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@1.Мафҳуми ҳукумат дар кадом маъно фаҳмида мешавад? 

$A) Мафҳуми ҳукумат асосан дар ду маънӣ фаҳмида мешавад: дар маънии 

васеъ ва маънии маҳдуд.Дар маънии васеъ, ки тамоми ҳокимияти давлатиро 

фаро мегирад ва дар маънии маҳдуд, ки фақат яке аз шохаҳои ҳокимияти 

давлатӣ - ҳокимияти иҷроияро дар бар мегирад; 

$B) Мафҳуми ҳукумат асосан дар се маънии шахаҳои ҳокимият фаҳмида 

мешавад: Ҳокимияти қонунбарор, иҷроия ва адолати судӣ; 

$C) Мафҳуми ҳукумат асосан дар як маънӣ фаҳмида мешавад: он ҳам бошад 

дар маънии васеъ, ки тамоми ҳокимияти давлатиро фаро мегирад; 

$D) Мафҳуми ҳукумат асосан дар маънии маҳдуд фаҳмида мешавад, ки фақат 

яке аз шохаҳои ҳокимияти давлатӣ - ҳокимияти иҷроияро дар бар мегирад; 

$Е) Мафҳуми ҳукумат асосан дар маънии ҳокимияти сиёсӣ фаҳмида 

мешавад; 

 

@2.Дар зери мафҳуми ҳукумат асосан чи дар назар дошта мешавад? 

$A) дар зери мафҳуми ҳукумат тамоми субъектҳои идораи ҳокимияти 

давлатӣ, масъулият ва вазифаҳои онҳо дар назар дошта мешавад; 

$B) дар зери мафҳуми ҳукумат субъектҳои алоҳидаи идораи ҳокимияти 

сиёсӣ, фаолият ва роҳу воситаҳои онҳо дар назар дошта мешавад; 



$C) дар зери мафҳуми ҳукумат тамоми субъектҳои ҳокимияти иҷроия, 

масъулият ва вазифаҳои онҳо дар назар дошта мешавад; 

$D) дар зери мафҳуми ҳукумат тамоми субъектҳои ҳокимияти қонунбарор, 

масъулият ва вазифаҳои онҳо дар назар дошта мешавад; 

$Е) дар зери мафҳуми ҳукумат тамоми субъектҳои сиёсии ҳокимияти 

давлатӣ, масъулият ва вазифаҳои онҳо дар назар дошта мешавад; 

 

 

@3.Арасту ҳокимияти давлатиро ба кадом қисмҳо тақсим намуда буд? 

$A) Арасту ҳокимияти давлатиро ба се қисм тақсим менамояд: ҳокимияти 

қонунбарор, маъмурӣ, ба амал баровардани ҳокимияти судӣ; 

$B) Арасту ҳокимияти давлатиро ба се қисм тақсим менамояд: ҳокимияти 

қонунбарор, иҷроия, ва судӣ; 

$C) Арасту ҳокимияти давлатиро ба се қисм тақсим менамояд: ҳокимияти 

қонунбарор, маъмурӣ, ва адолати судӣ; 

$D) Арасту ҳокимияти давлатиро ба се қисм тақсим менамояд: ҳокимияти 

қонунбарор, иҷроия, ба амал баровардани ҳокимияти адолати судӣ; 

$Е) Арасту ҳокимияти давлатиро ба се қисм тақсим менамояд: ҳокимияти 

қонунбарор, маъмурӣ, ба амал баровардани ҳокимияти иттилоотӣ; 

 

@4.Арасту дар зери мафҳуми ҳокимияти маъмурӣ кадом шакли 

ҳокимиятро дар назар дошт? 

$A) Арасту дар зери мафҳуми ҳокимияти маъмурӣ як шохаи идораи 

полисҳоро дар назар дорад; 

$B) Арасту дар зери мафҳуми ҳокимияти маъмурӣ ҳокимияти иҷроияро дар 

назар дорад; 

$C) Арасту дар зери мафҳуми ҳокимияти маъмурӣ ҳокимияти сиёсиро дар 

назар надорад; 

$D) Арасту дар зери мафҳуми ҳокимияти маъмурӣ ҳокимияти далатиро дар 

назар дорад; 

$Е) Арасту дар зери мафҳуми ҳокимияти маъмурӣ тамоми шохаҳои 

ҳокимиятро дар назар дорад; 

 

@5.Ҳокимияти иҷроия барои Арасту чи гуна хосият дошт? 

$A) Ҳокимияти иҷроия барои Арасту хосияти аристократӣ дошт; 

$B) Ҳокимияти иҷроия барои Арасту хосияти монархистӣ дошт; 

$C) Ҳокимияти иҷроия барои Арасту хосияти демократӣ дошт; 

 $D) Ҳокимияти иҷроия барои Арасту хосияти партократӣ дошт; 



 $Е) Ҳокимияти иҷроия барои Арасту хосияти бюрократӣ дошт; 

 

 

 

@6.Принсипи «тақсимоти ҳокимият»-ро нишон диҳед? 

$A) Принсипи «тақсимоти ҳокимият» - баҳамалоқамандии се шакли 

ҳокимият – қонунбарор, иҷроия ва судӣ;тақсими вазифаҳои ин мақомот, 

муайян намудани ҳудудҳои салоҳияти онҳо мебошад; 

$B) Принсипи «тақсимоти ҳокимият» - ҳамкории се шакли ҳокимият – 

қонунбарор, маъмурӣ ва судӣ;тақсими вазифаҳои ин мақомот, муайян 

намудани ҳудудҳои салоҳияти онҳо мебошад; 

$C) Принсипи «тақсимоти ҳокимият» - фаъолияти ҳуқуқии се шакли 

ҳокимият – қонунбарор, иҷроия ва судӣ;тақсими вазифаҳои ин мақомот, 

муайян намудани ҳудудҳои салоҳияти онҳо мебошад; 

$D) Принсипи «тақсимоти ҳокимият» - боҳамвобастагии се шакли ҳокимият 

– қонунбарор, ҷроия ва судӣ;тақсими вазифаҳои ин мақомот, муайян 

намудани ҳудудҳои салоҳияти онҳо мебошад; 

$Е) Принсипи «тақсимоти ҳокимият» - муносибатҳои се шакли ҳокимият – 

қонунбарор, иҷроия ва судӣ;тақсими вазифаҳои ин мақомот, муайян 

намудани салоҳияти вакилони халқӣ мебошад; 

 

@7.Ғояи тақсимоти ҳокимият дар шакли классикӣ бо номи кадом 

муҳақиқ алоқаманд аст? 

$A) Ғояи тақсимоти ҳокимият дар шакли классики он бо номи Ш.Монтеске 

алоқаманд аст; 

$B) Ғояи тақсимоти ҳокимият дар шакли классики он бо номи Арасту 

алоқаманд аст; 

$C) Ғояи тақсимоти ҳокимият дар шакли классики он бо номи Афлотун 

алоқаманд аст; 

$D) Ғояи тақсимоти ҳокимият дар шакли классики он бо номи Макиовели 

алоқаманд аст; 

$Е) Ғояи тақсимоти ҳокимият дар шакли классики он бо номи Вебер 

алоқаманд аст; 

 

@8.Кадом мутафаккир пешниҳод менамояд, ки ҳокимияти ягона ба 

шохаҳои қонунбарор, иҷроия ва судӣ тақсим карда шавад.Онҳо бояд 

салоҳияти баробар дошта, аз ҳамдигар мустақилона амал намоянд.Ҳеҷ яки 

он нисбати дигараш ҳокимияти олӣ дониста намешавад? 



$A) Монтеске; 

$B) Арасту; 

$C) Афлотун; 

$D) Макиавели; 

$Е) Вебер; 

 

@9.Ба андешаи кадом мутафаккир муносибат ба тақсими ҳокимият 

имконият медиҳад, ки ҳокимияти мутлақу истибдодии королҳо ва 

феодалҳо маҳдуд карда шаванд.Гирд омадани тамоми ҳокимият дар дасти як 

нафар боиси сўистифода аз он гардида, бо ғояи озодии шахсият дар зиддият 

қарор мегирад? 

$A) Монтеске; 

$B) Арасту; 

$C) Макиавели; 

$D) Афлотун; 

$Е) Вебер; 

 

@10.Ақида дар бораи он, ки «Ҳар гоҳ ҳокимияти қонунгузорӣ ва иҷроия 

дар симои як шахс ва ё як муассиса муттаҳид гардад, дар он сурат озодӣ аз 

байн меравад, зеро метавон аз он ҳаросид, ки шоҳ ё сенат қонунҳои 

бедодгарона қабул намуда, онҳор обо роҳи бедодгарона татбиқ намояд…» ба 

кадом мутафаккир таълуқ дорад? 

$A) Монтеске; 

$B) Арасту; 

$C) Макиавели; 

$D) Вебер; 

$Е) Афлотун; 

 

 

@11.Ба таври ҳуқуқӣ принсипи «тақсими ҳокимият»-ро бори аввал дар 

куҷо ва баътар дар кадом актҳо таҷассуми худро дарёфтааст? 

$A) Ба таври ҳуқуқӣ принсипи «тақсими ҳокимият» бори аввал дар 

Конститутсияи ИМА соли 1778 ва баъдтар, дар актҳои конститутсионии 

Инқилоби Бузурги франсуз таҷассуми худро дарёфт; 

$B) Ба таври ҳуқуқӣ Принсипи «тақсими ҳокимият» бори аввал дар 

Конститутсияи ИМА соли 1787 ва баъдтар, дар актҳои конститутсионии 

Англия таҷассуми худро дарёфт; 



$C) Ба таври ҳуқуқӣ Принсипи «тақсими ҳокимият» бори аввал дар 

Конститутсияи ИМА соли 1784 ва баъдтар, дар актҳои конститутсионии 

Инқилоби Бузурги октябри рус таҷассуми худро дарёфт; 

$D) Ба таври ҳуқуқӣ Принсипи «тақсими ҳокимият» бори аввал дар соли 

1786 инқилоби Бузурги франсуз таҷассуми худро дарёфт; 

$Е) Ба таври ҳуқуқӣ Принсипи «тақсими ҳокимият» бори аввал дар 

Конститутсияи ИМА соли 1878 таҷассуми худро дарёфт; 

 

@12.Дар кадом моддаи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии 

Тоҷикистон принсипи тақсимоти ҳокимият хусусияти расмӣ гардонида 

шудааст? 

$A) Дар моддаи 9 принсипи тақсимоти ҳокимият расмӣ гардонида шудааст; 

$B) Дар моддаи 6 принсипи тақсимоти ҳокимият расмӣ гардонида шудааст; 

$C) Дар моддаи 19 принсипи тақсимоти ҳокимият расмӣ гардонида шудааст; 

$D) Дар моддаи 7 принсипи тақсимоти ҳокимият расмӣ гардонида шудааст; 

$Е) Дар моддаи 8 принсипи тақсимоти ҳокимият расмӣ гардонида шудааст; 

 

@13.Ба кадом материалист муясар гардид, ки дар асараш принсипи 

тақсимоти ҳокимиятро ҳамаҷониба асоснок намояд? 

$A) Ба материалисти асри ХVII Франсуз Ҷ.Лок муясар гардид, ки дар асараш 

«Дар бораи ҳокимият» принсипи тақсимоти ҳокимиятро ҳамаҷониба 

асоснок гардонад; 

$B) Ба материалисти асри ХVII Амрико Т.Ҷеференсон муясар гардид, ки дар 

асараш «Дар бораи эъломияи истиқлолият» принсипи тақсимоти 

ҳокимиятро ҳамаҷониба асоснок гардонад; 

$C) Ба материалисти асри ХVIII Франсуз Монтескё муясар гардид, ки дар 

асараш «Дар бораи рўҳи қонунҳо» принсипи тақсимоти ҳокимиятро 

ҳамаҷониба асоснок гардонад; 

$D) Ба мутафакири Юнон Арасту муясар гардид, ки дар асараш «Давлат» 

принсипи тақсимоти ҳокимиятро ҳамаҷониба асоснок гардонад; 

$Е) Ба мутафакири Юнон Афлатун муясар гардид, ки принсипи тақсимоти 

ҳокимиятро ҳамаҷониба асоснок гардонад; 

 

@14.Ақида дар бораи он, ки «Ҳокимияти қонунбарор дил ва ҳокимияти 

иҷроия ақли давлат аст» ба кадом мутафакир таълуқ дорад? 

$A) Жан-Жак Руссо; 

$B) Т.Ҷеференсон; 

$C) Монтескё; 



$D) Ҷ.Лок; 

$Е) Арасту; 

 

@15.Дар шароити Тоҷикистони муосир ба сифати парламенти мамлакат 

кадом мақомот фаъолият менамояд? 

$A) Маҷлиси Олӣ; 

$B) Маҷлиси Намояндагон; 

$C) Ҳокимияти қонунбарор; 

$D) Маркази қабули қарор; 

$Е) Маҷлиси Миллӣ; 

 

 

@16.Маҷлиси Олӣ аз чанд палата иборат аст? 

$A) Маҷлиси Олӣ аз ду палата иборат аст, ки онҳо ба нашри қонунҳо ва 

санадҳои дигари меъёрию ҳуқукӣ машғуланд; 

$B) Маҷлиси Олӣ аз як палата иборат аст, ки он ба нашри қонунҳо ва 

санадҳои дигари меъёрию ҳуқукӣ машғуласт; 

$C) Маҷлиси Олӣ аз се палата иборат аст, ки онҳо ба нашри қонунҳо ва 

санадҳои дигари меъёрию ҳуқукӣ машғуланд; 

$D) Маҷлиси Олӣ аз чор палата иборат аст, ки онҳо ба нашри қонунҳо ва 

санадҳои дигари меъёрию ҳуқукӣ машғуланд; 

$Е) Маҷлиси Олӣ аз панҷ палата иборат аст, ки онҳо ба нашри қонунҳо ва 

санадҳои дигари меъёрию ҳуқукӣ машғуланд; 

 

@17.Парламенти дупалатагӣ асосан хоси кадом шакли давлатҳо 

мебошад? 

$A) Дар таҷрибаи мамлакатҳои гуногуни олам парламенти дупалатагӣ 

асосан хоси давлатҳои федеративӣ аст; 

$B) Дар таҷрибаи мамлакатҳои гуногуни олам парламенти дупалатагӣ асосан 

хоси давлатҳои унитарӣ аст; 

$C) Дар таҷрибаи мамлакатҳои гуногуни олам парламенти дупалатагӣ асосан 

хоси давлатҳои конфедеративӣ аст; 

$D) Дар таҷрибаи мамлакатҳои гуногуни олам парламенти дупалатагӣ 

асосан хоси давлатҳои авторитарӣ аст; 

$Е) Дар таҷрибаи мамлакатҳои гуногуни олам парламенти дупалатагӣ асосан 

хоси давлатҳои манархистӣ аст; 

 



@18.Мувофиқи Конститутсия Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

кадом шакли ҳокимият вуҷуд дорад? 

$A) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли ҳокимияти иҷроия ва 

ҳокимияти маҳаллӣ вуҷуд дорад; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли ҳокимияти маҳаллӣ вуҷуд 

дорад; 

$C) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли ҳокимияти қонунбарор 

вуҷуд дорад; 

$D) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли мақомоти судӣ вуҷуд дорад; 

$Е) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли ҳокимияти сиёсӣ вуҷуд 

дорад; 

 

@19.Конститутсия шохаҳои асосии ҳокимияти давлатиро чигуна тасдиқ 

намудааст? 

$A) ҳокимияти қонунбарор, ки дар шакли Маҷлиси Олӣ;- ҳокимияти 

иҷроия, ки дар шакли Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳокимияти 

маҳаллӣ;- мақомоти судӣ, ки дар шакли суди Конститутсионӣ, суди Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва суди Олии иқтисодӣ; 

$B) ҳокимияти қонунбарор, ки дар шакли Маҷлиси намояндагон;- ҳокимияти 

иҷроия, ки дар шакли вазоратҳо ва кумитаҳо;- мақомоти судӣ, ки дар шакли 

судҳо; 

$C) ҳокимияти қонунбарор, ки дар шакли Маҷлиси Миллӣ;- ҳокимияти 

иҷроия, ки дар шакли Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;- мақомоти судӣ, ки 

дар шакли суди Конститутсионӣ, суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) ҳокимияти қонунбарор, ки дар шакли парламент;- ҳокимияти иҷроия, ки 

дар шакли ҳокимияти маҳаллӣ;- мақомоти судӣ, ки дар шакли суди 

Конститутсионӣ; 

$Е) ҳокимияти қонунбарор, ки дар шакли Маҷлиси Миллӣ ва Намояндагон;- 

ҳокимияти иҷроия, ки дар шакли Ҳукумати давлатӣ;- мақомоти судӣ, ки дар 

шакли суди Конститутсионӣ, суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва суди Олии 

иқтисодӣ; 

 

@20.Барои мақомоти қонунбарор - Маҷлиси Олӣ кадом боби 

Конститутсия доираи муайяни салоҳиятҳоро муқаррар кардааст? 

$A) Барои мақомоти қонунбарор - Маҷлиси Олӣ боби 3- юми Конститутсия 

доираи муайяни салоҳиятҳоро муқаррар мекунад; 

$B) Барои мақомоти қонунбарор - Маҷлиси Олӣ боби 4- уми Конститутсия 

доираи муайяни салоҳиятҳоро муқаррар мекунад; 



$C) Барои мақомоти қонунбарор - Маҷлиси Олӣ боби 5- уми Конститутсия 

доираи муайяни салоҳиятҳоро муқаррар мекунад; 

$D) Барои мақомоти қонунбарор - Маҷлиси Олӣ боби 6- уми Конститутсия 

доираи муайяни салоҳиятҳоро муқаррар мекунад; 

$Е) Барои мақомоти қонунбарор - Маҷлиси Олӣ боби 2- юми Конститутсия 

доираи муайяни салоҳиятҳоро муқаррар мекунад; 

 

@21.Фаъолияти Маҷлиси Олиро кадом боби Конститутсия дар бар 

мегирад? 

$A) Фаъолияти Маҷлиси Олиро боби 3- юми Конститутсия дар бар мегирад; 

 $B) Фаъолияти Маҷлиси Олиро боби 2- юми Конститутсия дар бар мегирад; 

$C) Фаъолияти Маҷлиси Олиро боби 1- уми Конститутсия дар бар мегирад; 

$D) Фаъолияти Маҷлиси Олиро боби 4- юми Конститутсия дар бар мегирад; 

$Е) Фаъолияти Маҷлиси Олиро боби 5- юми Конститутсия дар бар мегирад; 

 

@22.Чанд навъи идораи давлат ташаккул ёфтааст, ки хоси тамаддуни 

аврупоӣ ва амрикоӣ мебошанд? 

$A) ду навъ - навъи якум низоми кабинетӣ мебошад, ки аз Англия ва 

Шветсия оғоз гардиданд.Дар он нақши сарвазир барҷаста аст ва он хосияти 

дастаҷамъӣ (коллегиалӣ) дорад.Навъи дуюм – тарҳи президентӣ мебошад, ки 

дар ИМА ва мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ (Чили, Перу, Бразилия) тақвият 

ёфтааст; 

$B) як навъ – тарҳи президентӣ мебошад, ки дар ИМА ва мамлакатҳои 

Америкаи Лотинӣ (Чили, Перу, Бразилия) тақвият ёфтааст; 

$C) ду навъ -навъи якум низоми кабинетӣ мебошад, ки аз Франсия ва Дания 

оғоз гардиданд.Дар он нақши сарвазир барҷаста аст ва он хосияти 

дастаҷамъӣ (коллегиалӣ) дорад.Навъи дуюм – тарҳи президентӣ мебошад, ки 

дар ИМА тақвият ёфтааст; 

$D) як навъ низоми кабинетӣ мебошад, ки аз Англия ва Шветсия оғоз 

гардиданд.Дар он нақши сарвазир барҷаста аст ва он хосияти дастаҷамъӣ 

(коллегиалӣ) дорад; 

$Е) се навъ-навъи якум низоми кабинетӣ мебошад, ки аз Англия ва Шветсия 

оғоз гардиданд.Дар он нақши сарвазир барҷаста аст ва он хосияти 

дастаҷамъӣ (коллегиалӣ) дорад.Навъи дуюм – тарҳи президентӣ мебошад, ки 

дар ИМА ва мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ (Чили, Перу, Бразилия) тақвият 

ёфтааст.Навъи сеюм- тарҳи монархистӣ мебошад, ки аз Англия, Италия ва 

Япония оғоз гардидааст; 

 



@23.Кадом навъи ҳукумат салоҳияти монархро кам ва мақоми 

парламентро афзун менамояд? 

$A) Ҳукумати кабинетӣ салоҳияти монархро кам ва мақоми парламентро 

афзун менамояд; 

$B) Ҳукумати парлементӣ салоҳияти монархро кам ва мақоми парламентро 

афзун менамояд;$C) Ҳукумати нимпрезиденӣ салоҳияти монархро кам ва 

мақоми парламентро афзун менамояд; 

$D) Ҳукумати манархистӣ салоҳияти монархро кам ва мақоми парламентро 

афзун менамояд;$Е) Ҳукумати президентӣ салоҳияти монархро кам ва 

мақоми парламентро афзун менамояд; 

 

@24.Дар низоми идоракунии парламентӣ сарвазир ва кабинети онро 

киҳо интихоб менамоянд? 

$A) Дар низоми идоракунии парламентӣ сарвазир ва кабинети онро аъзоёни 

парламент интихоб менамоянд; 

$B) Дар низоми идоракунии парламентӣ сарвазир ва кабинети онро 

президент таъин менамоянд; 

$C) Дар низоми идоракунии парламентӣ сарвазир ва кабинети онро 

интихобкунандагон интихоб менамоянд; 

$D) Дар низоми идоракунии парламентӣ сарвазир ва кабинети онро 

роҳбарони ҳизбҳои сиёсӣ интихоб менамоянд; 

$Е) Дар низоми идоракунии парламентӣ сарвазир ва кабинети онро аъзоёни 

ҳукуматҳои маҳалӣ интихоб менамоянд; 

 

@25.Кадом қонун раванди таъсис ёфтан, сатҳи фаъолият ва салоҳияти 

палатаҳои Маҷлиси Олии Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагонро 

муқарар менамояд? 

$A) Қонун «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олӣ»; 

$B) Қонун «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон»; 

$C) Қонун «Дар бораи хидмати давлатӣ»; 

$D) Қонун «Дар бораи интихоби президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон»; 

$Е) Қонун «Дар бораи интихоботи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси 

намояндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@26.Фаъолияти Маҷлиси Олӣ тибқи кадом дастурҳо танзим карда 

мешвад? 



$A) Фаъолияти Маҷлиси Олӣ тибқи дастури ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ 

ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим 

карда мешвад; 

$B) Фаъолияти Маҷлиси Олӣ тибқи дастурҳои сарвазир карда мешвад; 

$C) Фаъолияти Маҷлиси Олӣ тибқи дастурҳои Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон танзим карда мешвад; 

$D) Фаъолияти Маҷлиси Олӣ тибқи дастури ҷаласаи Маҷлиси миллӣ танзим 

карда мешвад;$Е) Фаъолияти Маҷлиси Олӣ тибқи дастури ҷаласаи Маҷлиси 

намояндагон танзим карда мешвад; 

 

@27.Кадом боби Конститутсия ба ҳуқуқу озодиҳо ва ба вазифаҳои инсон 

ва шаҳрвандон бахшида шудааст? 

$A) Боби 2- юми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳуқуқу озодиҳо ва 

вазифаҳои инсон ва шаҳрвандон бахшида шудааст; 

$B) Боби 1- юми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳуқуқу озодиҳо ва 

вазифаҳои инсон ва шаҳрвандон бахшида шудааст; 

$C) Боби 3- юми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳуқуқу озодиҳо ва 

вазифаҳои инсон ва шаҳрвандон бахшида шудааст; 

$D) Боби 3- юми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳуқуқу озодиҳо ва 

вазифаҳои инсон ва шаҳрвандон бахшида шудааст; 

$Е) Боби 4- юми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳуқуқу озодиҳо ва 

вазифаҳои инсон ва шаҳрвандон бахшида шудааст; 

 

@28.Кадом моддаи Конститутсия принсипи тақсими ҳокимиятро 

ташкил медиҳад? 

$A) моддаи 9- ум; 

$B) моддаи 8- ум; 

$C) моддаи 7- ум; 

$D) моддаи 1- ум; 

$Е) моддаи 4- ум; 

 

@29.Конститутсия шохаҳои асосии ҳокимияти давлатиро чигуна тасдиқ 

намудааст? 

$A) Ҳокимияти қонунбарор, ки дар шакли Маҷлиси Олӣ алам менамояд;- 

ҳокимияти иҷроия, ки дар шакли Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

ҳокимияти маҳаллӣ вуҷуд дорад;- мақомоти судӣ, ки дар шакли суди 

Конститутсионӣ, суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва суди Олии иқтисодӣ 

амал мекунад; 



$B) Маҷлиси Олӣ;- Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;- суди Конститутсионӣ, 

суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва суди Олии иқтисодӣ; 

$C) Ҳокимияти қабули қарор, ки дар шакли Маҷлиси Миллӣ алам 

менамояд;- ҳокимияти иҷроия, ки дар шакли Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва ҳокимияти маҳаллӣ вуҷуд дорад;- мақомоти судӣ, ки дар 

шакли суди Конститутсионӣ, суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва суди Олии 

иқтисодӣ амал мекунад; 

$D) Ҳокимияти қабули қарор;- ҳокимияти иҷроия;- мақомоти судӣ; 

$Е) Ҳокимияти қонунбарор, ки дар шакли Маҷлиси Олӣ алам менамояд;- 

ҳокимияти иҷроия, ки дар шакли ҳокимияти маҳаллӣ вуҷуд дорад;- 

мақомоти судӣ, ки дар шакли танҳо суди Конститутсионӣ амал мекунад; 

 

@30.Кадом навъи ҷомеа оммаи мардумро ба сифати манбаи ҳокимият 

медонад? 

$A) ҷомеаи демократӣ; 

$B) ҷомеаи шаҳрвандӣ; 

$C) ҷомеаи иттилоотӣ; 

$D) ҷомеаи авторитарӣ; 

$Е) ҷомеаи тоталитарӣ; 

 

@31.Кадом моддаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ифодаи 

тамоми шаклҳои ҳокимияти давлатӣ ва ҷамъиятӣ тавассути иштироки 

одамон ва хоҳиши онҳо дар шакли интихобот ё раъйдиҳӣ ба амал меояд? 

$A) моддаи 6-ум; 

$B) моддаи 5-ум; 

$C) моддаи 4-ум; 

$D) моддаи 3-ум; 

$Е) моддаи 1-ум; 

 

@32.Кадом моддаи Конститутсия имконият медиҳад, ки дар Тоҷикистон 

равияҳо ва мазҳабҳои гуногуни сиёсӣ вуҷуд дошта бошанд ва меъёри асосии 

муносибат ба онҳо он аст, ки фаъолияташон ба рушди Тоҷикистон мусоидат 

намояд? 

$A) моддаи 8-ум; 

$B) моддаи 5-ум; 

$C) моддаи 6-ум; 

$D) моддаи 7-ум; 

$Е) моддаи 4-ум; 



 

@33.Кадом моддаи Конститутсия дар иттиҳодияҳои гуногун аз ҷумла, 

иттиҳодияҳои сиёсӣ муттаҳид гаштани шаҳрвандонро эътироф ва 

эҳтиром менамояд? 

$A) моддаи 28-ум; 

$B) моддаи 24-ум; 

$C) моддаи 18-ум; 

$D) моддаи 13-ум; 

$Е) моддаи 19-ум; 

 

@34.Дар олами мутамаддин кадом системаҳои интихоботӣ мавриди 

истифодаи васеъ қарор гирифтаанд? 

$A) Дар олами мутамаддин асосан 4 системаи интихоботӣ: системаи 

интихоботии мажоритарӣ (аксарият);системаи интихоботии 

мутаносиб;системаи интихоботии омехта;системаи интихоботии 

консенсуалӣ мавриди истифодаи васеъ қарор гирифтаанд; 

$B) Дар олами мутамаддин асосан 3 системаи интихоботӣ: системаи 

интихоботии мажоритарӣ аксарияти нисбӣ;системаи интихоботии 

омехта;системаи интихоботии консенсуалӣ мавриди истифодаи васеъ қарор 

гирифтаанд; 

$C) Дар олами мутамаддин асосан 2 системаи интихоботӣ: системаи 

интихоботии мажоритарӣ;системаи интихоботии мутаносиб; 

$D) Дар олами мутамаддин асосан 4 системаи интихоботӣ: системаи 

интихоботии мажоритарӣ;системаи интихоботии аксарияти нисбӣ;системаи 

интихоботии омехта;системаи интихоботии консенсуалӣ мавриди 

истифодаи васеъ қарор гирифтаанд; 

$Е) Дар олами мутамаддин асосан 4 системаи интихоботӣ: системаи 

интихоботии аксарияти мутлақ;системаи интихоботии мутаносиб;системаи 

интихоботии омехта;системаи интихоботии консенсусӣ мавриди истифодаи 

васеъ қарор гирифтаанд; 

 

@35.Системаҳои интихоботии муосир бештар ба кадом гурўҳи 

принсипҳо такя мекунад? 

$A) ба ду гурўҳи принсипҳо;- принсипи ҳуқуқи интихоботӣ ва принсипи 

ташкили интихобот; 

$B) ба ду гурўҳи принсипҳо;- принсипи сиёсии интихоботӣ ва принсипи 

ташкили интихобот; 



$C) ба ду гурўҳи принсипҳо;- принсипи низоми интихоботӣ ва принсипи 

ташкили интихобот; 

$D) ба ду гурўҳи принсипҳо;- принсипи демократии интихоботӣ ва 

принсипи ташкили интихобот; 

$Е) ба ду гурўҳи принсипҳо;- принсипи ҳуқуқи интихоботӣ ва принсипи 

ташаккули интихобот; 

 

 

@36.Принсипи ташкилии интихоботро муайян намоед? 

$A) интихоботӣ пушида, интихоботи рақобатӣ, интихоботи мусобиқавӣ, 

интихоботи мустақил ва ғайра; 

$B) интихоботӣ пушида, интихоботи рақобатӣ, интихоботи мусобиқавӣ, 

интихоботи озод; 

$C) баробарии интихобот, умумияти интихобот, махфияти интихобот, 

интихоботи озод; 

$D) интихоботӣ пушида, интихоботи махфӣ, интихоботи мусобиқавӣ, 

интихоботи мустақил; 

$Е) интихоботӣ озод, интихоботи рақобатӣ, интихоботи мусобиқавӣ, 

интихоботи мустақил; 

 

@37.Принсипҳои ҳуқуқии интихоботиро нишон диҳед? 

$A) баробарии интихобот, умумияти интихобот, махфияти интихобот, 

интихоботи озод; 

$B) интихоботӣ пушида, интихоботи рақобатӣ, интихоботи мусобиқавӣ, 

интихоботи озод; 

$C) интихоботӣ пушида, интихоботи рақобатӣ, интихоботи мусобиқавӣ, 

интихоботи мустақил ва ғайра; 

$D) интихоботӣ пушида, интихоботи махфӣ, интихоботи мусобиқавӣ, 

интихоботи мустақил; 

$Е) интихоботӣ озод, интихоботи рақобатӣ, интихоботи мусобиқавӣ, 

интихоботи мустақил; 

 

@38.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шакли идораи президентӣ аз кай боз 

истифода мегардад? 

