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Ихтисоси идоракунии давлатӣ ва иқтисодиёт 

              Тестҳо аз фанни «Рушди иқтисодии минтақаҳои деҳот» 

барои донишҷўёни факултетҳои иқтисодӣ 

 

@1.Мафҳуми иқтисоди минтақа ин? 

$A) Иқтисоди минтақаи муайян (иқтидорҳои захирави ва иқтисоди; 

$B) Иқтисоди мамлакати алоҳида; 

$C) Иқтисодиёт дар доираи соҳа; 

$D) Муносибатҳои иқтисодии давлат; 

$E) Муносибати байни давлатҳо; 

 

@2.Масоҳат ин? 

$A) Қисмати (маҳдуди) қабати сохти болои замин аст, ки дорои 

ҳусусиатҳо ва ҳам захираҳои табии ва антропогени; 

$B) Вилоят; 

$C) Кишвар; 



$D) Воҳиди калони мураккабташкили тақсимоти истеҳсолию 

минтақавии кишвар; 

$E) Фазои иқтисоди аст; 

 

@3.Ҳудуд ин? 

$A) Масоҳат дар ҳудуди маъмурии кишвар, ки дорои хусусиятҳои 

зерин маҷмуият, махсусгардонидашуда ва ҳам идорашаванда 

мебошад; 

$B) Масоҳат ҳамчун намуди махсуси манбаи макони; 

$C) Зичи, ки дараҷаи чи онҳоро зиёд будани ягон навъи иншоотро 

мефаҳмонад; 

$D) Маҷмуи масоҳати мамлакати алоҳида; 

$E) Масоҳати ҷамоати шаҳрак ва деҳот мебошад; 

 

@4.Минтақаи иқтисоди гуфта-ин? 

$A) Комплекси ҳудудию истеҳсоли бо мавқеъи ба худ хоси иқтисодию 

ҷуғрофи, захираҳои табии ва меҳнати фарқ мекунад; шакли нави 

ташкили идоравии ҳудуди; 

$B) Минтақаҳои дар он анъанаҳои таърихи ташаккул ёфтаанд; 

$C) Минтақаҳои тартиботи ҳуқуқи устувор мебошанд; 

$D) Шакли нави ташкили идоравии ҳудуди; 

$E) Минтақае, ки бо қисмати дигари кишвар тавасути тақсимоти 

ҷамъиятии меҳнат алоқаманд нест; 

 

@5.Мафҳуми худидораи маҳалли фаҳмида мешавад? 

$A) Идоракуни дар сатҳи ҷамоати шаҳрак ва деҳот; 



$B) Идоракуни дар сатҳи ноҳия, шаҳр; 

$C) Мақомоти марказии идоракуни; 

$D) Идоракуни танҳо дар сатҳи ҷамоати деҳот; 

$E) Идоракуни танҳо дар сатҳи ҷамоати шаҳрак; 

 

@6.Мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ин? 

$A) Ҷамоати шаҳрак ва деҳот мебошад; 

$B) Ҷамоати шаҳрак  мебошад; 

$C) Ҷамоати деҳот мебошад; 

$D) Мақомоти маҳалли мебошад; 

$E) Маҳаллаҳои аҳолинишин мебошад; 

 

@7.Вилоят ин? 

$A) Дар ҳудуди худ ноҳияву шаҳрҳоро мутаҳид мекунад; 

$B) Дар ҳудуди худ шахрҳоро мутаҳид мекунад; 

$C) Дар ҳудуди худ ноҳияҳоро мутаҳид мекунад; 

$D) Танҳо Ҷамоати шаҳракро мутаҳид месозад; 

$E) Танҳо Ҷамоати деҳотро мутаҳид месозад; 

 

@8.Шаҳр ин? 

$A) Дар ҳудуди худ ноҳияҳоро мутаҳид мекунад; 

$B) Дар ҳудуди худ шаҳрҳоро мутаҳид мекунад; 

$C) Дар ҳудуди худ ноҳияҳоро мутаҳид намекунад; 

$D) Дар ҳудуди худ танҳо ҷамоати деҳотро мутаҳид мекунад; 

$E) Танҳо Ҷамоати деҳотро мутаҳид месозад; 

 



@9.Ноҳия ин? 

$A) Дар ҳудуди худ ҷамоати шаҳрак ва деҳотро мутаҳид мекунад; 

$B) Дар ҳудуди худ танҳо ҷамоати деҳотро мутаҳид мекунад; 

$C) Дар ҳудуди худ танҳо ҷамоати деҳотро мутаҳид мекунад; 

$D) Дар ҳудуди худ Комплекси хоҷагии қишлоқро мутаҳид мекунад; 

$E) Дар ҳудуди худ шаҳрҳоро мутаҳид мекунад; 

 

@10.Деҳот ин? 

$A) Дар ҳудуди худ деҳаҳоро мутаҳид мекунад; 

$B) Дар ҳудуди худ шаҳрҳоро мутаҳид мекунад; 

$C) Дар ҳудуди худ ноҳияҳоро мутаҳид мекунад; 

$D) Дар ҳудуди худ танҳо ҷамоати деҳотро мутаҳид мекунад; 

$E) Дар ҳудуди худ ҷамоати шаҳрак ва деҳотро мутаҳид мекунад; 

 

@11.Қонуни ҶТ дар бораи фаъолияти минтақаҳои ҷумҳури чи 

номгузори шудааст? 

$A) Қонуни ҶТ дар бораи «Шаҳру ноҳияҳои ҷумҳури»; Қонуни ҶТ дар 

бораи «Худидоракунии шаҳрак ва деҳот»; 

$B) Қонуни ҶТ дар бораи «Фаъолияти минтақаҳои ҷумҳури»; 

$C) Қонуни ҶТ дар бораи «Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлати»; 

$D) Қонуни ҶТ дар бораи «Худидоракунии шаҳрак ва деҳот»; 

$E) Қонун қабул нашудааст; 

 

@12.Қонуни ҶТ дар бораи фаъолияти ҷамоатҳо чи номгузори 

шудааст? 

$A) Қонуни ҶТ дар бораи «Худидоракунии шаҳрак ва деҳот»; 



$B) Қонуни ҶТ дар бораи «Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлати»; 

$C) Қонуни ҶТ дар бораи «Шаҳру ноҳияҳои ҷумҳури»; 

$D) Қонуни ҶТ дар боари «Ҷамоати шаҳрак ва деҳот»; 

$E) Қонуни ҶТ дар бораи «Худидоракунии шаҳрак ва Қонуни ҶТ дар 

бораи «Фаъолияти минтақаҳои ҷумҳури; 

 

@13.Ҷамоати шаҳрак ва деҳотро идора мекунад? 

$A) Раиси ҷамоат; 

$B) Раиси вилоят; 

$C) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Маҷлиси вакилони халқи шаҳру ноҳияҳо; 

$E) Раиси ноҳия ва шаҳр; 

 

@14.Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро идора мекунад? 

$A) Раиси ноҳия ва шаҳр; 

$B) Раиси вилоят; 

$C) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Маҷлиси вакилони халқи шаҳру ноҳияҳо; 

$E) Раиси ҷамоати шаҳрак ва деҳот; 

 

@15.Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлати ваколати таҳияи 

барномаҳои инкишофи минтақаро дорад? 

$A) Бале дорад; 

$B) Танҳо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дорад; 

$C) Ин ваколатро надорад; 

$D) Қисман ин ваколатро дорад; 



$E) Ваколатҳои дигарро доро мебошад; 

 

@16.Худидораи маҳаллиро ки идора мекунад? 

$A) Раиси ҷамоати шаҳрак ва деҳот; 

$B) Маҷлиси вакилони халқи ноҳия, шаҳр; 

$C) Раиси шаҳр ё ноҳия; 

$D) Раисони деҳаҳо; 

$E) Раиси ш. Душанбе; 

 

@17.Қонуни ҶТ «худидораи шаҳрак ва деҳот» кадом сол қабул 

шудааст? 

$A) 1 декабри соли 2009; 

$B) 1 декабри соли 1994; 

$C) 1 январи соли 1999; 

$D) 1 ноябри соли 2000; 

$E) 1 октябри соли 1991; 

 

@18.Шумораи ҷамоати шаҳрак ва ҷамоати деҳот дар мамлакат? 

$A) 59 ҷамоати шаҳрак ва 374 ҷамоати деҳот; 

$B) 49 ҷамоати шаҳрак ва 250 ҷамоати деҳот; 

$C) 56 ҷамоати шаҳрак ва 256 ҷамоати деҳот; 

$D) 30 ҷамоати шаҳрак ва 261 ҷамоати деҳот; 

$E) 61 ҷамоати шаҳрак ва 350 ҷамоати деҳот; 

 

@19.Тартиби интихоби Раиси Ҷамоат? 

$A) Раиси Ҷамоатро аз тарафи аҳоли интихоб мекунанд; 



$B) Раиси Ҷамоатро бо пешниҳоди мақомоти қонунгузор интихоб 

мекунад; 

$C) Раиси Ҷамоатро бо пешниҳоди Раиси шаҳр, ноҳияи дахлдор 

Ҷамоат интихоб мекунад; 

$D) Раиси Ҷамоатро бо пешниҳоди Президенти ҶТ интихоб 

мекунанд; 

$E) Раиси Ҷамоатро бо тариқи озмун интихоб мекунанд; 

 

@20.Тартиби интихоби муовинони Раис ва котиби Ҷамоат? 

$A) Муовинони Раис ва ҳам котиби Ҷамоат бо пешниҳоди раиси 

Ҷамоат интихоб менамояд; 

$B) Муовинони Раис ва котиби Ҷамоат бо пешниҳоди маҷлиси 

вакилони халқи ноҳия, шаҳр интихоб карда мешаванд; 

$C) Муовинони Раис ва котиби Ҷамоат бо тариқи озмун интихоб 

мешаванд; 

$D) Муовинони Раис ва котиби Ҷамоат бо пешниҳоди Ҳукумати ҶТ 

интихоб карда мешаванд; 

$E) Муовинони раис ва котиби Ҷамоат бо пешниҳоди Раиси шаҳр ва 

ноҳия интихоб карда мешаванд; 

 

@21.Раис, муовинони Раис ва котиби Ҷамоат ба муҳлати чанд сол 

интихоб карда мешаванд? 

$A) Ба мўҳлати 5 сол; 

$B) Ба муҳлати 7 сол; 

$C) Ба муҳлати 3 сол; 

$D) Ба муҳлати 10 сол; 



$E) Ба муҳлати 1 сол; 

 

@22.Захираҳои молиявии мақомоти худидора аз манбаъҳои зерин 

сарчашма мегирад? 

$A) Аз буҷети мустақили худди мақомоти худидора; 

$B) Аз буҷети мунисипали; 

$C) Аз маблағи буҷет, ки маҷлисҳои шаҳри ва ноҳиявии вакилони 

халқ бо тартиби муайянкардаи қонун ҷудо мекунанд; 

$D) Аз буҷети ҷумҳурияви; 

$E) Аз сарчашмаҳои даромадҳои ҷумҳури; 

 

@23.Мақсад аз таъмини рушди комплексии иқтисоди иҷтимоии 

минтақа дар? 

$A) Баҳри баландбардории дараҷаи сатҳи некуаҳолии минтақа ва ва 

зиндагии осоиштаи он; 

$B) Аниқ гардонидани тақсимоти ҳудудии меҳнат ва махсусгардонии 

минтақаҳо; 

$C) Ба танзим даровардан ва тасниф кардани таносубҳои хоҷагии 

минтақа; 

$D) Баҳри беҳтар кардани вазъи сиёси дар минтақа; 

$E) Коҳиш додани муносибатҳои иқтисодию иҷтимоии минтақаҳои 

алоҳида мебошад; 

 

@24.Идоракуни гуфта? 

$A) Маҷмуи чорабиниҳои ҳамоҳангсохташудае мебошад, ки ҳам 

барои даст овардани ягон мақсади муайян равона карда шудааст; 



$B) Маҷмуи чорабиниҳои гузоштаи иқтисоди иҷтимои мамлакат; 

$C) Равандхои эҳтимолии инкишофи ҷамъиятҳои маҳалли; 

$D) Самтгирии нисбатан возеҳ ба як қисми неъматҳои ҷамъияти; 

$E) Имкониятҳои бештари имконпазири ҷалби навъҳои гуногуни 

захираҳо мебошад; 

 

@25.Комплекс чиро меомузад? 

$A) Маҷмуи чорабиниҳои як самти фаъолиятро ҳам фарогиранда; 

$B) Як қисми чорабиниҳои ба як самти муайян таалуқдошта; 

$C) Чорабини нисбати воҳиди як самти фаъолият; 

$D) Тамоюлҳои навтарин дар амалияи  танзими давлати; 

$E) Усули идоракуние, ки дар доираҳои соҳибкори озмуда шуда 

мавриди эътимод қарор гирифтааст, фаҳмида мешавад; 

 

@26.Буҷет гуфта ин? 

$A) Нақшаи молиявии асосии ба вуҷуд овардан ва ҳам истифода 

бурдани фонди давлатии маблағҳои пули ба шумор меравад; 

$B) Даромад ва хароҷоти корхонаҳои истеҳсоли; 

$C) Сиёсати фискалии (андозситони) давлат; 

$D) Таҳияи барномаҳои хароҷотҳои чамъияти; 

$E) Ҷустуҷў кардани манбаъҳо барои таъмини рушди устувори 

иқтисоди мебошад; 

 

@27.Мафҳуми буҷети маҳалли фаҳмида мешавад? 

$A) Нақшаи молияви, даромад ва ҳам истифодабарии фонди 

маблағҳои пули маҳалли; 



$B) Захираҳои молиявии корхонаҳои истеҳсолии минтақа; 

$C) Фонди нафақа ва фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолии минтақа; 

$D) Даромад ва хароҷоти муассисаҳои тиббии шаҳру ноҳияҳо; 

$E) Сиёсати ягонаи молиявии дар тамоми қаламрави минтақаи роиҷ 

ҷоришударо меноманд; 

 

@28.Мақсади буҷети маҳалли ифода меёбад? 

$A) Пардохти музди кор ба кормандони муассисаҳои иҷтимоию 

фарҳанги ва ҳам муассисаҳои дигар ва инчунин сохтмони иншооти 

маориф; 

$B) Муносибатҳои пулию қарзии ҷумҳуриро муътадил месозад; 

$C) Даромад ва хароҷоти мақомоти худидораи маҳалли ва механизми 

андозситони дар ин қаламравро дар назар дорад; 

$D) Устувор нигоҳ доштани қурби миллии асъор; 

$E) Дар таъмини шуғли аҳоли ва бунёди ҷойҳои нави кори; 

 

@29.Буҷети мақомоти маҳалли дар асоси принсипҳои зерин 

ташаккул меёбанд? 

$A) Дар асоси принсипҳои Қонуни ҶТ «Дар бораи буҷети давлатии 

ҶТ», Қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти маҳаллии хокимияти»; 

$B) Дар асоси принсипҳои маҷмўи қонунҳои конститутсиони; 

$C) Дар асоси принсипҳои Қонуни ҶТ «Дар бораи дурномаҳои 

давлати, консепсияҳо ва барномаҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодии 

ҶТ ташаккул меёбанд; 

$D) Дар асоси принсипҳои Қонуни ҶТ «Дар бораи сармоягузори» 

ташаккул меёбанд; 



$E) Дар асоси принсипҳои Қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти 

худидораи шаҳрак ва деҳот» ташаккул меёбад; 

 

@30.Ба андозҳои маҳалли мансубанд? 

$A) Андоз аз молу мулки ғайримақул, андоз аз соҳибони воситаҳои 

нақлиёт ва ҳам дигар пардохтҳои ҳатмии маҳалли; 

$B) Андозҳои ғайримустақим, андоз аз арзиши иловашуда; 

$C) Андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо, андоз аз фуруш (нархи 

пахта ва алюминийи аввалия); 

$D) Андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқи, андози иҷтимои; 

$E) Андозҳо аз истифодабарандагони қаъри замин, андози замин;   

 

@31.Дурнамосозии равандаҳои минтақави ин? 

$A) Ҷузъи асоси ва ҷудонашавандаи ҷараёни мураккаби идоракуни 

мебошад, ки дар натиҷаҳои рушди иқтисоди, иҷтимоӣ ва ҳам 

экологии минтақа пурра истифода шудани манбаъҳои табии ва 

моддию ашёи ва захираҳои меҳнати равона карда шудааст; 

$B) Ҳолатҳои иқтисоди-иҷтимоии воқеъ буда ва муайян намудани 

соҳаҳои бартариятнокро  онро дар назар дорад; 

$C) Муносибатҳои иқтисодиву иҷтимоии дар сатхи минтақа роиҷ 

буда; 

$D) Равандҳои муносибатҳои хоҷагидории минтақаҳои алоҳида ва 

ҳамгироиҳои иқтисоди-иҷтимои онро дарбар мегирад; 

$E) Фаъолияти мустақилона ва бомасъулияти худи аҳолии дар 

бевосита ё аз тариқи мақомоти маҳалли ҳал намудани масъалаҳои 

аҳамияти маҳалли дошта; 



 

@32.Ҳадаф аз дурнамосозии минтақавии иқтисоди дар чист? 

$A) Муайян намудани роҳу воситаҳои барои ҳалли ҳам вазифаҳои 

муҳимтарини рушди иқтисоди ва ҳам минтақа равона карда шудааст; 

$B) Ташаккул додани мақомоти маҳалли ба тариқи муташаккили худи 

шаҳрвандон;  

$C) Барои барқарор намудани муносибатҳои қарордоде, ки дар 

натиҷаи инкишофи онҳо тадриҷан аз нав онҳоро мефаҳмем; 

$D) Муайян намудани роҳи воситаҳои иқтисодиёти ноилгаштаи 

минтақа равона карда шудааст; 

$E) Муайян намудани роҳу воситаҳои барои ҳалли вазифаҳои 

муҳимтарини иҷтимоии минтақа равона карда шудааст; 

 

@33.Амнияти иқтисоди минтақа гуфта? 

$A) Маҷмуи ҳолатҳои ҷори омил ва ҳам шартҳои инкишофи устувори 

инкишофи иқтисоди минтақаро мефаҳмем; 

$B) Мавҷуд будани ҳолате, ки метавонад ба пайдо шудани 

проблемаҳои ҷидди оварда расонад; 

$C) Маҷмуи ҳолатҳои ҷории нишондиҳандаҳои ноустувори минтақаро 

мефаҳмем; 

$D) Ноустувории нишондиҳандаҳои тараққиёти хоҷагии маҳаллиро 

дар назар дорад; 

$E) Бехатари вазъияте мебошад, ки ягонагии давлат аз нуқтаи назари 

сиёси таъмин бошад; 

 

@34.Хатари минтақави гуфта? 



$A) Мавҷуд будани ҳолате, ки метавонад ба пайдо шудани 

проблемаҳои ҷидди дар сатҳи минртақа ҳам оварда расонад; 

$B) Мавҷуд будани ҳолате, ки дараҷаи нокифояи як соҳаи алоҳидаро 

нишон медиҳад; 

$C) Дараҷаи муътадилии вазъи роиҷи хоҷагии маҳаллро ифода 

мекунад; 

$D) Мавҷуд будани ҳолате, ки дараҷаи устувории нишондиҳандаҳои 

тараққиёти хоҷагиро нишон медиҳад; 

$E) Мувофиқатии нишондиҳандаҳои инкишофи иқтисодиро дар 

назар дорад; 

 

@35.Объекти асосии амнияти минтақа? 

$A) Маҳалаҳои аҳолинишин, корхонаҳои дар минтақа мавҷуда 

сарватҳои табии ва ҳам манбаҳои молиявии минтақа; 

$B) Корхонаҳои дар миқёси кишвар мавҷуда захираҳои табии дар 

қаламрави ҷумҳури воқеъ буда; 

$C) Манбаҳои молиявии ҷумҳури; 

$D) Осорхонаҳои минтақа; 

$E) Дараҷаи муътадилии вазъи роиҷи хоҷагии маҳаллро ифода 

мекунад; 

 

@36.Вазифаҳои асосии давлати доир ба инкишофи минтақаҳо 

чунинад? 

$A) Гузаронидани чорабиниҳо, ки бештар барои гузориш ҳам ба 

иқтисоди бозори равона карада мешаванд (хусусигардонии моликият, 

инкишофи фаъолияти соҳибкори, гузориш ба нархгузории озод; 



$B) Давлат бояд шароити мукаммал ба худтаьминкунии минтақа 

пешниҳод кунад; 

$C) Инфраструктураи минтақавиро давлат бояд ба танзим дарорад, 

ҳамзамон инкишофи онро таъмин кунад; 

$D) Дараҷаи муътадилии вазъи роиҷи хоҷагии маҳаллро ифода 

мекунад; 

$E) Пешниҳоди имкониятҳои баробар ба ҳамаи минтақаҳои алоҳидаи 

қаламрави ҷумхури; 

 

@37.Яке аз аввалин тадқиқотчии илми дар минтақаҳои ҷумхури 

дар кадом ноҳия гузаронида шуда буд? 

$A) Дар ноҳияи Рудаки; 

$B) Дар ноҳияи Файзобод; 

$C) Дар ноҳияи Шаҳринав; 

$D) Дар ноҳияи Ҳисор; 

$E) Дар ноҳияи Восеъ; 

 

@38.Тадқиқоте, ки дар ноҳияи Рудаки ҳамчун маҷмааи 

(комплекси) бисёрсоҳаи хоҷаги сурат гирифта буд чи гуна 

номгузори шуда буд? 

$A) «Модели Хол Машрабов»; 

$B) «Модели тараққиёти хочагии минтақа»; 

$C) «Модели инкишоф»; 

$D) «Модели Азизов Иброҳим»; 

$E) «Модели Бури Карим»; 

 



@39.Минтақа чун объекти хатари иқтисоди ду намуди таҳдиди 

манфиатҳои иқтисодиро дар худ эҳсос менамояд? 

$A) Таҳдиди дохила ва ҳам таҳдиди беруна; 

$B) Таҳдиди соҳави ва гайрисоҳави; 

$C) Таҳдиди бахши хонаводаги ва берун аз он; 

$D) Таҳдиди дохили корхона ва берун аз он; 

$E) Ҳеҷ кадом таҳдидро эҳсос намекунад; 

 

@40.Қонуни ҶТ «Дар бораи тартиби ҳалли масъалаҳои сохти 

марзиву маъмурии ҶТ» кадом сол қабул шудааст? 

$A) Соли 2005; 

$B) Соли 1992; 

$C) Соли 1991; 

$D) Соли 1995; 

$E) Соли 2002; 

 

@41.Таъсису барҳам додани воҳидҳои марзиву маъмури ва 

тағйири он аз ҷониби кадоме аз масъулин сурат мегирад? 

$A) Аз тарафи Маҷлиси миллии Мачлиси Олии ҶТ; 

$B) Аз тарафи Ҳукумати ҶТ; 

$C) Аз тарафи Маҷлиси вокилони Маҷлиси Олии ҶТ; 

$D) Аз тарафи Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлати; 

$E) Аз тарафи Мақомоти судии ҶТ; 

 

@42.Воҳидҳои марзиву маъмури ва маҳалҳои аҳолинишин дар ҶТ 

ин? 



$A) Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳр, ноҳия, 

шаҳрак, деҳот ва ҳам деҳа мебошад; 

$B) Марзҳое, ки камаш 250 ҳазор аҳолии доранд; 

$C) Марзҳое, ки камаш аз 15 ҳазор аҳоли доранд; 

$D) Марзҳое, ки камаш аз 35 ҳазор аҳоли доранд; 

$E) Маҷмўи масоҳате, ки дар он куҳҳо воқеанд; 

 

@43.Ташкил ва барҳамдиҳии вилоятҳоро ба ўҳдадорад? 

$A) Бо пешниҳоди Ҳукумати ҶТ ва ҳам Маҷлиси миллии Маҷлиси 

Олии ҶТ; 

$B) Бо пешниҳоди Ҳукумати ҶТ Маҷлиси вакилони  Маҷлиси Олии 

ҶТ; 

$C) Бо пешниҳоди Ҳукумати ҶТ мақомоти судии ҶТ; 

$D) Маҷлиси вакилони халқи шаҳр, ноҳия;  

$E) Худи Ҳукумати ҶТ; 

 

@44.Ташкил намудани ва барҳамдиҳии ноҳияҳоро ба ўҳда дорад? 

$A) Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҶТ бо пешниҳоди Ҳукумати ҶТ 

дар асоси илтимосномаи ҳам Маҷлиси вакилони халқи дахлдор; 

$B) Ҳукумати ҶТ бо пешниҳоди Маҷлиси вакилони халқи дахлдор; 

$C) Маҷлиси вакилони Маҷлиси Олии ҶТ бо пешниҳоди Ҳукумати ҶТ 

дар асоси илтимосномаи Маҷлиси вакилони халқи дахлдор; 

$D) Мақомоти судии ҶТ бо пешниҳоди Ҳукумати ҶТ; 

$E) Президенти ҶТ; 

 



@45.Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҶТ дар мавридҳои зерин 

ҳудуди воҳидҳои марзиву маъмуриро бо ташаббуси худ ва 

бевосита тағйир дода метавонад? 

$A) Бо пешниҳоди Ҳукумати ҶТ метавонад; 

$B) Метавонад; 

$C) Наметавонад; 

$D) Бо розигии Президенти ҶТ метавонад; 

$E) Бо пешниҳоди Маҷлиси вакилони халқи дахлдор метавонад; 

 

@46.Ба категорияи шаҳрҳои дорои аҳамияти ҷумҳурияви дошта 

кадом шаҳрҳоро мансуб донистан мумкин аст? 

$A)  Шаҳрҳоеро мансуб донистан ҳам мумкин аст, ки марказҳои 

нисбатан калони иқтисоди; 

$B) Шаҳрҳоеро мансуб донистан мумкин аст, ки марказҳои нисбатан 

хурди; 

$C) Шаҳрҳоеро мансуб донистан мумкин аст, ки масоҳати бузург 

дошта; 

$D) Шаҳрҳоеро мансуб донистан мумкин аст, ки масоҳати на онқадар 

бузург; 

$E) Шаҳрҳоеро мансуб донистан мумкин аст, ки марказҳои на калони 

иқтисоди; 

 

@47.Ба категорияи шаҳрҳои дорои аҳамияти вилояти дошта 

кадоме аз шаҳрҳоро мансуб донистан мумкин аст? 

$A) Шаҳрҳоеро мансуб донистан мумкин аст, ки камаш 30 ҳазор аҳоли 

дошта; 



$B) Шаҳрҳоеро мансуб донистан мумкин аст, ки камаш 15 ҳазор аҳоли 

дошта; 

$C) Шаҳрҳоеро мансуб донистан мумкин аст, ки камаш 10 ҳазор аҳоли 

дошта; 

$D) Шаҳрҳоеро мансуб донистан мумкин аст, ки камаш 20 ҳазор ахоли 

дошта; 

$E) Шаҳрҳоеро мансуб донистан мумкин аст, ки марказҳои на калони 

иқтисоди; 

 

@48.Ба категорияи шаҳрҳои дорои аҳамияти ноҳияви дошта 

кадоме аз маҳалаҳои аҳолинишинро дохил кардан мумкин аст? 

$A) маҳалаҳои аҳолинишинеро дохил кардан мумкин аст, ки ҳам 

корхонаҳои саноати, ташкилотҳои сохтмону нақлиёт дорад; 

$B) Маҳалаҳои аҳолинишинеро дохил кардан мумкин аст, ки 

корхонаҳои саноати дорад; 

$C) Маҳалаҳои аҳолинишнро дохил кардан мумкин аст; 

$D) Маҳалаҳои аҳолинишинеро дохил кардан мумкин аст, ки дорои 

фонди; 

$E) Шаҳрҳоеро мансуб донистан мумкин аст, ки марказҳои на калони 

иқтисоди; 

 

@49.Ба категорияи шаҳрак мансуб донистани маҳалаҳои 

аҳолинишин ба ўҳдаи? 

