.Ба системаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешавад? 



$A) Маҷмуи муносибатҳои андози ва андешидани тадбирҳо ҷиҳати 

пардохти онҳо иборат мебошад; 

$B) Маҷмӯи муносибатҳои андозӣ, баланд бардоштани самаранокии 

хоҷагии халқ ва ба даст овардани натиҷаи дилхоҳи молиявии давлатӣ 

мебошад; 

$C) Фонди махсуси маблағгузории давлатӣ буда, даромад ва хароҷоти 

мақсадноки давлатиро таъмин менамояд; 

$D) Системаи андоз пардохти ҳатмии ба буҷет ба ҳисоб рафта, характери 

ҳатмии бебозгашт дорад; 

$E) Фонди марказонидашудае, ки андешидани тадбирҳо ҷиҳати пардохти 

маблағҳо иборат мебошад; 

@135.Нишондиҳандаҳои макроиқтисодии ҶТ? 

$A) ММД, МММ, Даромади миллӣ, тавварум, рушди иқтисод; 

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

$C) ДУ, ФС, МУМ, Бӯҳрони иқтисодӣ; 

$D) Рушди иқтисод, таваррум, ДУ, МУ; 

$E) Даромади миллӣ, тавварум, рушди иқтисод; 

@136.Раванди буҷети давлати? 

$A) Таҳия, баррасӣ, тасдиқ ва иҷроиш; 

$B) Иҷроиш, тасдиқ, баррасӣ; 

$C) Коркард, тасдиқ ва иҷроиш; 

$D) Баррасӣ, тасдиқ ва иҷроиш; 

$E) Баррасӣ, иҷроиш, таҳия, тасдиқ; 

@137.Асоси даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ? 

$A) Самтҳои асосии фаъолияти Вазорати молия ба ҳисоб меравад; 

$B) Таъмини нақш ва вазифаҳои макомоти назоратию тафтишоти дар 

амалишавии сиёсати иқтисодӣ; 

$C) Таъмини мавҷудият, баланд бардоштани самаранокии хоҷагии халқ 

ва ба даст овардани натиҷаи дилхоҳи молиявии давлатӣ мебошад; 

$D) Ташкил ва амалигардонии санҷиш ва тафтиши иҷрои қисми даромад 

ва хароҷоти буҷетҳои ҷумҳурияви ва маҳаллӣ; 

$E) Назорати истифодаи мақсадноки захираҳои қарзи ва 

сармоягузориҳои хориҷи аз ҷониби Ҳукумати ҶТ; 

@138.Дастгирии давлатии истеҳсолкунандагони ватанӣ чиро дар назар 

дорад? 

$A) Бо мақсади коркарди пурраи ашёи хоми ватани имтиёзҳо додан ба 

истеҳсолкунандагон; 



$B) Таъмини нақш ва вазифаҳои макомоти назоратию тафтишоти дар 

амалишавии сиёсати иқтисодӣ; 

$C) Таъмини мавҷудият, баланд бардоштани самаранокии хоҷагии халқ 

ва ба даст овардани натиҷаи дилхоҳи молиявии давлатӣ мебошад; 

$D) Ташкил ва амалигардонии санҷиш ва тафтиши иҷрои қисми даромад 

ва хароҷоти буҷетҳои ҷумҳурияви ва маҳаллӣ; 

$E) Назорати истифодаи мақсадноки захираҳои қарзи ва сармоягузории 

хориҷи аз ҷониби Ҳукумати ҶТ; 

@139.Асоси ҷамъ гардидани қисми даромади буҷети давлатӣ? 

$A) Воридоти андозию ғайриандози; 

$B) Фондҳои махсуси марказонидашудаи давлатӣ; 

$C) Фондҳои ғайримарказонидашудаи давлатӣ; 

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

$E) Воридоти гумрукӣ, пардохтҳои иҷтимоӣ; 

@140.Моддаҳои ҳимояшаванда дар низоми молияи давлатӣ? 

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

$B) Фондҳои махсуси марказонидашудаи давлатӣ; 

$C) Қисми даромади махсуси ташкилоту муассаҳои давлатӣ; 

$D) Қарзҳои давлатӣ; 

$E) Суғуртаи иҷтимоӣ, ҳиссаҷудокуниҳои иҷтимоӣ; 

@141.Асоси ғани гардидани қисми даромади буҷети давлатӣ? 

$A) Воридоти андозию ғайриандози; 

$B) Фондҳои махсуси марказонидашудаи давлатӣ; 

$C) Фондҳои ғайримарказонидашудаи давлатӣ; 

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

$E) Воридоти гумрукӣ, пардохтҳои иҷтимоӣ; 

@142.Соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёти мамлакатро муайян созед? 

$A) Нақлиёт, саноат, кишоварзӣ, савдо ва энергетика; 

$B) Саёҳӣ, варзиш, комуникатсия ва экология; 

$C) Сохтмон, мудофиа, алоқава комуникатсия; 

$D) Илм, маориф, фарҳанг ва тандурусти; 

$E) Илм, экология, варзиш; 

@143.Характери иҷтимоӣ доштани буҷети давлати чиро мефаҳмонад? 

$A) Зиёда аз 40% қисми хароҷоти буҷет ба соҳаҳои иҷтимоӣ равона 

гардидааст; 

$B) Зиёда аз 50% қисми хароҷоти буҷет ба соҳаҳои иҷтимоӣ равона 

гардидааст; 



$C) Зиёда аз 30% қисми хароҷоти буҷет ба соҳаҳои иҷтимоӣ равона 

гардидааст; 

$D) Зиёда аз 45% қисми хароҷоти буҷет ба соҳаҳои иҷтимоӣ равона 

гардидааст; 

$E) Зиёда аз 35% қисми хароҷоти буҷет ба соҳаҳои иҷтимоӣ равона 

гардидааст; 

@144.Роҳҳои расидан ба стратегияи милли рушди ҶТ барои давраи то 

соли 2030? 

$A) Рушди неруи инсонӣ, рақобатпазирии бахши иқтисод ва саҳми 

саноат дар ММД; 

$B) Расидан ба таъмини амнияти иқтисодӣ; 

$C) Расидан ба истиқлолияти энергетикӣ; 

$D) Раҳои аз бумбасти комуникатсионӣ; 

$E) Рушди КАС; 

@145.Мақомоти давлатие ки барои пешбурдани сиёсати андоз дар ҶТ 

фаъолият мекунад? 

$A) Кумитаи андози назди Ҳукумати ҶТ; 

$B) Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия; 

$C) Раёсати аудити дохили ва назорати Вазорати молияи ҶТ; 

$D) Блоки иқтисодии Ҳукумати ҶТ; 

$E) Ҳукумати ҶТ; 

@146.Мақоми ваколатдори давлати оид ба пешбурди сиёсати андоз дар ҶТ? 

$A) Кумитаи андози назди Ҳукумати ҶТ; 

$B) Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия; 

$C) Раёсати аудити дохили ва назорати Вазорати молияи ҶТ; 

$D) Блоки иқтисодии Ҳукумати ҶТ; 

$E) Ҳукумати ҶТ; 

@147.Маблағи махсуси ташкилотҳои буҷетӣ дар кадом моддаи Қонуни ҶТ 

“Дар бораи буҷети давлатӣ” танзим мегардад? 

$A) Моддаи 19-уми Қонуни ҶТ “Дар бораи буҷети давлатӣ”; 

$B) Моддаи 10-уми Қонуни ҶТ “Дар бораи буҷети давлатӣ”; 

$C) Моддаи 1-уми Қонуни ҶТ “Дар бораи буҷети давлатӣ”; 

$D) Моддаи 9-уми Қонуни ҶТ “Дар бораи буҷети давлатӣ”; 

$E) Моддаи 6-уми Қонуни ҶТ “Дар бораи буҷети давлатӣ”; 

@148.Манбаъҳои пушонидани касри буҷети давлатӣ кадомҳоянд? 

$A) Даромад аз хусусигардонии моликияти давлатӣ ва иҷрои барзиёди қисми 

даромади буҷет; 

$B) Фондҳои ғайримарказонидашудаи давлатӣ; 



$C) Фондҳои махсуси марказонидашудаи давлатӣ; 

$D) Воридоти андозию ғайри андози; 

$E) Танзими истифодаи мақсадноки маблағҳои пулӣ дар муассисаҳои 

давлатӣ; 

@149.Сохтори Вазорати молияи ҶТ? 

$A) Аз вазир, муовини аввал, муовинон ва раёсатҳои соҳавӣ иборат аст; 

$B) Аз вазир ва раёсатҳои соҳавӣ иборат аст; 

$C) Аз вазир, мутахасисон иборат аст; 

$D) Аз сохтори идоракунӣ иборат аст; 

$E) Аз раёсатҳои соҳавӣ иборат аст; 

@150.Соҳаҳои иҷтимоии давлат кадомҳоянд? 

$A) Илм, маориф, фарҳанд, варзиш ва тандурустӣ; 

$B) Саноат, сохтмон ва савдо; 

$C) Илм, саноат, сохтмон ва савдо; 

$D) Маориф, фарҳанг ва кишоварзӣ; 

$E) Нақлиёт, алоқа ва саноат; 

@151.Додани имтиёзҳои иловагӣ чиро мефаҳмонад? 

$A) Барои дастгири ва рушди соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёти ҷумҳури; 

$B) Танзими истифодаи мақсадноки маблағҳои пулӣ дар муассисаҳои 

давлатӣ; 

$C) Ташкил ва амалигардонии санҷиш ва тафтиши иҷрои қисми даромад ва 

хароҷоти буҷетҳои ҷумҳурияви ва маҳаллӣ; 

$D) Назорати маблағгузории сари вақти ва пурраи барномаҳои давлатӣ ва 

иҷтимоӣ; 

$E) Гузаронидани тафтишҳои комплекси ва санҷишҳои мавзӯи оид ба иҷрои 

буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ; 

@152.Идоракунии буҷетҳои маҳаллӣ бо кадом тарз амали карда мешаванд? 

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

мешавад; 

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

мешавад; 

$C) Бо қароримаҷлисивакилони МаҷлисиМиллӣқабулваамалӣкардамешавад; 

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

карда мешавад; 

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

@153.Усулҳои маъмурӣ ин? 

$A) Фармоишӣ бо қувваи ҳокимияти давлати асос ёфта, Ҷораҳои манъсозӣ, 

иҷозатдиҳӣ ва огоҳкуниро дар бар мегиранд; 



$B) Танзим ба манфиати объектҳои танзим ғайримустақим таъсир 

мерасонанд; 

$C) Асосан тавассути қонунгузорӣ, низоми молиявӣ, пулӣ ва қарзӣ ба 

объектҳои танзим таъсир расонида шуда, маҷбурсозӣ вуҷуд надорад; 

$D) Нигоҳдории қобилияти харидории воҳиди пулӣ, мувозинати иқтисодиёт 

ва таъмини рушди устувори низоми бонкӣ мебошанд; 

$E) Нигоҳдории қобилияти харидории воҳиди пулӣ, номувозинати 

иқтисодиёт ва таъмини рушди устувори сармоягузорӣ мебошанд; 

@154.Усулҳои иқтисоди ин? 

$A) Танзим ба манфиати объектҳои танзим ғайримустақим таъсир 

мерасонанд; 

$B) Асосан тавассути қонунгузорӣ, низоми молиявӣ, пулӣ ва қарзӣ ба 

объектҳои танзим таъсир расонида шуда, маҷбурсозӣ вуҷуд надорад; 

$C) Фармоишӣ бо қувваи ҳокимияти давлатӣ асос ёфта, чораҳои манъсозӣ, 

иҷозатдиҳӣ ва огоҳкуниро дар бар мегиранд; 

$D) Ба субъект бевосита бо фармонҳо, қарору фармоишҳо, маблағгузории 

бевосита ва дастгирии молиявӣ (дотатсия) таъсир мерасонанд; 

$E) Танзим ба манфиати субъектони танзим; 

@155.Усулҳои мустақим ин? 

$A) Ба субъект бевосита бо фармонҳо, қарору фармоишҳо, маблағгузории 

бевосита ва дастгирии молиявӣ (дотатсия) таъсир мерасонанд; 

$B) Танзим ба манфиати объектҳои танзим ғайримустақим таъсир 

мерасонанд; 

$C) Асосан тавассути қонунгузорӣ, низоми молиявӣ, пулӣ ва қарзӣ ба 

объектҳои танзим таъсир расонида шуда, маҷбурсозӣ вуҷуд надорад; 

$D) Фармоишӣ бо қувваи ҳокимияти давлатӣ асос ёфта, чораҳои манъсозӣ, 

иҷозатдиҳӣ ва огоҳкуниро дар бар мегиранд; 

$E) Ба субъект ба восита таъсир мерасонад; 

@156.Усулҳои ғайримустақим ин? 

$A) Ба воситаи андоз, қарздиҳӣ ва ғайра амалӣ гардонида мешаванд; 

$B) Танзим ба манфиати объектҳои танзим ғайримустақим таъсир 

мерасонанд; 

$C) Асосан тавассути қонунгузорӣ, низоми молиявӣ, пулӣ ва қарзӣ ба 

объектҳои танзим таъсир расонида шуда, маҷбурсозӣ вуҷуд надорад; 

$D) Ба субъект бевосита бо фармонҳо, қарору фармоишҳо, маблағгузории 

бевосита ва дастгирии молиявӣ (дотатсия) таъсир мерасонанд; 

$E) Ба воситаи қарздиҳи; 

@157.МММ бо чанд усул ҳисоб карда мешавад? 



$A) Ду усул; 

$B) Ҷор усул; 

$C) Шаш усул; 

$D) Се усул; 

$E) Панҷ усул; 

@158.Танзими давлатии идораи зидди буҳронӣ аз тарафи кадом сохтори 

давлат гузаронида мешавад? 

$A) Аз тарафи Ҳукумати ҶТ; 

$B) Аз тарафи БМТ; 

$C) Аз тарафи ВМҶТ; 

$D) Аз тарафи ВИ ва СҶТ; 

$E) Аз тарафи МОҶТ; 

@159.Сармоягузориҳои давлатӣ ин? 

$A) Аз ҳисоби маблағҷудокуниҳои буҷетӣ, (андозҳо, қарзҳо, нашри пул, 

даромадҳои давлатӣ) сармоягузориҳои шахси-аз ҳисоби воситаҳои худи 

сармоягузор, сармоягузориҳои шахсии ҷамъиятҳои саҳоми ва шикратҳои 

суғуртавӣ, бонкҳои тиҷоратӣ, хазинаҳои нафақа ва дигар хазинаҳо, 

соҳибкорони алоҳида амали карда мешавад; 

$B) Аз ҳисоби маблағҷудокуниҳои бонкӣ, (қарзҳо, нашри пул, 

даромадҳои бонки) сармоягузориҳои шахси-аз ҳисоби воситаҳои ҷалб 

кардашуда сармоягузор, сармоягузориҳои шахсии ҷамъиятҳои саҳомӣ ва 

шикратҳои суғуртавӣ, бонкҳои тиҷорати, хазинаҳои нафақа ва дигар 

хазинаҳо, соҳибкорони алоҳида амали карда мешавад; 

$C) Аз ҳисоби маблағҷудокуниҳои озоди муассисаҳои буҷети, 

(сармоягузориҳои шахси-аз ҳисоби воситаҳои худи сармоягузор, 

сармоягузориҳои шахсии ҷамъиятҳои саҳоми ва шикратҳои суғуртави, 

бонкҳои тиҷорати, хазинаҳои нафақа ва дигар хазинаҳо, соҳибкорони 

алоҳида амали карда мешавад; 

$D) Маблағҷудокунии бонки; 

$E) Маблаҷудокунии озоди; 

@160.Низоми молия мамлакат чанд зинаги ба ҳисоб меравад? 

$A) 2 зинаги; 

$B) 5 зинаги; 

$C) 7 зинаги; 

$D) 4 зинаги; 

$E) 3 зинаги; 

@161.Намудҳои қарзи давлати? 

