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@1.Зарурияти буҷети давлатиро дар чӣ мебинед? 

$A) Дар рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва иҷрои вазифаҳои давлатӣ 

мебошад; 

$B) Дар иҷрои вазифаҳои давлатӣ ва хоҷагиҳои хонавода мебошад; 

$C) Дар муносибатҳои байни давлатӣ; 

$D) Дар рушди иҷтимоӣ-иқтисодии давлат; 

$E) Бо Кодекси буҷет; 

 

 

 

 



@2.Ҳуқуқи буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кадом санадҳои 

Ҳуқуқию меъёрӣ муайян карда шудааст? 

$A) Бо Қонуни ҶТ«Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

ва Қонуни ҶТ «Дар бораи буҷети давлатӣ Барои соли навбатии 

молиявӣ»шудааст; 

$B) Бо Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси молияи ҶТ ва 

дарбораи буҷети соли нави молияви мебошад; 

$C) Бо Кодекси буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Бо Қонуни ҶТ «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

ва Сарқонуни ҶТ; 

$E) Дар қонуни муносибатҳои байни давлатӣ; 

 

@3.Андозҳо ба кадом гурўҳҳо тақсим мешаванд ҷудо намоед? 

$A) Андозҳои умумидавлатӣ ва Андозҳои маҳалӣ мебошад; 

$B) Андозҳои умумидавлатӣ ва Андозҳои вобастакардашуда; 

$C) Андозҳои маҳалӣ ва Андозҳои танзимшаванда; 

$D) Андозҳои танзимшаванда ва вобастакардашуда; 

$E) Андозҳои маҳалӣ; 

 

@4.Раванди буҷетӣ аз кадом зинаҳо иборат аст? 

$A) Таҳия, баррасӣ, тасдиқ, иҷро ва назорат оиди иҷрои буҷети давлатӣ 

мебошад; 

$B) Таҳия ва баррасии лоиҳаи буҷети давлатӣ; 

$C) Таҳия, баррасӣ ва тасдиқи лоиҳаи буҷети давлатӣ; 

$D) Таҳия ва иҷрои буҷети давлатӣ; 

$E) Таҳия ва баррасӣ; 



 

@5.Баъд аз тасдиқи буҷети давлатӣ бигуед,ки чи гуна санадҳои 

меъёрию ҳуқуқӣ қабул карда мешавад? 

$A) Қонун аст; 

$B) Амр аст; 

$C) Қарор аст; 

$D) Фармон; 

$E) Хоҳиш; 

 

@6.Хусусиятҳои Ҳуқуқи и буҷетҳои маҳаллиро номбар кунед? 

$A) Вазорати молияи ҶТ аст; 

$B) Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ; 

$C) Ҷукумати ҶТ; 

$D) Маҷлиси вакилони халқӣ; 

$E) Қонуни молия; 

 

@7.Моҳияти буҷети давлатӣ дар чӣ ифода меёбад гуед? 

$A) Моҳияти буҷет дар мавҳуми буҷет ифода меёбад; 

$B) Моҳияти буҷет дар даромади буҷет ифода меёбад; 

$C) Моҳияти буҷет дар хароҷот ифода меёбад; 

$D) Моҳияти буҷет дар даромаду хароҷоти буҷет ифода меёбад; 

$E) Моҳияти буҷет дар хароҷоти буҷет ифода меёбад; 

 

@8 Хелҳои нафақа аз Фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ кадомҳоянд? 

$A) Меҳнатӣ ва иҷтимоӣ аст; 



$B) Моддӣ ва имтиёзнокаст; 

$C) Миронсолӣ ва маъюбӣ; 

$D) Пиронсолӣ ва кўдакӣ; 

$E) Дар хароҷоти буҷет ифода меёбад; 

 

@9 Субъекти суғуртаи молу мулк ва шахси кадомҳоянд гуед? 

$A) Шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ мебошад; 

$B) Корхонаҳои давлатӣ, ташкилотҷои ҷамъиятӣ, шахсони воқеӣ; 

$C) Корхона ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ, корхонаҳои давлатии 

идоравӣ, шахсони воқеӣ; 

$D) Хоҷагиҷои деҳқони, ташкилоти матлубот шахсони алоҳида; 

$E) Ташкилоту матлубот ва шахсони алоҷида; 

 

@10 Муносибатхои бучети чист? 

$A) Байни давлат, корхонахо, ташкилотхо, муассисахо ва ахоли мебошад; 

$B) Байни давлат ва корхонахои тичорати; 

$C) Байни ахоли ва макомотхои андоз; 

$D) Байнидавлат, ташкилотхои чамъияти ва муссисао; 

$E) Матлуботу шахсони алоҷида; 

 

@11 Хароҷоти буҷети давлатӣ аз рўи истифодабарӣ ба кадом гуруҳҳо 

тақсим мешаванд? 

$A) Ҷорӣ ва асосӣ аст; 

$B) Ҷорӣ ва рушдаст; 

$C) Асосӣ ва рушд; 



$D) Рушд, ҷорӣ ва асосӣ; 

$E) Матлуботу ва рушт; 

 

@12.Тибқи гурўҳбандии функсионалӣ ба хароҷоти мудофиа кадом 

хароҷот дохил мешавад нишон диҳед? 

$A) Хароҷот оид ба Вазорати мудофиаи ҶТ, Кумитаи ҳолатҳои 

фавқулода ва Кумитаи сарҳадоти давлатӣ аст; 

$B) Хароҷот оид ба Вазорати мудофиаи ҶТ ва Кумитаи ҷолатҷои 

фавқулода; 

$C) Хароҷот оид ба идоракунии ҷарбӣ, мудофиаи шаҷравандӣ ва 

фаъолияти дигари соҳаҳо и мудофиа; 

$D) Хароҷот оид ба Вазорати мудофиаи ҶТ ва мудофиаи гражданӣ; 

$E) Хароҷот оид ба Вазорати мудофиаи ҶТ; 

 

@13.Даромадҳои бучетҳои маҳалли кадомҳоянд ҷудо кунед? 

$A) Андоз ва пардохтхои ҷумхурияви ва махаллӣ; 

$B) Даромад аз хисоби сармоягузории хоричи; 

$C) Кумаки фондхои хайрияви ва карзхои бучети; 

$D) Андозхои махалли ва кумаки беподош; 

$E) Хароҷот оид ба Вазорати мудофиаи ҶТ; 

 

@14.Танзимнамоии байни буҷети бо кадом мақсад ба роҳ монда 

мешавад? 

$A) Амалӣ намудани талаботҷои бозорӣ аст; 

$B) Дастгирии сохибкорони хочагиҷои деҳқонӣ; 



$C) Дастгирии молиявӣаст; 

$D) Дастгирии шахсони ҷукуқӣ; 

$E) Бо мақсадӣ Вазорати мудофиаи ҶТ; 

 

@15.Вазифаҳои қарзи давлатӣ кадомҳоянд? 

$A) Тақсимотӣ, назоратӣ, танзимӣ; 

$B) Ҳавасмандгардонӣ ва танзимӣ; 

$C) Назоратӣ ва ҷавасмандгардонӣ; 

$D) Танзимӣ ва қарздиҳӣ; 

$E) Ин мақсадӣ Вазорати тандурустии ҶТ; 

 

@16.Дар кадом моддаи Қонуни ҶТ Дар бораи молияи давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таърифи буҷети давлатӣ пешбинӣ шудааст? 

$A) Дар моддаи дуюм аст; 

$B) Дар моддаи якум аст; 

$C) Дар моддаи сеюм; 

$D) Дар моддаи чорум; 

$E) Дар хароҷот мебошад аст; 

 

@17.Аз рўи мўҳлат қарзгирии давлат ҷудо мешавад интихоб кун? 

$A) Кутоҳмуҳлат, миёнамўҷлат ва дарозмўҷлат мебоша; 

$B) Музднокӣ ва мўҳлатнокӣ; 

$C) Мақсаднокӣ ва дарозмўҳлат; 

$D) Баргарданда ва кўтоҷмуҳлат; 

$E) Танҳо кутоҳмудат; 



 

@18.Буҷети давлатии ҶТ-ро кадом мақомот тасдиқ мекунад? 

$A) Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии-ҶТ; 

$B) Вазорати молияи ҶТ; 

$C) Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ; 

$D) Ҳукумати ҶТ; 

$E) Танҳо Маҷлиси Олии ҶТ; 

 

@19.Касри буҷет-ин? 

$A) Ин зиёд будани хароҷоти буҷет нисбат ба даромади буҷет; 

$B) Зиёд будани даромад нисбат ба хароҷоти буҷет; 

$C) Мувозинатии даромаду хароҷоти буҷет; 

$D) Норасогии даромади буҷет; 

$E) Зиёдшавии даромади буҷет; 

 

@20.Дар кадом моддаи Қонуни ҶТ Дар бораи молияи давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон даромадҳои буҷети Ҷумҳурии ҶТ пешбинӣ 

шудааст? 

$A) Дар моддаи даҳум аст; 

$B) Дар моддаи ҷаштум аст; 

$C) Дар моддаи нуҳумаст; 

$D) Дар моддаи ёздаҳум аст; 

$E) Дар модаи даҳум; 

 

@21.Сарчашмаҳои даромади буҷети давлатиро номбар кунед? 



$A) Андозҳо, ғайри Андозҳо, грантҳо, қарз ва маблағҷои махсуси 

муассисаҷои буҷетӣ аст; 

$B) Андозҳо, ғайри Андозҳо, грантҳо ва қарзҳо; 

$C) Андозҳо, ғайри Андозҳо ва грантҳо; 

$D) Андозҳо, ғайри Андозҳо ва қарз; 

$E) Танҳо дар андоз; 

 

@22.Дар асоси Қонуни ҶТ «Дар бораи таъмини нафақаи 

шаҳрвандони ҶТ» чанд намуди нафақа мавҷуд аст? 

$A) 2 намуд меҳнатӣ ва иҷтимоӣ; 

$B) 4 намуд (синну сол, маъюбӣ, маҷрум шудан аз саробон ва хизматҷои 

дарозмуддат); 

$C) 3 намуд (меҳнатӣ, иҷтимоӣ ва имтиёзнок); 

$D) 1 намуд (меҳнатӣ); 

$E) 24 намуд меҳнати; 

 

@23.Ба бахши ҳифзи иҷтимои кадом соҳаҳо дохил мешавад? 

$A) Маориф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш, ҳифзи иҷтимоии аҳоли; 

$B) Саноат, кишоварзӣ, савдо, нақлиёт, сохтмон, таъминот, 

коммуникатсия ва нигаҳдории тандурустӣ; 

$C) Саноат, кишоварзӣ, савдо, нақлиёт, сохтмон, таъминот, 

коммуникатсия; 

$D) Соҳаҳо и пешрафти иқтисодиёт; 

$E) Дар иқтисодиёти омехта; 

 



@24.Ба кадом чорабиниҳо (харочот) бо маблағи накд таъмин карда 

мешавад? 

$A) Ба хароҷоти конселярию хоҷагӣ, сафарҳои хизматӣ, музди меҳнат, 

идрор, нафақа ва кумакпулиҳо; 

$B) Ба хароҷоти моддаҳои ҳимояшуда; 

$C) Ба хароҷоти ҷорию асосӣ (капиталӣ) ; 

$D) Ба хароҷотҳои пешбининашуда; 

$E) Дар капитал аст; 

 

@25.Тибқи гурўҳбандии функсионалӣ ба хароҷоти мудофиа кадом 

хароҷот дохил мешавад гуед? 

$A) Хароҷот оид ба Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи 

ҷолатҳои фавқулода ва Кумитаи сарҳадоти давлатӣ; 

$B) Хароҷот оид ба Вазорати мудофиаи ҶТ ва Кумитаи ҷолатҷои 

фавқулода; 

$C) Хароҷот оид ба идоракунии ҷарбӣ, мудофиаи шаҷравандӣ ва 

фаъолияти дигари соҳаҳо и мудофиа; 

$D) Хароҷот оид ба Вазорати мудофиаи ҶТ ва мудофиаи гражданӣ; 

$E) Х ароҷот оид ба идоракуни; 

 

@26.Кадом сол Фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бунёд ёфтдохиланд? 

$A) 1 июни соли 1996 аст; 

$B) 1 январи 1994 аст; 

$C) 1 декабри соли аст 2001; 

$D) январи соли 1997; 

$E) марти соли 1997; 



 

@27.Низоми бучетии давлат аз руи кадом аломатҳо муайян мегардад 

гуед? 

$A) Аз руи сохтор мебошад; 

$B) Аз руи касри бучет мебошад; 

$C) Аз руи вазъи сиёси; 

$D) Аз руи даромаднокии бучет; 

$E) Азруи беқурбшави; 

 

@28.Хелҳои суғуртаи молу мулк инҳоянд? 

$A) Биноҳо, иншоотҳо, фермаҳо, хонаҳои истиқоматӣ; 

$B) Фондҳои асосӣ, маводҷои қимматнок,зироат ва чорво; 

$C) Масоҳати кишт, чорвои корӣ, амволи корхона; 

$D) Рамаҳои асосӣ, чорвои Барои бурдоки буда, заминҳои кишт; 

$E) Аз фондҳои асосӣ иборат мебошад; 

 

@29.Низоми андоз вазифаҳои зеринро иҷро мекунад? 

$A) Таъмини рушди иктисодиёт, ё худ боздории чараёни он мебоша; 

$B) Тахлили иктисодии субъектхои хочагидори; 

$C) Таъмини холати солимии иктисодиёт; 

$D) Муайян намудани курби пул дар дохил ва хоричи мамлакат; 

$E) Рақобатнокӣ; 

 

@30.Низоми буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чанд сатҳ ва 

аз кадом намуди буҷетҳо иборат мебошад? 



$A) Аз ду сатҳ иборат аст.буҷети Ҷумҳурии Ҷумҳурии Тоҷикистону 

буҷети фондҷои мақсадноки давлатӣ ва буҷети маҳалӣ; 

$B) Аз 4 сатҳ иборат аст.буҷети Ҷумҳурии ҶТ, буҷети фондҷои 

мақсадноки давлатӣ, буҷети вилояту шаҷр ва буҷети ноҷия; 

$C) Аз 3 сатҳ иборат аст.буҷети Ҷумҳурии ҶТ, буҷети фондҷои 

мақсадноки давлатӣ ва буҷети шаҷру ноҷия; 

$D) Аз 5 сатҳ иборат аст.буҷети Ҷумҳурии ҶТ, буҷети фондҷои 

мақсадноки давлатӣ, буҷети вилоят, буҷети шаҷр ва буҷети ноҷия; 

$E) Аз1 сатҳ иборат аст.буҷети Ҷумҳурии ҶТ; 

 

@31.Кадом хароҷотҳо дар асоси гурўҳбандии иқтисодии хароҷотҳои 

давлатӣ ба хароҷоти ҷорӣ дохил намешавад нишон диҳед? 

$A) Музди меҳнат мебошад; 

$B) Ҳиссаҷудокуниҳои кордеҳон мебошад; 

$C) Хароҷот барои молу хизматҳо мебошад; 

$D) Харидории капитали асосӣ; 

$E) Хароҷотҳои кадастри; 

 

@32.Аз кадом манбахо касри бучети давлатӣ маблағгузори карда 

мешаван? 

$A) Даромад аз хусусигардонии моликияти давлати, даромад аз фурўши 

векселҳои хазинадорӣ ва қарз аст; 

$B) Маблағи озоди бучет, даромад аз хуссусигардонии моликияти 

давлатӣ; 



$C) Маблаги озоди бучет, даромад аз хусусигардонии моликияти 

давлатӣ, даромад аз фуруши векселҷои хазинадорӣ ва қарзи барномавии 

Бонки ҷаҳонӣ ва Бонки рушди Осиё; 

$D) Аз манбаъҳои дохилӣ ва манбаъҷои берунӣ иборат мебошад; 

$E) Маблаги озоди буҷет; 

 

@33.Кадом намуди пардохт ба пардохтҳои андозӣ дохил 

намешаванд? 

$A) Андоз аз даромади шахсони воқеъӣ аст; 

$B) Андозҳои иҷтимоӣ; 

$C) Андоз аз фуруш; 

$D) Ҷамъкуниҷои маъмурӣ; 

$E) Хароҷотҳои кадастри; 

 

@34.Кадом мақомот буҷети шаҳрро тасдиқ менамояд? 

$A) Маҷлиси вакилони халқ аст; 

$B) Вазорати молияи ҶТ мебошад; 

$C) Раёсати молияи Ҷукумати шаҷраст; 

$D) Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ; 

$E) Маблағи озоди буҷет; 

 

@35.Мақомоти идоракунии низоми буҷети ҶТ-ро номбар кунед? 

$A) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати молияи ҶТ; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати рушди иқтисод ва 

савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 



$C) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки миллии Тоҷикистон; 

$D) Бонки миллии Тоҷикистон ва Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$E) Бонки миллии Тоҷикистон; 

 

@36.Дар кадом соҳаҳо усули маблағгузории сарикаси истифода 

бурда мешавад? 

$A) Соҳаи маориф; 

$B) Соҳаи хоҷагии қишлоқ; 

$C) Соҳаи саноат; 

$D) Соҳаи тандурустӣ; 

$E) Соҳаи саноат Тоҷикистон; 

 

@37.Манбаъҳои маблағгузории муассисаҳои иҷтимоӣ-маданиро дар 

шароити бозор муайян намоед? 