$A) Аз тарафи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҶТ бо пешниходҳои 

Ҳукумати ҶТ ва ҳам илтимосномаи Маҷлисҳои вакилони халҳи 

дахлдори ноҳия, шаҳр, вилоят сурат мегирад; 



$B) Аз тарафи Президенти ҶТ бо пешниҳоди Маҷлиси дахлдори 

вакилони халқ сурат мегирад; 

$C) Аз тарафи Маҷлисҳои вакилони халқи ноҳия, шаҳр, вилоят сурат 

мегирад;  

$D) Аз тарафи Мақомоти қонунгузории ҶТ сурат мегирад; 

$E) Аз тарафи Мақомоти маҳалии ҳокимияти давлати; 

 

@50.Масъалаҳои тағйир додани сарҳади вилоятҳо, нохияҳо, 

деҳотҳо ва табдили марказҳои маъмурии онҳо пешаки дар 

ҷаласаи зайл ҳал карда мешавад? 

$A) Дар ҷаласаи Маҷлиси миллии Мачлиси Олии ҶТ; 

$B) Дар ҷаласаи васеи Ҳукумати ҶТ; 

$C) Дар ҷаласаи Маҷлиси Олии ҶТ; 

$D) Дар ҷаласаи Маҷлисҳои вакилони халқ ва ҷамоатҳои дахлдор; 

$E) Дар ҷаласаи Маҷлиси вакилони Маҷлиси Олии ҶТ; 

 

@51.Ҳангоми номгузори ва тағйир додани номи воҳидхои марзиву 

маъмури ва маҳалаҳои аҳолинишин кадом хусусиятҳо ба инобат 

гирифта мешавад? 

$A) Манфиатҳои умумидавлати, ва ҳам шароитҳои ҷугрофи, таърихи, 

милли, табии ва дигар шароитҳои маҳали инчунин афкори мардум ба 

инобат гирифта мешавад; 

$B) Вазъи мусоид барои инкишофи соҳаи кишоварзи ба инобат 

гирифта мешавад; 

$C) Манфиатҳои маҳали, шароитҳои милли, вазъи иқтисоди иҷтимои 

ба инобат гирифта мешавад; 



$D) Хусусиятҳои гуногун милати, урфу одат, қобилияти роҳбарикунии 

мақомоти маҳали ба инобат гирифта мешавад; 

$E) Мавқеи ҷойгиршави, манфиатҳои фарди, манфиатҳои дехави ва 

ғайра ба инобат гирифта мешавад; 

 

@52.Ҳангоми номгузори ва тагйири номи вилоятҳо, ноҳияҳо, 

шаҳрҳо, шаҳракҳо, деҳаҳо такроран додани номҳое, ки дар 

ҷумҳури мавҷуданд мумкин ҳаст ё инки баръакс? 

$A) Мумкин нест; 

$B) Мумкин ҳаст; 

$C) Дар баъзе мавридҳо мумкин аст; 

$D) Ба истиснои як ё ду номгў; 

$E) Дар марказҳои аҳолинишине, ки шумораи аҳолии кам доранд 

мумкин аст; 

 

@53.Ҳангоми тағйир додани номи маҳалҳои аҳолинишин, ки дар 

он ҷойҳо муассисаҳои почтаю телеграф ва стансияҳои роҳи оҳан, 

фурудгоҳ воқеъ гардиданд, кадоме аз ин вазоратҳо огоҳ карда 

шаванд? 

$A) Вазорати нақлиёт ва коммуникатсия; 

$B) Вазорати адлия; 

$C) Вазорати рушди иқтисод ва савдо; 

$D) Вазорати корҳои дохили; 

$E) Вазорати корҳои хориҷи; 

 



@54.Номгузори табдили номи маҳаллаҳо, хиёбонҳо, кучаҳо, 

тангкучаҳо, боғҳо, купрукҳо ва дигар ҷузъҳои таркибии маҳалҳои 

аҳолинишин ба ўҳдаи кадом мақомот аст? 

$A) Маҷлиси вакилони халқи шаҳрҳо, ноҳияҳо; 

$C) Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҶТ; 

$B) Маҷлиси вакилони Маҷлиси Олии ҶТ; 

$D) Мақомоти судии ҶТ; 

$E) Мақомоти иҷроияи ҶТ; 

 

@55.Ба ҷузъҳои таркибии маҳалҳои аҳолинишин номҳои зерин 

гузошта мешавад? 

$A) Номи шаҳсҳои дар қайди ҳаёт набуда; 

$B) Номи шаҳсҳои дар қайди ҳаёт буда; 

$C) Номи дехқонони асили ин марз; 

$D) Номҳои ғайри ҷисми зинда; 

$E) Ҳеҷ хел номгузори карда намешавад; 

 

@56.Маҳалҳои аҳолинишине, ки ба қайд ва ҳисоб гирифта 

мешавад на кам аз чанд хоҷаги бояд дошта бошанд? 

$A) На камтар аз 10 хоҷаги (ҳавли); 

$B) На камтар аз 7 хоҷаги (ҳавли); 

$C) На камтар аз 8 хоҷаги (ҳавли); 

$D) На камтар аз 9 хоҷаги (ҳавли); 

$E) На камтар аз 5 хоҷаги (ҳавли); 

 



@57.Баҳисобгирии маҳалҳои аҳолинишини мавҷуда ва ба 

бақайдгирии маҳалҳои навбунёдро ба ўҳда дорад? 

$A) Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҶТ дар асоси дархости Раиси 

ВМКБ, вилоят, ноҳия ва ҳам шаҳр; 

$B) Маҷлиси вакилони халқи ноҳия,  шаҳр бо дархости Раиси ВМКБ, 

вилоят, ноҳия, шаҳр; 

$C) Ҳукумати ҶТ дар асоси дархости Маҷлиси вакилони халқи 

дахлдор; 

$D) Маҷлиси вакилони Маҷлиси Олии ҶТ бо дархости Раиси ВМКБ, 

вилоят, ноҳия, шаҳр; 

$E) Мақомоти қонунгузории ҶТ дар мавридҳои зарури; 

 

@58.Қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлати» кадом сол қабул шудааст? 

$A) 17-майи соли 2004; 

$B) 17-майи соли 2006; 

$C) 11-августи соли 2007; 

$D) 23-апрели соли 2003; 

$E) 3-Марти соли 2008; 

 

@59.Қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлати» аз чанд мода иборат аст? 

$A) Аз 35 модда иборат мебошад; 

$B) Аз 45 модда иборат мебошад; 

$C) Аз 27 модда иборат мебошад; 

$D) Аз 39 модда иборат мебошад; 



$E) Аз 19 модда иборат мебошад; 

 

@60.Қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти худидораи шаҳрак ва деҳа»  

чанд мода иборат мебошад? 

$A) Аз 20 модда иборат мебошад; 

$B) Аз 47 модда иборат мебошад; 

$C) Аз 25 модда иборат мебошад; 

$D) Аз 32 модда иборат мебошад; 

$E) Аз 43 модда иборат мебошад; 

 

@61.Мақомоти маҳалии ҳокимияти давлати ин? 

$A) Мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлати ва ҳам 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати буда, дар доираи 

салоҳияти худ амал мекунанд; 

$B) Иштирокчиёни кори ҷамоати шаҳрак ва ҷамоати деҳот, ки дар 

асоси қонун фаъолият мекунанд; 

$C) Намояндагони кўчаву маҳаллаҳои мақомоти худидораи маҳали, 

ки дар асоси масъулияти худ фаъолият мекунад; 

$D) Шакли асосии фаъолияти мақомоти намояндагии маҳаллии 

ҳокимияти давлати буда, ба воситаи он ваколати ин мақомот амали 

мегардад; 

$E) Мақоме, ки ҳокимияти иҷроияро сарвари менамояд; 

 

@62.Мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлати ин? 

$A) Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, 

вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ҳам ноҳия; 



$B) Шакли асосии фаъолияти мақомоти намояндагии маҳаллии 

ҳокимияти давлати; 

$C) Воҳиди мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия буда, дар ҳудуди 

марзию маъмурии дахлдор; 

$D) Воҳиди мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия буда, дар доираи 

ваколати худ вазифаҳои мақомоти иҷроияи марказиро амали 

менамояд; 

$E) Самти масъулияти мақомоти  намояндаги мебошад; 

 

@63.Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати ин? 

$A) Мақомоте, ки дар ҳудуди воҳидҳои марзию маъмурии дахлдор 

иҷрои Конститутсия, таъмин менамоянд; 

$B) Ваколати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар мақомот 

вогузошта мешавад; 

$C) Ваколате, ки тибқи қонун мебошанд; 

$D) Ваколате, ки барои иҷрои он Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё 

дигар доранд; 

$E) Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, 

вилоят; 

 

@64.Ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз синни чанд 

метавонад вакили Маҷлиси вакилони халқи интихоб шавад? 

$A) Аз синни 18солаги; 

$B) Аз синни 14 солаги; 

$C) Аз синни 25солаги; 

$D) Аз синни 30 солаги; 



$E) Аз синни 20 солаги; 

 

@65.Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кўҳистони 

Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро ба мўҳлати 

чанд сол интихоб карда мешаванд? 

$A) Ба мўҳлати 5 сол интихоб мешаванд; 

$B) Ба мўҳлати 10 сол интихоб мешаванд; 

$C) Ба мўҳлати 6 сол интихоб мешаванд; 

$D) Ба мўҳлати 3 сол интихоб мешаванд; 

$E) Ба мўҳлати 10 сол интихоб мешаванд; 

 

@66.Мавзўи иқтисоди минтақа мураккаб ва гуногунпаҳлў буда 

қисматҳои асосиаш аз инҳо иборатанд? 

$A) Иқтисоди минтақаи муайян (иқтидорҳои захирави ва ҳам 

истеҳсоли, таркиби соҳави, шароити зиндаги, механизми амалнамои 

ва идоракунии иқтисодиёт); 

$B) Робитаҳои иқтисодии байни минтақаҳо; 

$C) Ҷойгиркунии қувваҳои истеҳсолкунанда; 

$D) Иқтисоди минтақаи муайян байни минтақаҳо; 

$E) Хусусиятҳои минтақаҳо дар бобати ҷойгиршавии захираҳои 

табии, аҳоли, истеҳсолот, инфраструктураҳо ва ғайра; 

 

@67.Муродифи мафҳуми «ноҳия»? 

$A) «Минтақа» мебошад; 

$B) «Вилоят» мебошад; 

$C) «Масоҳат» мебошад; 



$D) Инфраструктураҳо; 

$E) Ҷойгиркунии қувваҳои истеҳсолкунанда; 

 

@68.Мафҳуми «минтақа» инчунин нисбат ба? 

$A) «Ҷомеаҳои байналмилали минтақаҳои ҷаҳон низ истифода 

мегардад; 

$B) Вазъиятҳои иқтисоди низ вобастаги дорад; 

$C) Миллатҳои гуногун дар тафовут мебошад; 

$D) Масоҳати пешгирифтаи давлат аст; 

$E) Пешниҳод нашудааст; 

 

@69.Мафҳуми дигари асосии иқтисоди минтақа? 

$A) Фазои иқтисоди аст; 

$B) Фазои муносибатҳо аст; 

$C) Фазои маъмури аст; 

$D) Муносибатҳои иҷтимои аст; 

$E) Фазои муносибатҳо; 

 

@70.Таққсимоти ҳудудро ба минтақаҳо? 

$A) Минтақабанди меноманд; 

$B) Сохти марзиву маъмури мегўянд; 

$C) Мутаносиби меноманд;  

$D) Маҷмўи муносибатҳои иқтисоди-иҷтимои меноманд; 

$E) Ҷудонамои меноманд; 

 



@71.Вобаста ба меъёрҳои таснифи минтақаҳо минтақабандиҳои 

зеринро фарқ кардан мумкин аст? 

$A) Тақсимоти маъмурию ҳудуди (ҷумҳури, кишвар, вилоят, ноҳия, 

шаҳр ва ҳам шаҳрак); 

$B) (Ноҳия ва зонаҳои иқтисоди, комплексҳои ҳудудию истеҳсоли, 

марказҳои саноати); 

$C) Минтақабандии иқтисоди аз рўи мушкилотҳои мавҷуда; 

$D) Минтақабандии иқтисоди бар асоси тақсимоти ҳудудии меҳнат; 

$E) Комплексҳои ҳудудию истеҳсоли, марказҳои саноати; 

 

@72.Тақсимоти ҷамъиятии меҳнат ба чанд шакл ҷудо мешавад? 

$A) Ба ду шакли асоси; 

$B) Ба чор шакли асоси; 

$C) Минтақабандии иқтисоди аз рўи мушкилотҳои мавҷуда; 

$D) Ба се шакли асоси; 

$E) Ба панҷ шали асоси; 

 

@73.Тақсимоти ҷамъиятии меҳнат ҷудо мешавад ба? 

$A) Ба шакли ҳудуди ва ҳам шакли соҳави; 

$B) Ба шакли бисёромила ва шакли дуомила; 

$C) Ба шакли меъёри ва ҳисобдори; 

$D) Ба шакли меҳнати ва шакли ғайримеҳнати; 

$E) Ба шакли активи ва шакли пасиви; 

 

@74.Барои рушди муътадили иқтисоди минтақа, чунон ки 

тамоми кишвар дар маҷмўъ, зарурат аст, ки? 



$A) Манфиатҳои минтақави ва ҳам давлати дар якҷояги ба назар 

гирифта шаванд; 

$B) Манфиатҳои минтақави ва соҳави  дар якҷояги ба назар гирифта 

шаванд; 

$C) Манфиатҳои минтақави ва колективи  дар якҷояги ба назар 

гирифта шаванд; 

$D) Манфиатҳои минтақави ва колективи  дар якҷояги ба назар 

гирифта шаванду муътьадил амали гарданд; 

$E) Ба шакли активи ва шакли пасиви; 

 

 

@75.Ҷавобҳои дурустро интихоб намоед? 

$A) Маҷмўи омилҳои рушди минтақа ва ҳам иқтидори иқтисодиро 

ташкил медиҳад; 

$B) Маҷмўи омилҳои рушди минтақа иқтидори рушди мамлакатро 

ташкил медиҳад; 

$C) Маҷмўи омилҳои рушди минтақа иқтидори меҳнатиро ташкил 

медиҳад; 

$D) Маҷмўи омилҳои рушди минтақа иқтидори рушди минтақавиро 

ташкил медиҳад; 

$E) Маҷмўи омилҳои минтақа иқтидори минтақавиро ташкил 

медиҳад; 

 

@76.Ҷавоби дурустро аз вариантҳо интихоб намоед? 

$A) Иқтидори иқтисоди барои ҳалли ҳам мушкилоти рушди 

иҷтимоиву иқтисодии минтақа воситаҳоро пешниҳод менамояд; 



$B) Иқтидори иқтисоди барои ҳалли мушкилоти рушди иҷтимоиву 

иқтисодии минтақа заминаро муҳайё месозад; 

$C) Иқтидори иқтисоди барои ҳалли мушкилоти рушди иҷтимоиву 

иқтисодии минтақа қувваи кориро зоид мегардонад; 

$D) Иқтидори иқтисоди барои ҳалли мушкилоти рушди иҷтимоиву 

иқтисодии минтақа ва мамлакат воситаҳоро пешниҳод менамояд; 

$E) Маҷмўи омилҳои минтақа иқтидори минтақавиро ташкил 

медиҳад; 

 

@77.Яке аз омилҳои дигари рушди минтақави ин? 

$A) Иқтидори иқтисодии минтақа ҳам мебошад; 

$B) Дараҷаи сатҳи камбизоат мебошад; 

$C) Дараҷаи сатҳи бекори мебошад; 

$D) Шумораи зиёди аҳоли мебошад; 

$E) Маҷмўи омилҳои минтақа; 

 

@78.Ҷавоби дурустро интихоб намоед? 

$A) Мавҷуд будани захираҳои табии ҳам шарти асосии дар минтақа 

ҷойгиркунии қувваҳои истеҳсолкунанда ба ҳисоб меравад; 

$B) Мавҷуд будани захираҳои табии шарти асосии дар минтақа 

ҷойгиркунии захираҳои молияви ба ҳисоб меравад; 

$C) Мавҷуд будани захираҳои табии шарти асосии дар минтақа 

ҷойгиркунии захираҳои меҳнати ба ҳисоб меравад; 

$D) Мавҷуд будани захираҳои табии шарти асосии дар минтақа; 

$E) Ҷойгиркунии захираҳои молиявию меҳнати ба ҳисоб меравад; 

 



@79.Вазифаҳои аввалиндараҷаи тадқиқотҳои иқтисодии 

минтақави аз инҳо иборат мебошанд? 

$A) Омўзиши қонуниятҳо ва ҳам принсипҳои ҷойгиркунии қувваҳои 

истеҳсолкунанда бо ба назар гирифтани омилҳои алоҳида; 

$B) Ҷойгиркунии захираҳои молиявию меҳнати ба ҳисоб меравад; 

$C) Омӯзиши масъалаҳое, ки ҳалли онҳо ба рушди минтақа (ноҳияҳо) 

таъсири бевосита мерасонад; 

$D) Асоснок намудани сиёсати минтақави дар асоси тадқиқи 

масъалаҳои  инкишофи минтақа; 

$E) Таҳлили илмии минтақа ҳамчун  ҷои ҷобаҷокунии қувваҳои 

истеҳсолкунанда ва аҳоли; 

 

@80.Дар натиҷаи таҳлили маълумотҳои омори дар минтақа? 

$A) Ҳолати инкишофи минтақа муайян карда мешавад ва ҳам 

муаммоҳои асоси ҷудо карда мешаванд; 

$B) Сатҳи камбизоати ва бекори паст карда мешавад; 

$C) Вазъи иқтисоди ва иҷтимоии минтақа беҳтар карда мешавад; 

$D) Ҳолати инкишофи минтақа муайян карда мешавад; 

$E) Ҳолати воқеии минтақа муайян карда мешавад; 

 

@81.Ба сифати асоси иттилоотии таҳлили минтақави дар аксари 

мавридҳо? 

$A) Маълумотҳои омори оид ба инкишофи корхонаҳо, ташкилотҳо ва 

аҳолии минтаrаҳои алоҳида истифода мегарданд; 

$B) Маълумотҳои базави оид ба инкишофи корхонаҳо, ташкилотҳо ва 

аҳолии минтақаҳои алоҳида истифода мегарданд; 



$C) Маълумотҳои соли ҷори оид ба инкишофи корхонаҳо, 

ташкилотҳо ва аҳолии минтақаҳои алоҳида истифода мегарданд; 

$D) Маълумотҳои иқтисоди истифода мегарданд; 

$Е) Маълумотҳои иҷтимои истифода мегарданд; 

 

@82.Ҷавоби дурустро аз вариантҳои зерин интихоб намоед? 

$A) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Агентии омор маҷмўаи «Минтақаҳои 

Тоҷикистон»-ро интишор медиҳад; 

$B) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Кумитаи давлатии сармоягузори ва 

идораи амволи давлати маҷмўаи «Минтақаҳои Тоҷикистон» ро 

интишор медиҳад; 

$C) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Кумитаи давлатии амнияти милли 

маҷмўаи «Минтақаҳои Тоҷикистон» ро интишор медиҳад; 

$D) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Вазорати рушди иқтисод ва савдои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Маҷмўаи «Минтақаҳои Тоҷикистон»-ро интишор медиҳад; 

 

@83.Маҷмўаи омори фаслҳои зеринро дар бар мегирад, ки дар 

онҳо нишондиҳандаҳои дахлдор оид ба тамоми минтақаҳои 

ҷумҳури оварда мешавад? 

$A) Назари умуми ба минтақаҳои Тоҷикистон; 

$B) Аҳоли, шуғл ва даромадҳои аҳоли, маориф; 

$C) Ҳифзи саломати, фонди манзили, савдо ва хизматрасони ба аҳоли; 

$D) Ҳифзи муҳити зист, маълумоти умумии ҳуқуқи, саноат, 

кишоварзи, сохтмони асоси, нақлиёт ва алоқа; 

$E) Назари умуми ба минтақаҳои Тоҷикистон; 



 

@84.Бо ҳама гунна камбудиҳои ҷойдошата ҷумҳури дорои? 

$A) Иқтидори бузург мебошад;  

$B) Захираҳои бузурги молияви мебошад; 

$C) Захираҳои бузурги меҳнати мебошад;  

$D) Нерўи баланди ақлони мебошад; 

$E) Кишоварзи, сохтмони асоси, нақлиёт ва алоқа; 

 

@85.Фазои иқтисоди ин? 

$A) Маҷмўи муносибатҳои иқтисоди ҳам дар ҳудуди муайян мебошад; 

$B) Маҷмўи муносибатҳои иҷтимои дар ҳудуди муайян мебошад; 

$C) Маҷмўи муносибатҳои иқтисоди дар қисмати сахти болоии замин 

мебошад; 

$D) Маҷмўи муносибатҳои иқтисоди, илми-техники молияви ва ғайра 

дар ҳудуди муайян мебошад; 

$E) Маҷмўи муносибатҳои иқтисоди, илми-техниколияви ва ғайра 

мебошад; 

 

@86.Тоҷикистон ба шумори кишварҳое мансуб аст, ки? 

$A) Суръати афзоиши аҳолиашон баланд мебошад; 

$B) Захираҳои бузурги молияви дорад; 

$C) Суръати афзоиши аҳолиашон баланд намебошад; 

$D) Нерўи баланди ақлони мебошад; 

$E) Суръати афзоиши аҳолиашон дар сатҳи зарури қарор дорад; 

 

@87.Шумораи аҳолии Тоҷикистон баробар аст, ба? 



$A) Зиёда аз 8-млн; 

$B) Зиёда аз 6-млн; 

$C) Зиёда аз 7-млн; 

$D) Зиёда аз 5-млн; 

$E) Зиёда аз 9-млн; 

 

@88.Дар ҷумҳури қисми бештари аҳолии қобили меҳнат дар 

кадом соҳа шуғл меварзанд? 

$A) Дар соҳаи кишоварзи; 

$B) Дар соҳаи саноат; 

$C) Дар соҳаи нақлиёту алоқа; 

$D) Дар соҳаи  тандурусти; 

$E) Дар соҳаи хизматрасонии маиши; 

 

@89.Сабабҳои дараҷаи баланди шуғли аҳоли дар соҳаи кишоварзи 

ин? 

$A) Шароитҳои табиию иқлими; 

$B) Хислатҳои иерархи доштани он; 

$C) Шароитҳои иқтисодиву иҷтимои; 

$D) Заминҳои бисёри оби дар ҷумҳури; 

$E) Қобилияти кори аҳоли; 

 

@90.Хусусиятҳои хоси иқлими Тоҷикистон ин? 

$A) Муддати тўлонии тобиши офтоб ва ҳам шиддати баланди шуоҳои 

офтоб; 

$B) Хушки; 



$C) Муддати тўлонии тобиши офтоб; 

$D) Шиддати баланди шуоҳои офтоб; 

$E) Қобилияти кори аҳоли; 

 

@91.Шароитҳои иқлимию табии дар ҳама гуна кишварҳои рўи 

дунё якранг мебошанд? 

$A) Якранг намебошанд; 

$B) Бале якранг мебошанд; 

$C) Чунин хусусият вуҷуд надорад; 

$D) Вобаста ба хусусиятҳояшон арзёби мегарданд; 

$E) Муддати тўлонии тобиши офтоб; 

 

@92.Неруи захираҳои обии ҷумҳури баробар аст, ба? 

$A) Ба миқдори бештар аз 520 млрд. кВт соат; 

$B) Ба миқдори бештар аз 800 млрд. кВт соат; 

$C) Ба миқдори бештар аз 900 млрд. кВт соат; 

$D) Ба миқдори бештар аз 700 млрд. кВт соат; 

$E) Ба миқдори бештар аз 620 млрд. кВт соат; 

 

@93.Иқтидори истеҳсолии нурўи барқ дар ҷумҳури баъди итмоми 

НБО-и Сангтуда -1, Сангтуда-2 ва Роғун ба чанд млрд кВт соат 

баробар мешавад? 

$A) 31-33млрд кВт соат; 

$B) 35-40 млрд кВт соат; 

$C) 19-20 млрд кВт соат; 

$D) 50-60 млрд кВт соат; 



$E) 15-20 млрд кВт соат; 

 

@94.Дар зери мафҳуми минтақа дар ҶТ чиро фаҳмидан мумкин 

аст? 

$A) Вилоят, шаҳр ва ҳам ноҳияро;  

$B) Ҷумҳурии Тоҷикистонро; 

$C) Маҳаллаҳоро;  

$D) Ҷамоати шаҳрак ва ҷамоати  деҳот;    

$E) Танҳо шаҳрҳоро; 

 

@95.Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чанд вилоят иборат аст? 

$A) 3-вилоят; 

$B) 4-вилоят; 

$C) 5-вилоят; 

$D) 2-вилоят; 

$E) 1-вилоят; 

 

@96.Ваколати Раиси Ҷамоатро муайян мекунад? 

$A) Қонунгузории ҶТ дар бораи худидоракунни шаҳрак ва деҳот;  

$B) Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ; 

$C) Маҷлиси вакилони халки маҳалли; 

$D) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Раиси ноҳия ва шаҳр; 

 

@97.Ваколати Раиси ноҳияро муайян мекунад? 

$A) Қонуни ҶТ дар бораи мақомоти маҳалли ҳокимияти давлати; 



$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Маҷлиси вакилони халки маҳалли;  

$D) Қонуни ҶТ дар бораи худидоракунни шаҳрак ва деҳот; 

$E) Раиси ноҳия ва шаҳр; 

 

@98.Ваколати Раиси шаҳрро муайян мекунад? 

$A) Қонуни ҶТ дар бораи мақомоти маҳалли ҳокимияти давлати; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Маҷлиси вакилони халки маҳалли; 

$D) Қонуни ҶТ дар бораи худидоракунни шаҳрак ва деҳот; 

$E) Раиси ноҳия ва шаҳр; 

 

@99.Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлати ҳамчун мақомоти 

мустақил аст? 

$A) Бале мустақил аст; 

$B) Мустақил нест; 

$C) Дар баъзе ҳолатҳо мустақил аст; 

$D) Қонуни ҶТ дар бораи худидоракунни шаҳрак ва деҳот муайян 

мекунад; 

$E) Раиси ноҳия ва шаҳр муайян мекунад; 

 

@100.Мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ҳамчун 

мақомоти мустақил аст? 

$A) Бале мустақил аст; 

$B) Мустақил нест; 

$C) Дар баъзе ҳолатҳо мустақил аст; 



$D) Қонуни ҶТ дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлати 

муайян мекунад; 

$E) Раиси ноҳия ва шаҳр муайян мекунад; 

 

@101. Худидораи маҳалли фаҳмида мешавад? 

$A) Идоракуни дар сатҳи ҷамоати шаҳрак ва деҳот; 

$B) Идоракуни дар сатҳи ноҳия, шаҳр; 

$C) Мақомоти марказии идоракуни; 

$D) Идоракуни танҳо дар сатҳи ҷамоати деҳот; 

$E) Идоракуни танҳо дар сатҳи ҷамоати шаҳрак; 

 

@102.Мақомоти худидораи маҳаллиро ки идора мекунад? 

$A) Раиси ҷамоати шаҳрак ва деҳот; 

$B) Раҷлиси вакилони халқи ноҳия, шаҳр; 

$C) Раиси шаҳр ё ноҳия; 

$D) Раисони деҳаҳо; 

$E)Раиси ш. Душанбе; 

 

@103.Қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти худидораи шаҳрак ва 

деҳот» кадом сол қабул шудааст? 