$A) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қабули конститутсияи соли 1994 шакли 

идораи Ҷумҳурии президентӣ муқаррар гардидааст; 

 $B) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қабули конститутсияи соли 1991 шакли 

идораи Ҷумҳурии президентӣ муқаррар гардидааст; 



 $C) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қабули конститутсияи нави соли 2003 

шакли идораи Ҷумҳурии президентӣ муқаррар гардидааст; 

$D) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қабули конститутсияи соли 1991-1994 

шакли идораи Ҷумҳурии президентӣ муқаррар гардидааст; 

$Е) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қабули эъломияи истиқлолияти сиёсӣ 

соли 1991 шакли идораи Ҷумҳурии президентӣ муқаррар гардидааст; 

 

@39.Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути райъдиҳии бевоситаи 

одамон бо риояи принсипҳои асосии ҳуқуқи интихоботӣ бо кадом 

мўҳлат интихоб мегардад? 

$A) бо мўҳлати 7 сол интихоб мегардад; 

$B) бо мўҳлати 6 сол интихоб мегардад; 

$C) бо мўҳлати 5 сол интихоб мегардад; 

$D) бо мўҳлати 8 сол интихоб мегардад; 

$Е) бо мўҳлати 4 сол интихоб мегардад; 

 

@40.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Президент тавассути истифодаи кадом 

системаи интихоботӣ интихоб карда мешавад? 

$A) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Президент тавассути истифодаи системаи 

интихоботии мажоритарӣ интихоб карда мешавад; 

$B) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Президент тавассути истифодаи системаи 

интихоботии омехта интихоб карда мешавад; 

$C) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Президент тавассути истифодаи системаи 

интихоботии консенсуалӣ интихоб карда мешавад; 

$D) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Президент тавассути истифодаи системаи 

интихоботии мутаносиб интихоб карда мешавад; 

$Е) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Президент тавассути истифодаи системаи 

интихоботии аксарияти нисбӣ интихоб карда мешавад; 

 

@41.Ба фаъолият шурўъ кардани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

чи оғоз мегардад? 

$A) Ба фаъолият шурўъ кардани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ёд 

кардани савганд оғоз мегардад; 

$B) Ба фаъолият шурўъ кардани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон оғоз мегардад; 

$C) Ба фаъолият шурўъ кардани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

таъсиси ҳукумат оғоз мегардад; 



$D) Ба фаъолият шурўъ кардани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ғолиб 

омадани интихобот оғоз мегардад; 

$Е) Ба фаъолият шурўъ кардани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

легетими будани он яъне эътирофи омма оғоз мегардад; 

 

@42.Қасами президент дар куҷо баргузор мегардад? 

$A) Он дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон 

баргузор мешавад; 

$B) Он дар ҷаласаи Маҷлиси намояндагон баргузор мешавад; 

$C) Он дар ҷаласаи Маҷлиси миллӣ баргузор мешавад; 

$D) Он дар Қасри миллат баргузор мешавад; 

$Е) Он дар дастгоҳи президент баргузор мешавад; 

 

@43.Матни қасами президентро мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пурра нишон диҳед? 

$A) «Ман, ҳамчун президент савганд ёд мекунам, ки Конститутсия ва 

қонунҳои ҷумҳуриро риоя менамоям, таъмини ҳуқуқ, озодиҳо ва шарафи 

шаҳрвандонро кафолат медиҳам, сарзамин истиқлолияти сиёсию иқтисодӣ 

ва фарҳангии Тоҷикистонро ҳифз мекунам ба халқ содиқона хизмат 

менамоям»; 

$B) «Ман, ҳамчун президент ва роҳбари ҳокимияти иҷроия савганд ёд 

мекунам, ки Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро риоя менамоям, таъмини 

ҳуқуқ, озодиҳо ва шарафи шаҳрвандон ва халқро кафолат медиҳам, сарзамин 

истиқлолияти сиёсию иқтисодӣ ва фарҳангии Тоҷикистонро ҳифз мекунам 

ба халқ содиқона хизмат менамоям»; 

$C) «Ман, ҳамчун сарвари давлат ва президент савганд ёд мекунам, ки 

Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро риоя менамоям, таъмини ҳуқуқ, 

озодиҳо ва шарафи шаҳрвандонро кафолат медиҳам, сарзамин 

истиқлолияти сиёсию иқтисодӣ ва фарҳангии ҷумҳуриро ҳифз мекунам ба 

халқ содиқона хизмат менамоям»; 

$D) «Ман, ҳамчун президенти Тоҷикистон савганд ёд мекунам, ки 

Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро риоя менамоям, таъмини ҳуқуқ, 

озодиҳо ва шарафи шаҳрвандонро кафолат медиҳам, сарзамин 

истиқлолияти сиёсию иқтисодӣ ва фарҳангии ҷумҳуриро ҳифз мекунам ба 

халқ содиқона хизмат менамоям»; 

$Е) «Ман, ҳамчун президенти ҷумҳурӣ савганд ёд мекунам, ки Конститутсия 

ва қонунҳои ҷумҳуриро риоя менамоям, таъмини ҳуқуқ, озодиҳо ва шарафи 



шаҳрвандонро кафолат медиҳам, сарзамин истиқлолияти сиёсию иқтисодӣ 

ва фарҳангии ҷумҳуриро ҳифз мекунам ба халқ содиқона хизмат менамоям»; 

 

@44.Мувофиқи Конститутсия Президент чигуна вазифаҳоро иҷро карда 

наметавонад? 

$A) ҳуқуқи ба соҳибкорӣ машғул шудан ва вакили мақомоти намояндагӣ 

буданро надорад; 

$B) ҳуқуқи ба тиҷорат машғул шудан ва аъзои мақомоти намояндагӣ буданро 

надорад; 

$C) ҳуқуқи ба эҷодкорӣ машғул шудан ва вакили мақомоти намояндагӣ 

буданро надорад;$D) ҳуқуқи ба бекорӣ машғул шудан ва вакили мақомоти 

мардумӣ буданро надорад; 

$Е) ҳуқуқи ба соҳибкорӣ машғул шудан ва вакил буданро надорад; 

 

@45.Муайян намудани самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии 

ҷумҳурӣ салоҳияти кадоме аз инҳо мебошад? 

$A) Президент; 

$B) Сарвазир; 

$C) Маҷлиси миллӣ; 

$D) Маҷлиси намояндагон; 

$Е) Маҷлиси олӣ; 

 

@46.Таъсис ва барҳам додани вазоратҳо ва комитетҳои давлатӣ ба 

салоҳияти кадоме аз инҳо дохил мешавад? 

$A) Президент; 

$B) Сарвазир; 

$C) Маҷлиси миллӣ; 

$D) Маҷлиси намояндагон; 

$Е) Маҷлиси олӣ; 

 

@47.Таъин ва озод намудани сарвазир ва дигар аъзоёни ҳукумат ба 

кадоме аз ин салоҳиятҳо дохил мешавад? 

$A) Президент; 

$B) Парламент; 

$C) Маҷлиси миллӣ; 

$D) Маҷлиси намояндагон; 

$Е) Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон; 

 



@48.Президент бо ризоияти кадом мақомот прокурори генералӣ ва 

муовинони ўро таъин ва озод мекунад? 

$A) Маҷлиси миллӣ;; 

$B) Парламент; 

$C) Суди конститутсионӣ 

$D) Маҷлиси намояндагон; 

$Е) Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон; 

 

@49.Дастгоҳи иҷроияи Президентро кӣ таъсис медиҳад? 

$A) Президент; 

 $B) Сарвазир; 

$C) Раиси Маҷлиси миллӣ; 

$D) Раиси Маҷлиси намояндагон; 

$Е) Раиси Маҷлиси олӣ; 

 

@50.Салоҳияти таъсис ва роҳбарии Шўрои амният ба кӣ меафтад? 

$A) Президент; 

$B) Сарвазир; 

$C) Раиси Маҷлиси миллӣ; 

$D) Раиси Маҷлиси намояндагон; 

$Е) Раиси Маҷлиси олӣ; 

 

@51.Шўрои адлияро кӣ таъсис медиҳад? 

$A) Президент; 

$B) Сарвазир; 

$C) Раиси Маҷлиси миллӣ; 

$D) Раиси Маҷлиси намояндагон; 

$Е) Раиси Маҷлиси олӣ; 

 

@52.Президент бо пешниҳоди кадом мақомот судяҳои Суди ҳарбӣ, 

Судҳои ВМКБ вилоят, шаҳри душанбе, шаҳр ва ноҳия ва судҳои 

иқтисодии ВМКБ, вилоят, шаҳри Душанберо таъин ва озод мекунад? 

$A) Шўрои адлия; 

$B) Парламент; 

$C) Маҷлиси миллӣ; 

$D) Маҷлиси намояндагон; 

$Е) Суди конститутсионӣ; 

 



@53.Дар сурати корношоям будани президент, махсусан ҳангоми ба 

истаъфо рафтан, вафот ва ҳолатҳои дигар вазифаи онро то интихоби 

президенти нав кӣ ба ўҳда мегирад? 

$A) Раиси Маҷлиси миллӣ; 

$B) Сарвазир; 

$C) Роҳбари дасгоҳи иҷроияи президент 

$D) Раиси Маҷлиси намояндагон; 

$Е) Раиси Маҷлиси олӣ; 

 

@54.Дар сурате, ки президент корношоям бошад ва махсусан ҳангоми ба 

истаъфо рафтан, вафот ва ҳолатҳои дигар пас аз чанд вақт интихоботи 

президент ташкил карда мешавад? 

$A) дар давоми се моҳ; 

$B) дар давоми ду моҳ; 

$C) дар давоми як моҳ; 

$D) дар давоми чор моҳ; 

$Е) дар давоми шаш моҳ; 

 

@55.Президент бо кадом кирдорҳояш гунаҳгор дониста мешавад, яъне 

нисбати президент режими импичмент амалӣ гардонида мешавад? 

$A) содир намудани хиёнат ба давлат; 

$B) Президент ҳуқуқҳои дахлнопазирӣ дорад; 

$C) нобоварии омма нисбати ҳукумат; 

$D) қарорҳои сиёсии дохилӣ ва беруниро риоя накардан; 

$Е) ҳангоми зўрӣ ва фишороварӣ нисбати халк; 

 

@56.Дар кадом ҳолат президент аз вазифа дур карда мешавад? 

$A) дар ҳолати содир намудани хиёнат ба давлат-агар ба тарафдории қарори 

пешниҳодшуда аз се ду ҳиссаи овозҳои умумӣ дар маҷлисҳои алоҳидаи 

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дода тавонад он гоҳ президент аз 

вазифа дур карда мешавад;)  

$B) дар ҳолати қарорҳои сиёсии дохилӣ ва беруниро риоя накардан -агар ба 

тарафдории қарори пешниҳодшуда аз се ду ҳиссаи овозҳои умумӣ дар 

маҷлисҳои алоҳидаи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дода тавонад 

он гоҳ президент аз вазифа дур карда мешавад;$C) дар ҳолати нобоварии 

омма нисбати ҳукумат -агар ба тарафдории қарори пешниҳодшуда аз се ду 

ҳиссаи овозҳои умумӣ дар маҷлисҳои алоҳидаи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси 

намояндагон дода тавонад он гоҳ президент аз вазифа дур карда мешавад; 



$D) дар ҳолати зўрӣ ва фишороварӣ нисбати халк -агар ба тарафдории 

қарори пешниҳодшуда аз се ду ҳиссаи овозҳои умумӣ дар маҷлисҳои 

алоҳидаи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дода тавонад он гоҳ 

президент аз вазифа дур карда мешавад; 

$Е) дар ҳолати содир намудани хиёнат ба давлат-агар ба тарафдории қарори 

пешниҳодшуда аз чор се ҳиссаи овозҳои умумӣ дар маҷлисҳои алоҳидаи 

Маҷлиси миллӣ дода тавонад он гоҳ президент аз вазифа дур карда мешавад; 

 

@57.Маҷлиси Олӣ ба сифати чӣ дониста мешавад? 

$A) Маҷлиси Олӣ ба сифати парламенти мамлакат дониста мешавад; 

$B) Маҷлиси Олӣ ба сифати ҳокимияти иҷроия дониста мешавад; 

$C) Маҷлиси Олӣ ба сифати ҳокимияти намояндагӣ дониста мешавад; 

$D) Маҷлиси Олӣ ба сифати маркази қабули қарор дониста мешавад; 

$Е) Маҷлиси Олӣ ба сифати Ҳукумати Ҷуҳурии Тоҷикистон дониста 

мешавад; 

 

@58.Маҷлиси Олӣ аз чанд палата иборат аст? 

$A) Он асосан аз ду палата иборат аст, ки ба нашри қонунҳо ва санадҳои 

дигари меъёрию ҳуқукӣ машғул аст; 

 $B) Он асосан аз се палата иборат аст, ки ба нашри қонунҳо ва санадҳои 

дигари меъёрию ҳуқукӣ машғул аст; 

$C) Он асосан аз панҷ палата иборат аст, ки ба нашри қонунҳо ва санадҳои 

дигари меъёрию ҳуқукӣ машғул аст; 

$D) Он асосан аз чор палата иборат аст, ки ба нашри қонунҳо ва санадҳои 

дигари меъёрию ҳуқукӣ машғул аст; 

$Е) Он асосан аз як палата иборат аст, ки ба нашри қонунҳо ва санадҳои 

дигари меъёрию ҳуқукӣ машғул аст; 

 

@59.Ҷиҳати муҳимро дар фаъолияти Маҷлиси Олӣ ва палатаҳои вай чи 

ташкил медиҳад? 

$A) иҷлосия; 

$B) қабули қарор; 

$C) санад; 

$D) амалӣ намудани қарор; 

$Е) ҳимояи талаботу манфиатҳои одамон; 

 

@60.Маҷлиси намояндагон дар як сол чанд маротиба иҷлосия 

мегузаронад? 



$A) 1 маротиба иҷлосия мегузаронад; 

$B) 3 маротиба иҷлосия мегузаронад; 

$C) 4 маротиба иҷлосия мегузаронад; 

$D) 5 маротиба иҷлосия мегузаронад; 

$Е) 2 маротиба иҷлосия мегузаронад; 

 

@61.Оғоз ва анҷоми иҷлосия Маҷлиси намояндагонро нишон диҳед? 

$A) Он аз рўзи кории аввали моҳи октиябр сар шуда, то рўзи охирони кории 

моҳи июл идома меёбад; 

$B) Он аз рўзи кории аввали моҳи сентябр сар шуда, то рўзи охирони кории 

моҳи июн идома меёбад; 

$C) Он аз рўзи кории аввали сол январ сар шуда, то рўзи охири сол моҳи 

декабр идома меёбад; 

$D) Он аз рўзи кории аввали моҳи ноябр сар шуда, то рўзи охирони кории 

моҳи август идома меёбад; 

$Е) Он аз рўзи кории аввали моҳи октиябр сар шуда, то рўзи охирони кории 

моҳи июн идома меёбад; 

 

@62.Маҷлиси миллӣ дар кадом шакл фаъолият мекунанд? 

$A) иҷлосияи даъватӣ; 

$B) қабули қарор; 

$C) иҷлосия; 

$D) амалӣ намудани қарор; 

$Е) ҳимояи талаботу манфиатҳои одамон; 

 

@63.Иҷлосияи даъватии Маҷлиси миллӣ аз ҷониби кӣ давъат карда 

мешавад? 

$A) Президент; 

$B) Сарвазир; 

$C) Раиси Маҷлиси миллӣ; 

$D) Раиси Маҷлиси намояндагон; 

$Е) Раиси Маҷлиси олӣ; 

 

@64.Мувофиқи нишондоди Конститутсия салоҳияти иҷлосияи Маҷлиси 

миллӣ ва Маҷлиси намояндагон асосан дар доираи чанд масъала пайдо 

мешавад? 

$A) ҳафт масъала; 

$B) шаш масъала; 



$C) панҷ масъала; 

$D) ҳашт масъала; 

$Е) даҳ масъала; 

 

@65.Маоши президент аз ҷониби кадом мақомот таъин карда мешавад? 

$A) аз ҷониби худи иҷлосияи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$B) аз ҷониби Маҷлиси намояндагон; 

$C) аз ҷониби худи Президент; 

$D) аз ҷониби худи Маҷлиси миллӣ; 

$Е) аз ҷониби худи Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон; 

 

@66.Сарфароз гардонидани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

мукофотҳои давлатӣ ва рутбаи ҳарбӣ ба салоҳияти кадоме аз ин 

мақомотҳо дохил аст? 

$A) Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$B) Парламент; 

$C) Маҷлиси миллӣ; 

$D) Маҷлиси намояндагон; 

$Е) Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон; 

 

@67.Кушодашавии аввалин иҷлосияи даъватии Маҷлиси миллиро кӣ 

роҳбарӣ мекунад? 

$A) Аъзои калонсолтарин; 

$B) Сарвазир; 

$C) Президент; 

$D) Раиси Маҷлиси намояндагон; 

$Е) Раиси Маҷлиси олӣ; 

 

@68.Кушодашавии аввалин иҷлосияи Маҷлиси намояндагонро кӣ 

роҳбарӣ мекунад? 

$A) Аъзои калонсолтарин; 

$B) Сарвазир; 

$C) Президент; 

$D) Раиси Маҷлиси миллӣ; 

$Е) Раиси Маҷлиси олӣ; 

 

@69.Ҳар нафар аъзои Маҷлиси миллӣ чанд маротиба ҳақ дорад аъзои он 

гардад? 



$A) 2 маротиба ҳақ дорад; 

$B) 1 маротиба ҳақ дорад; 

$C) 3 маротиба ҳақ дорад; 

 $D) 4 маротиба ҳақ дорад; 

$Е) 5 маротиба ҳақ дорад; 

 

@70.Иҷлосияи даъватии Маҷлиси миллӣ дар кадом сурат хосияти расмӣ 

пайдо мекунад? 

$A) Иҷлосияи Маҷлиси миллӣ дар сурате хосияти расмӣ мегирад, ки аз се ду 

ҳиссаи аъзоён иштирок дошта бошад; 

$B) Иҷлосияи Маҷлиси миллӣ дар сурате хосияти расмӣ мегирад, ки 

аксарияти аъзоён иштирок дошта бошад; 

 $C) Иҷлосияи Маҷлиси миллӣ дар сурате хосияти расмӣ мегирад, ки 

ақалияти аъзоён иштирок дошта бошад; 

$D) Иҷлосияи Маҷлиси миллӣ дар сурате хосияти расмӣ мегирад, ки аз чор 

се ҳиссаи аъзоён иштирок дошта бошад; 

$Е) Иҷлосияи Маҷлиси миллӣ дар сурате хосияти расмӣ мегирад, ки ҳамаи 

аъзоён иштирок дошта бошад; 

 

@71.Иҷлосияи Маҷлиси намояндагон дар кадом сурат хосияти расмӣ 

мегирад? 

$A) Иҷлосияи Маҷлиси миллӣ дар сурате хосияти расмӣ мегирад, ки аз се ду 

ҳиссаи аъзоён иштирок дошта бошад; 

$B) Иҷлосияи Маҷлиси миллӣ дар сурате хосияти расмӣ мегирад, ки 

аксарияти аъзоён иштирок дошта бошад; 

$C) Иҷлосияи Маҷлиси миллӣ дар сурате хосияти расмӣ мегирад, ки 

ақалияти аъзоён иштирок дошта бошад; 

$D) Иҷлосияи Маҷлиси миллӣ дар сурате хосияти расмӣ мегирад, ки аз чор 

се ҳиссаи аъзоён иштирок дошта бошад; 

$Е) Иҷлосияи Маҷлиси миллӣ дар сурате хосияти расмӣ мегирад, ки ҳамаи 

аъзоён иштирок дошта бошад; 

 

@72.Иҷлосияи Маҷлиси миллӣ дар 1 сол чанд маротиба даъват карда 

мешавад? 

$A) на камтар аз 2 маротиба; 

$B) на камтар аз 1 маротиба; 

$C) на камтар аз 3 маротиба; 

$D) на камтар аз 4 маротиба; 



$Е) на камтар аз 5 маротиба; 

 

@73.Таъсис, тағйир ва барҳам додани воҳиди марзию маъмурӣ ба 

салоҳияти кадом мақомот меафтад? 

$A) Маҷлиси миллӣ; 

$B) Президент; 

$C) Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$D) Маҷлиси намояндагон; 

$Е) Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон; 

 

@74.Дар кадом ҳолатҳо раиси Маҷлиси миллӣ вазифаи Президенти 

Ҷумҳури Тоҷикистонро иҷро менамояд? 

$A) Агар президент ба истеъфо равад, бемории вазнини тўлонӣ дошта бошад 

ё ғайри қобили меҳнатӣ дониста шавад; 

$C) дар ҳолати содир нанамудани хиёнат ба давлат; 

$B) Агар президент ба истеъфо равад; 

$D) Агар президент бемории вазнини тўлонӣ дошта бошад; 

$Е) Агар президент ғайри қобили меҳнатӣ дониста шавад; 

 

@75.Дар назди Маҷлиси миллӣ кадом мақомот метавонад, ки вазифаи 

ҳамоҳангсозӣ, фаъолияти мақомоти гуногуни Маҷлиси миллиро иҷро 

кунад? 

$A) Дар назди Маҷлиси миллӣ мақомоти дигар бо номи Шўро вуҷуд дорад, 

ки он вазифаи ҳамоҳангсозӣ, фаъолияти мақомоти гуногуни Маҷлиси 

миллиро иҷро мекунад; 

 $B) Дар назди Маҷлиси миллӣ мақомоти дигар бо номи Комитет вуҷуд 

дорад, ки он вазифаи ҳамоҳангсозӣ, фаъолияти мақомоти гуногуни Маҷлиси 

миллиро иҷро мекунад; 

$C) Дар назди Маҷлиси миллӣ мақомоти дигар бо номи Дастгоҳ вуҷуд дорад, 

ки он вазифаи ҳамоҳангсозӣ, фаъолияти мақомоти гуногуни Маҷлиси 

миллиро иҷро мекунад; 

$D) Дар назди Маҷлиси миллӣ мақомоти дигар бо номи Раёсат вуҷуд дорад, 

ки он вазифаи ҳамоҳангсозӣ, фаъолияти мақомоти гуногуни Маҷлиси 

миллиро иҷро мекунад; 

$Е) Дар назди Маҷлиси миллӣ мақомоти дигар бо номи Сенат вуҷуд дорад, 

ки он вазифаи ҳамоҳангсозӣ, фаъолияти мақомоти гуногуни Маҷлиси 

миллиро иҷро мекунад; 

 



@76.Дар назди Маҷлиси намояндагон кадом мақомот метавонад, ки 

вазифаи ҳамоҳангсозӣ, фаъолияти мақомоти гуногуни Маҷлиси 

намояндагонро иҷро кунад? 

$A) Дар назди Маҷлиси миллӣ мақомоти дигар бо номи Шўро вуҷуд дорад, 

ки он вазифаи ҳамоҳангсозӣ, фаъолияти мақомоти гуногуни Маҷлиси 

намояндагонро иҷро мекунад; 

$B) Дар назди Маҷлиси миллӣ мақомоти дигар бо номи Комитет вуҷуд 

дорад, ки он вазифаи ҳамоҳангсозӣ, фаъолияти мақомоти гуногуни Маҷлиси 

миллиро иҷро мекунад; 

$C) Дар назди Маҷлиси миллӣ мақомоти дигар бо номи Дастгоҳ вуҷуд дорад, 

ки он вазифаи ҳамоҳангсозӣ, фаъолияти мақомоти гуногуни Маҷлиси 

миллиро иҷро мекунад; 

$D) Дар назди Маҷлиси миллӣ мақомоти дигар бо номи Раёсат вуҷуд дорад, 

ки он вазифаи ҳамоҳангсозӣ, фаъолияти мақомоти гуногуни Маҷлиси 

намояндагонро иҷро мекунад; 

$Е) Дар назди Маҷлиси миллӣ мақомоти дигар бо номи Сенат вуҷуд дорад, 

ки он вазифаи ҳамоҳангсозӣ, фаъолияти мақомоти гуногуни Маҷлиси 

миллиро иҷро мекунад; 

 

@77.Таркиби пурраи Шўрои Маҷлиси миллиро нишон диҳед? 

$A) Шўро асосан аз раиси Маҷлиси миллӣ, муовинони вай, раисони 

коммитетҳо ва комиссияҳо таркиб ёфтааст; 

$B) Шўро асосан аз раиси Маҷлиси миллӣ, муовинони вай таркиб ёфтааст; 

$C) Шўро асосан аз раиси Маҷлиси миллӣ, муовинони вай, раисони 

коммитетҳо таркиб ёфтааст; 

$D) Шўро асосан аз раиси Маҷлиси миллӣ таркиб ёфтааст; 

$Е) Шўро асосан аз раиси Маҷлиси миллӣ, муовинони вай, сенатор, раисони 

коммитетҳо ва комиссияҳо таркиб ёфтааст; 

 

@78.Таркиби пурраи Шўрои Маҷлиси Намояндагонро нишон диҳед? 

$A) Шўро асосан аз раиси Маҷлиси намояндагон, муовинони вай, раисони 

коммитетҳо ва комиссияҳо таркиб ёфтааст; 

$C) Шўро асосан аз раиси Маҷлиси Намояндагон, муовинони вай, раисони 

коммитетҳо таркиб ёфтааст; 

$D) Шўро асосан аз раиси Маҷлиси миллӣ таркиб ёфтааст; 

$B) Шўро асосан аз раиси Маҷлиси Намояндагон, муовинони вай таркиб 

ёфтааст; 



$Е) Шўро асосан аз раиси Маҷлиси Намояндагон, муовинони вай, сенатор, 

раисони коммитетҳо ва комиссияҳо таркиб ёфтааст; 

 

@79.Ба замми Шўрои Маҷлиси миллӣ кадом корҳо ворид мегарданд? 

$A) Ба замми он омода намудани лоиҳаи қасрорҳо ва амрҳои Маҷлиси 

миллӣ ва раиси Маҷлиси миллӣ ворид мегарданд; 

 $B) Ба замми он омода намудани лоиҳаи қарорҳо ва амрҳои сарвазир ворид 

мегарданд; 

$C) Ба замми он омода намудани лоиҳаи қарорҳои сиёсӣ ворид мегарданд; 

$D) Ба замми он омода намудани лоиҳаи қасрорҳо ва амрҳои Маҷлиси 

намояндагон ворид мегарданд; 

$Е) Ба замми он омода намудани лоиҳаи қарорҳо ва амрҳои президент ворид 

мегарданд; 

 

@80.Маҷлиси намояндагон ба сифати чи баромад мекунад? 

$A) парламенти касбӣ; 

$B) ҳокимияти иҷроия; 

$C) ҳокимияти қонунбарор; 

$D) Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$Е) Маркази қабули қарор; 

 

@81.Таъсиси Комиссияи марказии интихобот ва райъпурсии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба солоҳияти кадом мақомот меафтад? 

$A) Маҷлиси намояндагон; 

$B) Президент; 

$C) Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$D) Маҷлиси миллӣ; 

$Е) Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон; 

 

@82.Раъйпурсиро кадом мақомот таъин мекунад? 

$A) Маҷлиси намояндагон; 

$B) Президент; 

$C) Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$D) Маҷлиси миллӣ; 

$Е) Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон; 

 

@83.Рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро кадом мақомот тасдиқ 

мекунад? 



$A) Маҷлиси намояндагон; 

$B) Президент; 

$C) Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$D) Маҷлиси миллӣ; 

$Е) Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон; 

 

@84.Асосҳои меъёрӣ дар бораи ҳуқуқ ва фаъолияти Ҳукумати 

Тоҷикистон дар кадом боб ва моддаи Конститутсионии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҷассум ёфтаанд? 

$A) боби 5- уми моддаи 73- 75; 

$B) боби 2- уми моддаи 23- 25; 

$C) боби 3- уми моддаи 33- 35; 

 $D) боби 4- уми моддаи 53- 55; 

$Е) боби 1- уми моддаи 13- 15; 

 

@85.Таркиби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон диҳед? 

$A) аз сарвазир, муовини аввал, муовинон, вазоратҳо (14-то) ва комитетҳои 

давлатӣ (3-то) таркиб ёфтааст; 

$B) аз вазоратҳо (14-то) ва комитетҳои давлатӣ (3-то) таркиб ёфтааст; 

$C) аз сарвазир, муовини аввал, муовинон таркиб ёфтааст; 

$D) аз президент, сарвазир, муовини аввал, муовинон, вазоратҳо (14-то) ва 

комитетҳои давлатӣ (3-то) таркиб ёфтааст; 

$Е) аз президент, раиси маҷлиси олӣ, сарвазир, муовини аввал, муовинон, 

вазоратҳо ва комитетҳои давлатӣ таркиб ёфтааст; 

 

@86.Кадом вазорат доираи салоҳиятҳои хеш идоракунии давлатиро дар 

соҳаи ҳимояи ҳуқуқ, озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳифзи тартиботи 

ҳуқуқӣ, таъмини амнияти ҷамъиятӣ ба амал мебарорад? 

$A) вазорати корҳои дохилӣ; 

$B) вазорати корҳои хориҷӣ; 

$C) вазорати мудофиа; 

$D) вазорати тандурустӣ; 

$Е) вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ; 

 

@87.Кадом вазорат доираи салоҳиятҳои хеш кор карда баромадани 

стратегияи умумии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва амалӣ 

намудани самтҳои он; бо воситаҳои дипломатӣ таъмин намудани 



ҳифзи истиқлолият, бехатарӣ, дахлнопазирии марз ва дигар 

манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғ.Ба амал мебарорад? 

$A) вазорати корҳои хориҷӣ; 

$B) вазорати корҳои дохилӣ; 

$C) вазорати мудофиа; 

$D) вазорати тандурустӣ; 

$Е) вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ; 

 

@88.Кадом вазорат дар доираи салоҳиятҳои хеш риояи қонунгузориро 

дар бораи мудофиа таъмин менамояд, мувофиқи тартиби 

муқарраргардида дар хусуси такмили қонунгузорӣ дар бораи мудофиаи 

кишвар таклифҳоро таҳия ва пешниҳод менамояд;тарбияи ҳарбию 

ватандўстии ҳайати шахсии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро ташкил менамояд;ба мақомоти давлатӣ, воситаҳои 

ахбори умум ва аҳли ҷомеа дар хусуси фаъолияти Қувваҳои Мусаллаҳи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот медиҳад? 

$A) вазорати мудофиа; 

$B) вазорати корҳои хориҷӣ; 

$C) вазорати корҳои дохилӣ; 

$D) вазорати тандурустӣ; 

$Е) вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ; 

 

@89.Кадом вазорат мақоми давлатии ҳокимияти иҷроия мебошад, ки 

сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро амалӣ намуда, иштирок дар 

таъмини ҳуқуқии фаъолияти меъёртаҳиякунии Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;тадқиқи масъалаҳои 

қонунгузорӣ, танзим ва такмили қонунгузорӣ, идора ва ҳамоҳангсозии 

таҳияи асноди меъёрӣ, ки бо мақсадҳои таъмини тариқии мустақили 

давлатдории Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешбурди Феҳрести давлатии 

асноди ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғ.таҳия мешаванд? 