$A) Дохили-беруни; 



$B) Дохили; 

$C) Беруни; 

$D) Қарзгири аз институтҳои молиявӣ; 

$E) Хориҷи; 

@162.Соҳибони манфиатҳои иқтисоди ки ба ҳисоб меравад? 

$A) Шахсони ҳуқуқию воқеи, гурӯҳи одамон, ки аз руи мансубияти 

минтақавӣ, намуди фаъолият, касбу ихтисос, даромад ва шакли 

моликиятдорӣ аз ҳамдигар фарқ доранд; 

$B) Ба сифати онҳо ассотсиатсияю иттифоқҳои гуногун (иттифоқи касаба, 

иттифоқи соҳибкорон, фермерҳо ва ғайра) метавонанд баромад кунанд; 

$C) Давлат дар симои сохторҳои гуногуни ҳокимиятдори: қонунгузорӣ, 

иҷроия ва суди; 

$D) Иттифоқи касаба; 

$E) Давлат; 

@163.Баёнкунандагони манфиатҳои иқтисоди? 

$A) Ба сифати онҳо ассотсиатсияю иттифоқҳои гуногун (иттифоқи касаба, 

иттифоқи соҳибкорон, фермерҳо ва ғайра) метавонанд баромад кунанд; 

$B) Ба сифати онҳо ассотсиатсияю иттифоқҳои гуногун (иттифоқи касаба, 

иттифоқи соҳибкорон, фермерҳо ва ғайра) метавонанд баромад кунанд; 

$C) Давлат дар симои сохторҳои гуногуни ҳокимиятдори: қонунгузори, 

иҷроия ва суди; 

$D) Давлат ва ҷамъият; 

$E) Мамлакатҳои хориҷи; 

@164.Иҷрокунандагони манфиатҳои иқтисодӣ ки ба ҳисоб меравад? 

$A) Давлат дар симои сохторҳои гуногуни ҳокимиятдори: қонунгузори, 

иҷроия ва суди; 

$B) Ба сифати онҳо ассотсиатсияю иттифоқҳои гуногун (иттифоқи касаба, 

иттифоқи соҳибкорон, фермерҳо ва ғайра) метавонанд баромад кунанд; 

$C) Давлат дар симои сохторҳои гуногуни ҳокимиятдорӣ: қонунгузорӣ, 

иҷроия ва суди; 

$D) Соҳибкорони ватани; 

$E) Соҳибкорони хориҷи; 

@165.Қисми иқтисодӣ, ки проблемаҳои иқтисодиро дар сатҳи давлат 

меомӯзад ин? 

$A) Макроиқтисод; 

$B) Мезоиқтисод; 

$C) Микроиқтисод; 

$D) Мегаиқтисод; 



$E) Микро-макроиқтисод; 

@166.Сатҳи умумии нархҳо ва бекори дар бахши зерини системаи 

иқтисоди омухта мешавад? 

$A) Макроиқтисод; 

$B) Микроиқтисод; 

$C) Менеҷмент; 

$D) Молияи байналхалқи; 

$E) Мегаиқтисод; 

@167.Мафҳуми сармоя чиро ифода мекунад? 

$A) Сармоя ин арзишест, ки арзиши изофаро ба вуҷуд меоварад; 

$B) Сармоя ин пул аст; 

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

$D) Сармоя ин қоғазҳои қимматноканд; 

$E) Сармоя ин мол аст; 

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

аз тарафи ҳукумат ҳал карда мешаванд, пас ин иқтисодиёти? 

$A) Омехта; 

$B) Маъмурӣ; 

$C) Фармонфармоӣ; 

$D) Бозорӣ; 

$E) Натуралӣ; 

@169.Мақсади ҳар як соҳибкор ин? 

$A) Ба даст овардани фоида мебошад; 

$B) Мавқеи худро дар бозор муқарар намудан мебошад; 

$C) Аз болои истеҳсолкунандагон ҳукумрони намудан аст; 

$D) Дар рақобат ғолиб баромадан аст; 

$E) Ҷори намудани технологияи нав аст; 

@170.Вазифаи назорати қарзи давлати ин; 

$A) Аз болои маблағҳои таъминшаванда ва тақсимшаванда 

гузаронидашуда баҳри пешгирии қонунвайронкуниҳо аз ҷумла баҳри 

пешгирии истифодаи маблағҳои қарзи давлатӣ бо мақсади дигар, баҳри 

пешгирии даромади муфт бадастоянда гузаронида мешавад; 

$B) Манфиатнокии соҳиби воситаҳои истеҳсолот ба истифодабарии 

максималии он; 

$C) Аз он иборат аст, ки барои қонеъ гардонии талабот аз ҷумла барои 

таъмини маблағҳои пулии лоиҳаҳои қабулшуда мусоидат мекунад; 



$D) Маблағҳои таъминшударо барои харидани масолеҳи сохтумони 

(битон, чӯбу тахта), барои пардохти музди меҳнат барои падохти 

хизматҳои алоқа, иҷорапули ва ғайраҳо тақсим менамояд; 

$E) Аз болои маблағҳои тақсимшаванда; 

@171.Ба идоракунандагони қарзи давлатӣ дохил мешавад? 

$A) Маҷлиси намояндагони МО Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон БМТ, Вазорати молия; 

$B) Маҷлиси милли МО Ҷумҳурии Тоҷикистон, БМТ ва бонҳои тиҷорати; 

$C) БМТ, вазорати молия ва Вазорати корҳои хориҷа; 

$D) Маҷлиси намояндагони МО Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон БМТ; 

$E) Вазорати молия ва вазорати Вазорати рушдии иқтисод ва савдо; 

@172.Тағйир додани хароҷотҳои давлати ва андозҳо таъсир мерасонад? 

$A) Ба мақсадҳои макроиқтисодӣ; 

$B) Талаботи умуми ва мақсадҳои макроиқтисодӣ; 

$C) Ба инкишофи кишоварзӣ; 

$D) Ба сатҳи бекорӣ; 

$E) Ба мақсадҳои иҷтимои; 

@173.Сиёсати монетарӣ (пулии қарзӣ) ин ба? 

$A) Амали ҳукумат ба таъсиррасони ба ҳаҷми пули дар муомилот; 

$B) Калон шудани бозорҳои фурӯши маҳсулот; 

$C) Васеъ шудани истеҳсолот; 

$D) Ташаккули инеститсияҳои хориҷӣ; 

$E) Васеъ шудани истеҳсолот ва ташаккули инвеститсияҳои хориҷӣ; 

@174.Сиёсати монетари аз тарафи кадом сохтор гузаронида мешавад? 

$A) Бонки миллии ҶТ; 

$B) Вазорати молияи ҶТ; 

$C) Вазорати иқтисод ва рушди савдои ҶТ; 

$D) Бонки умуми ҷаҳонӣ; 

$E) Хазинаи байналмиллалии асъор (ХБА); 

@175.Сабаби пайдоиши буҳрони иқтисодиро номбар кунед? 

$A) Субеъктивӣ ва объективӣ; 

$B) Прогреси илмӣ-техникӣ; 

$C) Аз ҳад зиёд баровардани ҳаҷми пул дар муомилот; 

$D) Иваз шудани сохти ҷамъияти; 

$E) Прогреси илмӣ-техникӣ ва иваз шудани сохти ҷамъияти; 

@176.Омили пайдоиши буҳрон ин? 

$A) Дохилӣ ва берунӣ; 



$B) Дохили ва омехта; 

$C) Берунӣ ва махсус; 

$D) Умумӣ ва дохилӣ; 

$E) Махсус ва омехта; 

@177.Пайдоиши бӯҳронҳои молиявӣ аз чи сабаб аст? 

$A) Вайрон шудани мувозинатии пул дар муомилот; 

$B) Тезу тунд шудани зиддият дар системаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ; 

$C) Нофаҳами дар низоми ҳарбӣ; 

$D) Поён рафтани истеҳсоли молу маҳсулот; 

$E) Боло рафтани истеҳсолот; 

@178.Яке аз сабабҳои пайдоиши буҳронӣ молиявии ҷаҳонӣ ин? 

$A) Додани қарз ба табақаи поёни; 

$B) Додани қарз ба табақаи оли мартаба; 

$C) Додани қарз ба табақаи миёнаҳол; 

$D) Додани қарз ба табақаи маъюбон; 

$E) Додани қарз ба беморон; 

@179.Баъд аз тамом шудани буҳрони молиявии ҷаҳонӣ, чи намуд буҳрон 

ба пайдо шуд? 

$A) Иқтисодӣ; 

$B) Технологӣ; 

$C) Психологӣ; 

$D) Иҷтимоӣ; 

$E) Илми; 

@180.К.Маркс кадом омилҳои бӯҳрони иқтисодиро, пешгуи кардааст? 

$A) Дар шароити бетартиби ва ногаҳонӣ; 

$B) Хатто шудани шароитҳои такрористеҳсол; 

$C) Зиддият байни тавсияи умуми будани истеҳсолот ва тавсияи шахсӣ аз 

худ кардани натиҷаҳои он; 

$D) Оммавӣ, муфлисшудани корхонаҳои истеҳсолӣ; 

$E) Аз ҳад зиёд истеҳсол кардани молҳо; 

@181.Таъсири буҳрони молиявӣ иқтисодии ҷаҳонӣ, бештар ба кадом 

бозори ҷумҳуриамон расид? 

$A) Бозори меҳнат; 

$B) Бозори технологӣ; 

$C) Бозори иқтисодӣ; 

$D) Бозори саноатӣ; 

$E) Бозори техника; 



@183.Пайдоиши буҳронро дар кадом сохти ҷамъиятӣ ба назар гирифтан 

мумкин аст? 

$A) Капиталисти; 

$B) Обшинаи ибтидои; 

$C) Ғуломдорӣ; 

$D) Феодалӣ; 

$E) Сотсиалисти; 

@184.Чанд шакли рушди иқтисодиро аз ҳамдигар фарк мекунанд? 

$A) Се рушд; 

$B) Ҷор рушд; 

$C) Шаш рушд; 

$D) Ду рушд; 

$E) Панҷ рушд; 

@185.Ба сарчашмаҳои рушди иқтисодӣ чӣ дохил мешавад? 

$A) Захираҳои иқтисоди ва прогреси илмӣ-техникӣ; 

$B) Тақсимот ва муомилот, хизматрасониҳои истеъмоли; 

$C) Эсктенсиви, интенсиви ва омехта; 

$D) Якпорчаги, иерархи, ҳамгирои; 

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

@186.Иқтисодиёт таърихан тибқи кадом усулҳо сурат мегирад? 

$A) Ғайридавлати (бозори) ва давлати; 

$B) Натурали ва моли; 

$C) Империалисти ва капиталисти; 

$D) Рекламави ва рақобати; 

$E) Марзи ва дохили; 

@187.Танзими давлатии иқтисодиёт гуфта? 

$A) Маҷмӯи тадбир ва меъёрҳои муайяни қонунгузори, иҷроя ва 

назоратӣ мебошад; 

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

мақсад ноил гаштан равона карда мешавад; 

$C) Пешравии низоми фаъолиятро бо реҷаи барномаи пешбинишуда 

ҳамoҳангу таъмин месозад; 

$D) Ҷараёни иҷрои нақшаи пешбинишуда таҳти таҳлили доими қарор 

мегирад; 

$E) Такмилдиҳии миқдорию сифатии истеҳсолот ва зиёдшавии ҳаҷми 

маҳсулоти ҷамъиятиро меноманд; 

@188.Дар олами муосир кадом методҳои танзими давлатии иқтисод 

бештар истифода карда мешавад? 



$A) Ҳуқуқи маъмури, иқтисоди, мустақим ва ғайримустақим; 

$B) Ғайридавлати (бозори), давлати ва дохили; 

$C) Натурали ва моли, ва давлати; 

$D) Империалисти, капиталисти ва рақобати; 

$E) Марзи, дохили ва давлати; 

@189.Намудҳои банақшагирии индикативиро муайян кунед? 

$A) Конъюктури, сохтори ва стратеги; 

$B) Ғайридавлати (бозори), давлати ва дохили; 

$C) Натурали ва моли, ва давлати; 

$D) Империалисти, капиталисти ва рақобати; 

$E) Марзи, дохили ва давлати; 

@190.Омилҳои муҳими рушди иқтисоди корхона кадомҳоянд? 

$A) Таҳлил, нақшагири, ҷалб, интихоб, ҷобаҷогузории оқилонаи кадрҳо; 

$B) Муайян кардан, ба нақша гирифтан ва ба мақсад расидан мебошад; 

$C) Маъмури, иҷтимои ва сиёси; 

$D) Таҳлили оқилонаи корхона; 

$E) Дохили ва беруна; 

@191.Cубъектҳои хоҷагидори гуфта? 

$A) Шахсони воқеи ё ҳуқуқие, ки фаъолияти хоҷагидориро ба амал 

мебароранд ва барои фаъолияти бо кор таъминкунии шаҳрвандони ҶТ 

дар хориҷи кишвар ва ҷалб намудани қувваи кори кории хориҷи ба ҶТ 

иҷозатнома доранд; 

$B) Ҳиҷрати бебозгашт ё мувақатии шахси вокеи аз ҶТ ба кишвари 

хориҷи; 

$C) Ҷараёни маҷбурии кучидани шаҳрвандон дар ҳудуди давлати худ 

вобаста ба вайрон гардидани вазъи ҳуқуқии муҳити зист ё фалокатҳои 

экологи; 

$D) Ба ватан баргаштани шахси дар эмигратсия буда; 

$E) Давлате, ки дар он коргари мухоҷир ба фаъолияти меҳнатии музднок 

машғул буд машғул аст ва ё машғул мешавад; 

@192.Мафҳуми монополия чиро ифода мекунад? 

$A) Яккаҳукмронӣ; 

$B) Бозори маводи мухаддир; 

$C) Хариду фурӯши ғуломон дар асрҳои XVI-XIX; 

$D) Маҳсулоти кишоварзи; 

$E) Мол ва истеҳсолот; 

@193.Фаъолияти зеҳни ё ҷисмонии инсон, ки барои тайёр намудани 

неъмат ва расонидани хизмат равона шудааст? 



$A) Меҳнат; 

$B) Истеҳсолот; 

$C) Мубодила; 

$D) Тиҷорат; 

$E) Истеъмолот; 

@194.Иқтисоди милли аз кадом соҳаҳо иборат аст? 

$A) Аз соҳаҳои истеҳсоли ва ғайриистеҳсоли; 

$B) Аз соҳаҳои гуногуни ҷамъияти; 

$C) Аз соҳаи иҷтимои ва истеҳсоли; 

$D) Аз соҳаи ғайриистеҳсоли; 

$E) Маҷмуи хислатҳои инсониро меноманд, ки барои самараи меҳнат 

равона карда шудааст; 

@194.Соҳаҳои истеҳсоли чист ва ба он чиҳо дохил мешаванд? 

$A) Маҷмуи соҳаҳои тавлидкунандаи маҳсулоти ҷамъияти буда, ба он 

асосан саноат, хоҷагии қишлоқу савдо, нақлиёт ва дигар соҳаҳои 

тавлидкунандаи мол дохил мешаванд; 

$B) Маҷмуи соҳаҳои ба ҳам алоқаманд мебошанд, ки ба он фирмаҳо ва 

корхонаҳо дохил мешаванд; 

$C) Маҷмуи соҳаҳои истеҳсолкунандаи молу маҳсулот буда, ба онҳо 

хоҷагии истеҳсолкунандаи ашёи зарури дохил мешавад; 

$D) Соҳаҳое, ки мақсади асосии онҳо истеҳсол ва фоида ба даст овардан 

аст; 

$E) Маҷмуи хислатҳои инсониро меноманд, ки барои самараи меҳнат 

равона карда шудааст; 

@195.Даромади милли (ДМ) чист? 