$A) 1 декабри соли 2009; 

$B) 1 декабри соли 1994; 

$C) 1 январи соли 1999; 

$D) 1 ноябри соли 2000; 

$E) 1 октябри соли 1991; 

 



@104.Теъдоди ҷамоати шаҳрак ва ҷамоати деҳот дар ҷумҳури? 

$A) 52 ҷамоати шаҳрак ва 364 ҷамоати деҳот; 

$B) 49 ҷамоати шаҳрак ва 250 ҷамоати деҳот; 

$C) 56 ҷамоати шаҳрак ва 256 ҷамоати деҳот; 

$D) 30 ҷамоати шаҳрак ва 161 ҷамоати деҳот; 

$E) 61 ҷамоати шаҳрак ва 350 ҷамоати деҳот; 

 

@105.Интихоби Раиси Ҷамоат? 

$A) Раиси Ҷамоатро аз тарафи аҳоли интихоб мекунанд; 

$B) Раиси Ҷамоатро бо пешниҳоди мақомоти қонунгузор интихоб 

мекунад; 

$C) Раиси Ҷамоатро бо пешниҳоди Раиси шаҳр, ноҳияи дахлдор 

Ҷамоат интихоб мекунад; 

$D) Раиси Ҷамоатро бо пешниҳоди Президенти ҶТ интихоб 

мекунанд; 

$E) Раиси Ҷамоатро бо тариқи озмун интихоб мекунанд; 

 

@106.Комплекс гуфта ин? 

$A) Маҷмуи чорабиниҳои як самти фаъолиятро ҳам фарогиранда; 

$B) Як қисми чорабиниҳои ба як самти муайян таалуқдошта; 

$C) Чорабини нисбати воҳиди як самти фаъолият; 

$D) Тамоюлҳои навтарин дар амалияи  танзими давлати; 

$E) Усули идоракуние, ки дар доираҳои соҳибкори озмуда шуда 

мавриди эътимод қарор гирифтааст, фаҳмида мешавад; 

 

@107.Буҷет ин? 



$A) Нақшаи молиявии асосии ба вуҷуд овардан ва истифода бурдани 

фонди давлатии маблағҳои пули ба шумор меравад; 

$B) Даромад ва хароҷоти корхонаҳои истеҳсоли; 

$C) Сиёсати фискалии (андозситони) давлат; 

$D) Таҳияи барномаҳои хароҷотҳои чамъияти; 

$E) Ҷустуҷў кардани манбаъҳо барои таъмини рушди устувори 

иқтисоди мебошад; 

 

@108.Дар зери мафҳуми буҷети маҳалли фаҳмида мешавад? 

$A) Нақшаи молияви, даромад ва ҳам истифодабарии фонди 

маблағҳои пули маҳалли; 

$B) Захираҳои молиявии корхонаҳои истеҳсолии минтақа; 

$C) Фонди нафақа ва фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолии минтақа; 

$D) Даромад ва хароҷоти муассисаҳои тиббии шаҳру ноҳияҳо; 

$E) Сиёсати ягонаи молиявии дар тамоми қаламрави минтақаи роиҷ 

ҷоришударо меноманд; 

 

@109.Ҳадафи буҷети маҳалли ифода меёбад? 

$A) Пардохти музди кор ба кормандони муассисаҳои иҷтимоию 

фарҳанги ва ҳам муассисаҳои дигар ва инчунин сохтмони иншооти 

маориф, фарҳанг, тандурусти ба амал бароварда мешавад; 

$B) Муносибатҳои пулию қарзии ҷумҳуриро муътадил месозад; 

$C) Даромад ва хароҷоти мақомоти худидораи маҳалли ва механизми 

андозситони дар ин қаламравро дар назар дорад; 

$D) Устувор нигоҳ доштани қурби миллии асъор; 

$E) Дар таъмини шуғли аҳоли ва бунёди ҷойҳои нави кори; 



 

@110.Фонди мақомоти маҳалли дар асоси принсипҳои зерин 

ташаккул меёбанд? 

$A) Дар асоси  принсипҳои Қонуни ҶТ «Дар бораи буҷети давлатии 

ҶТ»; 

$B) Дар асоси принсипҳои маҷмўи қонунҳои конститутсиони, қонунҳо 

ва дигар санадҳои меъёрии; 

$C) Дар асоси принсипҳои Қонуни ҶТ «Дар бораи дурномаҳои 

давлати; 

$D) Дар асоси принсипҳои Қонуни ҶТ «Дар бораи сармоягузори» 

ташаккул меёбанд; 

$E) Дар асоси принсипҳои Қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти 

худидораи шаҳрак ва деҳот» ташаккул меёбад; 

 

@111.Ба андозҳои маҳалли мансубанд? 

$A) Андоз аз молу мулки ғайримақул, андоз аз соҳибони воситаҳои 

нақлиёт, дигар пардохтҳои ҳатмии маҳалли; 

$B) Андозҳои ғайримустақим, андоз аз арзиши иловашуда; 

$C) Андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо, андоз аз фуруш (нархи 

пахта ва алюминийи аввалия); 

$D) Андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқи, андози иҷтимои; 

$E) Андозҳо аз истифодабарандагони қаъри замин, андози замин; 

 

@112.Маблағе ки дар хазинаи худидораи махалли вуҷуд дорад? 

$A) Мубодила меноманд; 

$B) Таксимот меноманд; 



$C) Таргибот меноманд; 

$D) Мухосибот меноманд; 

$E) Талабот меноманд; 

 

@113.Модели Англосаксони дар кадом давлатхо машҳур аст? 

$A) Африка, Амрикои Лотини Шарки наздик; 

$B) Куба ва Чумхури Мардуми Чин; 

$C) Британияи Кабир, ИМА, Канада, Австралия ва гайра; 

$D) Америка, Чин, Канада, Хитой ва гайра; 

$E) Хитой, Тоҷикистон; 

 

@114.Вакилонро раиси нохия ва чамоат чанд маротиба даъват 

мекунанд? 

$A) 4-маротиба; 

$B) 2маротиба; 

$C) 3маротиба; 

$D) 1маротиба; 

$E) 12маротиба; 

@115.Муовинони раиси ҷамоат ва худи раис ба мухлати чанд сол 

интихоб мешавнд? 

$A) 5 сол; 

$B) 3- сол; 

$C) 8 сол; 

$D) 1 сол; 

$E) 10; 

 



@116.Худидораи махалли ин? 

$A) Таъмингари манфиатхои гурухи муайани одамон; 

$B) Ёрдамгари хизматхои гурухи муайани ахоли мебошад; 

$C) Масъалаи манфиатхои гурухи муайани ахоли мебошад; 

$D) Танзимгари манфиатхои гурухи муайани ахоли мебошад; 

$E) Гуруҳи муайани аҳоли мебошад; 

 

@117.Худидораи маҳалли чист? 

$A) Ин фаъолияти мустакилона ва ҳам бомасъулияти худи аҳоли 

бевосита ё ба воситаи макомоти интихобнамудаи худ; 

$B) Аз чониби давлат хамчун корхонахои тавлидгар ва истеъмолгарон 

пешбари карда; 

$C) Мачмуъи масъалахои иктисодиро тачассум менамояд; 

$D) Ин хочагихое ки танхо як оиларо дар махал дарбар мегирад; 

$E) Дар чараёни ташаккулёби таксимкуни ва истифодабарии 

захирахои молияви байни объектхои худи ахоли ба вучуд меоянд; 

 

@118.Модели худидоракунии маҳаллиро дар мамлакатҳои хориҷи 

аз руи чанд аломат ҷудо мекунанд? 

$A) 9-то; 

$B) 10-то; 

$C) 8-то; 

$D) 2-то; 

$E) 7-то; 

 

@119.Дар зери мафхуми худидораи махалли чиро мефахмед? 



$A) Шахрак ва Дехот; 

$B) Чамоат ва Дехот; 

$C) Чамоат ва Шахрак; 

$D) Шахр, шахрак дехот, минтака вамахал; 

$E) Дара ва Ҷамоат 

 

@120.Шаклхои ташкили худидоракунии махаллиро чудо созед? 

$A) Олмони-Чануби Олмони-Шимоли; 

$B) Африкои-Чануби Олмони-Шимоли; 

$C) Олмони-Чануби Кубаи-Франсияги; 

$D) Олмони-Чануби Олмони-Хитои; 

$E) Олимони Амрикои Ҷанубӣ; 

 

@121.Чамоатхо аз руи чи ташкил карда мешаванд? 

$A) Ҳудуди; 

$B) Сархади; 

$C) Територияви; 

$D) Ҳудуди Сархади; 

$E) Қисматҳои ноҳия; 

 

@122.Худудхое ки худидоракунии махалли вучуд дорад аз руи чи 

муайян карда мешавад? 

$A) Конунгузории ҶТ; 

$B) Меёрхои ҶТ; 

$C) Қонунҳои ҶТ; 

$D) Санадхои ҶТ; 



$E) Амрхои ҶТ; 

 

@123.Модели Шуравӣ дар кадом мамлакатхо истифода мешаванд? 

$A) Британияи Кабир, ИМА, Канада, Австралия ва ғайра; 

$B) Африка, Амрикои Лотини Шарки наздик; 

$C) Куба ва Чумхури Мардуми Чин; 

$D) Америка, Чин, Канада, Хитой ва гайра; 

$E) Хитой ва Азербайҷон; 

 

@124.Макомоти худидораи махалли мухри муайян доранд ки дар 

он рамзи чи тасвир шудааст? 

$A) Нишони давлати; 

$B) Рамзи давлати; 

$C) Нишон ва рамзи давлати; 

$D) Суруди миллӣ; 

$E) Парчами давлатӣ; 

 

@125.Дар кадом модел пирамидаи классики дида мешавад? 

$A) Англосаксони; 

$B) Континентали; 

$C) Шурави; 

$D) Шптималисти; 

$E) Итолиёӣ; 

 

@126.Бучет? 



$A) Накшаи молиявии асосии ба вучуд овардан ва ҳам истифода 

бурдани фонди давлатии маблагхои пули ба шумор меравад; 

$B) Бучаи молиявии асосии ба вучуд овардан ва истифода бурдани 

фонди давлатии маблагхои бонки ба шумор меравад; 

$C) Ин фаъолияти мустакилона ва бомасъулияти худи ахоли; 

$D) Ин хочагихое ки танхо як оиларо дар махал дарбар мегирад; 

$E) Истифода бурдани фонди давлатии маблагхои бонки ба шумор 

меравад; 

 

@127.Чамоатро ки идора мекунад? 

$A) Раиси Ҷамоат; 

$B) Раиси дехот; 

$C) Ҷонишини раиси нохия; 

$D) Ҷонишини раиси чамоат; 

$E) Раиси бонки милли; 

 

@128.Мархилаи асосии бучет ин? 

$A) Тартибдихии лоиҳаҳои онва ҳам Ташкилкунии лоихахои онхо 

мебошад; 

$B) Ташкилкунии лоихахои онхо мебошад; 

$C) Масъалаи манфиатхои гурухи муайани ахоли мебошад; 

$D) Танзимгари манфиатхои гурухи муайани ахоли мебошад; 

$E) Ҷамъкунии маблағҳои пулӣ; 

 

@129.Чанд вазифаи раванди бучетро чудо мекунанд? 

$A) 9 то; 



$B) 1 то; 

$C) 5 то; 

$D) 7 то; 

$E) 3-то; 

 

@130.Маблаги макомоти махалли дар кучо нигох дошта мешавад? 

$A) Дар суратҳисоби он; 

$B) Дар бонки милли; 

$C) Дар хазинаи идораи махалли; 

$D) Дар утоқи кории раиси чамоат; 

$E) Дар Вазорати Молия; 

 

@131.Ниход (институт) ин? 

$A) Тайёрхои хукукии сохти чамъияти ки ҳам дар конунхо тачассум 

ёфтааст; 

$B) Ин чараёни коркарди пешбинихо мебошад ки дар асоси фикру 

акидахо гузошта мешавад; 

$C) Созмонхо, идорахои ташкилотхо мачмуъи коидахо ва 

механизмхои вобастаи чорикунии онхо мебошад; 

$D) Ин чараёни коркарди барномахо мебошад ки дар асоси фикру 

акидахои эхтимолнок ва илман асоснокшуда замина гузошта 

мешавад; 

$E) Тайёрхои харбии сохти чамъияти ки дар конунхо тачассум 

ёфтааст; 

 



@132.Муовини раиси чамоат ва котииби онро ки интихоб 

мекунад? 

$A) Ҳеҷ кас аз ин раисон; 

$B) Раиси шахр; 

$C) Раиси деха; 

$D) Раиси нохия; 

$E) Раиси Чумхури; 

 

@133.Принсипи имрузаи худидоракунии махаллии мо нисбатан? 

$A) Кухнатар; 

$B) Навтар; 

$C) Пешрафтатар; 

$D) Инкишофёфта; 

$E) Тараққикарда; 

 

@134.Модели континентали дар кадом мамлакатхо истифода 

мешавад? 

$A) Куба ва ҳам Чумхури Мардуми Чин; 

$B) Африка, Амрикои Лотини Шарки наздик; 

$C) Британияи Кабир, ИМА, Канада, Австралия ва гайра; 

$D) Америка, Чин, Канада, Хитой ва гайра; 

$E) Қирғизистон ва Узбекистон; 

 

@135.Сарвари худидораи махалли шахсе бошад ки дорои чунин 

хусусиятхо бошад? 

$A) Тачрибадор, Росткавлу мехмондуст ва ҳам Покбин; 



$B) Тачрибадор; 

$C) Покбин; 

$D) Росткавлу мехмондуст ва гайра; 

$E) Донишманд; 

 

@136.Ваколатхои худидораи махаллиро ба чанд зина чудо 

мекунанд? 

$A) 5 то; 

$B) 3 то; 

$C) 7 то; 

$D) 9 то; 

$E) 11 то; 

 

@137.Дар замони муосири тараккиёт чунин шаклхо ва маделхои 

худидораи махаллиро чудо намуданд? 

$A) Англосаксони Континентали ва ҳам Шурави; 

$B) Континентали ва Шурави; 

$C) Шурави ва Англосаксони; 

$D) Англосаксони ва Континентали; 

$E) Континентали Шурави; 

 

@138.Лоихаи бучети махалли чанд хадафро дар бар мегирад? 

$A) 6 то; 

$B) 3 то; 

$C) 4 то; 

$D) 9 то; 



$E) 11 то; 

 

@139.Мафҳуми бучет? 

$A) Накшаи молиявии асосии ба вучуд овардан ва ҳам истифода 

бурдани фонди давлатии маблагхои пули ба шумор меравад; 

$B) Бучаи молиявии асосии ба вучуд овардан ва истифода бурдани 

фонди давлатии маблагхои бонки ба шумор меравад; 

$C) Ин фаъолияти мустакилона ва бомасъулияти худи ахоли равона 

шудааст; 

$D) Ин хочагихое ки танхо як оиларо дар махал дарбар мегирад; 

$E) Ташкилкунии лоихахои онхо мебошад; 

@140.Худидораи махалли мухр доранд ки дар он рамзи чи тасвир 

шудааст? 

$A) Нишони давлати; 

$B) Рамзи давлати; 

$C) Нишон ва рамзи давлати; 

$D) Гимни давлати; 

$E) Парчами давлат; 

 

@141.Модел пирамидаи классики мешавад? 

$A) Англосаксони; 

$B) Континентали; 

$C) Шурави; 

$D) Аптималисти; 

$E) Итолиёвӣ; 

 



@142.Чамоатро идора менамояд? 

$A) Раиси чамоат; 

$B) Раиси дехот; 

$C) Чонишини раиси нохия; 

$D) Раиси бонки милли; 

$E) Раиси Ноҳия; 

 

@143.Раванди асосии бучет ин? 

$A) Ташкилкунии лоихахои онхо мебошад; 

$B) Ҷамъкунии маблағҳо; 

$C) Масъалаи манфиатхои гурухи муайани ахоли мебошад; 

$D) Танзимгари манфиатхои гурухи муайани ахоли мебошад; 

$E) Ғундкунии Маблағҳо; 

 

@144.Қисмҳои ташкили худидоракунии махаллиро чудо созед? 

$A) Олмони-Чануби Олмони-Шимоли; 

$B) Африкои-Чануби Олмони-Шимоли; 

$C) Олмони-Чануби Кубаи-Франсияги; 

$D) Олмони-Чануби Олмони-Хитои; 

$E) Амрикоӣва Африкоӣ; 

 

@145.Чамоат аз руи кадом самт ташкил карда мешаванд? 

$A) Худуди; 

$B) Сархади; 

$C) Територияви; 

$D) Худуди сарҳади; 



$E) Ҳудуди териториявӣ; 

 

@146.Чанд шакли ташкили худидораи махалли мавчуд аст? 

$A) 2то; 

$B) 10то; 

$C) 8то; 

$D) 9то; 

$E) 3то; 

 

@147.Мазмуни худидораи махаллро шарҳ диҳед? 

$A) Ин фаъолияти мустакилона ва бемасъулияти худи ахоли бевосита 

ё ба воситаи ҳам макомоти интихобнамудаи худ барои халли 

вазифахои ахамияти махаллинадошта бо назардошти манфиатхои 

ахоли анъанахои махалли равона шудааст; 

$B) Аз чониби давлат хамчун корхонахои тавлидгар ва истеъмолгарон 

пешбари карда; 

$C) Мачмуъи масъалахои иктисо$E)диро тачассум менамояд ки дар 

чараёни ташаккулёби таксимкуни ва истифодабарии захирахои 

молияви байни объектхои худи ахоли ба вучуд меоянд; 

$D) Ин хочагихое ки танхо як оиларо дар махал дарбар мегирад; 

$E) Истифодабарии захирахои молияви байни объектхои худи ахоли 

ба вучуд меоянд; 

 

@148.Мархилаҳои бучет ин? 

$A) Ташкилкунии лоихахои онхо мебошад; 

$B) Ғундкунии Маблағҳо; 



$C) Масъалаи манфиатхои гурухи муайани ахоли мебошад; 

$D) Танзимгари манфиатхои гурухи муайани ахоли мебошад; 

$E) Ҷамъкунии маблағ; 

 

@149.Барои фаҳмиши дурусти чаро ҳокимияти маҳаллӣ ба вуҷуд 

меояд бояд кадом мафхумхоро сарфахм рафт? 

$A) Қабл аз ҳама ба усулҳои «ҳокимияти маҳаллӣ ва ҳам 

худидоракунии маҳаллӣ» сарфаҳм рафтан лозим аст; 

$B) Қабл аз ҳама ба усулҳои «худи маҳаллӣ ва худидоракунии 

маҳаллӣ» сарфаҳм рафтан лозим аст; 

$C) Чамоат ва Шахрак; 

$D) Шахр, шахрак дехот, минтака вамахал; 

$E) Шаҳрак ва деҳот; 

 

@150.Ҳангоми дурусти он ки чаро ҳокимияти маҳаллӣ ба вуҷуд 

меояд бояд кадом мафхумхоро сарфахм рафт? 

$A) Қабл аз ҳама ба усулҳои «ҳокимияти маҳаллӣ ва ҳам 

худидоракунии маҳаллӣ» сарфаҳм рафтан лозим аст; 

 $B) Қабл аз ҳама ба усулҳои «худи маҳаллӣ ва худидоракунии 

маҳаллӣ» сарфаҳм рафтан лозим аст; 

$C) Чамоат ва Шахрак; 

$D) Шахр, шахрак дехот, минтака вамахал; 

$E) Фаъолияти бевоситаи аҳоли аст; 

 

@151.Ҷамъият дар мамлакатҳо ҷаҳон метавонад шаклҳои 

гуногунро гирад, вале дар ҶТ дар зери мафҳуми ҷамъият мо? 



$A) Ҷамоатҳо, шаҳракҳо ва ҳам ҷамоати деҳотро дар назар дорем; 

$B) Махалҳо, шаҳракҳо ва ҷамоати деҳотро дар назар надорем; 

$C) Чамоат ва Шахрак; 

$D) Шахр, шахрак дехот, минтака вамахал; 

$E) Раиси Ноҳия мебошад; 

 

@152.Ҳокимияти маҳаллӣ бо усулҳо зерин ташаккул дода шавад? 

$A) Ташаккул додани мақомоти маҳаллии ҳам ҳокимияти маҳаллӣ ба 

тариқи муташаккили худи шаҳрвандон яъне аз поён; 

$B) Шаҳрак ва деҳот аст; 

$C) Барқароркунии идоракунии бевоситаи давлатӣ дар ҷамъияти 

маҳаллӣ; 

$D) Бо роҳи вогузоркунии як қисми ваколатҳои давлат, яъне бо роҳи 

ислоҳот аз боло; 

$E) Ҷамъкунии маблағҳо; 

 

@153.Воҳидҳо (ё мақомоте), киба системаи мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ дохил мешаванд? 

$A) Воҳидҳои мунисипалӣ (ноҳия) номида мешавад;  

$B) Худудҳои мунисипалӣ (шахрак) номида мешавад; 

$C) Марзҳои мунисипалӣ (махал) номида мешавад; 

$D) Аломатҳои мунисипалӣ (чамоат) номида мешавад; 

$E) Воҳидҳои мунисипалӣ (минтака) номида мешавад; 

 

@154.Мақомоти намояндагӣ ва сарвари вохиди мунисипалиро 

бевосита аз тарафи ки интихоб карда мешавад? 



$A) Шаҳрвандон; 

$B) Одамон; 

$C) Ахоли; 

$D) Давлат; 

$E) Хукумат; 

 

@155.Мақомоти намояндагӣ (аз тарафи аҳолӣ бевосита интихоб 

карда мешавад) он? 

$A) Раванди идоракунунии хоҷагии мунисипалиро ҳам мураттаб 

месозад; 

$B) Қарорҳоеро қабул мекунад, ки қувваи ҳатмӣ дорад, аз ҷумла оид 

ба идоракунии масъалаҳои молиявии мунисипалӣ; 

$C) Раванди фаъолият мебошад; 

$D) Дорои механизми ҳалли ихтилофҳо бо сарварии воҳиди 

мунисипалӣ мебошад; 

$E) Манфиатҳои ҷомеаро мефаҳмонад; 

 

@156.Худидораи махалли аз чанд чузъи асоси иборат аст? 

$A) 2; 

$B) 3; 

$C) 4; 

$D) 1; 

$E) 5; 

 

@157.Худидораи махалли аз 2 чузъи асоси иборат аст, ки чузъи 

якуми он? 



$A) Моликияти мунисипалӣ бо замин яъне ҳам моликияти сокинон 

(шаҳрвандон) – и ҷамъияти муайян яъне маҳал ба замин ё ҳудуди 

ҳамин ҷаъият вуҷуд дорад; 

$B) Моликияти мунисипалӣ бо сармояяъне моликияти сокинон 

(шаҳрвандон); 

$C) Раванди идоракунунии хоҷагии мунисипалиро мураттаб месозад; 

$D) Дорои механизми ҳалли ихтилофҳо бо сарварии воҳиди 

мунисипалӣ мебошад; 

$E) Ин ҷамъияти муайян яъне маҳал ба сармоя ё ҳудуди ҳамин ҷаъият 

вуҷуд дорад; 

 

@158.Бучет ин? 

$A) Нақшаи молиявии асосии ба вуҷуд овардан ва ҳам истифода 

бурдани фонди давлатии маблағҳои пулӣ ба шумор меравад; 

$B) Даромад ва хароҷоти корхонаҳои истеҳсолӣ; 

$C) Сиёсати фискалии (андозситони) давлат; 

$D) Таҳияи барномаҳои хароҷотҳои чамъиятӣ; 

$E) Ҷустуҷӯ кардани манбаъҳо барои таъмини рушди устувори 

иқтисодӣ мебошад; 

 

@159.Дар зери мафҳуми буҷети маҳаллӣ фаҳмида мешавад? 

$A) Нақшаи молиявӣ, даромад ва ҳам истифодабарии фонди 

маблағҳои пули маҳаллӣ; 

$B) Захираҳои молиявии корхонаҳои истеҳсолии минтақа; 

$C) Фонди нафақа ва фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолии минтақа; 

$D) Даромад ва хароҷоти муассисаҳои тиббии шаҳру ноҳияҳо;  



$E) сиёсати ягонаи молиявии дар тамоми қаламрави минтақаи роиҷ 

ҷоришударо меноманд; 

 

@160.Ҳадафи буҷети маҳаллӣ ифода меёбад? 

$A) Даромад ва хароҷоти мақомоти худидораи маҳаллӣ ва ҳам 

мехонизми андозситонӣ дар ин қаламравро дар назар дорад; 

$B) Пардохти музди кор ба кормандони муассисаҳои иҷтимоию 

фарҳангӣ ва муассисаҳои дигар ва инчунин сохтмони иншооти 

маориф, фарҳанг, тандурусти ба амал бароварда мешавад; 

$C) Муносибатҳои пулию қарзии ҷумҳуриро муътадил месозад; 

$D) Устувор нигоҳ доштани қурби миллии асъор; 

$E) Дар таъмини шуғли аҳолӣ ва бунёди ҷойҳои нави корӣ; 

 

@161.Моҳияти буҷети маҳаллӣ ва вазифаҳои он? 

$A) Ташаккули фондҳои пулӣ, кӣ фаъолияти молиявии мақомоти 

махаллиро таъмин месозад ва ҳам чунбиши курби пулро 

дастгиримекунад; 

$B) Тақсимот ва истифодабарии ин фондҳо дар байни соҳаҳо; 

$C) Назорати фаъолияти молиявию хоҷагии корхонаҳо, муассисаҳо, 

ташкилотҳои тобеи мақомоти маҳаллӣ; 

$D) Коҳиш додан ва бартараф кардани касри буҷет аз ҳисоби 

манбаъҳои аз нуқтаи назари иқтисоди илман асоснок; 

$E) Мақомоти махаллиро таъмин месозад ва чунбиши курби пулро 

дастгиримекунад; 

 

@162.Ҳадафҳои асосии лоиҳаи буҷет аз инҳо иборатанд? 



$A) Чустучу кардани манбаъхо барои пушониддани касри бучет; 

$B) Фаъолияти мақомотро дар бар мегирад; 

$C) Таъмини мутобикати манбаъхои молияви ва манбаъхои молияви 

ва манбаъхои дигар бо барномахои иктисоди ва ичтимои; 

$D) Мукарар намудани таносубхова афзалиятхо дар харч кардани 

маблагхо; 

$E) Таъсири фаъолонаи он барои баланд бардоштани самаранокии 

иктисодиёт; 

 

@163.Ташаккул додан ва ба иҷро расонидани буҷети маҳаллӣ аз 

ҷониби кадом субъекти идоракунӣ ба анҷом мерасад? 

$A) Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ; 

$B) Мақомоти худидораи маҳаллӣ; 

$C) Мақомоти ҳокимияти давлатӣ; 

$D) Мақомоти мунисипалӣ; 

$E) Вазорати молияи ҶТ; 

 

@164.Яке аз мархилахои мухими раванди бучет? 

$A) Тартибдодани лоихаи бучет мебошад; 

$B) Нишондихандаи лоихаи бучет мебошад; 

$C) Тартибдодани лоихаи бучет намебошад; 

$D) Нишондихандаи лоихаи бучет намебошад; 

$E) Тартибдодани лоихаи бучет ва касри бучет мебошад; 

 

@165.Дар раванди тартибдодани лоихаи бучет чунин масъалахо 

хал карда мешаванд? 