$A) вазорати адлия; 

$B) вазорати корҳои хориҷӣ; 

$C) вазорати мудофиа; 

$D) вазорати корҳои дохилӣ; 

$Е) вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ; 

 

@90.Кадом вазорат дар доираи салоҳиятҳои хеш танзими буҷет;татбиқи 

сиёсати буҷетию молиявӣ, андоз, пулу қарз, нарх ва асъор, 



баамалбарории ягонагии низоми буҷетӣ тавассути сиёсати ягонаи 

иҷтимоию иқтисодӣ, аз ҷумла сиёсати андоз;таъмини мустақилияти 

буҷетҳо (буҷети ҷумҳуриявии Ҷумҳурии Тоҷикистон, буҷети вилояти 

Мухтори Кўҳистони Бадахшон, буҷетҳои воҳидҳои марзию маъмурӣ) 

бо доштани манбаъҳои худии даромад ва ҳуқуқи муайян кардани 

истифодабарӣ ва хароҷоти онҳо? 

$A) вазорати молия; 

$B) вазорати корҳои хориҷӣ; 

$C) вазорати мудофиа; 

$D) вазорати адлия; 

$Е) вазорати корҳои дохилӣ; 

 

@91.Кадом вазорат дар доираи салоҳиятҳои хеш таҳлили вазъи 

иқтисодӣ, муайян намудани принсипҳо ва методҳои танзими соҳаи 

иҷтимоию иқтисодӣ, пешгўии натиҷаҳо ва оқибатҳои 

трансформатсияи иқтисодиёти миллӣ;таҳияи принсипҳо, механизмҳо 

ва шаклҳои татбиқи сиёсати давлатии сохторӣ, саноатӣ, инноватсионӣ 

ва инвеститсионӣ;таҳияи принсипҳои асосии сиёсати иқтисодии 

минтақавӣ, татбиқи стратегияи амнияти иқтисодии мамлакат ва 

таҳияи чорабиниҳо оид ба пешгирии таҳдид ба амнияти иқтисодӣ ва 

ғ.амалӣ менамояд? 

$A) вазорати иқтисод ва савдо; 

$B) вазорати молия; 

$C) вазорати рушди иқтисод ва савдо;вазорати тандурустӣ; 

$D) вазорати энергетика ва саноат; 

 $Е) вазорати нақлиёт ва коммуникатсия; 

 

@92.Шакли асосии фаъолияти ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро чи 

ташкил мекунад? 

$A) маҷлис; 

$B) санад; 

$C) қарор; 

$D) кордонӣ; 

$Е) салоҳиятнокӣ; 

 

@93.Дар кадом ҳолат маҷлисҳои ҳукумат оғоз гардида ба кори худ 

шурўъ мекунад? 



$A) Агар дар маҷлисҳои ҳукуматӣ аз се ду ҳиссаи аъзоёни он иштирок дошта 

бошанд он гоҳ маҷлис оғоз гардида ба кори худ шурўъ мекунад; 

$B) Агар дар маҷлисҳои ҳукуматӣ аксарияти аъзоёни он иштирок дошта 

бошанд он гоҳ маҷлис оғоз гардида ба кори худ шурўъ мекунад; 

$C) Агар дар маҷлисҳои ҳукуматӣ ҳамаи аъзоёни он иштирок дошта бошанд 

он гоҳ маҷлис оғоз гардида ба кори худ шурўъ мекунад; 

$D) Агар дар маҷлисҳои ҳукуматӣ аз чор се ҳиссаи аъзоёни он иштирок 

дошта бошанд он гоҳ маҷлис оғоз гардида ба кори худ шурўъ мекунад; 

$Е) Агар дар маҷлисҳои ҳукуматӣ аз се як ҳиссаи аъзоёни он иштирок дошта 

бошанд он гоҳ маҷлис оғоз гардида ба кори худ шурўъ мекунад; 

 

@94.Тартиби иштироки шахсони дигарро дар маҷлиси ҳукумат ки 

муқаррар мекунад? 

$A) Тартиби иштироки шахсони дигар дар маҷлиси ҳукуматиро худи 

ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мегардонад; 

$B) Тартиби иштироки шахсони дигар дар маҷлиси ҳукуматро Сарвазир 

муқаррар мекунад;$C) Тартиби иштироки шахсони дигар дар маҷлиси 

ҳукуматиро Раиси Маҷлиси олӣ муқаррар мегардонад;$ 

$D) Тартиби иштироки шахсони дигар дар маҷлиси ҳукуматиро аъзоёни 

бавоситаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мегардонад; 

$Е) Тартиби иштироки шахсони дигар дар маҷлиси ҳукуматиро Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мекунад; 

 

@95.Дар кадом шакли маҷлисҳои ҳукумат ба ғайр аз аъзоёни ҳукумат 

шахсони дигар иштирок иштирок карда наметавонанд? 

$A) маҷлисҳои пушида; 

$B) маҷлисҳои кушода; 

$C) маҷлисҳои ғайридаъватӣ; 

$D) маҷлисҳои махфӣ; 

$Е) маҷлисҳои расмӣ; 

 

@96.Раёсати ҳукумати Тоҷикистон чигуна мақомот мебошад? 

$A) Раёсати ҳукумати Тоҷикистон мақомоти машваратӣ мебошад; 

$B) Раёсати ҳукумати Тоҷикистон мақомоти намояндагӣ мебошад; 

$C) Раёсати ҳукумати Тоҷикистон мақомоти давлатӣ мебошад; 

$D) Раёсати ҳукумати Тоҷикистон мақомоти назоратӣ мебошад; 

$Е) Раёсати ҳукумати Тоҷикистон мақомоти олӣ мебошад; 

 



@97.Вазифаи асосии раёсати ҳукумати Тоҷикистонро чи ташкил 

медиҳад? 

$A) омода намудани маҷлисҳои ҳукумат ташкил медиҳад; 

$B) омода намудани ташкили фаъолияти ҳукумат ташкил медиҳад; 

$C) омода намудани мазмуни матни баромади расмии раиси ҳукумат 

ташкил медиҳад; 

$D) омода намудани таҳияи рўзнома ташкил медиҳад; 

$Е) омода намудани санаду фармонҳои ҳукумат ташкил медиҳад; 

 

@98.Қарорҳое, ки раёсати ҳукумат қабул менамоянд чигуна хосият 

дорад? 

$A) қарорҳое, ки раёсати ҳукумат қабул менамоянд, хосияти тавсиявӣ дорад; 

$B) қарорҳое, ки раёсати ҳукумат қабул менамоянд бештар хосияти хидматӣ 

дорад; 

$C) қарорҳое, ки раёсати ҳукумат қабул менамоянд, хосияти ҳатмӣ дорад; 

$D) қарорҳое, ки раёсати ҳукумат қабул менамоянд, хосияти расмӣ ва сиёсӣ 

дорад; 

$Е) қарорҳое, ки раёсати ҳукумат қабул менамоянд, хосияти дурнамоӣ дорад; 

 

@99.Дар Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми махсусро ки соҳиб 

аст? 

$A) Дар Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми махсусро сарвазир соҳиб 

аст; 

$B) Дар Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми махсусро раиси дастгоҳи 

президент соҳиб аст; 

$C) Дар Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми махсусро раиси Маҷлиси 

олӣ соҳиб аст; 

$D) Дар Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми махсусро раиси Маҷлиси 

миллӣ соҳиб аст; 

$Е) Дар Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми махсусро раиси Маҷлиси 

намояндагон соҳиб аст; 

 

@100.Роҳбарӣ ба раёсати ҳукумати Тоҷикистон ба салоҳияти кадоме аз 

ин шахсиятҳо меафтад? 

$A) Сарвазир; 

$B) Президент; 

$C) Раиси Маҷлиси олӣ; 

$D) Раиси Маҷлиси миллӣ; 



$Е) Раиси Маҷлиси намояндагон; 

 

@101.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати муҳимтарини сиёсию ҳуқуқӣ буда 

низоми хоҷагидориро дар давоми чанд сол танзим менамояд? 

$A) дар давоми 1 сол; 

$B) дар давоми 2 сол; 

$C) дар давоми 3 сол; 

$D) дар давоми 4 сол; 

$Е) дар давоми 5 сол; 

 

@102.Лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи буҷети 

давлатии Тоҷикистон»-ро кадом мақомот тартиб медиҳад? 

$A) Лоиҳаи қонуни мазкурро асосан ҳукумат тартиб медиҳад; 

$B) Лоиҳаи қонуни мазкурро асосан Маҷлиси Миллӣ тартиб медиҳад; 

$C) Лоиҳаи қонуни мазкурро асосан Маҷлиси Намояндагон тартиб медиҳад; 

$D) Лоиҳаи қонуни мазкурро асосан Маҷлиси Олӣ тартиб медиҳад; 

$Е) Лоиҳаи қонуни мазкурро асосан раиси ҳукумат тартиб медиҳад; 

 

@103.Ҳукумат дар омода намудани лоиҳаи қонун «Дар бораи буҷети 

давлатии Тоҷикистон» кадом мақомотро истифода менамояд? 

$A) тамоми мақомоти идораро; 

$B) тамоми шохаҳои ҳокимиятро; 

$C) тамоми мақомоти давлатиро; 

$D) тамоми мақомоти қудратиро; 

$Е) тамоми мақомоти роҳбариро; 

 

@104.Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон кай «Дар бораи ташкили 

Ҳукумати Муросои Миллии Девони вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

фармонро ба тасвиб расонид? 

$A) 11 декабри соли 1992; 

$B) 13 декабри соли 1991; 

$C) 9 сентябри соли 1991; 

$D) 10 июни соли 1990; 

$Е) 6 ноябри соли 1989; 

 

@105.Шўрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон кай ба сифати Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон амал менамуд? 



$A) 11 декабри соли 1992; 

$B) 13 декабри соли 1997; 

$C) 9 сентябри соли 1991; 

$D) 10 июни соли 1994; 

$Е) 6 ноябри соли 1994; 

 

 

 

@106.Дар Шўрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон ки 11 декабри соли 

1992 ба сифати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амал дошт чанд 

вазорат фаъолият менамуд? 

$A) 21 вазорат; 

 $B) 14 вазорат; 

$C) 12 вазорат; 

$D) 16 вазорат; 

$Е) 20 вазорат; 

 

@107.Дар Шўрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон ки 11 декабри соли 

1992 ба сифати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амал дошт чанд 

комитетҳои давлатӣ фаъолият менамуд? 

$A) 8- комитетҳои давлатӣ;  

$B) комитетҳои давлатӣ; 

$C) 3- комитетҳои давлатӣ; 

$D) 5- комитетҳои давлатӣ; 

$Е) 9- комитетҳои давлатӣ; 

 

@108.Ба кадом материалисти асри ХVIII Франсуз муясар гардид, ки дар 

асараш «Дар бораи рўҳи қонунҳо» принсипи тақсимоти ҳокимиятро 

асоснок намояд? 

$A) Монтескё; 

$B) Ҷ.Лок; 

$C) М.Вебер; 

$D) Р.Арон; 

$Е) К.Маркс; 

 

@109.Масъалаи савганд ёд кардан, истеъфо ва шунидани Паёми 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кадом иҷлосияи муҳокима 

карда мешавад? 



$A) дар иҷлосияи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$B) дар иҷлосияи Маҷлиси миллӣ; 

$C) дар иҷлосияи Маҷлиси намояндагон; 

$D) дар иҷлосияи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) дар иҷлосияи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон бо 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@110.Масъалаи тасдиқи фармони президент дар бораи ҷорӣ намудани 

ҳолати ҷанг ва вазъияти фавқуллода дар куҷо муҳокима карда мешавад? 

$A) дар иҷлосияи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$B) дар иҷлосияи Маҷлиси миллӣ; 

$C) дар иҷлосияи Маҷлиси намояндагон; 

$D) дар иҷлосияи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) дар иҷлосияи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон бо 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@111.Масъалаи ризоият ва истифодаи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон берун аз ҳудуди он барои иҷрои ўҳдадориҳои 

байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар куҷо муҳокима карда 

мешавад? 

$A) дар иҷлосияи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$B) дар иҷлосияи Маҷлиси миллӣ; 

$C) дар иҷлосияи Маҷлиси намояндагон; 

$D) дар Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) дар иҷлосияи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон бо 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

  

@112.Масъалаи тасдиқи фармони президент дар бораи таъин ва озод 

намудани сарвазир ва аъзоёни ҳукумат дар куҷо муҳокима карда 

мешавад? 

$A) дар иҷлосияи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$B) дар иҷлосияи Маҷлиси миллӣ; 

$C) дар иҷлосияи Маҷлиси намояндагон; 

$D) дар иҷлосияи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) дар иҷлосияи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон бо 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 



@113.Масъалаи сарфароз гардонидани Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо мукофотҳои давлатӣ ва рутбаи ҳарбӣ ба души кадом 

иҷлосия меафтад? 

$A) ба иҷлосияи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$B) ба иҷлосияи Маҷлиси миллӣ; 

$C) ба иҷлосияи Маҷлиси намояндагон; 

$D) ба иҷлосияи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) ба иҷлосияи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон бо 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@114.Масъалаи таъини интихоботи президент ба души кадом иҷлосия 

меафтад? 

$A) ба иҷлосияи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон;миллӣ; 

$B) ба иҷлосияи Маҷлиси 

$C) ба иҷлосияи Маҷлиси намояндагон; 

$D) ба иҷлосияи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) ба иҷлосияи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон бо 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@115.Масъалаи таъсис, тағйир ва барҳам додани воҳиди марзию 

маъмурӣ ба салоҳияти кадом мақомот меафтад? 

$A) Маҷлиси миллӣ; 

$B) Маҷлиси намояндагон; 

$C) Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$D) Ҳукумати ҶТ; 

$Е) Президент; 

 

@116.Бо пешниҳоди ки масъалаи интихоб ва бозхон намудани раис, 

муовинони раис ва судяҳои Суди конститутсионӣ, Суди Олии 

Тоҷикистон, суди Олии Иқтисодӣ ба салоҳияти кадом мақомот 

меафтад? 

$A) бо пешниҳоди Президент ба салоҳияти Маҷлиси миллӣ; 

$B) бо пешниҳоди президент ба салоҳияти Маҷлиси намояндагон; 

$C) бо пешниҳоди президент ба салоҳияти Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси 

намояндагон; 

$D) бо пешниҳоди президент ба салоҳияти ҳукумати ҶТ; 

$Е) бо пешниҳоди Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ба салоҳияти 

Президент; 



 

@117.Масъалаи бекор кардани дахлнопазирии раис, муовинони раис ва 

судияҳои Суди конститутсионӣ, Суди Олии Тоҷикистон, Суди Олии 

иқтисодӣ ва барои таъин ва озод кардани прокурори генералӣ ва муовинони 

ў бо розигӣ ва ба салоҳияти кадоме аз мақомот меафтад? 

$A) Маҷлиси миллӣ; 

$B) Маҷлиси намояндагон; 

$C) Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$D) Ҳукумати ҶТ; 

$Е) Президент; 

 

@118.Агар президент ба истеъфо равад, бемории вазнини тўлонӣ дошта 

бошад ё ғайри қобили меҳнатӣ дониста шавад дар чунин ҳолат раиси 

Маҷлиси миллӣ вазифаи Президенти Ҷумҳури Тоҷикистонро чанд вақт 

иҷро намуда дар ин муддат интихоботи нави президентро роҳбарӣ 

мекунад? 

$A) то 3- моҳ; 

$B) то 2- моҳ; 

$C) то 1- моҳ; 

$D) то 4- моҳ; 

$Е) то 5- моҳ; 

 

@119.Таъсиси комиссияи марказии интихобот ва райъпурсии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва интихоб ва бозхонд намудани раис, муовинони раис ва 

аъзоёни комиссия ба салоҳияти кадоме аз ин мақомот меафтад? 

$A) бо пешниҳоди президент ба салоҳияти Маҷлиси намояндагон; 

$B) бо пешниҳоди Президент ба салоҳияти Маҷлиси миллӣ; 

$C) бо пешниҳоди президент ба салоҳияти Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси 

намояндагон; 

$D) бо пешниҳоди президент ба салоҳияти ҳукумати ҶТ; 

$Е) бо пешниҳоди Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ба салоҳияти 

Президент; 

 

@120.Масъалаи ба муҳокимаи халқ пешниҳод намудани лоиҳаи қонунҳо 

ва масъалаҳои дигари муҳими давлатӣ ва ҷамъиятӣ ба салоҳияти 

кадоме аз ин мақомот меафтад? 

$A) Маҷлиси намояндагон; 

$B) Маҷлиси миллӣ; 



$C) Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$D) Ҳукумати ҶТ; 

$Е) Президент; 

 

@121.Маҷлиси намояндагон барномаҳои иҷтимоӣ, иқтисодиро бо 

пешниҳоди кадом мақомот тасдиқ мекунад? 

$A) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Дастгоҳи Президент; 

$C) Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$D) Маҷлиси миллӣ; 

$Е) Президент; 

 

@122.Масъалаи бо пешниҳоди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

доду гирифти қарзи давлатӣ кадом мақомот ризоият медиҳад? 

$A) Маҷлиси намояндагон; 

$B) Дастгоҳи Президент; 

$C) Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$D) Маҷлиси миллӣ; 

$Е) Ҳокимияти судӣ; 

 

@123.Масъалаи шартномаҳои байналхалқии Ҷумҳурии Точикистонро 

кадом мақомот тасдиқ ва бекор мекунад? 

$A) Маҷлиси намояндагон; 

 $B) Дастгоҳи Президент; 

$C) Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$D) Маҷлиси миллӣ; 

$Е) Ҳокимияти судӣ; 

 

@124.Раъйпурсиро кадом мақомот таъин мекунад? 

$A) Маҷлиси намояндагон; 

$B) Дастгоҳи Президент; 

$C) Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$D) Маҷлиси миллӣ; 

$Е) Комиссияи марказии интихобот; 

 

@125.Масъалаи таъсиси судҳо ба салоҳияти кадоме аз ин мақомот 

меафтад? 

$A) Маҷлиси намояндагон; 



$B) Дастгоҳи Президент; 

$C) Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$D) Маҷлиси миллӣ; 

$Е) Суди конститутсионӣ; 

 

@126.Масъалаи тасдиқи рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Точикистон ба 

салоҳияти кадоме аз ин мақомот меафтад? 

$A) Маҷлиси намояндагон; 

$B) Дастгоҳи Президент; 

$C) Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$D) Маҷлиси миллӣ; 

$Е) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@127.Масъалаи тасдиқи мукофотҳои давлатӣ ба салоҳияти кадоме аз ин 

мақомот меафтад? 

$A) Маҷлиси намояндагон; 

$B) Дастгоҳи Президент; 

$C) Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$D) Маҷлиси миллӣ; 

$Е) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@128.Масъалаи тасдиқи фармонҳои Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро дар бораи таъин намудан ва озод намудани раиси ВМКБ 

ва муовинони ў ба салоҳияти кадоме аз ин мақомот меафтад? 

$A) Маҷлиси намояндагон; 

$B) Дастгоҳи Президент; 

$C) Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$D) Маҷлиси миллӣ; 

$Е) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@129.Масъалаи муқаррар кадани рутбаҳои ҳарбӣ, дипломатӣ ва 

унвонҳои махсус ба салоҳияти кадоме аз ин мақомот меафтад? 

$A) Маҷлиси намояндагон; 

$B) Дастгоҳи Президент; 

$C) Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$D) Маҷлиси миллӣ; 

$Е) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 



@130.Роҳбарии таҳияи ҳуҷҷатҳое, ки барои баррасии Маҷлиси 

намояндагон омода мешавад ба салоҳияти кӣ меафтад? 

$A) Раиси Маҷлиси намояндагон; 

$B) Раиси Дастгоҳи Президент; 

$C) Раиси Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$D) Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$Е) Раиси Маҷлиси миллӣ; 

 

@131.Раисии иҷлосияи Маҷлиси намояндагон ва Шўрои Маҷлиси 

намояндагон ба салоҳияти кӣ меафтад? 

$A) Раиси Маҷлиси намояндагон; 

$B) муовини Раиси Маҷлиси намояндагон; 

$C) муовини аввали Раиси Маҷлиси намояндагон; 

$D) Раиси Шўрои Маҷлиси намояндагон; 

$Е) муовини Шўрои Раиси Маҷлиси намояндагон; 

 

@132.Масъалаи пешниҳоди қонун дар бораи буҷети давлатӣ, қонун дар 

бораи авфро барои тасдиқ ба Президети Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

салоҳияти кӣ меафтад? 

$A) Раиси Маҷлиси намояндагон; 

$B) Раиси Шўрои Маҷлиси намояндагон; 

$C) Раиси Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$D) муовини Раиси Маҷлиси намояндагон; 

$Е) Раиси Маҷлиси миллӣ; 

 

@133.Масъалаи ба тамоми санадҳои маъёрию ҳуқуқиеро, ки Маҷлиси 

намояндагон қабул намудааст ба Маҷлиси миллӣ мефиристад ва ба 

ҳама қарорҳои Маҷлиси намояндагон ва Шўрои Маҷлиси намояндагон 

имзо гузоштан ба салоҳияти кӣ меафтад? 

$A) Раиси Маҷлиси намояндагон;; 

$B) Раиси Шўрои Маҷлиси намояндагон; 

$C) Раиси Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$D) муовини Раиси Маҷлиси намояндагон; 

$Е) Раиси Маҷлиси миллӣ 

 

@134.Маҷлиси намояндагонро дар дохил ва хориҷи кишвар кӣ 

намояндагӣ мекунад ва ба созишномаҳои байнипарламентӣ кӣ имзо 

мегузорад? 



$A) Раиси Маҷлиси намояндагон; 

$B) Раиси Шўрои Маҷлиси намояндагон; 

$C) Раиси Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон; 

$D) муовини Раиси Маҷлиси намояндагон; 

$Е) Раиси Маҷлиси миллӣ; 

 

@135.Асосҳои меъёрӣ дар бораи ҳуқуқ ва фаъолияти сохтор ва таркиби 

ҳукумати Тоҷикистон дар кадом боби Конститутсионии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дар кадом моддаи он таҷассум ёфтаанд? 

$A) дар боби 5- уми Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 73- 

75 таҷассум ёфтаанд; 

$B) дар боби 3- уми Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 33- 

34 таҷассум ёфтаанд; 

$C) дар боби 4- уми Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 63- 

65 таҷассум ёфтаанд; 

$D) дар боби 2- уми Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 77- 

79 таҷассум ёфтаанд; 

$Е) дар боби 1- уми Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 73- 

78 таҷассум ёфтаанд; 

 

@136.Кадом навъи ҳокимият мазмуни васеъ дорад? 

$A) ҳокимият сиёсӣ; 

$B) ҳокимият динӣ; 

$C) ҳокимият оилавӣ; 

$D) ҳокимият иқтисодӣ; 

$Е) ҳокимият давлатӣ; 

 

@137.Принсипи «тақсими ҳокимият» кадом шохаҳои ҳокимиятро фаро 

мегирад? 

$A) тақсими ҳокимият ба шохаҳои қонунбарор, иҷроия ва адолати судӣ; 

$B) ҳокимияти сиёсӣ ва судӣ; 

$C) ҳокимияти қонунгузор; 

$D) ҳокимияти намояндагии бевосита; 

$Е) ҳокимият судӣ; 

 

@138.Донишҳои сиёсии анъанавӣ зарурат ба мавҷудияти ҳокимиятро чӣ 

тавр муайян намудаанд? 



$A) барои ташкили истеҳсолоти ҷамъиятӣ, ки бе итоати аксари одамон ба 

иродаи ягона, барои таъмини умумият ва ягонагии ҷомеа имконнопазир аст;  

$B) барои итоати аксари одамон ба иродаи ягона, барои таъмини умумият ва 

ягонагии ҷомеа; 

$C) барои ташкили истеҳсолоти ҷамъиятӣ, ки бе итоати аксари одамон ба 

иродаи ягона имконпазир аст; 

$D) барои ташкили истеҳсолоти ҷамъиятӣ, барои таъ мини умумият ва 

ягонагии ҷомеа; 

$Е) барои таъмини умумият ва ягонагии ҷомеа муҳим аст; 

 

@139.В.И.Ленин ба масъалаи ҳокимият чӣ тавр муносибат менамуд? 

$A) на гузашт намудан ва на мавқуф гузоштан, падидаест, ки ҳама ҳолати 

инқилобро муайян менамояд; 

$B) муносибати объективона; 

$C) муносибати хайрхоҳона; 

$D) муносибати позитивӣ; 

$Е) воситаи муҳими инқилоби сотсиалистӣ; 

 

@140.Намояндагони асосии ҷараёни биологизми ҳокимиятро номбар 

кунед? 

$A) Марсел, Поз, Дюверже, Жувенел; 

$B) Вебра, Истон; 

$C) Истон, Алмонд;  

$D) Истон, Фукуяма, Поз; 

$Е) Марсел, Вебер, Гумплович; 

 

@141.Кадом муҳаққиқ ҳокимиятро ҳамчун таъсиррасонӣ тавсиф 

намудааст? 

$A) Г.Саймон; 

$B) Маркс; 

$C) Энгелс; 

$D) Пейн; 

$Е) Вебер; 

 

@142.М.Вебер ҳокимиятро чӣ тавр таъриф додаст?  

$A) ҳар гуна имконияте мебошад, ки дар дохили муносибатҳои иҷтимоии 

мазкур, новобаста аз муқовимат, новобаста ба асосҳо ба амалӣ мешавад; 

$B) имконияте мебошад, ки новобаста аз муқовиматҳо ба амалӣ мешавад; 



$C) дар дохили муносибатҳои иҷтимоии мазкур вобаста аз муқовиматҳо 

амалӣ мегардад; $D) имконияте мебошад, ки дар дохили муносибатҳои 

иҷтимоӣ ба амалӣ мешавад; 

$Е) қудратест, ки новобаста аз зиддиятҳо амалӣ мешавад; 

 

@143.Чаро ҳокимиятро ҳар хел маънидод менамоянд? 

$A) вобаста ба дархост ва зарурати иҷтимоӣ;  

$B) вобаста ба талабот, дархост, манфиатҳо ва зарурати ҷамъиятӣ; 

$C) вобаста ба талаботу манфиатҳо; 

$D) вобаста ба талабот ва зарурати ҷамъиятӣ; 

 $Е) вобаста ба талаботи умумиятҳои иҷтимоӣ; 

 

@144.Асосҳои иқтисодии ҳокимиятро нишон диҳед? 

$A) шакли ҳукмрони моликият, ҳаҷми маҳсулоти миллӣ, захираҳои табиии 

аҳамияти стратегидошта, захираи тилло, қимати асъори миллӣ, сатҳи дар 

иқтисодиёт истифода намудани комёбиҳои илмию техникӣ; 

$B) захираҳои табиии аҳамияти стратегидошта, захираи тилло, қимати 

асъори миллӣ, сатҳи дар иқтисодиёт истифода намудани комёбиҳои илмию 

техникӣ; 

$C) шакли ҳукмрони моликият, ҳаҷми маҳсулоти миллӣ, захираҳои табиии 

аҳамияти стратегидошта ва дар иқтисодиёт истифода намудани комёбиҳои 

илмию техникӣ; 

$D) ҳаҷми маҳсулоти миллӣ, захираи тилло, қимати асъори миллӣ, сатҳи дар 

иқтисодиёт истифода намудани комёбиҳои илмӣ; 

$Е) шакли ҳукмрони моликият, захираҳои табии аҳамияти стратегидошта, 

захираи тилло, қимати асъори миллӣ ва ғ. 

 

@145.Асосҳои иҷтимоии ҳокимиятро нишон диҳед. 

$A) манфиатҳо ва талаботҳои умумиятҳои иҷтимоӣ. 

$B) манфиатҳои миллию давлатӣ; 

$C) манфиатҳои умумиятҳои миллию этникӣ; 

$D) талаботҳои рўзафзуни ҷомеа; 

$Е) талаботи нерўҳои сиёсӣ; 

 

@146.Асосҳои ҳуқуқии ҳокимиятро нишон диҳед. 

$A) қонунҳо ва низоми ҳуқуқӣ, санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ; 

$B) қонунҳо ва низоми cиёсию ҳуқуқӣ; 

$C) низоми ҳуқуқӣ, санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ; 



$D) қонунҳо ва санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ; 

$Е) қонунҳо ва санадҳои меъёрии байналхалқӣ. 

 

@147.Асосҳои маъмурию қудратии ҳокимиятро нишон диҳед. 

$A) маҷмўи муассисаҳои ҳокимиятӣ ва дастгоҳи ҳокимият, воҳидҳои асосии 

ҳокимияти қонунбарор, иҷроия, мақомоти бехатарӣ ва амнияти миллӣ; 

$B) маҷмўи муассисаҳои ҳокимиятӣ, воҳидҳои асосии ҳокимияти 

қонунбарор, иҷроия, адолати судӣ; 

$C) маҷмўи воҳидҳои асосии ҳокимияти қонунбарор, иҷроия, мақомоти 

бехатарӣ ва амнияти миллӣ; 

$D) маҷмўи муассисаҳои ҳокимиятӣ ва дастгоҳи ҳокимият, мақомоти 

бехатарӣ ва амнияти миллӣ; 

$Е) муассисаҳои ҳокимиятӣ, воҳидҳои ҳокимияти давлатӣ; 

 

@148.Асосҳои фарҳангию маъмурии ҳокимиятро нишон диҳед. 

$A) низоми ташкилӣ, мураттабсозӣ ва таҳкими иқтидори фарҳангии 

кишвар, воситаҳои гуногуни коммуникатсионӣ;)  

$B) мураттабсозӣ ва таҳкими иқтидори фарҳангии кишвар; 

$C) низоми ташаккул ва таҳкими нерўҳои фарҳангӣ, воситаҳои гуногуни 

коммуникатсионӣ; $D) воситаҳои ташаккул ва инкишофи маданияти сиёсӣ; 

$Е) тавассути воситаҳои коммуникатсионӣ инкишоф додани маданияти 

сиёсӣ. 

 

@149.Захираҳои иқтисодии ҳокимиятро нишон диҳед. 

$A) сиёсати фаъоли сармоягузорӣ ва илмию техникӣ, сиёсати самараноки 

андоз ва гумрук, сиёсати фаъоли иқтисодии хориҷӣ; 

$B) сиёсати самараноки сармоягузории дохилию хориҷӣ ва сиёсати фаъоли 

иқтисодии хориҷӣ; 

$C) баланд бардоштани қурби пули миллӣ, сиёсати самараноки андоз ва 

гумрук, сиёсати фаъоли ҳимояи истеҳсолкунандагони ватанӣ;  

$D) сиёсати фаъоли сармоягузорӣ, сиёсати самараноки андоз ва гумрук; 

$Е) ба амал баровардани сиёсати фаъоли илмию техникӣ, дар истеҳсолот 

бештар ҷорӣ намудани комёбиҳои илм. 

 

@150.Бар зидди ҷараёни биологизм кадом муҳаққиқон мубориза 

бурдаанд? 

$A) Гелорже, Бюрдо, Лапьер; 

$B) Истон, Алмонд; 



$C) Поз, Дюросел; 

$D) Гелорже, Поз; 

$Е) Истон, Алмонд, Вебра. 

 

@151.Захираҳои иҷтимоии ҳокимиятро нишон диҳед. 

$A) амалҳо ва чорабиниҳо баҳри тағйири авзои иҷтимоии 

умумиятҳо.Вазифа, эътибор, сатҳи маълумот, таъминоти иҷтимоӣ, сатҳи 

ҳифзи саломатии умумиятҳои иҷтимоӣ. 