$A) Маблағгузорӣ аз буҷет, маблағҳои махсус, маблағҳои сармоягузорон 

ва грантҳо мебошад; 

$B) Маблағгузорӣ аз буҷет, маблағҳои махсус ва грантҳо; 

$C) Маблағгузорӣ аз буҷет, қарз, фоида, маблағҳои махсус ва грантҳо; 

$D) Маблағгузори аз ҷисоби бонкҳои ҷориҷӣ; 

$E) Маблағгузорӣ аз буҷет Тоҷикистон; 

 

@38.Дар иҷрои қисми даромади буҷет шахсони воқеъӣ Андозҳоро 

чӣ гуна пардохт менамоянд интихоб кун? 

$A) Бо воситаи агентҳои андоз ва огоҳномаи андозсупории мақомоти 

андозро интихоб кардам; 



$B) Бо воситаи агентҳои андоз; 

$C) Бо воситаи бонкҳои давлатию тиҷоратӣ; 

$D) Бо воситаи ташкилоту корхонаҳо; 

$E) Бо воситаи маблағгузорӣ аз буҷет Тоҷикистон; 

 

@39.Вазни қиёсии воридотҳои андозиро дар сохти даромадҳои 

буҷети давлатӣ муайян кунед? 

$A) 80-85% аст; 

$B) 60-70% аст; 

$C) 75-80%; 

$D) 40-50%; 

$E) 33-50%; 

 

@40.Кадом шаҳрвандони ҶТ Ҳуқуқи  гирифтани нафақаи синну 

солро доранд интихоб кунед? 

$A) Мардҳо баъд аз расидан ба 63 солагӣ ва занҳо 58 солагӣ мебошад; 

$B) Мардҳо баъд аз расидан ба 60 солагӣ ва занҳо 55 солагӣ мебошад; 

$C) Мардҳо баъд аз расидан ба 63 солагӣ, дар сурати доштани собиқаи 

кории на камтар аз 25 сол ва занҳо 58 солагӣ дар сурати доштани 

собиқаи кории на камтар аз 20 сол; 

$D) Мардҳо баъд аз расидан ба 80 солагӣ, дар сурати доштани собиқаи 

кории на камтар аз 25 сол ва занҳо 62 солагӣ дар сурати доштани 

собиқаи кории на камтар аз 20 сол; 

$E) Мардҳо баъд аз расидан ба 25 солагӣ, дар сурати доштани собиқаи 

кории на камтар аз 28 сол ва занҳо 62 солагӣ дар сурати доштани 

собиқаи кории на камтар аз 20 сол; 



 

@41.Вобаста ба таносуби даромад ва хароҷотҳо чанд ҳолати буҷетро 

мушоҳида кардан мумкин аст? 

$A) Барзиёдии бучет, камомадии буҷет ва буҷети балансӣ мебоша; 

$B) Даромад ва хароҷот мебоша; 

$C) Касри бучетӣ мебоша; 

$D) Камомадии бучетӣ ; 

$E) Кулли масрафот; 

 

@42.Буҷети давлатӣ аз кадом қисм иборат аст? 

$A) Даромад ва хароҷот мебошад; 

$B) Саноат, кишоварзӣ, савдо, нақлиёт, сохтмон, таъминот, 

коммуникатсия ва нигаҷдории тандурустӣ; 

$C) Дефитисит ва профитсит; 

$D) Тамоми масрафот мебошад; 

$E) Тигоҳдории ҳифзи ичтимои; 

 

@43.Принсипҳои қарзгирии давлат кадомҳоянд? 

$A) Мўҳлатнокӣ, мўзднокӣ ва баргарданда аст; 

$B) Кутоҳмуҳлат, миёнамўҳлат ва дарозмўҳлат аст; 

$C) Баргарданда ва кўтоҷмуҳлат аст; 

$D) Мақсаднокӣ ва дарозмўҳлат; 

$E) Танҳо дарозмудат; 

 



@44.Дар раванди буҷетӣ чанд шакли назорати буҷетӣ истифода 

бурда мешаванд? 

$A) Бо се шакл пешакӣ, чорӣ ва давомнок; 

$B) Ба ду шакл пешакӣ ва чорӣ; 

$C) Бо чор шакл пешакӣ, чорӣ, давомнок ва нақшавӣ; 

$D) Назорати буҷетӣ вучуд надорад; 

$E) Дар ҳашт шакл истифода бурда мешавад; 

 

@45.Воситахои фонди захиравии Президент дар асоси кадом 

хуҷҷати расми сарф карда мешавад? 

$A) Бо амри Президент аз тарафи Вазорати молияи Ҷумҷурии 

Тоҷикистон; 

$B) Бо амри Президент аз тарафи Дастгохи Президент; 

$C) Бо қарори Ҷукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумхурии 

Тоҷикистон; 

$E) Танҳо бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумхурии 

Тоҷикистон; 

 

@46.Сарчашмаҳои барпокунии Фонди стабилизатсиони оид ба 

рушди иқтисод дар маҷалҳо кадомҳоянд? 

$A) Албата маблаги воситахое, ки дар фонди захиравии макомоти 

махаллии хокимияти давлати бавучуд омадааст; 

$B) Маблағи сарфаи фонди музди моҷонаи субъектхои хочагидори; 

$C) Хиссачудокуни аз фондхои чамъияти ҷудуди макомоти махалли; 

$D) Як кисми маблағи аз накша барзиёдатии бучети махалли; 



$E) Маблағи накшавӣ; 

 

@47.Гуруҳбандии буҷетҳо гуфта чиро меноманд нишон диҳенд? 

$A) Албата ба сатҳҷо чудо кардани даромаду харочот, манбаъхои 

маблағгузории харочоти бучетхо мебошад, ки Барои тартиб додану 

иҷрои онхо истифода бурда мешавад; 

$B) Ба гуруҷҷо чудо кардани даромади бучет, манбаъхои маблағгузории 

касри бучетхо мебошад, ки Барои тартиби ичрои хисоботи молияви 

истифода бурда мешавад; 

$C) Ба қисмҷо чудо кардани харочоти бучетхо, манбаъхои маблағгузории 

касри бучети фондхои максадноки давлатӣ мебошад, ки Барои тартиб 

додану иҷрои онхо истифода бурда мешавад; 

$D) Ба гуруҷҷо чудо кардани даромаду харочот, манбаъхои 

маблағгузории касри бучетхо мебошад, ки Барои тартиб додану ичрои 

онхо истифода бурда мешавад; 

$E) Аз гуруҷҷо чудо кардани даромаду харочот; 

 

@48.Фаъолияти қонунан ба тартиб даровардашудаи мақомоти 

ҳокимияти давлати оиди таҳия, барраси, тасдиқ ва иҷроиши 

буҷетҳо кадомаст нишон тиен? 

$A) Ҷараёни буҷет аст; 

$B) Сиёсати буҷет аст; 

$C) Паёми буҷет аст; 

$D) Танзими буҷет; 

$E) Маблағи буҷет; 

 



@49.Гуед дар кадом сатҳо лоиҳаи тартибдодашудаи буҷети давлатӣ 

баррасӣ мешаванд? 

$A) Албата вазорати молия ҶТ, Ҷукумати ҶТ ва Маҷлиси намояндагони 

маҷлиси Олӣ; 

$B) Вазорати молия ҶТ ва Маҷлиси намояндагони маҷлиси Олӣ; 

$C) Вазорати молия ҶТ, Вазорати рушди иқтисод ва савдо ва Ҷукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Вазорати молияи ҶТ ва Ҷукумати ҶТ; 

$E) Вазорати молияи ҶТ; 

 

@50.Кадом гурўҳи Андозҳо ба Андозҳои танзимкунанда дохил 

мешавад нишон диҳед? 

$A) Умӯмидавлати мебошад; 

$B) Федералӣ мебошад; 

$C) Маҳалӣ мебошад; 

$D) Минтақавӣ; 

$E) Ноҳия; 

 

@51.Ба бахши иҷтимои кадом соҳаҳо дохил мешавад нишон диҳед? 

$A) Маориф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли 

дохил мешавад; 

$B) Саноат, кишоварзӣ, савдо, нақлиёт, сохтмон, таъминот, 

коммуникатсия ва нигаҳдории тандурустӣ; 

$C) Саноат, кишоварзӣ, савдо, нақлиёт, сохтмон, таъминот, 

коммуникатсия; 

$D) Соҳаҳо и пешрафти иқтисодиёт; 



$E) Фирма корхона; 

 

@52.Тафтишот бо кадом намудҳо бурда мешаванд? 

$A) Албата ҳақиқӣ, ҳуҷатӣ, мавзўи, комплексӣ, нақшавӣ ва 

ғайринақшавӣ; 

$B) Ғайринақшавӣ, ногаҳон; 

$C) Ҳақиқӣ, ҳуҷатӣ ва нақшавӣ; 

$D) Ҳақиқӣ, ҳуҷатӣ, нақшавӣ, мавзўи ва ғайринақшавӣ; 

$E) Ҳақиқӣ, ҳуҷатӣ; 

 

@53.Кадом намуди Андозҳо ба Андозҳои ғайримустақим дохил 

мешавад? 

$A) Андоз аз арзиши иловашуда мебошад; 

$B) Андоз аз фоидаи шахсони ҷуқуқӣ; 

$C) Андоз аз даромади шахсони воқеъӣ; 

$D) Андоз аз амволи ғайриманқул; 

$E) Боҷҳои гумруки; 

 

@54.Даромадҳои фондҳои мақсадноки давлатӣ кадомҳо мебошад? 

$A) Андозҳои умумидавлатӣ,ки феҷристу меъёри онҳоро 

қонунгузорииҶумҳурии Тоҷикистон муайян наму мебошад; 

$B) Маблағҳои бучети давлатӣ; 

$C) Маромад аз фурўши захираву пасАндозҳои давлатӣ, фоизи 

сармоягузории давлатӣ, судӣ (дивидендӣ) саҷмия аз дороии молиявӣ; 

$D) Даромадҳои ғайринақшавӣ; 



$E) Ҳисоббаробаркунии ҷорӣ; 

 

@55.Бигуед кадом гурўҳи Андозҳо ба Андозҳои танзимкунанда дохил 

мешавад? 

$A) Умумидавлатӣ мебошад; 

$B) Умумидавлатӣ ва маҳалӣ мебошад; 

$C) Маҳалӣ мебошад; 

$D) Минтақавӣ; 

$E) Нақшаи маҳал; 

 

@56.Фонди мақсаднок гуфта шумо чиро мефахмед? 

$A) Воситахое, ки бо мақсадҳои алоҳида равона карда мешаванд; 

$B) Ин фонди ягонаи давлати; 

$C) Ин фонди ҷамъиятии таъминоти аҳоли; 

$D) Ин захираҳои моддӣ ва молиявии давлат; 

$E) Ин фонди маҳал мебошад; 

 

@57.Андоз чиро мефаҳмонад? 

$A) Як қисми маблаги муайянеро меноманд, ки он аз даромади шахсони 

хукуки ва вокеи мутобики конунгузори чудо шуда ба бучети давлат 

пардохта мешавад; 

$B) Як кисми маблаги муайянеро меноманд, ки он аз даромади шахсони 

хукуки ва вокеи чудо шуда ба бучети давлат бо фоизи муайян пардохта 

мешавад; 



$C) Як кисми маблаги муайянеро меноманд, ки он аз фоидаи шахсони 

вокеи мутобики конунгузори чудо шуда ба бучети давлат пардохта 

мешавад; 

$D) Як кисми маблаги муайянеро меноманд, ки он аз даромади шахсони 

хукуки мутобики конунгузори чудо шуда ба бучети давлат пардохта 

мешавад; 

$E) Маблағҳои ғайри накшавӣ мебошад; 

 

@58.Субвенсия чист? 

$A) Маблағҳои мақсадноки пўшонидани хароҷотҳои буҷетҳои поёнӣ; 

$B) Маблағи мутлақ барои раёсати молия ҷудо карда шуда; 

$C) Маблағи қарзҳои кўтоҳмуддати бонкӣ; 

$D) Маблағи қарзҳои байнибуҷетӣ; 

$E) Маблағҳои ғайри нақди дар буҷети маҳал мебошад ; 

 

@59.Барои суғуртаи ичтимои хароҷоти зайл муқаррар карда 

шудааст? 

$A) Таъминоти нафақа, кумакпули Барои корношоямии муваккати, 

хамлу вилодат, бо сабаби бекорӣ; 

$B) Таъминоти нафака, корношоямии муваккати, хамлу вилодат; 

$C) Таъминоти нафака, кумакпули аз ташкилотхои байналхалки, хамлу 

вилодат, бо сабаби бекори; 

$D) Таъминоти кори, кумакпули Барои тичорат, кумакпулии дар 

муддати 12 мох бо сабаби бекори; 

$E) Хароҷотҳои ҷорри мебошад; 

 



@60.Асосоҳои қонунии фондҳои максаднокро кадом санадҳо 

ташкил менамоянд? 

$A) Қонунхои махсуси аз тарафи Мачлиси Оли тасдик карда шуда; 

$B) Конститутсия (Сарконуни) Чумхурии Точикистон; 

$C) Низомнома ва Дастурамалхои аз тарафи Хукумати Чумхурии 

Точикистон тасдик карда шуда; 

$D) Бунёд ва истифодаи ин фондхо бе ягон конун ба рох монда мешавад; 

$E) Қонуни молияи ҶТ; 

 

@61.Баланси пардохт-ин? 

$A) Оинаи умумии иктисодиёти миллӣ аст; 

$B) шакли ташкилкуни ва ба тартибдарории муносибатхои асъори; 

$C) шартномаи байналхалки Барои давлатҷои алохида; 

$D) элементи низоми асъорӣ; 

$E) шаклҳои моликият; 

 

@62.Зарурияти бучети давлатӣ дар чист? 

$A) Барои барпокунии хазинаи давлат мебошад; 

$B) Барои бо пул таъминкунии ҷамаи соҳаҳо и истеҷсолӣ; 

$C) Барои бо пул таъминкунии соҳаҳо и ғайриистеҷсолӣ; 

$D) Барои таъмини тараққиёти мунтазами ҷамаи минтақаҷо; 

$E) маблағи накшавӣ мебошад; 

 

@63.Кодекси андози ҷумҳурӣ кадои андозҳои маҳаллии зеринро 

муқарар намудааст? 



$A) Андоз аз соҷибони воситаҳои нақлиёт андоз аз амволи ғайри манқул; 

$B) Андози замин; 

$C) Андози иҷтимоӣ андоз аз даромади шахсони воқеӣ; 

$D) Андоз аз фоида; 

$E) Маблағҳои ҷории ғайри накшавӣ; 

 

@64.Низоми буҷети ҶумҳурииТоҷикистон аз кадом буҷетҳо 

иборатанд? 

$A) Буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳалӣ; 

$B) Буҷетҷои минтақавӣ ва маҳалӣ; 

$C) Буҷетҷои федералӣ, минтақавӣ ва маҳалӣ; 

$D) Буҷети ҷумҷуриявӣ, буҷети фондҷои мақсадноки давлатӣ ва 

буҷетҷои маҳалӣ; 

$E) Даромади буҷет; 

 

@65.Дар асоси кадом меъёрҳои ҳуқуқӣ иҷрои буҷет бевосита 

таъмин мегардад? 

$A) Дар асоси Қонуни ҶТ дар бораи Буҷети давлатӣ Барои соли 

навбатии молиявӣ; 

$B) Дар асоси Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҶТ; 

$C) Дар асоси рўйхати даромаду хароҷоти буҷет; 

$D) Дар асоси гурўҷбандии даромад ва хароҷоти буҷети ҶТ; 

$E) Гуруҳбандии нақшаи буҷет; 

 



@66.Ба хароҷоти чорабиниҳои ичтимоӣ маданӣ кадом соҳаҳо дохил 

мешаванд? 

$A) Маориф, маданияту фарҳанг, нигаҳдории тандурустӣ ва 

чорабиниҳои варзишӣ; 

$B) Хоҷагии халқ, маориф, нигаҳдории тандурустӣ, фарҳанг ва варзиш; 

$C) Маориф, маданияту фарҳанг, чорабиниҳо и варзишӣ, нигаҳдории 

тандурустӣ, суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ; 

$D) Мудофия, ҳифзи иқтимоӣ; 

$E) Ҷисоббаробаркунии буҷет; 

 

@67.Шуғли аҳолӣ ҳақ дорад,ки манбаҳои молиявиро бо мақсадҳои 

зайл истифода намояд? 

$A) Нигох доштани хадамоти шуғли аҳолии, кумаки молияви Барои 

бекорони бемор, чудо намудани маблаг Барои гузаронидани 

чорабинихои фарханги ва варзиш; 

$B) Нигох доштани хадамоти шуғли ахоли, ёрии молияви Барои тахсил 

дар мактабхои оли, кумаки молияви Барои истирохати коргарон дар 

фарогатгоххо; 

$C) Нигох доштани хадамоти шуғли аҷоли, бозоомузи ва тайёрии 

касбии бекорон, гузаронидани корхои чамъиятии музднок, додани 

ёрдампулихо ба бекорон, ташкили чои кор ба маъюбон ва занхои 

серфарзанд; 

$D) додани ёрдампулихо ба бекорон, кумакпули Барои занхои 

серфарзанд, кумаки ҷармоҷаи беподош ба оилахои камбизоат, 

гузаронидани намоишгоҷҷои чойхои кори; 

$E) нигоҳдоштани Дефлиятор; 

 



@68.Хусусияти иқтисодию иҷтимоии буҷет дар чист? 