$A) Ҳачми бучет, сиёсати андоз ва ҳам пулию карзи дар соли оянда, 

самтхои асосии истифодабарии маблагхо ва пушонидани касри бучет, 

инчунин таксимоти даромадхо дар байни вохидхои низоми бучети; 

$B) Сиёсати андоз ва пулию карзи дар соли оянда, самтхои асосии 

истифодабарии маблагхо ва пушонидани касри бучет, инчунин 

таксимоти даромадхо дар байни вохидхои низоми бонки; 

$C) Ин фаъолияти мустакилона ва бемасъулияти худи ахоли бевосита 

ё ба воситаи макомоти интихобнамудаи худ барои халли вазифахои 

ахамияти махаллинадошта бо назардошти манфиатхои ахоли 

анъанахои махалли равона шудааст; 

$D) Ин хочагихое ки танхо як оиларо дар махал дарбар мегирад; 

$E) Инчунин таксимоти даромадхо дар байни вохидхои низоми бонки; 

 

@166.Ҳангоми тартиб додани бучет чи ба назар гирифта мешавад? 

$A) Мубодилаи дуру дарози маълумоти ҳам гуногун, пешниходхо, 

нуктаи назари сатххои гуногуни ахоли суръат мегирад; 

$B) Фикру акидахои хамаи табакахои ахоли ба гайр аз дехконон; 

$C) Мубодилаи дуру дарози маълумоти гуногун, пешниходхо, нуктаи 

назари сатххои гуногуни давлат суръат мегирад; 

$D) Моддахои лоихаи бучетро комитет ва комиссияи махсусба тафсил 

мавриди амал карор дода, ба он тасхехот (тагийрот) дохил намуда, 

хулоса тахия месозанд; 

$E) Фикр мекунам чавобхо нопураанд; 

 

@167.Баъди аз тарафи макомоти олии ичроия дастгири ёфтани 

лоихаи бучет ба кадом макомот равона мегардад? 



$A) Ба макомоти конунгузор ворид мегардад; 

$B) Ба макомоти ичроия ворид мегардад; 

$C) Ба макомоти намояндаги ворид мегардад; 

$D) Ба макомоти омор ворид мегардад; 

$E) Ба макомоти суди ворид мегардад; 

 

@168.Баъд аз ба макомоти конунгузор ворид гардидани лоихаи 

бучет он чигуна ва аз тарафи ки тахлил карда мешавад? 

$A) Тахлили лоихаи бучет асосан аз тарафи макомоти махаллии 

хамон махал анчом додда мешавад; 

$B) Ба макомоти намояндаги ворид гашта тахлил мегардад; 

$C) Ба макомоти омор ворид гашта тахлил мегардад; 

$D) Моддахои лоихаи бучетро комитет ва комиссияи махсусба тафсил 

мавриди амал карор дода, ба он тасхехот (тагийрот) дохил намуда, 

хулоса тахия месозанд; 

$E) Моддахои лоихаи бучетро раиси чамоат ва комитети онба тафсил 

мавриди амал карор дода пешкаш месозанд; 

 

@169.Унсури асосии раванди бучети ичрои кассавии бучет 

мебошад, яъне? 

$A) Ташкили чамъоварии маблагхои бучети дар каламрави кишвар 

нигохдори ва ҳам сарфаи онхо инчунин ба рох мондани хисоб ва 

хисобот мебошад; 

$B) Даромад ва хароҷоти корхонаҳои истеҳсолӣ; 

$C) Сиёсати фискалии (андозситони) давлат; 

$D) Таҳияи барномаҳои хароҷотҳои чамъиятӣ; 



$E) Барои ёфтани чавоби дуруст танкиси мекашам; 

 

@170.Тартиб додани хисобот дар бораи бучет аз тарафи ки ба рох 

монда мешавад? 

$A) Вазорати молия; 

$B) Макомоти конунгузор; 

$C) Макомоти намояндаги; 

$D) Макомоти омор; 

$E) Вазорати иктисод ва савдо; 

 

@171.Тасдик кардани лоихаи бучет ба кадом макомот вогузор 

карда шудааст? 

$A) Мачлиси Оли ва ҳам Мачлиси намояндагони ЧТ; 

$B) Мачлиси милии ЧТ; 

$C) Мачлиси Олии ЧТ; 

$D) Мачлиси намояндагони ЧТ; 

$E) Мачлиси Оли ва Мачлиси миллииЧТ; 

 

@172.Дар раванди бучети якчанд вазифахо аз мадди назар дур 

нестанд? 

$A) Ошкор сохтани тамоми захирахои модди ва ҳам молияви бо 

максади ба пешрафти назаррас ноил шудан; 

$B) Ошкор бо максади ба пешрафти назаррас ноил шудан; 

$C) Ташаккул додани даромадхо аз руи пардохтхои алохидаи андоз ва 

пардохтхои дигар; 



$D) Мукарар намудани харочоти бучет ба таъиноти максаднок 

вакохиш додан ва бартараф кардани касри бучет аз хисоби манбаъхои 

аз назари иктисоди асоснок; 

$E) Баланд бардоштани ахамияти банакшагирии оянданамоии бучет, 

ки мутаносиби ва мувозинии тамоми барномахои ичтимои – 

иктисодиро таъмин месозад; 

 

@173.Макомоти хокимияти давлати кафолат медихад? 

$A) ташкили чамъоварии маблагхои бучети дар каламрави кишвар 

нигохдори ва ҳам сарфаи онхо инчунин ба рох мондани хисоб ва 

хисобот мебошад; 

$B) Ба хукуки макомоти намояндаи худидораи махалли дар 

мустакилона муайян намудани самтхои истифода мешаванд кафолат 

медихад; 

$C) Ташаккул додани даромадхо аз руи пардохтхои алохидаи андоз ва 

пардохтхои дигар; 

$D) Баланд барбоштани сатҳи некӯаҳволии мардум; 

$E) Баланд бардоштани ахамияти банакшагирии оянданамоии бучет, 

ки мутаносиби ва мувозинии тамоми барномахои ичтимои – 

иктисодиро таъмин месозад; 

 

@174.Бучетхои хукумати махалли бар асоси принсипхое, ки дар 

Конуни ЧТ? 

$A) «Дар бораи бучетидавлатии ЧТ» муайян карда мешаванд; 

$B) «Дар бораи андозидавлатии ЧТ» муайян карда мешаванд; 

$C) «Дар бораи танзимидавлатии ЧТ» муайян карда мешаванд; 



$D) «Дар бораи сармояидавлатии ЧТ» муайян карда мешаванд; 

$E) «Дар бораи хазинаидавлатии ЧТ» муайян карда мешаванд; 

 

@175.Даромади худи ва вобастагардида аз маблагхое иборатанд, 

ки? 

$A) Ба шахсхои хукуки бучети мансубанд; 

$B) Ба субъектхои хукуки бучети мансубанд; 

$C) Ба объектхои хукуки бучети мансубанд; 

$D) Ба коргарони бучети мансубанд; 

$E) Ба ичрокунандагони бучети мансубанд; 

 

@176.Бо мазмуни иқтисодӣ худидораи махалли? 

$A) Ин фаъолияти мустакилона ва ҳам бемасъулияти худи ахоли 

бевосита ё ба воситаи макомоти интихобнамудаи худ барои халли 

вазифахои ахамияти махаллинадошта бо назардошти манфиатхои 

ахоли анъанахои махалли равона шудааст; 

$B) Аз чониби давлат хамчун корхонахои тавлидгар ва истеъмолгарон 

пешбари карда; 

$C) Дар чараёни ташаккулёби таксимкуни ва истифодабарии 

захирахои молияви байни объектхои худи ахоли ба вучуд меоянд; 

$D) Ин хочагихое ки танхо як оиларо дар махал дарбар мегирад; 

$E) Мачмуъи масъалахои иктисодиро тачассум менамояд; 

 

@177.Худидоракунии махаллиро аз руи чанд қисм чудо мекунанд? 

$A) 9то; 

$B) 10то; 



$C) 8то; 

$D) 2то; 

$E) 7то; 

 

@178.Рушди устувор чиро меомузад? 

$A) Чунин рушдест ки дар чараёни он ҳам конеъгардонии эхтиёчоти 

имрузаи чомеъа бе кам шудани имкониятхои конеъгардонии 

талаботхои наслхои оянда сурат мегирад; 

$B) Чунин рушдест ки дар чараёни он конеъгардонии эхтиёчоти 

имрузаи одамон бо кам шудани имкониятхои конеъгардонии 

талаботхои наслхои оянда сурат мегирад; 

$C) Ин фаъолияти мустакилона ва бемасъулияти худи ахоли бевосита 

ё ба воситаи макомот; 

$D) Ин хочагихое ки танхо як оиларо дар махал дарбар мегирад; 

$E) Ин интихобнамудаи худ барои халли вазифахои ахамияти 

махалли надошта бо назардошти манфиатхои ахоли анъанахои 

махалли равона шудааст; 

 

@179.Ҳангоми ҳокимияти маҳаллӣ ба вуҷуд меояд бояд кадом 

мафхумхоро сарфахм рафт? 

$A) Қабл аз ҳама ба усулҳои «ҳокимияти маҳаллӣ ва ҳам 

худидоракунии маҳаллӣ» сарфаҳм рафтан лозим аст; 

$B) Қабл аз ҳама ба усулҳои «худи маҳаллӣ ва худидоракунии 

маҳаллӣ» сарфаҳм рафтан лозим аст; 

$C) Ҷамоат ва Шахрак; 

$D) Шахр, шахрак дехот, минтака вамахал; 



$E) Ин интихобнамудаи худ барои халли вазифахо; 

 

@180.Кисми даромади бучети хукуматхо асосан аз хисоби чи 

мебошад? 

$A) Андозхо; 

$B) Ҷаримахо; 

$C) Фондхои махсус; 

$D) Пардохтхо; 

$E) Махсулотхо; 

 

@181.Мутобики моддаи 6-уми кодекси андози ЧТ ба андозхои 

махалли мансубанд? 

$A) Барои пайдо кардан танкиси мекашам; 

$B) Андоз аз фуруши чакана; 

$C) Андоз аз амволи гайриманкули шахсхои вокеи; 

$D) Андоз барои нигох доштани наклиёти чамъиятии мусофиркаш; 

$E) Андоз ар арзиши иловашуда; 

 

@182.Андоз аз фуруши чакана? 

$A) Ин андоз аз фуруши чаканаи корхона ва ҳам сохибкорони 

инфироди мебошад; 

$B) Андоз аз фуруши чакана ва яклухти корхонахо мебошад; 

$C) Андоз аз амволи гайриманкули шахсхои вокеи; 

$D) Андоз барои нигох доштани наклиёти чамъиятии мусофиркаш; 

$E) Ин андоз аз сармояи оиномавии корхонахои майда мебошад; 

 



@183.Андоз аз амволи гайриманкули шахсони вокеъи? 

$A) Ин намуди андозест, ки мувофики моддаи 290 – и кодекси андози 

ЧТ андозбандишаванда намуди зерин дорад, хонахои истикомати, 

хонохои бисёрхучрадор, дачахо, гаражхо, дигар сохтмон ва иморатхо, 

бинохо ва иншоотхо мебошад; 

$B) Андоз аз фуруши чакана ва яклухти корхонахои гайриманкул 

мебошад; 

$C) Андоз аз амволи гайриманкули шахсхои вокеи; 

$D) Андоз барои нигох доштани наклиёти чамъиятии мусофиркаш; 

$E) Ин андоз аз сармояи оиномавии корхонахои майда мебошад; 

 

@184.Меъёри андози аз амволи гайри манкули шахсони вокеи 

наметавонад? 

$A) Аз 11% - и заминаи андоз зиёдтар бошад; 

$B) Аз 10% - и заминаи андоз зиёдтар бошад; 

$C) Аз 12% - и заминаи андоз зиёдтар бошад; 

$D) Аз 1% - и заминаи андоз зиёдтар бошад; 

$E) Аз 13% - и заминаи андоз зиёдтар бошад; 

 

@185.Андоз барои нигохдории наклиёти чамъитии мусофиркаш? 

$A) Аз 2 % - и заминаи андози пардохтхои иктисоди ҳам зиёдтар 

бошад; 

$B) Ин намуди андозсупорандагон ва заминаи андоз барои 

нигохдории наклиёти шахси бо андозсупорандагон ва заминаи 

андозупардохтхои реали фахмида мешавад; 



$C) Ин намуди андозсупорандагон ва заминаи андоз барои 

нигохдории наклиёти чамъиятии мусофиркаш бо андозсупорандагон 

ва заминаи андозипардхтхои ичтимои фахмида мешавад; 

$D) Ин намуди андозсупорандагон ба чарима барои нигохдории 

наклиёти чамъиятии мусофиркаш бо андозсупорандагон ва заминаи 

андозипардхтхои ичтимои фахмида мешавад; 

$E) Ин намуди андоз ва заминаи андоз барои нигохдории наклиёти 

чамъиятии мусофиркаш бо андозсупорандагон ва заминаи 

андозипардохтхои иктисоди фахмида мешавад; 

 

@186.Маблаге ки дар худидораи махалли вучуд дорад? 

$A) Мубодила меноманд; 

$B) Таксимот меноманд; 

$C) Таргибот меноманд; 

$D) Мухосибот меноманд; 

$E) Талабот меноманд; 

 

@187.Модели Англосаксони дар кадом давлатхо машхур аст? 

$A) Британияи Кабир, ИМА, Канада ва ҳам Австралия; 

$B) Африка, Амрикои Лотини Шарки наздик; 

$C) Куба ва Чумхури Мардуми Чин; 

$D) Америка, Чин, Канада, Хитой ва гайра; 

$E) Россия, Англия; 

 

@188.Вакилони халкро раиси нохия ва чамоат дар як сол чанд 

маротиба даъват мекунанд? 



$A) 4маротиба; 

$B) 2маротиба; 

$C) 3маротиба; 

$D) 1маротиба; 

$E) 12маротиба; 

 

@189.Меъёри андоз барои нигохдории наклиёти чамъиятии 

мусофиркаш наметавонад? 

$A) Аз 2 % - и заминаи андози пардохтхои иктисоди зиёдтар бошад; 

$B) Аз 3 % - и заминаи андози пардохтхои ичтимои зиёдтар бошад; 

$C) Аз 21 % - и заминаи андози пардохтхои иктисоди зиёдтар бошад; 

$D) Аз 20 % - и заминаи андози пардохтхои ичтимои зиёдтар бошад; 

$E) Аз 5 % - и заминаи андози пардохтхои иктисоди зиёдтар бошад; 

 

@190.Андозхо бо ифодаи пули хисоб карда шуда он бокадом 

намуди пул пардохта мешавад? 

$A) Бо пули миллии ЧТ пардохта мешавад; 

$B) Бо пули руси пардохта мешавад; 

$C) Бо пули евро пардохта мешавад; 

$D) Бо пули амрикои пардохта мешавад; 

$E) Бо пули суратхисоб пардохта мешавад; 

 

@191.Даромадҳои худӣ ва вобастагардида аз маблағхоеиборатанд, 

ин? 



$A) Ҷамъи маблағҳое, ки ҳам субъектҳои ҳуқуқи буҷети маҳаллӣ 

мансуб мебошанд, яъне бе дахолати буҷети зинаи болоӣ ворид 

мешавад; 

$B) Тамоми он маблағҳое, кӣ супорандагони он андозҳои мухталиф 

пардохт менамоянд; 

$C) Тамоми он маблағҳое, кӣ корхонаҳои истеҳсолии корхонаҳои 

минтақавӣ доро мебошанд; 

$D) Тамоми он маблағҳое, кӣ субъектҳои ҳуқуқи буҷети ҷумҳуриявӣ 

мансуб мебошанд; 

$E) Андозҳои мухталиф пардохт менамоянд; 

 

@192.Дар маънои худидораи махал чиро мефахмед? 

$A) Шахрак ва Дехот; 

$B) Чамоат ва Дехот; 

$C) Чамоат ва Шахрак; 

$D) Шахр, шахрак дехот, минтака ва махал; 

$E) Қишлоқ ва Дара; 

 

@193.Худидораи махалли аз 2 чузъи асоси иборат аст, ки чузъи 

дувуми он? 

$A) Шаҳрвандони ҷамъияти маҳаллӣ як қисми моликияти худро ҳам 

бо фоидаи мақомоти худидораи маҳаллӣ гузашт; 

$B) Ошкор сохтани тамоми захирахои модди ва молияви бо максади 

ба пешрафти назаррас ноил шудан; 

$C) Ташаккул додани даромадхо аз руи пардохтхои алохидаи андоз ва 

пардохтхои дигар; 



$D) Мукарар намудани харочоти бучет ба таъиноти максаднок ва 

кохиш додан ва бартараф кардани касри бучет; 

$E) Баланд бардоштани ахамияти банакшагирии оянданамоии бучет; 

 

@194.Чамоатхо ташкил мешаванд бо? 

$A) Ҳудуди; 

$B) Сархади; 

$C) Територияви; 

$D) Худуди Сархади; 

$E) Ҳудуд ва Территория; 

 

@195.Яке аз мархилахои мухими раванди бучет? 

$A) Нишондихандаи лоихаи бучет мебошад; 

$B) Баланд бардоштани ахамияти банакшагирии оянданамоии бучет; 

$C) Тартибдодани лоихаи бучет намебошад; 

$D) Нишондихандаи лоихаи бучет намебошад; 

$E) Тартибдодани лоихаи бучет ва касри бучет мебошад; 

 

@196.Дар раванди тартиб додани лоихаи бучет чунин масъалахо 

хал карда мешаванд? 

$A) Ҳачми бучет, сиёсати андоз ва ҳам пулию карзи дар соли оянда, 

самтхои асосии истифодабарии маблагхо ва пушонидани касри бучет, 

инчунин таксимоти даромадхо дар байни вохидхои низоми бучети; 

$B) Сиёсати андоз ва пулию карзи дар соли оянда, самтхои асосии 

истифодабарии маблагхо; 



$C) Ин фаъолияти мустакилона ва бемасъулияти худи ахоли бевосита 

ё ба воситаи макомоти интихобнамудаи худ барои халли вазифахои 

ахамияти махаллинадошта бо назардошти манфиатхои ахоли 

анъанахои махалли равона шудааст; 

$D) Ин хочагихое ки танхо як оиларо дар махал дарбар мегирад; 

$E) Пушонидани касри бучет, инчунин таксимоти даромадхо дар 

байни вохидхои низоми бонки; 

 

@197.Хангоми тартиб додани бучет чи ба назар гирифта мешавад? 

$A) Мубодилаи дуру дарози ҳам маълумоти гуногун, пешниходхо, 

нуктаи назари сатххои гуногуни ахоли суръат мегирад; 

$B) Фикру акидахои хамаи табакахои ахоли ба гайраз дехконон; 

$C) Мубодилаи дуру дарози маълумоти гуногун, пешниходхо, нуктаи 

назари сатххои гуногуни давлат суръат мегирад; 

$D) Фикр мекунам нопураанд; 

$E) Пушонидани касри бучет, инчунин таксимоти даромадхо дар 

байни вохидхои низоми бонки; 

 

@198.Худидораи махалли аз 2 чузъи асоси иборат аст, ки чузъи 

дувуми он? 

$A) Шаҳрвандони ҷамъияти маҳаллӣ як қисми моликияти худро бо 

фоидаи мақомоти худдидораи маҳаллӣ гузашт; 

$B) Ошкор сохтани тамоми захирахои модди ва молияви бо максади 

ба пешрафти назаррас ноил шудан; 

$C) Ташаккул додани даромадхо аз руи пардохтхои алохидаи андоз ва 

пардохтхои дигар; 



$D) Мутаносиби ва мувозинии тамоми барномахои ичтимои – 

иктисодиро таъмин месозад; 

$E) Баланд бардоштани ахамияти банакшагирии оянданамоии бучет; 

 

@199.Аслан ҳокимияти маҳаллӣ метавонад бо қисмҳо зерин 

ташаккул дода шавад? 

$A) Ташаккул доддани мақомоти маҳаллии ҳокимияти маҳаллӣ ба 

тариқи муташаккили худи шаҳрвандон яъне аз поён; 

$B) Баланд бардоштани ахамияти банакшагирии оянданамоии бучет; 

$C) Барқароркунии идоракунии бевоситаи давлатӣ дар ҷамъияти 

маҳаллӣ; 

$D) Бо роҳи вогузоркунии як қисми ваколатҳои давлат, яъне бо роҳи 

ислоҳот аз боло; 

$E) Пушонидани касри бучет; 

 

@200.Воҳидҳо (ё мақомоте), ки ба системаи мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ дохил мешаванд? 

$A) Худудҳои мунисипалӣ (шахрак) номида мешавад; 

$B) Аломатҳои мунисипалӣ (чамоат) номида мешавад; 

$C) Марзҳои мунисипалӣ (махал) номида мешавад; 

$D) Воҳидҳои мунисипалӣ (ноҳия) номида мешавад; 

$E) Воҳидҳои мунисипалӣ (минтака) номида мешавад; 

 

@201.Мақомоти намояндагӣ ва раиси ҷамоат бевосита аз тарафи 

ки интихоб карда мешавад? 

$A) Шахрвандон; 



$B) Одамон; 

$C) Ахоли; 

$D) Давлат; 

$E) Хукумат; 

 

@202.Худидораи махал чиро дар бар мегирад? 

$A) Ин фаъолияти мустакилона ва ҳам бемасъулияти худи ахоли 

бевосита ё ба воситаи макомоти интихобнамудаи худ барои халли 

вазифахои ахамияти махаллинадошта бо назардошти манфиатхои 

ахоли анъанахои махалли равона шудааст; 

$B) Аз чониби давлат хамчун корхонахои тавлидгар ва истеъмолгарон 

пеш, бари карда; 

$C) Мачмуъи масъалахои иктисодиро тачассум менамояд ки 

объектхои худи ахоли ба вучуд меоянд; 

$D) Ин хочагихое ки танхо як оиларо дар махал дарбар мегирад; 

$E) Бо назардошти манфиатхои ахоли анъанахои махалли равона 

шудааст; 

 

@203.Модели худидоракуниро дар кишварҳои хоричи аз руи чудо 

мекунанд? 

$A) 9то; 

$B) 10то; 

$C) 8то; 

$D) 2то; 

$E) 7то; 

 



@204.Рушд гуфта, ин? 

$A) Чунин рушдест ки ҳам дар чараёни он конеъгардонии эхтиёчоти 

имрузаи чомеъа бе кам шудани имкониятхои конеъгардонии 

талаботхои наслхои оянда сурат мегирад; 

$B) Чунин рушдест ки дар чараёни он конеъгардонии эхтиёчоти 

имрузаи одамон бо кам шудани имкониятхои конеъгардонии 

талаботхои наслхои оянда сурат мегирад; 

$C) Ин фаъолияти мустакилона ва бемасъулияти худи ахоли бевосита 

ё ба воситаи равона шудааст; 

$D) Ин хочагихое ки танхо як оиларо дар махал дарбар мегирад; 

$E) Кам шудани имкониятхои конеъгардонии талаботхои наслхои 

оянда сурат мегирад; 

 

@205.Барои дарки он ки чаро ҳокимияти маҳаллӣ ба вуҷуд меояд 

бояд кадом мафхумхоро сарфахм рафт? 

$A) Қабл аз ҳама ба усулҳои «ҳокимияти маҳаллӣ ва ҳам 

худидоракунии маҳаллӣ» сарфаҳм рафтан лозим аст; 

$B) Қабл аз ҳама ба усулҳои «худи маҳаллӣ ва худидоракунии 

маҳаллӣ» сарфаҳм рафтан лозим аст; 

$C) Чамоат ва Шахрак; 

$D) Шахр, шахрак дехот, минтака ва махал; 

$E) Вилоят ва Ноҳия; 

 

@206.Ҷамъият дар кишварҳои мухталиф метавонад шаклҳои 

гуногунро гирад, вале дар ҶТ дар зери мафҳуми ҷамъият мо? 

$A) Ҷамоатҳо, шаҳракҳо ва ҳам ҷамоати деҳотро дар назар дорем; 



$B) Махалҳо, шаҳракҳо ва ҷамоати деҳотро дар назар надорем; 

$C) Чамоат ва Шахрак; 

$D) Шахр, шахрак дехот, минтака вамахал; 

$E) Вилоят ва Ноҳия; 

 

@207.Асосан ҳокимияти маҳаллӣ метавонад бо усулҳо зерин 

ташаккул дода шавад? 

$A) Ташаккул доддани мақомоти маҳаллии ҳокимияти маҳаллӣ ба 

тариқи муташаккили худи шаҳрвандон яъне аз поён; 

$B) Ҳокимияти маҳаллӣ ба тариқи муташаккили худи шаҳрвандон; 

$C) Барқароркунии идоракунии бевоситаи давлатӣ дар ҷамъияти 

маҳаллӣ; 

$D) Бо роҳи вогузоркунии як қисми ваколатҳои давлат, яъне бо роҳи 

ислоҳот аз боло; 

$E) Ваколатҳои давлат, яъне бо роҳи ислоҳот; 

 

@208.Зери мафҳуми иқтисоди минтақа? 

$A) Иқтисоди минтақаи муайян (иқтидорҳои захиравӣ ва ҳам 

иқтисодӣ, таркиби соҳавӣ, шароити зиндагӣ, механизми амалнамоӣ 

ва идоракунии итисодиёт); 

$B) Иқтисоди мамлакати алоҳида; 

$C) Иқтисодиёт дар доираи соҳа; 

$D) Муносибатҳои иктисодии давлат; 

$E) Ваколатҳои давлат, яъне бо роҳи ислоҳот; 

 

@209.Зери мафҳуми масоҳат ин? 



$A) Қисмати (маҳдуди) қобати сохти болои замин аст, ки ҳам дорои 

ҳусусиатхо ва захираҳои табиӣ ва антропогенӣ; 

$B) Вилоят; 

$C) Кишвар; 

$D) Воҳиди калони мураққабташкили тақсимоти истеҳсолию 

минтақавии кишвар; 

$E) Фазои иқтисоди аст; 

 

@210.Минтақа ин? 

$A) Масоҳат дар ҳудуди маъмурии кишвар, ки дорои ҳам хусусиятҳои 

зерин маҷмуият, маҳсусигардонидашуда ва идорашаванда мебошад; 

$B) Масоҳат ҳамчун намуди маҳсуси манбаи маконӣ; 

$C) Зичӣ, ки дараҷаи чӣ онҳоро зиёд будани ягон навъи иншоотро 

мефаҳмонад; 

$D) Маҷмуи масоҳати мамлакати алоҳида; 

$E) Масоҳати ҷамоати шаҳрак ва деҳот мебошад; 

 

@211.Минтақаи иқтисодӣ гуфта? 

$A) Минтақае, кӣ бо қисмати дигари кишвар ҳам тавасути тақсимоти 

ҷамъиятии меҳнат алоқаманд нест; 

$B) Минтақаҳои дар он ананаҳои таърихи ташаккул ёфтаанд; 

$C) Минтақаҳои тартиботи ҳуқуқи устувор мебошанд; 

$D) Комплекси ҳудудию истеҳсоли бо мавқеъи ба худ хоси иқтисодию 

ҷугрофи, захираҳои табиӣ ва меҳнати фарқ мекунад; 

$E) Шакли нави ташкили идоравии ҳудудӣ; 

 



@212.Шаҳрҳои НТҶ-ро муайян намоед? 

$A) Вахдат, Турсунзода, Роғун; 

$B) Рудакӣ, Шаҳринав, Ваҳдат; 

$C) Роғун, Шуробод, Тавилдара; 

$D) Рашт, Ҳисор, Турсунзода; 

$E) Сомониён, Шарора, Тавилдара; 

 

@213.Номгӯи шаҳрҳоиВилояти Суғдро муайян созед? 