$A) Маҷмӯи даромадҳои ҳамаи соҳибони омилҳои истеҳсолотро 

меноманд; 

$B) Маҷмуи даромадҳое номида мешаванд, ки барои баланд бардоштани 

сатҳи зиндагии аҳолии равона шудааст; 

$C) Маҷмуи даромадҳое, ки барои фоида равона шудаанд; 

$D) Маҷмуи даромадҳои аз гирду атроф ғункардаро меноманд; 

$E) Соҳаҳое, ки мақсади асосии онҳо истеҳсол ва фоида ба даст овардан 

аст; 

@196.Мақсади асосии истеҳсоли молу хизматҳо аз чи иборат мебошад? 

$A) Баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии мебошад; 

$B) Баланд кардани сатҳи бекори; 

$C) Аз байн бурдани даромади дар ихтиёрбуда; 

$D) Фоида; 



$E) Соҳаҳое, ки мақсади асосии онҳо истеҳсол ва фоида ба даст овардан 

аст; 

@197.Активҳо гуфта ки ё чи дар назар дошта мешавад? 

$A) Чунин объектҳои моликиятеро меноманд, ки субъектҳои хоҷагидори 

дар асоси ҳуқуқи моликиятдори аз соҳиби ва истифода кардани онҳо 

фоидаи иқтисоди мегиранд; 

$B)Чунин объектонеро дар назар дошта мешавад, ки, ӯҳдадориҳои 

муайянро оид ба пардохти қарз меноманд; 

$C) Чунин шахсоне мебошанд ки мақсади онҳо ба даст овардани фоида 

мебошад; 

$D) Онҳоеро актив меноманд ки дар корҳои ҷамъияти фаъоланд; 

$E) Соҳаҳое, ки мақсади асосии онҳо истеҳсол ва фоида ба даст овардан 

аст; 

@198.Пассивҳо гуфта чиро меноманд? 

$A) Уҳдадориҳои муайянро оид ба пардохт намудани қарзро пассив 

меноманд; 

$B) Чунин объектҳои моликиятеро меноманд, ки субъектҳои хоҷагидори 

дар асоси ҳуқуқи моликиятдори аз соҳиби ва истифода кардани онҳо 

фоидаи иқтисоди мегиранд; 

$C) Ҳуқуқҳои муайян; 

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

$E) Соҳаҳое, ки мақсади асосии онҳо истеҳсол ва фоида ба даст овардан 

аст; 

@199.Сарвати милли чист? 

$A) Тамоми неъматҳои моддиеро меноманд, ки дар ҷамъият вуҷуд 

доранд ва ба воситаи меҳнати одамон дар тамоми давраи инкишофи 

ҷамъият ба вуҷуд оварда шудаанд; 

$B) Тамоми неъматҳоеро меноманд, ки то давраи инкишофи ҷамъият ба 

вуҷуд оварда шудаанд; 

$C) Ҳамаи неъматҳое ки дар ҷамъият вуҷуд доранд ва ба талаботҳо 

ҷавобгу мебошанд; 

$D) Маҷмуи неъматҳоро сарвати милли меноманд; 

$E) Соҳаҳое, ки мақсади асосии онҳо истеҳсол аст; 

@200.Бозори меҳнат чист? 

$A) Бозори меҳнат бозори махсусе мебошад, ки бе акти амалиёти хариду 

фуруши моли, ҳамчун фурӯши озоди қобилияти меҳнатии инсон ва киро 

кардани он ташкил карда мешавад; 



$B) Объекти хариду фуруш дар бозори меҳнат, қобилияти ҷисмони ва 

ақлонии инсон ба ҳисоб меравад; 

$C) Чунин шакли бозор аст ки дар он ҳамаи молу маҳсулот ба фуруш 

бароварда мешавад; 

$D) Соҳаҳое, ки мақсади асосии онҳо истеҳсол ва фоида ба даст овардан 

аст; 

$E) Қобилияти ҷисмони; 

@201.Унсурҳои муҳимтарини бозор кадомҳоянд? 

$A) Арза, тақозо, нарх, рақобат; 

$B) Арза, хариду фуруш; 

$C) Нарх, пул, мол; 

$D) Пул, мол, арза, такозо; 

$E) Соҳаҳое, ки мақсади асосии онҳо истеҳсол ва фоида ба даст овардан 

аст; 

@202.Раванди паи ҳам ва аз як шакл ба шакли дигар табдил ёфтани 

сармоя чиро ташкил медиҳад? 

$A) Гирдгардиши сармояро; 

$B) Муносибатҳои бозориро; 

$C) Равандҳои сармояро; 

$D) Бозор ва сармояро; 

$E) Эквивалени молҳоро сармоя меноманд; 

@203.Таваррум аз кадом вожа гирифта шудааст ва чи маъно дорад? 

$A) Аз вожаи лотинии Inflatio гирифта шуда, маънои варам, беҳад зиёд ва 

қимат шуданро ифода мекунад; 

$B) Вожаи итолиёви буда маънои сарватро дорад; 

$C) Вожаи фаронсави буда маънои арзонро ифода мекунад; 

$D) Аз вожаи юнони гирифта шуда маънои тафаккурро доро мебошад; 

$E) Вожаи олмони маънояш истеҳлок; 

@204.Кадоме аз ин навиштаҷотҳо хусусиятҳои мол ба ҳисоб меравад? 

$A) Арзиши истеъмоли ва арзиши мубодилави; 

$B) Маҳсулоти меҳнати ва қонеъ гардонидани талабот; 

$C) Фуруши маҳсулот ва хариди он; 

$D) Мубодила ва молҳои ивазшуда; 

$E) Ивазнашаванда; 

@205.Назарияи сармояи инсони дар асри чанд аз тарафи ки пешниход 

шудааст? 

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

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



$C) Аср XVII аз тарафи П.Самуэлсон; 

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

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

@206.Зинаҳои идоракуниро номбар кунед? 

$A) Оли, миёна, поёни; 

$B) Якум, дуюм, сеюм; 

$C) Баланд паст миёна; 

$D) Баланд ва паст; 

$E) Миёна ва паст; 

@207.Қонуниятҳои асосии идоракуни кадомҳо ба ҳисоб мераванд? 

$A) Ягонагии низоми идоракуни мутаносибии истеҳсолот ва идоракунй 

мутамарказонидан ва идоракунии ғайримарказонй ҳамоҳангсозии 

низомҳои идоракунанда ва идорашаванда; 

$B) Ҳамоҳангсозии низомҳои идоракунанда ва идорашаванда, 

самаранокии идоракуни мутаносибии истеҳсолот ва идоракуни ягонагии 

низоми идоракуни; 

$C) Ягонагии низоми идоракуни ҳиавасмандгардонии модд ва маънавй 

самаранокии идоракунй мақсаднок будан; 

$D) Низомҳои идоракунанда ва идорашаванда; 

$E) Мақсаднок будан ягонагии низоми идоракунй ҳавасмандгардонии 

моддй ва маънавй ҳамоҳангсозии низомҳои идоракунанда ва 

идорашаванда; 

@208.Назорат чист? 

$A) Системаи мушоҳида ва тафтиши иҷрои нақшаҳое мебошад, ки дар асоси 

мақсадҳои стратегии корхона тартиб дода шудааст; 

$B) Ҷараёни ҳавасмандгардонии мехнат барои ноил шудан ба мақсадҳои 

асосии корхона; 

$C) Истифодаи принсипҳои илми дар ҷараёни идоракунии корхонаҳо барои 

ноил шудан ба ҳосилнокии баланди меҳнат; 

$D) Тарҳрезии зинаҳо ва гуруҳҳои сохтори ташкилии идоракунй ва аниқ 

кардани ҳуқуқу уҳдадориҳои роҳбарону тобеон; 

$E) Системаи мушоҳида; 

@209.Намудҳои асосии назоратро аз руи вақт муайян намоед? 

$A) Пешаки, ҷори, хотимави; 

$B) Молияви, фаври, пешаки; 

$C) Пешаки, ҷори, стратеги; 

$D) Хотимави, фаври, маъмури; 

$E) Стратеги ва фаври; 



@210.Функсияи назорат барои кадоме аз се зинаи идоракуни муҳим 

мебошад? 

$A) Барои зинаи поёнии идоракуни; 

$B) Барои зинаи олии идоракуни; 

$C) Барои зинаи миёнаи идоракуни; 

$D) Барои ҳамаашон муҳим аст; 

$E) Барояшон мухим нест; 

@211.Зери мафҳуми__________истифодаи мақсадноки категория ва фишангҳои 

иқтисоди барои фароҳам овардани шароитҳои мусоиди хоҷагидори фаҳмида 

мешавад? 

$A) Усулҳои иқтисодии идоракуни; 

$B) Усулҳои маъмурии идоракуни; 

$C) Усулҳои иҷтимоии идоракуни; 

$D) Усулҳои рухии идоракуни; 

$E) Усули ахлоқии идоракуни; 

@212.Унсурҳои асосии усулҳои иқтисодии идоракуни инҳоянд? 

$A) Нақшагири фаъолияти хоҷаги, ҳисоби тиҷорати, нарх ва низоми 

нархгузори, ҳавасмандгардонии иқтисоди, музди мехнат; 

$B) Таъсиррасонии ташкили, нақшагирии фаъолияти хоҷаги, музди 

меҳнат, низоми нархгузори; 

$C) Ҳавасмандкунии иқтисоди, низоми нархгузори, хисоби хоҷаги, музди 

меҳнат, таъсиррасонии ташкили; 

$D) Нақшагирии фаъолияти хоҷаги, музди меҳнат, нарх ва низоми 

нархгузори, ҷавобгарии интизоми; 

$E) Нарх ва низоми нархгузори; 

@213.Низоми ҳавасмандкунии иқтисоди ба кадоме аз усулҳои идоракуни дохил 

мешавад? 

$A) Иқтисоди; 

$B) Иҷтимои-руҳи; 

$C) Маъмури; 

$D) Ташкили; 

$E) Психологи; 

@214.Марҳилаи ташкил ва иҷроиши қарорҳои идоракуни? 

$A) Ҷамъоварии ахборот; 

$B) Банақшагири; 

$C) Банақшагирии кормандон; 

$D) Робитави; 

$E) Банақшагирии зердастон; 



@215.Шаклҳои ҷараёни навовариро номбар кунед? 

$A) Дохили муассисави,байни муассисави ва васеъ карда шуда; 

$B) Психологи, ҷараёни, системави ва соҳави; 

$C) Фаъолияти, идоракуни ва технологи, техники; 

$D) Дар ҷаҳон, дар мамлакат, дар корхона, дар соҳаи алоҳида; 

$E) Дохили ва сохави; 

@216.Марҳилаҳои асосии функсияи ташкили? 

$A) Батартибандозии фаъолият; 

$B) Интихоби роҳҳо; 

$C) Барқароршави; 

$D) Ҳавасманди; 

$E) Батартибдарори; 

@217.Омилҳои идоракунии стратеги инҳоянд? 

$A) Ҷамъовари ва таҳлили ахборот; 

$B) Истифодабарии иерархияи гуруҳҳои функсионалии мақсаднок; 

$C) Муҳимият, якуминдараҷа, амалигардонии фаъолияти идоракуни; 

$D) Фаъолияти якҷояи зердастон дар руҳияи коллективи; 

$E) Фиристодани ахборот; 

@218.Марҳилаҳои ташкил ва иҷроиши қарорҳои идоракуни? 

$A) Ҷамъоварии ахборот; 

$B) Банақшагири; 

$C) Банақшагирии кормандон; 

$D) Конкретикунони; 

$E) Фаъолияти якҷояи зердастон; 

@219.Ҷараёни нақшагирии стратегиро нишон диҳед? 

$A) Интихоби стратегия таҳлили-алтернативаи стратегия-муқаррар 

намудани миссия, муайян намудани мақсад ҷамъовари ва таҳлили 

иттилоот баҳодиҳи ба иҷрои стратегия; 

$B) Муқаррар намудани миссияи корхона гузориши мақсадҳо- 

ҷамъовари ва таҳлили иттилоот -таҳлили фаъолияти хоҷагии корхона 

таҳлили алтернативаи стратегия - интихоби стратегия татбиқи амалии 

стратегия баҳодиҳи ба иҷрои стратегия; 

$C) Татбиқи амалии стратегия муқаррар намудани миссия ва мақсад таҳлили 

стратегия интихоби стратегия ҷамъовари ва таҳлили иттилоот; 

$D) Таҳлили фаъолияти хоҷаги; 

$E) Муқаррар намудани миссия гузориши мақсадҳо таҳлили фаъолияти 

хоҷаги интихоби стратегия-татбиқи амалии стратегия-баҳодихи ба иҷрои 

стратегия; 



@220.Ба сармояи инсонӣ чи дохил мешавад? 

$A) Дониш; 

$B) Фирма; 

$C) Нарх; 

$D) Бозор; 

$E) Меҳнат; 

@221.Бозори сармоя кадоме аз ин унсурҳоро дар бар мегирад? 

$A) Сармояи инсони, сармояи ҷисмони, сармояи пули, қоғазҳои 

қимматнок; 

$B) Замин, меҳнат, сармоя, фаъолияти соҳибкори; 

$C) Сармояи инсони, сармояи иттилооти; 

$D) Сармояи пули, коғазҳои кимматнок; 

$E) Фонди амортизатсиони, фонди муомилоти; 

@222.Фоидаи солонаи дорандаи саҳмияро нишон диҳед? 

$A) Дивидентӣ; 

$B) Фоида; 

$C) Музди кор; 

$D) Фоизи бонки; 

$E) Даромад; 

@223.Кадоме аз мафҳумҳои овардашуда ба иқтисоди бозори дахл 

надоранд? 

$A) Банақшагирӣ марказонидашуда; 

$B) Рақобат 

$C) Моликияти хусуси; 

$D) Интихоби озоди фаъолияти соҳибкори; 

$E) Нархгузори; 

@224.Фоиданокии неъмат чист? 

$A) Қобилияти неъмати иқтисодӣ, ки як ё якчанд талаботи инсонро 

қонеъ мегардонад; 

$B) Фаъолияти озоди иқтисоди мебошад; 

$C) Ба даст овардани фоида мебошад; 

$D) Эҳтиёҷоти бо маблағ таъмин буда аст; 

$E) Қонеъ намудани ниёзҳои истеъмолкунандагон аст; 

@225.Хароҷот ин? 

$A) Шакли бо пул ифодаёфтаи захираҳои истеҳсолӣ, ки дар натиҷаи 

истифодаи онҳо истеҳсол ва фурӯши маҳсулот сурат мегирад; 

$B) Меҳнати дар мол таҷассумёфта мебошад; 

$C) Ифодаи пулии арзиш мебошад; 



$D) Масрафи ашёи хом; 

$E) Масрафи мол; 

@226.Захираи дониш, қобилият, малака ва таҷрибаи дар инсон таҷассум 

ёфта, ки имконияти даромад гирифтанро дорад чиро ифода мекунад? 

$A) Сармояи инсонӣ 

$B) Соҳибкори; 

$C) Менеҷмент; 

$D) Тахассусманди; 

$E) Касб; 

@227.Ба объекти моликият чи дохил мешавад? 

$A) Биноҳои истеҳсоли ва иншоотҳо; 

$B) Фирма; 

$C) Давлат; 

$D) Ҷамъияти саҳоми; 

$E) Хонавода; 

@228.Мақсади монополия ин? 

$A) Ба даст овардани даромади максималӣ бо воситаи назорат аз болои 

нарх ва ё ҳаҷми фурӯш дар бозор мебошад; 

$B) Ба даст овардани даромади минимали бо воситаи назорат аз болои 

нарх ва ё ҳаҷми фурӯш дар бозор мебошад; 

$C) Ба даст овардани хароҷоти минимали бо воситаи назорат аз болои 

нарх ва ё  ҳаҷми фурӯш дар бозор мебошад; 

$D) Ба даст овардани хароҷоти максимали бо воситаи назорат аз болои 

нарх ва ё ҳаҷми фурӯш дар бозор мебошад; 

$E) Барҳам додани бозор; 

@229.Дар адабиётҳои муосири иқтисоди кадом шаклҳои фарсоиши 

сармояи асосиро аз ҳамдигар ҷудо мекунанд? 