$B) амалҳо ва чорабиниҳо баҳри тағйири авзои иҷтимоии умумиятҳо; 

$C) амалҳо ва чорабиниҳо баҳри тағйири авзои иқтисодии 

умумиятҳо.Таъминоти иҷтимоӣ, ҳифзи саломатии умумиятҳои иҷтимоӣ; 

$D) чорабиниҳо баҳри тағйири авзои умумии инкишофи иҷтимоии ҷомеаи 

муосир.Баланд гаштани эътибор ва сатҳи маълумот ва ҳифзи саломатии 

шаҳрвандон; 

$Е) вазифа, эътибор, сатҳи маълумот, таъминоти иҷтимоӣ, сатҳи ҳифзи 

саломатии умумиятҳои иҷтимоӣ; 

 

@152.Захираҳои фарҳангии ҳокимиятро нишон диҳед. 

$A) низоми донишҳо;низоми мафҳуз доштан ва баҳисобгирии комёбиҳои 

илмию фарҳангӣ, таҳлил ва хулосагирии иттилоот, таъмини плюрализми 

сиёсӣ; 

$B) ба нерўи пешбари ҷомеа табдил ёфтани низоми донишҳои сиёсӣ ва 

гуманитарию фарҳангӣ; 

$C) низоми мафҳуз доштан ва баҳисобгирии музаффариятҳои миллию 

фарҳангӣ, ҷамъ овардани ахбор, таҳлил ва хулосагирии иттилоот;  

$D) ба нерўи пешбари ҷомеа табдил ёфтани низоми донишҳо;низоми 

мафҳуз доштан ва баҳисобгирии музаффариятҳои миллию фарҳангӣ, ҷамъ 

овардани ахбор, таҳлил ва хулосагирии иттилоот, таъмини плюрализм дар 

ВАО; 

$Е) ҷамъ овардани ахбор, таҳлил ва хулосагирии иттилоот, таъмини 

плюрализм дар ВАО. 

 

@153.Унсурҳои таркибии ҳокимиятро муайян намоед. 

$A) манбаъҳо, объект, субъектҳо, асосҳо, нерўҳои қудратӣ, захираҳо, 

вазифаҳо; 

$B) манбаъҳо, захираҳо, вазифаҳо; 

$C) манбаъҳо, объект, субъектҳо, захираҳо, вазифаҳо; 

$D) объект, субъектҳо, захираҳо, вазифаҳо; 



$Е) манбаъҳо, субъектҳо, асосҳо, нерўҳои қудратӣ, вазифаҳо. 

 

@154.Сатҳи алоқамандии одамон ба ҳокимиятро нишон диҳед. 

$A) шахсоне, ки озод нестанд ва ба моҳияту хусусиятҳои ҳокимият сарфаҳм 

намераванд;шахсоне, ки озод нестанд, вале моҳияту хусусиятҳои ҳокимиятро 

мефаҳманд;шахсоне, ки озоданд ва ҳокимиятро амиқ дарк менамоянд. 

$B) шахсоне, ки моҳияту хусусиятҳои ҳокимият сарфаҳм 

намераванд;шахсоне, ки моҳияту хусусиятҳои ҳокимиятро 

мефаҳманд;шахсоне, ки ҳокимиятро амиқ дарк менамоянд; 

$C) шахсоне, ки озод нестанд, вале моҳияту хусусиятҳои ҳокимиятро 

мефаҳманд;шахсоне, ки озоданд ва ҳокимиятро амиқ дарк менамоянд;  

$D) шахсоне, ки озод нестанд ва ба моҳияту хусусиятҳои ҳокимият сарфаҳм 

намераванд;шахсоне, ки озоданд ва ҳокимиятро амиқ дарк менамоянд; 

$Е) шахсоне, ки озод нестанд ва ба моҳияту хусусиятҳои ҳокимият сарфаҳм 

намераванд;шахсоне, ки озод нестанд, вале моҳияту хусусиятҳои ҳокимиятро 

мефаҳманд; 

 

@155.Сатҳи баамалоии ҳокимияти намояндагиро тавсиф намоед. 

$A) ҳокимияти намояндагӣ аз «боло» ва ҳокимияти намояндагӣ аз «поён»; 

$B) ҳокимияти намояндагӣ дар парламент; 

$C) ҳокимияти намояндагӣ аз «поён»; 

$D) ҳокимияти намояндагӣ аз «боло»; 

$Е) ҳокимияти намояндагӣ дар ташкилотҳои сиёсӣ. 

 

@156.Хусусиятҳои асосии ҳокимияти сиёсиро нишон диҳед. 

$A) озодона истифода намудани қувва ва воситаҳои дигари ҳукмронӣ дар 

ҳудудҳои кишвар;волоият, ҳатмӣ будани қарорҳои он барои тамоми 

шаклҳои дигари ҳокимият;расмӣ будан, яъне, умумӣ ва бешахс будани 

ҳокимият, аз номи тамоми ҷомеа ба тамоми шаҳрвандон бо ёрии қонун 

муроҷиат намудан;мавҷудияти маркази ягонаи қабули қарор;гуногуни 

захираҳо; 

 $B) волоият, ҳатмӣ будани қарорҳои он барои тамоми шаклҳои дигари 

ҳокимият;расмӣ будан, яъне, умумӣ ва бешахс будани ҳокимият, аз номи 

тамоми ҷомеа ба тамоми шаҳрвандон бо ёрии қонун муроҷиат 

намудан;мавҷудияти маркази ягонаи қабули қарор;гуногуни захираҳо; 

$C) озодона истифода намудани қувва ва воситаҳои дигари ҳукмронӣ дар 

ҳудудҳои кишвар;волоият, ҳатмӣ будани қарорҳои он барои тамоми 

шаклҳои дигари ҳокимият;расмӣ будан, яъне, умумӣ ва бешахс будани 



ҳокимият, аз номи тамоми ҷомеа ба тамоми шаҳрвандон бо ёрии қонун 

муроҷиат намудан; 

$D) озодона истифода намудани қувва ва воситаҳои дигари ҳукмронӣ дар 

ҳудудҳои кишвар;расмӣ будан, яъне, умумӣ ва бешахс будани ҳокимият, аз 

номи тамоми ҷомеа ба тамоми шаҳрвандон бо ёрии қонун муроҷиат 

намудан;мавҷудияти маркази ягонаи қабули қарор; 

$Е) озодона истифода намудани қувва ва воситаҳои дигари ҳукмронӣ дар 

ҳудудҳои кишвар;волоият, ҳатмӣ будани қарорҳои он барои тамоми 

шаклҳои дигари ҳокимият;гуногуни захираҳо. 

 

@157.Шаклҳои асосии ҳокимияти умумиятҳои иҷтимоиро номбар 

намоед. 

$A) аристократия, плутократия, демократия, теократия, партократия, 

бюрократия; 

$B) плутократия, теократия, партократия, бюрократия; 

$C) аристократия, демократия, партократия, бюрократия;  

$D) аристократия, плутократия, демократия, теократия; 

$Е) аристократия, демократия, теократия, партократия, бюрократия, 

демагогия, технократия. 

 

@158.Меъёрҳои асосии самаранокии ҳокимияти сиёсӣ кадомҳоянд?  

$A) самаранокии таркиботи «амудӣ» ва «уфуқӣ», назоратнамоӣ, муҷозот; 

$B) риояи муҷозот ва тамоми ҳолатҳои назоратнамоӣ; 

$C) истифодаи методҳои боваркунонӣ, маҷбурнамоӣ ва таъмини риояи он; 

$D) истифодаи саривақтии муҷозот; 

$Е) муҷозотро ҳолати канора донистан. 

 

@159.Мафҳуми «қонунӣ будани ҳокимият» чиро ифода менамояд?  

$A) эътирофи ҷамъиятии ҳокимият ва иштироки сиёсии озод; 

$B) озодона фаъолият доштани ҳокимият; 

$C) расмӣ будани ҳокимият; 

$D) дар заминаи санадҳои ҳуқуқӣ ташкил намудани ҳокимияти давлатӣ; 

$Е) ҳокимияти давлатӣ ғайриқонунӣ буда наметавонад. 

 

@160.Мафҳуми «делегитимӣ» чиро ифода менамояд?  

$A) нобоварӣ ба сиёсати воқеӣ ва ҳокимият; 

$B) зиддиятҳо дар мақомоти иҷроияи ҳокимият; 

$C) ҳокимияти ғайрирасмӣ; 



$D) нобоварӣ ба мақомоти қонунбарор; 

$Е) ҳокимияти расмии сиёсӣ. 

 

@161.Арасту дар кадом асараш инcонро моҳиятан мавҷудоти сиёсӣ 

меномад? 

$A) дар «Сиёсат»; 

 $B) дар «Политияи афиниягӣ» ; 

$C) Дар «Давлат»; 

$D) дар «Қонунҳо»; 

$Е) дар «Синфи ҳоким»; 

 

@162.Арасту сохти сиёсии ҷомеаро чӣ тавр нишон додааст? 

$A) ҳокимияти қонунбарор, маъмурӣ ва судӣ; 

$B) ҳокимияти иҷроия, маъмурӣ, судӣ; 

$C) ҳокимияти маъмурӣ, машваратӣ, иҷроия; 

$D)машваратӣ, маслиҳатӣ ва иҷрокунанда; 

$Е)ҳокимияти қонунбарор, иҷроия, машваратӣ; 

 

@163.М.Вебер ҳокимиятро чӣ тавр таъриф додаст?  

$A) ҳокимият қудратест ки новобаста аз зиддиятҳо амалӣ мешаванд; 

$B) ҳокимият имконияте мебошад, ки новобаста аз муқовиматҳо ба амал 

бароварда мешавад;$C) ҳокимият дохили муносибатҳои иҷтимоии мазкур 

вобаста аз муқовиматҳо амалӣ мегардад;  

$D) ҳокимият ҳар гуна имконияте мебошад, ки дар дохили муносибатҳои 

иҷтимоии мазкур, новобаста аз муқовимат, новобаста ба асосҳо ба амал 

бароварда мешавад; 

 $Е) ҳокимият имконияте мебошад, ки дар дохили муносибатҳои иҷтимоӣ ба 

амал бароварда мешавад; 

 

@164.Чаро ҳокимиятро ҳар хел маънидод менамоянд? 

$A) вобаста ба талабот ва зарурати ҷамъиятӣ; 

$B) вобаста ба талабот, дархост, манфиатҳо ва зарурати ҷамъиятӣ; 

$C) вобаста ба дархост ва манфиатҳои ҷамъиятӣ ва зарурати таърихӣ;  

$D) вобаста ба талаботу манфиатҳо; 

$Е) вобаста ба талаботи умумиятҳои иҷтимоӣ; 

 

@165. Асосҳои иқтисодии ҳокимиятро нишон диҳед . 



$A) захираҳои табиии аҳамияти стратегидошта, захираи тилло, қимати 

асъори миллӣ, сатҳи дар иқтисодиёт истифода намудани комёбиҳои илмию 

техникӣ; 

$B) шакли ҳукмрони моликият, ҳаҷми маҳсулоти миллӣ, захираҳои табиии 

аҳамияти стратегидошта ва дар иқтисодиёт истифода намудани комёбиҳои 

илмию техникӣ; 

$C) шакли ҳукмрони моликият, ҳаҷми маҳсулоти миллӣ, захираҳои табиии 

аҳамияти стратегидошта, захираи тилло, қимати асъори миллӣ, сатҳи дар 

иқтисодиёт истифода намудани комёбиҳои илмию техникӣ;  

$D) ҳаҷми маҳсулоти миллӣ, захираи тилло, қимати асъори миллӣ, сатҳи дар 

иқтисодиёт истифода намудани комёбиҳои илмӣ; 

$Е) шакли ҳукмрони моликият, захираҳои табии аҳамияти стратегидошта, 

захираи тилло, қимати асъори миллӣ ва u.; 

 

@166.Асосҳои иҷтимоии ҳокимиятро нишон диҳед !. 

$A) манфиатҳои умумиятҳои миллию этникӣ;  

$B) манфиатҳои миллию давлатӣ; 

$C) талаботи нерeҳои сиёсӣ; 

$D) талаботҳои рeзафзуни ҷомеа; 

$Е) манфиатҳо ва талаботҳои умумиятҳои иҷтимоӣ; 

 

@167.Асосҳои ҳуқуқии ҳокимиятро нишон диҳед !. 

$A) қонунҳо ва санадҳои меъёрии байналхалқӣ; 

$B) қонунҳо ва низоми cиёсию ҳуқуқӣ; 

$C) низоми ҳуқуқӣ, санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ; 

$D) қонунҳо ва санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ; 

$Е) қонунҳо ва низоми ҳуқуқӣ, санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ; 

 

@168.Асосҳои маъмурию қудратии ҳокимиятро нишон диҳед !. 

$A) маҷмeи воҳидҳои асосии ҳокимияти қонунбарор, иҷроия, мақомоти 

бехатарӣ ва амнияти миллӣ; 

$B) маҷмeи муассисаҳои ҳокимиятӣ, воҳидҳои асосии ҳокимияти 

қонунбарор, иҷроия, адолати судӣ; 

$C) маҷмeи муассисаҳои ҳокимиятӣ ва дастгоҳи ҳокимият, воҳидҳои асосии 

ҳокимияти қонунбарор, иҷроия, мақомоти бехатарӣ ва амнияти миллӣ;  

$D) маҷмeи муассисаҳои ҳокимиятӣ ва дастгоҳи ҳокимият, мақомоти 

бехатарӣ ва амнияти миллӣ; 

$Е) муассисаҳои ҳокимиятӣ, воҳидҳои ҳокимияти давлатӣ; 



 

@169.Асосҳои фарҳангию маъмурии ҳокимиятро нишон диҳед !. 

$A) низоми ташаккул ва таҳкими нерeҳои фарҳангӣ, воситаҳои гуногуни 

коммуникатсионӣ;  

$B) низоми ташкилӣ, мураттабсозӣ ва таҳкими иқтидори фарҳангии кишвар, 

воситаҳои гуногуни коммуникатсионӣ; 

 $C) мураттабсозӣ ва таҳкими иқтидори фарҳангии кишвар; 

$D) воситаҳои ташаккул ва инкишофи маданияти сиёсӣ; 

$Е) тавассути воситаҳои коммуникатсионӣ инкишоф додани маданияти 

сиёсӣ; 

 

@170.Захираҳои иқтисодии ҳокимиятро нишон диҳед !. 

$A) сиёсати самараноки сармоягузории дохилию хориҷӣ ва сиёсати фаъоли 

иқтисодии хориҷӣ; 

$B) сиёсати фаъоли сармоягузорӣ, сиёсати самараноки андоз ва гумрук; 

$C) баланд бардоштани қурби пули миллӣ, сиёсати самараноки андоз ва 

гумрук, сиёсати фаъоли ҳимояи истеҳсолкунандагони ватанӣ;  

$D) сиёсати фаъоли сармоягузорӣ ва илмию техникӣ, сиёсати самараноки 

андоз ва гумрук, сиёсати фаъоли иқтисодии хориҷӣ; 

$Е) ба амал баровардани сиёсати фаъоли илмию техникӣ, дар истеҳсолот 

бештар ҷорӣ намудани комёбиҳои илм; 

 

@171.Захираҳои иҷтимоии ҳокимиятро нишон диҳед!. 

$A) чорабиниҳо баҳри таuйири авзои умумии инкишофи иҷтимоии ҷомеаи 

муосир.Баланд гаштани эътибор ва сатҳи маълумот ва ҳифзи саломатии 

шаҳрвандон; 

$B) амалҳо ва чорабиниҳо баҳри таuйири авзои иҷтимоии умумиятҳо; 

$C) амалҳо ва чорабиниҳо баҳри таuйири авзои иқтисодии 

умумиятҳо.Таъминоти иҷтимоӣ, ҳифзи саломатии умумиятҳои иҷтимоӣ; 

$D) вазифа, эътибор, сатҳи маълумот, таъминоти иҷтимоӣ, сатҳи ҳифзи 

саломатии умумиятҳои иҷтимоӣ; 

$Е) амалҳо ва чорабиниҳо баҳри таuйири авзои иҷтимоии 

умумиятҳо.Вазифа, эътибор, сатҳи маълумот, таъминоти иҷтимоӣ, сатҳи 

ҳифзи саломатии умумиятҳои иҷтимоӣ; 

 

@172.Захираҳои ҳуқуқии ҳокимиятро нишон диҳед!. 

$A) имконияти воқеишавии санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ; 

$B) шароити таъмини санадҳои меъёрию ҳуқуқии байналхалқӣ; 



$C) санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва шароити сиёсии амалишавии онҳо;  

$D) имконият ва шароити таъмини воқеии санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ; 

$Е) сиёсати самараноки иҷрои санадҳои меъёрӣ; 

 

@173.Захираҳои фарҳангии ҳокимиятро нишон диҳед!. 

$A) ҷамъ овардани ахбор, таҳлил ва хулосагирии иттилоот таъмини 

плюрализм дар ВАО; 

$B) ба нерeи пешбари ҷомеа табдил ёфтани низоми донишҳои сиёсӣ ва 

гуманитарию фарҳангӣ; 

$C) низоми мафҳуз доштан ва баҳисобгирии музаффариятҳои миллию 

фарҳангӣ, ҷамъ овардани ахбор, таҳлил ва хулосагирии иттилоот;  

$D) низоми донишҳо;низоми мафҳуз доштан ва баҳисобгирии комёбиҳои 

илмию фарҳангӣ, таҳлил ва хулосагирии иттилоот таъмини плюрализми 

сиёсӣ; 

$Е) ба нерeи пешбари ҷомеа табдил ёфтани низоми донишҳо;низоми мафҳуз 

доштан ва баҳисобгирии музаффариятҳои миллию фарҳангӣ, ҷамъ овардани 

ахбор, таҳлил ва хулосагирии иттилоот, таъмини плюрализм дар ВАО; 

 

@174.Унсурҳои таркибии ҳокимиятро муайян намоед! 

$A) манбаъҳои ҳокимият, объекти ҳокимият, субъектҳои ҳокимият, асосҳои 

ҳокимият, нерeҳои қудратии ҳокимият, захираҳои ҳокимият, вазифаҳои 

ҳокимият; 

$B) манбаъҳои ҳокимият, захираҳои ҳокимият, вазифаҳои ҳокимият; 

$C) манбаъҳои ҳокимият, объекти ҳокимият, субъектҳои ҳокимият, 

захираҳои ҳокимият, вазифаҳои ҳокимият;  

$D) объекти ҳокимият, субъектҳои ҳокимият, захираҳои ҳокимият, 

вазифаҳои ҳокимият; 

$Е) манбаъҳои ҳокимият, субъектҳои ҳокимият, асосҳои ҳокимият, нерeҳои 

қудратии ҳокимият, вазифаҳои ҳокимият; 

 

@175.Сатҳи алоқамандии одамон ба ҳокимиятро нишон диҳед! 

$A) шахсоне, ки озод нестанд ва ба моҳияту хусусиятҳои ҳокимият сарфаҳм 

намераванд;шахсоне, ки озод нестанд, вале моҳияту хусусиятҳои ҳокимиятро 

мефаҳманд; 

$B) шахсоне, ки моҳияту хусусиятҳои ҳокимият сарфаҳм 

намераванд;шахсоне, ки моҳияту хусусиятҳои ҳокимиятро 

мефаҳманд;шахсоне, ки ҳокимиятро амиқ дарк менамоянд; 



$C) шахсоне, ки озод нестанд, вале моҳияту хусусиятҳои ҳокимиятро 

мефаҳманд;шахсоне, ки озоданд ва ҳокимиятро амиқ дарк менамоянд;  

$D) шахсоне, ки озод нестанд ва ба моҳияту хусусиятҳои ҳокимият сарфаҳм 

намераванд;шахсоне, ки озоданд ва ҳокимиятро амиқ дарк менамоянд; 

 $Е) шахсоне, ки озод нестанд ва ба моҳияту хусусиятҳои ҳокимият сарфаҳм 

намераванд;шахсоне, ки озод нестанд, вале моҳияту хусусиятҳои ҳокимиятро 

мефаҳманд;шахсоне, ки озоданд ва ҳокимиятро амиқ дарк менамоянд; 

 

@176.Сатҳи баамалоии ҳокимияти намояндагиро тавсиф намоед !. 

$A) ҳокимияти намояндагӣ аз «поён»; 

$B) ҳокимияти намояндагӣ дар парламент; 

$C) ҳокимияти намояндагӣ аз «боло»; 

$D) ҳокимияти намояндагӣ аз «боло» ва ҳокимияти намояндагӣ аз «поён»; 

$Е) ҳокимияти намояндагӣ дар ташкилотҳои сиёсӣ; 

 

@177.Хусусиятҳои асосии ҳокимияти сиёсиро нишон диҳед !. 

$A) озодона истифода намудани қувва ва воситаҳои дигари ҳукмронӣ дар 

ҳудудҳои кишвар;волоият, ҳатмӣ будани қарорҳои он барои тамоми 

шаклҳои дигари ҳокимият;гуногуни захираҳо; 

$B) озодона истифода намудани қувва ва воситаҳои дигари ҳукмронӣ дар 

ҳудудҳои кишвар;волоият, ҳатмӣ будани қарорҳои он барои тамоми 

шаклҳои дигари ҳокимият;расмӣ будан, яъне, умумӣ ва бешахс будани 

ҳокимият, аз номи тамоми ҷомеа ба тамоми шаҳрвандон бо ёрии қонун 

муроҷиат намудан;мавҷудияти маркази ягонаи қабули қарор;гуногуни 

захираҳо;$C) озодона истифода намудани қувва ва воситаҳои дигари 

ҳукмронӣ дар ҳудудҳои кишвар;волоият, ҳатмӣ будани қарорҳои он барои 

тамоми шаклҳои дигари ҳокимият;расмӣ будан, яъне, умумӣ ва бешахс 

будани ҳокимият, аз номи тамоми ҷомеа ба тамоми шаҳрвандон бо ёрии 

қонун муроҷиат намудан;  

$D) озодона истифода намудани қувва ва воситаҳои дигари ҳукмронӣ дар 

ҳудудҳои кишвар;расмӣ будан, яъне, умумӣ ва бешахс будани ҳокимият, аз 

номи тамоми ҷомеа ба тамоми шаҳрвандон бо ёрии қонун муроҷиат 

намудан;мавҷудияти маркази ягонаи қабули қарор; 

$Е) волоият, ҳатмӣ будани қарорҳои он барои тамоми шаклҳои дигари 

ҳокимият;расмӣ будан, яъне, умумӣ ва бешахс будани ҳокимият, аз номи 

тамоми ҷомеа ба тамоми шаҳрвандон бо ёрии қонун муроҷиат 

намудан;мавҷудияти маркази ягонаи қабули қарор;гуногуни захираҳо; 

 



 

@178.Шаклҳои асосии ҳокимияти умумиятҳои иҷтимоиро номбар 

намоед!. 

$A) аристократия, плутократия, демократия, теократия;  

$B) аристократия, плутократия, демократия, теократия, партократия, 

бюрократия; 

$C) аристократия, демократия, партократия, бюрократия;  

$D);плутократия, теократия, партократия, бюрократия; 

$Е) аристократия, демократия, теократия, партократия, бюрократия, 

демагогия, технократия; 

 

 

@179.Меъёрҳои асосии самаранокии ҳокимияти сиёсӣ кадомҳоянд?  

$A) риояи муҷозот ва тамоми ҳолатҳои назоратнамоӣ; 

$B) истифодаи саривақтии муҷозот; 

$C) истифодаи методҳои боваркунонӣ, маҷбурнамоӣ ва таъмини риояи он;  

$D) самаранокии таркиботи «амудӣ» ва «уфуқӣ», назоратнамоӣ, муҷозот; 

$Е) муҷозотро ҳолати канора донистан; 

 

@180.Мафҳуми «қонунӣ будани ҳокимият» чиро ифода менамояд?  

$A) озодона фаъолият доштани ҳокимият;  

$B) расмӣ будани ҳокимият; 

$C) эътирофи ҷамъиятии ҳокимият ва иштироки сиёсии озод;  

$D) дар заминаи санадҳои ҳуқуқӣ ташкил намудани ҳокимияти давлатӣ; 

$Е) ҳокимияти давлатӣ uайриқонунӣ буда наметавонад; 

 

@181.Мафҳуми «делегитимӣ» чиро ифода менамояд?  

$A) нобоварӣ ба сиёсати воқеӣ ва ҳокимият; 

$B) зиддиятҳо дар мақомоти иҷроияи ҳокимият; 

$C) ҳокимияти ғайрирасмӣ;  

$D) нобоварӣ ба мақомоти қонунбарор; 

$Е) ҳокимияти расмии сиёсӣ; 

 

@182.Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президент чанд муовин дорад? 

$A) роҳбарии Дастгоҳи иҷроияи Президент ду муовин, аз ҷумла муовини 

яум муқарар гардад; 

$B) роҳбарии Дастгоҳи иҷроияи Президент се муовин, аз ҷумла муовини яум 

муқарар гардад; 



$C) роҳбарии Дастгоҳи иҷроияи Президент як муовин, аз ҷумла муовини яум 

муқарар гардад; 

$D) роҳбарии Дастгоҳи иҷроияи Президент танҳо муовин, аз ҷумла муовини 

яум муқарар гардад; 

$Е) роҳбарии Дастгоҳи иҷроияи Президент се муовин, аз ҷумла муовини яум 

муқарар гардад; 

 

@183.Раёсати ҳуқуқи Дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон чи гуна таъсис ёфтааст?  

$A) Раёсати ҳуқуқи Дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таъсис ёфта, ба зиммаи он вазифаҳои нав вобаста ба соҳаҳои мухталифи 

ҳуқуқ вогузор карда мешавад; 

 $B) Раёсати ҳуқуқи Дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таъсис наёт; 

$C) Раёсати ҳуқуқи Дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таъсис ёфта, ба зиммаи он вазифаҳои нав вобаста ба соҳаҳои мухталифи 

иқтисодӣ вогузор карда мешавад; 

 $D) Раёсати ҳуқуқи Дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таъсис ёфта, вале дар заминаи вазифаҳои иҷтимоӣ; 

$Е) Раёсати ҳуқуқи Дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таъсис ёфта, ба зиммаи он вазифаҳои фарҳангӣ; 

 

  

 

@184.Мувофиқи фармони нави Эмомалӣ Раҳмон чанд раёсати нав 

таъсис дода шуд? 

$A) Рўзи 18-уми январи соли ҷорӣ Эмомалӣ Раҳмон, фармон дар бораи 

таъсиси 11-даҳ раёсати нав таъсис додасст; 

$B) Рўзи 18-уми январи соли ҷорӣ Эмомалӣ Раҳмон, фармон дар бораи 

таъсиси 10-даҳ раёсати нав таъсис додасст; 

$C) Рўзи 18-уми январи соли ҷорӣ Эмомалӣ Раҳмон, фармон дар бораи 

таъсиси 12-даҳ раёсати нав таъсис додасст;  

$D) Рўзи 18-уми январи соли ҷорӣ Эмомалӣ Раҳмон, фармон дар бораи 

таъсиси 15 раёсати нав таъсис додасст; 

$Е) Рўзи 19-уми январи соли ҷорӣ Эмомалӣ Раҳмон, фармон дар бораи 

таъсиси 23 раёсати нав таъсис додасст; 

 



@185.Мувофиқи фармони нави Эмомалӣ Раҳмон чанд шуъбаи нав 

таъсис дода шуд? 

$A) Рўзи 18-уми январи соли ҷорӣ Эмомалӣ Раҳмон, фармон дар бораи 

таъсиси 26 шуъбаи нав таъсис додасст; 

$B) Рўзи 18-уми январи соли ҷорӣ Эмомалӣ Раҳмон, фармон дар бораи 

таъсиси 22 шуъбаи нав таъсис додасст; 

$C) Рўзи 18-уми январи соли ҷорӣ Эмомалӣ Раҳмон, фармон дар бораи 

таъсиси 12-шуъбаи нав таъсис додасст;  

$D) Рўзи 19-уми январи соли ҷорӣ Эмомалӣ Раҳмон, фармон дар бораи 

таъсиси 15 шуъбаи нав таъсис додасст; 

$Е) Рўзи 19-уми январи соли ҷорӣ Эмомалӣ Раҳмон, фармон дар бораи 

таъсиси 23 шуъбаи нав таъсис додасст; 

 

@186.Мувофиқи фармони нав шумораи ёрдамчиёни президент чанд 

нафарро ташкил медод? 

$A) панҷ нафарро ташкил медод, ки онҳо доир ба масъалаҳои иқтисодӣ, 

хориҷӣ, кадрҳо ва инчунин рушти иҷтимоии ҷомеа оид ба масъалаҳои 

ҳуқуқӣ Намояндаи ваколатдори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медод; 

$B) чор нафарро ташкил медод, ки онҳо доир ба масъалаҳои иқтисодӣ, 

хориҷӣ, кадрҳо ва инчунин рушти иҷтимоии ҷомеа оид ба масъалаҳои 

ҳуқуқӣ Намояндаи ваколатдори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медод; 

$C) панҷ нафарро ташкил медод, ки онҳо доир ба масъалаҳои иқтисодӣ, 

хориҷӣ, кадрҳо ва инчунин рушти иҷтимоии ҷомеа оид ба масъалаҳои 

ҳуқуқӣ Намояндаи ваколатдори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медод;  

$D) ҳафт нафарро ташкил медод, ки онҳо доир ба масъалаҳои иқтисодӣ, 

хориҷӣ, кадрҳо ва инчунин рушти иҷтимоии ҷомеа оид ба масъалаҳои 

ҳуқуқӣ Намояндаи ваколатдори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медод; 

$Е) ду нафарро ташкил медод, ки онҳо доир ба масъалаҳои иқтисодӣ, хориҷӣ 

буданд; 

 

@187.Боби дуюми Конститутсия ба чи бахшида шудааст? 

$A) ба ҳуқуқу озодиҳо вазифаҳои инсон ва шаҳвандон бахшида шудааст;  

$B) ба ҳуқуқу озодиҳо воситаҳои ахбори умум вазифаҳои инсон ва шаҳвандон 

бахшида шудааст; 



$C) ба ҳуқуқҳои сиёсӣ вазифаҳои инсон ва шаҳвандон бахшида шудааст; 

$D) ба вазифаҳои сиёсии инсон ва шаҳвандон бахшида шудааст; 

$Е) вазифаҳои инсон ва шаҳвандон бахшида шудааст; 

 

@188 Мақсади таъсиси шӯъбаи кафолатҳои ҳуқуқи инсонро шарҳ диҳед  

 $A) Ҷиҳати мукаммал сохтани вазифаҳо оид ба баррасии масъалаҳои 

шаҳрвандӣ, мукофотонӣ, бахши ҷазо ва мониторинги дурустии иҷрои 

муқарароти санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи иносн Шӯъбаи 

кафолатҳои ҳуқуқи инсон таъсис дода шуд; 

$B) Ҷиҳати мукаммал сохтани вазифаҳо оид ба баррасии масъалаҳои 

шаҳрвандӣ, мукофотонӣ, бахши ҷазо ва мониторинги дурустии иҷрои 

муқарароти санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи иносн Шӯъбаи 

кафолатҳои иқтисодӣ таъсис дода шуд; 

$C) Ҷиҳати мукаммал сохтани вазифаҳо оид ба баррасии масъалаҳои 

шаҳрвандӣ, мукофотонӣ.Шӯъбаи кафолатҳои ҳуқуқи шаҳрвандӣ таъсис дода 

шуд;  

$D) Ҷиҳати мукаммал сохтани вазифаҳо оид ба баррасии масъалаҳои 

шаҳрвандӣ, шӯъбаи кафолатҳои ҳуқуқи иҷтимоии инсон таъсис дода шавад; 

$Е) Ҷиҳати мукаммал сохтани вазифаҳо шӯъбаи кафолатҳои ҳуқуқи инсон 

таъсис дода шуд; 

 

 

 

@189.Хусусиятхои асосии принсипхои худидоракунии махаллиро чихо 

ташкил медиханд? 