$A) Аз буҷет макомотхои бучети молиякунонида мешаванд; 

$B) Аз бучет ба шахрвандон карз дода мешавад; 

$C) Ба бучет шахрвандон андоз пардохт мекунанд; 

$D) Кумакпулӣ ва нафақа аз буҷет пардохт мегардад; 

$E) Аз буҷет гирифта мешавад; 

 

@69.Ба буҷетҳои маҳалли чунин буҷетхо мансуб мебошанд? 

$A) Буҷети ВМКБ, вилоятхо, шахру нохияхои тобеи марказ, ш.Душанбе ва 

ҷамоати деҳот мансуб мебошанд; 

$B) Буҷети ВМКБ, вилояти Хатлон, вилояти Сугд ва шаҳри Душанбе; 

$C) Бучетишахри Душанбе ва нохияхои тобеи марказ; 

$D) Буҷети ВМКБ шаҷру ноҷияҷои тобеи марказ; 

$E) Буҷети НТМ; 

 

@70.Буҷети давлатӣ дар шакли Қонуни ҶТ «Дар бораи буҷети 

давлатии ҶТ Барои соли навбатии молиявӣ» танҷо аз ҷониби? 

$A) Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумхурии Точикистон кабул 

карда мешавад; 

$B) Президента Ҷумхурии Точикистон кабул карда мешавад; 

$C) Вазорати молия ва дигар сохторхои иктисодии давлатии Ҷумхурии 

Точикистон кабул карда мешавад; 

$D) Бонки Милли, Вазорати молия, Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии 

ҶТ; 

$E) Халқ қабул карда мешавад; 



 

@71.Буҷет ҳамчун категорияи иктисоди чиро ифода менамояд? 

$A) Муносибатҳои молиявии байни давлат ва дигар субъектҳои 

иқтисодӣ; 

$B) Маҷмуи муносибатҳои молиявӣ-қарзӣ; 

$C) Маҷмўи муносибатҳои молиявӣ Барои дастгирии чорабиниҳои 

фарҷангӣ; 

$D) Муносибатҷои молияви байни давлат ва ташкилотҳои байналхалқӣ; 

$E) Муносибати хоҷагии хонавода мебошад; 

 

@72.Хароҷоти буҷети гуфта чиро дар назар доред? 

$A) Қонеъгардонии талаботи умумидавлатӣ; 

$B) Баргардонии қарзҷои пешина; 

$C) Қонеъгардонии талаботи соҷибкорон; 

$D) Молиякунонии лоиҷаҷои муҷими нақшавӣ; 

$E) Манҳо қонеъ гардонидани талаботи хоҷагии қишлоқ мебошад; 

 

@73.Сохтори мақомоти молиявии Ҷумхурии Тоҷикистонро ки 

муайян мекунад? 

$A) Президенти Чумхурии Тоҷикистон ва Мачлиси намояндагони Мачлиси 

Олии ЧумхурииТочикистон; 

$B) Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон; 

$C) Президенти Чумхурии Точикистон; 

$D) Мачлиси вакилони халк; 

$E) Шахсони воқеи муайян мекунад; 



 

@74.Дотатсия чист интихоб кунед? 

$A) Кўмаки молиявии беподош Барои харочоти ҷорӣ; 

$B) Кувозинати даромаду харочоти бучет; 

$C) Кўмаки молиявии беподош Барои хароҷоти мақсаднок; 

$D) Бакияи пулхои бучет дар охири сол; 

$E) Маблағи пулии баргардонидашуда мебошад; 

 

@75.Андозҳо ба кадом гурўҳҳо таксим мешаванд? 

$A) Андозҳои умумидавлатӣ ва Андозҳои маҳалӣ мебошанд; 

$B) Андозҳои умумидавлатӣ ва Андозҳои вобастакардашуда; 

$C) Андозҳои маҳалӣ ва Андозҳои танзимшаванда; 

$D) Андозҳои танзимшаванда ва вобастакардашуда; 

$E) Андоз аз музди маоши коргарон мебошад; 

 

@76.Баъд аз тасдиқи буҷети давлатӣ, чи гуна санадхои меъёрию 

ҳуқуқӣ қабул карда мешавад? 

$A) Қонун мебошад албата; 

$B) Амр мебошад дар инҷо; 

$C) Қарор; 

$D) Фармон; 

$E) итоат; 

 

@77.Хусусиятҳои Ҳуқуқи буҷетҳои махаллӣро номбар кунед? 

$A) Маҷлиси вакилони халқӣ мебошад; 



$B) Вазорати молияи ҶТ мебошад; 

$C) Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ; 

$D) Ҷукумати ҶТ; 

$E) Вазорати молияи ҶТ, Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ; 

 

@78.Бигуед мохияти бучети давлатӣ дар чӣ ифода меёбад? 

$A) Моҳияти бучет дар мафҳуми бучет ифода меёбад; 

$B) Моҳияти буҷет дар даромади буҷет ифода меёбад; 

$C) Моҳияти буҷет дар хароҷот ифода меёбад; 

$D) Моҳияти буҷет дар даромаду хароҷоти буҷет ифода меёбад; 

$E) Дар даромади буҷет ифода меёбад; 

 

@79.Дар ҷараёни таҳияи буҷети давлатӣ кадом намудхои захираҳои 

буҷетӣ пешбинӣ шудааст? 

$A) Захираҷои буҷетӣ, пулӣ моддӣ ва меҳнатӣ; 

$B) Захираҷои моддӣ, пулӣ ва меҳнатӣ; 

$C) Фонди хароҷоти пешбининашуда, фонди захиравии раисони 

Хукумат ва нақди гардони кассавӣ; 

$D) Фонди эҷтиётии Президенти ҶТ, Фонди хароҷоти пешбининашуда, 

фонди захиравии раисони Хукумат ва нақди гардони кассавӣ; 

$E) Фондҳоии ноҳия ; 

 

@80.Даромади вомбарги давлатӣ чӣ хел пардохта мешавад муаян 

кунед? 



$A) Албата дромади вомбарги давлатӣ бо фоиз ва ё бурд пардохта 

мешавад; 

$B) Даромади вомбарги давлатӣ бо қарз пардохта мешавад; 

$C) Даромади вомбарги давлатӣ бо қоғазҷои қимматнок пардохта 

мешавад; 

$D) Даромади вомбарги давлатӣ бо саҷмия пардохта мешавад; 

$E) Даромад аз ҳисоби ашиёи хом; 

 

@81.Функсиҳои қарзи давлатӣ кадомҳоянд интихоб кунед? 

$A) Тақсимотӣ, назоратӣ ва танзимӣ аст; 

$B) Ҷавасмандгардонӣ ва танзимӣ аст; 

$C) Назоратӣ ва ҷавасмандгардонӣ; 

$D) Танзимӣ ва қарздиҷӣ; 

$E) Ғайри тақсимоти; 

 

@82.Фонди захиравии Президент дар ҳаҷми чанд % барпо карда 

мешавад? 

$A) Дар хачми ду фоиз даромади ҷории бучети давлати ва грантхо; 

$B) Дар хачми 2 фоиз аз Маҷмуи маҷсулоти дохилии соли молияви; 

$C) Дар хачми ду фоиз аз маблаги умумии харочотхои бучет; 

$D) Ҳар сол дар ҷаҷми фоизе, ки Мачлиси Оли тасдик менамояд; 

$E) Дар хачми 3 фоиз аз маблаги умумии харочотхои бучет; 

 

@83.Дар иҷрои қисми даромади буҷет шахсони воқеъӣ Андозхоро 

чӣ гуна пардохт менамоянд? 



$A) Албата бо воситаи агентҳои андоз ва огоҳномаи андозсупории 

мақомоти андоз; 

$B) Бо воситаи агентҷои андоз; 

$C) Бо воситаи бонкҷои давлатию тиҷоратӣ; 

$D) Бо воситаи ташкилоту корхонаҷо; 

$E) Бо воситаҳои гардони корхонаҷо; 

 

@84.Ҷараёни буҷетӣ-ин? 

$A) Фаъолияти макомоти ичроияи давлати, ва барпонамоии просеси 

бучет оиди тасдик, тахия ва баррасии лоихаи бучетхо, фондхои 

максадноки давлати, ба воситаи санадхои хуқуқи ба тартиб дароварда 

мешавад; 

$B) Фаъолияти макомоти хокимияти махалли ва дигар иштирокчиёни 

протсеси бучет оиди тахия ва баррасии лоихаи бучетхо, фондхои 

максадноки давлати, хамчунин назорати ичрои бучетхо мебошад, ки ба 

воситаи санадхои маъмури ба тартиб дароварда мешавад; 

$C) Фаъолияти макомоти ичроияи давлати, макомоти хокимияти 

махалли ва дигар иштирокчиёни просеси бучет оиди тахия ва баррасии 

лоихаи бучетхо, фондхои максадноки давлати, тасдик ва ичроиш; 

$D) Онхо, хамчунин назорати ичрои бучетхо мебошад, ки ба воситаи 

санадхои хукуки ба тартиб дароварда мешавад; 

$E) Фондхои максадноки давлати мебошад; 

 

@85.Буҷети давлати аз кисмхои зерин иборат? 

$A) Батанзимдарори ва такрористеҳсолкуни; 

$B) Хавасмандгардони ва ичтимои; 

$C) Даромад ва харочот; 



$D) Ҷумхурияви ва махалли; 

$E) Маҳалӣ; 

 

@86.Зарурияти буҷети давлати-ин? 

$A) Рушди мутаносиби соҳаҳои иктисоди-ичтимои ва минтакави; 

$B) Ҷамъоварии андозхо; 

$C) Нигахдории чорабинихои маъдани-маиши; 

$D) Маҷмуи соҳаҳои иқтисодиёт ва низоми қарзи; 

$E) Ин боҷҳои гумруки мебошад; 

 

@87.Бигуед,ки Субъекти суғуртаи молу мулк ва шахси кадомҳоянд? 

$A) Шахсони хукукӣ ва вокеӣ мебошад; 

$B) Корхонаҷои давлатӣ, ташкилотҷои ҷамъиятӣ, шахсони воқеӣ; 

$C) Корхона ва ташкилотҷои ғайридавлатӣ, корхонаҷои давлатии 

идоравӣ, шахсони воқеӣ; 

$D) Хоҷагиҷои деҷқони, ташкилоти матлубот шахсони алоҷида; 

$E) Хоҷагии натуралӣ; 

 

@88.Хусусиятҳои Ҳуқуқи буҷетҳои маҳаллиро номбар мекрдед? 

$A) Маҷлиси вакилони халқӣ аст; 

$B) Вазорати молияи ҶТ; 

$C) Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ; 

$D) Ҳукумати ҶТ; 

$E) Маҷлиси раиси ноҳя; 

 



@89.Даромадҳои буҷетҳои маҳалли кадомҳоянд? 

$A) Андозҳои махалли ва кумаки беподош; 

$B) Даромад аз хисоби сармоягузории хоричи; 

$C) Кумаки фондхои хайрияви ва карзхои бучети; 

$D) Андоз ва пардохтхои ҷумхурияви ва махалли; 

$E) Кумаки маҳал аз ҳисоби раиси ноҳия; 

 

@90.Аз рўи мўҳлат қарзгирии давлат ҷудо мешавад? 

$A) Кўтоҳмўҳлат, миёнамўхлат ва дарозмўҳлат; 

$B) Музднокӣ ва мўҳлатнокӣ; 

$C) Мақсаднокӣ ва дарозмўҷлат; 

$D) Баргарданда ва кўтоҷмуҷлат; 

$E) Ғайри мақсаднок; 

 

@91.Бигуед,ки касри буҷет чист? 

$A) Зиёд будани хароҷоти буҷет нисбат ба даромади буҷет мебошад; 

$B) Зиёд будани даромад нисбат ба хароҷоти буҷет мебошад; 

$C) Мувозинатии даромаду хароҷоти буҷет; 

$D) Норасогии даромади буҷет; 

$E) Ин зиёд будани маблағ мебошад; 

 

@92.Қарзи давлати Барои мақсадҳои зерин истифода мешавад? 

$A) Барои баргардонидани карзҳои пеш гирифтаи давлат; 

$B) Барои муътадил намудани муносибатхои сиёси ва иктисоди бо 

давлатхои дигар; 



$C) Барои эхтиёчоти умумии давлат; 

$D) Барои дастгирии соҷибкорон; 

$E) Барои дастгирии аҳоли мебошад; 

 

@93.Нишон диҳед,ки фонди захиравии Президент аз кадом манбаъ 

бунёд карда мешавад? 

$A) Аз хисоби даромади ҷории бучети давлати ва грантхо; 

$B) Аз хисоби маблаги харочоти бучет Барои идоракуни; 

$C) Аз хисоби Мачмуи махсулоти дохилии соли молияви; 

$D) Аз маблаги андозхои ба бучети давлати ворид мешуда; 

$E) Маблағҳо аз ҳисоби ММД мебошад; 

 

@94.Мақомоти ҳокимияти маҳаллии давлати иборат аст? 

$A) Дастгоххои Раиси ВМКБ, вилоят, шаҳри Душанбе, шахр ва нохияхо; 

$B) Комиссияи доими ва муваккати дар назди Мачлиси вакилони халк; 

$C) Ҷамоати шаҳрак ва ҷамоати деҳа; 

$D) Макомоти намояндагии махаллии хокимияти давлати ва макомоти 

ичроияи махаллии хокимияти давлати; 

$E) Вилояти мухтори куҳистони бадахшон; 

 

@95.Ба бахши иҷтимои кадом соҳаҳо дохил мешавад? 

$A) Маориф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли; 

$B) Саноат, кишоварзӣ, савдо, нақлиёт, сохтмон, таъминот, 

коммуникатсия ва нигаҷдории тандурустӣ; 



$C) Саноат, кишоварзӣ, савдо, нақлиёт, сохтмон, таъминот, 

коммуникатсия; 

$D) Соҳаҳо и пешрафти иқтисодиёт; 

$E) Саноати сабук мебошад; 

 

@96.Кадом сол Фонди хифзи ичтимоии ахолӣ бунёд ёфт? 

$A) 1 июн соли 1996; 

$B) 1 январи соли1994; 

$C) 1декабри соли 2001; 

$D) 1 январи соли 1997; 

$E) 6 январи соли 1995; 

 

@97.Низоми андоз вазифахи зеринро ичро мекунад? 

$A) Таъмини ҳолати солимии иктисодиёт; 

$B) Тахлили иктисодии субъектхои хочагидори; 

$C) Муайян намудани курби пул дар дохил ва хоричи мамлакат; 

$D) Таъмини рушди иктисодиёт, ё худ боздории чараёни он; 

$E) Таъминоти амнияти озуқавори; 

 

@98.Касри бучет дар соли 2015? 

$A) 264100 хазор сомони мебошад; 

$B) 210500 ҷазор сомонӣ мебошад; 

$C) 180000 ҷазор сомонӣ; 

$D) 103000 ҷазор сомонӣ; 

$E) 101000 ҳазлр сомонӣ; 



 

@99.Базаи қонунгузории фаъолияти тамоми фондхои бучети ин? 

$A) Санадҳои меъёрии Вазорати Молия; 

$B) Ҳисоботҳои солона; 

$C) Конун «дар бораи Бучети давлатӣ; 

$D) Омори солона; 

$E) Омори вазорати муҳоҷират; 

 

@100.Аз кадом манбаҳо касри бучети давлатӣ маблағгузори карда 

мешаванд? 

$A) Даромад аз хусусигардонии моликияти давлатӣ, даромад аз фурўши 

векселҳои хазинадорӣ ва қарз; 

$B) Маблағи озоди буҷет, даромад аз хусусигардонии моликияти 

давлатӣ; 

$C) Маблағи озоди буҷет, даромад аз хусусигардонии моликияти 

давлатӣ, даромад аз фурўши векселҷои хазинадорӣ ва қарзи барномавии 

Бонки ҷаҷонӣ ва Бонки рушди Осиё; 

$D) Аз манбаъҷои дохилӣ ва манбаъҷои берунӣ иборат мебошад; 

$E) Даромад аз муасисаҳои давлати; 

 

@101.Дар кадом сатҳо лоиҳаи тартибдодашудаи бучети давлатӣ 

баррасӣ мешаванд? 

$A) Вазорати молияи ҶТ, Ҳукумати ҶТ ва Маҷлиси намояндагони 

маҷлиси Олӣ; 

$B) Вазорати молия ҶТ ва Маҷлиси намояндагони маҷлиси Олӣ; 



$C) Вазорати молия ҶТ, Вазорати рушди иқтисод ва савдо ва Ҷукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Вазорати молияи ҶТ ва Ҷукумати ҶТ; 

$E) Вазорати тандурустии ҶТ ва Ҷукумати ҶТ ; 

 

@102.Кадом мақомот буҷети шаҳрро онро муайян намоед тасдиқ 

менамояд? 

$A) Албатта маҷлиси вакилони халқ; 

$B) Вазорати молияи ҶТ; 

$C) Раёсати молияи Ҷукумати шаҷр; 

$D) Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ; 

$E) Маҷлиси роҳбари корхона; 

 

@103.Дар иҷрои қисми даромади буҷет шахсони воқеъӣ Андозҳоро 

чӣ гуна пардохт менамоянд? 