$A) Хуҷанд, Исфара, Қайроқум, Конибодом, Табошар, Истаравшан, ва 

ҳам Чкалов; 

$B) Хуҷанд, Қайроқум, Ашт, Бобоҷон Гафуров, Айни, Истаравшан, 

Пахтакорон; 

$C) Қайроқум, Зарафшон, Истаравшан, Шаҳристон, Ғончи, Ашт, 

Ғончӣ; 

$D) Шаҳристон, Нов, Зафаробод, Ҷаббор Расулов, Спитамен, 

Қайроқум, Хуҷанд; 

$E) Мастчоҳ, Меҳнатобод, Айни, Исфара, Панҷакент, Исфара, 

Зарафшон, Хуҷанд; 

 

@214.Номгӯи шаҳрҳои ВМКБ чунин аст? 

$A) Хоруғ; 

$B) Дарвоз, Рушон; 

$C) Шугнон, Ишкошим, Рошткаъла; 

$D) Мурғоб; 

$E) Ванҷ, Шуғнон; 

 



@215.Номгӯи шаҳрҳои Вилояти Хатлон? 

$A) Сарбанд, Кӯлоб, Норак, Курғонтеппа; 

$B) Шуробод, Шаҳритус, Норак, Вахш; 

$C) Қурғонтеппа, Кулоб, Восеъ, Панҷ; 

$D) Норак, Қурғонтеппа, Балҷувон, Қумсангир; 

$E) Қургонтеппа, Норак, Бохтар, Темурмалик; 

 

@216.Дарзери мафҳуми худидораи маҳаллӣ фаҳмида мешавад? 

$A) Идоракунӣ дар сатҳи ҷамоати шаҳрак ва ҳам деҳот; 

$B) Идоракунӣ дар сатҳи ноҳия, шаҳр; 

$C) Мақомоти марказии идоракунӣ; 

$D) Идоракуни танҳо дар сатҳи ҷамоати деҳот; 

$E) Идоракунӣ танҳо дар сатҳи ҷамоати шаҳрак; 

 

@217.Худидораи маҳаллиро идора мекунад? 

$A) Раиси шаҳр ё ноҳия; 

$B) Раиси ҷамоати шаҳрак ва деҳот; 

$C) Маҷлиси вакилони халқи ноҳия, шаҳр; 

$D) Раисони деҳаҳо; 

$E) Раиси ш. Душанбе; 

 

@218.Кадом сол қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти худидораи 

шаҳрак ва деҳот» кадом сол қабул шудааст? 

$A) 1 декабри соли 1994; 

$B) 1 декабри соли 1996; 

$C) 1 январи соли 1999; 



$D) 1 ноябри соли 2000; 

$E) 1 октябри соли 1991; 

 

@219.Теъдоди ҷамоати шаҳрак ва ҷамоати деҳот дар ҷумҳурӣ? 

$A) 52 ҷамоати шаҳрак ва 364 ҷамоати деҳот; 

$B) 49 ҷамоати шаҳрак ва 250 ҷамоати деҳот; 

$C) 56 ҷамоати шаҳрак ва 256 ҷамоати деҳот; 

$D) 30 ҷамоати шаҳраква 161 ҷамоати деҳот; 

$E) 61 ҷамоати шаҳрак ва 350 ҷамоати деҳот; 

 

@220.Тартиби интихоби Раиси Ҷамоат? 

$A) Раиси Ҷамоатро бо пешниҳодди Раиси шаҳр, ноҳияи дахлдор 

Ҷамоат интихоб мекунад; 

$B) Раиси Ҷамоатро бо пешниҳоди мақомоти қонунгузор интихоб 

мекунад; 

$C) Раиси Ҷамоатро бо пешниҳоди Президенти ҶТ интихоб мекунанд; 

$D) Раиси Ҷамоатро бо тариқи озмун интихоб мекунанд; 

$E) Раиси Ҷамоатро бо тариқи райъпурси интихоб мекунанд; 

 

@221.Тартиби интихоби муовинони Раис ва котиби Ҷамоат? 

$A) Муовинони раис ва котиби Ҷамоат бо пешниҳоди Раиси шаҳр ва 

ҳам ноҳия интихоб карда мешаванд; 

$B) Муовинони Раис ва котиби Ҷамоат бо пешниҳоди маҷлиси 

вакилони халқи ноҳия, шаҳр интихоб карда мешаванд; 

$C) Муовинони Раис ва котиби Ҷамоат бо тариқи озмун интихоб 

мешаванд; 



$D) Муовинони Раис ва котиби Ҷамоат бо пешниҳоди Ҳукумати ҶТ 

интихоб карда мешаванд; 

$E) Муовинони Раис ва котиби Ҷамоат бо пешниҳоди раиси Ҷамоат 

интихоб менамояд; 

 

@222.Раис, муовинони Раис ва котиби Ҷамоат ба муҳлати чанд сол 

интихоб карда мешаванд? 

$A) Ба мӯҳлати 5 сол; 

$B) Ба муҳлати 7 сол; 

$C) Ба муҳлати 3 сол; 

$D) Ба муҳлати 10 сол; 

$E) Ба муҳлати 1 сол; 

 

@223.Захираҳои молиявии мақомоти худидора аз манбаъҳои 

зерин сарчашма мегирад? 

$A) Аз маблағи буҷет, ки маҷлисҳои шаҳрӣ ва ҳам ноҳиявии вакилони 

халқ бо тартиби муайянкардаи қонун ҷудо мекунанд; 

$B) Аз буҷети мунисипалӣ; 

$C) Аз буҷети ҷумҳуриявӣ; 

$D) Аз буҷети мустақили худи мақомоти худидора; 

$E) Аз сарчашмаҳои даромадҳои худӣ; 

 

@224.Мақсад аз таъмини рушди комплексии иқтисоди иҷтимоии 

минтақа дар? 

$A) Ба танзим даровардан ва ҳам тасниф кардани таносубҳои хоҷагии 

минтақа; 



$B) Аниқ гардонидани тақсимоти ҳудудии меҳнат ва махсусгардонии 

минтақаҳо; 

$C) Баҳри баландбардории дараҷаи сатҳи некуаҳолии минтақа ва 

зиндагии осоиштаи он; 

$D) Баҳри беҳтар кардани вазъи сиёсӣ дар минтақа; 

$E) Коҳиш додани муносибатҳои иқтисодию иҷтимоии минтақаҳои 

алоҳида мебошад; 

 

@225.Идоракуни ин? 

$A) Маҷмуи чорабиниҳои хамохангсохташуддае мебошад, кӣ барои 

даст овардани ягон мақсади муайян равона карда шудааст; 

$B) Маҷмуи чорабиниҳои гузоштаи иқтисоди ичтимои мамлакат; 

$C) Равандхои эҳтимолии инкишофи ҷамъиятҳои маҳаллӣ; 

$D) Самтгирии нисбатан возеҳ ба як қисми неъматҳои ҷамъияти; 

$E) Имкониятҳои бештари имконпазири ҷалби навъҳои гуногуни 

захираҳо мебошад; 

 

@226.Буҷет чиро меомузад? 

$A) Нақшаи молиявии асосии ба вуҷуд овардан ва ҳам истифода 

бурдани фонди давлатии маблағҳои пул ӣ ба шумор меравад; 

$B) Даромад ва хароҷоти корхонаҳои истеҳсолӣ; 

$C) Сиёсати фискалии (андозситони) давлат; 

$D) Таҳияи барномаҳои хароҷотҳои чамъиятӣ; 

$E) Ҷустуҷӯ кардани манбаъҳо барои таъмини рушди устувори 

иқтисодӣ мебошад; 

 



@227.Мафҳуми буҷети маҳаллӣ? 

$A) Нақшаи молиявӣ, даромад ва ҳам истифодабарии фонди 

маблағҳои пули маҳаллӣ; 

$B) Захираҳои молиявии корхонаҳои истеҳсолии минтақа; 

$C) Фонди нафақа ва фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолии минтақа; 

$D) Даромад ва хароҷоти муассисаҳои тиббии шаҳру ноҳияҳо; 

$E) Сиёсати ягонаи молиявии дар тамоми қаламрави минтақаи роиҷ 

ҷоришударо меноманд; 

 

@228.Мақсади буҷети маҳаллӣ? 

$A) Пардохти музди кор ба кормандони муассисаҳои иҷтимоию 

фарҳангӣ ва ҳам муассисаҳои дигар ва инчунин сохтмони иншооти 

маориф, фарҳанг, тандурусти ба амал бароварда мешавад; 

$B) Муносибатҳои пулию қарзии ҷумҳуриро муътадил месозад; 

$C) Даромад ва хароҷоти мақомоти худидораи маҳаллӣ ва механизми 

андозситонӣ дар ин қаламравро дар назар дорад 

$D) Устувор нигоҳ доштани қурби миллии асъор; 

$E) Дар таъмини шуғли аҳолӣ ва бунёди ҷойҳои нави корӣ; 

 

@229.Мақсаду мазмуни буҷети маҳаллӣ ва вазифаҳои он? 

$A) Ташаккули фондҳои пулӣ ва ҳам фаъолияти молиявии мақомоти 

махаллиро таъмин месозад; 

$B) Тақсимот ва истифодабарии ин фондҳо дар байни соҳаҳо; 

$C) Назорати фаъолияти молиявию хоҷагии корхонаҳо, муассисаҳо, 

ташкилотҳои тобеи мақомоти маҳаллӣ; 



$D) Коҳиш додан ва бартараф кардани касри буҷет аз ҳисоби 

манбаъҳои аз нуқтаи назари иқтисоди илман асоснок; 

$E) Устувор нигоҳ доштани қурби миллии асъор; 

 

@230.Мақсадҳои асосии лоиҳаи буҷет? 

$A) Ҷустуҷу кардани сарчашмаҳо барои пӯшониддани касри буҷет; 

таъсири он  

$B) Таъмини мувофиқати манбаъҳоимолияви ва манбаъҳои дигар бо 

барномаҳои иқтисоди иҷтимоӣ; 

$C) Муайян намудани таносубҳова афзалиятҳо дар харҷ кардани 

маблағҳо; 

$D) Барои баланд бардоштани самараноки иқтисодиёт; 

$E) Назорати фаъолияти молиявию хоҷагии корхонаҳо, муассисаҳо, 

ташкилотҳои тобеи мақомоти маҳаллӣ; 

 

@231.Сайқал додан ва ба ҷо расонидани буҷети маҳаллӣ аз 

ҷониби кадом субъекти идоракунӣ ба анҷом мерасад? 

$A) Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ; 

$B) Мақомоти худидораи маҳаллӣ; 

$C) Мақомоти ҳокимияти давлатӣ; 

$D) Мақомоти мунисипалӣ; 

$E) Вазорати молияи ҶТ; 

 

@232.Буҷети маҳаллӣ дар асоси принсипҳои зерин ташаккул 

меёбанд? 



$A) Дар асоси принсипҳои Қонуни ҶТ «Дар бораи буҷети давлатии 

ҶТ» ва ҳам Қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти маҳаллии хокимиятӣ», 

Фармонҳои Президенти ҶТ; 

$B) Дар асоси принсипҳои маҷмӯи қонунҳои конститутсионӣ, қонунҳо 

ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқуии ҶТ оид ба сохтори давлатӣ ва 

худидораи маҳаллӣ; 

$C) Дар асоси принсипҳои Қонуни ҶТ «Дар бораи дурномаҳои 

давлатӣ, консепсияҳо ва барномаҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодии 

ҶТ ташаккул меёбанд; 

$D) Дар асоси принсипҳои Қонуни ҶТ «Дар бораи сармоягузорӣ» 

ташаккул меёбанд; 

$E) Дар асоси принсипҳои Қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти 

худидораи шаҳрак ва деҳот» ташаккул меёбад; 

 

@233.Даромадҳои худӣ ва вобастагардида аз маблағхое иборатанд, 

ин? 

$A) Ҷамъи маблағҳое, ки ҳам субъектҳои ҳуқуқи буҷети маҳаллӣ 

мансуб мебошанд, яъне бе дахолати буҷети зинаи болоӣ ворид 

мешавад; 

$B) Тамоми он маблағҳое, кӣ супорандагони он андозҳои мухталиф 

пардохт менамоянд; 

$C) Тамоми он маблағҳое, кӣ корхонаҳои истеҳсолии корхонаҳои 

минтақавӣ доро мебошанд; 

$D) Тамоми он маблағҳое, кӣ субъектҳои ҳуқуқи буҷети ҷумҳуриявӣ 

мансуб мебошанд;  

$E) Яъне бе дахолати буҷети зинаи болоӣ ворид мешавад; 



 

@234.Асоси даромади худиро ташкил медиҳанд? 

$A) Манбаъхои молиявии иловагӣ аз тарафи мақомоти марказӣ, ва 

ҳам андозҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта; 

$B) Андозҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта; 

$C) Даромадҳои аҳолии сокинони минтақа; 

$D) Манбаъхои молиявии иловагӣ аз тарафи мақомоти марказӣ; 

$E) Андозу пардохтҳои маҳаллӣ; 

 

@235.Ба андозҳои маҳаллӣ мансубанд? 

$A) Андоз аз фуруши чакана, андоз аз амволи ғайримақул, ҳам андоз 

аз соҳибони воситаҳои нақлиёт, дигар пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ; 

$B) Андозҳои ғайримустақим, андоз аз арзиши иловашуда; 

 $C) Андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо, андоз аз фуруш 

(нархи пахта ва алюминийи аввалия); 

$D) Андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ, андози иҷтимоӣ; 

$E) Андозҳо аз истифодабарандагони қаъри замин, андози замин; 

 

@236.Ҳадаф аз таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар чист? 

$A) Барои ҳалли проблемаҳои савдои берунӣ ва ҳам умумииқтисодӣ, 

иҷтимоӣ, минтақавӣ ва илмию техники бунёд карда мешавад; 

$B) Барои фароҳам овардани шароитҳои аз ҳама мусоид барои ба 

амал татбиқ намудани ҳуқуқу уҳдадориҳои шаҳрвандон бунёд карда 

мешавад; 

$C) барои татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаҳои муҳталифи хоҷагии 

халқ бунёд карда мешавад; 



$D) Барои мутсаҳкам ва устувор намудан мақоми ҳокимияти марказӣ 

(болоӣ); 

$E) Барои мустаҳкам нигоҳ доштанаи робитаҳои молиявии тамоми 

соҳаҳои иқтисодии миллӣ; 

 

@237.Минтақаҳои озоди иқтисодӣ ин? 

$A) Қисми қаламрави мамлакат мебошад, ки ҳам берун аз қаламрави 

гумрукӣ ҳисобида шуда дар он имтиёзҳои гуногун барои соҳибкорон 

дода мешавад; 

$B) Қисми территорияи мамлакати мустақил мебошад, кӣ дорои 

амали озод барои гузоштани сармояи хориҷи аст; 

$C) Тартиби маҳсуси арзӣ, имтиёзҳо дар андозситонӣ ва ставкаи кам ё 

сифрии гумрукӣ мебошад; 

$D) Ҷалб кардани таҷхизоти хориҷи, арзи хориҷи, тараккиёти 

ноҳияҳои қафомонда, ҷори намудани низоми нави хоҷагидорӣ; 

$E) Қисмати (маҳдуди) қабати сохти болои замин аст, ки дорои 

ҳусусиятҳои ва захираҳои табиӣ ва антропогенӣ мебошад; 

 

@238.Дар доираи минтақаҳои озоди иқтисодӣ кадом аз маҷмӯи 

васеи имтиёзҳо барои фаъолияти соҳибкории сармояи хориҷӣ ва 

миллӣ пешбинӣ карда шудааст? 

$A) Тартиби маҳсуси арзӣ, имтиёзҳо дар андозситонӣ ва ҳам ставкаи 

кам ё сифрии гумрукӣ; 

$B) Аз назари иқтисодӣ мувофиқи мақсад будани алоқамандии 

байниҳамдигарии чунин доираи тақрористеҳсоли соҳави ба монанди 

истеъмолкунандагон, кӣ он ҷанбаи комилан возеҳи минтақавӣ дорад; 



$C) Бастубанди гуногун додан ба истеҳсолот, кӣ дар заминаи ба ҳам 

пайвастани тамоми марҳилаҳои баъдии коркарди ашёи хоми минтақа 

то тавлиди маҳсулоти ниҳои; 

$D) Ҷойгиркунии қувваҳои истеҳсолкунанда бар асоси наздик 

намудани истеҳсолоти соҳавӣ ба захираҳои ашёи хом; 

$E) Истеҳсоли ҳар навъи маҳсулот, озодии фаъолият; 

 

@239.Минтақаҳои озоди иқтисодӣ ба худ мақсадҳои зеринро 

дорост? 

$A) Ҷалб кардани таҷхизоти хориҷӣ ва ҳам арзи хориҷӣ, тараккиёти 

ноҳияҳои қафомонда, ҷори намудани низоми нави хоҷагидорӣ; 

$B) Барқарор кардани идоракунии бевоситаи давлатӣ дар хоҷагии 

миллӣ; 

$C) Имкониятҳои бештару имконпазириҷалби навъҳои гуногунӣ 

захираҳо; 

$D) Мақсади обу рӯ мақоми воло пайдо кардан; 

$E) Баррасӣ ва ҳокимаи лоиҳаҳои барномаҳои хароҷотҳои чамъиятӣ 

ва мунисипалӣ; 

 

@240.Кадоме аз ин ҷавобҳо дурустанд? 

$A) МОИ ба васеъ гардиддани нерӯи содироти мусоидат мекунад; 

$B) МОИ воридотро дар ин қаламрав зиёд мекунад; 

$C) Минтақаҳои озоди иқтисодӣ (МОИ) иқтисоди пушидаро 

мепазирад; 

$D) МОИ гардиши арзи миллиро ҷонок мекунаду барои гардидани 

арзи хориҷи монеъ мешавад; 



$E) МОИ ставкаи пардохти гумрукиро афзун менамояд; 

 

@241.Қонуни ҶТ «Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ» бори 

аввал қабул шудааст? 

$A) 17 майи соли 2004; 

$B) 20 марти соли 2006; 

$C) 18 аперли соли 2005; 

$D) 1 декабри соли 2007; 

$E) 2 январи соли 2008; 

 

@242.Мувофиқи маълумотҳо дар охири солхои 90-ум дар ҷаҳон 

шумораи минтақаҳои маҳсуси иқтисодӣ чӣ миқдор буд? 

$A) Зиёда аз 1200; 

$B) Зиёда аз 2000; 

$C) Зиёда аз 1500; 

$D) Зиёда аз 3000; 

$E) Зиёда аз 3500; 

 

@243.Аз шумораи умумии минтақаҳои махсуси иқтисодӣ (1200), 

шумораи минтақаҳои озоди тиҷоратиро муайян намоед? 

$A) Наздики 400 минтақаҳои озоди тиҷоратӣ; 

$B) Наздики 300 минтақаҳои озоди тиҷоратӣ; 

$C) Наздики 200 минтақаҳои озоди тиҷоратӣ; 

$D) Наздики 150 минтақаҳои озоди тиҷоратӣ; 

$E) Наздикии 100 минтақаҳои озоди тиҷоратӣ; 

 



@244.Аз шумораи умумии минтақаҳои махсуси иқтисодӣ яъне 

1200 теъдоди минтақаҳои истеҳсолию содироти чӣ миқдор аст? 

$A) 200 адад минтақаҳои истеҳсолию содиротӣ; 

$B) 500 адад минтақаҳои истеҳсолию содиротӣ; 

$C) 300 адад минтақаҳои истеҳсолию содиротӣ; 

$D) 600 адад минтақаҳои истеҳсолию содиротӣ; 

$E) 100 адад минтақаҳои истеҳсолию содиротӣ; 

 

@245.Дар як қатор минтақаҳои ҷаҳон қонунҳои махсус қабул 

карда шудаанд, кӣ фаъолияти Минтақаҳои озоди иқтисодиро 

танзим мекунанд. Дар ИМА ин гунна қонун кадом сол қабул 

шудааст? 

$A) Соли 1965; 

$B) Соли 1978; 

$C) Соли 1985; 

$D) Соли 1934; 

$E) Соли 1955; 

 

@246.Дар як қатор минтақаҳои ҷаҳон қонунҳои махсус қабул 

карда шудаанд, кӣ фаъолияти МОИ-ро танзим мекунанд. Дар 

Руминия ин гуна қонун соли чанд қабул шудааст? 

$A) Соли 1982; 

$B) Соли 1978; 

$C) Соли 1968; 

$D) Соли 1955; 

$E) Соли 1946; 



 

@247.Аз ҷумҳуриҳои собиқ СССР ин гуна қонун (дар бораи МОИ) 

дар Ҷумҳурии Қазоқистон қабул шудааст ва кадом сол? 

$A) Аз 20 январи соли 1995; 

$B) Аз 25 январи соли 1961; 

$C) Аз 30 ноябри соли 1990; 

$D) Аз 28 октябри соли 1983; 

$E) Аз 1 январи соли 1959; 

 

@248.Барои таъсиси МОИ барои ҶТ таҷрибаи кадоме аз 

кишварҳои ҷаҳон қобили қабул аст? 

$A) Таҷрибаи Ҷумҳурии Халқии Чин қобили қабул аст; 

$B) Таҷрибаи ИМА қобили қабул аст; 

$C) Таҷрибаи Инглистон қобили қабул аст; 

$D) Таҷрибаи Ҷумҳурии Қазоқистон қобили қабул аст; 

$E) Таҷрибаи Мексика қобили қабул аст; 

 

@249.Манфиатҳое, ки минтақаҳои озоди иқтисодиро дар 

фаъолияти худ бояд ба инобад гирад, инҳо мебошад? 

$A) Танҳо манфиати умуми давлатӣ; 

$B) Танҳо манфиати маҳаллӣ; 

$C) Манфиати сармоядорони хориҷӣ; 

$D) Манфиати сармоядорони дохилӣ; 

$E) Манфиати умумидавлатӣ ва маҳаллӣ; 

 



@250.Заминаҳои ташкилии таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ 

кадомҳоянд? 

$A) Заминаҳои объективӣ ва ҳам суъективӣ; 

$B) Мавҷуд будани техника ва технологияи муосир; 

$C) Мавҷуд будани иқтидори бузурги молиявӣ ва таҷрибаи калони 

андозситоӣ; 

$D) Яке аз заминҳои зарурӣ вазъи муътадили иҷтимоӣ; 

$E) Ҳеҷ ягон гуна замина мавҷуд нест; 

 

@251.Заминаҳои объективии таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ 

ин? 

$A) Заминаҳоеянд, ки аз саъю кушиш ва ҳам меҳнати пурсамари ҳар 

як шаҳрванди Тоҷикистон ва мақомоти роҳбарикунандаи он вобаста 

аст; 

$B) Қабати сахти болоии заминро дар назар дорад; 

$C) Заминаҳоянд, кӣ новобаста аз мо мавҷуданд яъне шароитҳои 

иқлимию табиӣ ҷумҳурӣ; 

$D) Заминҳои моддӣ (техника технология) аст; 

$E) Мақомоти роҳбарикунандаи минтақа мебошад; 

 

@252.Заминаҳои субъективии бунёди минтақаҳои озоди иқтисодӣ 

ин? 

$A) Барномаҳои тараққиёти мунтазами иқтисоддиёти ин марз; 

$B) Манзараҳои дилфиреби табиат, водиҳои пурнур; 

$C) Ин куҳҳои осмонбӯс, ганҷҳои зеризаминӣ, захираҳои калони 

гидроэнергетикӣ; 



$D) Заминаҳоеянд, кӣ аз саъю кушиш ва меҳнати пурсамари ҳар як 

шаҳрванди Тоҷикистон ва мақомоти роҳбарикунандаи он вобаста аст; 

$E) Ин вазъи муътадили сиёсива иқтисодӣ мебошанд; 

 

@253.Яке аз заминаҳои зарурии таъсиси минтақаҳои озоди 

иқтисодӣин? 

$A) Дараҷаи баланди маъриффатнокии сокинони ин марз; 

$B) Вазъи иқтисодӣ; 

$C) Дараҷаи пасти маърифатнокии сокинони ин марз; 

$D) Дараҷаи миёнаи забондонии сокинони ин марз; 

$E) Вазъи номуътадили экологию табиӣ; 

 

@254.Минтақаҳои озоди саноатӣ ин? 

$A) Минтақаҳое, ки хадафи асосии онҳо ҳам тадқиқоти илми ва 

сохтани технологияҳо мебошанд; 

$B) Минтақае, кӣ дар он ҷо асосан фаъолияти тиҷорати (содироти) 

машғуланд; 

$C) Минтақаҳое, кӣ дар он бештар ба сохтани корхонаҳо ва тавлиди 

колоҳо таваҷҷуҳ мекунанд; 

$D) Минтақаҳое, ки дар он ҷо шароит барои фаъолияти фирмаҳо ва 

муассисаҳо хизматрасонӣ хеле мусоид аст; 

$E) Минтақаҳое, кӣ маъмулан дар манотиқи сарҳадии кишварҳои 

ҳамсоя сохта мешаванд; 

 

@255.Минтақаҳои озоди тиҷоратӣ гуфта? 



$A) Минтақаҳое, ки дар он ҷо асоси ба ҳам фаъолиятҳои тиҷоратӣ 

яъне содироти машғуланд; 

$B) Минтақаҳое, кӣ ҳадафи асосии онҳо ҷалби сармояи дохили ва 

хориҷи мебошад; 

$C) Минтақаҳое, ки дар он ҷо намудҳои мухталифи фаъолиятҳои 

иқтисодӣ ба роҳ монда мешавад; 

$D) Минтақаҳое, кӣ одатан бо бизнеси бонки, суғуртавӣ ҷамъ оварда 

шуда бо ёрии онҳо амалиётҳо бо амволи ғайриманқул содир 

мешаванд; 

$E) Минтақаҳое, ки бештар ба фаъолияти гумрукӣ машғуланд; 

 

@256.Гарчанде, кӣ таъсисдиҳии минтақаҳои озоди иқтисодӣдар 

ҷумҳурӣ зарурати воқеи дорад амалӣ намудани кадоме аз ин 

иқдомҳо шарт ва зарурӣ мебошанд? 

$A) Пурзур сохтани ҷараёни ҳамгироии байни минтақави аз қабили 

рафту омади озоди шаҳрвандон; 

$B) Бунёди асосҳои ҳуқуқи ва омуҳтани таҷрибаи ҷаҳонӣ; 

$C) Муътадил сохтани танзими муносибатҳои заминдорӣ дар ин марз; 

$D) Амалӣ сохтани сиёсат давлати дар соҳаи кишоварзӣ; 

$E) Таҳияи барномаҳои ҷамъияти ва ҷустуҷуи роҳҳои амали намудани 

он; 

 

@257.Дар мамолики аъзои ҳамкории иқтисодии Аврупо қарори 

Шӯрои ҳамкорӣ «Дар бораи минтақаҳои гумрукии озод ва 

анборҳо» дар соли зерин ба тасвиб расидааст? 

$A) 20 сентябри соли 2000; 



$B) 10 майи соли 1975; 

$C) 25 июли соли 1988; 

$D) 1 январи соли 1982; 

$E) 20 октябри соли 1989; 

 

@258.Раванди идоракунии тараққиёти минтақаҳои озоди 

иқтисодӣба кадом мақсад равона карда мешавад? 

$A) Бо мақсади муҳайё кардани ҳам озодии комили ҳамаҷониба дар 

ин марз; 

$B) Бо мақсади инкишофи раванди моликияти давлати ва устувор 

намудани нақши давлат дар ин марз равона карда шудааст; 

$C) Бо мақсади монеъ шудан барои ҷалби сармояи хориҷи равона 

карда шудааст; 

$D) Муътадил гардонидани муносибати аҳолӣдар ин марз равона 

карда шудааст; 

$E) Чалб кардани сармоядорони хориҷӣ ба мақсади ба даст овардани 

натоиҷи тиҷоратӣ равона карда шудааст; 

 

@259.Минтақаҳои озоди иқтисодӣ нисбати территорияҳои 

боқимондаи мамлакат бо кадом хусусият фарқ мекунад? 