$A) Фарсоиши модди ва маънавӣ; 

$B) Фарсоиши ҷисмони ва руҳи; 

$C) Фарсоиши ҷисмони ва ақли; 

$D) Фарсоиши ҷисмони ва маънави; 

$E) Фарсоиши ҳақиқи ва қалбаки; 

@230.Мафҳуми сиёсати фискалии давлат гуфта? 

$A) Кам кардани масрафҳои давлатӣ, пасту баланд кардани андозҳо; 

$B) Рушт кардани корхонаҳои кам даромад; 

$C) Давлатикунонии соҳаҳои саноат; 

$D) Баровардани пулҳои иловагӣ; 

$E) Паст кардани нархи молҳо; 



@231.Мафҳуми бӯҳрони молиявӣ дар корхона? 

$A) Надоштани воситаҳои пули барои пардохти ӯҳдадориҳо; 

$B) Истеҳсоли молҳои камталаб; 

$C) Таъсири бӯҳрони умуми ҷаҳони; 

$D) Нарасидани мутахассисони идоракунӣ; 

$E) Нарасидани қувваи кори; 

@232.Давраҳои пайдошавии буҳронро номбар кунед? 

$A) Таназзул, касодӣ, зиндашавӣ, инкишоф; 

$B) Пешрави; 

$C) Пастшавии сатхи зиндаги; 

$D) Касоди; 

$E) Инкишоф; 

@233.Буҳрони иҷтимоӣ ин? 

$A) Ин номувофиқи дар низоми маориф ва сатҳи пасти шароити 

зиндагонии аҳолӣ; 

$B) Ин номувофиқи дар низоми маориф; 

$C) Сатҳи пасти шароити зиндагонии аҳолӣ; 

$D) Ҳаҷми хурди истеҳсоли маҳсулот; 

$E) Вайрон шудани механизми бозоргонӣ; 

@234.Буҳрони иқтисодӣ ин? 

$A) Ҳаҷми хурди истеҳсоли маҳсулот ва вайрон шудани механизми 

бозоргонӣ; 

$B) Ин номувофиқи дар низоми маориф; 

$C) Сатҳи пасти шароити зиндагони иаҳолӣ; 

$D) Ҳаҷми хурди истеҳсоли маҳсулот; 

$E) Вайрон шудани механизми бозоргонӣ; 

@235.Мафҳуми сиёсати фискалии давлат ин? 

$A) Кам кардани масрафҳои давлатӣ ва таъғирот дар овардан ба низоми 

андозбандӣ; 

$B) Руст кардани корхонаҳои кам даромад; 

$C) Давлатикунонии соҳаҳои саноат; 

$D) Баровардани пулҳоииловагӣ; 

$E) Руст кардани корхонаҳои камдаромад ва давлатикунонии соҳаҳои 

саноат; 

@236.Тағйир додани масрафҳои давлати ва андозҳо таъсир мерасонад? 

$A) Ба мақсадҳои макроиқтисодӣ; 

$B) Ба талаботи умуми ва мақсадҳои макроиқтисодӣ; 

$C) Ба инкишофи кишоварзӣ; 



$D) Ба сатҳи бекорӣ; 

$E) Ба қувваи кори . 

@237.Сиёсати монетарӣ (пули қарзӣ) ин ба? 

$A) Амали ҳукумат ба таъсиррасони ба ҳаҷми пули дар муомилот; 

$B) Калон шудани бозорҳои фурӯши маҳсулот; 

$C) Васеъ шудани истеҳсолот; 

$D) Ташаккули инеститсияҳои хориҷӣ; 

$E) Васеъ шудани истеҳсолот ва ташаккули инеститсияҳои хориҷӣ; 

@238.Сиёсати монетари аз тарафи кадом сохтори давлат гузаронида 

мешавад? 

$A) Бонки миллии ҶТ; 

$B) Вазорати молияи ҶТ; 

$C) Вазорати иқтисод ва рушди савдои ҶТ; 

$D) Бонки умумиҷаҳонӣ; 

$E) Хазинаи байналмиллалии асъор (ХБА); 

@239.Сабабҳои пайдоиши буҳронро номбар кунед? 

$A) Субеъктивӣ ва объективӣ; 

$B) Прогреси илмӣ-техникӣ; 

$C) Аз ҳад зиёд баровардани ҳаҷми пул дар муомилот; 

$D) Иваз шудани сохти ҷамъияти; 

$E) Прогреси илмӣ-техникӣ ва иваз шудани сохти ҷамъияти; 

@240.Омилҳои пайдошавии буҳрон ин? 

$A) Дохилӣ ва берунӣ; 

$B) Дохили; 

$C) Берунӣ; 

$D) Умумӣ; 

$E) Махсус; 

@241.Пайдоиши бӯҳрони молиявӣ ин? 

$A) Вайрон шудани мувозинатии пул дар муомилот; 

$B) Тезу тунд шудани зиддият дар системаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ; 

$C) Нофаҳами дар низоми ҳарбӣ; 

$D) Поён рафтани истеҳсоли молу маҳсулот; 

$E) Болоравии хаҷми пул; 

@242.Сабаби буҳронӣ молиявии ҷаҳонӣ ин? 

$A) Додани қарз ба табақаи поёни; 

$B) Додани қарз ба табақаи олимартаба; 

$C) Додани қарз ба табақаи миёнаҳол; 

$D) Додани қарз ба табақаи маъюбон; 



$E) Додани карз ба хориҷа; 

@243.Баъди буҳрони молиявии ҷаҳонӣ, чи намуд буҳрон ба миён омад? 

$A) Иқтисодӣ; 

$B) Технологӣ; 

$C) Психологӣ; 

$D) Иҷтимоӣ; 

$E) Илми-техники; 

@244.Кадом омилҳои бӯҳрони иқтисодиро, К.Маркс пешниҳод кардааст? 

$A) Дар шароити бетартиби ва ногаҳонӣ; 

$B) Хатто шудани шароитҳои такрористеҳсол; 

$C) Зиддият байни тавсияи умуми будани истеҳсолот ва тавсияи шахсӣ аз 

худ кардани натиҷаҳои он; 

$D) Оммавӣ, муфлисшудани корхонаҳои истеҳсолӣ; 

$E) Аз ҳад зиёд истеҳсол кардани молҳо; 

@245.Таъсири буҳрони молиявӣ-иқтисодии ҷаҳонӣ, бештар ба кадом 

бозори ҷумҳуриамон расид? 

$A) Бозори меҳнат; 

$B) Бозори технологӣ; 

$C) Бозори иқтисодӣ; 

$D) Бозори саноатӣ; 

$E) Бозори манзил. 

@246.Пайдоиши буҳронро ба кадом сохти ҷамъиятӣ ҳисобидан мумкин 

аст? 

$A) Капиталисти; 

$B) Обшинаи ибтидои; 

$C) Ғуломдорӣ; 

$D) Феодалӣ; 

$E) Сотсиалисти; 

@247.Танзими давлатии идораи зидди буҳронӣ ин? 

$A) Бартараф кардани ҳолати фарорасидаи буҳрон дар корхона; 

$B) Пешгирии хавфи иқтисодии корхона; 

$C) Пешгирии хавфи молиявии корхона; 

$D) Пешгирии корхона аз ҳолати муфлисшавӣ; 

$E) Пешгирии ҳолати буҳрон дар сатҳи мамлакат; 

@248.Танзими давлатии идораи зидди буҳронӣ аз тарафи ки гузаронида 

мешавад? 

$A) Аз тарафи Ҳукумати ҶТ 

$B) Аз тарафи БМТ; 



$C) Аз тарафи ВМҶТ; 

$D) Аз тарафи ВИ ва СҶТ; 

$E) Аз тарафи МОҶТ; 

@249.Сармояе, ки барои фароҳам овардани воситаҳои асоси истифода 

мешаванд кадом намуди сармояи дар поён оварда шударо иникос 

менамояд? 

$A) Асоси; 

$B) Гардон; 

$C) Қарзи; 

$D) Истеҳсоли; 

$E) Худи; 

@250.Омили муҳими роҳи рушди иқтисоди корхона кадомҳоянд? 

$A) Таҳлил, нақшагири, ҷалб, интихоб, ҷобаҷогузории оқилонаи кадрҳо; 

$B) Муайян кардан, ба нақша гирифтан ва ба мақсад расидан мебошад; 

$C) Маъмури ,иҷтимои ва сиёси; 

$D) Таҳлили оқилонаи корхона; 

$E) Дохили ва беруна; 

@251.Cубъектҳои хоҷагидори чист? 

$A) Шахсони воқеи ё ҳуқуқие, ки фаъолияти хоҷагидориро ба амал 

мебароранд ва барои фаъолияти бо кортаъминкунии шаҳрвандони ҶТ дар 

хориҷи кишвар ва ҷалб намудани қувваи кори кории хориҷи ба ҶТ 

иҷозатнома доранд; 

$B) Ҳиҷрати бебозгашт ё муваққатии шахси воқеи аз ҶТ ба кишвари 

хориҷи; 

$C) Ҷараёни маҷбурии кучидани шаҳрвандон дар худуди давлати худ 

вобаста ба вайрон гардидани вазъи ҳуқуқии муҳити зист ё фалокатҳои 

экологи; 

$D) Ба ватан баргаштани шахси дар эмигратсия буда; 

$E) Давлате, ки дар он коргари мухоҷир ба фаъолияти меҳнатии музднок 

машғул буд машғул аст ва ё машғул мешавад; 

@252.Додани иҷозат барои кор дар ҶТ аз тарафи кадом мақомот муайян 

карда мешавад? 

$A) Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикисистон; 

$B) Ҳокимияти қонунгузор; 

$C) Мақомотҳои дахлдор; 

$D) Маҷлиси оли; 

$E) Суд; 

@253.Бекорӣ чист? 



$A) Зуҳуроти иҷтимоию иқтисодие, ки ба набудани талабот ба қисми 

муайяни қувваи корӣ дар бозори меҳнат вобастагӣ дорад; 

$B) Беморие, ки ба он корманд бар асари таъсири омилҳои хатарнок ё 

зараровари истеҳсолӣ гирифтор шудааст; 

$C) Зуҳуроти илми доир ба намудани талаботи кувваи кор; 

$D) Доираи ташаккули талабот ва пешниҳод барои қувваи корӣ; 

$E) Банд кардани ҷойҳои кории холӣ барои шахсони муайян; 

@254.Муҳоҷират чист? 

$A) Ҷойивазкунии бебозгашт, муваққати инчунин мавсимии шахси воқеи 

аз Ҷумхурии Тоҷикистон ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин вобаста ба 

тағйири маҳали истиқомат, кор, кучидани шахси воқеи дар дохили 

Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$B) Шаҳрвандони хориҷи ё шахси бешахрванд, ки ба Ҷумхурии Тоҷикистон 

барои истиқомати доими ё муваққати омадаанд; 

$C) Ҷойивазкунии бебозгашт, муваққати инчунин мавсими шахси воқеи 

дар дохили ҶТ; 

$D) Ҳуқуқу уҳдадориҳои шахсе, ки барои репатриант муҳоҷирони ичбори 

реэмигрант эътироф карданашон бо дархост муроҷиат намудаанд; 

$E) Ҳиҷрати гуруҳи хешовандон ба ҶТ барои истиқомати муваққати ё 

доими; 

@255.Муҳоҷирати меҳнати чист? 

$A) Муҳоҷирати аҳоли, ки бо фаъолияти меҳнати асоснок мешавад, 

муҳоҷирати меҳнати номида мешавад; 

$B) Муташаккилона ба ҶТ кучида омадани шаҳрвандони хориҷи ва шахси 

бешаҳрванд; 

$C) Ҳиҷрати гуруҳи хешовандон ба ҶТ барои истиқомати муваққати ё 

доими; 

$D) Шаҳрвандони хориҷи ё шахси бешаҳрванд, ки мустақилона, бе иҷозати 

дахлдори мақоми ваколатдор ба қаламрави ҶТ омадаанд ё онро бо рохи 

фиреб гирифтаанд, инчунин ба қаламрави ҶТ дар асоси иҷозати дахлдор 

омада, вале онро баъди гузаштани муҳлати будубош тарк накардаанд; 

$E) Ҳуқуқу уҳдадориҳои шахсе, ки барои репатриант мухоҷирони иҷбори 

реэмигрант эътироф карданашон бо дархост муроҷиат намудаанд; 

@256.Таркиби захираҳои меҳнатӣ аз чӣ иборат аст? 

$A) Коргарони ҳақиқӣ ва захиравӣ; 

$B) Коргарони кироя; 

$C) Коргароне, ки музди меҳнаташон вақтбайъ аст; 

$D) Коргарони мақомотҳои давлатӣ; 



$E) Ягон кас; 

@257.Зери мафҳуми такрористеҳсолии аҳолӣ чи фаҳмида мешавад? 

$A) Раванди бетанаффуси барқароршавии насли одамон чун натиҷаи 

алоқамандии таваллудёбӣ ва фавтшавии одамон фаҳмида мешавад; 

$B) Маҷмуи одамоне фаҳмида мешаванд, ки дар як минтақаи муайян-

ноҳия, шаҳр, мамлакат зиндагӣ мекунанд; 

$C) Ин ҳамон қисми аҳоли мебошанд ки қобилияти меҳнатии худро 

гумкардаанд; 

$D) Гуруҳи одамоне, ки дар минтақаҳои гуногун зиндаги мекунанд; 

$E) Такрористеҳсолии васеъ, ки дар зиёд будани шумораи таваллудшудагон 

ба фавтшудагон ифода меёбад; 

@258.Хусуиятҳои такрористеҳсолшавии аҳолиро номбар кунед? 

$A) Демограафӣ ва иқтисодиву иҷтимоӣ; 

$B) Фарҳангӣ ва маънавӣ; 

$C) Модди ва маънӣ; 

$D) Маҳдуд ва васеъ; 

$E) Оддӣ ва олӣ; 

@259.Намудҳои аҳолии фаъоли иқтисодиро номбар кунед? 

$A) Коргарон ва бекорон; 

$B) Намояндагон ва одамон; 

$C) Қувваи корӣ ва иқтисодчиён; 

$D) Кудакон ва наврасон; 

$E) Ҳайати кормандон ва захираҳои меҳнатӣ; 

@260.Аҳолии фаъоли иқтисодӣ ин кадом қисми аҳолӣ мебошад? 

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

кориро таъмин менамоянд; 

$B) Онҳое, ки дар айни замон бекоранд; 

$C) Зиёд будани вазни нисбии меҳнатӣ; 

$D) Қисми бекори аҳоли мебошанд; 

$E) Ин ягон қисми аҳоли намебошад ва чунин қисм мавҷуд нест; 

@261.Ташкили ҷамъиятии меҳнат чист? 

$A) Ин ташаккули оқилона ва мутаносиби ҷараёнҳои фаъолияти меҳнати 

дар байни соҳаҳои гуногуни истеҳсоли ҷамъиятӣ ва ҳамчунин соҳаҳои 

ғайриистеҳсолии он мебошад; 

$B) Ин ҷудокунии фаъолияти коргарони алоҳида ва гуруҳҳои онҳо дар 

ҷараёни меҳнат мебошанд; 

$C) Низоми мураккаби ташкили ҷамъиятии меҳнат ки дар худ элементҳои 

аҳамиятнок доранд; 



$D) Дар ин ҳолат аҳолӣ кам мешавад, зеро шумораи фавтидагон аз 

шумораи таваллудшудагон зиёд аст; 

$E) Раванди бетанаффуси барқароршавии насли одамон чун натиҷаи 

алоқамандии таваллудёбӣ ва фавтшавии одамон фаҳмида мешавад; 

@262.Намудҳои тақсимоти меҳнатро нишон диҳед? 