$A) Бо воситаи агентҳои андоз ва огоҳномаи андозсупории мақомоти 

андоз; 

$B) Бо воситаи агентҷои андоз; 

$C) Бо воситаи бонкҷои давлатию тиҷоратӣ; 

$D) Бо воситаи ташкилоту корхонаҷо; 

$E) Бо воситаи агентҳои иқтисодӣ; 

 

@104.Принсипҳои қарзгирии давлат кадомҷоянд? 

$A) Мўҳлатнокӣ, мўзднокӣ ва баргарданда; 

$B) Кўтоҳмўҳлат, миёнамўҳлат ва дарозмўҳлат; 



$C) Баргарданда ва кўтоҷмуҷлат; 

$D) Мақсаднокӣ ва дарозмўҷлат; 

$E) Кутоҳмудат музднок; 

 

@105.Гурухбандии бучетҳо гуфта чиро меноманд? 

$A) Ба гуруҳҳо чудо кардани даромаду харочот, манбаъҳои 

маблағгузории касри бучетҳо мебошад, ки Барои тартиб додану ичрои 

онхо истифода бурда мешавад; 

$B) Ба сатҳҷо чудо кардани даромаду харочот, манбаъхои маблағгузории 

харочоти бучетхо мебошад, ки Барои тартиб додану иҷрои онхо 

истифода бурда мешавад; 

$C) Ба гуруҷҷо чудо кардани даромади бучет, манбаъхои маблағгузории 

касри бучетхо мебошад, ки Барои тартиби ичрои хисоботи молияви 

истифода бурда мешавад; 

$D) Ба қисмҷо чудо кардани харочоти бучетхо, манбаъхои 

маблағгузории касри бучети фондхои максадноки давлатӣ мебошад, ки 

Барои тартиб додану иҷрои онхо истифода бурда мешавад; 

$E) Ба гуруҳҳо ҷудо кардани омилҳои истеҳсолот; 

 

@106.Баланси пардохт ин? 

$A) Оинаи умумии иктисодиёти миллӣ аст; 

$B) Шакли ташкилкуни ва ба тартибдарории муносибатхои асъори; 

$C) шартномаи байналхалки Барои давлатҷои алохида; 

$D) Элементи низоми асъорӣ; 

$E) Ин оиномаи раиси ноҳия мебошад; 

 



@107.Касри буҷетҳои маҳаллӣ дар соли 2015 аз ҳисоби манбаҳои 

зерин пўшонида мешавад? 

$A) Барзиёдии иҷроиши даромад ва маблағҷои озод; 

$B) Баромадҷои ғайринақшавии буҷет; 

$C) Пардохтҷои хайриявии шахсони ҷуқуқӣ; 

$D) Кўмаки молиявӣ аз бонкҷои тиҷоратӣ; 

$E) Камшавии даромад мебошад; 

 

@108.Хусусияти иктисодию ичтимоии буҷет дар он аст, ки? 

$A) Аз бучет макомотхои бучети молиякунонида мешаванд; 

$B) Аз бучет ба шахрвандон карз дода мешавад; 

$C) Аа бучет шахрвандон андоз пардохт мекунанд; 

$D) Кумакпулӣ ва нафақа аз буҷет пардохт мегардад; 

$E) Аз буҷет ҷудокунии маблағ мебошад; 

 

@109.Андозхо ба кадом гурўҳҳо тақсим мешаванд? 

$A) Андозхои умумидавлатӣ ва Андозхои махалӣ; 

$B) Андозҳои умумидавлатӣ ва Андозҳои вобастакардашуда; 

$C) Андозҳои маҳалӣ ва Андозҳои танзимшаванда; 

$D) Андозҳои танзимшаванда ва вобастакардашуда; 

$E) Маблағи аз накшавӣ; 

 

@110.Кадом хароҷотҳо дар асоси гурўҳбандии иқтисодии 

хароҷотҳои давлатӣ ба хароҷоти ҷорӣ дохил намешаванд? 

$A) Музди меҳнат; 



$B) Ҳиссаҷудокуниҳои кордеҳон; 

$C) Хароҷот Барои молу хизматҷо; 

$D) Харидории капитали асосӣ; 

$E) Хароҷотҳои воситаҳои асосии корхона мебошад; 

 

@111.Барои суғуртаи ичтимои харочоти зайл муқаррар карда 

шудааст? 

$A) Таъминоти нафака, кумакпули Барои корношоямии муваккати, хамлу 

вилодат, бо сабабибекорӣ; 

$B) Таъминоти нафака, корношоямии муваккати, хамлу вилодат; 

$C) Таъминоти нафака, кумакпули аз ташкилотхои байналхалки, хамлу 

вилодат, бо сабаби бекори; 

$D) Таъминоти кори, кумакпули Барои тичорат, кумакпулии дар 

муддати 12 мох бо сабаби бекори; 

$E) Кумаки молияви дар соҳаи тиб; 

 

@112.Дар танзими буҷетӣ чӣ гуна ҳуҷҷат тартиб дода мешавад? 

$A) Харҷномаи ягонаи даромаду хароҷот; 

$B) Бизнес-нақша; 

$C) Нақшаи ҷиссаҷудокунӣ аз даромадҷо; 

$D) Харочоти буҷети давлатӣ; 

$E) Кумаки молияви дар соҳаи тандурусти мебошад; 

 

@113.Боҷи давлатӣ чист? 



$A) Пардохти ҳатмиест, ки дар натиҷаи гузаронидани амалиёти ҳуқуқӣ-

тичорати пардохта мешавад; 

$B) Пардохти ҳатмиест, ки дар натиҷаи гузаронидани амалиёти ҳуқуқӣ 

пардохта мешавад; 

$C) Пардохти ҳатмиест, ки дар натиҷаи гузаронидани амалиёти молиявӣ 

пардохта мешавад; 

$D) Пардохти ҳатмиест, ки дар натиҷаи гузаронидани амалиёти мадани-

маишӣ пардохта мешавад; 

$E) Маблағи пулии соҳаи маориф мебошад; 

 

@114.Хусусиятҳои Ҳуқуқии буҷетҳои маҳаллиро номбар кунед? 

$A) Маҷлиси вакилони халқӣ; 

$B) Вазорати молияи ҶТ; 

$C) Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ; 

$D) Ҳукумати ҶТ; 

$E) Маҷлиси раиси ноҳия; 

 

@115.Тафтишот бо намудҳо бурда мешаванд? 

$A) Ҳақиқӣ, ҳуҷатӣ, мавзўи, комплексӣ, нақшавӣ ва ғайринақшавӣ; 

$B) Ҳақиқӣ, ҳуҷатӣ ва нақшавӣ; 

$C) Ғайринақшавӣ, ногаҷон; 

$D) Ҳақиқӣ, ҳуҷатӣ, нақшавӣ, мавзўи ва ғайринақшавӣ; 

$E) Нақшави ва ҳуҷати; 

 

@116.Объекти Андозҳои мустақим ин? 



$A) Фоида; 

$B) Фурўш; 

$C) Амвол; 

$D) Даромад; 

$E) Маблағ; 

 

@117.Даромади вомбарги давлатӣ чӣ гуна пардохта мешавад? 

$A) Албата даромади вомбарги давлатӣ бо фоиз ва ё бурд пардохта 

мешавад; 

$B) Даромади вомбарги давлатӣ бо қарз пардохта мешавад; 

$C) Даромади вомбарги давлатӣ бо қоғазҷои қимматнок пардохта 

мешавад; 

$D) Даромади вомбарги давлатӣ бо саҷмия пардохта мешавад; 

$E) Албата ин хароҷот мебошад; 

 

@118.Зарурияти буҷети давлат? 

$A) Рушди мутаносиби сохахои иктисодӣ-ичтимоӣ ва минтакавӣ; 

$B) Ҷамъоварии андозхо; 

$C) Нигахдории чорабинихои маъдани-маиши; 

$D) Мачмуи сохахои иктисодиёт ва низоми карзи; 

$E) Рушти соҳаи ичтимоиёт; 

 

@119.Хелҳои нафақа аз Фонди хифзи ичтимоии аҳолӣ кадомҳоянд? 

$A) Мехнатӣ ва ичтимоӣ; 

$B) Оддӣ ва имтиёзнок; 



$C) Пиронсолӣ ва маъюбӣ; 

$D) Пиронсолӣ ва кўдакӣ; 

$E) Иқтисодию ичтимои; 

 

@120.Аз кадом манбаҳо касри буҷети давлатӣ маблаггузори карда 

мешаванд? 

$A) Даромад аз хуссусигардонии моликияти давлатӣ, даромад аз фурўши 

векселҳои хазинадорӣ ва қарз; 

$B) Маблағи озоди буҷет, даромад аз хусусигардонии моликияти 

давлатӣ; 

$C) Маблағи озоди буҷет, даромад аз хусусигардонии моликияти 

давлатӣ, даромад аз фурўши векселҳои хазинадорӣ ва қарзи барномавии 

Бонки ҷаҷонӣ ва Бонки рушди Осиё; 

$D) Аз манбаъҷои дохилӣ ва манбаъҷои берунӣ иборат мебошад; 

$E) Маблағҳои бучетӣ; 

 

@121.Хачми умумии Бучети давлатии Чумхурии Точикистон Барои 

соли 2015 аз хисоби хамаи манбаъхои маблағгузори ба маблағи 

зерин тасдик шудааст? 

$A) 15278362 хазор сомони; 

$B) 1862666 хазор сомони; 

$C) 1030841 хазор сомони; 

$D) 781519 хазор сомони; 

$E) 781511 хазор сомони; 

 

@122.Низоми андоз вазифахои зеринро ичро мекунад? 



$A) Таъмини ҳолати солими иктисодиёт; 

$B) Тахлили иктисодии субъектхои хочагидори; 

$C) Муайян намудани курби пул дар дохил ва хоричи мамлакат; 

$D) Таъмини рушди иктисодиёт, ё худ боздории чараёни он; 

$E) Маблағи аз накшавӣ; 

 

@123.Баъд аз тасдиқи буҷети давлатӣ, кадом санадҳои меъёрию 

ҳуқуқӣ қабул карда мешавад? 

$A) Конун; 

$B) Амр; 

$C) Карор; 

$D) Фармон; 

$E) Амрӣ; 

 

@124.Гуруҳбандии буҷетҳо гуфта чиро меноманд? 

$A) Ба гуруҳҳо чудо кардани даромаду харочот, манбаъхои 

маблағгузории касри бучетхо мебошад, ки Барои тартиб додану ичрои 

онхо истифода бурда мешавад; 

$B) Ба сатҳҳо чудо кардани даромаду харочот, манбаъхои маблағгузории 

харочоти бучетхо мебошад, ки Барои тартиб додану иҷрои онхо 

истифода бурда мешавад; 

$C) Ба гуруҳҳо чудо кардани даромади бучет, манбаъхои маблағгузории 

касри бучетхо мебошад, ки Барои тартиби ичрои хисоботи молияви 

истифода бурда мешавад; 



$D) Ба қисмҳо чудо кардани харочоти бучетхо, манбаъхои 

маблағгузории касри бучети фондхои максадноки давлатӣ мебошад, ки 

Барои тартиб додану иҷрои онхо истифода бурда мешавад; 

$E) Бо бучети фондхои максадноки давлатӣ мебошад; 

 

@125.Ба бучетҳои маҳаллӣ кадом буҷетҳо мансуб мебошанд? 

$A) Бучети ВМКБ, вилоятхо, шахру нохияхои тобеи марказ, ш.Душанбе 

ва ҷамоати деҷот мансуб мебошанд; 

$B) Бучети ВМКБ, вилояти Хатлон, вилояти Сугд ва шаҷри Душанбе; 

$C) Бучети шахри Душанбе ва нохияхои тобеи марказ; 

$D) Бучети ВМКБ,шаҷру ноҷияҷои тобеи марказ; 

$E) Маблағҳои ВМКБ,шаҷру ноҷияҷои тобеи марказ ; 

 

@126.Касри буҷет гуфта чиро мефаҳмед? 

$A) Зиёд будани харочоти бучет нисбат ба даромади бучет; 

$B) Зиёд будани даромад нисбат ба хароҷоти бучет; 

$C) Мувозинатии даромаду хароҷоти буҷет; 

$D) Норасогии даромади буҷет; 

$E) Кам будани даромад; 

 

@127.Хусусияти иқтисодию иҷтимоии бучет дар он аст, ки? 

$A) Аз буҷет макомотхои буҷети молиякунонида мешаванд; 

$B) аз бучет ба шахрвандон карз дода мешавад; 

$C) ба бучет шахрвандон андоз пардохт мекунанд; 

$D) кумакпулӣ ва нафақа аз буҷет пардохт мегардад; 



$E) Кумак пулӣ ба мъюбон; 

 

@128.Фондҳои мақсаднокро муаяйн намоед? 

$A) Фондхои захиравии мақомотҷои маҷалли, стабилизатсионӣ, 

ҷолатҷои пешбининашуда, Президенти, суғурта; 

$B) Буҷетҷои давлатӣ, ҷумҷурияви, вилояти, шаҷри, нохиявӣ; 

$C) Фондхои чорабинихои мадани-маиши, комплексхои истеҷсоли, 

захираҷои моддӣ-молияви; 

$D) Бучети давлати, захираҷои карзии Бонки миллии Тоҷикистон, 

фонди захиравии Ҷукумати ҷумҷури; 

$E) Фондҳои ҳифзи ичтимои; 

 

@129.Воситахои фонди захиравии Президент дар асоси кадом 

хуччати расми сарф карда мешавад? 

$A) Бо амри Президент аз тарафи Вазорати молияи ҷумҳури; 

$B) Бо амри Президент аз тарафи Дастгохи Президент; 

$C) Бо қарори Ҷукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумхурии 

Тоҷикистон; 

$E) Бо амри раиси шаҳру ноҳияҳо; 

 

@130.Сарчашмаҳои бунёди фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ? 

$A) Андози иҷтимоӣ, маблағҷудокуни аз бучет; 

$B) Маблағҷудокуни аз буҷет, фонди музди моҷона,фонди мукофотонӣ; 

$C) Пардохти субъектҷои хоҷагидори, қарзҷои кўтоҷмуддати бонкӣ ва 

грантҳои бебозгашт; 



$D) Хайрияҷои созмонҷои байналмиллалӣ; 

$E) Пардохтҳои субектони иқтисодӣ; 

 

@131.Субсидия чист? 

$A) Кўмаки молиявие,ки бо шарти маблағгузории ҷиссавии хароқоти 

максаднок дода мешаванд; 

$B) Кўмаки молиявии беподош Барои хароҷоти мақсаднок; 

$C) Кўмаки молиявии беподош Барои хароҷоти ҷорӣ; 

$D) Бакияи пулхои бучет дар охири сол; 

$E) Кумакпулиҳо дар давоми сол; 

 

@132.Шаклҳои суғуртаро муаяйн намоед? 

$A) Молу мулк ва ҳаёти шахсӣ; 

$B) Ҳатмӣ, маҷбурӣ, муваққатӣ; 

$C) Ихтиёри, дарозмуддат, ҳатмӣ; 

$D) Зироат, чорво, фондҳои асоси ва маводҳои қимматнок; 

$E) Ашиёи хоми хоҷагиҳои хонавода; 

 

@133.Дар кадом моддаи Конуни ҶТ «Дар бораи молияи давлатии 

Чумҳурии Точикистон» даромадҳои буҷети ҶТ пешбинӣ шудааст? 

$A) Дар моддаи даҳум; 

$B) Дар моддаи ҷаштум; 

$C) Дар моддаи нуҳум; 

$D) Дар моддаи ёздаҳум; 

$E) Дар модаи дуюм; 



 

@134.Моҳияти иқтисодии буҷети давлатӣ чанд вазифаро дорад? 

$A) 2; 

$B) 1; 

$C) 3; 

$D) 4; 

$E) 6; 

 

@135.Муносибати байни буҷетӣ чанд принсипро иҷро доро 

мебошад? 

$A) 5; 

$B) 3; 

$C) 4; 

$D) 2; 

$E) 8; 

 

@136.Даромади буҷети давлатӣ дaр навбати худ аз кадом даромадҳо 

иборат аст? 

$A) Фонди мақсадноки давлатӣ, Даромади буҷети ҷумҷуриявӣ; 

$B) Фондҳои суғуртавӣ; 

$C) Фонди мақсадноки давлатӣ; 

$D) Даромади буҷети ҷумҷуриявӣ; 

$E) Фондҳои соҳаи ичтимоиёт; 

 

@137.Таносуби тақсимоти Андозҳои умумидавлатӣ дар байни 

буҷети ҷумҳуриявӣ ва маҳалӣ дар асоси кадом қонун қарор 

мегирад? 

$A) Қонун дар бораи буҷети давлатии ҶТ; 

$B) Қонун дар бораи буҷутҷои ҷумҳуряви ва маҷалӣ; 
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$C) Қонун дар бораи Андозҳои давлатии ҶТ; 

$D) Қонун дар бораи муҳоҷират; 

$E) Қонун дар бораи фаъолияти хизматчиёни давлати; 

 

@138.Пардохтҳои ихтиёрие, ки аз ҷониби шахсон ба фонди суғуртаи 

иҷтимои мегузарад ба кадом гуруҳ мансубанд? 