$A) Онхо дар асоси конунхои объективи мукаррар мешаванд, ба сифати 

асосхои назариявии инкишофи худидоракунии махали баомад мекунанд, 

принсипхо барои муайян кардани мохият, хусусият ва нишонахои асосии 

худидораи махали ёри мерасонанд; 

$B) Мустақилият, худидоракунӣ ва масъулият дар ҳалли масъалаҳои 

аҳамияти маҳаллидошта;ҳисоботдиҳанда будан дар назди аҳолӣ; 

$C) Ба сифати асосхои назариявии инкишофи худидоракунии махали баомад 

мекунанд, ҳисоботдиҳанда будан дар назди аҳолӣ; 

$D) принсипхо барои муайян кардани мохият, хусусият ва нишонахои 

асосии худидораи махали ёри мерасонанд, хамчун инкишофдихандаи 

худидораи махали баромад мекунанд;ҳисоботдиҳанда будан дар назди аҳолӣ; 

$Е) Онхо дар асоси конунхои объективи мукаррар мешаванд, мутобиқати 

манфиатҳои маҳаллӣ ва умумидавлатӣ; 



 

@190.Кадом санади хукук вазъи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва 

деҳотро дар ЧТ танзим менамояд? 

$A) Конуни ЧТ»Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот”; 

$B) Констиитутсия, кодексхо ва низомномахо; 

$C) Дастурамалхо, низомномахо ва оинномахо; 

$D) Констиитутсия, конунхои конститутсиони ва чори; 

$Е) Конститутсия, Конуни конститутсионии ЧТ «Дар бораи макомоти 

махаллии хокимиятидавлати»  

  

@191.Мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳотро нишон дихед? 

$A) Ҷамоат, ки аз ҷониби интихобкунандагони шаҳрак интихоб шуда, 

масъалаҳои дорои аҳамияти маҳаллиро дар доираи салоҳияти худ ҳал 

мекунад; 

$B) Ҷамоат (Ҷамоати шаҳрак ва Ҷамоати деҳот) мебошад, ки аз ҷониби 

интихобкунандагони шаҳрак ва деҳот интихоб шуда, масъалаҳои дорои 

аҳамияти чумхуриявиро дар доираи салоҳияти худ ҳал мекунад; 

$C) Dоҳиди марзию маъмурӣ мебошад, ки дар ҳудуди он худидоракунӣ 

бевосита ва ё ба воситаи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот амалӣ 

мешавад; 

$D) Мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот Ҷамоат аст 

$Е). Ҷамоат (Ҷамоати шаҳрак ва Ҷамоати деҳот) мебошад, ки аз ҷониби 

интихобкунандагони шаҳрак ва деҳот интихоб шуда, масъалаҳои дорои 

аҳамияти маҳаллиро дар доираи салоҳияти худ ҳал мекунад; 

 

@192.Қонуни ҶТ ”Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот 

”аз чанд модда иборат аст? 

$A) 47 модда; 

$B) 35 модда; 

$C) 37 модда; 

$D) 40 модда; 

$Е) 25 модда; 
 
@193.Заминаҳои идоракунии давлатиро номбар кунед. 
$A) заминаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, маънавӣ 
$B) дохилӣ ва берунӣ 
$C) объективӣ ва субъективӣ 
$D) назариявӣ ва амалӣ 
$Е) беруни ва дохили  



 

@194.Арасту дар кадом асараш инcонро моҳиятан мавҷудоти сиёсӣ 

меномад? 

$A) дар «Сиёсат»; 

$B) дар «Политияи афиниягӣ» ; 

$C) Дар «Давлат»; 

$D) дар «Қонунҳо»; 

$Е) дар «Синфи ҳоким»; 
 
@195.Қонуни ҶТ ”Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот 

”аз чанд модда иборат аст? 

$A) 47 модда; 

$B) 35 модда; 

$C) 37 модда; 

$D)28 модда; 

$Е)17 модда; 
 
@196.Раиси Чамоатро ки тавсия мекунад ва аз тарафи ки интихоб 

мегардад? 

$A) Раиси нохия ва Чамоат; 

$B) Раиси нохия ва Мачлисхои вакилони халки шахр; 

$C) Раиси деха ва Шурои муйсафедон; 

$D) Президент ва Мачлисхои вакилони халки нгохия интихоб мекунад; 

$Е) Раиси вилоят ва Чамоат; 

 

@197.Санади Чамоат чи ном дорад ва дар кучо кабул карда мешавад? 

$A) Карор дар Мачлиси Чамоат; 

$B) Конун дар Шурои Чамоат; 

$C) Супориши раиси Чамоат ва муовинони у; 

$D) Фармоиш дар мушовираи назди Шурои Чамоат; 

$Е) Амр дар Чаласаи назди Раиси Чамоат; 

 

@198.Кадом санади хукукӣ вазъи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва 

деҳотро дар ЧТ танзим менамояд? 

$A) Конуни ЧТ»Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот”; 

$B) Констиитутсия, конунхои конститутсиони ва чорӣ; 

$C) Констиитутсия, кодексхо ва низомномахо; 

$D) Дастурамалхо, низомномахо ва оинномахо; 



$Е) Конститутсия, Конуни конститутсионии ЧТ «Дар бораи макомоти 

махаллии хокимиятидавлати»  

 

 

 

@199.Кадом моддаи Конститутсияи ЧТ фаъолияти мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳотро кафолат додааст? 

$A) к.6.моддаи 78; 

$B) к.5 моддаи 72; 

$C) к.2 моддаи 17; 

$D) к.4.моддаи 65; 

$Е) к.1.моддаи 8; 

 

@200.Маҷлиси якуми Ҷамоати навинтихобшуда чи гуна ки даъват карда 

мешавад? 

$A) Комиссияи интихоботи Ҷамоат; 

$B) Раиси Чамоат; 

$C) Раиси вилоят; 

$D) Раиси нохия; 

$Е) Мачлиси вакилони халк; 

 

@201.Идораи давлатӣ дар чанд фаҳмиш фаҳмида мешавад? 

$A) 3; 

$B) 2; 

$C) 1; 

$D) 4; 

$Е) 5; 

 

@202.Идораи давлатиро дар Олмон ва Австрия чӣ ном мебурданд? 

$A) камериалион; 

$B) полис; 

$C) бюрократия; 

$D) аристократия; 

$Е) тимократия; 

 

@203.Марҳилаҳои илми идораи давлатӣ 

$A) ҷамъияти тоиндустриалӣ, давраи нав, баъди ҷанги якуми ҷаҳонӣ; 

$B) асри миёна, нав, навтарин; 



$C) антиқа, бостон, Эҳё; 

$D) ғуломдорӣ, феодалӣ, сотсиалистӣ, копиталистӣ; 

$Е) ҷамъияти тоиндустриалӣ, давраи нав, давраи Эҳё; 

 

@204.Фаҳмиши махсуси идораи давлатӣ 

$A) асосан, ба мавқеи мактаби граждани-ҳуқуқӣ такя дошта, таъсиррасонии 

идориро ба обектҳои моликияти давлатӣ дар назар дорад; 

$B) Ин хел фаҳмиш вуҷуд надорад; 

$C) идораи давлатӣ чун фаъолияти ҳама рукнҳои ҳокимияти давлатӣ; 

$D) идораи давлатӣ чун фаъолияти иҷроиявие тавсиф меёбад; 

$Е) идораи давлатӣ чун фаъолияти сиёсӣ ба қалам дода мешавад; 

 

@205.Робитаи илми идораи давлатӣ ба дигар илмҳо 

$A) фалсафа, таърих, ҳуқуқшиносӣ, назарияи иқтисод, сотсиология, 

сиёсатшиносӣ; 

$B) анатомия, таърих, забоншиносӣ, биология; 

$C) биохимия, фалсафа, менеҷмент, химияи органикӣ; 

$D) сиёсатшиносӣ, фалсафа, химияи ғайриорганикӣ, илоҳиёт, ҳуқуқ; 

$Е) биохимия, фалсафа, химияи ғайриорганикӣ, илоҳиёт, химияи органикӣ; 

 

@206.Дар иртибот бо ҳуқуқ давлат кадом функсияи асосиро иҷро 

мекунад? 

$A) ҳуқуқэҷодкунӣ, ҳуқуқиҷрокунӣ, ҳуқуқҳифзкунӣ; 

$B) доимӣ мувозинатӣ; 

$C) дохилӣ ва берунӣ; 

$D) зуроварӣ, ҳуқуқиҷрокунӣ, ҳуқуқҳифзкунӣ; 

$Е) ҳуқуқэҷодкунӣ, ҳуқуқиҷрокунӣ, ҳуқуқтадбиқкунӣ; 

 

@207.Принсипҳои идораи давлатӣ 

$A) воқеият, демократизм, танзими ҳуқуқӣ, қонуният, таҷзияи ҳокимият, 

оммавӣ; 

$B) оммавӣ, одоб, адолат, интизом, манфиат, қонуният, сиёсат, ҳуқуқ; 

$C) анъана, метод, адолат, мутаҳидӣ, ҷумҳурӣ, ташаббус, талабот; 

$D) интизом, даста,манфиат, қонуният, мотиватсия, мансаб; 

$Е) вазифа, уҳдадорӣ, интизом, даста,манфиат, қонуният, мотиватсия мансаб; 

 

@208.Сарчашмаҳои ҳокимият 

$A) анъана-мифҳо, нуфуз-харизма; 



$B) ҳокимият сарчашма надорад; 

$C) иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ; 

$D) зурӣ, мубориза, ҳукмронӣ; 

$Е) зурӣ, мубориза, ҳукмронӣ, сиёсат; 

 

@209.«Агар одамон фаришта мебуданд ба онҳо ҳукумате лозим набуд» 

лозунги кадом мутафаккир аст? 

$A) Ҷ.Мэдисон; 

$B) Ҷ.Локк; 

$C) Р.Декарт; 

$D) Ж.Руссо; 

$Е)Э.Систон; 

 

@210.Кадом мутафаккир нисбати ҳокимият мафҳуми арзишҳои 

ахлоқиро истифода мебарад? 

$A) Арасту; 

$B) Сино; 

$C) Форобӣ; 

$D) Афлотун; 

$Е) А.Ҷомӣ; 

 

@211.Муассисаи давлатӣ чист? 

$A) аз рўи қоида ба хизматрасонии иҷтимоӣ ва маънавӣ машғул аст; 

$B) фаъолияти иқтисодиро дар заминаи моликияти давлатӣ амалӣ месозад; 

$C) одатан вазифаҳои ташкилиро дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ ба 

иҷро мерасонад; 

$D) фаъолияти сиёсиро дар заминаи моликияти давлатӣ амалӣ месозад; 

$Е) фаъолияти давлатиро дар заминаи моликияти хусусӣ амалӣ месозад; 

 

@212.Хусусиятҳои хизмати давлатӣ 

$A) сервис, иерархия, бешахсиятӣ, субот, дихотомия, оммавӣ; 

$B) хизмати давлатӣ ягон хусусият надорад; 

$C) дастгоҳи давлатӣ, мақоми давлатӣ, мансаби давлатӣ, дихотомия, оммавӣ; 

$D) сервис, зинаҳо, дасгоҳ, баҳодиҳӣ, категория, оммавӣ; 

$Е) хизмати давлатӣ хусусият инфиродӣ дорад; 

 

@213.Методҳои идораи давлатӣ 



$A) маъмурӣ-ҳуқуқӣ, ташкилӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, идеологӣ, 

ҳавасмандсозӣ, маҷбуркунӣ; 

$B) маъмурӣ-ҳуқуқӣ, сиёсат, иқтисод, фарҳанг, озодӣ, идеологӣ, 

ҳавасмандсозӣ, маҷбуркунӣ; 

$C) маъмурӣ-ҳуқуқӣ, ташкилӣ, фарҳанг, самаранокӣ, мафкуравӣ, сиёсӣ; 

$D) маъмурӣ-ҳуқуқӣ, шаффофият, самаранокӣ қонуният, сиёсӣ, иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ; 

$Е) маъмурӣ-ҳуқуқӣ, ташкилӣ, фарҳанг, самаранокӣ, шаффофият; 

 

@214.Дастгоҳи давлатӣ чист? 

$A) низоми мақомоти давлатӣ, ки фаъолияти он барои амалӣ намудани 

вазифа, функсия ва сиёсати давлат равона шудааст; 

$B) ҷузъи таркибии дастгоҳи давлатӣ, ки тибқи салоҳият ва сохтори 

муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ваколати давлатию 

ҳокимиятиро дар шакли ташкилию ҳуқуқии ба худ хос амалӣ менамояд; 

$C) мансабҳое, ки Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

амалӣ намудани ҳокимияти давлатӣ муқаррар намудаанд; 

$D) воҳиди сохтории мақоми давлатӣ ҳисоб меёбад; 

$Е) ҷузъи таркибии фишанги давлатӣ, ки тибқи вазифа ва сохтори 

муқаррарнамудаи санадҳои зерқонунӣ ваколати давлатӣ дорад; 

 

@215.Низоми хизмати давлатӣ 

$A) шаҳрвандӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҳарбӣ; 

$B) ҷиноятӣ, маъмурӣ, оилавӣ, гражданӣ; 

$C) ўҳдадорӣ, масъулият, шаҳрвандӣ, табдилёбӣ; 

$D) категория, феҳраст, мансаб, вазифа, ротатсия; 

$Е) мансаб, манфиати шахсӣ, манфиатҳои давлатӣ; 

 

@216.Яке аз принсипҳои хизмати давлатӣ 

$A) инсондўстӣ ва адолати иҷтимоӣ; 

$B) талаботи тахассусӣ; 

$C) ўҳдадории мансабӣ; 

$D) субординатсия; 

$Е) адолат ва оштӣ; 

 

@217.Кадом моддаи Конститутсия ба хизмати давлатӣ бахшида шудааст? 

$A) 27; 

$B) 25; 



$C) 12; 

$D) 15; 

$Е) 21; 

 

@218.«Мадинаи фозила» асари кист? 

$A) А.Форобӣ; 

$B) А.Дониш; 

$C) У.Зоконӣ; 

$D) Н.Тусӣ; 

$Е) А.Фирдавсӣ; 

 

@219.«Идоракунии умумӣ ва истеҳсолӣ» асари кист? 

$A) А.Файол; 

$B) Ш.Монтеске; 

$C) Д.Медисон; 

$D) М.Вебер; 

$Е) Г.Гегел; 

 

@220.«Этикаи протестантӣ ва рўҳияи капитализм» асари кадом 

мутафаккир аст? 

$A) М.Вебер; 

$B) А.Файол; 

$C) Г.Гегел; 

$D) Л.Гумплович; 

$Е) В.Ленин; 

 

@ 221.«Хоҷагидорӣ ва ҷамъият» асари кадом мутафаккир аст? 

$A) М.Вебер; 

$B) Ситсерон; 

$C) Афлотун; 

$D) Т.Пейн; 

$Е) И.Сталин; 

 

@222.Субъекти идораи давлатӣ 

$A) давлат; 

$B) қонун; 

$C) принсип; 

$D) меъёри ҳуқуқӣ; 



$Е) диспотия; 

 

@223.Объекти идораи давлатӣ 

$A) гурўҳҳои иҷтимоӣ; 

$B) давлат; 

$C) ҳуқуқэҷодкунӣ; 

$D) қиёс; 

$Е) санксия; 

 

@224.Намояндаи мактаби идоракунии илмӣ 

$A) Ф.Тейлор; 

$B) А.Ҷомӣ; 

$C) Б.Ҳилолӣ; 

$D) Ф.Нитсше; 

$Е) А.Гитлер; 

 

@225.Намояндаи системаи иҷтимоӣ 

$A) А.Саймон; 

$B) Арасту; 

$C) Гегел; 

$D) А.Бедил; 

$Е) И.Кант; 

 

@226.Кадом моддаи Конститутсия таҷзияи ҳокимияти давлатиро 

пешбинӣ намудааст? 

$A) 9; 

$B) 4; 

$C) 5; 

$D) 1; 

$Е) 6; 

 

@227.«Бояд беҳтаринҳо идора кунанд», ин лозунги кадом мутафаккир 

аст? 

$A) Суқрот; 

$B) Т.Ҷефферсон; 

$C) Ситсерон; 

$D) Маккиавели; 

$Е) А.Дониш; 



 

@228.Анри Файол чанд принсипи умумии идоракуниро кашф намуд? 

$A) 14; 

$B) 5; 

$C) 6; 

$D) 10; 

$Е) 25; 

 

@229.Фаҳмиши васеъи идораи давлатӣ 

$A) идораи давлатӣ чун фаъолияти ҳама рукнҳои ҳокимияти давлатӣ; 

$B) ин хел фаҳмиш дар доираи идоракунии давлать вуҷуд надорад; 

$C) идораи давлатӣ чун фаъолияти иҷроиявие тавсиф меёбад; 

$D) асосан, ба мавқеи мактаби граждани-ҳуқуқӣ такя дошта, таъсиррасонии 

идориро ба обектҳои моликияти давлатӣ дар назар дорад; 

$Е) ҳамаи ҷанбаҳои идоракунии давлатӣ ва сиёсиро фаро мегирад; 

 

@230.Фаҳмиши маҳдуди идораи давлатӣ 

$A) идораи давлатӣ чун фаъолияти иҷроиявие тавсиф меёбад; 

$B) ҳамаи ҷанбаҳои идоракунии давлатӣ ва сиёсиро фаро мегирад; 

$C) идораи давлатӣ чун фаъолияти ҳама рукнҳои ҳокимияти давлатӣ; 

$D) асосан, ба мавқеи мактаби граждани-ҳуқуқӣ такя дошта, таъсиррасонии 

идориро ба обектҳои моликияти давлатӣ дар назар дорад; 

$Е) ҳамаи ҷанбаҳои идоракунии давлатӣ ва сиёсиро фаро мегирад; 

 

@231.Бо назардошти моҳияти синфӣ ва иҷтимоии давлатҳо дар 

функсияҳо ба: 

$A) Функсияҳои зўроварии синфӣ ва умумииҷтимоӣ; 

$B) Функсияҳои зўроварии биологӣ ва таърихӣ; 

$C) Функсияҳои зўроварии исломӣ ва либералӣ; 

$D) Функсияҳои зўроварии демократӣ ва умумииҷтимоӣ; 

$Е) Функсияҳои зўроварии коммунистӣ ва либералӣ; 

 

@332.Вобаста ба мўҳлати амал функсияҳои давлат ба:  

$A) доимӣ ва муваққатӣ; 

$B) доимӣ ва фазогӣ; 

$C) доимӣ ва тактикӣ; 

$D) доимӣ ва стратегӣ; 

$Е) стратегӣ ва фаврӣ; 



 

@233.Вобаста ба самтҳои фаъолияти сиёсӣ функсияҳои давлат ба: 

$A) дохилӣ ва хориҷӣ; 

$B) дохилӣ ва фарҳангӣ; 

$C) хориҷӣ ва сиёсӣ; 

$D) иҷтимоӣ ва маънавӣ; 

$Е) хориҷӣ ва саноатӣ; 

 

@234.Китоби «Идоракунии умумӣ ва истеҳсолӣ»-и А.Файол кадом сол 

навишта шудааст? 

$A) Соли 1916; 

$B) Соли 1821; 

$C) Соли 1825; 

$D) Соли 1910; 

$Е) Соли 1715; 

 

@235.Шаклҳои ҳуқуқии иҷрои функсияи давлат 

$A) қонунэҷодкунӣ, қонуниҷрокунӣ, қонунтаъминкунӣ; 

$B) танзимнамоӣ, эҷодӣ, маърифатӣ; 

$C) маърифатӣ, қонунӣ, гуногунандешӣ; 

$D) ҳуқуқтатбиқкунӣ, қонуниҷрокунӣ, маърифатӣ; 

$Е) ҳуқуқтатбиқкунӣ, танзимнамоӣ, эҷодӣ; 

 

@236.Мафҳуми шакли давлат 

$A) мансубиятҳои субъективии ҳокимияти давлатӣ, ташкили марзии он, 

тарзу усулҳои амалсозии он фаҳмида мешавад; 

$B) мансубиятҳои таҷзияи ҳокимияти давлатӣ, ташкили марзии он, тарзу 

усулҳои амалсозии он фаҳмида мешавад; 

$C) мансубиятҳои объективии ҳокимияти давлатӣ, ташкили марзии он, тарзу 

усулҳои амалсозии он фаҳмида мешавад; 

$D) мансубиятҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ташкили марзии он, тарзу 

усулҳои амалсозии он фаҳмида мешавад; 

$Е) мансубиятҳои реҷаи ҳокимияти давлатӣ, ташкили сохтории он, тарзу 

усулҳои амалсозии он фаҳмида мешавад; 

 

@237.Вобаста аз унсури шакли давлат (субъекти ҳокимият, ташкили 

ҳудудӣ ва тарзи амалисозии он)? 

$A) шакли идоракунӣ, шакли сохти давлатдорӣ ва режими сиёсӣ; 



$B) шакли идоракунӣ, шакли сохти унитарӣ ва режими автортарӣ; 

$C) шакли идоракунӣ, шакли сиёсӣ ва низоми тоталитарӣ; 

$D) шакли идоракунӣ, шакли феодалӣ ва режими диктатура 

$Е) шакли идоракунӣ, шакли сиёсӣ, реҷаи давлатдорӣ; 

 

@238.Шаклҳои идоракунии давлат 

$A) монархия ва ҷумҳурӣ; 

$B) республика ва диктатура; 

$C) авторитаризм ва тоталитаризм; 

$D) демократӣ ва ғайридемократӣ; 

$Е) демократӣ ва олигархия; 

 

@239.Монархия чист? 

$A) шакли идоракуниест, ки дар шароити он ҳокимияти давлатӣ мансуби 

ҳокими яккасардор (шоҳ, султон, амир, корол, император, королева ва ғ.) аст; 

$B) чунин шакли идоракунӣ мебошад, ки дар он ҳокимияти олӣ қисман ё 

пурра дар ихтиёри парлумон мебошад; 

$C) чунин шакли идоракунӣ мебошад, ки дар он ҳокимияти олӣ қисман ё 

пурра дар ихтиёри маҷлиси муассисон мебошад; 

$D) чунин шакли идоракунӣ мебошад, ки дар он ҳокимияти олӣ қисман ё 

пурра дар президент давлат мебошад; 

$Е) чунин шакли давлатдорие мебошад, ки дар он ҳокимияти олӣ пурра дар 

дасти президенти давлат мебошад; 

 

@240.Намудҳои монархия 

$A) монархияи мутлақ ва монархияи маҳдуд; 

$B) монархияи табақавӣ ва судӣ; 

$C) монархияи намояндагӣ ва табақавӣ; 

$D) монархияи парлумонӣ ва мутлақ  

$Е) теократия ва бюрократия; 

 

@241.Шакли сохти давлатдориро номбар кунед? 

$A) унитарӣ, федеративӣ, конфедеративӣ; 

$B) монархияи мутлақ, маҳдуд, дуализм; 

$C) ҷумҳурии президентӣ, парлумонӣ, омехта; 

$D) монархия, ҷумҳурӣ, режими сиёсӣ; 

$Е) ҷумҳурии президентӣ, парлумонӣ, дупалатагӣ; 

 



@242.Монархияи маҳдуд чӣ гуна монархия аст? 

$A) шакли идоракуниест, ки дар он ҳокимияти монарх бо мақомоти давлат 

маҳдуд шудааст; 

$B) шакли идоракуниест, ки дар он ҳокимияти монарх бо дастгоҳи давлат 

маҳдуд шудааст; 

$C) шакли идоракуниест, ки дар он ҳокимияти монарх бо қонуни давлат 

маҳдуд шудааст; 

$D) шакли идоракуниест, ки дар он ҳокимияти монарх бо анъанаҳои давлат 

маҳдуд шудааст; 

$Е) шакли идоракуниест, ки дар он парламент бо анъанаҳои давлат маҳдуд 

шудааст; 

 

@243.Шакли идоракунӣ чист? 

$A) ин тарзи ташкили ҳокимияти давлатӣ аст; 

$B) ин тарзи ташкили дастгоҳии давлатӣ аст; 

$C) ин тарзи ташкили мақомии давлатӣ аст; 

$D) ин тарзи ташкили хизмати давлатӣ аст; 

$Е) ин тарзи ташкили фишаги давлатӣ аст; 

 

@244.Функсияҳои давлат чист? 

$A) самтҳои асосии фаъолияти давлат мебошанд, ки барои ҳалли вазифаҳо 

равона гаштаанд; 

$B) самтҳои асосии фаъолияти давлат мебошанд, ки барои ҳалли мақсадҳо 

равона гаштаанд; 

$C) самтҳои асосии фаъолияти давлат мебошанд, ки барои ҳалли натиҷаҳо 

равона гаштаанд; 

$D) самтҳои асосии фаъолияти давлат мебошанд, ки барои ҳалли масъалаҳои 

давлат равона гаштаанд; 

$Е) самтҳои асосии фишаги давлат мебошанд, ки барои ҳалли масъалаҳои 

давлат равона гаштаанд; 

 

@245.Монархияи мутлақ чист? 

$A) ҳокимияти монарх номаҳдуд аст; 

$B) ҳокимияти монарх маҳдуд аст; 

$C) ҳокимияти монарх кушода аст; 

$D) ҳокимияти монарх шаффоф аст; 

$Е) ҳокимияти маҳдуд аст; 

 



@246.Намудҳои манархияи маҳдуд 

$A) монархияи табақавӣ-намояндагӣ ва конститутсионӣ; 

$B) монархияи намояндагӣ ва парлумонӣ; 

$C) монархияи табақавӣ ва конститутсионӣ; 

$D) монархияи табақавӣ ва намояндагӣ; 

$Е) манархияи табақавӣ, парлумонӣ, унитарӣ; 

 

@247.Ҷумҳурӣ (республика) чист? 

$A) шакли идоракуниест, ки дар он ҳокимият дар асоси принсипи таҷзияи 

ҳокимиятҳо байни мақомоти қонунгузор, иҷроия ва судӣ тақсим шуда, 

байни онҳо низоми мутақобилият ва худнигаҳдорӣ таъмин шудааст; 

$B) шакли идоракуниест, ки дар он ҳокимият дар асоси принсипи таҷзияи 

ҳокимиятҳо байни мақомоти қонунгузор, иҷроия ва судӣ тақсим нашуда, 

байни онҳо низоми мутақобилият ва худнигаҳдорӣ таъмин нашудааст; 

$C) шакли идоракуниест, ки дар он ҳокимият дар асоси принсипи 

ҳокимиятҳо байни мақомоти қонунгузор, иҷроия, судӣ ва шўрои уламо 

тақсим шуда, байни онҳо низоми мутақобилият ва худнигаҳдорӣ таъмин 

нашудааст; 

$D) шакли идоракуниест, ки дар он ҳокимият дар асоси принсипи таҷзияи 

ҳокимиятҳо байни мақомоти қонунгузор, иҷроия тақсим шуда, байни онҳо 

низоми худнигаҳдорӣ таъмин шудааст; 

$Е) шакли идоракуниест, ки дар он ҳокимият дар асоси принсипи таҷзияи 

ҳокимиятҳо байни мақомоти иҷроия ва судӣ тақсим нашуда, байни онҳо 

низоми мутақобилият ва худнигаҳдорӣ таъмин нагаштааст; 

 

@248.Намудҳои ҷумҳуриро номбар кунед? 

$A) ҷумҳуриҳои президентӣ, парлумонӣ, омехта; 

$B) ҷумҳурии аристократӣ, олигархӣ, плутократӣ; 

$C) ҷумҳуриҳои исломӣ, нимпрезидентӣ, суперпрезидент; 

$D) ҷумҳурии монархӣ, маҳдуд, омехта; 

$Е) ҷумҳурии монархӣ, маҳдуд, федеративӣ; 

 

@249.Ҷумхурии президентӣ 

$A) Президент сарвари давлат ва ҳукумат аст.Ҳукумат бо тавсияи Президент 

ва тасдиқи парламент ташкил мешавад; 

$B) ҳукуматро ҳизби сиёсии дар интихоботи парлумонӣ ғалабакарда ташкил 

мекунад; 



$C) дар он Президент ва Парламент ҳисси масъулият ва назорати хешро 

нисбати ҳукумат байни худ ҷудо мекунанд; 

$D) ҳукуматро намояндагони 1 ё якчанд ҳизб, ки дар парламет аксарияти 

ҷойҳоро ишғол менамоянд, ташкил карда мешавад; 

$Е) дар он Президент ва Парламент ҳисси масъулият ва назорати хешро 

нисбати ҳукумат байни худ ҷудо намекунанд; 

 

 

 

@250.Ҷумҳурии парламентӣ 

$A) ҳукуматро ҳизби сиёсии дар интихоботи парлумонӣ ғалабакарда ташкил 

мекунад.Сарвари ин ҳизб сардори ҳукумат эълон мешавад.Президент 

ваколатҳои ҳукуматӣ надорад.Парламент метавонад истеъфои ҳукуматро 

талаб кунад; 

$B) дар он Президент ва Парламент ҳисси масъулият ва назорати хешро 

нисбати ҳукумат байни худ ҷудо мекунанд; 

$C) дар он Парламент ҳисси масъулият ва назорати хешро нисбати ҳукумат 

ҷудо мекунанд; 

$D) дар он Президент масъулият ва назорати хешро нисбати ҳукумат байни 

худ ва агентӣ ҷудо мекунанд; 

$Е) ҳукуматро ҳизби сиёсии дар интихоботи парлумонӣ ғалабакарда ташкил 

намекунад.Сарвари ин ҳизб сардори ҳукумат эълон намешавад.Президент 

ваколатҳои ҳукуматӣ надорад; 

 

@.251Ҷумҳурии омехта (нимпрезидентӣ нимпарлумонӣ) 

$A) дар он Президент ва Парламент ҳисси масъулият ва назорати хешро 

нисбати ҳукумат байни худ ҷудо мекунанд; 

$B) Президент сарвари давлат ва ҳукумат аст.Ҳукумат бо тавсияи Президент 

ва тасдиқи парламент ташкил мешавад; 

$C) дар он Президент масъулият ва назорати хешро нисбати ҳукумат байни 

худ ва департамент ҷудо мекунанд; 

$D) дар он Президент масъулият ва назорати хешро нисбати ҳукумат байни 

худ ва вазорат ҷудо мекунанд; 

$Е) дар он Президент масъулият ва назорати хешро нисбати ҳукумат байни 

худ ва вазорат ҷудо намекунанд; 

 

@252.Давлати ягона (унитарӣ) чист? 