$A) Умумӣ, қисмӣ ва ягона; 

$B) Мураккаб ва таркибӣ; 

$C) Маҳдуд ва васеъ; 

$D) Омехта ва таркибӣ; 

$E) Ҷамъиятӣ ва захиравӣ; 

@263.Функсияи назоратӣ чиро ифода мекунад? 

$A) Он назорати бонизоми сифати маҳсулоти истеҳсолшуда ва кори иҷро 

шударо ифода мекунад; 

$B) Ба ҷои корӣ расонидани ашёи хом, масолеҳҳо, полуфабриктҳо ва дигар 

лавозимоти истеҳсоли мебошад; 

$C) Таъмири ҷорӣ ва хизматрасонии профилактикаи таҷҳизотро ифода 

мекунад; 

$D) Тоза нигоҳ доштани биноҳои истиқоматӣ, назорати тартибу низом, 

кабудизоркунии гирду пеши бино, таъмини коргарон бо об ва дигар 

хизматҳоро; 

$E) Назорати тартибу низом, кабудизоркунии гирду пеши бино; 

@264.Намудҳои интизоми меҳнатиро номбар кунед? 

$A) Интизоми меҳнатӣ, интизоми технологӣ ва интизоми истеҳсолӣ; 

$B) Интизоми умумӣ, интизоми ягона ва интизоми қатъӣ; 

$C) Интизоми колективона, интизоми муҳим ва интизоми гуногун; 

$D) Интизоми муқаррарӣ, интизоми ҷамъиятӣ ва интизоми маъмурӣ; 

$E) Интизоми истеҳсолӣ, интизоми тарбиявӣ ва интизоми маънавӣ; 

@265.Интизоми меҳнатӣ чист? 

$A) Риояи дақиқи қоидаҳои дoхилии низоми меҳнатиро ифода мекунад, ки 

ба он дохил мешавад сари вақт ба ҷои кор ҳозир шудан, риояи танафусҳо 

дар давоми кор, анҷом додани кор мувофиқи график ва риояи меъёрҳои 

рафтор дар корхона; 

$B) Сари вақт иҷро кардани супоришҳои истеҳсолӣ, муносибати ғамхорона 

доштан бо таҷҳизотҳову асбобҳо ва дигар ашёҳои арзишнок, иҷрои дақиқи 

таъиноту супоришҳои роҳбарони корхона, риоя кардани техникаи 

бехатарӣ, қоидаҳои санитарӣ ва зидди сухториро ифода менамояд; 

$C) Беаҳмиятиву хунукназарӣ ба истеҳсолот ва ба оқибати нохуш оварда 

расонидани чунин рафтор даркорхона; 



$D) Дер ба кор ҳозир шудани коргар ва талафоти вақти корӣ; 

$E) Ин иҷрои дақиқи ҳамаи талаботҳои технологияи истифода шавандаи 

истеҳсолот ва режимҳои амалигардонии он мебошад; 

@266.Таърифи бекориро шарҳ диҳед чист? 

$A) Зуҳуроти иҷтимоию иқтисодие, ки ба набудани талабот ба қисми 

муайяни қувваи корӣ дар бозори меҳнат вобастагӣ дорад; 

$B) Беморие, ки ба он корманд бар асари таъсири омилҳои хатарнок ё 

зараровари истеҳсолӣ гирифтор шудааст; 

$C) Талабот ба кувваи кори; 

$D) Доираи ташаккули талабот ва пешниҳод барои қувваи корӣ; 

$E) Банд кардани ҷойҳои кории холӣ барои шахсони муайян; 

@267.Моҳияти идоракунии нақша дар шароити бозоргони? 

$A) Дуруст истифода бурдани зинаҳои системавии идоракуни; 

$B) Ба инобат нагирифтани ҳосилнокии замин; 

$C) Ба нақшагирии қобилияти таҷхизот; 

$D) Ба нақшагирии ҳосилнокии замин; 

$E) Истифода бурдани захираҳои идоракуни; 

@268.Маънии «Нақшаи инактиви дар чист? 

$A) Ба инобат нагирифтани бозгашт ба гузашта ва ҳаракат ба пеш; 

$B) Банақшагирии маҳсулнокии чорво ва тавлиди чорво; 

$C) Банақшагирии фонди музди меҳнат ва фаъолияти кормандон; 

$D) Ба анъанаҳо такя намудан; 

$E) Нақшаи маҳсулнокии замин; 

@269.Усули банақшагирии ҳосилнокии меҳнат? 

$A) Миқдори истеҳсоли маҳсулот дар воҳиди вақт, миқдори соати кори; 

$B) Миқдори маҳсулот, миқдори таҷхизот; 

$C) Миқдори коргарон, ҳосилнокии меҳнати як коргар; 

$D) Аз руи музди мехнат; 

$E) Аз руи нархнома; 

@270.Нишондиҳандаи нақшаи соҳаи агросаноати? 

$A) Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати дар соҳаи КАС; 

$B) Нақшаи фуруши маҳсулоти сохтмон; 

$C) Миқдори даромади натурави дар хоҷаги; 

$D) Миқдори мошинҳо; 

$E) Музди меҳнат ва премяҳо; 

@271.Банақшагирии соҳави ва тартиби он? 

$A) Аз рӯи миқдори талабот ба микдори соҳа ва имконияти 

ҷойивазкунии он дар минтака; 



$B) Аз рӯи талабот ба хурока ва миқдори истеҳсолоти маҳсулотҳои 

истеҳсолшаванда дар корхонаҳо; 

$C) Аз рӯи имконияти минтақа ва ноҳияҳо; 

$D) Фонди музди меҳнат; 

$E) Миқдори таҷҳизот; 

@272.Муайян намудани арзиши асли дар нақшаи истеҳсоли? 

$A) Миқдор ва арзиши хараҷоти истеҳсоли, хаҷми истеҳсоли маҳсулот; 

$B) Миқдори маҳсулоти фурӯшшаванда ва хаороҷотшаванда; 

$C) Маблағи андоз; 

$D) Хароҷоти гардиши маҳсулот; 

$E) Даромади корхона; 

@273.Функцияҳои нақшаи стратеги дар чист? 

$A) Мақсадҳоро дар роҳи асоснок намудани нақша муаиян месозад; 

$B) Мутобиқатшави ба шароит; 

$C) Омили тактики; 

$D) Ба ҳисоб гирифтани хароҷоти гардиш; 

$E) Нақшаи зинави; 

@274.Усули асоси барои муайян намудани талабот ба маҳсулоти саноати 

кадом аст? 

$A) Усули таҳлили (талабот аз руи меъёр, таъминоти ҳақиқи); 

$B) Усули омори (талабот аз руи ҳисоб, таъминоти ҳақиқи); 

$C) Усули меъёри (талабот аз руи омор, таъминоти ҳақиқи); 

$D) Усули баланси (талабот аз руи ҳақиқат, таъминоти ҳақиқи); 

$E) Усули математики (талабот аз руи ҷамъ, таъминоти ҳақиқи); 

@275.Маънии «система»-и нақша чиро меомузад? 

$A) Ҷамъи меъёр ва қонуниятҳои ба ҳам пайваст дар нақша фаъолият 

доранд; 

$B) Пайвастии миқдори коргар ва миқдори об дар дарёҳо ва кулҳои 

ҳисобшуда; 

$C) Пайвастии сохтмони бино ва тавоногии он; 

$D) Ҷамъи нақшаҳо; 

$E) Ҷамъи хароҷот; 

@276.Беҳтар намудани шароити меҳнат, нигохдории тандурусти ба 

сохтори кадом нақша дохил мешаванд? 

$A) Ба нақшаи тараққиёти соҳаи иҷтимои; 

$B) Соҳаи истеҳсоли; 

$C) Фаъолияти омор; 

$D) Нақшаи соҳави; 



$E) Нақшаи саноат; 

@277.Маънии «маданияти ташкили иқтисодиёт» чист? 

$A) Дараҷаи истифодаи маълумот, маданият ва маърифат дар 

иқтисодаёт; 

$B) Миқдори истифодаи вақти кори дар корхона ва фаъолияти онҳо; 

$C) Фаъолияти одам ва рафтори вай дар корҳои ҷамъияти; 

$D) Маълумотноки; 

$E) Собиқадори; 

@278.Фонди истеъмоли ҷамъияти ба кадом нақша таалуқ дорад? 

$A) Нақшаи таррақиёти соҳаи иҷтимои; 

$B) Нақшаи сохтмони биноҳо; 

$C) Нақшаи замин ва истифодаи онҳо; 

$D) Нақшаи чорводори; 

$E) Нақшаи маълумот; 

@279.Қиммати инсон дар нақшаи «маданияти идоракуни» чиро 

меомузад? 

$A) Муносибат нисбати меҳнати худ, баҳо додан ба этикаи меҳнат; 

$B) Арзиши хароҷот ва даромадҳои корхонаҳои истеҳсоли; 

$C) Нархи маҳсулот вобаста ба талаботи аҳолии истеъмолкунанда; 

$D) Арзиши асли; 

$E) Нархи яклухт; 

@280.Нақшаи равандҳои идоракуни дар хоҷаги кадом системаро дорад? 

$A) Ҷамъи присипҳое, ки нисбати иҷтимои ва иқтисоди истифода 

мешавад; 

$B) Сиситемаи нархгузори дар корхонаҳо ва ташкилотҳои ҷамъияти; 

$C) Системаи ғунҷоиш; 

$D) Системаи андози ҶТ; 

$E) Системаи музди меҳнат ва фаъолияти кормондони корхонаҳои 

истеҳсоли; 

@281.Мафҳуми нақшаи стратеги дар чист? 

$A) Тартиб додани чорабиниҳо дар рохи ба даст овардани мақсад; 

$B) Нақшаи фоида гирифтани давлат ва кормандони он; 

$C) Нақшаи меҳнатро ба анҷом расонидан ва ҳавасманд кардани онҳо; 

$D) Нақшаи мукофотпули; 

$E) Нақшаи мусобиқа; 

@282.Маънии стратегияи рақобати чист? 

$A) Стратегияи кам кардани хароҷоти истеҳсоли ва баланд бардоштани 

сифати маҳсулот; 



$B) Стратегияи сохтори давлатҳои абарқудрати ҷаҳони ва давлатҳои 

хурди ҷаҳони; 

$C) Стратегияи растанипарвари ва кабудизоркунии шаҳру ноҳияҳо; 

$D) Стратегияи мақсаднок; 

$E) Стратегияи маърифат; 

@283.Нақшаи стратегии навовари чи маъни дорад? 

$A) Ба даст овардани саҳмияҳо ва ҷорӣ намудани прогресси илмию 

техники; 

$B) Стратегияи истеҳсолотро ба роҳ мондан ва амали сохтани он дар 

ҷамъият; 

$C) Стратегияи сохтмони шаҳр; 

$D) Стратегияи маориф; 

$E) Стратегияи растинипарвари; 

@284.Сарчашмаи пайдоиши фонди истеъмоли ҷамъияти чист? 

$A) Маблағи даромади буҷети маҳалли ва ҷумҳурияви; 

$B) Истеҳсолоти молу маҳсулоти либоса ва истифодаи онҳо; 

$C) Фанди захирави; 

$D) Хароҷоти пули; 

$E) Қувваи истеҳсоли; 

@285.Ба нақшагирӣ кадом функсияҳои идоракуниро дар бар мегирад? 

$A) Миссия, мақсад ва ояндабинӣ; 

$B) Ташкил, таъмин ва нигоҳдорӣ; 

$C) Таъмин, харид ва фуруш; 

$D) Истеҳсол, истеъмол, пешниҳод; 

$E) Дурнамо, таҳлил ва кашонидан; 

@286.Мақсади банақшагири дар чӣ ифода мегардад? 

$A) Таъмини шароит барои истеҳсол; 

$B) Таъмини шароит барои фаъолият; 

$C) Таъмини шароит барои харид; 

$D) Таъмини шароит барои коргар; 

$E) Таъмини шароит барои даромад; 

@287.Функсияи назорат дар ҷараёни банақшагирӣ чӣ маънӣ дорад? 

$A) Дар назорат аён гаштани натиҷаи нақша; 

$B) Дар назорат аён гаштани фаъолияти нақшавӣ; 

$C) Дар назорат аён гаштани иҷроиши нақша; 

$D) Дар назорат аён гаштани низоми нақша; 

$E) Дар назорат аён гаштани нуқсони  нақша; 

@288.Маънии нақша дар фаъолияти идоракунӣ? 



$A) Банақшагирӣ роҳест барои ба мақсад расидан; 

$B) Банақшагирӣ роҳест барои интихоби стратегия; 

$C) Банақшагирӣ роҳест барои фаъолияти даромаднок; 

$D) Банақшагирӣ роҳест барои ташкили савдо; 

$E) Банақшагирӣ роҳест барои таъмини фаъолият; 

@289.Муайян сохтани талабот ба сармоя дар асоси таҳлили хароҷоти ҳар 

руза барои таъмини пурраи тавоногӣ омили кадом нақша аст? 

$A) Нақшаи дарозмуддати молиявӣ; 

$B) Нақшаи дарозмуддати сохтмон; 

$C) Нақшаи дарозмуддати истеҳсолӣ; 

$D) Нақшаи дарозмуддати кишоварзӣ; 

$E) Нақшаи дарозмуддати саноатӣ; 

@290.Тартиб додани барномаҳои консепсияи иқтисодӣ барои асоснок 

намудани нақша чӣ маънӣ дорад? 

$A) Ҷараёни иқтисодӣ-иҷтимоии истеҳсолот; 

$B) Ҷараёни иқтисодӣ-иҷтимоии фаъолият; 

$C) Ҷараёни иқтисодӣ-иҷтимоии бозоргонӣ; 

$D) Ҷараёни иқтисодӣ-иҷтимоии маркетингӣ; 

$E) Ҷараёни иқтисодӣ-иҷтимоии нигоҳдорӣ; 

@291.Дурнамои нақшаи молиявӣ кадом нақшаро дарбар мегирад? 

$A) Ҷараёни нақшаи молия; 

$B) Ҷараёни нақшаи истеҳсолот; 

$C) Ҷараёни нақшаи фуруш; 

$D) Ҷараёни нақшаи нигоҳдорӣ; 

$E) Ҷараёни нақшаи таъминот; 

@292.Сармоягузории давлатӣ чӣ гуна сармоягузорист? 

$A) Саҳмгузории воситаҳои пули аз ҳисоби давлат амали шаванда; 

$B) Саҳмгузории воситаҳои бонки давлати ва бонки ҷаҳони; 

$C) Саҳмгузорӣ аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ; 

$D) Аз тарафи корхонаҳои хориҷӣ; 

$E) Аз тарафи халқ; 

@293.Асосҳои молиявии маблағгузори дар хоҷагии халқ чи шакланд? 

$A) Даромиди милли; 

$B) Маҷмуи маҳсулоти милли; 

$C) Маҷмуи маҳсулоти дохили; 

$D) Маҷмуи маҳсулоти бонки; 

$E) Маҷмуи даромадҳо; 



@294.Аз рӯи манбаъҳои ташаккулёби амволи чи хел тасниф карда 

мешавад? 

$A) Амволи худи ва қарзҳо; 

$B) Қарзҳо ва воситаҳои ҷалб кардашуда; 

$C) Амволи вобаста кардашуда ва қарзи; 

$D) Маблағгузории молияви; 

$E) Ашё ва масолеҳ, маҳсулоти тайёр ва молҳо; 

@295.Ҷанбаҳои назарявӣ ва методологии сиёсати иқтисодӣ? 