$A) Суғуртаи ихтиёрӣ; 

$B) Даромадҷои ғайриандозӣ; 

$C) Пардохтҷои ихтиёрӣ; 

$D) Фондҷои иҷтимои ва пардохтҷои иҷтимоӣ; 

$E) Даромадҳои гумрукӣ; 

 

@139.Хароҷоти буҷети давлатӣ вобаста ба самти истифодабариашон 

ба чанд гуруҳ ҷудо мешаванд? 

$A) 2; 

$B) 1; 

$C) 3; 

$D) 4; 

$E) 8; 

 

@140.Хароҷотҳои буҷети давлатӣ вобаста ба аҳамияти иқтисодӣ ба 

кадоме аз инҳо тақсим мешавад? 

$A) Хароҷотҳои ҷорӣ, хароҷотҳои асосӣ; 

$B) Хароҷотҳои асосӣ; 

$C) Пардохтҷои трансфертӣ; 

$D) Хароҷотҳои ҷорӣ; 

$E) Дататси; 

 

@141.Кадоме аз ин хароҷотҳо ба хароҷотҳои давбатӣ дохиланд? 



$A) Хароҷотҳои мудофия, Хароҷотҳои ҷорӣ, Хароҷотҳои давлатӣ; 

$B) Хароҷотҳои ҷорӣ, маблағҳои накшавӣ; 

$C) Хароҷотҳои давлатӣ; 

$D) Дефитсити буҷет; 

$E) Профитсити буҷет; 

 

@142.Ба хароҷотҳои асоси кадоме аз инҷо дохиланд? 

$A) Хароҷотҷое, ки тибқи барномаи сармоягузорӣ таъсис ёфта шудаанд, 

Маблағҷое, ки ҷамчун қарзи буҷети ба шахсони ҷуқуқӣ дода мешавад; 

$B) Маблағҷое, ки ҷамчун қарзи буҷети ба шахсони ҷуқуқӣ дода 

мешавад; 

$C) Даромаднокии буҷет; 

$D) Хароҷотҷое, ки тибқи барномаи сармоягузорӣ таъсис ёфта шудаанд; 

$E) Тамоми хароҷотҳои буҷет; 

 

@143.Кадоме аз инҳо сабаби пайдоиши касри буҷет мешаванд? 

$A) Кам шудани даромадҷо ҷангоми авҷ гирифтани буҷрони иқтисодӣ, 

Кам шудани пардохти Андозҳои бевосита ва суст шудани суръати 

афзоиши ММД; 

$B) Зиёд шудани пардохти Андозҳои бевосита ва боло рафтани суръати 

афзоиши ММД; 

$C) Болоравии андозҳо; 

$D) Хело зиёд шудани даромадҷо ҷангоми авҷ гирифтани буҷрони 

иқтисодӣ; 

$E) Зиёдбудани даромад нисбати хароҷот; 

 

@144.Корхонаи хизматрасони дар соли ҷори 100000 сомони даромад 

гирифт ва 50000 сомони хароҷот кардааст ва Барои 25000 сомони 



хароҷоти кардааш ҳуҷат пешниҳод кардааст, андоз аз фоида ҳисоб 

карда шавад? 

$A) 2500; 

$B) 18750; 

$C) 7500; 

$D) 1500; 

$E) 1501; 

 

@145.Корхона дар самти истеҳсоли фаъолият мебарад ва дар соли 

ҳисоботи 90000 даромад 20000 хароҷоти амалиёти ва 200 хароҷоти 

эҳсонкори намуд, андоз аз фоидаро ҳисоб кунед? 

$A) 10500; 

$B) 75002; 

$C) 25000; 

$D) 30250; 

$E) 30350; 

 

@146.Корхона 480000 сомони даромади солона гирифтааст, андоз аз 

арзиши иловашударо чи қадар месупорад? 

$A) 24000; 

$B) 86400; 

$C) 72000; 

$D) 33333; 

$E) 22256; 

 

@147.Шаклҳои ҳисоббаробаркунии ғайринақди кадом аст? 

$A) Ҳисоббаробаркуни тавассути супоришномаи пардохт, чекхо, 

талабномаи пули; 

$B) Ҳисоббаробаркуни тавассути пардохт; 



$C) Ҳисоббаробаркуни тавассути чекхо; 

$D) Ҳисоббаробаркуни тавассути пул; 

$E) Ҳисоббаробаркуни тавассути қоғазҳои қиматнок ; 

 

@148.Дар каламрави ҶТ ҳисоббаробаркуниҳо чанд хел мешавад? 

$A) 3; 

$B) 5; 

$C) 7; 

$D) 9; 

$E) 10; 

 

@149.Шарту шароити хисобкуни бо кадом рох аз тарафи 

Б.М.Точикистон муайян карда мешавад? 

$A) Асъори мили; 

$B) Ҳуччатҳои пардохт; 

$C) Моликият; 

$D) Шаклҳои моликияти хусусӣ; 

$E) Моликияти шахси; 

 

@150.Ҳисоб чист ва чанд хел мешавад? 

$A) 2; 

$B) 5; 

$C) 7; 

$D) 9; 

$E) 18; 

 

@151.Бонки тичорати Барои Барои кушодани хисоби худ дар 

департаменти хисобкунию кассавии Б.М.Т кадом хуччатхоро 

пешниход мекунад номбар кунед? 



$A) Амонатҳоро; 

$B) Син; 

$C) ННН; 

$D) Шиноснома; 

$E) Даромади пулиро; 

 

@152.Чек дар муҳлати чанд руз ҳақиқи ҳисобида мешавад? 

$A) 10; 

$B) 6; 

$C) 9; 

$D) 3; 

$E) 22; 

 

@153.Кадом намудхои чек вучуд дорад? 

$A) Чек аз дафтарчаи лимитикунонидашуда; 

$B) Чеки бе таъминоти асъор; 

$C) Чеки ба бонк пешниход гардида; 

$D) Чеки пардохткунанда; 

$E) Танҳо чеки харидор ; 

 

@154.Молрасон кист ва чанд хел мешавад? 

$A) 1; 

$B) 6; 

$C) 9; 

$D) 10; 

$E) 13; 

 

@155.Чанд намуди аккредитив вуҷуд дорад номбар кунед? 

$A) 2; 



$B) 4; 

$C) 5; 

$D) 10; 

$E) 12; 

 

@156.Кортхои пластики электрониро ба чанд гурўх чудо мекунанд 

номбар кунед? 

$A) 2; 

$B) 3; 

$C) 4; 

$D) 5; 

$E) 1; 

 

@157.Мактуби кафолати чист ва чанд хел мешавад? 

$A) 1; 

$B) 3; 

$C) 4; 

$D) 5; 

$E) 2; 

 

@158.Мактуби кафолати чунин намудхоро дорад? 

$A) Мактуби муассисахои бонки, мактуби ухдадории карзи, мактуби 

шахсони вокеъи; 

$B) Мактуби муассисахои бонки; 

$C) Мактуби ухдадории карзи; 

$D) Мактуби шахсони вокеъи; 

$E) Мактуҳои накшавӣ; 

 

@159.Чанд намуди вексел вуҷуд дорад? 



$A) 10; 

$B) 4; 

$C) 8; 

$D) 2; 

$E) 9; 

 

@160.Вексели интиколи чанд хел мешавад? 

$A) 1; 

$B) 5; 

$C) 4; 

$D) 6; 

$E) 7 ; 

 

@161.Вазифахои асосии БМТ аз чанд боб иборат аст 2-тои онро 

номбар кунед? 

$A) 45; 

$B) 30; 

$C) 10; 

$D) 65; 

$E) 13; 

 

@162.Буҷет чун молия чанд вазифаро иҷро мекунад? 

$A) 2; 

$B) 1; 

$C) 4; 

$D) 5; 

$E) 12; 

 

@163.Буҷет давлат –ин? 



$A) Нақшаи молиявӣ, ҳуҷатест, ки иҷроиши он, Фонди пулӣ; 

$B) Нақшаи молиявӣ аст; 

$C) Ҷуҷатест, ки иҷроиши он ҷаст; 

$D) Фонди пули аст; 

$E) Маблағи аз накшавӣ; 

 

@164.Системаи (низоми) буҷети ҶТ-ин? 

$A) Ҳамааш дуруст аст; 

$B) Буҷети вилоятҷо, шаҷру ноҷияҷо; 

$C) Фондҷои мақсадноки давлатӣ; 

$D) Маҷмўи буҷети ҷумҷуриявӣ; 

$E) Маблағои накшавӣ; 

 

@165.Муносибатҳои молиявӣ аз кадоми инҳо иборат аст? 

$A) Хамааш дуруст аст; 

$B) Қарзи давлатӣ; 

$C) Низоми буҷети давлатӣ; 

$D) Фондҷои мақсадноки давлатӣ; 

$E) Нобаробарӣ; 

 

@166.Низоми давлатии ҶТ- ин? 

$A) Соҳаи муайяни муносибатҳои молиявиест; 

$B) Дар навбати худ муносибатҳои молиявиест; 

$C) Маҷмўи ҷамаи буҷетҳо ҷаст; 

$D) Фондҷои мақсадноки давлати аст; 

$E) Фондҳои захиравӣ; 

 

@167.Низоми буҷети давлатии ҶТ аз чанд сатҳи буҷети иборат аст? 

$A) 2; 



$B) 1; 

$C) 4; 

$D) 5; 

$E) 3; 

 

@168.Фонди мақсадноки давлатӣ ба кадом сатҳ дохил мешавад? 

$A) 1; 

$B) 3; 

$C) 2; 

$D) 6; 

$E) 5; 

 

@169.Буҷети ҷумҳуриявӣ-ин? 

$A) Фонди пулӣ аст; 

$B) Фонди мақсаднок аст; 

$C) Фонди ҳифзи иҷтимоӣ аст; 

$D) Буҷети маҷалӣ аст; 

$E) Маблағҳои накшавӣ; 

 

@170.Қонуни ҶТ дар бораи хизматчиёни давлатӣ кай қабул 

шудааст? 

$A) 2000; 

$B) 1999; 

$C) 1998; 

$D) 2001; 

$E) 2003; 

 

@171.Кадоме аз инҳо ба муайяннамоии хароҷотҳо оид ба идораи 

мақомоти давлатӣ мебошад? 



$A) Ҳамаш дуруст аст; 

$B) Рухсати ҷарсолаи пардохтшаванда; 

$C) Шароитҷои кори Барои таъмини иҷрои ўҷ дадориҷои мансабӣ; 

$D) Музди меҷнат; 

$E) Таклифот; 

 

@172.Чанд намуди суғурта дар ҶТ вуҷуд дорад? 

$A) 2; 

$B) 10; 

$C) 25; 

$D) 36; 

$E) 22; 

 

@173.Хароҷот аз ҳисоби кадом маблағҳо дуруст мегирад? 

$A) Хазина; 

$B) Андозҳо; 

$C) Молия; 

$D) Фондҷо; 

$E) Захираҳо; 

 

@174.Дар вақти вафоти хизматчии давлатӣ ба аъзои оилаи ў дар 

ҳаҷми чанд моҳ музди меҷнат медиҷанд? 

$A) 6; 

$B) 5; 

$C) 3; 

$D) 12; 

$E) 7; 

 



@175.Музди меҳнати хизматчии давлатиро моддаи чанди қонуни 

мазкур, яъне қонун дар бораи хизматчии давлатӣ муайян мекунад? 

$A) Моддаи39; 

$B) Маоддаи36; 

$C) Моддаи35; 

$D) Моддаи41; 

$E) Модаи6; 

 

@176.Дар кадом модаи Қонуни ҶТ дар бораи хизматчии давлатӣ 

Барои таъминоти иҷтимоии давлатиро муқаррар кардааст? 

$A) Маоддаи36; 

$B) Моддаи35; 

$C) Маоддаи40; 

$D) Маоддаи41; 

$E) Модаи 50; 

 

@177.Кадоме аз инҷо Барои беҷтар кар дани шароити манзил ҷудо 

карда шудааст? 

$A) Ҳаммааш дуруст аст; 

$B) Мақомоти маҷал; 

$C) Кооперативӣ; 

$D) Аз навсозӣ; 

$E) Тақсимоти; 

 

@178.Ҳукумати ҶТ Барои харидан ё сохтани манзил инчунин беҷтар 

намудани шароити манзили чӣ хел қарз медиҷад? 

$A) То 20 сол бефоиз; 

$B) То 15 сол фоизнок; 

$C) То 10 сол бефои; 

$D) То 11 сол бефои; 



$E) То 12 сол бефои; 

 

@179.Дар сурати на камтар аз 15 соли собиқаи кории хизматчии 

давлатӣ, ба онҷо аз ҷисоби код маблағҷо хонаҷои истиқомат 

медиҷанд? 

$A) Фонди иҷтимоӣ; 

$B) Фонди мақомоти давлатӣ; 

$C) Фонди манзилӣ; 

$D) Аз ҷисоби буҷет; 

$E) Фз ҳисоби омилҳои истеҳсолот; 

 

@180.Кадоме аз инҷо ба маблағҷои суғуртаи иҷтимоии давлатӣ 

Барои таъминоти ҷолатҷои зайл пешбини шудааст? 

$A) Таъминоти нафақа; 

$B) Кўмакпули Барои корношоями муваққатӣ; 

$C) Кўмакпули ба сабаби бекорӣ; 

$D) Болоравии музди меҳнат; 

$E) Таъминоти соҳаи тандурустӣ; 

 

@181.Маблағҷои андози иҷтимоӣ дар кадом фондҷо ҷамъовари 

карда мешавад? 

$A) Фонди иҷтимоӣ; 

$B) Фонди нафақа; 

$C) Фонди шуғли аҳоли; 

$D) Молия; 

$E) Маблағҳои асосӣ; 

 

@182.Қонуни ҶТ «Дар бораи хазинадорӣ кай ба қайд гирифта 

шудааст? 



$A) 2004; 

$B) 2002; 

$C) 2003; 

$D) 2001; 

$E) 2010; 

 

@183.Маблағгузорӣ аз буҷети шаҷр Барои равшаннамоӣ, 

кабудизоркунӣ ва тозанамоии масоҷат чанд фоизи ба хароҷотҳои 

умумибуҷетиро ташкил медиҷад? 

$A) 1% 2% 4%; 

$B) 1,2% 1,3% 1,5%; 

$C) 1,2% 1,3% 1,6%; 

$D) 1%, 2%, 3%; 

$E) 1,4% 1,3% 1,7%;; 

 

@184.Кўмакпулиҳо дар буҷет Барои пўшонидани зарар аз ҳисоби 

кадом падохтҳо таъмин мегардад? 

$A) Соҳаҳои иҷтимоии майишӣ; 

$B) Соҳаҳои сердаромад; 

$C) Соҳаҳои хизматрасонӣ; 

$D) Соҳаҳои камдаромад; 

$E) Монопсония; 

 

@185.Корхонаҳо хароҷоти худро оид ба истеҳсолот ва фурўши он 

дар асоси кадоме аз инҳо ҷуброн менамоянд? 

$A) Эквивалентнокӣ; 

$B) Механизми нарх; 

$C) Истеҳсолот ва фурўши онҳо; 

$D) Нархҳои пешбинишуда; 

$E) Олигополия; 



@186.Дар шароити истеҳсолоти моли танзимгари асосӣ қонуни 

кадоме аз инҳо мебошад? 

$A) Талабот ва нарх; 

$B) Рақобат; 

$C) Омилҳои истеҳсолот; 

$D) Арзиш; 

$E) Рақобат ва нарх; 

 

@187.Мақсади ниҷоии истеҷсоли воситаҷои истеҷсолот истеҷсоли 

чӣ мебошад? 

$A) Предмети истеҳсолӣ; 

$B) Хизматрасонӣ; 

$C) Комуналӣ; 

$D) Бозтавлид; 

$E) Маблағ; 

 

@188.Муносибатҳои нави иқтисодӣ зарурати ислоҳоти 

маблағгузории муасисаҳоро ба миён меорад? 

$A) Иҷтимоӣ-маишӣ; 

$B) Иҷтимоӣ-иқтисодлӣ; 

$C) Иқтисодӣ-майишӣ; 

$D) Иқтисодӣ; 

$E) Тандурустӣ; 

 

@189.Давлат барои амалисозии вазифаҳои ба зима гирифтааш бояд 

ҳаҷми муайяни захираҳои кадоме аз инҳоро дошта бошад? 

$A) Захираҳои иқтисодӣ; 

$B) Захираҳои молӣ; 

$C) Захираҳои молиявӣ; 

$D) Молия; 



$E) Захираҳои об; 

 

@190.Касри бучет дар соли 2011 чанд сомониро ташкил медод? 

$A) 301800; 

$B) 300800; 

$C) 300022; 

$D) 107000; 

$E) 2555,5; 

 

@191.Санҷишҳои ҳуҷатӣ чанд намуд мешаванд? 

$A) 2; 

$B) 4; 

$C) 3; 

$D) 5; 

$E) 1 ; 

 

@192.Мақомоти олии ҳокимияти қонунгузор ба муҳлати чанд сол 

интихоб мешавад? 

$A) 5; 

$B) 4; 

$C) 3; 

$D) 6; 

$E) 9; 

 

@193.Низоми молияи ҶТ чанд муносибатҳои молиявӣ доранд? 

$A) 3; 

$B) 2; 

$C) 1; 

$D) 4; 

$E) 7; 



 

@194.Низоми буҷети давлатии ҶТ аз чанд сатҳҳои буҷети иборат 

аст? 