$A) Аз чиҳати шумораи аҳолӣ ҳам фарқ мекунад; 

$B) Аз ҷиҳати масоҳат фарқ мекунад; 

$C) Аз ҷиҳати мавқеи ҷуғрофи фарқ мекунад; 

$D) Аз ҷиҳати статуси маҳсуси юридикӣ доштан фарқ мекунад; 

$E) Аз ҷиҳати анъанаҳои махсуси таърихӣ; 

 



@260.Дурнамоҳои инкишофи иқтисодӣ-ичтимоӣ гуфта? 

$A) Фарзияи аз нуқтаи назари ҳам илми асосноки вазъи ояндаи 

имконпазири ичтимоӣ-иктисодӣ илмию техникӣ, экологӣ ва 

иктисодии хориҷи мамлакат буда, нишондиҳандаҳоро дар бар 

мегирад, ки вазъи мазкурро тавсиф медиҳанд; 

$B) Қисми территорияи мамлакати мустақил мебошад, ки дорои 

амали озод барои гузоштани сармояи хориҷи аст;  

$C) Низоми таърихии ба вуҷудомадаи тақрориистеҳосли ҷамъиятие, 

мебошад, кӣ фаъолияти ҷамъиятиеро фаро мегирад; 

$D) Нақшаи молиявии асосии ба вуҷуд овардан ва истифода бурдани 

фонди давлати минтақаҳо хизмат мекунад; 

$E) Фарзияи аз нуқтаи қарори илм асосноки вазъи ояндаи 

имконпазири ананаҳои таърихи, урфу одати миллати алоҳидаро 

ифода мекунад; 

 

@261.Дурнамосозии равандаҳои минтақавӣ ин? 

$A) Равандаҳои муносибатҳои хоҷагидории минтақаҳои алоҳида ва 

ҳам ҳамгироиҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ онро дарбар мегирад; 

$B) Ҳолатҳои иқтисодӣ-иҷтимоии воқеъ буда ва муайян намудани 

соҳаҳои бартариятнокроонро дар назар дорад; 

$C) Ҷузъи асоси ва ҷудонашавандаи ҷараёни мураққаби идоракунӣ 

мебошад, ки равона карда шудааст; 

$D) Муносибатҳои иқтисодиву иҷтимоии дар сатхи минтақа роиҷ 

буда; 

$E) Фаъолияти мустақилона ва бомасъулияти худи аҳоли дар назар 

гирифтани манфиатҳои аҳолиӣ фаҳмида мешавад; 



 

@262.Ҳадаф аз дурнамосозии минтақавии иқтисодӣ дар чист? 

$A) Муайян намудани роҳу воситаҳои барои ҳалли вазифаҳои 

муҳимтарини рушди иқтисодӣ ва ҳам минтақа равона карда шудааст; 

$B) Ташаккул додани мақомоти маҳаллӣ ба тариқи муташаккили худи 

шаҳрвандон; 

$C) Барои барқарор намудани муносибатҳои қарордоде, ки дар 

натиҷаи инкишофи онхо тадриҷан аз нав тақсим кардани онҳоро 

мефаҳмем; 

$D) Муайян намудани роҳи воситаҳои иққисодиёти ноилгаштаи 

минтака равона карда шудааст; 

$E) Муайян намудани роҳу воситаҳои барои ҳалли вазифаҳои 

муҳимтарини иҷтимоии минтақа равона карда шудааст; 

 

@263.Методологияи дурнамосозии минтақавӣ? 

$A) Методологияи дурнамосозии рушди иқтисодӣ-иҷтимоии минтақа 

ва ҳам методологияи дурнамосозии рушди иқтисодӣ миллӣ як 

мебошад; 

$B) Методологияи дурнамосозии рушди иқтисодӣ-иҷтимоии минтақа 

бо методологияи дурнамосозии рушди иқтисодӣ миллӣ як 

немебошад; 

$C) Методологияи дурнамосозии рушди иқтисодӣ-иҷтимоии минтақа 

бо методологияи дурнамосозии корхона як мебошад; 

$D) Методологияи дурнамосозии рушди иқтисодӣ иҷтимоии минтақа 

бо методологияи инкишофи соҳа як мебошад; 



$E) Методологияи дурнамосозии рушди иқтисодӣ-иҷтимоии минтақа 

бо методологияи дурнамосозии инкишофи соҳа як намебошанд; 

 

@264.Мақсад ва вазифаҳои бештари рушди иқтисодии минтақа 

ҳислати умумиҷумҳури дошта ба амал бароварда мешаванд? 

$A) Аз тариқи дурномаҳои иқтисодии хориҷии мамлакат ва ҳам 

иқтисоди хориҷии дар сатҳи минтақа; 

$B) Аз соҳаҳои иҷтимоии иқтисоди миллӣ ба минтақа, аз хоҷагии 

минтақа ба иқтисоди миллии ҷумҳурӣ; 

$C) Аз иқтисоди миллии ҷумҳурӣ ба минтақа ва аз минтақа ба 

иқтисоди миллии ҷумҳурӣ; 

$D) Аз соҳаҳои хоҷагии халқ ба корхонаҳои минтақа, асоснок кардани 

вариантҳо, нишондиҳандаҳо, ҳадаф ва вазифаҳо; 

$E) Дурнамосозии соҳаҳои саноати минтақа ва соҳаҳои хоҷагии халқ; 

 

@265.Амнияти иқтисоди минтақа гуфта? 

$A) Маҷмуи ҳолатҳои ҷорӣ омил ва ҳам шартҳои инкишофи устувори 

инкишофи иқтисоди минтақаро мефаҳмем; 

$B) Мавҷуд будани ҳолате, кӣ метавонад ба пайдо шудани 

проблемаҳои ҷиддӣ оварда расонад; 

$C) Маҷмуи ҳолатҳои ҷории нишондиҳандаҳои ноустувори минтақаро 

мефаҳмем; 

$D) Ноустувории нишондиҳандаҳои тараққиёти хоҷагии маҳаллиро 

дар назар дорад; 

$E) Бехатари вазъияте мебошад, ки ягонагии давлат аз нуқтаи назари 

сиёси таъмин бошад; 



 

@266.Хатари минтақавӣ гуфта? 

$A) Мавҷуд будани ҳолате, кӣ метавонад ҳам ба пайдо шудани 

проблемаҳои ҷидди дар сатҳи минртақа оварда расонад; 

$B) Мавҷуд будани ҳолате, кӣ дараҷаи нокифояи як соҳаи алоҳидаро 

нишон медиҳад; 

$C) Дараҷаи муътадилии вазъи роиҷи хоҷагии маҳаллро ифода 

мекунад; 

$D) Мавҷуд будани ҳолате, ки дараҷаи устувории нишондиҳандаҳои 

тараққиёти хоҷагиро нишон медиҳад; 

$E) Мувофиқатии нишондиҳандаҳои инкишофи иқтисодиро дар 

назар дорад; 

 

@267.Объекти асосии амнияти минтақа? 

$A) Корхонаҳои дар миқёси кишвар ҳам мавҷуда захираҳои табии дар 

қаламрави ҷумҳурӣ воқеъ буда; 

$B) Корхонаҳои дар миқёси хориҷа воқеъ буда; 

$C) Манбаҳои молиявии хориҷӣ; 

$D) Маҳалаҳои аҳолинишин, корхонаҳои дар хориҷа мавҷуда 

сарватҳои табии ва манбаҳои молиявии минтақа; 

$E) Осорхонаҳои минтақа; 

 

@268.Вазифаҳои асосии давлатӣ доир ба инкишофи минтақаҳо 

чунинад? 

$A) пешниҳоди имкониятҳои баробар ва ҳам ҳамаи минтақаҳои 

алоҳидаи қаламрави ҷумхурӣ; 



$B) давлат бояд шароити мукаммал ба худтаьминкунии минтақа 

пешниҳод кунад; 

$C) инфраструктураи минтақавиро давлат бояд ба танзим дарорад, 

ҳамзамон инкишофи онро таъмин кунад; 

$D) гузаронидани чорабиниҳо, ки бештар барои гузориш ба иқтисоди 

бозорӣ равона карада мешаванд; 

$E) Манбаҳои молиявии хориҷӣ; 

 

@269.Яке аз аввалин тадқиқотчии илмӣ дар минтақаҳои ҷумхурӣ 

дар кадом ноҳия гузаронида шуда буд? 

$A) Дар ноҳияи Рудакӣ; 

$B) Дар ноҳияи Файзобод; 

$C) Дар ноҳияи Шаҳринав; 

$D) Дар ноҳияи Ҳисор; 

$E) Дар ноҳияи Восеъ; 

 

@270.Тадқиқоте, ки дар ноҳияи Рудакӣ ҳамчун маҷмааи 

(комплекси) бисёрсоҳаи хоҷагӣ сурат гирифта буд чӣ гуна 

номгузорӣ шуда буд? 

$A) «Модели Хол Мафрабов»; 

$B) «Модели тараққиёти хочагии минтақа»; 

$C) «Модели инкишоф»; 

$D) «Модели Азизов Иброҳим»; 

$E) «Модели Бурӣ Карим»; 

 



@271.Хатарҳои асосӣ ба манфиатҳои иқтисодии минтақа 

чунинанд? 

$A) Аз рӯи консепсияи тавакал ва ҳам консепсияи боваринок; 

$B) Аз рӯи консепсияи миқдорию сифатӣ; 

$C) Аз рӯи консепсияи мутамарказият; 

$D) Аз рӯи консепсияи комплексӣ будан; 

$E) Аз рӯи консепсияи ҳамоҳанг набудан; 

 

@272.Минтақа чун объекти хатари иқтисодӣ ду намуди таҳдиди 

манфиатҳои иқтисодиро дар худ эҳсос менамояд? 

$A) Таҳдиди дохила ва ҳам таҳдиди беруна; 

$B) Таҳдиди соҳавӣ ва гайрисоҳавӣ; 

$C) Таҳдиди бахши хонаводагӣ ва берун аз он; 

$D) Таҳдиди дохили корхона ва берун аз он; 

$E) Ҳеҷ кадом таҳдидро эҳсос намекунад; 

 

@273.Таҳдиди иқтисодии беруна бо чунин сабабҳо ба вуҷуд 

меоянд? 

$A) Истифодаи ғайриоқилонаи ҳам маблағҳои арзӣ, бо маблағ 

набудан, ноустувории молиявии минтақаи мазкур авч гирифтани 

ҷинояткориҳои иқтисодӣ, аз даст додани мавқеи худ дар бозори 

хориҷи, ба хориҷи минтақа бештар равон шудани маблағи арзӣ; 

$B) Роҳҳои оқилона истифода намудани сарватҳои табии минтақа; 

$C) Устувории фазои ягонаи иқтисодии байни минтақаҳо;  

$D) мавқеи устувор дар бозори хориҷӣ; 



$E) Паст рафтани сатҳи истеҳсолот ва аз даст додани бозори дохилӣ, 

гум шудани тахассуси касбии қувваи корӣ; 

 

@274.Таҳдиди иқтисодии дохилӣ сабабҳои зеринро дар бар 

мегирад? 

$A) Паст рафтани сатҳи истеҳсолот ва ҳам аз даст додани бозори 

дохилӣ, аз даст додани истиқлолияти озуқаворӣ, афзоиши шумораи 

бекорон ва суст гаштани ангезоҳои кору меҳнат; 

$B) Сатҳи баланди шуғлноки ва тезутунд гаштани ангезоҳои кору 

меҳнат, шумораи ками муҳоҷирон; 

$C) Мавҷуд будани захираҳои бузурги молиявӣ ва имкониятҳои васеи 

истифодабарии он; 

$D) Баланд рафтани сатҳи истеҳсолот, шароити мусоиди иқтидори 

илмию техники ва ноил гаштани ба истиқлолияти озуқаворӣ; 

$E) Ноил гаштани ба истиқлолияти озуқаворӣ; 

 

@275.Самтҳои ҳалли проблемаи кризисӣ будани вазъият дар 

минтақа иборат аст аз маҷмӯи чорабиниҳои зерин? 

$A) Дастгирии инкишофи иқтидори илмии ҳам минтақа бо ҳам 

пайвастани истеҳсолот бо илм, пешгири намудани зиддиятҳо, 

корпартоиҳо ва ғайра;  

$B) Сатҳи баланди шуғлноки ва тезутунд гаштани ангезоҳои кору 

меҳнат, шумораи ками муҳоҷирон; 

$C) Ташкили шароитҳои муътадили хаётгузоронӣ дар минтақа 

(муаммои манзил); 



$D) Дастгирии пасти иқтидори илмии минтақа бо ҳам пайвастани 

истеҳсолот; 

$E) Устувор гардонидани базаи иқтисодии минтақа; 

 

@276.Қонуни ҶТ «Дар бораи тартиби ҳалли масъалаҳои сохти 

марзиву маъмурии ҶТ» кадом сол қабул шудааст? 

$A) Соли 1992; 

$B) Соли 1991; 

$C) Соли 2005; 

$D) Соли 1995; 

$E) Соли 2002; 

 

@277.Таъсису барҳам додани воҳидҳои марзиву маъмурӣ ва 

тағйири аз ҷониби кадоме аз масъулин сурат мегирад? 

$A) Аз тарафи Маҷлиси миллии Мачлиси Олии ҶТ; 

$B) Аз тарафи Ҳукумати ҶТ; 

$C) Аз тарафи Маҷлиси вокилони Маҷлиси Олии ҶТ; 

$D) Аз тарафи Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ; 

$E) Аз тарафи Мақомоти судии ҶТ; 

 

@278.Воҳидҳои марзиву маъмурӣ ва маҳалҳои аҳолинишин дар 

ҶТ ин? 

$A) Марзҳое, ки камаш аз 35 ҳазор аҳолӣ доранд; 

$B) Марзҳое, ки камаш 250 ҳазор аҳолиӣ доранд; 

$C) Марзҳое, ки камаш аз 15 ҳазор аҳолӣ доранд; 



$D) Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳр, ноҳия, 

шаҳрак, деҳот ва деҳа мебошад; 

$E) Маҷмӯи масоҳате, кӣ дар он куҳҳо воқеанд; 

 

@279.Ташкил ва барҳамдиҳии вилоятҳоро ба ӯҳда дорад? 

$A) Бо пешниҳоди Ҳукумати ҶТ ва ҳам Маҷлиси вакилониМаҷлиси 

Олиӣ ҶТ; 

$B) Бо пешниҳоди Ҳукумати ҶТ Маҷлиси миллии Маҷлиси Олиӣ ҶТ; 

$C) Бо пешниҳоди Ҳукумати ҶТ мақомоти судии ҶТ; 

$D) Маҷлиси вакилони халқи шаҳр, ноҳия; 

$E) Худи Ҳукумати ҶТ; 

 

@280.Ба категорияи шаҳрҳои дорои аҳамияти ноҳиявӣ дошта 

кадоме аз маҳалаҳои аҳолинишинро дохил кардан мумкин аст? 

$A) Маҳалаҳои аҳолинишинеро дохил кардан мумкин аст, ки ҳам 

корхонаҳои саноати, ташкилотҳои сохтмону нақлиёт, хоҷагии 

комунали дошта аз 20 ҳазор нафаркам нест; 

$B) Маҳалаҳои аҳолинишинеро дохил кардан мумкин аст, ки дорои 

фонди давлатии манзил ва муассисаҳои иҷтимоию фарҳанги надошта 

аз 5 ҳазор нафар кам нест; 

$C) Маҳалаҳои аҳолинишинеро дохил кардан мумкин аст, ки масоҳати 

зиёди майдонҳои кишт дошта аз 30 ҳазор нафар кам нест; 

$D) Маҳалаҳои аҳолинишинеро дохил кардан мумкин аст, ки 

корхонаҳои саноатӣ; 

$E) Масоҳати зиёди майдонҳои кишт дошта аз 30 ҳазор нафар кам 

нест; 



 

@281.Ба категорияи шаҳрак мансуб донистани маҳалаҳои 

аҳолинишин ба ӯҳдаи? 

$A) Аз тарафи Маҷлисҳои вакилони халқи ноҳия ва ҳам шаҳр, вилоят 

сурат мегирад; 

$B) Аз тарафи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олиӣ ҶТ бо пешниходҳои 

Ҳукумати ҶТ ва илтимосномаи Маҷлисҳои вакилони халҳи дахлдори 

ноҳия, шаҳр, вилоят сурат мегирад; 

$C) Аз тарафи Президенти ҶТ бо пешниҳоди Маҷлиси дахлдори 

вакилони халқ сурат мегирад; 

$D) Аз тарафи Мақомоти қонунгузории ҶТ сурат мегирад; 

$E) Аз тарафи Мақомоти маҳалии ҳокимияти давлатӣ; 

 

@282.Масъалаҳои тағйир додани сарҳади вилоятҳо, нохияҳо, 

деҳотҳо ва табдили марказҳои маъмурии онҳо пешаки дар 

ҷаласаи зайл ҳал карда мешавад? 

$A) Дар ҷаласаи Маҷлиси миллии Мачлиси Олиӣ ҶТ, дар ҷаласаи 

Маҷлисҳои вакилони халқ ва ҳам ҷамоатҳои дахлдор; 

$B) Дар ҷаласаи васеи Ҳукумати ҶТ; 

$C) Дар ҷаласаи Маҷлиси Олии ҶТ; 

$D) Дар ҷаласаи Маҷлисҳои вакилони халқ ва ҷамоатҳои дахлдор; 

$E) Дар ҷаласаи Маҷлиси вакилони Маҷлиси Олиӣ ҶТ; 

 

@283.Ҳангоми номгузори ва тағйир додани номи воҳидхои 

марзиву маъмури ва маҳалаҳои аҳолинишин кадом хусусиятҳо ба 

инобат гирифта мешавад? 



$A) Манфиатҳои маҳали, шароитҳои миллӣ ҳам вазъи иқтисодӣ 

иҷтимои ба инобат гирифта мешавад; 

$B) Вазъи мусоид барои инкишофи соҳаи кишоварзӣ, саноатӣ, 

шумораи аҳолии ин марз ба инобат гирифта мешавад; 

$C) Манфиатҳои умумидавлатӣ, шароитҳои ҷугрофӣ, таърихӣ, миллӣ, 

табиӣ ва дигар шароитҳои маҳали инчунин афкори мардум ба инобат 

гирифта мешавад; 

$D) Хусусиятҳои гуногун милатӣ, урфу одат, қобилияти роҳбарикунии 

мақомоти маҳалӣ ба инобат гирифта мешавад; 

$E) Мавқеи ҷойгиршави, манфиатҳои фардӣ, манфиатҳои дехави ва 

ғайра ба инобат гирифта мешавад; 

 

@284.Ҳангоми номгузорӣ ва тагйири номи вилоятҳо, ноҳияҳо, 

шаҳрҳо, шаҳракҳо, деҳаҳо такроран додани номҳое, кӣ дар 

ҷумҳурӣ мавҷуданд мумкин хаст ё инки баръакс? 

$A) Мумкин ҳаст; 

$B) Мумкин нест 

$C) Мар баъзе мавридҳо мумкин аст; 

$D) Ба истиснои як ё ду номгӯ; 

$E) Дар марказҳои аҳолинишине, ки шумораи аҳолии кам доранд 

мумкин аст; 

 

@285.Ҳангоми тағйир додани номи маҳалҳои аҳолинишин, кӣ дар 

он ҷойҳо муассисаҳои почтаю телеграф ва стансияҳои роҳи оҳан, 

фурудгоҳ воқеъ гардиданд, кадоме аз ин вазоратҳо огоҳ карда 

шаванд? 



$A) Вазорати адлия; 

$B) Вазорати рушди иқтисод ва савдо;  

$C) Вазорати нақлиёт ва коммуникатсия; 

$D) Вазорати корҳои дохилӣ; 

$E) Вазорати корҳои хориҷӣ; 

 

@286.Номгузорӣ табдили номи маҳаллаҳо, хиёбонҳо, кучаҳо, 

тангкучаҳо, боғҳо, купрукҳо ва дигар ҷузъҳои таркибии маҳалҳои 

аҳолинишин ба ӯҳдаи кадом мақомот аст? 

$A) Маҷлиси вакилони халқи шаҳрҳо ва ҳам ноҳияҳо; 

$B) Маҷлиси вакилони Маҷлиси Олиӣ ҶТ; 

$C) Маҷлиси миллии Маҷлиси Олиӣ ҶТ; 

$D) Мақомоти судии ҶТ; 

$E) Мақомоти иҷроияи ҶТ; 

 

@287.Ба ҷузъхои таркибии маҳалҳои аҳолинишин номҳои зерин 

гузошта мешавад? 

$A) Номи шаҳсҳои дар қайди ҳаёт будда; 

$B) Номи шаҳсҳои дар қайди ҳаёт набуда; 

$C) Номи дехқонони асили ин марз; 

$D) Номҳоиғайри ҷисми зинда; 

$E) Ҳеҷ хел номгузорӣ карда намешавад; 

 

@288.Маҳалҳои аҳолинишине, кӣ ба қайд ва ҳисоб гирифта 

мешавад на кам аз чанд хоҷагӣ бояд дошта бошанд? 

$A) На камтар аз 10 хоҷагӣ (ҳавлӣ); 



$B) На камтар аз 7 хоҷагӣ (ҳавлӣ); 

$C) На камтар аз 8 хоҷагӣ (ҳавлӣ); 

$D) На камтар аз 9 хоҷагӣ (ҳавлӣ); 

$E) На камтар аз 5 хоҷаги (ҳавли); 

 

@289.Баҳисобгирии маҳалҳои аҳолинишини мавҷуда ва ба 

бақайдгирии маҳалҳои навбунёдро ба ӯҳда дорад? 

$A) Маҷлиси вакилони халқи ноҳия ва ҳам шаҳр бо дархости Раиси 

ВМКБ, вилоят, ноҳия, шаҳр; 

$B) Маҷлиси миллии Маҷлиси Олиӣ ҶТ дар асоси дархости Раиси 

ВМКБ, вилоят, ноҳия, шаҳр; 

$C) Ҳукумати ҶТ дар асоси дархости Маҷлиси вакилони халқи 

дахлдор; 

$D) Маҷлиси вакилони Маҷлиси Олиӣ ҶТ бо дархости Раиси ВМКБ, 

вилоят, ноҳия, шаҳр; 

$E) Мақомоти қонунгузории ҶТ дар мавридҳои зарурӣ; 

 

@290.Ҳуҷҷатҳои маълумотдиҳандае, кӣ ба Маҷлиси миллии 

Малиси Олиӣ ҶТ ҳангоми ташкили вилояти нав пешниҳод 

мешаванд, иборат аст? 

$A) Пешниҳоди Ҳукумати ҶТ, мактуби ҳам ташреҳии дорои 

маълумоти зайл, асоснокии иктисоди-иҷтимоии ташкили вилояти 

нав; 

$B) Қарорҳои Маҷлисҳои ноҳиявии вакилони халқи ноҳияе, кӣ худуди 

он гирифта мешавад; 



$C) Қарор дар бораи ризоияти Маҷлиси вакилони халқи вилоятҳо, кӣ 

як қисми ҳудуди онҳо гирифта ва вилояте, кӣ ин ҳудуд ба он хамроҳ 

карда мешавад; 

$D) Қарори Маҷлиси шаҳрии вакилони халқи шаҳре, ки дар ҳайати он 

таҳия, ташкил меёбад; 

$E) Тарҳи нақшаи марзи додашавандава маҳалҳои аҳолинишин; 

 

@291.Қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ» кадом сол қабул шудааст? 

$A) 17-майи соли 2004; 

$B) 17- майи соли 2006; 

$C) 11-августи соли 2007; 

$D) 23-апрели соли 2003; 

$E) 3- Марти соли 2008; 

 

@292.Маҷлиси намояндагон қонун «Дар бораи мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» қабул кардаст? 

$A) 3-марти соли 2004; 

$B) 6-апрели соли 2003; 

$C) 5-майи соли 2005; 

$D) 25-апрели соли 2008; 

$E) 11-августи соли 2006; 

 

@293.Маҷлиси миллӣ қонун «Дар бораи мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ»-ро таҳия намудааст? 

$A) 21-ноябри соли 1999; 



$B) 29-апрели соли 2004; 

$C) 3-марти соли 2006; 

$D) 25-апрели соли 2005; 

$E) 4-декабри соли 1998; 

 

@294.Мақомоти маҳалии ҳокимияти давлатӣ ин? 

$A) Мақомоти намояндагии ҳам маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ буда, дар 

доираисалоҳияти худ амал мекунанд; 

$B) Иштирокчиёни кори ҷамоати шаҳрак ва ҷамоати деҳот, ки дар 

асоси қонун фаъолият мекунанд; 

$C) Намояндагони кӯчаву маҳаллаҳои мақомоти худидораи маҳалӣ, 

ки дар асоси масъулияти худ фаъолият мекунад; 

$D) Шакли асосии фаъолияти мақомоти намояндагии маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ буда, ба воситаи он ваколати ин мақомот амалӣ 

мегардад; 

$E) Мақоме, ки ҳокимияти иҷроияро дар ҳудуди воҳидҳои марзию 

маъмурии дахлдор амалӣ гардонида, ба мақомоти намояндагии 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ сарварӣ менамояд; 

 

@295.Ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз синни чанд 

метавонад вакили Маҷлиси вакилони халқӣ интихоб шавад? 

$A) Аз синни 18 солаги; 

$B) Аз синни 14 солаги; 

$C) Аз синни 25 солаги; 



$D) Аз синни 30 солаги; 

$E) Аз синни 20 солаги; 

 

@296.Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони 

Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро ба мӯҳлати 

чанд сол интихоб карда мешаванд? 

$A) Ба мӯҳлати 5 сол интихоб мешаванд; 

$B) Ба мӯҳлати 10 сол интихоб мешаванд; 

$C) Ба мӯҳлати 6 сол интихоб мешаванд; 

$D) Ба мӯҳлати 3 сол интихоб мешаванд; 

$E) Ба мӯҳлати 10 сол интихоб мешаванд; 

 

@297.Мавзӯи иқтисоди минтақа мураккаб ва гуногунпаҳлӯ буда 

қисматҳои асосиаш аз инҳо иборатанд? 

$A) Иқтисоди минтақаи муайян (иқтидорҳои захиравӣ ва ҳам 

истеҳсолӣ, таркиби соҳавӣ; 

$B) Робитаҳои иқтисодии байни минтақаҳо; 

$C) Ҷойгиркунии қувваҳои истеҳсолкунанда (хусусиятҳои минтақаҳо 

дар бобати ҷойгиршавии захираҳои табиӣ, аҳолӣ, истеҳсолот, 

инфраструктураҳо ва ғайра); 

$D) Ҷойгиркунии муносибатҳои истеҳсолӣ; 

$E) Иқтисоди минтақаи муайян (иқтидорҳои захиравӣ ва истеҳсолӣ, 

таркиби соҳавӣ, шароити зиндагӣ, механизми амалнамоӣ ва 

идоракунии иқтисодиёт); 

 

@298.Муродифи мафҳуми «ноҳия»? 



$A) «Минтақа» мебошад; 

$B) «Вилоят» мебошад; 

$C) «Масоҳат» мебошад; 

$D) Ҷамоат мебошад; 

$E) Давлат мебошад; 

 

@299.Мафҳуми «минтақа» инчунин нисбат ба? 

$A) «Ҷомеаҳои байналмилалӣ ва ҳам минтақаҳои ҷаҳон низ истифода 

мегардад; 

$B) Вазъиятҳои иқтисодӣ низ вобастагӣ дорад; 

$C) «Ҷомеаҳои байналмилалӣ низ истифода мегардад; 

$D) Душвори мекашам барои ҷавоби дуруст; 

$E) Миллатҳои гуногун дар тафовут мебошад; 

 

@300.Мафҳуми дигари асосии иқтисоди минтақа? 