$A) Санадҳои меъёрию ҳуқуқии иқтисодии қабул шуда; 

$B) Стратегияҳои қабул гардидаи давлати ва халқи; 

$C) Ҳадафҳои стратегии Ҳукумати ҶТ; 

$D) Блоки иқтисодии Ҳукумати ҶТ; 

$E) Танзими соҳаҳои иқтисодии мамлакати азизамон; 

@296.Нишондиҳандаҳои макроиқтисодиро муайян созед? 

$A) ММД, МММ, Даромади миллӣ, тавварум, рушди иқтисод; 

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

$C) ДУ, ФС, МУМ, Бӯҳрони иқтисодӣ; 

$D) Рушди иқтисод, таваррум, ДУ, МУ; 

$E) Даромади миллӣ, тавварум, рушди иқтисод; 

@297.Асоси ғанӣ гардидани қисми даромади буҷети давлатӣ? 

$A) Воридоти андозию ғайриандози; 

$B) Фондҳои махсуси марказонидашудаи давлатӣ; 

$C) Фондҳои ғайримарказонидашудаи давлатӣ; 

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

$E) Воридоти гумрукӣ, пардохтҳои иҷтимоӣ; 

@298.Ба соҳаҳои иҷтимоии давлат дохил мешаванд? 

$A) Илм, маориф, фарҳанд, варзиш ва тандурустӣ; 

$B) Саноат, сохтмон ва савдо; 

$C) Илм, саноат, сохтмон ва савдо; 

$D) Маориф, фарҳанг ва кишоварзӣ; 

$E) Нақлиёт, алоқа ва саноат; 

@299.МММ тавасути чанд усул ҳисоб карда мешавад? 

$A) Тавасути ду усул; 

$B) Тавасути чор усул; 

$C) Тавасути шаш усул; 

$D) Тавасути се усул; 

$E) Тавасути панҷ усул; 

@300.Стратегияи идоракуни чист? 



$A) Нақшаи умумии ба даст овардани ҳадафи ниҳоии идоракуни 

мебошад, ки бо хотири он фаъолияти мақомоти идоракуни сафарбар 

карда мешавад; 

$B) Марҳилаи асоси ва ибтидоии идоракуни буда, дарёфти натиҷаҳои 

дилхоҳи иқтисоди, иҷтимои, ташкилиро дар зинаҳои гуногуни 

иқтисодиёт ва дар мӯҳлатҳои муайян дар назар дорад; 

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

ҳадафу ҳалли вазифаҳои статегии идоракуни мебошад; 

$D) Низоми мақомоти идоракуни, таркибу таносуби воҳидҳои дохили ва 

муносибатҳои кори онҳо мебошад; 

$E) Идоракунии ҷараёнҳои иқтисоди ва иҷтимоиро дар доираи воҳидҳои 

поёнии корхона ва инчунин хоҷагиҳо дар бар мегирад; 

@301.Банақшагириро ба кадом гурӯҳҳо ҷудо кардан мумкин аст? 

$A) Иқтисоди, иҷтимои, ҳарби, экологи, илмию техники; 

$B) Низоми мақомоти идоракуни, таркибу таносуби воҳидҳои дохили; 

$C) Интихоби восита, усул ва тарзи мушаххас; 

$D) Зинаҳои гуногуни иқтисодиёт ва дар мӯҳлатҳои муайян; 

$E) Марҳилаи асоси ва ибтидоии идоракуни; 

@302.Сарчашмаҳои рушди иктисодӣ ин? 

$A) Захираҳои иқтисоди ва прогреси илмӣ-техникӣ; 

$B) Тақсимот ва муомилот, хизматрасониҳои истеъмоли; 

$C) Эсктенсиви, интенсиви ва омехта; 

$D) Якпорчаги, иерархи, ҳамгирои; 

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

@303.Танзими давлатии иқтисодиёт чист? 

$A) Маҷмӯи тадбир ва меъёрҳои муайяни қонунгузори, иҷроя ва 

назоратӣ мебошад; 

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

мақсад ноил гаштан равона карда мешавад; 

$C) Пешравии низоми фаъолиятро бо реҷаи барномаи пешбинишуда 

ҳамoҳангу таъмин месозад; 

$D) Ҷараёни иҷрои нақшаи пешбинишуда таҳти таҳлили доими қарор 

мегирад; 

$E) Такмилдиҳии миқдорию сифатии истеҳсолот ва зиёдшавии хаҷми 

маҳсулоти ҷамъиятиро меноманд; 

@304.Мафҳуми сармояро шарҳ диҳед? 

$A) Сармоя ин арзишест,ки арзиши изофаро ба вуҷуд меоварад; 

$B) Сармоя ин пул аст 



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

$D) Сармоя ин қоғазҳои қимматноканд; 

$E) Сармояин мол 

@305.Зери мафҳуми захираҳои молияви чи фаҳмида мешавад? 

$A) Маҷмӯи тамоми воситаҳои пули фаҳмида мешавад, ки хоҷагиҳои 

оилави, корхонаҳо, муассисаю ташкилотҳо ва давлат дар ихтиёри худ 

доранд; 

$B) Воситаҳои пули фаҳмида мешавад, ки хоҷагиҳо барои истеъмоли  

оилави, истифода намудаанд; 

$C) Маҷмӯи тамоми воситаҳои моли дар шакли модди фаҳмида мешавад, 

ки хоҷагиҳои оилави, корхонаҳо, муассисаю ташкилотҳо ва давлат дар 

ихтиёри худ доранд; 

$D) Меҳнати зеҳни; 

$E) Қувваи кори; 

@306.Соҳаҳои истеҳсолӣ чист? 

$A) Маҷмуи сохахои тавлидкунандаи маҳсулоти ҷамъияти буда, ба он 

асосан саноат, хоҷагии қишлоку савдо, нақлиёт ва дигар соҳаҳои 

тавлидкунандаи мол дохил мешаванд; 

$B) Маҷмуи соҳаҳои ба ҳам алоқаманд мебошанд, ки ба он фирмаҳо ва 

корхонаҳо дохил мешаванд; 

$C) Маҷмуи соҳаҳои истеҳсолкунандаи молу маҳсулот буда, ба онҳо 

хоҷагии истеҳсолкунандаи ашёи зарури дохил мешавад; 

$D) Соҳаҳое, ки мақсади асосии онҳо истеҳсол ва фоида ба даст овардан 

аст; 

$E) Маҷмуи хислатҳои инсониро меноманд, ки барои самараи меҳнат 

равона карда шудааст; 

@307.Буҳрони иқтисодӣ чист? 

$A) Бӯҳрони иқтисоди гуфта, вайрон шудани таносубҳои умуми 

иқтисоди ё ин ки таносубҳои байни соҳавиро меноманд; 

$B) Буҳрони иқтисоди гуфта, вайрон шудани муносибатҳои бозориро 

меноманд; 

$C) Буҳрони иқтисоди гуфта, барҳам хурдани савдоро номида мешаванд; 

$D) Афзоши даромади иқтисоди; 

$E) Болоравии иқтисодиёт; 

@308.Омилҳои идоракунии стратеги кадомҳоянд? 

$A) Ҷамъовари ва таҳлили ахборот; 

$B) Истифодабарии иерархияи гуруҳҳои функсионалии мақсаднок; 

$C) Муҳимият, якуминдараҷа, амалигардонии фаъолияти идоракуни; 



$D) Фаъолияти якҷояи зердастон дар руҳияи коллективи; 

$E) Истифодаи ахбор дар амал; 

@309.Ба объекти моликият чӣ дохил мешавад? 

$A) Биноҳои истеҳсоли ва иншоотҳо; 

$B) Фирмаю корхонаҳо; 

$C) Давлат ва ташкилотҳои давлати; 

$D) Ҷамъияти саҳоми; 

$E) Хонавода; 

@310.Сиёсати пулии қарзӣ ин? 

$A) Амали ҳукумат ба таъсиррасони ба ҳаҷми пули дар муомилот; 

$B) Калон шудани бозорҳои фурӯши маҳсулоти хурока ва пушока; 

$C) Васеъ шудани истеҳсолот; 

$D) Ташаккули инвеститсияҳои хориҷӣ; 

$E) Васеъ шудани истеҳсолот ва ташаккули инвеститсияҳои хориҷӣ; 

@311.Баъди буҳрони молиявии ҷаҳонӣ, кадом буҳрон ба миён омад? 

$A) Иқтисодӣ; 

$B) Технологӣ; 

$C) Психологӣ; 

$D) Иҷтимоӣ; 

$E) Технологи-илм; 

@312.Танзими давлатии идораи зидди буҳронӣ гуфта? 

$A) Бартараф кардани ҳолати фарорасидаи буҳрон дар корхона; 

$B) Пешгирии хавфи иқтисодии корхона; 

$C) Пешгирии хавфи молиявии корхона; 

$D) Пешгирии корхона аз ҳолати муфлисшавӣ; 

$E) Пешгирии ҳолати буҳрон дар сатҳи мамлакат; 

@313.Танзими давлатии идораи зидди буҳронӣ аз тарафи кадом 

мақомоти давлатӣ гузаронида мешавад? 

$A) Аз тарафи Ҳукумати ҶТ; 

$B) Аз тарафи БМТ; 

$C) Аз тарафи ВМҶТ; 

$D) Аз тарафи ВИ ва СҶТ; 

$E) Аз тарафи МОҶТ; 

@314.Мақсад ва вазифаҳои таъмини амнияти озуқаворӣ? 

$A) Таъминоти аҳолиро бо маҳсулотҳои ғизоӣ аз рӯи ҳамаи нормаҳои 

физиологӣ дар назар дорад; 

$B) Таъмини нақш ва вазифаҳои мақомоти назоратию тафтишоти дар 

амалишавии сиёсати иқтисодӣ; 



$C) Таъмини мавҷудият, баланд бардоштани самаранокии хоҷагии халқ ва ба 

даст овардани натиҷаи дилхоҳи молиявии давлатӣ мебошад; 

$D) Ташкил ва амалигардонии санҷиш ва тафтиши иҷрои қисми даромад ва 

хароҷоти буҷетҳои ҷумҳурияви ва маҳаллӣ; 

$E) Назорати истифодаи мақсадноки захираҳои қарзи ва сармоягузориҳои 

хориҷи аз ҷониби Ҳукумати ҶТ; 

@315.Қисми даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ ин? 

$A) Самтҳои асосии фаъолияти Вазорати молия ба ҳисоб меравад; 

$B) Таъмини нақш ва вазифаҳои макомоти назоратию тафтишоти дар 

амалишавии сиёсати иқтисодӣ; 

$C) Таъмини мавҷудият, баланд бардоштани самаранокии хоҷагии халқ ва ба 

даст овардани натиҷаи дилхоҳи молиявии давлатӣ мебошад; 

$D) Ташкил ва амалигардонии санҷиш ва тафтиши иҷрои қисми даромад ва 

хароҷоти буҷетҳои ҷумҳурияви ва маҳаллӣ; 

$E) Назорати истифодаи мақсадноки захираҳои қарзи ва сармоягузориҳои 

хориҷи аз ҷониби Ҳукумати ҶТ; 

@316.Моддаҳои ҳимояшавандаи буҷетӣ? 

$A) Музди меҳнат, нафақа, стипендия ва пардохтҳои коммуналӣ, 

ёрдампулиҳо, суғурта; 

$B) Фондҳои махсуси марказонидашудаи давлатӣ; 

$C) Қисми даромади махсуси ташкилоту муассаҳои давлатӣ; 

$D) Қарзҳои давлатӣ; 

$E) Суғуртаи иҷтимоӣ, ҳисса ҷудокуниҳои иҷтимоӣ; 

@317.Самтҳои расидан ба стратегияи милли рушди ҶТ барои давраи то соли 

2030? 

$A) Рушди неруи инсонӣ, рақобатпазирии бахши иқтисод ва саҳми саноат 

дар ММД; 

$B) Расидан ба таъмини амнияти иқтисодӣ ва рушди иқтисоди миллии 

мамлакат; 

$C) Расидан ба истиқлолияти энергетикӣ; 

$D) Раҳои аз бумбасти комуникатсионӣ; 

$E) Рушди комплекси агро саноати; 

@318.Тактикаи идоракуни чист? 

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

ҳадафу ҳалли вазифаҳои статегии идоракуни мебошад; 

$B) Марҳилаи асоси ва ибтидоии идоракуни буда, дарёфти натиҷаҳои 

дилхоҳи иқтисоди, иҷтимои, ташкилиро дар зинаҳои гуногуни 

иқтисодиёт ва дар мӯҳлатҳои муайян дар назар дорад; 



$C) Нақшаи умумии ба даст овардани ҳадафи ниҳоии идоракуни 

мебошад, ки бо хотири он фаъолияти мақомоти идоракуни сафарбар 

карда мешавад; 

$D) Низоми мақомоти идоракуни, таркибу таносуби воҳидҳои дохили ва 

муносибатҳои кори онҳо мебошад; 

$E) Идоракунии ҷараёнҳои иқтисоди ва иҷтимоиро дар доираи воҳидҳои 

поёнии корхона ва инчунин хоҷагиҳо дар бар мегирад; 

@319.Чанд шакли рушди иқтисодиро аз ҳамдигар фарқ карда мешавад? 

$A) Се рушди иқтисоди; 

$B) Чор рушди иқтисоди; 

$C) Шаш рушди иқтисоди; 

$D) Ду рушди иқтисоди; 

$E) Панҷ рушди иқтисоди; 

@320.Кадом методҳои танзими давлатии иқтисод дар айни замон бештар 

истифода карда мешавад? 

$A) Ҳуқуқи маъмури, иқтисоди, мустақим ва ғайримустақим; 

$B) Ғайридавлати (бозори), давлати ва дохили; 

$C) Натурали ва моли, ва давлати; 

$D) Империалисти, капиталисти ва рақобати; 

$E) Марзи, дохили ва давлати; 

@321.Низоми буҷети мамлакат чанд зинаги мебошад? 

$A) 2 зинаги; 

$B) 5 зинаги; 

$C) 7 зинаги; 

$D) 4 зинаги; 

$E) 3 зинаги; 

@322.Захираҳои молияви чист? 

$A) Маҷмӯи тамоми воситаҳои пули фаҳмида мешавад, ки хоҷагиҳои 

оилави, корхонаҳо, муассисаю ташкилотҳо ва давлат дар ихтиёри худ 

доранд; 

$B) Воситаҳои пули фаҳмида мешавад, ки хоҷагиҳо барои истеъмоли 

оилави, истифода намудаанд; 

$C) Маҷмӯи тамоми воситаҳои моли дар шакли модди фаҳмида мешавад, 

ки хоҷагиҳои оилави, корхонаҳо, муассисаю ташкилотҳо ва давлат дар 

ихтиёри худ доранд; 

$D) Даромад; 

$E) Даромади соф; 

@323.Мақсади асосии истеҳсоли молу хизматҳо дар чист? 



$A) Баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳоли мебошад; 

$B) Баланд кардани сатҳи бекори; 

$C) Аз байн бурдани даромади дар ихтиёрбуда; 

$D) Даромад; 

$E) Соҳаҳое, ки мақсади асосии онҳо истеҳсол ва фоида ба даст овардан 

аст; 

@324.Раванди паи ҳам ва аз як шакл ба шакли дигар табдил ёфтани 

сармоя чиро ташкил медихад? 

$A) Гирдгардиши сармояро; 

$B) Муносибатҳои бозориро; 

$C) Равандҳои сармояро; 

$D) Бозор ва сармояро; 

$E) Эквивалени молҳоро сармоя меноманд; 

@325.Қонуниятҳои асосии идоракуни инҳоянд? 