$A) 2; 

$B) 1; 

$C) 3; 

$D) 4; 

$E) 6; 

 

@195.Алоқмандии звенаҳои низоми буҷавӣ бо ёрии кадоме аз инҳо 

амалӣ мегардад? 

$A) Самти мақсадноки даромад ва хароҷотҳо; 

$B) Мақомоти ҷокимияти давлатии ҶТ; 

$C) Механизми муносибатҷои байни буҷавӣ; 

$D) Даромадҷои танзимшаванда; 

$E) Самти мақсадноки даромад; 

 

@196.Принсипҳои асосии ташкили муносибатҳои байни буҷетӣ 

чандтоянд? 

$A) 6; 

$B) 4; 

$C) 5; 

$D) 3; 

$E) 12; 

 

@197.Воридотҷое, ки аз ҷисоби баъзе Андозҳои умумиҷумҷуриявӣ 

ба таносуби муайян дар байни буҷети ҷумҷуривӣ ва маҷалӣ тақсим 

мешаванд чӣ ном доранд? 

$A) Ҷамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) Даромадҳои танзимшаванда; 



$C) Муносибатҳои байни буҷавӣ; 

$D) Даромадҳои вобастакардашуда; 

$E) Маблағҳои асосиӣ; 

 

@198.Даромади миллӣ ба чанд самт равона карда шудааст? 

$A) 2; 

$B) 1; 

$C) 3; 

$D) 4; 

$E) 12; 

 

@199.Чанд усули пешкашкунии кумаки молиявӣ вуҷуд дорад? 

$A) 5; 

$B) 4; 

$C) 3; 

$D) 6; 

$E) 7; 

 

@200.Буҷет чун молия чанд вазифаро иҷро мокунад? 

$A) 2; 

$B) 4; 

$C) 3; 

$D) 6; 

$E) 7; 

 

@201.Зарурияти буҷети давлатиро дар чӣ дидан мумкин? 

$A) Албата дар рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва иҷрои вазифаҳои давлатӣ; 

$B) Албата дар иҷрои вазифаҷои давлатӣ ва хоҷагиҳои хонавода 

мебошад; 

$C) Албата дар муносибатҳои байни давлатӣ; 



$D) Албата дар рушди иҷтимоӣ-иқтисодии давлат; 

$E) Бо Кодекси буҷетиҶТ; 

 

@202.Ба аќидаи шумо Ҳуқуқи буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

кадом санадҳои Ҳуқуқию меъёрӣ муайян карда мешавад? 

$A) Албата бо Қонуни ҶТ«Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» ва Қонуни ҶТ «Дар бораи буҷети давлатӣ Барои соли 

навбатии молиявӣ»; 

$B) Бо Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси молияи ҶТ ва 

дарбораи буҷети соли нави молияви мебошад; 

$C) Бо Кодекси буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Бо Қонуни ҶТ «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

ва Сарқонуни ҶТ; 

$E) Дар қонуни муносибатҷои байни давлатӣ; 

 

@203.Ба ақидаи шумо Андозҳо ба кадом гуруҳҳо тақсим мешаванд? 

$A) Андозҳои маҳалӣ ва Андозҳои умумидавлатӣ ; 

$B) Андозҳои умумидавлатӣ ва Андозҳои вобастакардашуда; 

$C) Андозҳои маҳалӣ ва Андозҳои танзимшаванда; 

$D) Андозҳои танзимшаванда ва вобастакардашуда; 

$E) Андозҳои маҳалӣ; 

 

@204.Зинаҳои раванди буҷетӣ кадомҳоянд? 

$A) Таҳия, баррасӣ, тасдиқ, иҷро ва назорат оиди иҷрои буҷети давлатӣ; 

$B) Таҳия ва баррасии лоиҷаи буҷети давлатӣ; 



$C) Таҳия, баррасӣ ва тасдиқи лоиҷаи буҷети давлатӣ; 

$D) Таҳия ва иҷрои буҷети давлатӣ; 

$E) Таҳия ва баррасӣ; 

 

@205.Ба ақидаи шумо баъд аз тасдиқи буҷети давлатӣ, чи гуна 

санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ қабул карда мешавад? 

$A) Қонум; 

$B) Амр; 

$C) Қарор; 

$D) Фармон; 

$E) Хоҳиш; 

 

@206.Хуб мешуд,ки Хусусиятҳои Ҳуқуқи буҷетҳои маҳаллиро 

номбар мекардед? 

$A) Вазорати молияи ҶТ; 

$B) Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ; 

$C) Ҷукумати ҶТ; 

$D) Маҷлиси вакилони халқӣ; 

$E) Қонуни молия; 

 

@207.Ба акидаи шумо моҳияти буҷети давлатӣ дар чи ифода меёбад? 

$A) Моҷияти буҷет дар мавҷуми буҷет ифода меёбад; 

$B) Моҷияти буҷет дар даромади буҷет ифода меёбад; 

$C) Моҷияти буҷет дар хароҷот ифода меёбад; 

$D) Моҷияти буҷет дар даромаду хароҷоти буҷет ифода меёбад; 



$E) Моҷияти буҷет дар хароҷоти буҷет ифода меёбад; 

 

@208 Хелҳои нафақаро номбар кунед? 

$A) Меҳнатӣ ва иҷтимоӣ; 

$B) Мддӣ ва имтиёзнок; 

$C) Миронсолӣ ва маъюбӣ; 

$D) Пиронсолӣ ва кўдакӣ; 

$E) Дар хароҷоти буҷет ифода меёбад; 

 

@209 Ба ақидаи шумо Субъекти суғуртаи молу мулк ва шахси 

кадомҳоянд? 

$A) Шахсони хуқуқӣ ва воқеӣ; 

$B) Корхонаҷои давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, шахсони воқеӣ; 

$C) Корхона ва ташкилотҷои ғайридавлатӣ, корхонаҳои давлатии 

идоравӣ, шахсони воқеӣ; 

$D) Хоҷагиҳои деҳқони, ташкилоти матлубот шахсони алоҳида; 

$E) Ташкилоту матлубот ва шахсони алоҷида; 

 

@210 Муносибатҳои буҷети гуфта чиро мефаҳмед? 

$A) Байни давлат, корхонахо, ташкилотхо, муассисахо ва ахоли; 

$B) Байни давлат ва корхонахои тичорати; 

$C) Байни ахоли ва макомотхои андоз; 

$D) Байнидавлат, ташкилотхои чамъияти ва муссисао; 

$E) Матлуботу шахсони алоҷида; 



 

@211 Аз рўи истифодабарӣ Хароҷоти буҷети давлатӣ ба кадом 

гуруҳҳо тақсим мешаванд? 

$A) Ҷорӣ ва асосӣ; 

$B) Ҷорӣ ва рушд; 

$C) Асосӣ ва рушд; 

$D) Рушд, ҷорӣ ва асосӣ; 

$E) Матлуботу ва рушт; 

 

@212.Тибки гуруҳбандии функсионалӣ ба харочоти мудофиа кадом 

харочот дохил мешавад? 

$A) Харочот оид ба Вазорати мудофиаи ҶТ, Кумитаи ҳолатҳои 

фавқулода ва Кумитаи сархадоти давлатӣ; 

$B) Хароҷот оид ба Вазорати мудофиаи ҶТ ва Кумитаи ҷолатҷои 

фавқулода; 

$C) Хароҷот оид ба идоракунии ҷарбӣ, мудофиаи шаҷравандӣ ва 

фаъолияти дигари соҳаҳо и мудофиа; 

$D) Хароҷот оид ба Вазорати мудофиаи ҶТ ва мудофиаи гражданӣ; 

$E) Хароҷот оид ба Вазорати мудофиаи ҶТ; 

 

@213.Ба ақидаи шумо даромадҳои бучетҳои маҳалли кадомҳоянд? 

$A) Андоз ва пардохтхои чумхурияви ва махалли; 

$B) Даромад аз хисоби сармоягузории хоричи; 

$C) Кумаки фондхои хайрияви ва карзхои бучети; 



$D) Андозхои махалли ва кумаки беподош; 

$E) Хароҷот оид ба Вазорати мудофиаи ҶТ; 

 

@214.Бо кадом мақсад Танзимнамоии байни буҷети ба роҳ монда 

мешавад? 

$A) Амалӣ намудани талаботҳои бозорӣ; 

$B) Дастгирии сохибкорони хочагиҳои деҳқонӣ; 

$C) Дастгирии молиявӣ; 

$D) Дастгирии шахсони ҷукуқӣ; 

$E) Бо мақсадӣ Вазорати мудофиаи ҶТ; 

 

@215.Вазифаҳои қарзи давлатиро номбар кунед? 

$A) Таксимотӣ, назорати ва танзимӣ; 

$B) Ҷавасмандгардонӣ ва танзимӣ; 

$C) Назоратӣ ва ҷавасмандгардонӣ; 

$D) Танзимӣ ва қарздиҷӣ; 

$E) Ин мақсадӣ Вазорати тандурустии ҶТ; 

 

@216.Мегуфтед,ки дар кадом моддаи Қонуни ҶТ «Дар бораи молияи 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» таърифи буҷети давлатӣ 

пешбинӣ шудааст? 

$A) Дар моддаи дуюм; 

$B) Дар моддаи якум; 

$C) Дар моддаи сеюм; 

$D) Дар моддаи чорум; 



$E) Дар хароҷот мебошад; 

 

@217.Аз рўи мўҳлат қарзгирии давлати ҷудо мешавад? 

$A) Кутоҳмуҳлат, миёнамўҷлат ва дарозмўҷлат; 

$B) Музднокӣ ва мўҷлатнокӣ; 

$C) Мақсаднокӣ ва дарозмўҷлат; 

$D) Баргарданда ва кўтоҷмуҷлат; 

$E) Танҳо кутоҳмудат; 

 

@218.Мегуфтед Буҷети давлатии ҶТ-ро кадом мақомот тасдиқ 

менамояд? 

$A) Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ; 

$B) Вазорати молияи ҶТ; 

$C) Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ; 

$D) Ҷукумати ҶТ; 

$E) Танҳо Маҷлиси Олии ҶТ; 

 

@219.Касри буҷет ин? 

$A) Зиёд будани хароҷоти буҷет нисбат ба даромади буҷет; 

$B) Зиёд будани даромад нисбат ба хароҷоти буҷет; 

$C) Мувозинатии даромаду хароҷоти буҷет; 

$D) Норасогии даромади буҷет; 

$E) Зиёдшавии даромади буҷет; 

 



@220.Муайян кунед,ки дар кадом моддаи Қонуни ҶТ «Дар бораи 

молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» даромадҳои буҷети 

Ҷумҳурии ҶТ пешбинӣ шудааст? 

$A) Дар модаи даҳум; 

$B) Дар модаи ҳаштум; 

$C) Дар модаи нуҳум; 

$D) Дар модаи ёздаҳум; 

$E) Дар модаи даҳум; 

 

@221.Сарчашмаҳои даромади буҷети давлатї кадомҳоянд? 

$A) Андозҳо, ғайри Андозҳо, грантҳо, қарз ва маблағҳои махсуси 

муассисаҳои буҷетӣ; 

$B) Андозҳо, ғайри Андозҳо, грантҳо ва қарзҳо; 

$C) Андозҳо, ғайри Андозҳо ва грантҳо; 

$D) Андозҳо, ғайри Андозҳо ва қарз; 

$E) Танҳо дар андоз; 

 

@222.Чанд намуди нафақа Дар асоси Қонуни ҶТ «Дар бораи 

таъмини нафақаи шаҳрвандони ҶТ» мавҷуд аст? 

$A) 2 намуд (меҳнатӣ ва иҷтимоӣ); 

$B) чор намуд (синну сол, маъюбӣ, маҷрум шудан аз саробон ва 

хизматҷои дарозмуддат); 

$C) 3 намуд (меҳнатӣ, иҷтимоӣ ва имтиёзнок); 

$D) 1 намуд (меҳнатӣ); 

$E) 24 намуд меҳнати; 



 

@223.Ба ақидаи шумо бахши иҷтимои кадом соҳаҳо дохил мешавад? 

$A) Маориф, тандурустӣ, фарханг, варзиш ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли; 

$B) Саноат, кишоварзӣ, савдо, нақлиёт, сохтмон, таъминот, 

коммуникатсия ва нигаҷдории тандурустӣ; 

$C) Саноат, кишоварзӣ, савдо, нақлиёт, сохтмон, таъминот, 

коммуникатсия; 

$D) Соҳаҳо и пешрафти иқтисодиёт; 

$E) Дар иқтисодиёти омехта; 

 

@224.Муйаян намоед,ки Ба кадом чорабиниҳо (хароҷот) бо маблағи 

нақд таъмин карда мешавад? 

$A) Ба хароҷоти конселярию хоҷагӣ, сафарҳои хизматӣ, музди меҷнат, 

идрор, нафақа вакумакпулиҳо; 

$B) Ба хароҷоти моддаҷои ҷимояшуда; 

$C) Ба хароҷоти ҷорию асосӣ (капиталӣ); 

$D) Ба хароҷотҳои пешбининашуда; 

$E) Дар капитал аст; 

 

@225.Ба ақидаи шумо тибқи гурўҳбандии функсионалӣ ба хароҷоти 

мудофиа кадом хароҷот дохил мешавад? 

$A) Хароҷот оид ба Вазорати мудофиаи ҶТ, Кумитаи ҷолатҷои 

фавқулода ва Кумитаи сарҷадоти давлатӣ; 

$B) Хароҷот оид ба Вазорати мудофиаи ҶТ ва Кумитаи ҷолатҷои 

фавқулода; 



$C) Хароҷот оид ба идоракунии ҷарбӣ, мудофиаи шаҷравандӣ ва 

фаъолияти дигари соҳаҳо и мудофиа; 

$D) Хароҷот оид ба Вазорати мудофиаи ҶТ ва мудофиаи гражданӣ; 

$E) Х ароҷот оид ба идоракуни; 

 

@226.Кадом сол Фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бунёд шудааст? 

$A) 1 уми июни соли 1996; 

$B) 1 уми январи1994; 

$C) 1 уми декабри соли 2001; 

$D) 1 уми январи соли 1997; 

$E) 1 уми марти соли 1997; 

 

@227.Муаян кунед, ки Низоми бучетии давлат аз руи кадом 

аломатҳо муайян мегардад? 

$A) Аз руи сохтор; 

$B) Аз руи касри бучет; 

$C) Аз руи вазъи сиёси; 

$D) Аз руи даромаднокии бучет; 

$E) Азруи беқурбшави; 

 

@228.Хелҳои суғуртаи молу мулк кадомҳоянд? 

$A) Бинохо, иншоотхо, фермаҳо, хонахои истиқоматӣ; 

$B) Фондҳои асосӣ, маводҳои қимматнок,зироат ва чорво; 

$C) Масоҳати кишт, чорвои корӣ, амволи корхона; 

$D) Рамаҳои асосӣ, чорвои Барои бурдоки буда, заминҳои кишт; 



$E) Аз фондҷои асосӣ иборат мебошад; 

 

@229.Низоми андоз кадом вазифаҳоро иҷро мекунад? 

$A) Таъмини рушди иктисодиёт, ё худ боздории чараёни он; 

$B) Тахлили иқтисодии субъектхои хоҷагидори; 

$C) Таъмини холати солимии иктисодиёт; 

$D) Муайян намудани курби пул дар дохил ва хоричи мамлакат; 

$E) Рақобатнокӣ; 

 

@230.Ба фигри шумо Низоми буҷети давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз чанд сатҳ ва аз кадом намуди буҷетҳо иборат аст? 

$A) Аз 2 сатҳ иборат аст.буҷети Ҷумҳурии Ҷумҳурии Тоҷикистону 

буҷети фондҳои мақсадноки давлатӣ ва буҷети маҳалӣ; 

$B) Аз 4 сатҳ иборат аст.буҷети Ҷумҳурии ҶТ, буҷети фондҷои 

мақсадноки давлатӣ, буҷети вилояту шаҷр ва буҷети ноҷия; 

$C) Аз 3 сатҳ иборат аст.буҷети Ҷумҳурии ҶТ, буҷети фондҷои 

мақсадноки давлатӣ ва буҷети шаҷру ноҷия; 

$D) Аз 5 сатҳ иборат аст.буҷети Ҷумҳурии ҶТ, буҷети фондҷои 

мақсадноки давлатӣ, буҷети вилоят, буҷети шаҷр ва буҷети ноҷия; 

$E) Аз1 сатҳ иборат аст.буҷети Ҷумҳурии ҶТ; 

 

@331.Кадом хароҷотҳо дар асоси гурўҳбандии иқтисодии 

хароҷотҳои давлатӣ ба хароҷоти ҷорӣ дохил карда намешаванд? 

$A) Музди мехнат; 

$B) Ҳиссаҷудокуниҷои кордеҳҳон; 

$C) Хароҷот Барои молу хизматҳо; 



$D) Харидории капитали асосӣ; 

$E) Хароҷотҳои кадастри; 

 

@232.Муаян кунед, ки аз кадом манбаҳо касри буҷети давлатӣ 

маблағгузори карда мешаванд? 

$A) Даромад аз хусусигардонии моликияти давлати, даромад аз фуруши 

векселҳои хазинадорӣ ва қарз; 

$B) Маблағи озоди буҷет, даромад аз хусусигардонии моликияти 

давлатӣ; 

$C) Маблағи озоди буҷет, даромад аз хусусигардонии моликияти 

давлатӣ, даромад аз фурўши векселҷои хазинадорӣ ва қарзи барномавии 

Бонки ҷаҷонӣ ва Бонки рушди Осиё; 

$D) Аз манбаъҷои дохилӣ ва манбаъҷои берунӣ иборат мебошад; 

$E) Маблағи озоди буҷет; 

 

@233.Кадом намуди пардохт ба пардохтҳои андозӣ дохил 

намешаванд онро муаян кунед? 