$A) Фазои иқтисоддӣ аст; 

$B) Фазои муносибатҳо аст; 

$C) Фазои маъмурӣ аст; 

$D) Фазои навигарӣ; 

$E) Муносибатҳои иҷтимоӣ аст; 

 

@301.Тақсимоти ҳудудро ба минтақаҳо? 

$A) Минтақабанддӣ меноманд; 

$B) Сохти марзиву маъмурӣ мегӯянд; 

$C) Мутаносибӣ меноманд; 

$D) Маҷмӯи муносибатҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ меноманд; 



$E) Ҷудонамоӣ меноманд; 

 

@302.Вобаста ба меъёрҳои таснифи минтақаҳо минтақабандиҳои 

зеринро фарқ кардан мумкин аст? 

$A) Минтақабандии иқтисодӣ бар асоси ҳам тақсимоти ҳудудии 

меҳнат (ноҳия ва зонаҳои иқтисодӣ, комплексҳои ҳудудию истеҳсолӣ, 

марказҳои саноатӣ); 

$B) Тақсимоти маъмурию ҳудудӣ (ҷумҳурӣ, кишвар, вилоят, ноҳия, 

шаҳр, шаҳрак); 

$C) Минтақабандии иқтисодӣ аз рӯи мушкилотҳои мавҷуда; 

$D) Сохти марзиву маъмурӣ мегӯянд; 

$E) Минтақабандии иқтисодӣ; 

 

@303.Тақсимоти ҷамъиятии меҳнат ба чанд шакл ҷудо мешавад? 

$A) Ба се шакли асосӣ; 

$B) Ба чор шакли асосӣ; 

$C) Минтақабандии иқтисодӣ аз рӯи мушкилотҳои мавҷуда; 

$D) Ба панҷ шакли асосӣ; 

$E) Ба ду шали асосӣ; 

 

@304.Яке аз омилҳои дигари рушди минтақавӣ ин? 

$A) Иқтидори иқтисоддии минтақа мебошад; 

$B) Дараҷаи сатҳи камбизоатебошад; 

$C) Дараҷаи сатҳи бекорӣ мебошад; 

$D) Шумораи зиёди аҳолӣ мебошад; 

$E) Дараҷаи сатҳи кори мебошад; 



 

@305.Ҷавоби дурустро аз вариантҳои зерин интихоб намоед? 

$A) Мавҷуд будани захираҳои табиӣ ва ҳам шарти асосии дар минтақа 

ҷойгиркунии захираҳои меҳнатӣ ба ҳисоб меравад; 

$B) Мавҷуд будани захираҳои табиӣ шарти асосии дар минтақа 

ҷойгиркунии захираҳои молиявӣ ба ҳисоб меравад; 

$C) Мавxуд будани захираҳои табиӣ шарти асосии дар минтақа 

ҷойгиркунии қувваҳои истеҳсолкунанда ба ҳисоб меравад; 

$D) Мавҷуд будани захираҳои табиӣ шарти асосии дар минтақа 

ҷойгиркунии захираҳои молиявию меҳнатӣ ба ҳисоб меравад; 

$E) Дар минтақа ҷойгиркунии қувваҳои истеҳсолкунанда ба ҳисоб 

меравад; 

 

@306.Дар минтақа (НТМ) зичии аз ҳама камтар дар кадом минтақа 

мебошад? 

$A) Дар нохияи Ҳисор;  

$B) Дар нохияи Тавилдара; 

$C) Дар нохияи Файзобод; 

$D) Дар нохияи Ҷиргатол; 

$E) Дар шаҳри Ваҳдат; 

 

@307.Вилояти Суғд соли чанд таъсис ёфтааст? 

$A) 25 январи соли 1982; 

$B) 27 январи соли 1982; 

$C) 19 октябри соли 1949; 

$D) 29 сентиябри соли 1949; 



$E) 27 октябри соли 1939; 

 

@308.Вилояти Суғд (Ленинобод) соли чанд барҳам дода шуд? 

$A) 28 июни соли 1992; 

$B) 28 марти соли 1962; 

$C) 21 марти соли 1952; 

$D) 21 январи соли 1962; 

$E) 24 марти соли 1972; 

 

@309.Вилояти Суғд (Ленинобод) соли чанд боз аз нав ташкил дода 

шуд? 

$A) 29 декабри соли 1995; 

$B) 22декабри соли 1990; 

$C) 19 декабри соли 1977; 

$D) 23 декабри соли 1970; 

$E) 25 декабри соли 1971; 

 

@310.Маркази вилояти Суғд ин? 

$A) Шаҳри Хуҷанд; 

$B) Шаҳри Истаравшан; 

$C) Шаҳри Қайроқум; 

$D) Шаҳри Исфара; 

$E) Шаҳри Чкаловск; 

 

@311.Маблаге ки дар хазинаи худидораи махалли вучуд дорад? 

$A) Мубоддила меноманд;  



$B) Таксимот меноманд; 

$C) Таргибот меноманд; 

$D) Мухосибот меноманд; 

$E) Талабот меноманд; 

 

@312.Англосаксони дар ин давлатхо машхур аст? 

$A) Африка, Амрикои Лотини ва ҳам Шарки наздик; 

$B) Куба ва Чумхури Мардуми Чин; 

$C) Британияи Кабир, ИМА, Канада, Австралия ва гайра; 

$D) Америка, Чин, Канада, Хитой ва гайра; 

$E) Канада, Австралия ва гайра; 

 

@313.Вакилони халкро чанд маротиба даъват мекунанд? 

$A) 4маротиба; 

$B) 2маротиба; 

$C) 3маротиба; 

$D) 1маротиба; 

$E) 12маротиба; 

 

@314.Раис ва муовинони раиси чамоат ба мухлати чанд сол 

интихоб мешавнд? 

$A) 5 сол; 

$B) 4сол; 

$C) 8 сол; 

$D) 1 сол; 

$E) 3 сол; 



 

@315.Макомоти худидораи махалли ин? 

$A) Таъмингари манфиатхои гурухи муайани оддамон мебошад;  

$B) Ёрдамгари хизматхои гурухи муайани ахоли мебошад; 

$C) Масъалаи манфиатхои гурухи муайани ахоли мебошад; 

$D) Танзимгари манфиатхои гурухи муайани ахоли мебошад; 

$E) Гурухи муайани ахоли мебошад; 

 

@316.Мафҳуми худидораи маҳалли гуфта? 

$A) Ин фаъолияти мустакилона ва ҳам бомасъулияти худи ахоли 

бевосита ё ба воситаи мақомот равона шудааст; 

$B) Аз чониби давлат хамчун корхонахои тавлидгар ва истеъмолгарон 

пешбари карда; 

$C) Мачмуъи масъалахои иктисодиро тачассум менамояд ки дар 

чараёни ташаккулёби таксимкуни ва истифодабарии захирахои 

молияви байни объектхои худи ахоли ба вучуд меоянд; 

$D) Ин хочагихое ки танхо як оиларо дар махал дарбар мегирад; 

$E) Истифодабарии захирахои молияви байни объектхои худи ахоли 

ба вучуд меоянд; 

 

@317.Модели худидоракунии махаллиро аз руи чанд аломат чудо 

мекунанд? 

$A) 9то; 

$B) 10то; 

$C) 8то; 

$D) 2то; 



$E) 7то; 

 

@318.Мафҳуми худидораи махалли? 

$A) Ҳам Шахрак ва ҳам Дехот; 

$B) Чамоат ва Дехот; 

$C) Чамоат ва Шахрак; 

$D) Шахр, шахрак дехот, минтака ва махал; 

$E) Вилоят ва куча; 

 

@319.Намудҳои ташкили худидоракунии махаллиро чудо созед? 

$A) Олмони-Чануби Олмони-Шимоли; 

$B) Африкои-Чануби Олмони-Шимоли; 

$C) Олмони-Чануби Кубаи-Франсияги; 

$D) Олмони-Чануби Олмони-Хитои; 

$E) Итолиёвӣ-Чануби Олмони-Хитои; 

 

@320.Чамоат бо кадом чи ташкил карда мешаванд? 

$A) Худуди; 

$B) Сархади; 

$C) Територияви; 

$D) Худуди Сархади; 

$E) Сарҳад ва территория; 

 

@321.Мақомоти намояндагӣ ва сарвари вохиди мунисипали 

бевосита аз тарафи ки интихоб карда мешавад? 

$A) Шахрвандон; 



$B) Одамон; 

$C) Ахоли; 

$D) Давлат; 

$E) Хукумат; 

 

@322.Худидораи махалли гуфта? 

$A) Ин фаъолияти мустакилона ва ҳам бемасъулияти худи ахоли 

бевосита ё ба воситаи макомоти интихобнамудаи худ барои халли 

вазифахои ахамияти махаллинадошта бо назардошти манфиатхои 

ахоли анъанахои махалли равона шудааст; 

$B) Аз чониби давлат хамчун корхонахои тавлидгар ва истеъмолгарон 

пешбари карда; 

$C) Мачмуъи масъалахои иктисодиро тачассум менамояд ки дар 

чараёни ташаккулёби таксимкуни ва истифодабарии захирахои 

молияви байни объектхои худи ахоли ба вучуд меоянд; 

$D) Ин хочагихое ки танхо як оиларо дар махал дарбар мегирад; 

$E) Манфиатхои ахоли анъанахои махалли равона шудааст; 

 

@323.Худидоракунии махаллиро дар мамлакатхо аз руи чанд 

аломат чудо мекунанд? 

$A) 9то; 

$B) 10то; 

$C) 8то; 

$D) 2то; 

$E) 7то; 

 



@324.Рушди ин? 

$A) Чунин рушдест ки дар чараёни он ҳам конеъгардонии эхтиёчоти 

имрузаи чомеъа бе кам шудани имкониятхои конеъгардонии 

талаботхои наслхои оянда сурат мегирад; 

$B) Чунин рушдест ки дар чараёни он конеъгардонии эхтиёчоти 

имрузаи одамон бо кам шудани имкониятхои конеъгардонии 

талаботхои наслхои оянда сурат мегирад; 

$C) Ин фаъолияти мустакилона ва бемасъулияти худи ахоли бевосита 

ё ба воситаи макомоти интихобнамудаи худ барои халли вазифахои 

ахамияти махаллинадошта бо назардошти манфиатхои ахоли 

анъанахои махалли равона шудааст; 

$D) Ин хочагихое ки танхо як оиларо дар махал дарбар мегирад; 

$E) Кам шудани имкониятхои конеъгардонии талаботхои наслхои 

оянда сурат мегирад; 

 

@325.Чаро ҳокимияти маҳаллӣ ба миён меояд бояд кадом 

мафхумхоро сарфахм рафт? 

$A) Қабл аз ҳама ба усулҳои «ҳокимияти маҳаллӣ ва ҳам 

худидоракунии маҳаллӣ» сарфаҳм рафтан лозим аст; 

$B) Қабл аз ҳама ба усулҳои «худи маҳаллӣ ва худидоракунии 

маҳаллӣ» сарфаҳм рафтан лозим аст; 

$C) Чамоат ва Шахрак; 

$D) Шахр, шахрак дехот, минтака вамахал; 

$E) Қонеъгардонии талаботхои наслхои оянда сурат мегирад; 

 



@326.Ҷамъият дар кишварҳои мухталиф метавонад шаклҳои 

гуногунро гирад, вале дар ҶТ дар зери мафҳуми ҷамъият мо? 

$A) Ҷамоатҳо, шаҳракҳо ва ҳам ҷамоати деҳотро дар назар дорем; 

$B) Махалҳо, шаҳракҳо ва ҷамоати деҳотро дар назар надорем; 

$C) Чамоат ва Шахрак; 

$D) Шахр, шахрак дехот, минтака ва махал; 

$E) Ҷамоати деҳотро дар назар дорем; 

 

@327.Ҳокимияти маҳаллӣ асосан метавонад бо усулҳо зерин 

ташаккул дода шавад? 

$A) Ташаккул додани мақомоти маҳаллии ҳам ҳокимияти маҳаллӣ ба 

тариқи муташаккили худи шаҳрвандон яъне аз поён; 

$B) Шахр, шахрак дехот, минтака ва махал; 

$C) Барқароркунии идоракунии бевоситаи давлатӣ дар ҷамъияти 

маҳаллӣ; 

$D) Бо роҳи вогузоркунии як қисми ваколатҳои давлат, яъне бо роҳи 

ислоҳот аз боло; 

$E) Иқтисоди мамлакати алоҳида; 

 

@328.Моҳияти иқтисоди минтақа гуфта? 

$A) Иқтисоди минтақаи ҳам муайян (иқтидорҳои захиравӣ ва 

иқтисодӣ, таркиби соҳавӣ, шароити зиндагӣ, механизми амалнамоӣ 

ва идоракунии итисодиёт); 

$B) Иқтисоди мамлакати алоҳида; 

$C) Иқтисодиёт дар доираи соҳа; 

$D) Муносибатҳои иктисодии давлат; 



$E) Шароити зиндагӣ, механизми амалнамоӣ; 

 

@329.Мафҳуми масоҳат гуфта? 

$A) Қисмати (маҳдуди) қобати ҳам сохти болои замин аст, ки дорои 

ҳусусиатхо ва захираҳои табиӣ ва антропогенӣ; 

$B) Вилоят; 

$C) Кишвар; 

$D) Воҳиди калони мураққабташкили тақсимоти истеҳсолию 

минтақавии кишвар; 

$E) Фазои иқтисоди аст; 

 

@330.Истилоҳи минтақа гуфта? 

$A) Масоҳат дар ҳудуди ҳам маъмурии кишвар, ки дорои хусусиятҳои 

зерин маҷмуият, маҳсусигардонидашуда ва идорашаванда мебошад; 

$B) Масоҳат ҳамчун намуди маҳсуси манбаи маконӣ; 

$C) Зичӣ, ки дараҷаи чӣ онҳоро зиёд будани ягон навъи иншоотро 

мефаҳмонад; 

$D) Маҷмуи масоҳати мамлакати алоҳида; 

$E) Масоҳати ҷамоати шаҳрак ва деҳот мебошад; 

 

@331.Истилоҳи минтақаи иқтисодӣ ин? 

$A) Минтақае, кӣ бо қисмати дигари кишвар тавасути тақсимоти 

ҷамъиятии меҳнат алоқаманд нест; 

$B) Минтақаҳои дар он ананаҳои таърихи ташаккул ёфтаанд; 

$C) Минтақаҳои тартиботи ҳуқуқи устувор мебошанд; 



$D) Комплекси ҳудудию истеҳсоли бо мавқеъи ба худ хоси иқтисодию 

ҷугрофи, захираҳои табиӣ ва меҳнати фарқ мекунад; 

$E) Шакли нави ташкили идоравии ҳудудӣ; 

 

@332.Шаҳрҳои НТҶ-ро муайян намоед? 

$A) Вахдат, Турсунзода, Роғун; 

$B) Рудакӣ, Шаҳринав, Ваҳдат; 

$C) Роғун, Шуробод, Тавилдара; 

$D) Рашт, Ҳисор, Турсунзода; 

$E) Сомониён, Шарора, Тавилдара; 

 

@333.Шаҳрҳои Вилояти Суғдро гӯед? 

$A) Хуҷанд, Исфара, Қайроқум, Конибодом, Табошар, Истаравшан, 

Чкалов; 

$B) Хуҷанд, Қайроқум, Ашт, Бобоҷон Гафуров, Айни, Истаравшан, 

Пахтакорон; 

$C) Қайроқум, Зарафшон, Истаравшан, Шаҳристон, Ғончи, Ашт, 

Ғончӣ; 

$D) Шаҳристон, Нов, Зафаробод, Ҷаббор Расулов, Спитамен, 

Қайроқум, Хуҷанд; 

$E) Мастчоҳ, Меҳнатобод, Айни, Исфара, Панҷакент, Исфара, 

Зарафшон, Хуҷанд; 

 

@334.Шаҳрҳои ВМКБ кадомҳоянд? 

$A) Хоруғ; 

$B) Дарвоз, Рушон; 



$C) Шугнон, Ишкошим, Рошткаъла; 

$D) Мурғоб; 

$E) Ванҷ, Шуғнон; 

 

@335.Шаҳрҳои Вилояти Хатлонро номбар кунед? 

$A) Сарбанд, Кӯлоб, Норак, Курғонтеппа; 

$B) Шуробод, Шаҳритус, Норак, Вахш; 

$C) Қурғонтеппа, Кулоб, Восеъ, Панҷ; 

$D) Норак, Қурғонтеппа, Балҷувон, Қумсангир; 

$E) Қургонтеппа, Норак, Бохтар, Темурмалик; 

 

@336.Мафҳуми худидораи маҳаллӣ? 

$A) Идоракунӣ дар сатҳи ҷамоати шаҳрак ва ҳам деҳот; 

$B) Идоракунӣ дар сатҳи ноҳия, шаҳр; 

$C) Мақомоти марказии идоракунӣ; 

$D) Норак, Қурғонтеппа, Балҷувон, Қумсангир; 

$E) Идоракунӣ танҳо дар сатҳи ҷамоати шаҳрак; 

 

@337.Мафҳуми инвеститсияҳо (сармоягузори)-ро шарҳ диҳед? 

$A) Ин гузориши сармоя ба фаъолияти ҳам соҳибкорӣ ё ягон намуди 

дигари фаъолият ба мақсади ба даст овардани фоида ё ягон самарии 

экологӣ – иҷтимоӣ мебошад; 

$B) Ин гузориши сармоя барои харидани таҷҳизот, техника мебошад; 

$C) Ин гузориши сармоя танҳо ба фондҳои асосӣ ё ягон намуди 

дигари фондҳо ба мақсади ба даст овардани фоида ё ягон самарии 

экологӣ – иҷтимоӣ мебошад; 



$D) Ин гузориши сармоя ба фаъолияти соҳибкорӣ ё ягон намуди 

дигар фаъолият ба мақсади дастгирии аҳолии камбизоату қашшоқ 

мебошад; 

$E) Ин гузориши самара ба фаъолияти соҳибкорӣ ё ягон намуди 

дигари фаъолият ба мақсади ба даст овардани фоида ё ягон самарии 

экологӣ – иҷтимоӣ мебошад; 

 

@338.Зарурияти таснифоти аз нигоҳи илмӣ асоснок гардидани 

инвеститсияҳоро шарҳ диҳед? 

$A) Барои баҳисобгирӣ, таҳлил ва ҳам баландбардории самаранокии 

иқтисодии истифодабарии маблағгузориҳои қарзӣ, фоидаи корхона, 

сармоягузориҳо зарур аст; 

$B) Барои баҳисобгирӣ, таҳлил ва баландбардории самаранокии 

иқтисодии истифодабарии сармоягузорон зарур аст; 

$C) Барои сармоягузорӣ, баҳисобгирӣ, таҳлил, нархгузорӣ ва 

баландбардории самаранокии иқтисодии истифодабарии 

сармоягузориҳо зарур аст; 

$D) Барои сармоягузорӣ, баҳисобгирӣ, нархгузорӣ, таҳлил ва 

баландбардории самаранокии иқтисодии истифодабарии 

инвеститсияҳо зарур аст; 

$E) Барои баҳисобгирӣ, таҳлил ва баландбардории самаранокии 

иқтисодии истифодабарии сармоягузориҳо зарур аст; 

 

@339.Таснифоти инвеститсияҳо аз рӯи аломати минтақавӣ 

(ҳудудӣ)? 

$A) Ҳам дохилӣ ва ҳам берунӣ; 



$B) Хориҷӣ ва берунӣ; 

$C) Микроиқтисодӣ ва макроиқтисодӣ; 

$D) Ҳудудӣ, берунӣ, минтақавӣ; 

$E) Дохилихочагӣ, ватанӣ, берунихоҷагӣ; 

 

@340.Мафҳуми сохтори инвеститсияҳоро шарҳ диҳед? 

$A) Ин тақсимоти инвеститсияҳо ба инвеститсияҳои реалӣ ва ҳам 

инвеститсияҳои молиявӣ мебошад, ки бо фоиз нисбати ҳаҷми умумии 

инвеститсияҳо ифода ёфтаанд; 

$B) Ин тақсимоти инвеститсияҳо ба инвеститсияҳои сфераи истеҳсолӣ 

ва инвеститсияҳои сфераи ғайриистеҳсолӣ мебошад; 

$C) Ин тақсимоти инвеститсияҳо ба инвеститсияҳои реалӣ ва 

инвеститсияҳои истеҳсолӣ мебошад; 

$D) Ин тақсимоти инвеститсияҳо ба инвеститсияҳои реалӣ ва 

инвеститсияҳои воқеӣ мебошад, ки бо фоиз нисбати ҳаҷми умумии 

инвеститсияҳо ифода ёфтаанд; 

$E) Ин тақсимоти инвеститсияҳо ба инвеститсияҳои воқеӣ ва 

инвеститсияҳои сармоясоз мебошад, ки бо фоиз нисбати ҳаҷми 

умумии инвеститсияҳо ифода ёфтаанд; 

 

@341.Усулҳои танзими давлатии фаъолияти сармоягузориро 

номбар кунед? 

$A) Иқтисоддӣ ва маъмурӣ;   

$B) Иҷтимоӣ ва технологӣ; 

$C) Маъмурӣ ва иҷтимоӣ;  

$D) Идоракунӣ ва танзимӣ; 



$E) Технологӣ ва таркибӣ; 

 

@342.Омилҳои субъективии ба фаъолияти сармоягузорӣ 

таъсирбахш чӣ гуна омилҳоянд? 

$A) Омилҳое мебошанд, ки ҳам давлат ё корхона ба онҳо таъсир 

расонида метавонанд; 

$B) Омилхо мебошанд, ки давлат ё корхона ба онҳо таъсир расонида 

наметавонанд; 

$C) Омилҳои хусусияти молиявӣ дошта мебошанд, ки давлат ё 

корхона ба онхо таъсир расонида наметавонанд; 

$D) Омилхои хусусияти даврӣ дошта мебошанд, ки давлат ё корхона 

ба онхо таъсир расонида метавонанд; 

$E) Омилҳои хусусияти объективӣ дошта мебошанд, ки давлат ё 

корхона ба онхо таъсир расонида метавонанд; 

 

@343.Ба сохтмони нав кадом объектҳо дохил мешаванд? 

$A) Сохтмонҳои нав объектҳое васеъкардашудаи сохтмонӣ мебошанд, 

ки ҳам баъди ба итмом расидан, яъне баъди бакордарорӣ дар баланси 

корхонахои амалкунанда боқӣ мемонанд; 

$B) Сохтмонҳои нав объектҳое мебошанд, ки баъди ба итмом расидан, 

яъне баъди бакордарорӣ дар баланси корхонахои амалкунанда боқӣ 

намемонанд; 

$C) Сохтмонҳои нав объектҳое азнавтаҷҳизонидашуда мебошанд, ки 

баъди ба итмом расидан, яъне баъди бакордарорӣ дар баланси 

корхонахои амалкунанда фаъолият мекунанд; 



$D) Сохтмонҳои нав объектҳое мебошанд, ки баъди ба итмом расидан, 

яъне баъди бакордарорӣ дар баланси мустақил боқӣ мемонанд; 

$E) Сохтмонҳои нав объектҳое мебошанд, ки баъди ба итмом расидан, 

яъне баъди бакордарорӣ дар баланси мустақил боқӣ намемонанд; 

 

@344.Самтҳои асосии м/а дар кишоварзӣ? 

$A) Сохтмон, харидкунӣ, аз навбарқароркунӣ ва ҳам васеъкунӣ, 

таҷдид, пурракунии ф/а ва ф/г; 

$B) Сохтмон, харидкунӣ, азнавбарқароркунӣ, васеъкунӣ, таҷдиди ф/а; 

$C) Сохтмон, харидкунӣ, азнавбарқароркунӣ, васеъкунӣ, таҷдиди ф/а 

ва ташкили ҳавасмандҳои моддии коркунон; 

$D) Сохтмон, харидкунӣ, азнавбарқароркунӣ, васеъкунӣ, таҷдиди ф/а 

ва баландбардории дараҷаи тахассуси кадрҳо; 

$E) Сохтмон, азнавбарқароркунӣ, васеъкунӣ, таҷдиди ф/а; 

 

@345.Аз рӯи формулаи зерин: Т=К/ΔДМ кадом нишондихандаи 

иқтисоди муайян карда мешавад? 

$A) Мӯҳлати хариддкунӣ ва самаранокии ФАИ; 

$B) Мӯхлати харидкунии МА; 

$C) Боздеҳии ВГ; 

$D) Мӯхлати харидкунии ФАИ ва ВГ; 

$E) Мехнатғунҷоиши маҳсулоти корхона; 

 

@346.Форфейтинг чист? 



$A) Ин як шаклитабдили қарзи тиҷоратӣ ҳам ба инвеститсия 

мебошад; 

$B) Ин як шакли табдили қарзи тиҷоратӣ ба сармоя мебошад; 

$C) Ин як шакли табдили қарзи бонкӣ ба қарзи тиҷоратӣ мебошад; 

$D) Ин як шакли табдили қарзи тиҷоратӣ ба қарзи бонкӣ мебошад; 

$E) Ин як шакли табдили инвеститсия ба дивиденд мебошад; 

 

@347.Нуқтаи назари олимони макроиқтисод оиди мафҳуми 

инвеститсияҳо? 

$A) Танҳо он сармоягузориҳое инвеститсия ба ҳам ҳисоб мераванд, ки 

агар фоида биёранд; 

$B) Танҳо он сармоягузориҳое инвеститсия ба ҳисоб мераванд, ки агар 

даромад биёранд; 

$C) Танҳо он сармоягузориҳое инвеститсия ба ҳисоб мераванд, ки агар 

ба таҷдиди ФА мусоидат кунанд; 

$D) Танҳо он сармоягузориҳое инвеститсия ба ҳисоб мераванд, ки агар 

ба бунёди капитали нав ва ё таҷдиди капитали амалкунанда мусоидат 

кунанд; 

$E) Танҳо он сармоягузориҳое инвеститсия ба ҳисоб мераванд, ки агар 

ба бунёди капитали нав ва ё васеъкунии капитали амалкунанда 

мусоидат кунанд; 

 

@348.Мафҳуми макроиқтисодро шарҳ диҳед? 

$A) Маънои иқтисоди калонро дорад; 

$B) Маънои иқтисоди бозориро дорад; 

$C) Маънои иктисоди омехтаро дорад; 



$D) Маънои иқтисоди кушодаро дорад; 

$E) Маънои иктисоди пӯшидаро дорад; 

 

@349.Таснифоти инвеститсияҳо аз рӯи хатари гузориши онҳо? 

$A) Ҳам баланд ва ҳам паст; 

$B) Паст, баланд ва қиёсӣ; 

$C) Миёна ва мӯътадил; 

$D) Дарозмуддат ва кӯтоҳмуддат; 

$E) Доимӣ ва қиёсӣ; 

 

@350.Дар адабиётҳои иқтисодӣ кадом намуди сохторҳои 

инвеститсияҳоро ҷудо мекунанд? 

$A) Умумӣ ва ҳам ҷузъӣ; 

$B) Таркибӣ ва сохторӣ; 

$C) Умумӣ ва таркибӣ; 

$D) Соҳавӣ ва умумӣ; 

$E) Ҷузъӣ ва таркибӣ; 

 

@351.Нақши давлат дар танзими давлатии иқтисодиёт, фаъолияти 

соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ? 

$A) Иқтисодиёт, фаъолияти соҳибкорӣ ва ҳам сармоягузорӣ ба 

танзими давлатӣ ниёз доранд; 

$B) Давлат бояд ба иқтисодиёт дахолат накунад; 

$C) Иқтисоди бозориро худи бозор идора мекунад; 

$D) Иқтисодиёт, фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ ба танзими 

андозу пардохтӣ ниёз доранд; 



$E) Иқтисодиёт, фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ ба дахолати 

давлат ниёз надоранд; 

 

@352.Сиёсати инвеститсионии давлат чист? 