$A) давлати алоҳидаи марказонида буда, воҳидҳои маъмуриву марзии он 

(вилоят, шаҳр, ноҳия, округ ва ғ.) ташкилотҳои давлатӣ набуда, ҳуқуқҳои 

соҳибихтиёр надоранд.Давлатҳои ягона ба воҳидҳои маъмурӣ-марзӣ тақсим 

мешаванд; 

$B) дар таркибаш якчанд давлатҳо ё ташкилаҳои давлатӣ дорад; 

$C) дар онҳо метавонад воҳидҳои мухторӣ ва худидоракунии маҳаллии 

рушдкарда бошад; 

$D) давлати алоҳидаи марказонида буда, воҳидҳои маъмуриву марзии он 

ташкилаҳои давлатӣ буда, ҳуқуқҳои соҳибихтиёр доранд; 

$Е) Давлатҳои ягона ба воҳидҳои маъмурӣ-марзӣ тақсим намешаванд; 

 

@253.Давлати иттифоқӣ (федеративӣ) чист? 

$A) давлати мураккаби иттифоқӣ мебошад, ки қисмҳои (унсурхои) он 

(штатҳо, кантонҳо ва ғ.) давлат ё ташкилоти давлатӣ буда, дорои ҳуқуқи 

соҳибихтиёрианд.Давлати федеративӣ дар таркибаш якчанд давлатҳо ё 

ташкилаҳои давлатӣ дорад; 

$B) Давлати федеративӣ дар таркибаш якчанд давлатҳо ё ташкилаҳои 

давлатӣ надорад; 

$C) ба воҳидҳои марзию маъмурӣ тақсим шуда идоракунии онҳо аз рўи 

амудӣ (вертикали) ба роҳ монда мешавад.Дар онҳо метавонад воҳидҳои 

мухторӣ ва худидоракунии маҳаллии рушдкарда бошад; 

$D) дар чунин давлат мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии 

умумӣ вуҷуд доранд; 

$Е) ба воҳидҳои марзию маъмурӣ тақсим шуда идоракунии онҳо аз рўи 

уфуқӣ ба роҳ монда мешавад.Дар онҳо метавонад воҳидҳои мухторӣ ва 

худидоракунии маҳаллии рушдкарда набошад; 

 

@254.Конфедератсия чист? 

$A) иттиҳоди ихтиёронаи якчанд давлатҳои соҳибихтиёр аст, ки барои 

муваффақ шудан ба ягон мақсад (иқтисодӣ, ҳарбӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ) бо ҳам 

дар асоси шартнома (одатан) муттаҳид гаштаанд; 

$B) дар онҳо ҳудуди ягона вуҷуд дорад; 

$C) дар онҳо ҳудуди беохир вуҷуд дорад; 

$D) дар онҳо шаҳрвандони бешаҳрванд ва хориҷӣ вуҷуд дорад 

$Е) иттиҳоди ихтиёронаи якчанд давлатҳои нимсоҳибихтиёр аст, ки барои 

муваффақ шудан ба ягон мақсад (иқтисодӣ, ҳарбӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ) бо ҳам 

дар асоси шартнома (одатан) муттаҳид мегарданд; 

 



@255.Режими сиёсӣ дар чанд маъно фаҳмида мешавад? 

$A) 2; 

$B) 1; 

$C) 3; 

$D) 4; 

$Е) 5; 

 

@256.Намудҳои режими сиёсӣ 

$A) истибдодӣ, авторитарӣ, фашистӣ, демократӣ, либералӣ-демократӣ, 

тоталитарӣ; 

$B) монархия, федеративӣ, диктатура; 

$C) авторитарӣ, ҷумҳурӣ, унитарӣ, тоталитаризм; 

$D) авторитарӣ, монархияи маҳдуд, худкома, истибдодӣ; 

$Е) монархӣ, авторитарӣ, фашистӣ, демократӣ, либералӣ-демократӣ, 

тоталитарӣ; 

 

@257.Назарияҳои асосии пайдоиши давлатро номбар намоед? 

$A) патриархалӣ, шартномавии ҷамъиятӣ, илоҳӣ, органикӣ, зўроварӣ, 

психологӣ, ирригатсионӣ,, нажодӣ, марксистӣ, иқтисодӣ; 

$B) патриархалӣ, шартномавии ҷамъиятӣ, илоҳӣ, органикӣ, психологӣ, 

ирригатсионӣ, монархӣ; 

$C) патриархалӣ, шартномавии ҷамъиятӣ, илоҳӣ, органикӣ, зўроварӣ, 

психологӣ, олигархӣ, унитарӣ, федеративӣ; 

$D) патриархалӣ, шартномавии ҷамъиятӣ, илоҳӣ, плутократӣ, аристократӣ; 

$Е) патриархалӣ, шартномавии ҷамъиятӣ, илоҳӣ, плутократӣ, 

аристократӣ;конфедеративӣ; 

 

@258.Намояндагони назарияи патриархалии пайдоиши давлатро нишон 

диҳед? 

$A) Арасту, А.Форобӣ, Клеанф, Панетий, Сисерон, Марсилии Падуанӣ, Жан 

Боден, Филмер,Михайловский; 

$B) Афлотун, У.Хайём, А.Ҷомӣ, Т.ҶефФерсон, Марсилии Падуанӣ, Жан 

Боден, Филмер,Михайловский; 

$C) А.Рўдакӣ, Т.Пейн, С.Симон, А.Фирдавсӣ, Зенон, Клеанф, Панетий; 

$D) Афлотун, Т.Пейн, Арасту, У.Зоконӣ, Т.Ҷефферсон, Филмер, 

Михайловский, С.Шерозӣ; 

$Е) А.Фирдавсӣ, Т.Пейн, С.Симон, А.Дониш, Зенон, Клеанф, Панетий; 

 



@259.Намояндагони назарияи шартномаи ҷамъиятӣ пайдоиши 

давлатро нишон диҳед? 

$A) Эпикур, Б.Спиноза, Т.Гоббс, Ҷ.Локк, Ж.Ж..Руссо, Г.Гротсий, А.Дониш; 

$B) С.Насафӣ, А.Бедил, Т.Пейн, Л.Толстой, Штирнер; 

$C) Арасту, А.Форобӣ, Клеанф, Панетий, Сисерон, Марсилии Падуанӣ, Жан 

Боден; 

$D) Афлотун, Т.Пейн, Арасту, У.Зоконӣ, Т.Ҷефферсон, Филмер, 

Михайловский; 

$Е) А.Фирдавсӣ, Т.Пейн, С.Симон, А.Дониш, Зенон, Клеанф, Панетий; 

 

@260.Намояндагони назарияи илоҳӣ (теологии) пайдоиши давлат 

$A) Афлотун, Ф.Аквинӣ, Августин ва дигарон; 

$B) Эпикур, Б.Спиноза, Т.Гоббс, Ҷ.Локк, Ж.Ж.Руссо; 

$C) Арасту, А.Форобӣ, Клеанф, Панетий, Сисерон; 

$D) Эпикур, Б.Спиноза, Т.Гоббс, Ҷ.Локк, А.Дониш; 

$Е) Арасту, А.Форобӣ, Клеанф, Панетий, Сисерон, Жан Боден; 

 

@261.Намояндагони назарияи органикии пайдоиши давлат 

$A) Ворис, Прайс, Герберт Спенсер; 

$B) Афлотун, Ф.Аквинӣ, Августин ва дигарон; 

$C) Лоренс, Ҷек, Ж.Ж.Руссо; 

$D) Монтеске, Т.Пейн, Ҷ.Мэдисон; 

$Е) Монтеске, Т.Пейн, А.Юнг; 

 

@262.Намояндагони назарияи зўроварии пайдоиши давлат 

$A) Л.Гумплович, К.Каутский, Е.Дюринг; 

$B) К.Маркс, Ф.Энгелс, В,Ленин; 

$C) Прудон, Штирнер, А.Дониш; 

$D) А.Форобӣ, З.Розӣ, К.Каутский; 

$Е) Прудон, Штирнер, А.Дониш, А.Фирдавсӣ; 

 

@263.Намояндагони назарияи ирригатсионӣ 

$A) К.А.Виттфогел; 

$B) К.Маркс; 

$C) С.Шерозӣ; 

$D) Г.Спенсер; 

$Е) А.Бедил; 

 



@264.Намояндагони назарияи психологӣ 

$A) Г.Тард, Л.Петражитский; 

$B) Макаренко, Я.А.Коменский; 

$C) Ҳ.Юсуфӣ, Ҳ.Карим, Г.Тард; 

$D) Прудон, Штирнер, А.Дониш; 

$Е) Прудон, Штирнер, А.Ҷомӣ; 

 

@265.Намояндагони назарияи нажодӣ 

$A) Ж.А.де Гобино, Ф.Нитсше; 

$B) А.Фирдавсӣ, А.Гитлер, И.В.Сталин; 

$C) А.Рудакӣ, Низомулмулк, Н.Маккиавели; 

$D) С.Айнӣ, Б.Ғафуров, Ф.Нитсше; 

$Е) Прудон, Штирнер, А.Дониш; 

 

@266.Намояндагони назарияи синфӣ ё марксистӣ 

$A) К.Маркс, Ф.Энгелс, В.И.Ленин; 

$B) Бухарин, Каменов, В.И.Ленин; 

$C) К.Маркс, Маздак, В.И.Ленин; 

$D) Тротскиий, Аршавин, И.В, Сталин; 

$Е) Прудон, Штирнер, А.Фирдавсӣ; 

 

@267.Намояндагони назарияи анархистӣ 

$A) Штирнер, Прудон, Бакунин, Толстой; 

$B) И.Кант, Г.Гегел, Л.Фейрбах; 

$C) Ясперс, А.Дониш, Ф.Тейлор; 

$D) Прудон, И.Кант, Ф.Тейлор; 

$Е) Прудон, Штирнер, А.Лоҳутӣ; 

 

@268.Нишонаҳои давлатро номбар кунед? 

$A) аҳолӣ, ҳудуд, соҳибихтиёрӣ ва ҳокимияти давлатӣ, дастгоҳи давлатӣ, 

низоми андозситонӣ; 

$B) парчам, нишон, суруди миллӣ, пули миллӣ; 

$C) сарҳад, ғункунии андоз, ҳокимият, забони миллӣ; 

$D) сарҳад, алоқамандии давлат ва ҳуқуқ, президент, парлумон, ҳизбҳо, 

дастгоҳи давлатӣ; 

$Е) сарҳад ва аҳолӣ, президент, парлумон, ҳизбҳо, дастгоҳи давлатӣ; 

 



@269.Барои Русияи муосир кадом муҳаққиқ аввалин бор китобе таҳти 

унвони «Назарияи идораи давлатӣ»таълиф намудааст? 

$A) Г.Атаманчук; 

$B) В.Чиркин; 

$C) Ф.Шамхалов; 

$D) А.Венгеров; 

$Е) А.Самсонов; 

 

@270.Таснифи М.Вебер оид ба ҳокимият 

$A) анъанавӣ, қонунӣ, харизматикӣ; 

$B) авторитарӣ, тоталитарӣ, диктатура; 

$C) нажодӣ, қонунӣ, демократӣ; 

$D) харизматикӣ, автократӣ, дедуксионӣ; 

$Е) анъанавӣ, қонунӣ, давлат; 

 

@271.Ҳокимияти давлатӣ чист? 

$A) Ҳокимияти давлатӣ – ин ҳуқуқ, имконият ва қобилияти таъсир 

расонидани давлат (ба воситаи мақомоти давлатӣ ва мансабдорон) ба 

тақдир, муносибат ва фаъолияти одамон ба тариқи восита ва методҳои 

гуногун;системаи институтҳо ва мақомоти давлатие, ки қарорҳои 

ҳокимиятӣ қабул менамоянд;шахсоне, ки дорои ваколатҳои ҳокимиятӣ 

мебошанд; 

$B) Ҳокимияти давлатӣ – ин ҳуқуқ, имконият ва қобилияти таъсир 

расонидани давлат (ба воситаи дастгоҳи давлатӣ ва мансабдорон) ба тақдир, 

муносибат ва фаъолияти одамон ба тариқи восита ва методҳои 

гуногун;системаи институтҳо ва шахсоне, ки дорои ваколатҳои ҳокимиятӣ 

мебошанд; 

$C) Ҳокимияти давлатӣ – ин ҳуқуқ, имконият ва қобилияти таъсир 

расонидани давлат (ба воситаи хизматчиёни давлатӣ ва мансабдорон) ба 

тақдир, муносибат ва фаъолияти одамон ба тариқи восита ва методҳои 

гуногун;системаи институтҳо ва мақомоти давлатие, ки қарорҳои 

ҳокимиятӣ қабул менамоянд; 

$D) Ҳокимияти давлатӣ – ин ҳуқуқ, имконият ва қобилияти таъсир 

расонидани давлат (ба воситаи арбобони давлатӣ ва мансабдорон) ба 

тақдир, муносибат ва фаъолияти одамон ба тариқи восита ва методҳои 

гуногун;шахсоне, ки дорои ваколатҳои ҳокимиятӣ мебошанд; 

$Е) Ҳокимияти давлатӣ – ин ҳуқуқ, имконият ва қобилияти таъсир 

расонидани давлат (ба воситаи арбобони давлатӣ ва мансабдорон) ба 



тақдир, муносибат ва фаъолияти одамон ба тариқи восита ва методҳои 

гуногун;шахсоне, ки дорои ваколатҳои ҳокимиятӣ намебошанд; 

 

@272.Хусусиятҳои ҳокимияти давлатӣ 

$A) ҳокимияти давлатӣ – ҳокимияти сиёсӣ аст, бо сиёсат ва сиёсатмадорӣ 

идоракунии давлатӣ алоқаманд мебошад;ҳокимияти давлатӣ тавассути 

дастгоҳи махсус, яъне мақомоти давлатӣ амалӣ мегардад;ҳокимияти давлатӣ 

боистифодаи маҷбурсозии давлатӣ вобаста аст;ҳокимияти давлатӣ тавассути 

ҳуқуқ расмӣ мегардад; 

$B) ҳокимияти давлатӣ – бо сиёсат ва сиёсатмадорӣ идоракунии давлатӣ 

алоқаманд мебошад;ҳокимияти давлатӣ тавассути мақомоти махсус яъне 

мақомоти давлатӣ амалӣ мегардад;ҳокимияти давлатӣ боистифодаи 

зўроварӣ давлатӣ вобаста аст;ҳокимияти давлатӣ тавассути ирода расмӣ 

мегардад; 

$C) ҳокимияти давлатӣ – ҳокимияти сиёсӣ алоқаманд мебошад;ҳокимияти 

давлатӣ тавассути ҳуқуқ махсус яъне мақомоти давлатӣ амалӣ 

мегардад;ҳокимияти давлатӣ боистифодаи дастгоҳи давлатӣ вобаста 

аст;ҳокимияти давлатӣ тавассути ҳуқуқ расмӣ мегардад; 

$D) ҳокимияти давлатӣ – бо сиёсат ва сиёсатмадорӣ идоракунии маъмурӣ 

алоқаманд мебошад;ҳокимияти давлатӣ тавассути қонунҳои махсус яъне 

мақомоти давлатӣ амалӣ мегардад;ҳокимияти давлатӣ боистифодаи 

маҷбурсозии давлатӣ вобаста аст;ҳокимияти давлатӣ тавассути қонун расмӣ 

мегардад; 

$Е) ҳокимияти давлатӣ – бо сиёсат ва сиёсатмадорӣ идоракунии маъмурӣ 

алоқаманд мебошад;ҳокимияти давлатӣ тавассути қонунҳои махсус яъне 

мақомоти давлатӣ амалӣ мегардад;ҳокимияти давлатӣ боистифодаи 

маҷбурсозии давлатӣ вобаста аст; 

 

@273.Талаботҳо нисбат ба ҳокимият 

$A) қонуни будани ҳокимият ва шакли расми доштани он; 

$B) ратсионалӣ ва императивӣ; 

$C) эмперизм ва дедуксия; 

$D) легалӣ ва лоббизм; 

$Е) легалӣ ва диспотия; 

 

@274.Назарияи марксистӣ нисбати ҳокимияти давлатӣ кадом нуқтаи 

назар дорад? 

$A) диктатураи синфӣ; 



$B) арзиши ахлоқӣ; 

$C) иродавӣ; 

$D) болешевизм; 

$Е) арзиши башарӣ; 

 

@275.Таснифи мақомоти давлатӣ 

$A) намояндагӣ, иҷроӣ-фармоишӣ, яккасардорӣ, коллегиалӣ, марказӣ, 

маҳаллӣ ва ғ; 

$B) таснифоти мақомоти давлатӣ мавҷуд нест; 

$C) ба ҷудогона, махсус ва умумӣ; 

$D) ба вилоятӣ, ноҳиявӣ, минтақавӣ, махсус, оммавӣ ва ғ; 

$Е) таърихӣ, сиёсӣ, диалектикӣ, иҷтимоӣ, маҷбуркунӣ, маъмурӣ-ҳуқуқӣ; 

 

@276.Услубҳои идораи давлатиро номбар намоед? 

$A) директивӣ ва демократӣ; 

$B) сиёсӣ ва диспотия; 

$C) либералӣ ва иҷтимоӣ; 

$D) тоталитарӣ ва институтсионалӣ; 

$Е) тоталитарӣ ва сиёсӣ; 

 

@277.Қонуни амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати 

давлатӣ» кай кабул шудааст? 

$A) 5.03.2007; 

$B) 13.11.1998; 

$C) 15.01.2005; 

$D) 24.12.2003; 

$Е) 15.01.2005; 

 

@278.Категорияи мансабҳои давлатии хизматчиёни давлатии маъмурии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

$A) категорияи олӣ, 1,2,3,4,5,6,7,; 

$B) категорияи омехта; 

$C) категорияи олӣ ва ҷудогона; 

$D) ин гуна категория мавҷуд нест; 

$Е) категорияи яклухт; 

 



@279.«Бо қонунҳои бад давлатро идора намудан мумкин аст, лекин бо 

мансабдорони бад ягон қонунҳо кўмак намекунанд», лозунги кадом 

шахсият аст? 

$A) Отто фон Бисмарк; 

$B) Напалион; 

$C) Фихте; 

$D) Абулқосими Фирдавсӣ; 

$Е) Суқрот; 

 

@280.Қонуни амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати 

давлатӣ» аз чанд боб ва чанд модда ибрат аст? 

$A) 5 боб ва 45 модда; 

$B) 3 боб ва 40 модда; 

$C) 4 боб ва 35 модда; 

$D) 2 боб ва 26 модда; 

$Е) 1 боб ва 15 модда; 

 

@281.Савганди хизматчии давлатӣ дар кадом моддаи Қонуни 

амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» 

омадааст? 

$A) 15; 

$B) 10; 

$C) 11; 

$D) 12; 

$Е) 13; 

 

@282.Хизматчии давлатӣ дар давоми сол барои гирифтани рухсатии 

бемузди давомнокияш на бештар чанд рўзи тақвимӣ ҳуқуқ дорад? 

$A) 60; 

$B) 28; 

$C) 45; 

$D) 51; 

$Е) 10; 

 

@283.Мафҳуми «ҷомеаи иттилоотӣ»-ро ба илм кӣ ворид кардааст? 

$A) Ю.Хаяши; 

$B) Ф.Чарлз; 

$C) У.Кайковус; 



$D) С.Алексеев; 

$Е) С.Азизӣ; 

 

@284.Моделҳои ҳукумати электронӣ дар фаҳмиши Ғарбиаш 

$A) «ҳукумат барои ҳукумат»-и (G2G), «ҳукумат барои шаҳрвандон» (G2C), 

«ҳукумат барои соҳибкорон» (G2B), «ҳукумат ба созмонҳои ғайритиҷоратӣ» 

(G2N), «ҳукуматба кормандон»(G2E); 

$B) «ҳукумат ба созмонҳои ғайритиҷоратӣ» (G2N), «ҳукумат барои 

шаҳрвандон» (G2C), «ҳукумат барои соҳибкорон» (G2B); 

$C) «ҳукумат барои шаҳрвандон» (G2C), «ҳукумат барои соҳибкорон» (G2B); 

$D) «ҳукуматба кормандон»(G2E), «ҳукумат барои шаҳрвандон» (G2C), 

«ҳукумат барои соҳибкорон» (G2B); 

$Е) «ҳукумат барои соҳибкорон» (G2B), «ҳукумат ба созмонҳои 

ғайритиҷоратӣ» (G2N), «ҳукуматба кормандон»(G2E); 

 

@285.Қонуни ҶТ «Дар бораи имзои рақами электронӣ» ва Қонуни ҶТ 

«Дар бораи дастрасӣ ба иттилоъ» қай қабул шудаанд? 

$A) 2007 ва 2008; 

$B) 2005 ва 2006; 

$C) 2002 ва 2003; 

$D) 2001 ва 2004; 

$Е) 2001 ва 2005; 

 

@286.Дар сурати бомуваффақият амалӣ кардани лоиҳаҳои ҳукумати 

электронӣ, ба чаҳор ҳадафи зерин метавон ноил шуд.Онҳоро номбар 

кунед? 

$A) Хадамоти шабакавии ҳукумат;ҳукумати бекоғаз;ҳукумате, ки бар асоси 

дониш амал мекунад;ҳукумати шаффоф; 

$B) Хадамоти шабакавии амалиётӣ;ҳукумати бекоғаз;ҳукумате, ки бар асоси 

дониш амал мекунад;ҳукумати шаффоф; 

$C) Хадамоти шабакавии ҳукумат;ҳукумати бюрократӣ;ҳукумате, ки бар 

асоси дониш амал мекунад;ҳукумати шаффоф; 

$D) Хадамоти шабакавии ҳукумат;ҳукумати бекоғаз;ҳукумате, ки бар асоси 

дониш амал мекунад;ҳукумати тоифавӣ; 

$Е) Хадамоти шабакавии ҳукумат;ҳукумати бекоғаз;ҳукумате, ки бар асоси 

дониш амал мекунад;ҳукумати аҳолӣ; 

 

@287.Намудҳои қарорҳои давлатии идориро номбар кунед? 



$A) қарори сиёсӣ ва маъмурӣ; 

$B) қарори оддӣ ва мураккаб; 

$C) қарори навишташуда ва нонавишташуда; 

$D) қарори болои ва маҳаллӣ; 

$Е) қарори якдараҷа; 

 

@288.Раванди маъмули коркард ва амалишавии қабули қарорҳои идораи 

давлатӣ дар шакли пурра ва кўтоҳ аз чанд зина иборат аст? 

$A) 11 ва 4; 

$B) 1 ва 3; 

$C) 8 ва 3; 

$D) 4 ва 2; 

$Е) 6 ва 1; 

 

@289.Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чанд вакил иборат ҳастанд? 

$A) 33 ва 63; 

$B) 48 ва 55; 

$C) 35 ва 53; 

$D) 25 ва 51; 

$Е) 26 ва 35; 

 

@290.Салоҳияти конститутсионии Маҷлиси Олӣ 

$A) салоҳияти якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон;салоҳияти 

Маҷлиси миллӣ;салоҳияти Маҷлиси намояндагон; 

$B) салоҳияти якҷояи Маҷлиси миллӣ; 

$C) салоҳияти назоратӣ ва пешвогӣ; 

$D) салоҳияти қонунэҷодкунӣ, Маҷлиси намояндагон;салоҳияти Маҷлиси 

миллӣ;салоҳияти Маҷлиси намояндагон; 

$Е) салоҳияти якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон;салоҳияти 

Маҷлиси миллӣ; 

 

@291.Салоҳияти якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси 

намояндагон;салоҳияти Маҷлиси миллӣ ва салоҳияти Маҷлиси 

намояндагон дар кадом моддаҳои Конститутсия зикр ёфтанд? 

$A) 55, 56, 57; 

$B) 45, 25, 49; 

$C) 34, 38, 42; 



$D) 25, 27, 30; 

$Е) 45,49,50; 

 

@292.Ҷараёни қонунгузорӣ чист? 

$A) маҷмўъи амалҳои қонун пешбинишудае мебошад, ки тавассути онҳо 

фаъолияти қонунгузории мақомоти қонунгузор, яъне парлумон амалӣ 

мекунад; 

$B) маҷмўъи амалҳои меъёрҳои ҳуқуқ пешбинишудае мебошад, ки тавассути 

онҳо фаъолияти қонунгузории мақомоти қонунгузор, яъне додгоҳ амалӣ 

мекунад; 

$C) маҷмўъи татбиқи қонун пешбинишудае мебошад, ки тавассути онҳо 

фаъолияти қонунгузории мақомоти иҷроия, яъне ҳокимияти иҷроия амалӣ 

мекунад; 

$D) маҷмўъи амалҳои қонун пешбинишудае мебошад, ки тавассути онҳо 

фаъолияти қонунгузории мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, амалӣ мекунад; 

$Е) маҷмўъи амалҳои қонун пешбинишудае мебошад, ки тавассути онҳо 

фаъолияти қонунгузории мақомоти ҳарбӣ, амалӣ мекунад; 

 

@293.Ҷараёни қонунгузорӣ дар Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

вобаста ба тағйири вазъи ҳуқуқии Маҷлиси Олӣ, дигаргун шудани 

таркиб ва шаклҳои фаъолияти он аз кадом давраҳо иборат аст?  

$A) пешниҳоди лоиҳаи қонун ё амалӣ гардонидани ташаббуси 

қонунгузорӣ;қабули лоиҳаи қонун ва баррасии он;баррасии лоиҳаи қонун, 

қабули қонун дар Маҷлиси намояндагон ва пешниҳоди қонун барои 

ҷонибдорӣ ба Маҷлиси миллӣ;аз тарафи Маҷлиси миллӣ ҷонибдорӣ ё рад 

кардани қонун ва аз тарафи Маҷлиси намояндагон аз нав қабул ё такроран 

тасдиқ кардани он;имзо шудани қонун ё баргардонидани он аз ҷониби 

Президент;интишори қонун ва мавриди амал қарор гирифтани он; 

$B) пешниҳоди лоиҳаи қонун ё амалӣ гардонидани ташаббуси 

қонунгузорӣ;қабули лоиҳаи қонун ва баррасии он;баррасии лоиҳаи қонун, 

қабули қонун дар Маҷлиси намояндагон ва пешниҳоди қонун барои 

ҷонибдорӣ ба Маҷлиси миллӣ;аз тарафи Маҷлиси миллӣ ҷонибдорӣ ё рад 

кардани қонун ва аз тарафи Маҷлиси намояндагон аз нав қабул ё такроран 

тасдиқ кардани он;имзо шудани қонун ё баргардонидани он аз ҷониби 

Президент; 

$C) ин гуна салоҳият дар парлумони тамоми кишварҳо мавҷуд нест; 

$D) пешниҳоди лоиҳаи қонун ё амалӣ гардонидани ташаббуси 

қонунгузорӣ;қабули лоиҳаи қонун ва баррасии он;баррасии лоиҳаи қонун, 



қабули қонун дар Маҷлиси намояндагон ва пешниҳоди қонун барои 

ҷонибдорӣ ба Маҷлиси миллӣ;аз тарафи Маҷлиси миллӣ ҷонибдорӣ ё рад 

кардани қонун ва аз тарафи Маҷлиси намояндагон аз нав қабул ё такроран 

тасдиқ кардани он;имзо шудани қонун ё баргардонидани он аз ҷониби 

Президент; 

$Е) интишори қонун ва мавриди амал қарор гирифтани он; 

 

@294.Яке аз нишонаҳо ва вазифаҳои ҳокимияти иҷроияро нишон диҳед? 

$A) амаликунандаи сиёсати давлатӣ дар ҳаёт ва танзими зерқонунӣ; 

$B) ин гуна нишона ва вазифа ҳокимияти иҷроия надорад; 

$C) ҳудуд ва дохилӣ; 

$D) ҳокимият ва ҳуқуқтатбиқкунии маъмурӣ; 

$Е) ҳамаи шохаҳои ҳокимиятро муттаҳид менамояд; 

 

@295.Ба ҳокимияти иҷроия кадом бобҳо ва моддаҳои Конститутсияи ҶТ 

бахшида шудааст? 

$A) боби 4 -5 моддаҳои 64-72, 73-75; 

$B) боби 3-6 моддаҳои 48-63, 73-75; 

$C) ин гуна боб дар Конститусия вуҷуд надорад; 

$D) боби 7 моддаҳои 81-83; 

$Е) боби 8 моддаҳои 81-83; 

 

@296.Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» кай қабул шудааст? 

$A) 12.05.2001; 

$B) 1.01.2000; 

$C) 2.05.2000; 

$D) 4.02.1998; 

$Е) 4.01.1999; 

 

@297.Ба ҳокимияти судӣ кадом боб ва моддаҳои Конститутсияи ҶТ 

бахшида шудааст? 

$A) боби 8 моддаҳои 84-92; 

$B) боби 6 моддаҳои 58-60; 

$C) боби 7 моддаҳои 61-73; 

$D) боби 6 моддаҳои 75-79; 

$Е) боби 5 моддаҳои 41-54; 

 



@298.ННииззооммии  ссууддииии  ҶҶууммҳҳууррииии  ТТооҷҷииккииссттоонн  ббоо  ууссууллии  ммааррззӣӣ--ттаашшккииллӣӣ  аазз  

ккааддоомм  ссууддҳҳоо  ииббоорраатт  аасстт?? 