$A) Андоз аз даромади шахсони воқеъӣ; 

$B) Андозҳои иҷтимоӣ; 

$C) Андоз аз фуруш; 

$D) Ҷамъкуниҷои маъмурӣ; 

$E) Хароҷотҳои кадастри; 

 

@234.Кадом мақомот буҷети шаҳрро тасдиқ менамояд онро 

интихоб кунед? 

$A) Маҷлиси вакилони халқ; 



$B) Вазорати молияи ҶТ; 

$C) Раёсати молияи Ҷукумати шаҷр; 

$D) Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ; 

$E) Маблағи озоди буҷет; 

 

@235.Мақомоти идоракунии низоми буҷети ҶТ-ро интихоб кунед? 

$A) Ҷукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$B) Ҷукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати рушди иқтисод ва 

савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Ҷукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки миллии Тоҷикистон; 

$D) Бонки миллии Тоҷикистон ва Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$E) Бонки миллии Тоҷикистон; 

 

@236.Дар кадом соҳахо усули маблағгузории сарикаси истифода 

бурда мешавад интихоб намоед? 

$A) Сохаи маориф; 

$B) Сохаи хоҷагии қишлоқ; 

$C) Сохаи саноат; 

$D) Сохаи тандурустӣ; 

$E) Сохаи саноат Тоҷикистон; 

 

@237.Манбаъҳои маблағгузории муассисаҳои иҷтимоӣ-маданиро 

дар шароити бозор муайян кунед? 



$A) Маблағгузорӣ аз буҷет, маблағҳои махсус, маблағҳои сармоягузорон 

ва грантҳо; 

$B) Маблағгузорӣ аз буҷет, маблағҳои махсус ва грантҳо; 

$C) Маблағгузорӣ аз буҷет, қарз, фоида, маблағҳои махсус ва грантҳо; 

$D) Маблағгузори аз ҷисоби бонкҳои ҷориҷӣ; 

$E) Маблағгузорӣ аз буҷет Тоҷикистон; 

 

@238.Дар иҷрои қисми даромади буҷет шахсони воқеъӣ Андозҳоро 

чӣ гуна пардохт менамоянд ҷавоби дурустро интихоб намоед? 

$A) Бо воситаи агентҳои андоз ва огохномаи андозсупории мақомоти 

андоз; 

$B) Бо воситаи агентҳои андоз; 

$C) Бо воситаи бонкҳои давлатию тиҷоратӣ; 

$D) Бо воситаи ташкилоту корхонаҳо; 

$E) Бо воситаи маблағгузорӣ аз буҷет Тоҷикистон; 

 

@239.Вазни қиёсии воридотҳои андозиро дар сотҳи даромадҳои 

буҷети давлатӣ муайян кунед? 

$A) 80-85%; 

$B) 60-70%; 

$C) 75-80%; 

$D) 40-50%; 

$E) 33-50%; 

 



@240.Ба ақидаи шумо кадом шаҳрвандони ҶТ Ҳуқуқи  гирифтани 

нафақаи синну солро доранд? 

$A) Мардхо баъд аз расидан ба 63 солагӣ ва занхо 58 солагӣ; 

$B) Мардхо баъд аз расидан ба 60 солагӣ ва занхо 55 солагӣ; 

$C) Мардхо баъд аз расидан ба 63 солагӣ, дар сурати доштани собиқаи 

кории на камтар аз 25 сол ва занҷо 58 солагӣ дар сурати доштани 

собиқаи кории на камтар аз 20 сол; 

$D) Мардхо баъд аз расидан ба 80 солагӣ, дар сурати доштани собиқаи 

кории на камтар аз 25 сол ва занхо 62 солагӣ дар сурати доштани 

собиқаи кории на камтар аз 20 сол; 

$E) Мардхо баъд аз расидан ба 25 солагӣ, дар сурати доштани собиқаи 

кории на камтар аз 28 сол ва занхо 62 солагӣ дар сурати доштани 

собиқаи кории на камтар аз 20 сол; 

 

@241.Вобаста ба таносуби даромад ва хароҷотҳо кадом ҳолатҳои 

буҷетро мушоҳида кардан мумкин аст?  

$A) Барзиёдии бучет, камомадии буҷет ва буҷети балансӣ; 

$B) Даромад ва хароҷот; 

$C) Касри буҷетӣ; 

$D) Камомадии бучетӣ; 

$E) Кулли масрафот; 

 

@242.Қисмҳои Буҷети давлатиро ҷудо намоед? 

$A) Даромад ва хароҷот; 

$B) Саноат, кишоварзӣ, савдо, нақлиёт, сохтмон, таъминот, 

коммуникатсия ва нигаҷдории тандурустӣ; 



$C) Дефитисит ва профитсит; 

$D) Тамоми масрафот; 

$E) Тигоҳдории ҳифзи ичтимои; 

 

@243.Принсипҳои қарзгирии давлатиро ҷудо намоед? 

$A) Мўхлатнокӣ, мўзднокӣ ва баргарданда; 

$B) Кутоҳмуҳлат, миёнамўҷлат ва дарозмўхлат; 

$C) Баргарданда ва кўтохмуҷлат; 

$D) Мақсаднокӣ ва дарозмўхлат; 

$E) Танҳо дарозмудат; 

 

@244.Дар раванди буҷетӣ кадом шакли назорати буҷетӣ истифода 

бурда мешаванд? 

$A) Бо се шакл пешакӣ, ҷорӣ ва давомнок; 

$B) Ба ду шакл пешакӣ ва ҷорӣ; 

$C) Бо чор шакл пешакӣ, ҷорӣ, давомнок ва нақшавӣ; 

$D) Назорати буҷетӣ вуҷуд надорад; 

$E) Дар ҳшт шакл истифода бурда мешавад; 

 

@245.Воситаҳои фонди захиравии Президент дар асоси кадом 

ҳуҷҷати расми сарф карда мешавад? 

$A) Бо амри Президент аз тарафи Вазорати молияи ҷумҷури; 

$B) Бо амри Президент аз тарафи Дастгохи Президент; 

$C) Бо қарори Ҷукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 



$D) Бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумхурии 

Тоҷикистон; 

$E) Танҳо бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумхурии 

Тоҷикистон; 

 

@246.Дар маҷалаҳо Сарчашмаҳои барпокунии Фонди 

стабилизатсиони оид ба рушди иқтисод кадомҳоянд? 

$A) Маблаги воситахое, ки дар фонди захиравии макомоти махаллии 

хокимияти давлати бавучуд омадааст; 

$B) Маблағи сарфаи фонди музди моҷонаи субъектхои хочагидори; 

$C) Хиссачудокуни аз фондхои чамъияти ҷудуди макомоти махалли; 

$D) Як кисми маблағи аз накша барзиёдатии бучети махалли; 

$E) Маблағи накшавӣ; 

 

@247.Гуруҳбандии бучетҳо гуфта чиро мефаҳмед? 

$A) Ба сатхҷо чудо кардани даромаду харочот, манбаъхои маблағгузории 

харочоти бучетхо мебошад, ки Барои тартиб додану иҷрои онхо 

истифода бурда мешавад; 

$B) Ба гуруҷҷо чудо кардани даромади буҷет, манбаъхои маблағгузории 

касри буҷетхо мебошад, ки Барои тартиби ичрои хисоботи молияви 

истифода бурда мешавад; 

$C) Ба қисмҷо чудо кардани харочоти буҷетхо, манбаъхои маблағгузории 

касри буҷети фондхои максадноки давлатӣ мебошад, ки Барои тартиб 

додану иҷрои онхо истифода бурда мешавад; 

$D) Ба гуруҳҳо чудо кардани даромаду харочот, манбаъхои 

маблағгузории касри буҷетхо мебошад, ки Барои тартиб додану ичрои 

онхо истифода бурда мешавад; 



$E) Аз гуруҳҳо чудо кардани даромаду харочот; 

 

@248.Фаъолияти қонунан ба тартиб даровардашудаи мақомоти 

ҳокимияти давлати оиди таҳия, барраси, тасдиқ ва иҷроиши 

буҷетҳо кадомаст? 

$A) Ҷараёни буҷет; 

$B) Сиёсати буҷет; 

$C) Паёми буҷет; 

$D) Танзими буҷет; 

$E) Маблағи буҷет; 

 

@249.Муаян кунед,ки дар кадом сатҳо лоиҳаи тартибдодашудаи 

буҷети давлатӣ баррасӣ мешаванд? 

$A) Вазорати молия ҶТ, Ҷукумати ҶТ ва Маҷлиси намояндагони 

маҷлиси Олӣ; 

$B) Вазорати молия ҶТ ва Маҷлиси намояндагони маҷлиси Олӣ; 

$C) Вазорати молия ҶТ, Вазорати рушди иқтисод ва савдо ва Ҷукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Вазорати молияи ҶТ ва Ҷукумати ҶТ; 

$E) Вазорати молияи ҶТ; 

 

@250 Андози танзимкунандаро ҷудо кунед? 

$A) Уммумидавлатӣ; 

$B) Федералӣ; 

$C) Маҳалӣ; 



$D) Минтақавӣ; 

$E) Ноҳия; 

 

@251.Ба бахши иҷтимои кадом соҳаҳо дохил карда мешавад? 

$A) Маориф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ; 

$B) Саноат, кишоварзӣ, савдо, нақлиёт, сохтмон, таъминот, 

коммуникатсия ва нигаҷдории тандурустӣ; 

$C) Саноат, кишоварзӣ, савдо, нақлиёт, сохтмон, таъминот, 

коммуникатсия; 

$D) Соҳаҳо и пешрафти иқтисодиёт; 

$E) Фирма корхона; 

 

@252.Кадом тафтишҳо бо намудҳо бурда мешаванд? 

$A) Ҳакикӣ, хуҷатӣ, мавзўи, комплексӣ, нақшавӣ ва ғайринақшавӣ; 

$B) Ғайринақшавӣ, ногаҷон; 

$C) Ҳақиқӣ, ҳуҷатӣ ва нақшавӣ; 

$D) Ҳақиқӣ, ҳуҷатӣ, нақшавӣ, мавзўи ва ғайринақшавӣ; 

$E) Ҳақиқӣ, ҳуҷатӣ; 

 

@253.Андозҳои ғайримустақим кадомҳоянд? 

$A) Андоз аз арзиши иловашуда; 

$B) Андоз аз фоидаи шахсони ҷуқуқӣ; 

$C) Андоз аз даромади шахсони воқеъӣ; 

$D) Андоз аз амволи ғайриманқул; 

$E) Боҷҳои гумруки; 



 

@254.Даромадҳои фондҳои мақсадноки давлатӣ кадомҳоянд? 

$A) Андозҳои умумидавлатӣ,ки феҳристу меъёри онҳоро қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудааст; 

$B) Маблағҷои бучети давлатӣ; 

$C) Маромад аз фурўши захираву пасАндозҳои давлатӣ, фоизи 

сармоягузории давлатӣ, судӣ (дивидендӣ) саҷмия аз дороии молиявӣ; 

$D) Маромадҷои ғайринақшавӣ ; 

$E) Ҳисоббаробаркунии ҷорӣ; 

 

@255.Кадом гурухи Андозхо ба Андозхои танзимкунанда дохил 

мешавад? 

$A) Умумидавлатӣ; 

$B) Умумидавлатӣ ва маҳалӣ; 

$C) Маҳалӣ; 

$D) Минтақавӣ; 

$E) Нақшаи маҳал; 

 

@256.Фонди мақсаднок гуфта чиро мефахмед? 

$A) Ин воситахое, ки бо мақсадхои алохида равона карда мешаванд; 

$B) Ин фонди ягонаи давлати; 

$C) Ин фонди ҷамъиятии таъминоти аҳоли; 

$D) Ин захираҷои моддӣ ва молиявии давлат; 

$E) Ин фонди маҳал мебошад; 

 



@257.Андоз чист? 

$A) Як кисми маблаги муайянеро меноманд, ки он аз даромади шахсони 

хукуки ва вокеи мутобики конунгузори чудо шуда ба бучети давлат 

пардохта мешавад; 

$B) Як кисми маблаги муайянеро меноманд, ки он аз даромади шахсони 

хукуки ва вокеи чудо шуда ба бучети давлат бо фоизи муайян пардохта 

мешавад; 

$C) Як кисми маблаги муайянеро меноманд, ки он аз фоидаи шахсони 

вокеи мутобики конунгузори чудо шуда ба бучети давлат пардохта 

мешавад; 

$D) Як кисми маблаги муайянеро меноманд, ки он аз даромади шахсони 

хукуки мутобики конунгузори чудо шуда ба бучети давлат пардохта 

мешавад; 

$E) Маблағҳои ғайри накшавӣ мебошад; 

 

@258.Субвенсияро ҷудо намоед? 

$A) Маблагҳои максадноки пўшонидани хароҷотхои буҷетҳои поёнӣ; 

$B) Маблағи мутлақ Барои раёсати молия қудо карда шуда; 

$C) Маблағи қарзҷои кўтоҷмуддати бонкӣ; 

$D) Маблағи қарзҷои байнибуҷетӣ; 

$E) Маблағҳои ғайри нақди дар буҷети маҳал мебошад; 

 

@259.Барои суғуртаи иҷтимои хароҷоти зайл муқаррар карда 

шудааст? 

$A) Таъминоти нафака, кумакпули Барои корношоямии муваккати, 

хамлу вилодат, бо сабаби бекорӣ; 



$B) Таъминоти нафака, корношоямии муваккати, хамлу вилодат; 

$C) Таъминоти нафака, кумакпули аз ташкилотхои байналхалки, хамлу 

вилодат, бо сабаби бекори; 

$D) Таъминоти кори, кумакпули Барои тичорат, кумакпулии дар 

муддати 12 мох бо сабаби бекори; 

$E) Хароҷотҳои ҷорри мебошад; 

 

@260.Асосоҳои қонунии фондҳои мақсаднокро кадом санадҳо 

ташкил менамоянд? 

$A) Конунхои махсуси аз тарафи Мачлиси Оли тасдик карда шуда; 

$B) Конститутсия (Сарконуни) Чумхурии Точикистон; 

$C) Низомнома ва Дастурамалхои аз тарафи Хукумати Чумхурии 

Точикистон тасдик карда шуда; 

$D) Бунёд ва истифодаи ин фондхо бе ягон конун ба рох монда мешавад; 

$E) Қонуни молияи ҶТ; 

 

@261.Баланси пардохт гуфта чиро мефаҳмед? 

$A) Оинаи умумии иқтисодиёти миллӣ аст; 

$B) Шакли ташкилкуни ва ба тартибдарории муносибатхои асъори; 

$C) Шартномаи байналхалки Барои давлатҷои алохида; 

$D) Элементи низоми асъорӣ; 

$E) Шаклҳои моликият; 

 

@262.Зарурияти буҷети давлатӣ дар чист? 

$A) Барои барпокунии хазинаи давлат; 



$B) Барои бо пул таъминкунии ҷамаи соҳаҳо и истеҷсолӣ; 

$C) Барои бо пул таъминкунии соҳаҳо и ғайриистеҷсолӣ; 

$D) Барои таъмини тараққиёти мунтазами ҷамаи минтақаҷо; 

$E) Маблағи накшавӣ; 

 

@263.Кодекси андози ҷумҳурӣ Андозҳои маҳаллии зеринро муқарар 

намудааст? 

$A) Андоз аз соҷибони воситаҷои нақлиёт андоз аз амволи ғайри 

манқул; 

$B) Андози замин; 

$C) Андози иҷтимоӣ андоз аз даромади шахсони воқеӣ; 

$D) Андоз аз фоида; 

$E) Маблағҳои ҷории ғайри накшавӣ; 

 

@264.Низоми буҷети ҶТ аз кадом буҷетҳо иборатанд? 

$A) Буҷети ҷумҷуриявӣ ва буҷетҷои маҳалӣ; 

$B) Буҷетҷои минтақавӣ ва маҳалӣ; 

$C) Буҷетҷои федералӣ, минтақавӣ ва маҳалӣ; 

$D) Буҷети ҷумҷуриявӣ, буҷети фондҷои мақсадноки давлатӣ ва 

буҷетҷои маҳалӣ; 

$E) Даромади буҷет; 

 

@265.Дар асоси кадом меъёрҷои ҳуқуқӣ иҷрои буҷет бевосита 

таъмин мегардад? 



$A) Дар асоси Қонуни ҶТ «Дар бораи Буҷети давлатӣ Барои соли 

навбатии молиявӣ»; 

$B) Дар асоси Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҶТ; 

$C) Дар асоси рўйхати даромаду хароҷоти буҷет; 

$D) Дар асоси гурўҷбандии даромад ва хароҷоти буҷети ҶТ; 

$E) Гуруҳбандии нақшаи буҷет; 

 

@266.Ба хароҷоти чорабиниҳои иҷтимоӣ маданӣ кадом соҳаҳо 

дохил мешаванд? 