$A) Ин комплекси чорабиниҳои мақсаднок мебошад, ки ҳам дар 

натиҷаи амалигардонии онҳо ҳалли проблемаҳои иҷтимоӣ шароит 

фароҳам меоварад; 

$B) Ин комплекси чорабиниҳои мамлакат мебошад, ки оромиро 

фароҳам меоварад; 

$C) Ин комплекси чорабиниҳои мақсаднок мебошад, ки дар натиҷаи 

аксуамали онҳо ҳалли проблемаҳои иҷтимоӣ шароит фароҳам 

меоварад; 

$D) Ин комплекси чорабиниҳои мақсаднок мебошад, ки ҳалли 

проблемаҳои иҷтимоӣ шароит фароҳам меоварад; 

$E) Ин комплекси чорабиниҳои мақсаднок мебошад, ки ҳалли 

проблемаҳо шароит фароҳам меоварад; 

 

@353.Васеъкунии корхонаҳои амалкунанда чӣ маъно дорад? 

$A) Ин сохтмони объектҳои иловагӣ, ҳам сехҳои алоҳида, шӯъбаҳо ва 

истеҳсолоти нав мебошад, ки баъди бакордарорӣ дар баланси корхона 

ё ташкилоти амалкунанда дохил мегарданд; 

$B) Ин сохтмони объектҳои иловагӣ, сехҳои алоҳида, шӯъбаҳо ва 

истеҳсолоти нав мебошад, ки баъди бакордарорӣ дар баланси корхона 

ё ташкилоти нав дохил мегарданд; 



$C) Ин сохтмони объектҳои иловагӣ, сехҳои алоҳида, шӯъбаҳо ва 

истеҳсолоти нав мебошад, ки баъди бакордарорӣ дар баланси 

корхонаи навбунёд дохил мегарданд; 

$D) Ин сохтмони объектҳои иловагӣ, сехҳои алоҳида, шӯъбаҳо ва 

истеҳсолоти нав мебошад, ки баъди бакордарорӣ дар баланси корхона 

ё ташкилоти навбунёд дохил намегарданд; 

$E) Ин сохтмони объектҳои иловагӣ, сехҳои алоҳида, шӯъбаҳо ва 

истеҳсолоти нав мебошад, ки баъди бакордарорӣ дар баланси корхона 

ё ташкилоти мустакил боқӣ мемонад; 

 

@354.Бо формулаи Ес=ΔМС/К кадом нишондихандаи иктисоди 

муайян карда мешавад? 

$A) Коэффитсенти самаранокии ҳам иқтисодии молиякунонӣ дар 

дараҷаи маҳсулоти софи соҳа; 

$B) Коэффитсенти самаранокии иқтисодии маблағгузориҳои асосии 

даромади софи соҳа; 

$C) Коэффитсенти самаранокии иқтисодии сармоягузориҳои воқеъи 

дар дараҷаи корхонаҳои агросаноатӣ; 

$D) Коэффитсенти самаранокии иқтисодии маблағгузориҳои асосӣ 

дар дараҷаи соҳа; 

$E) Коэффитсенти самаранокии иқтисодии сармоягузориҳо дар 

корхонаҳои соҳаи саноат; 

 

@355.Меъёри дохилии даромаднокӣ(IRR) чӣ маъно дорад? 



$A) Дарачаи самаранокии иктисодиётро мефахмонад, ки ҳам зимни 

он ставкаи дисконтиронӣ ба хароҷотҳои овардашуда баробар 

мебошад; 

$B) Харочотхои овардашударо ифода мекунад, ки зимни он ставкаи 

дисконтиронӣ NPV=СС; 

$C) Ставкаи дисконтирониро мефахмонад, ки зимни он NPV=4 

Боздехии ФАМ мебошад; 

$D) Ставкаи дисконтирониро мефахмонад, ки зимни он NPV=1; 

$E) Ставкаи дисконтирониро мефахмонад, ки зимни он арзиши софи 

дисконтиронидашуда ба сифр баробар мебошад; 

 

@356.Лизингро аз рӯи мӯхлат ба чанд гурӯх ҷудо мекунанд? 

$A) Рентинг, хайринг ва ҳам лизинг; 

$B) Кемпинг, монинг, хайринг; 

$C) Сентинг, ренинг, хайринг; 

$D) Иҷора, лизинг, хайринг; 

$E) Сентинг лизинг, кемпинг; 

 

@357.Заминаҳои дурусти ташаккулёбии иқтисоди миллии 

кишварро номбар намоед? 

$A) Сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҳам ташкилӣ; 

$B) Сиёсӣ ва ташкилӣ; 

$C) Ташкилӣ ва иқтисодӣ; 

$D) Иқтисодӣ ва сиёсӣ; 

$E) Танҳо сиёсӣ; 

 

@358.Заминаи сиёсии ташаккулёбии иқтисоди миллии кишвар 

чиро дар бар мегирад? 



$A) Масъалаи муқараршавии ҳам ҳокимияти давлатӣ; 

низоми ҳокимияти сиёсӣ; 

$B) Низоми ҳокимияти сиёсӣ; 

$C) Самтҳои сиёсати иқтисодӣ; 

$D) Самтҳои сиёсати иҷтимоӣ; 

$E) Қабули санадҳои ҳуқуқии иҷтимоӣ; 

 

@359.Заминаи иқтисодии ташаккулёбии иқтисоди миллии 

кишвар дар кадом асос сурат гирифт? 

$A) Қабули қарору қонунҳои иҷтимоӣ, ҳам санадҳои ҳуқуқи, 

низомномаҳои иҷтимоӣ; 

$B) Қабули қарору қонунҳои иҷтимоӣ; 

$C) Қабули санадҳои ҳуқуқии иҷтимоӣ; 

$D) Қабули низомномаҳои иҷтимоӣ; 

$E) Қабули қарору қонунҳои иқтисодӣ; 

 

@360.Заминаҳои иқтисодии ташаккулёбии иқтисодии миллӣ 

аслан ба вазъи соҳаҳои дар поён номбаршуда вобаста дорад? 

$A) Бо вазъи иқтисоддӣ; 

$B) Бо вазъи сиёсӣ; 

$C) Бо вазъи иҷтимоӣ; 

$D) Бо вазъи экологӣ; 

$E) Қонунҳои иҷтимоӣ; 

 

@361.Гузариш ба муносибатҳои бозорӣ, чорабиниҳои зиёдеро ба 

амал баровард, ки миёни онҳо метавон ҳолатҳои зайлро ҷудо 

намуд? 

$A) Моликияти ягонаи давлатӣ, аз ҷумла ҳам фонди манзилии 

давлати хусусӣ гардонида шуд; 

$B) Моликияти хориҷӣ, аз ҷумла фонди манзилии давлати хусусӣ 

гардонида шуд; 

$C) Нархҳо озод гаштанд, ба истиснои номгӯи хурди онҳое, ки аз 

ҷониби хориҷ танзим карда мешаванд; 



$D) Ташаккулёбии инфрасохтори бозорӣ, яъне бонкҳои тиҷоратӣ, 

биржаҳо, мақомоти танзими зиддинҳисорӣ, мубодилаи арзи хориҷӣ; 

$E) Дар хориҷа ниҳоди (институти) моликияти хусусӣ ба воситаҳои 

истеҳсолот ҷорӣ гашт; 

 

@362.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди соҳибистиқлолӣ чанд 

шохаи ҳокимият ба вуҷуд омад? 

$A) 3; 

$B) 2; 

$C) 4; 

$D) 5; 

$E) 6; 

 

@363.Шохаҳои Ҳокимияти ҶТ дар моддаи чандуми Сарқонуни ҶТ 

гуфта шуда аст? 

$A) 9; 

$B) 8; 

$C) 10; 

$D) 11; 

$E) 12; 

 

@364.Кадом намуди Ҳокимият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амал 

менамояд? 

$A) Иҷроия, судӣ ва қонунбарор; 

$B) Танҳо иҷроия; 

$C) Танҳо қонунбарор; 

$D) Танҳо судӣ; 

$E) Иҷроия ва судӣ; 

 

@365.Ҳадафи асосии табаддулоти иқтисодӣ дар мамлакат ин? 

$A) Гузариш ба низоми ҳам нав, некуаҳволии мардум, рушди 

иқтисодӣ; 

$B) Гузариш ба низоми нав; 



$C) Некуаҳволии мардум; 

$D) Зиёд намудани ММД; 

$E) Рушди иқтисодӣ; 

 

@366.Ба хотири ҳамаҷониба ҷори намудани муносибатҳои 

бозоргонӣ аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом 

барномаҳо қабул шуданд? 

$A) Стратегияи миллии рушд ҳам барои давраи то соли 2030; 

$B) Барномаи миёнамуҳлати Ҳукумати ҶТ барои солҳои 1999 – 2002; 

$C) Барномаи рушди иқтисоди иҷтимоии ҶТ барои то соли 2015; 

$D) Барномаи ислоҳоти иқтисодии ҶТ барои солҳои 1995 – 2000; 

$E) Стратегияи паст намудани сатҳи камбизоатӣ барои солҳои 2007 – 

2009; 

 

@367.Гузариш ба муносибатҳои бозоргонӣ дар кишвар 

чораҷӯиҳои зайлро амалӣ сохт? 

$A) Моликияти ҳам ягонаи давлатӣ хусусӣ гардонида шуд, нархҳо 

озод гаштанд; 

$B) Моликият, нархҳо озод гаштанд; 

$C) Нархҳо озод гаштанд; 

$D) Инфраструктураи бозорӣ ташаккул ёфт; 

$E) Ниҳоди моликияти хусусӣ ба воситаҳои истеҳсолот ҷорӣ гашт; 

 

@368.Муносибатҳои иқтисодӣ дар кадом моддаи Сарқонуни ҶТ 

дида баромада шуда аст? 

$A) 12; 

$B) 15; 

$C) 16; 

$D) 20; 

$E) 30; 

 

@369.Мувофиқи маьлумотҳо институтсионализм дар кадом аср ва 

дар куҷо ба вуҷуд омад? 



$A) Дар авафи асри 20 дар ИМА; 

$B) Дар авали асри 20 дар Фаронса; 

$C) Дар авали асри 20 дар Дания; 

$D) Дар авали асри 20 дар Рассия; 

$E) Дар авали асри 20 дар Япония; 

 

@370.Намояндагони мактаби ниҳодпарастӣ кадом олимон ба 

ҳисоб мераванд? 

$A) Торстейн Вебфен, Джоуне Коммонс; 

$B) Карл макс; 

$C) К Маркс ва Энгелс; 

$D) М Фридман; 

$E) Ҷ Кейнс; 

 

@371.Проблемаҳои асосии инфрасохтор дар сатҳи иқтисоди 

миллӣ аз инҳо иборатанд? 

$A) Дур қарор доштан аз баҳр, ҳам ба минтақаҳо ҷудо будани кишвар, 

ки дастрасии иқтисодиро ҳам байни минтақаҳо ва ҳам байни бозори 

хориҷӣ маҳдуд месозад; 

$B) Нопурра татбиқ намудани ислоҳоти институтсионалӣ ва 

иқтисодӣ, номукаммалии системаи идоракунии давлатӣ; 

$C) Мавҷудияти монеаҳои назарраси маъмурӣ барои рушди бахши 

хусусӣ, маҳдуд будани хизматрасонии ташкилотҳои нақлиётию 

экспедиторӣ; 

$D) Афзоиши нарх барои ҳалли энергия, заминаи сусти моддию 

техникӣ, ки бо вуҷуди имкониятҳои ниҳоят маҳдуди буҷетӣ ҷиҳати 

барқарорсозӣ ва рушд ба воситаҳои назарраси молиявӣ эҳтиёҷ дорад; 

$E) Дур қарор доштан аз баҳр, ба минтақаҳо ҷудо будани кишвар, ки 

дастрасии иқтисодиро ҳам байни минтақаҳо ва ҳам байни бозори 

хориҷӣ маҳдуд месозад; 

 

@372.Дар идоракунии иқтисоди миллӣ зинаҳои зайл ҷой доранд? 



$A) Зинаи микроиқтисодӣ, ки ҳам идоракунии ҷараёнҳои иқтисодӣ ва 

иҷтимоиро дар доираи воҳидҳои поёнии корхона ва инчунин 

хоҷагиҳо дар бар мегирад; 

$B) Зинаи соҳавии идоракуниро дар бар мегирад; 

$C) Зинаи микроиқтисодӣ, ки идоракуниро дар бар мегирад; 

$D) Зинаи байналхалқии идоракунӣ ба фаъолияти созмонҳои 

байналмилалӣ мансуб аст; 

$E) Зинаи макроиқтисодии идоракуни ҷабҳаҳои ҳаёти ҷамъиятро дар 

миқёси давлат – дохил ва хориҷи он дар бар гирифта, зинаи болоии 

ҷамъиятии мамлакат мебошад; 

 

@373.Асосгузори иниститутсионализми куҳна ва умуман 

институтсионализм кадом олим ба ҳисоб меравад? 

$A) Вебфен; 

$B) Маркс; 

$C) Кейнс; 

$D) Фридман; 

$E) Пасашков; 

 

@374.Мафҳуми ниҳод аз рӯи нуқтаи назари Веблен ин? 

$A) Фикрронии инсон дар натиҷаи ҳам одадҳое, ки ӯ ҳар рӯз бо он 

рубару мешавад; 

$B) Фикрронии инсон дар натиҷаи маҳорати касбӣ; 

$C) Сарфаю сарфакорона истифода намудани захираҳои иқтисодӣ; 

$D) Самаранок истифода намудани захираҳо; 

$E) Санъати роҳбарӣ; 

 

@375.Аз нуқтаи назария кадом намуди ниҳодҳоро ҷудо 

менамоянд? 

$A) Иқтисодӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ, ҳам иҷтимоӣ; 

$B) Иқтисодӣ; 

$C) Сиёсӣ; 

$D) Маҳдудӣ; 



$E) Иҷтимоӣ; 

 

@376.Даромади миллӣ (ДМ) гуфта? 

$A) Ин маҷмӯи даромадҳои ҳамаи ҳам соҳибони омилҳои 

истеҳсолотро меноманд; 

$B) Арзиши тамоми молу хизмаҳое мебошад, ки танҳо дар дохили 

кишвар истеҳсол карда шудаанд; 

$C) Арзиши тамоми молу хизмаҳое мебошад, ки дар хориҷи кишвар 

истеҳсол карда шудаанд; 

$D) Дар хориҷи кишвар истеҳсол карда шудаанд; 

$E) Танҳо дар дохили кишвар истеҳсол карда шудаанд; 

 

@377.Нишондиҳандаҳои мақроиқтисодӣ гуфта? 

$A) Нишондиҳандаҳоеро меноманд, ҳам ки ҳаҷми маҳсулоти миллӣ ва 

умуман натиҷаи фаъолияти иқтисоди миллиро нишон медиҳанд; 

$B) Он гуна нишондиҳандаҳо ҳастанд, ки натиҷаи фаъолияти 

иқтисоди миллиро арзёбӣ мекунанд; 

$C) Ин чунин нишондиҳандае аст, ки як шакли асосии даромад ба 

ҳисоб меравад, ки дар шакли музди кор зоҳир мегардад ва онро 

корхонаҳо ба коргаронашон медиҳанд; 

$D) Шакли музди кор зоҳир мегардад ва онро корхонаҳо ба 

коргаронашон медиҳанд; 

$E) Натиҷаи фаъолияти иқтисоди миллиро арзёбӣ мекунанд; 

 

@378.Мувофики консепсияи марксистӣ даромади миллӣ ин 

арзиши нав ба вуҷудовардашударо меноманд, ки барои ҳисоб 

намудани даромади миллӣ онҳо формулаи зеринро истифода 

намудаанд? 

$A) ДМФ=V+m; 

$B) ДМ = МММХ–Аz; 

$C) ДУ =МУ-ХМ; 

$D) ДС=ДУ-Мм; 

$E) Ин хел формула вуҷуд надорад; 

 



@379.Дар адабиётҳо барои муайян намудани даромади миллӣ 

(ДМ) истифода мекунанд? 

$A) Аз консепсияи марксистӣ ва ҳам неоклассикӣ; 

$B) Аз консепсияи неоклассикӣ; 

$C) Аз консепсияи марксистӣ; 

$D) Аз консепсияи рушди босубот; 

$E) Аз барномаи стратегияи миллиии рушд барои то соли 2015; 

 

@380.Резидентҳо гуфта? 

$A) Резидентҳо (аз калимаи лотинии rezidentis –бошанда, барои 

исфиқомат омада – шаҳрванди ягон кишваре, ки дар давлати хориҷӣ 

доимӣ зиндагӣ мекунад) -и давлати мазкур берун аз қаламрави 

мамлакат, истифодаи иқтисодии омилҳои истеҳсолӣ мебошанд; 

$B) Истиқоматкунандаи давлтеро меноманд, ки берун аз қаламрави 

мамлакат мебошанд; 

$C) Чунин тарзи фаъолиятро меноманд, ки чараёнҳои иқтисоди 

миллӣ танҳо дар қаламрави миллӣ озод мешаванд; 

$D) Аз калимаи лотинии rezidentis – бошанда, барои истиқомат омада 

шаҳрванди ягон кишваре, ки дар давлати хориҷӣ доимӣ зиндагӣ 

мекунад; 

$E) Истифодаи иқтисодии омилҳои истеҳсолӣ дошта дар давлатҳои 

хориҷӣ вокеъ мебошанд; 

 

@381.Дар кишвар барои ҷалби сармоягузории дохилию хориҷӣ 

Қонун қабул карда шуда аст, ки он чи ном дорад? 

$A) Дар бораи сармояфузорӣ; 

$B) Дар бораи сармоягузории дохилию хориҷӣ; 

$C) Дар бораи сармоягузориҳои соф; 

$D) Дар бораи сармоягузориҳои реалӣ; 

$E) Дар бораи сармоягузориҳои молиявӣ; 

 

@382.Ба таркиби сиёсати инвеститсионии давлат кадоме аз ин 

сиёсатҳо дохил мешавад? 

$A) Сармояфузориҳои молиявӣ; 



$B) Давлатӣ; 

$C) Соҳавӣ; 

$D) Хориҷӣ; 

$E) Минтақавӣ; 

 

@383.Сохтори сармоягузорӣ чист? 

$A) Ин таркиби ҳам сармоягузориҳо аз руи намуд, самти истифода ва 

ҳиссаи ҳар як намуди онҳо дар ҳаҷми умумии сармоягузориҳо 

мебошад, ки бо фоиз ифода меёбанд; 

$B) Ин тақсимоти ҳаҷми умумии сармоягузориҳо ба сармоягузориҳои 

реалӣ ва молиявӣ мебошад; 

$C) Ин таркиби хароҷотҳои ин ва ё он объекти сохтмони ва ҳиссаи ҳар 

як намуди хароҷотҳо дар арзиши умумии сметавии он мебошад, ки бо 

% ифода ёфтааст; 

$D) Ин тақсим ва таносуби маблағҳои гузошташуда аз руи шакли 

такрористеҳсоли; 

$E) Асоси дар арзиши умумии сметавии (ин кули хароҷотҳое, ки 

барои азнавбарқароркунии объект равона карда шудааст) он 

мебошад, ки бо фоиз ифода ёфтааст; 

 

@384.Ниҳодҳоро кадом субектон ташкил намуда метавонанд? 

$A) Шахсони воқеӣ, ҳам шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорон, давлат; 

$B) Шахсони воқеӣ; 

$C) Шахсони ҳуқуқӣ; 

$D) Соҳибкорон; 

$E) Давлат; 

 

@385.Аз рӯи дараҷаи фоиданокӣ чи гуна сармоягузориро ҷудо 

менамоняд? 

$A) Баланд, миёна ва ҳам паст; 

$B) Умумӣ ва соф; 

$C) Мустақим ва ғайримустақим; 

$D) Реалӣ ва молиявӣ; 



$E) Дохилӣ ва берунӣ; 

 

@386.Аз рӯи мӯҳлат чи гуна сармоягузориро ҷудо менамоняд? 

$A) Кутоҳмуҳлат, миёнамуҳлат ва ҳам дарозмуҳлат; 

$B) Умумӣ ва соф; 

$C) Мустақим ва ғайримустақим; 

$D) Реалӣ ва молиявӣ; 

$E) Дохилӣ ва берунӣ; 

 

@387.Ба таркиби ниҳоди иқтисодӣ дохил намешавад? 

$A) Ифҳисорот; 

$B) Оилаҳо; 

$C) Давлат; 

$D) Ҷараёнҳои иҷтимоӣ; 

$E) Сиёсати давлат; 

 

@388.Сармоягузрии реалӣ чист? 

$A) Ин гузориши ҳам сармоя дар бунёди корхонаҳои нав; 

$B) Ин гузориши сармоя ба қоғазҳои қимматнок  

$C) Сармоягузориҳо ба саҳмияҳо; 

$D) Сармоягузориҳо ба облигатсияҳо; 

$E) Сармоягузориҳо ба вомбаргҳо; 

 

@389.Кадоме аз мафҳумҳои поёниро ҳамчун ниҳоди иқтисодӣ 

гуфтан мумкин аст? 

$A) Институтҳои ҳам иқтисодӣ; 

$B) Муассисаҳои тиббӣ; 

$C) Муассисаҳои фарҳангӣ; 

$D) Муассисаҳои динӣ; 

$E) Мактабҳои варзишӣ; 

 

@390.Институтҳое, ки ба инфраструктураи бозории муосир 

тааллуқ дошта, барои инкишофи тавсифи мутамаддиндоштаи 



фаъолияти субъектҳои бозорӣ мусоидат мекунанд, инҳо 

мебошанд? 

$A) музоядаҳо, ҳам низоми қарздиҳӣ, бонкҳои тиҷоратӣ, биржаҳои 

молӣ; 

$B) музоядаҳо; 

$C) низоми қарздиҳӣ; 

$D) бонкҳои тиҷоратӣ; 

$E) биржаҳои молӣ; 

 

@391.Ба ниҳоди инфраструктураи бозорӣ дохил намешавад? 

$A) Муассисаҳои ҳам динӣ; 

$B) Низоми танзими шуғл; 

$C) Низоми андоз ва нозироти андоз; 

$D) Марказҳои иттилооотӣ; 

$E) Низоми эмиссионӣ; 

 

@392.Ширкатҳои машваратгузорӣ (консалтингӣ) ҳамчун ниҳоди 

иқтисодӣ кадом вазифаро иҷро менамоянд? 

$A) Соҳибкорон бо дархости онҳо ҳам дар соҳаи назария ва амалияи 

бозору бизнес маслиҳатҳои иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ медиҳанд; 

$B) Қарз медиҳанд; 

$C) Қарз мегиранд; 

$D) Амонат қабул менамоянд; 

$E) Маблағгузори менамоянд; 

 

@393.Сармоягузрии молиявӣ чист? 

$A) Ин гузориши сармоя ҳам ба қоғазҳои қимматнок; 

$B) Ин гузориши сармоя дар бунёди корхонаҳои нав; 

$C) Аз навбарқароркунӣ ва таҷдиди корхонаҳои амалкунанда; 

$D) Сармоягузориҳо ба активҳои ғайримоддӣ; 

$E) Сармоягузориҳо барои харид ва пурракунии фондҳои гардон; 

 



@394.Аз рӯи самти гузориш сармоягузориро ба кадом гуруҳҳо 

ҷудо менамоянд? 

$A) Мустақим ва ҳам ғайримустақим, реалӣ ва молиявӣ, давлатӣ ва 

хусусӣ; 

$B) Мустақим ва ғайримустақим; 

$C) Реалӣ ва молиявӣ; 

$D) Давлатӣ ва хусусӣ; 

$E) Умумӣ ва соф; 

 

@395.Тафовути сармоягузорӣ аз маблағгузории асосӣ дар чист? 

$A) Сармоягузорӣ нисбат ба маблағгузории ҳам асоси мафҳуми 

васеътар мебошад; 

$B) Мафҳуми маблағгузорӣ нисбати сармоягузорӣ васеътар аст; 

$C) Онҳо синоними якдигаранд; 

$D) Фарқият дида намешавад; 

$E) Реалӣ ва молиявӣ; 

 

@396.Сармоягузорӣ дар дараҷаи макроиқтисоди кадом вазифаро 

иҷро мекунад? 

$A) Суръат бахшидан ба ПИТ, азнавсозиҳои ҳам сохтори дар 

истеҳсолоти ҷамъияти ва тараққиёти баробари ҳамаи соҳаҳои хоҷагии 

халқ; 

$B) Суръат бахшидан ба ПИТ; 

$C) Азнавсозиҳои сохтори дар истеҳсолоти ҷамъияти ва тараққиёти 

баробари ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ; 

$D) Ҳалли проблемаҳои бекорӣ; 

$E) Ҷори намудани сиёсати такрористеҳсоли васеъ; 

 

@397.Сармоягузорӣ чист? 

$A) Ҳама гуна амвол аз ҷумла ҳам воситаҳои пулӣ, қоғазҳои қиматнок, 

таҷхизот ва натиҷаҳои фаъолияти зенҳи, ки ба сармоягузор ҳамчун 

ҳуқуқи моликият ё ҳуқуқи дигари модди ва ҳуқуқхои амволи, ки аз 

ҷониби сармоягузор бо мақсади ба даст овардани фоида; 



$B) Ин гузориши маблағхои пули, арзишҳои моддӣ-маънавии давлат, 

шахсони ҳуқуқи ва воқеи барои бунёди корхонаҳои нав; 

$C) Ин гузориши сармоя ба фаъолияти соҳибкорӣ; 

$D) Гузориши маблағ ба соҳаҳои иқтисоди миллӣ; 

$E) Ҳуқуқи дигари модди ва ҳуқуқхои амволи, ки аз ҷониби 

сармоягузор бо мақсади ба даст овардани фоида; 

 

@398.Мафҳуми инвеститсия чиро мефаҳмонад? 

$A) Аз забони лотинии Investio – мепушам, таъмин мекунам ҳам 

маънои гузоштани сармоя ба соҳаҳои иқтисоди дар дохили кишвар ва 

берун аз онро мефаҳмонад; 

$B) Омухтани иқтисодиёти ягон кишвар; 

$C) Мафхуми инвеститсия (аз лот; Investio –хоҷагии хонавода) маънои 

гузоштани сармоя ба соҳаҳои иқтисоди фақат дар дохили кишварро 

мефаҳмонад; 

$D) Самаранок истифода намудани захираҳо; 

$E) Фақат дар дохили кишварро мефаҳмонад; 

 

@399.Барои он, ки иқтидорҳои саноатии кишвар истифода 

шаванд, чунин чорабинии давлатӣ бояд амалӣ шавад? 

$A) Муайян ва истифода намудани ҳам иқтидори истеҳсолии соҳае, ки 

нисбати дигар соҳаҳо бартарӣ дорад; 

$B) Ташкил намудани минтақаҳои озоди иқтисодӣ; 

$C) Ворид намудани техника ва технолигия; 

$D) Истифодаи дурусти захираҳои мавҷуда; 

$E) Муайяни соҳае, ки нисбати дигар соҳаҳо бартарӣ дорад; 

 

@400.Мақсади асосии давлатҳои эксплуататорӣ ин? 

$A) Рушди даромади ҳам давлат вобаста аз манфиятҳои миллӣ 

мебошад; 

$B) Рушди даромади давлат новобаста аз манфиятҳои миллӣ 

мебошад; 

$C) Сулҳ мебошад; 



$D) Ороми мебошад; 

$E) Паст намудани андозҳо мебошад; 

 

 

 

 

 

 

  