$A) ССууддии  ккооннссттииттууттссииооннииии  ҶҶууммҳҳууррииии  ТТооҷҷииккииссттоонн;;ссууддҳҳооии  ууммууммӣӣ::  ССууддии  

ООллииии  ҶҶууммҳҳууррииии  ТТооҷҷииккииссттоонн,,  ссууддии  ВВииллоояяттии  ММууххттооррии  ККўўҳҳииссттооннии  

ББааддааххшшоонн,,  ссууддҳҳооии  ввииллоояятт,,  ссууддии  шшааҳҳррии  ДДуушшааннббее,,  ссууддҳҳооии  шшааҳҳрр  вваа  

ннооҳҳиияя;;ссууддҳҳооии  ииққттииссооддӣӣ::  ССууддии  ООллииии  ииққттииссооддииии  ҶҶууммҳҳууррииии  ТТооҷҷииккииссттоонн,,  

ссууддии  ииққттииссооддииии  ВВииллоояяттии  ММууххттооррии  ККўўҳҳииссттооннии  ББааддааххшшоонн,,  ссууддҳҳооии  

ииққттииссооддииии  ввииллоояятт  вваа  шшааҳҳррии  ДДуушшааннббее;;ссууддҳҳооии  ҳҳааррббӣӣ::  ККооллллееггиияяии  ҳҳааррббииии  

ССууддии  ООллииии  ҶҶууммҳҳууррииии  ТТооҷҷииккииссттоонн,,  ссууддҳҳооии  ҳҳааррббииии  ггааррннииззооннҳҳооии  ХХооррууғғ,,  

ХХууҷҷаанндд,,  ХХааттллоонн  вваа  ДДуушшааннббее  ииббоорраатт  ммееббоошшаанндд;;  

$B) ССууддии  ккооннссттииттууттссииооннииии  ҶҶууммҳҳууррииии  ТТооҷҷииккииссттоонн;;ссууддҳҳооии  ууммууммӣӣ::  ССууддии  

ООллииии  ҶҶууммҳҳууррииии  ТТооҷҷииккииссттоонн,,  ссууддии  ВВииллоояяттии  ММууххттооррии  ККўўҳҳииссттооннии  

ББааддааххшшоонн,,  ссууддҳҳооии  ввииллоояятт,,  ссууддии  шшааҳҳррии  ДДуушшааннббее,,  ссууддҳҳооии  шшааҳҳрр  вваа  

ннооҳҳиияя;;ссууддҳҳооии  ииққттииссооддӣӣ::  ССууддии  ООллииии  ииққттииссооддииии  ҶҶууммҳҳууррииии  ТТооҷҷииккииссттоонн,,  

ссууддии  ииққттииссооддииии  ВВииллоояяттии  ММууххттооррии  ККўўҳҳииссттооннии  ББааддааххшшоонн,,  ссууддҳҳооии  

ииққттииссооддииии  ввииллоояятт  вваа  шшааҳҳррии  ДДуушшааннббее;;  

$C) ссууддҳҳооии  ҳҳааррббӣӣ::  ККооллллееггиияяии  ҳҳааррббииии  ССууддии  ООллииии  ҶҶууммҳҳууррииии  ТТооҷҷииккииссттоонн,,  

ссууддҳҳооии  ҳҳааррббииии  ггааррннииззооннҳҳооии  ХХооррууғғ,,  ХХууҷҷаанндд,,  ХХааттллоонн  вваа  ДДуушшааннббее  ииббоорраатт  

ммееббоошшаанндд;;  

$D) ССууддии  ккооннссттииттууттссииооннииии  ҶҶууммҳҳууррииии  ТТооҷҷииккииссттоонн;;ссууддҳҳооии  ууммууммӣӣ::  ССууддии  

ООллииии  ҶҶууммҳҳууррииии  ТТооҷҷииккииссттоонн,,  ссууддии  ВВииллоояяттии  ММууххттооррии  ККўўҳҳииссттооннии  

ББааддааххшшоонн,,  ссууддҳҳооии  ввииллоояятт,,  ссууддии  шшааҳҳррии  ДДуушшааннббее,,  ссууддҳҳооии  шшааҳҳрр  вваа  

ннооҳҳиияя;;ссууддҳҳооии  ииққттииссооддӣӣ::  ССууддии  ООллииии  ииққттииссооддииии  ҶҶууммҳҳууррииии  ТТооҷҷииккииссттоонн,,  

ссууддии  ииққттииссооддииии  ВВииллоояяттии  ММууххттооррии  ККўўҳҳииссттооннии  ББааддааххшшоонн,,  ссууддҳҳооии  

ииққттииссооддииии  ввииллоояятт  вваа  шшааҳҳррии  ДДуушшааннббее;;  

$Е) ссууддии  ҳҳааккааммӣӣ боби 7 моддаҳои 81-83; 

  

@299.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти 

идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» кай қабул шудааст? 

$A) 16 апрели соли 2012; 

$B) 26 апрели соли 2011; 

$C) 6 апрели соли 2010; 

$D) 3 марти соли 2009; 

$Е) 3 апрели соли 2001; 

 

@300.Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» кай қабул шудааст? 

$A) 17 майи соли 2004; 



$B) 26 апрели соли 2003; 

$C) 1 марти соли 2001; 

$D) 2 феврали 1999; 

$Е) 2 феврали 2002; 

 

@301.Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи худидоракунии 

шаҳрак ва деҳот» ва «Дар бораи мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ» 

кай қабул шуданд. 

$A) 5 августи соли 2009 ва5 январи соли 2008; 

$B) 5 марти соли 2007 ва15 январи соли 2007; 

$C) 5 августи соли 2001 ва25 январи соли 2007; 

$D) 15 августи соли 2007 ва 25 январи соли 2007 

$Е) 5 августи соли 2001 ва25 январи соли 2005; 

 

@302.Яке аз мушкилотҳо дар низоми худидораи маҳаллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

$A) мушкилоти иқтисодию молиявӣ; 

$B) мушкилоти фарҳангӣ; 

$C) мушкилоти ҷуғрофӣ; 

$D) мушкилоти роҳбарӣ; 

$Е) мушкилоти анъанавӣ; 

 

@303.Хартияи Аврупои оид ба худидораи маҳаллӣ кай қабул шудааст? 

$A) 15.10.1985; 

$B) 15.11.1987; 

$C) 15.12.1985; 

$D) 15.01.1986; 

$Е) 15.01.1986; 

 

@304.Яке аз манбаҳои молиявии мақомоти худидораи шаҳрак ва деҳотро 

номбар кунед? 

$A) мусоидати молиявӣ (субвенсия); 

$B) пул; 

$C) сармоя; 

$D) раёсати молия; 

$Е) мусоидат; 

 

@305.Қонун чист? 



$A) ифодаи иродаи халқ, санади олии ҳокимият дар давлат аст; 

$B) ифодаи иродаи бошуурона, санади олии ҳокимият дар давлат аст; 

$C) ифодаи иродаи халқ, санади марказии ҳокимият дар давлат аст; 

$D) ифодаи халқ, санади олии ҳокимият дар давлат аст; 

$Е) ҳамаи талаботҳои ҷомеа; 

 

@306.Шароитҳои таъмини қонуният ба кадом гурўҳҳо ҷудо мешаванд? 

$A) ба умумӣ ва махсус; 

$B) ба умумӣ ва омехта; 

$C) ба ҳамгироӣ ва махсус; 

$D) ба функсионалӣ ва махсус; 

$Е) ба тактикӣ ва стратегӣ; 

 

@307.Принсипи қонуният дар кадом моддаи Конститутсияи ҶТ дарҷ 

гардидааст? 

$A) моддаи 10; 

$B) моддаи 9; 

$C) моддаи 6; 

$D) моддаи 1; 

$Е) моддаи 5; 

 

@308.Қонуният чист? 

$A) қонуният ин низоми бечунучаро риоя ва амалӣ шудани санадҳои 

меъёрию ҳуқуқӣ мебошад; 

$B) қонуният чун принсипи ташкилу фаъолияти давлат, аз он ҷумла давлати 

ҳуқуқӣ; 

$C) қонуният чун талаботи давлати ҳуқуқӣ нисбати мақомоти давлатӣ, 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ашхоси мансабдор; 

$D) қонуният ҳамчун усули амаликунии ҳокимияти давлатӣ; 

$Е) ҳамаи рукнҳои ҷомеа қонуният мебошад; 

 

@309.Қонуният ба маъноҳои зерин истифода мешавад: Яке аз онҳоро 

нишон диҳед? 

$A) қонуният ҳамчун усули амаликунии ҳокимияти давлатӣ; 

$B) қонуният чун самаранокии давлат; 

$C) қонуният чун принсипи шаффофияти давлати ҳуқуқӣ; 

$D) қонуният чун гурўҳҳои иҷтимоӣ; 

$Е) қонуният чун фаъолияти гурӯҳӣ; 



 

@310.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ» кай қабул шудааст? 

$A) 26.03.2009; 

$B) 26.04.2008; 

$C) 26.05.2007; 

$D) 26.07.2001; 

$Е) 26.05.2007; 

 

@311.Шаффофият дар маънои хориҷиаш чӣ ном бурда мешавад? 

$A) транспаренс; 

$B) полиархия; 

$C) олигархия; 

$D) аристократия; 

$Е) кумо; 

 

@312.Полиархия чӣ маъно дорад? 

$A) ҳокимияти бисёриҳо, бисёрҳокимиятӣ; 

$B) шаффофият; 

$C) бесарусомонӣ; 

$D) ҳокимияти кушод; 

$Е) ҳокимияти дуздон; 

 

@313.Раис ва муовинони раиси комиссияи марказии интихобот ва 

раъйпурсиро (КМИР) кӣ пешниҳод ва кҳ интихоб мекунад? 

$A) Маҷлиси намояндагон бо пешниҳоди Президенти ҶТ; 

$B) Маҷлиси миллӣ бо пешниҳоди Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 

ҶТ; 

$C) Маҷлиси намояндагон бо пешниҳоди Ҳукумати ҶТ; 

$D) Маҷлиси миллӣ бо пешниҳоди Президенти ҶТ; 

$Е) Ҳукумат бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@314.Намудҳои шаффофиятро номбар кунед. 

$A) шаффофият дар идораи давлатӣ (менеҷменти сиёсӣ), дар иқтисод 

(менеҷменти иқтисодӣ), дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқ; 

$B) шаффофият дар идораи давлатӣ (менеҷмент), дар иқтисод (менеҷменти 

стратегӣ); 



$C) шаффофият дар сиёсат (менеҷменти сиёсӣ), дар иқтисод (менеҷменти 

молиявӣ) дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқ; 

$D) шаффофият дар идораи давлатӣ, дар иқтисод (микроиқтисод), дар соҳаи 

ҳифзи ҳуқуқ; 

$Е) шаффофият намуд надорад; 

 

@315.Дар кадом Паёми Президенти ҶТ дар бораи шаффофият дар 

идораи давлатӣ сухан меравад? 

$A) Паёми соли 2012; 

$B) Паёми соли 2000; 

$C) Паёми соли 2011; 

$D) Дар ҳеҷ Паём; 

$Е) Паёми соли 2021; 

 

@316.Низоми сиёсии ҷамъият аз чор қисмат иборат аст: Онҳоро нишон 

диҳед? 

$A) Қисмати институтсионалӣ (давлат, ҳизбҳо ва ғ.);Қисмати танзимкунанда 

(меъёрҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ);Қисмати функсионалӣ (режими сиёсӣ);Қисмати 

мафкуравӣ (мафкураи сиёсӣ); 

$B) Қисмати полиархӣ (давлат, ҳизбҳо ва ғ.);Қисмати танзимкунанда 

(меъёрҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ);Қисмати функсионалӣ (режими сиёсӣ);Қисмати 

мафкуравӣ (мафкураи сиёсӣ); 

$C) Қисмати институтсионалӣ (давлат, ҳизбҳо ва ғ.);Қисмати танзимкунанда 

(меъёрҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ);Қисмати функсионалӣ (режими сиёсӣ);Қисмати 

фарҳангӣ (мафкураи сиёсӣ); 

$D) Қисмати институтсионалӣ (давлат, ҳизбҳо ва ғ.);Қисмати танзимкунанда 

(меъёрҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ);Қисмати ҷомеаи шаҳрвандӣ (режими 

сиёсӣ);Қисмати мафкуравӣ (мафкураи сиёсӣ); 

$Е) Қисмати институтсионалӣ (давлат, ҳизбҳо ва ғ.);Қисмати танзимкунанда 

(меъёрҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ);Қисмати ҷомеаи шаҳрвандӣ (режими сиёсӣ); 

 

@317.Олигархия чӣ маъно дорад? 

$A) ҳокимияти аққалият; 

$B) ҳокимияти дороён; 

$C) ҳокимияти пешвоён; 

$D) ҳокимияти ҳарбӣ; 

$Е) ҳокимияти беҳтаринҳо; 

 



@318.Нигоҳи назарияи олигархӣ се тарзи бавуҷудоии давлатро ба миён 

меорад Онҳоро нишон диҳед:  

$A) Тарзи ҳарбии бавуҷудоии давлат;аристократӣ;плутократӣ; 

$B) Тарзи зўроварӣ бавуҷудоии давлат;аристократӣ;полиархия; 

$C) Тарзи ҳарбии бавуҷудоии давлат;аристократӣ;кратологӣ; 

$D) Тарзи психологӣ бавуҷудоии давлат;патритсӣ;плутократия; 

$Е) Тарзи психологӣ бавуҷудоии давлат патритсӣ; 

 

@319.Аристократия чӣ маъно дорад? 

$A) ҳокимияти беҳтаринҳо, донишмандон; 

$B) шаффофияти ҳокимият; 

$C) ҳокимияти золимон; 

$D) ҳокимияти пешвоён; 

$Е) ҳокимияти диндорон; 

 

@320.Плутократия чӣ маъно дорад? 

$A) ҳокимияти боигарӣ; 

$B) ҳокимияти элитаҳо; 

$C) ҳокимияти харизматикӣ; 

$D) ҳокимияти кланӣ; 

$Е) ҳокимияти бисёриҳо; 

 

@321.Ҷаҳонишавӣ (глобализатсия) чист? 

$A) раванди умумиҷаҳонии баҳамоӣ ва яксоншавии иқтисодӣ, сиёсӣ ва 

фарҳангӣ мебошад; 

$B) раванди яксоншавии иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ мебошад; 

$C) раванди умумӣ ва яксоншавии иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ мебошад; 

$D) раванди умумиҷаҳонии баҳамоӣ ва яксоншавии ВАО, сиёсӣ ва фарҳангӣ 

мебошад; 

$Е) раванди умумиҷаҳонии баҳамоӣ ва яксоншавии ВАО ва фарҳангӣ 

мебошад; 

 

@322.Таърихшиносон оид ба ҷаҳонишавӣ чӣ ақида доранд? 

$A) онро яке аз марҳилаҳои капитализм медонанд; 

$B) онро мансуби илми таърих намедонанд; 

$C) онро як зуҳуроти таърихӣ медонанд; 

$D) онро онҳо намепазиранд; 

$Е) онро раванди форматсия меҳисобанд; 



 

@323.Фарҳангшиносон оид ба ҷаҳонишавӣ чӣ фикр доранд? 

$A) бо ғарбшавии фарҳанг (вестернизатсия) алоқаманд медонанд; 

$B) онро онҳо хоси илми фарҳаншиносӣ намедонанд; 

$C) онро онҳо тамоман эътироф намекунанд; 

$D) онро хоси тамаддун медонанд; 

$Е) онро хоси тамаддун намедонанд; 

 

@324.Дар Тоҷикистон омўзиши назарияи идоракунии давлатӣ кай ба 

роҳ монда шуд? 

$A) солҳои 1990-и қарни XX; 

$B) солҳои 80-уми карниXlX; 

$C) солҳои 1920-и қарни XX; 

$D) солҳои 1950-и қарни XX; 

$Е) солҳои 1930-и қарни XX; 

 

@325.Идоракунӣ ва давлатдории тоҷикон таърихи чандсола дорад? 

$A) таърихи 6 ҳазорсола дорад; 

$B) таърихи ҳазорсола; 

$C) таърихи дуҳазорсола; 

$D) таърихи 23 сола; 

$Е) таърихи 33 сола; 

 

 

@326.Ақидаи зерин аз кист? «Давлат ҳамчун ташкилоти зуровариест, ки 

сарварии якеро аз болои дигаре таъмин мекунад». 

$A) Афлотун; 

$B) Мир Саид Алии Хамадонӣ; 

$C) Конфутси; 

$D) Ситсирон; 

$Е).А.Ҷомӣ; 

 

@327.Ба ҳисоби аввалин қадаммонандагон дар соҳаи илми идоракунии 

давлатӣ киҳоянд? 

$A) Г.Форда, Ф.Тейлора, А.Файол, Г.Эмерсон; 

$B) Конфутси, Ситсерон, Платон; 

$C) Низомулмулк, Закариёи Розӣ, Абуали ибни Сино; 

$D) В.Вилсон, Ф.Гуднау ва М.Вебер; 



$Е) Конфутси, Ситсерон, М.Вебер; 

 

@328.Идоракуни чист? 

$A) ин ҷараёни мақсаднокӣ бавуҷудовардани таъсири мутақобилаи объект ва 

субъекти идоракунӣ барои ба даст овардани натиҷаҳои хуби иҷтимоӣ 

мебошад; 

$B) ин орзую омол, фахмиши амалии фаъолияткунандаи таърихӣ ва 

мантиқӣ дар тахаюли рафтор ва фаъолияти одамон дар гузашта ва ҳозира 

мебошад; 

$C) ин татбиқи бемайлони ҳокимияти давлатӣ, қабули қарорҳои давлатӣ-

сиёсӣ ва татбиқи онҳо, назорат аз болои риоя кардани ҳуқуқи қонуни ва 

қонунгузориро дар бар мегирад; 

$D) ин нишондиҳандаи муносибати одам бо худ ва меъёрҳои ахлоқии ҷомеа 

мебошад; 

$Е) ин татбиқи бемайлони ҳокимияти давлатӣ, қабули қарорҳои давлатӣ-

сиёсӣ ва татбиқи онҳо, назорат аз болои риоя кардани ҳуқуқи қонуни ва 

қонунгузориро дар бар намегирад; 

 

@329.Таркиботи идоракунии давлатӣ кадомхоянд? 

$A) субъекти идоракунӣ, воситаҳои идоракунӣ, характер ва ҳудуди 

махсусияти фарогирии идоракунии падидаҳои ҷамъиятӣ, характери 

комплексии роҳҳо ва воситаҳои таъсиррасонии давлатӣ; 

$B) дарккунӣ, тахлилӣ, арзишӣ, тачрибавӣ ва ташкилотчигӣ-дохилӣ; 

$C) умумӣ, фардӣ, асосӣ, иловагӣ, марказӣ ва таркиботӣ; 

$D) стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ ва антикризисӣ; 

$Е) ин фаъолияти маъмурӣ, иҷроия-баробартақсимкунии фаъолияти 

мақомотҳои идоракунӣ, ки ба батанзимдарории ҷараёнҳо.ҳодисаҳо, 

муносибатҳои алоқаманд бо ҳаёти ҷамъиятӣ ва амалишави дар асоси 

фаъолиятҳои касбӣ, фаҳмида мешавад; 

 

@330.Сатҳҳои идоракунии давлатӣ?  

$A) умумидавлатӣ, минтақавӣ, маҳаллӣ, соҳаҳои алоҳида, ҷабҳаҳо, 

коллективҳо; 

$B) умумӣ, фардӣ, асосӣ, иловагӣ, марказӣ ва таркиботӣ; 

$C) стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ ва антикризисӣ; 

$D) дарккунӣ, тахлилӣ, арзишӣ, тачрибавӣ ва ташкилотчигӣ-дохилӣ; 

$Е) дарккунӣ, тахлилӣ, арзишӣ, тачрибавӣ, марказӣ ва таркиботӣ; 

 



@331.Масъулиятшиносӣ (ҷавобгарӣ) дар илми назарияи идораи давлатӣ 

кадомҳоянд? 

$A) сиёсӣ, ахлоқӣ, ҳуқуқӣ, маъмурӣ ва ҷиноятӣ; 

$B) дарккунӣ, тахлилӣ, арзишӣ, таҷрибавӣ ва ташкилотчигӣ-дохилӣ; 

$C) умумӣ, фардӣ, асосӣ, иловагӣ, марказӣ ва таркиботӣ; 

$D) стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ ва антикризисӣ; 

$Е) стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ ҷиноятӣ; 

 

@332.Ҷавобгарии сиёсӣ чист? 

$A) саркаши аз барномаҳои сиёсӣ, мақсадҳои сиёсӣ, қарорҳои сиёсӣ, ки гап 

дар бораи ояндаи халқ ва миллат меравад.(чӣ дар гузашта ва чӣ дар ҳозира); 

$B) ин нишондиҳандаи муносибати одам бо худ ва меъёрҳои ахлоқии ҷомеа 

мебошад; 

$C) вайрон кардани меъёри ҳуқуқии ҷорикардашудаи ҷамъиятӣ, ки дар 

натиҷа ҳақу ҳуқуқи яке аз тарафи дигаре поймол карда мешавад; 

$D) айбдоркардашуда дар назди давлат ва мақомоти маъмурии ҳуқуқии 

салоҳиятдошта ҷавоб мегўяд; 

$Е) ин фаъолияти маъмурӣ, иҷроия-баробартақсимкунии фаъолияти 

мақомотҳои идоракунӣ, ки ба батанзимдарории ҷараёнҳо.ҳодисаҳо, 

муносибатҳои алоқаманд бо ҳаёти ҷамъиятӣ ва амалишави дар асоси 

фаъолиятҳои касбӣ, фаҳмида мешавад; 

 

@333.Ҷавобгарии маъмурӣ чист? 

$A) айбдоркардашуда дар назди давлат ва мақомоти маъмурии ҳуқуқии 

салоҳиятдошта ҷавоб мегуяд; 

$B) саркаши аз барномаҳои сиёсӣ, мақсадҳои сиёсӣ, қарорҳои сиёсӣ, ки гап 

дар бораи ояндаи халқ ва миллат меравад.(чӣ дар гузашта ва чӣ дар ҳозира); 

$C) ин нишондиҳандаи муносибати одам бо худ ва меъерҳои ахлоқии ҷомеа 

мебошад; 

$D) вайрон кардани меъёри ҳуқуқии ҷорикардашудаи ҷамъиятӣ, ки дар 

натиҷа ҳақу ҳуқуқи яке аз тарафи дигаре поймол карда мешавад; 

$Е) ин фаъолияти маъмурӣ, иҷроия-баробартақсимкунии фаъолияти 

мақомотҳои идоракунӣ мебошад; 

 

@334.Аристократия чӣ маъно дорад? 

$A) ҳокимияти беҳтаринҳо, донишмандон; 

$B) шаффофияти ҳокимият; 

$C) ҳокимияти золимон; 



$D) ҳокимияти пешвоён; 

$Е) ҳокимияти диндорон; 

 

@335.Плутократия чӣ маъно дорад? 

$A) ҳокимияти боигарӣ; 

$B) ҳокимияти элитаҳо; 

$C) ҳокимияти харизматикӣ; 

$D) ҳокимияти кланӣ; 

$Е) ҳокимияти бисёриҳо; 

 

@336.Ҷаҳонишавӣ (глобализатсия) чист? 

$A) раванди умумиҷаҳонии баҳамоӣ ва яксоншавии иқтисодӣ, сиёсӣ ва 

фарҳангӣ мебошад; 

$B) раванди яксоншавии иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ мебошад; 

$C) раванди умумӣ ва яксоншавии иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ мебошад; 

$D) раванди умумиҷаҳонии баҳамоӣ ва яксоншавии ВАО, сиёсӣ ва фарҳангӣ 

мебошад; 

$Е) раванди умумиҷаҳонии баҳамоӣ ва яксоншавии ВАО ва фарҳангӣ 

мебошад; 

 

@337.Таърихшиносон оид ба ҷаҳонишавӣ чӣ ақида доранд? 

$A) онро яке аз марҳилаҳои капитализм медонанд; 

$B) онро мансуби илми таърих намедонанд; 

$C) онро як зуҳуроти таърихӣ медонанд; 

$D) онро онҳо намепазиранд; 

$Е) онро раванди форматсия меҳисобанд; 

 

@338.Фарҳангшиносон оид ба ҷаҳонишавӣ чӣ фикр доранд? 

$A) бо ғарбшавии фарҳанг (вестернизатсия) алоқаманд медонанд; 

$B) онро онҳо хоси илми фарҳаншиносӣ намедонанд; 

$C) онро онҳо тамоман эътироф намекунанд; 

$D) онро хоси тамаддун медонанд; 

$Е) онро хоси тамаддун намедонанд; 

 

@339.Дар Тоҷикистон омўзиши назарияи идоракунии давлатӣ кай ба 

роҳ монда шуд? 

$A) солҳои 1990-и қарни XX; 

$B) солҳои 80-уми карниXlX; 



$C) солҳои 1920-и қарни XX; 

$D) солҳои 1950-и қарни XX; 

$Е) солҳои 1930-и қарни XX; 

 

@340.Идоракунӣ ва давлатдории тоҷикон таърихи чандсола дорад? 

$A) таърихи 6 ҳазорсола дорад; 

$B) таърихи ҳазорсола; 

$C) таърихи дуҳазорсола; 

$D) таърихи 23 сола; 

$Е) таърихи 33 сола; 

 

 

@341.Ҳайати Маҷлиси миллии Маҷлиси Олӣ аз чанд аъзо ва боз кадом 

кас иборат аст? 

$A) Аз 33 нафар ва собиқ Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$B) Аз 41 нафар ва собиқ Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$C) Аз 33 нафар ва собиқ Сарвазири Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$D) Аз 23 нафар ва собиқ Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$Е) Аз 43 нафар ва Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон; 

 

@342.Узви Маҷлиси миллӣ дар зиёда аз чанд мақоми намояндагӣ 

фаъолият карда наметавонад? 

$A) Дар зиёда аз ду мақомоти намояндаӣ фаъолият карда наметавонад; 

$B) Дар зиёда се мақомоти намояндагӣ ва раёсати онҳо фаъолият карда 

наметавонад; 

$C) Дар зиёда аз чор мақомоти намояндагӣ фаъолият карда наметавонад; 

$D) Дар зиёда аз як мақомоти намояндагӣ фаъолият карда наметавонад; 

$Е) Дар зиёда аз се мақомоти намояндагӣ фаъолият карда наметавонад; 

 

@343.Идоракуни чист? 

$A) ин ҷараёни мақсаднокӣ бавуҷудовардани таъсири мутақобилаи объект ва 

субъекти идоракунӣ барои ба даст овардани натиҷаҳои хуби иҷтимоӣ 

мебошад; 

$B) ин орзую омол, фахмиши амалии фаъолияткунандаи таърихӣ ва 

мантиқӣ дар тахаюли рафтор ва фаъолияти одамон дар гузашта ва ҳозира 

мебошад; 



$C) ин татбиқи бемайлони ҳокимияти давлатӣ, қабули қарорҳои давлатӣ-

сиёсӣ ва татбиқи онҳо, назорат аз болои риоя кардани ҳуқуқи қонуни ва 

қонунгузориро дар бар мегирад; 

$D) ин нишондиҳандаи муносибати одам бо худ ва меъёрҳои ахлоқии ҷомеа 

мебошад; 

$Е) ин татбиқи бемайлони ҳокимияти давлатӣ, қабули қарорҳои давлатӣ-

сиёсӣ ва татбиқи онҳо, назорат аз болои риоя кардани ҳуқуқи қонуни ва 

қонунгузориро дар бар намегирад; 

 

@344.Таркиботи идоракунии давлатӣ кадомхоянд? 

$A) субъекти идоракунӣ, воситаҳои идоракунӣ, характер ва ҳудуди 

махсусияти фарогирии идоракунии падидаҳои ҷамъиятӣ, характери 

комплексии роҳҳо ва воситаҳои таъсиррасонии давлатӣ; 

$B) дарккунӣ, тахлилӣ, арзишӣ, тачрибавӣ ва ташкилотчигӣ-дохилӣ; 

$C) умумӣ, фардӣ, асосӣ, иловагӣ, марказӣ ва таркиботӣ; 

$D) стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ ва антикризисӣ; 

$Е) ин фаъолияти маъмурӣ, иҷроия-баробартақсимкунии фаъолияти 

мақомотҳои идоракунӣ, ки ба батанзимдарории ҷараёнҳо.ҳодисаҳо, 

муносибатҳои алоқаманд бо ҳаёти ҷамъиятӣ ва амалишави дар асоси 

фаъолиятҳои касбӣ, фаҳмида мешавад; 

 

@345.Сатҳҳои идоракунии давлатӣ?  

$A) умумидавлатӣ, минтақавӣ, маҳаллӣ, соҳаҳои алоҳида, ҷабҳаҳо, 

коллективҳо; 

$B) умумӣ, фардӣ, асосӣ, иловагӣ, марказӣ ва таркиботӣ; 

$C) стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ ва антикризисӣ; 

$D) дарккунӣ, тахлилӣ, арзишӣ, тачрибавӣ ва ташкилотчигӣ-дохилӣ; 

$Е) дарккунӣ, тахлилӣ, арзишӣ, тачрибавӣ, марказӣ ва таркиботӣ; 

 

@346.Масъулиятшиносӣ (ҷавобгарӣ) дар илми назарияи идораи давлатӣ 

кадомҳоянд? 

$A) сиёсӣ, ахлоқӣ, ҳуқуқӣ, маъмурӣ ва ҷиноятӣ; 

$B) дарккунӣ, тахлилӣ, арзишӣ, таҷрибавӣ ва ташкилотчигӣ-дохилӣ; 

$C) умумӣ, фардӣ, асосӣ, иловагӣ, марказӣ ва таркиботӣ; 

$D) стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ ва антикризисӣ; 

$Е) стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ ҷиноятӣ; 

 

@347.Ҷавобгарии сиёсӣ чист? 



$A) саркаши аз барномаҳои сиёсӣ, мақсадҳои сиёсӣ, қарорҳои сиёсӣ, ки гап 

дар бораи ояндаи халқ ва миллат меравад.(чӣ дар гузашта ва чӣ дар ҳозира); 

$B) ин нишондиҳандаи муносибати одам бо худ ва меъёрҳои ахлоқии ҷомеа 

мебошад; 

$C) вайрон кардани меъёри ҳуқуқии ҷорикардашудаи ҷамъиятӣ, ки дар 

натиҷа ҳақу ҳуқуқи яке аз тарафи дигаре поймол карда мешавад; 

$D) айбдоркардашуда дар назди давлат ва мақомоти маъмурии ҳуқуқии 

салоҳиятдошта ҷавоб мегўяд; 

$Е) ин фаъолияти маъмурӣ, иҷроия-баробартақсимкунии фаъолияти 

мақомотҳои идоракунӣ, ки ба батанзимдарории ҷараёнҳо.ҳодисаҳо, 

муносибатҳои алоқаманд бо ҳаёти ҷамъиятӣ ва амалишави дар асоси 

фаъолиятҳои касбӣ, фаҳмида мешавад; 

 

@348.Ҷавобгарии маъмурӣ чист? 

$A) айбдоркардашуда дар назди давлат ва мақомоти маъмурии ҳуқуқии 

салоҳиятдошта ҷавоб мегуяд; 

$B) саркаши аз барномаҳои сиёсӣ, мақсадҳои сиёсӣ, қарорҳои сиёсӣ, ки гап 

дар бораи ояндаи халқ ва миллат меравад.(чӣ дар гузашта ва чӣ дар ҳозира); 

$C) ин нишондиҳандаи муносибати одам бо худ ва меъерҳои ахлоқии ҷомеа 

мебошад; 

$D) вайрон кардани меъёри ҳуқуқии ҷорикардашудаи ҷамъиятӣ, ки дар 

натиҷа ҳақу ҳуқуқи яке аз тарафи дигаре поймол карда мешавад; 

$Е) ин фаъолияти маъмурӣ, иҷроия-баробартақсимкунии фаъолияти 

мақомотҳои идоракунӣ мебошад; 

 

@349.Ҷавобгарии ахлоқӣ чист? 

$A) ин нишондиҳандаи муносибати одам бо худ ва меъёрҳои ахлоқии ҷомеа 

мебошад; 

$B) саркаши аз барномаҳои сиёсӣ, мақсадҳои сиёсӣ, қарорҳои сиёсӣ, ки гап 

дар бораи ояндаи халқ ва миллат меравад;(чӣ дар гузашта ва чӣ дар ҳозира) 

$C) вайрон кардани меъёри ҳуқуқии ҷорикардашудаи ҷамъиятӣ, ки дар 

натиҷа ҳақу ҳуқуқи яке аз тарафи дигаре поймол карда мешавад; 

$D) айбдоркардашуда дар назди давлат ва мақомоти маъмурии ҳуқуқии 

салоҳиятдошта ҷавоб мегуяд; 

$Е) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@350.Ҷавобгарии ҳуқуқӣ чист? 



$A) вайрон кардани меъери ҳуқуқии ҷорикардашудаи ҷамъиятӣ, ки дар 

натиҷа ҳақу ҳуқуқи яке аз тарафи дигаре поймол карда мешавад; 

$B) саркаши аз барномаҳои сиёсӣ, мақсадҳои сиёсӣ, қарорҳои сиёсӣ, ки гап 

дар бораи ояндаи халқ ва миллат меравад;(чӣ дар гузашта ва чӣ дар ҳозира); 

$C) ин нишондиҳандаи муносибати одам бо худ ва меъёрҳои ахлоқии ҷомеа 

мебошад; 

$D) айбдоркардашуда дар назди давлат ва мақомоти маъмурии ҳуқуқии 

салоҳиятдошта ҷавоб мегуяд; 

$Е) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@351.Ҷавобгарии ҷиноӣ чист? 