$A) Маориф, маданияту фарҷанг, нигаҷдории тандурустӣ ва чорабиниҳо 

и варзишӣ; 

$B) Хоҷагии халқ, маориф, нигаҷдории тандурустӣ, фарҷанг ва варзиш; 

$C) Маориф, маданияту фарҷанг, чорабиниҳо и варзишӣ, нигаҷдории 

тандурустӣ, суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ; 

$D) Мудофия, ҳифзи иқтимоӣ; 

$E) Ҷисоббаробаркунии буҷет; 

 

@267.Шуғли аҳолӣ ҳақ дорад манбаҳои молиявиро бо мақсадҳои 

зайл истифода намояд? 

$A) Нигох доштани хадамоти шуғли ахолии, кумаки молияви Барои 

бекорони бемор, чудо намудани маблаг Барои гузаронидани 

чорабинихои фарханги ва варзиш; 

$B) Нигох доштани хадамоти шуғли ахоли, ёрии молияви Барои тахсил 

дар мактабхои оли, кумаки молияви Барои истирохати коргарон дар 

фарогатгоххо; 



$C) Нигох доштани хадамоти шуғли аҷоли, бозоомузи ва тайёрии 

касбии бекорон, гузаронидани корхои чамъиятии музднок, додани 

ёрдампулихо ба бекорон, ташкили чои кор ба маъюбон ва занхои 

серфарзанд; 

$D) Додани ёрдампулихо ба бекорон, кумакпули Барои занхои 

серфарзанд, кумаки ҷармоҷаи беподош ба оилахои камбизоат, 

гузаронидани намоишгоҷҷои чойхои кори; 

$E) Нигоҳдоштани Дефлиятор; 

 

@268.Хусусияти иқтисодию иҷтимоии буҷет дар он аст, ки? 

$A) Аз буҷет мақомотҳои буҷети молиякунонида мешаванд; 

$B) Аз бучет ба шахрвандон карз дода мешавад; 

$C) Ба бучет шахрвандон андоз пардохт мекунанд; 

$D) Кумакпулӣ ва нафақа аз буҷет пардохт мегардад; 

$E) Аз буҷет гирифта мешавад; 

 

@269.Ба буҷетҳои маҳалли чунин буҷетҳо мансуб мебошанд? 

$A) Буҷети ВМКБ, вилоятхо, шахру нохияхои тобеи марказ, ш.Душанбе ва 

ҷамоати деҷот мансуб мебошанд; 

$B) Буҷети ВМКБ, вилояти Хатлон, вилояти Сугд ва шаҷри Душанбе; 

$C) Бучетишахри Душанбе ва нохияхои тобеи марказ; 

$D) Буҷети ВМКБ, шаҷру ноҷияҷои тобеи марказ; 

$E) Буҷети НТМ; 

 

@270.Буҷети давлатӣ дар шакли Қонуни ҶТ «Дар бораи бучети 

давлатии ҶТ Барои соли навбатии молиявӣ» танҷо аз ҷониби? 



$A) Мачлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумхурии Точикистон кабул 

карда мешавад; 

$B) Президента Ҷумхурии Точикистон кабул карда мешавад; 

$C) Вазорати молия ва дигар сохторхои иктисодии давлатии Ҷумхурии 

Точикистон кабул карда мешавад; 

$D) Бонки Милли, Вазорати молия, Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии 

ҶТ; 

$E) Халқ қабул карда мешавад; 

 

@271.Бучет ҳамчун категорияи иқтисоди чиро ифода менамояд? 

$A) Муносибатҳои молиявии байни давлат ва дигар субъектони иқтисодӣ; 

$B) Маҷмуи муносибатҳои молиявӣ-қарзӣ; 

$C) Маҷмўи муносибатҳои молиявӣ Барои дастгирии чорабиниҳо и 

фарҷангӣ; 

$D) Муносибатҳои молияви байни давлат ва ташкилотҷои байналхалқӣ; 

$E) Муносибати хоҷагии хонавода мебошад; 

 

@272.Хароҷоти буҷет ин? 

$A) Қонеъгардонии талаботи умумидавлатӣ; 

$B) Баргардонии қарзҷои пешина; 

$C) Қонеъгардонии талаботи соҷибкорон; 

$D) Молиякунонии лоиҷаҷои муҷими нақшавӣ; 

$E) Манҳо қонеъ гардонидани талаботи хоҷагии қишлоқ мебошад; 

 



@273.Сохтори макомоти молиявии Ҷумхурии Тоҷикистонро ки 

муайян мекунад? 

$A) Президенти Чумхурии Точикистон ва Мачлиси намояндагони Мачлиси 

Олии ЧумхурииТочикистон; 

$B) Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон; 

$C) Президенти Чумхурии Точикистон; 

$D) Мачлиси вакилони халк; 

$E) Шахсони воқеи муайян мекунад; 

 

@274.Дотатсия чист? 

$A) Кўмаки молиявии беподош Барои хароҷоти ҷорӣ; 

$B) Кувозинати даромаду харочоти бучет; 

$C) Кўмаки молиявии беподош Барои хароҷоти мақсаднок; 

$D) Бакияи пулхои бучет дар охири сол; 

$E) Маблағи пулии баргардонидашуда мебошад; 

 

@275.Андозҳо ба кадом гурўҳҳо тақсим мешаванд? 

$A) Андозҳои умумидавлатӣ ва Андозҳои маҳалӣ; 

$B) Андозҳои умумидавлатӣ ва Андозҳои вобастакардашуда; 

$C) Андозҳои маҳалӣ ва Андозҳои танзимшаванда; 

$D) Андозҳои танзимшаванда ва вобастакардашуда; 

$E) Андоз аз музди маоши коргарон мебошад; 

 

@276.Баъд аз тасдики бучети давлатӣ, чи гуна санадҳои меъёрию 

ҳуқуқӣ кабул карда мешавад? 



$A) Қонун; 

$B) Амр; 

$C) Қарор; 

$D) Фармон; 

$E) Итоат; 

 

@277.Хусусиятҳои ҳукуқи буҷетҳои маҳаллӣро номбар кунед? 

$A) Мачлиси вакилони халкӣ; 

$B) Вазорати молияи ҶТ; 

$C) Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ; 

$D) Ҷукумати ҶТ; 

$E) Вазорати молияи ҶТ, Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ; 

 

@278.Моҳияти буҷети давлатӣ дар чӣ ифода меёбад? 

$A) Моҷияти буҷет дар мафҷуми буҷет ифода меёбад; 

$B) Моҷияти буҷет дар даромади буҷет ифода меёбад; 

$C) Моҷияти буҷет дар хароҷот ифода меёбад; 

$D) Моҷияти буҷет дар даромаду хароҷоти буҷет ифода меёбад; 

$E) дар даромади буҷет ифода меёбад; 

 

@279.Дар ҷараёни таҳияи буҷети давлатӣ кадом намудҳои 

захираҳои буҷетӣ пешбинӣ шудааст? 

$A) Захираҷои буҷетӣ, пулӣ моддӣ ва меҳнатӣ; 

$B) Захираҷои моддӣ, пулӣ ва меҳнатӣ; 



$C) Фонди хароҷоти пешбининашуда, фонди захиравии раисони 

Хукумат ва нақди гардони кассавӣ; 

$D) Фонди эҷтиётии Президенти ҶТ, Фонди хароҷоти пешбининашуда, 

фонди захиравии раисони Хукумат ва нақди гардони кассавӣ; 

$E) Фондҳоии ноҳия; 

 

@280.Даромади вомбарги давлатӣ чӣ хел пардохта мешавад? 

$A) Даромади вомбарги давлатӣ бо фоиз ва ё бурд пардохта мешавад; 

$B) Даромади вомбарги давлатӣ бо қарз пардохта мешавад; 

$C) Даромади вомбарги давлатӣ бо қоғазҷои қимматнок пардохта 

мешавад; 

$D) Даромади вомбарги давлатӣ бо саҷмия пардохта мешавад; 

$E) Даромад аз ҳисоби ашиёи хом; 

 

@281.Функсиҳои қарзи давлатӣ кадомҳоянд? 

$A) Тақсимотӣ, назоратӣ ва танзимӣ; 

$B) Ҷавасмандгардонӣ ва танзимӣ; 

$C) Назоратӣ ва ҷавасмандгардонӣ; 

$D) Танзимӣ ва қарздиҷӣ; 

$E) Ғайри тақсимоти; 

 

@282.Фонди захиравии Президент дар ҳаҷми чанд фоиз барпо 

карда мешавад? 

$A) Дар хачми 2 фоиз даромади ҷории бучети давлати ва грантхо; 

$B) Дар хачми 2 фоиз аз Маҷмуи маҷсулоти дохилии соли молияви; 



$C) Дар хачми 2 фоиз аз маблаги умумии харочотхои бучет; 

$D) Ҳар сол дар ҷаҷми фоизе, ки Мачлиси Оли тасдик менамояд; 

$E) Дар хачми 3 фоиз аз маблаги умумии харочотхои бучет; 

 

@283.Дар ичрои кисми даромади бучет шахсони воқеъӣ Андозҳоро 

чӣ гуна пардохт менамоянд? 

$A) Бо воситаи агентхои андоз ва огохномаи андозсупории мақомоти 

андоз; 

$B) Бо воситаи агентҳои андоз; 

$C) Бо воситаи бонкҳои давлатию тиҷоратӣ; 

$D) Бо воситаи ташкилоту корхонаҳо; 

$E) Бо воситаҳои гардони корхонаҳо; 

 

@284.Ҷараёни буҷетӣ ин? 

$A) Фаъолияти макомоти ичроияи давлати, ва барпонамоии просеси 

бучет оиди тасдик, тахия ва баррасии лоихаи бучетхо, фондхои 

максадноки давлати, ба воситаи санадхои хукуки ба тартиб дароварда 

мешавад; 

$B) Фаъолияти макомоти хокимияти махалли ва дигар иштирокчиёни 

протсеси бучет оиди тахия ва баррасии лоихаи бучетхо, фондхои 

максадноки давлати, хамчунин назорати ичрои бучетхо мебошад, ки ба 

воситаи санадхои маъмури ба тартиб дароварда мешавад; 

$C) Фаъолияти макомоти ичроияи давлати, макомоти хокимияти 

махалли ва дигар иштирокчиёни просеси бучет оиди тахия ва баррасии 

лоихаи бучетхо, фондхои максадноки давлати, тасдик ва ичрои 

$D) Онхо, хамчунин назорати ичрои бучетхо мебошад, ки ба воситаи 

санадхои хукуки ба тартиб дароварда мешавад; 



$E) Фондхои максадноки давлати мебошад; 

 

@285.Бучети давлати аз кисмхои зерин иборат? 

$A) Батанзимдарори ва такрористехсолкуни; 

$B) Хавасмандгардони ва ичтимои; 

$C) Даромад ва харочот; 

$D) Ҷумхурияви ва махалли; 

$E) Маҳалӣ; 

 

@286.Зарурияти бучети давлат? 

$A) Рушди мутаносиби сохахои иктисоди-ичтимои ва минтакави; 

$B) Ҷамъоварии андозхо; 

$C) Нигахдории чорабинихои маъдани-маиши; 

$D) Маҷмуи соҳаҳои иқтисодиёт ва низоми қарзи; 

$E) Ин боҷҳои гумруки мебошад; 

 

@287.Субъекти суғуртаи молу мулк ва шахси кадомҷоянд? 

$A) Шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ; 

$B) Корхонаҷои давлатӣ, ташкилотҷои ҷамъиятӣ, шахсони воқеӣ; 

$C) Корхона ва ташкилотҷои ғайридавлатӣ, корхонаҷои давлатии 

идоравӣ, шахсони воқеӣ; 

$D) Хоҷагиҷои деҷқони, ташкилоти матлубот шахсони алоҷида; 

$E) Хоҷагии натуралӣ; 

 

@288.Хусусиятҳои Ҳуқуқи буҷетҳои маҳаллиро номбар кунед? 



$A) Маҷлиси вакилони халқи; 

$B) Вазорати молияи ҶТ; 

$C) Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ; 

$D) Ҳукумати ҶТ; 

$E) Маҷлиси раиси ноҳя; 

 

@289.Даромадхои бучетхои махалли кадомхоянд? 

$A) Андозхои махалли ва кумаки беподош; 

$B) Даромад аз хисоби сармоягузории хоричи; 

$C) Кумаки фондхои хайрияви ва карзхои бучети; 

$D) Андоз ва пардохтхои ҷумхурияви ва махалли; 

$E) Кумаки маҳал аз ҳисоби раиси ноҳия; 

 

@290.Аз рўи мўҳлат қарзгирии давлати ба кадом қисмҳо ҷудо 

мешавад? 

$A) Кўтоҳмўҳлат, миёнамўҳлат ва дарозмўҳлат; 

$B) Музднокӣ ва мўҳлатнокӣ; 

$C) Мақсаднокӣ ва дарозмўҷлат; 

$D) Баргарданда ва кўтоҷмуҷлат; 

$E) Ғайри мақсаднок; 

 

@291.Касри бучет чист? 

$A) Зиёд будани хароҷоти бучет нисбат ба даромади бучет; 

$B) Зиёд будани даромад нисбат ба хароҷоти буҷет; 

$C) Мувозинатии даромаду хароҷоти буҷет; 



$D) Норасогии даромади буҷет; 

$E) Ин зиёд будани маблағ мебошад; 

 

@292.Қарзи давлати Барои максадҳои зерин истифода мешавад? 

$A) Барои баргардонидани карзхои пеш гирифтаи давлат; 

$B) Барои муътадил намудани муносибатхои сиёси ва иктисоди бо 

давлатхои дигар; 

$C) Барои эхтиёчоти умумии давлат; 

$D) Барои дастгирии соҷибкорон; 

$E) Барои дастгирии аҳоли мебошад; 

 

@293.Муаян намоед, ки Фонди захиравии Президент аз кадом 

манбаъ бунёд карда мешавад? 

$A) Аз хисоби даромади чории бучети давлати ва грантхо; 

$B) Аз хисоби маблаги харочоти бучет Барои идоракуни; 

$C) Аз хисоби Мачмуи махсулоти дохилии соли молияви; 

$D) Аз маблаги андозхои ба бучети давлати ворид мешуда; 

$E) Маблағҳо аз ҳисоби ММД мебошад; 

 

@294.Мақомоти ҳокимияти маҳаллии давлати аз чи иборат аст? 

$A) Дастгоххои Раиси ВМКБ, вилоят, шахри Душанбе, шахр ва нохияхо; 

$B) Комиссияи доими ва муваккати дар назди Мачлиси вакилони халк; 

$C) Ҷамоати шаҳрак ва ҷамоати деҳа; 

$D) Макомоти намояндагии махаллии хокимияти давлати ва макомоти 

ичроияи махаллии хокимияти давлати; 



$E) Вилояти мухтори куҳистони бадахшон; 

 

@295 Бадом соҳаҳо ба бахши иҷтимои дохил мешавад? 

$A) Маориф, тандурустӣ, фарҷанг, варзиш ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли; 

$B) Саноат, кишоварзӣ, савдо, нақлиёт, сохтмон, таъминот, 

коммуникатсия ва нигаҷдории тандурустӣ; 

$C) Саноат, кишоварзӣ, савдо, нақлиёт, сохтмон, таъминот, 

коммуникатсия; 

$D) Соҳаҳо и пешрафти иқтисодиёт; 

$E) Саноати сабук мебошад; 

 

@296.Дар ҶТ Кадом сол Фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бунёд ёфт? 

$A) 1 июни соли 1996; 

$B) 1 январи соли1994; 

$C) 1декабри соли 2001; 

$D) 1 январи соли 1997; 

$E) 6 январи соли 1995; 

 

@297.Вазифахи Низоми андозро ҷудо намоед? 

$A) Таъмини холати солимии иктисодиёт; 

$B) Тахлили иктисодии субъектхои хочагидори; 

$C) Муайян намудани курби пул дар дохил ва хоричи мамлакат; 

$D) Таъмини рушди иктисодиёт, ё худ боздории чараёни он; 

$E) Таъминоти амнияти озуқавори; 

 



@298.Касри бучет дар соли 2015 чанд ҳазор сомони буд? 

$A) 264100 хазор сомони; 

$B) 210500 ҷазор сомонӣ; 

$C) 180000 ҷазор сомонӣ; 

$D) 103000 ҷазор сомонӣ; 

$E) 101000 ҳазлр сомонӣ; 

 

@299.Базаи қонунгузории фаъолияти тамоми фондхои бучетиро 

ҷудо намоед? 

$A) Санадхои меъёрии Вазорати Молия; 

$B) Ҳисоботҳои солона; 

$C) Конун «дар бораи Бучети давлатӣ; 

$D) Омори солона; 

$E) Омори вазорати муҳоҷират; 

 

@300.Муайян кунед, ки аз кадом манбаҳо касри буҷети давлатӣ 

маблағгузори карда мешаванд? 

$A) Даромад аз хусусигардонии моликияти давлатӣ, даромад аз фуруши 

векселҳои хазинадорӣ ва қарз; 

$B) Маблағи озоди буҷет, даромад аз хусусигардонии моликияти 

давлатӣ; 

$C) Маблағи озоди буҷет, даромад аз хусусигардонии моликияти 

давлатӣ, даромад аз фурўши векселҷои хазинадорӣ ва қарзи барномавии 

Бонки ҷаҷонӣ ва Бонки рушди Осиё; 

$D) Аз манбаъҳои дохилӣ ва манбаъҷои берунӣ иборат мебошад; 

$E) Даромад аз муасисаҳои давлати; 