$A) Ягонагии низоми идоракунй; мутаносибии истеҳсолот ва идоракунй; 

мутамарказонидан ва идоракунии ғайримарказонй; ҳамоҳангсозии 

низомҳои идоракунанда ва идорашаванда; 

$B) Ҳамоҳангсозии низомҳои идоракунанда ва идорашаванда, 

самаранокии идоракунй; мутаносибии истеҳсолот ва идораунй; ягонагии 

низоми идоракунй; 

$C) Ягонагии низоми идоракунй; ҳавасмандгардонии моддй ва маънавй; 

самаранокии идоракунй; мақсаднок будан; 

$D) Мақсаднок будан; ягонагии низоми идоракунй; ҳавасмандгардонии 

моддй ва маънавй; ҳамоҳангсозии низомҳои идоракунанда ва 

идорашаванда; 

$E) Ҳавасмандгардонии модди; 

@326.Намудҳои асосии назорат аз руи вақт? 

$A) Пешаки, ҷори, хотимави; 

$B) Молияви, фаври, пешаки; 

$C) Пешаки, ҷори, стратеги; 

$D) Хотимави, фаври, маъмури; 

$E) Пешаки ва хотимави; 

@327.Функсияи ташкили кадом марҳилаҳоро дар бар мегирад? 

$A) Ба тартиб андозии фаъолият; 

$B) Интихоби роҳҳо; 

$C) Барқароршави; 

$D) Ҳавасманди; 

$E) Молияви; 



@328.Хароҷот чист? 

$A) Шакли бо пул ифодаёфтаи захираҳои истеҳсолӣ, ки дар натиҷаи 

истифодаи онҳо истеҳсол ва фурӯши маҳсулот сурат мегирад; 

$B) Меҳнати дар мол таҷассумёфта мебошад, ки ба фуруш бароварда 

мешавад ба хотири гирифтани фоида; 

$C) Ифодаи пулии арзиш мебошад; 

$D) Ҳамаи молҳои оварда шуда дурустанд; 

$E) Масрафи ашёи хом; 

@329.Мафҳуми сиёсати фискалиро шарҳ диҳед? 

$A) Кам кардани масрафҳои давлатӣ, пасту баланд кардани андозҳо; 

$B) Руст кардани корхонаҳои камдаромад ба хотири масрафи зиёд; 

$C) Давлатикунонии соҳаҳои саноат; 

$D) Баровардани пулҳои иловагӣ; 

$E) Паст кардани нархи молҳо; 

@330.Буҳрони иқтисодӣ гуфта? 

$A) Ҳаҷми хурди истеҳсоли маҳсулот ва вайрон шудани механизми 

бозоргонӣ; 

$B) Ин номувофиқи дар низоми маориф ва системаи андози ҶТ мебошад; 

$C) Сатҳи пасти шароити зиндагонии аҳолӣ; 

$D) Ҳаҷми хурди истеҳсоли маҳсулот; 

$E) Вайрон шудани механизми бозоргонӣ; 

@331.Сиёсати пулию қарзӣ аз тарафи кадом сохтори давлатӣ гузаронида 

мешавад? 

$A) Бонки миллии ҶТ; 

$B) Вазорати молияи ҶТ; 

$C) Вазорати иқтисод ва рушди савдои ҶТ; 

$D) Бонки умуми ҷаҳонӣ; 

$E) Хазинаи байналмиллалии асъор (ХБА); 

@332.Танзими давлатии идораи зидди буҳронӣ чист? 

$A) Бартараф кардани ҳолати фарорасидаи буҳрон дар корхона; 

$B) Пешгирии хавфи иқтисодии корхона; 

$C) Пешгирии хавфи молиявии корхона; 

$D) Пешгирии корхона аз ҳолати муфлисшавӣ; 

$E) Пешгирии ҳолати буҳрон дар сатҳи мамлакат; 

@333.Захираҳои меҳнатӣ аз чӣ таркиб ёфтаанд? 

$A) Коргарони ҳақиқӣ ва захиравӣ; 

$B) Коргарони кироя ва ҳақиқи; 

$C) Коргароне, ки музди меҳнаташон вақтбайъ аст; 



$D) Коргарони мақомотҳои давлатӣ; 

$E) Ягон кас; 

@334.Аҳолии фаъоли иқтисодӣ ин киҳо мебошанд? 

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

кориро таъмин менамоянд; 

$B) Онҳое, ки дар айни замон бекоранд ва хоҳиши кор кардан доранду дар 

ҷустуҷуй ҳастанд; 

$C) Зиёд будани вазни нисбии меҳнатӣ; 

$D) Қисми бекори аҳоли мебошанд; 

$E) Ин ягон қисми аҳоли намебошад ва чунин қисм мавҷуд нест; 

@335.Нақшаи стратеги кадом функцияҳоро иҷро мекунад? 

$A) Мақсадҳоро дар роҳи асоснок намудани нақша муаиян месозад; 

$B) Мутобиқатшави ба шароити ҳозиразамон; 

$C) Омили тактики; 

$D) Ба ҳисоб гирифтани хароҷоти гардиш; 

$E) Нақшаи зинави; 

@336.Омилҳои аввалин дараҷаи истеҳсолот? 

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

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

$C) Меҳнат ва замин; 

$D) Замин, меҳнат, сармоягузор; 

$E) Таклифоти инсон ва ҷомеа; 

@337.Муносибатҳои иқтисоди аз кадом узвҳои асоси иборатанд? 

$A) Истеҳсолот, тақсимот, мубодила, истеъмолот; 

$B) Истеҳсолот, истеъмолот, тақсимот; 

$C) Истеъмолот, мубодила, истеъмолот; 

$D) Тақсимот, мубодила ва такрористеҳсолот; 

$E) Таркибдиҳандаҳои захираҳои иқтисоди; 

@338.Талаботи истеъмолкунанда асосан аз чи вобастаги дорад? 

$A) Сатҳи даромад; 

$B) Кӯшиш барои фоидаи максимали; 

$C) Системаи бонкҳо; 

$D) Мавҷудияти пулҳои пурракунанда ва ивазкунанда; 

$E) Кӯшиш барои фоидаи максимали; 

@339.Қувваҳои истеҳсолкунанда ин? 

$A) Муносибатҳои иқтисоди мебошанд, ки одамон дар раванди 

истеҳсоли неъматҳои модди пайдо менамоянд; 

$B) Воситаҳои истеҳсолот ва одамоне, ки онҳоро идора мекунанд; 



$C) Дастгоҳҳо, мошинахо; 

$D) Қувваи ҳар як шахси корхона; 

$E) Аз рақибон дида бештар истеҳсол намудани маҳсулот; 

@340.Монополия ин таркиби бозорие, ки дар он ҳукмрон аст? 

$A) Факат як фирмаи калон; 

$B) Миқдори ками фирмаҳои рақобаткунанда; 

$C) Миқдори зиёди фирмаҳое, ки маҳсулоти якхела истеҳсол менамоянд; 

$D) Миқдори зиёди фирмаҳое, ки маҳсулоти гуногунро истеҳсол 

менамоянд; 

$E) Аз рақибон дида бештар истеҳсол намудани маҳсулот; 

@341.Таълимоте, ки мавзӯи иқтисоди сиёсиро аз омӯзиши рафтору 

амалиёти афрод ва созмонҳои ҷамъияти оғоз менамояд чи ном дорад? 

$A) Маржинализмӣ; 

$B) Меркантилизм; 

$C) Физиократҳо; 

$D) Монетаризм; 

$E) Институтсионализм; 

@342.Заминаҳои асосии пойдор гардидани қонуни талабот кадомҳоянд? 

$A) Пастшавии нархҳо ба афзоиши миқдорӣ харидорон оварда 

мерасонад, ки барои онҳо ин мол дастрас мешавад; 

$B) Самараи даромад; 

$C) Самараи ивазшави; 

$D) Ҷараёни тавлид ва рушди таҳаввули муносибатҳои иқтисоди дар 

шароити имрузаи ҷомеа; 

$E) Самараи бесамар; 

@343.Хусусиятҳои асосии механизми бозори аз чи вобастаанд? 

$A) Нархи бозорӣ; 

$B) Музди меҳнат; 

$C) Истеъмоли шахси; 

$D) Мубодила дар бозор; 

$E) Рақобати комил; 

@344.Дар шароити иқтисоди бозори соҳибкор фаолияти хоҷагидории 

худро дар асоси чи ба роҳ мемонад? 

$A) Тақозо, арза, рақобат, нарх, манфиатноки; 

$B) Истеҳсол, тақсим мубодила, истеьмол; 

$C) Замин, меҳнат, сармоя, фаъолияти соҳибкори; 

$D) Меҳнат, предмети  меҳнат, воситаи меҳнат; 

$E) Тақозо, истеҳсол, замин, предмети меҳнат; 



@345.Истеҳсолот чист? 

$A) Раванди бавуҷуд овардани неьматҳои модди ва ғайримодди; 

$B) Раванди бавуҷуд овардани неьматҳои модди ва ғайриодди; 

$C) Раванди бавуҷуд овардани неьматҳои ғайримодди; 

$D) Раванди бавуҷуд овардани мол; 

$E) Раванди бавуҷуд овардани пул; 

@346.Дар бозори сармояи қарзи хариду фуруши чи амали мегардад? 

$A) Қоғазҳои қимматнок ва воситаҳои пули; 

$B) Ашёи хом ва канданиҳои фоиданок; 

$C) Дастгоҳу таҷҳизот; 

$D) Воситаҳои истеҳсолот; 

$E) Молҳои истеъмоли; 

@347.Ҷамъияти саҳҳоми гуфта чиро мефаҳмед? 

$A) Ташкилотест, ки аз тарафӣ якчанд саҳомон ташкил карда шудааст; 

$B) Ташкилоти ҷамъияти; 

$C) Ташкилотест, ки барои истеҳсоли молҳо ташкил карда шудааст; 

$D) Ташкилотест, ки барои истеҳсоли молҳои гуногун ташкил карда 

шудааст; 

$E) Ташкилотест, ки аз ҷониби як нафар ташкил карда шудааст; 

@348.Дар шароити муносибатҳои бозорӣ дараҷаи нархи бозор 

муайян карда мешавад аз тарафи ки? 

$A) Аз тарафӣ истеҳсолкунандагон; 

$B) Аз тарафи бозори истеъмоли; 

$C) Аз ҷониби давлат; 

$D) Аз ҷонибаи фирмаҳо; 

$E) Аз тарафи истеъмолкунандагон; 

@349.Рақобати мукаммал кадом ҳолатҳоро дар бар мегирад? 

$A) Шумораи истеҳсолкунандагон зиёд буда, молӣ якхела истеҳсол 

мекунанд; 

$B) Фурушанда якто бошад аммо харидорон гуногунанд; 

$C) Моли фурушанда ивазкунанда надошта бошад; 

$D) Фурушанда бевосита ба нарх таъсир расонад; 

$E) Харидору фурушанда нархро муқаррар мекунанд; 

@350.Фарсоиши маънави чист? 

$A) Беқурбшавии фондҳои асоси ва паст шудани арзиши онҳо дар 

натиҷаи ба вуҷуд омадани технологияи пуриқтидортар; 

$B) Фарсоишест, ки дар натиҷаи беист истифодабарии фондҳо ба вуҷуд 

омадааст; 



$C) Фарсоишест, ки дар натиҷаи офатҳои табии ба вуҷуд омадааст; 

$D) Фарсоишест, ки дар натиҷаи фаъолияти сармоя дар мавсими кори ба 

вуҷуд омадааст; 

$E) Корношоям шудани фондҳо мебошад; 

@351.Фонди истеҳлок ин? 

$A) Маблағҳоест, ки барои таъмиру азнавсозии фондҳои асоси равона 

карда мешавад; 

$B) Маблағҳои пулиест, ки барои хариди корхона сарф карда мешавад; 

$C) Маблағҳоест, ки барои пардохти дивиденд сарф карда мешавад; 

$D) Маблағҳоест, ки барои дарёфти қуваи кори сарф карда мешавад; 

$E) Маблағҳоест, ки барои пешгирии муфлисшавии корхона сарф карда 

мешавад; 

@352.Объекти асосии омузиши микроиқтисод чи мебошад? 

$A) Даромади милли; 

$B) Давлат ва сармоя; 

$C) Фирма ва корхона; 

$D) Сармоя; 

$E) Пул; 

@353.Дараҷаи нархро дар шароити муносибатҳои бозори ки муайян 

мекунад? 

$A) Бозор; 

$B) Фирмаҳо; 

$C) Давлат; 

$D) Истеҳсолкунандагон; 

$E) Истеьмолкунандагон; 

@354.Мафҳуми хароҷоти доимиро номбар кунед? 

$A) Масрафоте мебошад, ки новобаста аз хаҷмӣ умумии истеҳсоли 

маҳсулот таъғйир намеёбад; 

$B) Масрафоте мебошад, ки аз ҳаҷми умумии истеҳсолот вобастааст; 

$C) Кулли хароҷоте мебошад, ки барои таъмири воситаҳои 

истеҳсолот харҷ мешавад; 

$D) Ҳамаи хароҷотҳои ҷори дурустанд; 

$E) Масрафи корхона барои пардохти андоз; 

@355.Системаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чӣ иборат аст? 

$A) Аз маҷмуи муносибатҳои андози ва андешидани тадбирҳо ҷиҳати 

пардохти онҳо иборат мебошад; 



$B) Аз маҷмӯи муносибатҳои андозӣ, баланд бардоштани самаранокии 

хоҷагии халқ ва ба даст овардани натиҷаи дилхоҳи молиявии давлатӣ 

мебошад; 

$C) Фонди махсуси маблағгузории давлатӣ буда, даромад ва хароҷоти 

мақсадноки давлатиро таъмин менамояд; 

$D) Системаи андоз пардохти ҳатмии ба буҷет ба ҳисоб рафта, характери 

ҳатмии бебозгашт дорад; 

$E) Фонди марказонида шудае, ки андешидани тадбирҳо ҷиҳати пардохти 

маблағҳо иборат мебошад; 

@356.Идоракунии буҷетҳои маҳаллӣ чи тавр амалӣ мешавад? 

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

мешавад; 

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

мешавад; 

$C) Бо қарори маҷлиси вакилони Маҷлиси Миллӣ 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; 

@357.Мақсади ҳар як соҳибкор аз чӣ иборат аст? 

$A) Ба даст овардани фоида мебошад; 

$B) Мавқеи худро дар бозор муқарар намудан мебошад; 

$C) Аз болои истеҳсолкунандагон ҳукумрони намудан аст; 

$D) Дар рақобат ғолиб баромадан аст; 

$E) Ҷори намудани технологияи нав аст; 

@358.Лоиҳаи буҷетҳои дар ҳукумат муҳокимашуда кай ба Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ пешниҳод мегардад? 

$A) То 1 ноябр; 

$B) То 20 сентябр; 

$C) То 1 декабр; 

$D) То 25 ноябр; 

$E) То 3 август; 

@359.Сиёсати иқтисоди ба стратегия иқтисоди ва чи тақсим мешавад? 

$A) Тактикаи иқтисоди; 

$B) Малакаи иқтисоди; 

$C) Дурнамои иқтисоди; 

$D) Фонди буҷети; 

$E) Фондҳои мақсаднок; 



@360.Лоиҳаи буҷетҳои маҳаллиро ба куҷо мефиристанд? 

$A) Вазорати молия ҶТ; 

$B) Ҳукумат; 

$C) Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Оли; 

$D) Президент; 

$E) Сарвазир; 

@361.Низоми буҷети мамлакат чанд зинаги ба ҳисоб меравад? 

$A) 2 то; 

$B) 5 то; 

$C) 7 то; 

$D) 4 то; 

$E) 3 то; 

@362.Маҷмӯи шароитҳои иқисодӣ, ки метавонад дар ҳар як маврид дар 

раванди фурӯши молу хизматҳо пайдо шавад ин? 

$A) Конюктураи бозор; 

$B) Механизми бозор; 

$C) Зерсохтори бозор; 

$D) Таркиби бозор; 

$E) Муносибатҳои бозор; 

@363.Сиёсати молиявиро вобаста ба давр ҷудо мекунанд? 