$A) дар сурати вайрон кардани қоида, меъёри меҳнат, тартиб ва иҷрои 

вазифаи хидматӣ ба амал меояд; 

$B) вайрон кардани меъёри ҳуқуқии ҷорикардашудаи ҷамъиятӣ, ки дар 

натиҷа ҳақу ҳуқуқи яке аз тарафи дигаре поймол карда мешавад; 

$C) айбдоркардашуда дар назди давлат ва мақомоти маъмурии ҳуқуқии 

салоҳиятдошта ҷавоб мегуяд; 

$D) ин нишондиҳандаи муносибати одам бо худ ва меъёрҳои ахлоқии ҷомеа 

мебошад; 

$Е) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@352.Навъҳои идоракунӣ вобаста аз характери муносибатҳои 

ҳокимияти марказӣ ва мақомоти маъмурӣ кадомҳоянд? 

$A) марказӣ ва таркиботӣ; 

$B) соҳавӣ ва вазифавӣ; 

$C) стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ ва антикризисӣ; 

$D) маъмурӣ, иктисодӣ ва боварикунонӣ; 

$Е) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@353.Навъҳои идоракунӣ вобаста ба маҳдудияти шаклҳои моликият дар 

сатҳҳои умумиҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ кадомҳоянд? 

$A) захираҳои таббиӣ, замин ва сарватҳои тагизаминӣ, аксияҳои корхонаҳои 

шахсикардашуда; 

$B) стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ ва антикризисӣ; 

$C) маъмурӣ, иктисодӣ ва боварикунонӣ; 

$D) соҳавӣ ва вазифавӣ; 

$Е) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 



@354.Навъҳои идоракунии стратегиро ҷудо намоед? 

$A) соҳавӣ, вазифавӣ, умумисиёсӣ; 

$B) соҳавӣ ва вазифавӣ; 

$C) захираҳои таббиӣ, замин ва сарватҳои зеризаминӣ, аксияҳои корхонаҳои; 

$D) шахсикардашуда; 

$Е) маъмурӣ, иқтисодӣ ва боварикунонӣ; 

 

@355.Сарвари давлат, Парлумон, Ҳукумат, Вазоратҳо, Кумитаҳо ва 

Агентихои давлатӣ ба кадом сатҳи мақомоти идоракунӣ мансубанд? 

$A) сатҳи миллӣ; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$C) сатхи минтақавӣ; 

$D) сатҳи маҳал; 

$Е) ба ҳеҷ кадом; 

 

@356.Танзими дурусти истеҳсолот, фарогирии пурраи касбӣ, таъмин 

рушди минтақа ва баробар кардани сатҳи зиндагии иқтисодӣ ва 

иҷтимоӣ ба кадом сатҳи мақомоти идоракунӣ мансубанд? 

$A) сатхи минтақавӣ; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$C) сатҳи маҳал; 

$D) ба ҳеҷ кадом; 

$Е) сатҳи миллӣ; 

 

@357.Таъмин бехатарии ҷамъиятӣ, ҳалли масъалаҳои тандурустӣ, 

барномаҳои иҷтимоӣ, танзими соҳибкорӣ ва бехатарии роҳҳо, 

хизматрасонии мактаб, боғот, муассисаҳои фарҳангӣ, банақшагирии 

сохтмонҳои ҷамъиятӣ ва соҳибдори кардани муассисаҳои давлативу 

корхонаҳо ба кадом сатҳи мақомоти идоракунӣ мансубанд? 

$A) сатҳи маҳал; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$C) сатхи минтақавӣ; 

$D) ба ҳеҷ кадом; 

$Е) сатҳи миллӣ; 

 

@358.Намояндагии вазифавӣ(функсионалӣ) яъне чӣ? 

$A) ин қисми таркибии сохтори идоракунии давлатӣ буда, бе иштироки ва 

фаъолияти он дар идоракунии давлатӣ имконнопазир аст; 



$B) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$C) ин иттиҳодияҳои ихтиёрии махсусгардонидашуда ва ё махсус 

созмондодае аз тарафи одамон, ки барои изҳор доштан ва ҳимоя кардани 

манфиатҳои худ дар муносибат бо давлат ва дигар институтҳои сиёсист; 

$D) ин намояндагии бевосита ва тавассути иштироки аҳолӣ дар корҳои 

давлатӣ тавассути ҷараёнҳои интихоботӣ, ки роли асосиро ҳизбҳои сиёсӣ 

бозӣ мекунанд, дарбар мегирад; 

$Е) ин тарзи ҳокимияти давлатӣ, шакли институтсионалии татбиқи 

ҳокимияти халқӣ, ки аз тарафи намояндагони мардумӣ ба амал бароварда 

мешавад; 

 

@359.Сохторҳои намояндагии вазифавиро ҷудо намоед? 

$A) ҳизбҳо, гурўҳи манфиатҳо, гурўҳҳои таъсиррасон. 

$B) ҳамаи ҷавобҳо ноаниқанд; 

$C) интихобот, овоздиҳӣ, афкори ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, гурўҳҳои 

муташаккил; 

$D) ҷамъиятӣ;миллӣ;давлатӣ;маҳаллӣ;мазҳабӣ;касбӣ, корпоративӣ ва хусусӣ; 

$Е) намояндагии сиёсӣ ва намояндагии вазифавӣ;(функсионалӣ); 

 

@360.Намояндагӣ чист? 

$A) ин тарзи ҳокимияти давлатӣ, шакли институтсионалии татбиқи 

ҳокимияти халқӣ, ки аз тарафи намояндагони мардумӣ ба амал бароварда 

мешавад; 

$B) ин иттиҳодияҳои ихтиёрии махсусгардонидашуда ва ё махсус 

созмондодае аз тарафи одамон, ки барои изҳор доштан ва ҳимоя кардани 

манфиатҳои худ дар муносибат бо давлат ва дигар институтҳои сиёсист; 

$C) ин табдил ёфтани талаботи баъзе аз шахсиятҳоро ба талаботи мушаххаси 

баёндошта, дар сурати гуфтугу(диалог) бо мақомоти давлатӣ дар бар 

мегирад; 

$D) ин фаҳмондадиҳии аъзоён тавассути маъни ва моҳияти фаъолияти 

пешниҳодшудаи талаботии гурўҳҳои гуногун мебошад; 

$Е) ҳамаи ҷавобҳо ноаниқанд; 

 

@361.Гурўҳи манфиатҳо яъне чӣ? 

$A) ин иттиҳодияҳои ихтиёрии махсусгардонидашуда ва ё махсус 

созмондодае аз тарафи одамон, ки барои изҳор доштан ва ҳимоя кардани 

манфиатҳои худ дар муносибат бо давлат ва дигар институтҳои сиёсист; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо ноаниқанд; 



$C) ин табдил ёфтани талаботи баъзе аз шахсиятҳоро ба талаботи мушаххаси 

баёндошта, дар сурати гуфтугу(диалог) бо мақомоти давлатӣ дар бар 

мегирад; 

$D) ин фаҳмондадиҳии аъзоён тавассути маъни ва моҳияти фаъолияти 

пешниҳодшудаи талаботии гурўҳҳои гуногун мебошад; 

$Е) ин тарзи ҳокимияти давлатӣ, шакли институтсионалии татбиқи 

ҳокимияти халқӣ, ки аз тарафи намояндагони мардумӣ ба амал бароварда 

мешавад; 

 

@362.Вазифаҳо (функсияҳои)гурўҳи манфиатҳоро нишон диҳед? 

$A) артикулятсионӣ(якҷояшуда), агрегатсионӣ(мутобиқкардашуда), 

интегратсионӣ (ҳамоҳангсозӣ); 

$B) ҳамаи ҷавобҳо аниқанд; 

$C) ҳизбҳо, гурўҳи манфиатҳо, гурўҳҳои таъсиррасон; 

$D) интихобот, овоздиҳӣ, афкори ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, гурўҳҳои 

муташаккил; 

$Е) ҷамъиятӣ;миллӣ;давлатӣ;маҳаллӣ;мазҳабӣ;касбӣ, корпоративӣ ва хусусӣ; 

 

@363.Манфиатҳои артикулятсионӣ(якҷояшуда)-ро ҷудо намоед? 

$A) ин табдил ёфтани талаботи баъзе аз шахсиятҳоро ба талаботҳои 

мушаххаси баёндошта, дар сурати гуфтугу(диалог) бо мақомоти давлатӣ дар 

бар мегирад; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо ноаниқанд; 

$C) ин ҷараёни фаъолияти намояндаи гурўҳи манфиатҳо дар дохили 

мақомоти қонунбарор ва ҳокимияти иҷроия буда, вазифаашон дар қабули 

қарорҳо ва баракси моҳияти манфиат ва мақсадҳои шахсии онҳо дар қарорҳо 

мебошад; 

$D) ин фаҳмондадиҳии аъзоён тавассути маъни ва моҳияти фаъолияти 

пешниҳодшудаи талаботии гурўҳҳои гуногун мебошад; 

$Е) ин ҷараёни мувофиқ кардани якчанд талаботҳои хусусӣ, ки моҳияти 

талаботии қадима (иерархӣ) ва муайяни мақсадҳои коллективӣ-ҷамъиятиро 

доранд; 

 

@364.Манфиатҳои агрегатсионӣ (мутобиқкардашуда)-ро ҷудо намоед? 

$A) ин ҷараёни мувофиқ кардани якчанд талаботҳои хусусӣ, ки моҳияти 

талаботии қадима (иерархӣ) ва муайяни мақсадҳои коллективӣ-ҷамъиятиро 

доранд; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо ноаниқанд; 



$C) ин ҷараёни фаъолияти намояндаи гурўҳи манфиатҳо дар дохили 

мақомоти қонунбарор ва ҳокимияти иҷроия буда, вазифаашон дар қабули 

қарорҳо ва аъкси моҳияти манфиат ва мақсадҳои шахсии онҳо дар қарорҳо 

мебошад; 

$D) ин фаҳмондадиҳии аъзоён тавассути маъни ва моҳияти фаъолияти 

пешниҳодшудаи талаботии гурўҳҳои гуногун мебошад; 

$Е) ин табдил ёфтани талаботи баъзе аз шахсиятҳоро ба талаботи мушаххаси 

баёндошта, дар сурати гуфтугу(диалог) бо мақомоти давлатӣ дар бар 

мегирад; 

 

@365.Манфиатҳои интегратсионӣ(ҳамоҳангсозӣ)-ро ҷудо намоед? 

$A) ин фаҳмондадиҳии аъзоён тавассути маъни ва моҳияти фаъолияти 

пешниҳодшудаи талаботии гурўҳҳои гуногун мебошад; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо ноаниқанд; 

$C) ин табдил ёфтани талаботи баъзе аз шахсиятҳоро ба талаботи мушаххаси 

баёндошта, дар сурати гуфтугу(диалог) бо мақомоти давлатӣ дар бар 

мегирад; 

$D) ин ҷараёни фаъолияти намояндаи гуруҳҳи манфиатҳо дар дохили 

мақомоти қонунбарор ва ҳокимияти иҷроия буда, вазифаашон дар қабули 

қарорҳо ва аъкси моҳияти манфиат ва мақсадҳои шахсии онҳо дар қарорҳо 

мебошад; 

$Е) ин ҷараёни мувофиқ кардани якчанд талаботи хусусӣ, ки моҳияти 

талаботии қадима (иерархӣ) ва муайяни мақсадҳои коллективӣ-ҷамъиятиро 

доранд; 

 

@366.Лоббизм чигуна ҷараён аст? 

$A) ин ҷараёни фаъолияти намояндаи гурўҳи манфиатҳо дар дохили 

мақомоти қонунбарор ва ҳокимияти иҷроия буда, вазифаашон дар қабули 

қарорҳо ва бараъкси моҳияти манфиат ва мақсадҳои шахсии онҳо дар 

қарорҳо мебошад; 

$B) ин ҷараёни мувофиқ кардани якчанд талаботи хусусӣ, ки моҳияти 

талаботии қадима (иерархӣ) ва муайяни мақсадҳои коллективӣ-ҷамъиятиро 

доранд; 

$C) ҳамаи ҷавобҳо ноаниқанд; 

$D) ин табдил ёфтани талаботи баъзе аз шахсиятҳоро ба талаботи мушаххаси 

баёндошта, дар сурати гуфтугу(диалог) бо мақомоти давлатӣ дар бар 

мегирад; 



$Е) ин фаҳмондадиҳии аъзоён тавассути маъни ва моҳияти фаъолияти 

пешниҳодшудаи талаботии гурўҳҳои гуногун мебошад; 

 

@367.Аввалин бор истилоҳи «идоракунии маъмурии давлатӣ» кай ва дар 

куҷо пайдо шуд? 

$A) соли 1986 дар барномаи ҳизби республикавии Амрико; 

$B) аввалҳои асри ХХ аз тарафи мактабҳои давлатӣ дар СССР; 

$C) соли 1875 дар Олмоназ тарафи Э.Форстхоф; 

$D) соли 1916 дар Фаронса аз тарафи Анри Файол; 

$Е) ҳамаи ҷавобҳо ноаниқанд; 

 

@368.Назарияи идоракунӣ кай ба қисмати мустақили илмӣ-таҳкиқотӣ 

мубаддал гардид?  

$A) дар охири асри XIX; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо ноаниқанд; 

$C) дар охири асри XX; 

$D) дар аввали асри XIX; 

$Е) дар аввали асри XXI; 

 

@369.Давраҳои эволютсионии ташаккули илмии идоракунии давлатӣ 

кадомҳоянд? 

$A) солҳои 80-уми асри ХIХ-1920;соли 1920- 1950;солҳои 1950 то замони 

ҳозира; 

$B) солҳои 80-уми асри ХIХ-1920;соли 1920- 1950;солҳои 1950 то солхои 1990;аз 

солҳои1990 то замони ҳозира; 

$C) нимаи дуюми асри ХIХ;нимаи авали асри ХХ;нимаи дуюми асри ХХ то 

замони ҳозира; 

$D) солҳои 1914 то солҳои 1917;солҳои 1920 то солҳои 1939;солҳои 1940 то 

солҳои 1945;аз солҳои1950 то замони ҳозира; 

$Е) )ҳамаи ҷавобҳо аниқанд; 

 

@370.Асосгузорони назарияи идоракунии давлатиро нишон диҳед?  

$A) В.Вилсон, Ф.Гуднау ва М.Вебер; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо ноаниқанд; 

$C) М.Фоллет, А.Маслоу, Э.Мэйо,У.Мэрфи; 

$D) Л.Уайт, Л.Урвик, Д.Муни ва Т.Вулси; 

$Е) Соловьев С.М.,Кавелин К.Д.,Чичерин А.Д.,Милюков П.Н; 

 



@371.Ҳайати Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ аз чанд вакил иборат 

аст? 

$A) Аз 63 нафар вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ; 

$B) Аз 71 нафар вакилони Маҷлиси Олии Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$C) Аз 57 нафар вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ; 

$D) Аз 67 нафар вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ; 

$Е) Аз 41 нафар вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ; 

 

@372.Аввалин институти тадқиқоти давлатӣ бо мақсади коркард 

кардани роҳҳои системаи ягонаи маъмурии давлатӣ, кай, аз тарафи кӣ 

ва дар куҷо ташкил карда шуд? 

$A) соли 1916 дар Вашингтон аз тарафи Роберт Брукингс; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо аниқанд; 

$C) аввалҳои асри ХХ аз тарафи мактабҳои давлатӣ дар СССР; 

$D) соли 1875 дар Олмон аз тарафи Э.Форстхоф; 

$Е) соли 1916 дар Фаронса аз тарафи Анри Файол; 

 

@373 Қонунҳои конститутсионӣ аз дигар қонунҳо бо кадом хусусияти 

худ фарқ доранд? 

$A) Бевосита дар конститутсия муайян шуда, бо тартиби махсус қабул 

мешаванд; 

$B) Аҳамияти калони ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ- сиёсӣ доранд; 

$C) Қувваи олии ҳуқуқӣ доранд ва бевосита амал мекунанд; 

$D) Тарзи қабул ва ба амал дароии онҳо фарқ дорад ва дар худи онҳо муайян 

карда шудааст; 

$Е) Бо конститутсия наздикӣ ва мазмуни хос доранд; 

 

@374.Мафҳуми ҳуқуқи интихоботи фаъол ва ғайрифаъол чиро ифода 

мекунад? 

$A) Ҳуқуқи интихобкунӣ ва интихобшавӣ ба мақомоти намояндагӣ; 

$B) Ҳуқуқи вакил интихоб гардидан ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 

Олии ҶТ; 

$C) Ҳуқуқи иштирок дар интихобот, раъйпурсӣ ва овоздиҳӣ; 

$D) Ҳуқуқи иштирок дар райпурсӣ ва интихоб шудан; 

$Е) Ҳуқуқи пешбарӣ шудани номзад ба вакили Маҷлиси маҳаллии вакилони 

халқ; 

 

@375.Бихеоваризм чист? 



$A) ин рафтори одамон бо реаксияҳои физиологӣ буда, бо муносибати 

мутақобилаи байни маъмурият ва сохторҳои аз тарафи халқ 

ташкилкардашуда (институтҳои халқӣ) асос ёфта, дар маркази диққати 

омўзиши он рафтори шахс(индивид) ҳамчун интихобкунанда қарор 

гирифтааст; 

$B) ин ҷараёни фаъолияти намояндаи гуруҳҳи манфиатҳо дар дохили 

мақомоти қонунбарор ва ҳокимияти иҷроия буда, вазифаашон дар қабули 

қарорҳо ва аъкси моҳияти манфиат ва мақсадҳои шахсии онҳо дар қарорҳо 

мебошад; 

$C) ин ҷараёни мувофиқ кардани якчанд талаботҳои хусусӣ, ки моҳияти 

талаботии қадима (иерархӣ) ва муайяни мақсадҳои коллективӣ-ҷамъиятиро 

доранд; 

$D) ин фаҳмондадиҳии аъзоён тавассути маъни ва моҳияти фаъолияти 

пешниҳодшудаи талаботии гурўҳҳои гуногун мебошад; 

$Е) ҳамаи ҷавобҳо ноаниқанд; 

 

@376.Назарияҳои зерин: «Консепсияи инкишофи муташаккил», 

«Масъалаи самаранокӣ», «Қарор», «Назарияи ягонаи маблағгузорӣ», 

«Рақобатпазирии гурўҳҳо», «Некўаҳволии иқтисодӣ» ба кадом мактаби 

илмии идоракунӣ тааллуқ доранд? 

$A) мактаби Амрикоӣ; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо аниқанд; 

$C) мактаби Британияи Кабир; 

$D) мактаби илмии Фаронса; 

$Е) мактаби илмии Олмон; 

 

@377.Назарияҳои зерин: «Самти иҷтимоӣ», «Самти иқтисодӣ», 

консепсияи «Сохти иқтисодӣ», фаҳмиши «бурд-талафот», консепсияҳои 

«мақсаднокӣ ва шаҳрвандӣ», «муташаккилии кибернетикӣ», «сохтори 

танзимкунанда» ба кадом мактаби илмии идоракунӣ тааллуқ доранд?  

$A) мактаби Британияи Кабир; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо ноаниқанд; 

$C) мактаби илмии Фаронса; 

$D) мактаби илмии Олмон; 

$Е) мактаби Амрикоӣ; 

 

@378.Назарияҳои зерин: консепсияи «институтсионалии давлат», 

назарияи «ваколатҳои давлатӣ», «принсипҳо ва функсияҳои 



идоракунӣ», консепсияи «давлати иҷтимоӣ» ба кадом мактаби илмии 

идоракунӣ тааллуқ доранд?  

$A) мактаби илмии Фаронса; 

$B) мактаби Британияи Кабир; 

$C) мактаби илмии Олмон; 

$D) мактаби Амрикоӣ; 

$Е) ҳамаи ҷавобҳо ноаниқанд; 

 

@379.Назарияҳои зерин: «доимӣ будани озодӣ», «консепсияи Вебер», 

«самаранокии танзими иқтисодии давлатӣ», «самти сохторӣ-вазифавӣ», 

«синфҳои иҷтимоӣ ва моҷароҳои синфӣ дар ҷомеаи индустралӣ» ба 

кадом мактаби илмии идоракунӣ тааллуқ доранд?  

$A) мактаби илмии Олмон; 

$B) мактаби илмии Фаронса; 

$C) мактаби Амрикоӣ; 

$D) мактаби Британияи Кабир; 

$Е) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@380.Усулҳои асосии низоми интихоботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

кадомҳоянд? 

$A) Ҳуқуқи интихоботи умумӣ, мустақим, баробар ва овоздиҳии пинҳонӣ; 

$B) Ҳуқуқи овоздиҳии пинҳонӣ, шартҳои интихоб ва баробарӣ; 

$C) Ҳуқуқи пешбарӣ ва интихоб шудан ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 

Олии ҶТ; 

$D) Ҳуқуқи интихоб шудан аз ҳавзаҳои якмандатӣ ва бисёрмандатӣ; 

$Е) Ҳуқуқи интихоб гардидан аз ҳавзаҳои бисёрмандатӣ ва интихоби озод; 

 

@381.Методологияи идоракунии давлатӣ чист? 

$A) ин истифода аз муҳтавои маҷмуӣ объект ва субъект, мақсад ва вазифа, 

принсипҳо, роҳу усул ва воситаҳо, омилҳо ва нишондиҳандаҳо, навъҳо ва 

шаклҳои идоракунӣ мебошад.; 

$B) ин таҷҷассуми самтҳои асосии фаъолият ва дарбаргирандаи моҳияти 

идоракунии давлат дар корҳои ҷамъиятист; 

$C) ин таҷҷассуми қонунии муносибатҳои мутақобилаи байни ҷузъҳои 

сохтори идоракунии давлатиест, ки дар асоси ҳолатҳои фундаменталии 

аввалини дар назария ва таҷриба санҷидашуда ба амал бароварда мешавад; 

$D) ин назария, омўзиш ва роҳҳои таъсиррасонӣ ба объекти 

идорашавандаест, ки натиҷаи дилхоҳро ба даст меоварад; 



$Е) ҳамаи ҷавобҳо ноаниқанд; 

 

@382.Унсурҳои асосӣ идоракуниро вобаста ба муносибаташон ҷудо 

намоед?  

$A) тоталитарӣ, демократӣ ва давлатӣ-динӣ; 

$B) буржуазӣ, сотсиалӣ, коммунистӣ; 

$C) феодалӣ, демократӣ, исломӣ; 

$D) патриархарӣ, буржуазӣ, феодалӣ; 

$Е) патриархарӣ, буржуазӣ, ғуломдорӣ; 

 

@383.Функсияи давлатӣ чист? 

$A) ин таҷҷассуми самтҳои асосии фаъолият ва дарбаргирандаи моҳияти 

идораи давлатӣ дар корҳои ҷамъиятист; 

$B) ин истифода аз муҳтавои маҷмуӣ объект ва субъект, мақсад ва вазифа, 

принсипҳо, роҳу усул ва воситаҳо, омилҳо ва нишондиҳандаҳо, навъҳо ва 

шаклҳои идоракунӣ мебошад; 

$C) ин таҷҷассуми қонунии муносибатҳои мутақобилаи байни ҷузъҳои 

сохтори идоракунии давлатиест, ки дар асоси ҳолатҳои фундаменталии 

аввалини дар назария ва таҷриба санҷидашуда ба амал бароварда мешавад; 

$D) ин назария, омўзиш ва роҳҳои таъсиррасонӣ ба объекти 

идорашавандаест.ки натиҷаи дилхоҳро ба даст меоварад; 

$Е) -патриархарӣ, буржуазӣ, феодалӣ; 

 

@384.Принсипҳои идоракунӣ чист? 

$A) ин таҷҷассуми қонунии муносибатҳои мутақобилаи байни ҷузъҳои 

сохтори идоракунии давлатиест, ки дар асоси ҳолатҳои фундаменталии 

аввалини дар назария ва таҷриба санҷидашуда ба амал бароварда мешавад; 

$B) ин назария, омўзиш ва роҳҳои таъсиррасонӣ ба объекти 

идорашавандаест.ки натиҷаи дилхоҳро ба даст меоварад; 

$C) ин таҷҷассуми самтҳои асосии фаъолият ва дарбаргирандаи моҳияти 

идораи давлат дар корҳои ҷамъиятист; 

$D) ин истифода аз муҳтавои маҷмуӣ объект ва субъект, мақсад ва вазифа, 

принсипҳо, роҳу усул ва воситаҳо, омилҳо ва нишондиҳандаҳо, навъҳо ва 

шаклҳои идоракунӣ мебошад; 

$Е) патриархарӣ, буржуазӣ, феодалӣ; 

 

@385.Методҳои идоракунӣ яъне чӣ? 



$A) ин назария, омўзиш ва роҳҳои таъсиррасонӣ ба объекти 

идорашавандаест.ки натиҷаи дилхоҳро ба даст меоварад; 

$B) ин таҷҷассуми қонунии муносибатҳои мутақобилаи байни ҷузъҳои 

сохтори идоракунии давлатиест, ки дар асоси ҳолатҳои фундаменталии 

аввалини дар назария ва таҷриба санҷидашуда ба амал бароварда мешавад; 

$C) ин таҷҷассуми самтҳои асосии фаъолият ва дарбаргирандаи; 

$D) «Тоҷикон», «Шоҳнома», «Назарияи идоракунии давлатӣ(Д.Муллоев); 

$Е) ҳамаи ҷавоб нодурустанд; 

 

@386.Таърихи давлатдории тоҷикон ба ақидаи таърихнигор 

З.Ш.Раҷабов аз кадом ҳазора вуҷуд доштааст? 

$A) Ҳазораи I п.а.м; 

$B) Ҳазораи III п.а.м; 

$C) Ҳазораи II п.а.м; 

$D) Ҳазораи V п.а.м; 

$Е) ҳамаи ҷавоб дурустанд; 

 

@387.Тағйироти куллиро дар дарки идоракунии давлатӣ кадом ҳодисаҳо 

ба вуҷуд овард? 

$A) Ҷанги якуми ҷаҳон, Бўҳрони иқтисодии солҳои 1929-1933; 

$B) Инкилоби Октябр; 

$C) Шўриши сипоҳиён, Инқилоби исломии Эрон; 

$D) Коммунаи Париж, Инқилоби буржуазии Англия; 

$Е) ҳамаи ҷавоб дурустанд; 

 

@388.Кадом моделҳои лоббизм мавчуд аст? 

$A) англосаксонӣ ва континенталӣ; 

$B) англо-хитоӣ ва минтақавӣ; 

$C) англофрансузӣ ва давлатӣ; 

$D) ҳудудӣ ва минтақавӣ; 

$Е) давлат ва ғайридавлат; 

 

 

@389.Салоҳияти Маҷиси миллӣ дар кадом моддаи Конститутсия 

муқаррар шудааст ва дар куҷо амалӣ карда мешавад? 

$A) Моддаи 56 дар Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Моддаи 63 дар иҷлосияи Маҷлиси миллӣ; 

$C) Моддаи 47 дар ҷаласа ва машварати палатаҳо; 



$D) Моддаи 49 дар ҷаласаи Шӯрои палатаҳо ва дарстгоҳи палатҳо; 

$Е) Моддаи 56 дар Маҷлиси машваратии Маҷлиси Олӣ; 

 

@390.Истилоҳи илмии парадигма дар шароити муосир ба кадом 

маъниҳо меояд? 

$A) назария, консепсия, доктрина, модел; 

$B) модел, машина, техника; 

$C) назария, автоматика, иттилоот; 

$D) энергетика, доктрина, консенсус; 

$Е) ҳамаи ҷавоб дурустанд; 

 

@391.Ташаккулёбии парадигма бевосита аз чӣ вобастагӣ дорад? 

$A) принсипҳо ва қонуниятҳои идоракунӣ; 

$B) хона, мошин; 

$C) иттилоот, автоматика; 

$D) мавод, сиёҳнавис; 

$Е) мақола ва назария; 

 

@392.Идоракунии давлатӣ бо воситаҳои идоракунии ҳокимият асос 

ёфта, чиҳоро дар бар мегирад? 

$A) қонунҳо, қоидаҳои умумӣ, қарорҳои гурўҳӣ, меъёрҳо; 

$B) таърих, иттилоот; 

$C) дигар асосҳои умумӣ, мошинаҳо, хабарҳо, навидҳо; 

$D) лавҳо, тендр, грант, фондрайзинг; 

$Е) ҳамаи ҷавоб дурустанд; 

 

@393.Характери комплексии роҳҳо ва воситаҳои таъсиррасонии давлатӣ 

кадомҳоянд? 

$A) батанзимдарорӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, ҳуқуқӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, роҳҳои 

боваркунонӣ; 

$B) ҳамаи ҷавоб дурустанд; 

$C) роҳҳои боваркунонӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ; 

$D) иқтисодӣ, географӣ, химиявӣ; 

$Е) автоматӣ, иқтисодӣ, тактикӣ; 

 

@394.Ҳокимияти давлатӣ фаъолияти худро таввасути чӣ ба амал 

мебарорад? 

$A) воситаҳои боваркунонӣ; 



$B) мошина; 

$C) хабар; 

$D) расонаҳо; 

$Е) занон; 

 

@395.Идоракунии давлатӣ дар иҷтимоиёт дар кадом маъниҳо дида 

баромада мешавад? 

$A) маънии васеъ ва хурд; 

$B) вобаста ба шароиташон; 

$C) калон ва боз хам калонтар; 

$D) хурд ва хурдтар; 

$Е) ҳамаҷоя; 

 

@396.Дар давлатҳои мутараққии демократии муосир идоракунии 

давлатӣ дар асоси кадом принсип амал мекунад? 

$A) субсидиалӣ; 

$B) қонуният; 

$C) вазифавӣ; 

$D) соҳавӣ; 

$Е) соҳаҳо; 

 

@397.Ҷараёни лоббизм дорои кадом шаклҳо шуда метавонад? 

$A) кумита, комиссия, шўро,бюро, ҳайат; 

$B) гурўҳ, манфиатҳо; 

$C) кумита, корхона, кооператив; 

$D) иттифокҳои касаба, корпоратсияҳо, холдингҳо; 

$Е) иттифоқи касаба; 

 

@398.Ҷараёни лоббизм дар кадоме аз ин давлатҳо ба дараҷаи баланд 

тараққӣ кардааст? 

$A) ИМА; 

$B) Британияи Кабир; 

$C) Фаронса; 

$D) Тоҷикистон; 

$Е) дар ягон давлат; 

 

@399.Лоббистҳо киҳоянд? 



$A) мутахассисони касбӣ, таҳлилгар, мушовир, депутат, шахсони 

сиёсатмадор, шахсони собиқаи кори дошта, хизматчиёни давлатӣ, харбӣ; 

$B) ҳуқуқшиносон, челонгарон, оҳангарон, мушовирон, шоирон, археологҳо, 

тиллошиносон; 

$C) ҳайкалтарошон, ҳарбиён, адмиралҳо, иқтисоддонҳо; 

$D) судяҳо, прокурорҳо, муаллимон, муҳандисон, соҳибкорон; 

$Е) лобист вуҷуд надорад; 

 

 