$A) Механизми молияви; 

$B) Стратегия ва тактикаи молияви; 

$C) Механизм ва тактикаи молияви; 

$D) Стратегияи молияви; 

$E) Механизм ва стратегия; 

@364.Намудҳои сиёсати молияви кадомҳоянд? 

$A) Классики, танзимкунанда, нақшави ва директиви; 

$B) Классики, танзимкунанда, наќшави-назорати; 

$C) Танзимкунанда, нақшави ва назорати; 

$D) Классики, нақшави ва назорати; 

$E) Танзимкунанда, нақшави ва назорати-директиви; 

@365.Соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёти мамлакат кадомҳоянд? 



$A) Нақлиёт, саноат, кишоварзи, савдо энергетика; 

$B) Сайёҳи, варзиш, комуникатсия; 

$C) Сохтмон, мудофиа, алоқа ва комуникатсия; 

$D) Илм, маориф, фарҳанг тандурусти; 

$E) Минтақави ва ноҳияви; 

@366.Сиёсати иқтисодии дарозмудат дар чанд сол таҳия мегардад? 

$A) 10-15сол; 

$B) 12-14сол; 

$C) 8-15сол; 

$D) 15-20сол; 

$E) 5-12сол; 

@367.Мутобиқи кодекси андоз системаи андози ҶТ аз чанд зина иборат 

аст? 

$A) 2 зина; 

$B) 5 зина; 

$C) 3 зина; 

$D) 4 зина; 

$E) 8 зина; 

@368.Буҷет кадом вазифаҳоро иҷро мекунад? 

$A) Фискали(хазинапуркуни)-ташкили заминаи молиявии фаъолияти 

давлат; 

$B) Иқтисоди ба амалбарории сиёсати иқтисодии давлат; 

$C) Иҷтимои аз нав тақсимкунии даромадҳо, ҳалли масъалаҳои 

инкишофи иҷтимои; 

$D) Даромадҳои буҷети ҷумҳурияви маҳалли; 

$E) Барзиёдии хароҷоти буҷет нисбати даромад; 



@369.Чиро касри буҷет меноманд? 

$A) Барзиёдии хароҷоти буҷет нисбати даромад; 

$B) Даромади барзиёд; 

$C) Камшавии хароҷот; 

$D) Ҷараёни нақшаи молия; 

$E) Даромадҳои буҷети ҷумҳурияви маҳалли; 

@370.Дурнамои нақшаи молияви кадом нақшаро дар бар мегирад? 

$A) Ҷараёни нақшаи молия; 

$B) Ҷараёни нақшаи фуруш; 

$C) Ҷараёни нақшаи нигоҳдори; 

$D) Ҷараёни нақшаи истеҳсолот; 

$E) Ҷараёни нақшаи молия ва иқтисод; 

@371.Сиёсати молияви вобаста ба фарогирии вақт ба кадом гуруҳҳо ҷудо 

мешаванд? 

$A) Ҷори ва оянда; 

$B) Гузашта ва ҳозира; 

$C) Гузашта ва оянда; 

$D) Гузашта, гузариш оянда; 

$E) Ҷори гузариш; 

@372.Марҳилаи якуми ҷараёни буҷет кадом аст? 

$A) Таҳияи лоиҳа; 

$B) Дида баромадан; 

$C) Иҷроиш; 

$D) Тасдиқ намудан; 

$E) Ошкоро кор кардан; 



@373.Принсипҳои буҷетро муайян намоед? 

$A) Ягонаги, ошкоро будан, баробари, тафриқаи даромаду хароҷот; 

$B) Аз руи пул; 

$C) Ошкоро будан, баробари, нобаробари; 

$D) Инкишофи бахши соҳавии иқтисодиёт; 

$E) Дида баромадани сиёсат; 

@374.Фарқи байни молия аз пул дар чист? 

$A) Аз руйи моҳият ва вазифаҳояш; 

$B) Аз руи вазифаҳояш; 

$C) Аз руи моҳият; 

$D) Аз руи шакл; 

$E) Аз руи пул; 

@375.Сохтори ситемаи буҷети давлати аз чи вобаста мебошад? 

$A) Сохтори давлати; 

$B) Аҳоли; 

$C) Забони давлати; 

$D) Бонки маркази; 

$E) Сохтори монетари; 

@376.Сиёсати дарозмуддатест, ки ба ҳалли масъалаҳои бузурги дар 

пешистодаи давлат нигаронида мешавад? 

$A) Стратегияи молияви; 

$B) Сиёсати нақшави; 

$C) Сиёсати молияви; 

$D) Тактикаи молияви; 

$E) Инкишофи бахши соҳавии иқтисодиёт; 



@377.Сиёсати монетари(пулии қарзи) ин ба? 

$A) Амали ҳукумат ба таъсиррасони ба ҳаҷми пули дар муомилот; 

$B) Калон шудани бозорҳои фуруши маҳсулот; 

$C) Васеъ шудани истеҳсолот; 

$D) Ташаккули инвеститсияҳои хориҷи; 

$E) Инкишофи бахши соҳавии иқтисодиёт; 

@378.Қисми муҳими захираҳои молияви, ки барои таъмин намудани 

доираи истеҳсолот ва гирифтани фоида нигаронида шудаанд, чи аст? 

$A) Сармоя; 

$B) Пул; 

$C) Қарз; 

$D) Андоз; 

$E) Иқтисодиёт; 

@379.Тактикаи иқтисоди чист? 

$A) Тактикаи иқтисоди муносибатҳои стратегиро маҳдуд карда ба ҳалли 

мушкилотҳои фаври ва бартарафсозии мушкилоти пайдошуда равона 

мегардад; 

$B) Тактикаи иқтисоди раванди сиёсати иқтисоди барои дурнамоии 

дарозмудат ва ҳалли масьалаҳои фарогири иқтисодию иҷтимои равона 

карда мешавад; 

$C) Тактикаи иқтисоди ин чорабинии давлат оид ба рушди илму техника, 

таьмини роҳҳои стратегии илмию технологи; 

$D) Тактикаи иқтисоди ин маҷмуи чорабиниҳо дар сатҳи микро ва макро 

иқтисоди мебошад; 

$E) Ин мақсади таҳияи чорабиниҳо оид ба ташкил ва инкишофи муҳити 

рақобатбахш, дастгири ва ҳифзи рақобати одилона мубориза бо 

монополия дар иқтисодиёт мебошад; 

@380.Сиёсати саноати чист? 



$A) Сиёсати саноати ин маҷмуи чорабиниҳо дар сатҳи микро ва макро 

иқтисоди мебошад; 

$B) Сиёсати саноати раванди сиёсати иқтисоди барои дурнамоии 

дарозмудат ва ҳалли масьалаҳои фарогири иқтисодию иҷтимои равона 

карда мешавад; 

$C) Сиёсати саноати муносибатҳои стратегиро маҳдуд карда ба ҳалли 

мушкилотҳои фаври ва бартарафсозии мушкилоти пайдошуда равона 

мегардад; 

$D) Сиёсати саноати  ин чорабинии давлат оид ба рушди илму техника, 

таьмини роҳҳои стратегии илмию технологи; 

$E) Тактикаи иқтисоди муносибатҳои стратегиро маҳдуд карда ба ҳалли 

мушкилотҳои фаври ва бартарафсозии мушкилоти пайдошуда равона 

мегардад; 

@381.Сиёсати зидиинҳисори ин? 

$A) Ин мақсади таҳияи чорабиниҳо оид ба ташкил ва инкишофи муҳити 

рақобатбахш, дастгири ва ҳифзи рақобати одилона мубориза бо 

монополия дар иқтисодиёт мебошад; 

$B) Ин ба танзими сармоягузории копитали бо мақсади азнавсозии 

истеҳсолот равона карда шудааст; 

$C) Ин бо мақсади таьмин намудани ҳифзи муҳити зист фароҳам 

овардани шароити бехатари нигаронида шудааст; 

$D) Ин аз таьсири ҳаҷми пул дар муомилот бо мақсади таьмини 

устувории нарх шуғли пурра ва афзоиши истеҳсолоти воқеи равона 

шудааст; 

$E) Тактикаи иқтисоди муносибатҳои стратегиро маҳдуд карда ба ҳалли 

мушкилотҳои фаври ва бартарафсозии мушкилоти пайдошуда равона 

мегардад; 

@382.Сиёсати экологи ин? 

$A) Ин бо мақсади таьмин намудани ҳифзи муҳити зист фароҳам 

овардани шароити бехатари нигаронида шудааст; 



$B) Ин мақсади таҳияи чорабиниҳо оид ба ташкил ва инкишофи муҳити 

рақобатбахш, дастгири ва ҳифзи рақобати одилона мубориза бо 

монополия дар иқтисодиёт мебошад; 

$C) Ин ба танзими сармоягузории копитали бо мақсади азнавсозии 

истеҳсолот равона карда шудааст; 

$D) Ин аз таьсири ҳаҷми пул дар муомилот бо мақсади таьмини 

устувории нарх шуғли пурра ва афзоиши истеҳсолоти воқеи равона 

шудааст; 

$E) Шароити беҳатарин нигаронида шудааст; 

@383.Вазифаи сиёсати иқтисоди ин? 

$A) Дар айни замон вазьи ниҳоии иқтисодии кишварро аз ҷониби давлат 

муаян мекунад; 

$B) Маҷмуи чораҳо ва амалҳои ҳукумат дар интихоби қарорҳои иқтисоди 

дар сатҳи макро иқтисоди мебошад; 

$C) Ин қисми муҳимтарини сиёсати давлати мебошад; 

$D) Шароити беҳатарин нигаронида шудааст; 

$E) Маҷмуи чораҳо ва амалҳои ҳукумат дар интихоби қарорҳои иқтисоди 

дар сатҳи макро иқтисоди намебошад; 

@384.Субъектҳои сиёсати иқтисоди чандтоянд? 

$A) 3-то; 

$B) 6-то; 

$C) 4-то; 

$D) 5-т; 

$E) 1-то; 

@385.Дар иқтисодиёти милли чанд то субъект ба назар гирифта 

мешаванд? 

$A) 4 то; 

$B) 2 то; 



$C) 3 то; 

$D) 1 то; 

$E) 6 то; 

@386.Андозҳо чунин муносибатҳои пулие ҳастанд ки дар протсеси онҳо 

чи ташкил меёбад? 

$A) Фонди буҷети; 

$B) Буҷети давлати; 

$C) Фондҳои мақсаднок; 

$D) Буҷети маҳалли буҷети ҷумҳурияви; 

$E) Буҷети маҳалли; 

@387.Дар ҳукумат лоиҳаи буҷетҳо муҳокима шуда ба Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ то кай пешниҳод мегардад? 

$A) то 1 ноябр; 

$B) то 20 сентябр; 

$C) то 1 декабр; 

$D) то 25 ноябр; 

$E) то 3 август; 

@388.Кадоме аз ин вариантҳо ба пайдо шудани касри буҷет сабаб 

мешавад? 

$A) Инкишофи бахши соҳавии иқтисодиёт; 

$B) Даромадҳо ва хароҷотҳо; 

$C) Такмил додани системаи андоз; 

$D) Гирифтани қарз аз хориҷа; 

$E) Ташкили фуруши қоғазҳои қимматнок; 

@389.Механизми молияви дорои чи аст? 



$A) Дорои сохти таркибии худ буда ҳамчун воситаи дар амал татбиқ 

намудани сиёсати молияви хизмат мекунад; 

$B) Дорои маҷмуи чораҳо ва амалҳои ҳукумат дар интихоби қарорҳои 

иқтисоди дар сатҳи макро иқтисоди мебошад; 

$C) Дорои инкишофи бахши соҳавии иқтисодиёт; 

$D) Дорои қисми муҳимтарини сиёсати давлати мебошад; 

$E) Дорои таьсири ҳаҷми пул дар муомилот бо мақсади таьмини 

устувории нарх шуғли пурра ва афзоиши истеҳсолоти воқеи равона 

шудааст; 

@390.Зери мафҳуми идораи маъмури чиро мефаҳмед? 

$A) Системаи роҳбарикунандаи ин ё он зинаи хоҷагии халқ новобаста аз 

шуғл; 

$B) Системаи роҳбарикунандаи ин ё он зинаи хоҷагии халқ вобаста аз 

шуғл аст; 

$C) Системаи қисми муҳимтарини сиёсати давлатии роҳбари мебошад; 

$D) Системаи буҷети маҳалли буҷети ҷумҳурияви; 

$E) Системаи шароити беҳатарин нигаронида шуда; 

@391.Чанд навъи идораро аз ҳам фарқ мекунанд? 

$A) 2 навъи идора; 

$B) 5 навъи идора; 

$C) 3 навъи идора; 

$D) 8 навъи идора; 

$E) 6 навъи идора; 

@392.Ба сифати объекти идоракунии молияви кадом намудҳои 

муносибатҳои молияви дохил мешаванд? 

$A) Молияи корхонаҳо, суғурта, молияи давлати; 

$B) Молияи суғурта, буҷет; 



$C) Системаи буҷети маҳалли буҷети ҷумҳурияви; 

$D) Инкишофи бахши соҳавии иқтисодиёт; 

$E) Суғуртаи давлатҳои хориҷи; 

@393.Ба сифати субъекти идоракунии молияви кадом намудҳои 

муносибатҳои молияви дохил мешаванд? 

$A) Идораҳои суғурта, идораҳои молияви, мақомотҳои андоз; 

$B) Суғуртаи давлатҳои хориҷи; 

$C) Молияи корхонаҳо, суғурта, молияи давлати; 

$D) Системаи буҷети маҳалли буҷети ҷумҳурияви; 

$E) Молияи суғурта, буҷет; 

@394.Ба усулҳои идоракунии молияви дохил мешаванд? 

$A) Банақшагири ва пешгуии молияви, барномасози, танзими молияви, 

идоракунии фаври, назорати молияви; 

$B) Механизм ва тактикаи молияви, вазорати молия кумитаҳо; 

$C) Стратегияи молияви, банақшагирии вазоратҳо; 

$D) Стратегия ва тактикаи молияви, идоракунии фаври, назорати 

молияви; 

$E) Механизм ва стратегия, идоракунии фаври, назорати молияви, 

банақшагирии вазорату кумитаҳо; 

@395.Низоми молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз муносибатҳои 

зерин иборат аст? 

$A) Низоми буҷети давлати, қарзи давлати, фондҳои мақсадноки 

давлати; 

$B) Ташкилоти буҷетҳо, қарзи давлати ва ғайра; 

$C) Маблағгузориҳои иловаги, буҷети маҳалли; 

$D) Соли молияи навбати, буҷети ҷумҳурияви; 

$E) Низомҳои буҷет, соли молияи навбати, буҷети ҷумҳурияви; 



@396.Низоми буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чанд сатҳи 

буҷети иборат аст? 

$A) 2 сатҳ; 

$B) 4 сатҳ; 

$C) 3 сатҳ; 

$D) 6 сатҳ; 

$E) 5 сатҳ; 

@397.Кай андоз дар таьрих ба вуҷуд омадааст? 

$A) Бо вуҷуд омадани давлат ва тараққиёти он; 

$B) Бо вуҷуд омадани истиқлолият; 

$C) Бо вуҷуд омадани босмачиҳо; 

$D) Бо вуҷуд омадани мамлакатҳо; 

$E) Бо вуҷуд омадани ҷамъият; 

@398.Чанд намуди даромаду хароҷоти буҷетро муқоиса мекунанд? 

$A) 3 намуд; 

$B) 2 намуд; 

$C) 5 намуд; 

$D) 4 намуд; 

$E) 10 намуд; 

@399.Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи иқтисодиёт 

чанд то аст? 

$A) 11 то; 

$B) 10 то; 

$C) 5 то; 

$D) 8 то; 

$E) 6 то; 



@400.Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи буҷет молия 

пул қарз ва андоз чанд то аст? 

$A) 8 то; 

$B) 10 то; 

$C) 15 то; 

$D) 20 то; 

$E) 5 то; 


