
 
Ҳисобот 

оид ба фаъолияти Раёсати аудити дохилї ва назорати 
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои маҳалии 

он дар давраи нимсолаи якуми соли 2018 
 

Раёсати аудити дохилї ва назорати Вазорати молия фаъолияташро 
дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи аудити дохилӣ дар 
ташкилотҳои бахши давлатӣ” ба роҳ монда, мувофиќи љадвали воњидњои 
корӣ теъдоди кормандони Раёсат ва сохторҳои маҳалии он, њамагї ба 
миқдори 85 воњиди корї пешбинӣ шуда, дар асл 75 корманд фаъолият 
намуда, 10 воҳиди кории холӣ мавҷуд мебошад. 

Раёсат ҷиҳати иҷрои банди 19-и қарори Маҷлиси мушовараи 
Вазорати молия аз 20.07 соли 2017, №11 њамкориро бо маќомоти мањаллии 
молия тавассути аудитҳои дохилии шаҳру ноҳияҳо ба роҳ монда, назорати 
мақсаднок ва самаранок истифодабарии маблағҳои буҷетиро пурзўр 
намуда, ҷиҳати баланд бардоштани масъулияти кормандон оид ба 
гузаронидани аудит ва таҳлилҳои сифатнок ва босамар тадбирњои зарурӣ 
андешида,  

Дар нимсолаи якуми соли 2018 Раёсати аудити дохилї ва назорати 
Вазорати молия ва сохторњои мањаллии он 893 аудит ва таҳлилҳо 
гузаронидааст, ки аз онҳо 646 адад (72,4%) мувофиќи наќша, 59 адад (6,6%) 
тибқи супоришњои роњбарияти Вазорат ва 188 адад (21%) бо дархости 
маќомоти њифзи њуќуќ амалӣ карда шудаанд. 

Дар натиҷаи аудит ва таҳлилҳои гузаронидашуда зарари молиявӣ ба 
маблаѓи 10 млн. 127,0 ҳазор сомонӣ ошкор карда шуд, ки аз он: 

–хароҷоти ғайриқонунии пулию молӣ 2 млн. 868,9 ҳазор сомонӣ; 
–камомад ва тасарруфи воситаҳои пулӣ ва молӣ 3 млн. 257,7 ҳазор 

сомонӣ; 
–изофанависӣ дар корҳои таъмиру сохтмонӣ 275,6 ҳазор сомонӣ; 
–талафи воситаҳои пулию молӣ аз бесарусомонӣ 1 млн. 143,9 ҳазор 

сомонӣ; 
–зарар аз фурӯш ва иҷораи амволи давлатӣ 184,7 ҳазор сомонӣ; 
–маблағи кам ҳисобигардида, рӯйпушнамудаи андозҳо ва 

пардохтҳои ҳатмӣ 2 млн. 396,2 ҳазор сомонӣ мебошад. 
Дар рафти аудит ва таҳлилҳои гузаронидашуда аз маблағи зарари 

молиявӣ 4 млн. 980,9 ҳазор сомонӣ ё 49,2% барқарор карда шуд, аз он: ба 
буҷет 3 млн. 608,6 ҳазор сомонӣ ва ба корхонаҳо 1 млн. 372,3 ҳазор 
сомонӣ. 



Инчунин, дар натиҷаи аудит ва таҳлилҳои гузаронидашуда дигар 
камбудӣ ва норасогиҳои молиявии ба зарари молиявӣ дохил нашуда ба 
маблағи 2 млн. 227,5 ҳазор сомонї ба буҷет ва корхонаҳо барқарор карда 
шуд, аз он: 

–ғайримақсаднок истифодабарии маблағҳо 45,1 ҳазор сомонӣ; 
–бақияпулиҳои ба буҷет ворид карда шуда 40,7 ҳазор сомонӣ; 
–кам кардани маблағгузории сметаҳои хароҷотӣ 310,5 ҳазор 

сомонӣ; 
–кам кардани қарзҳои беасоси кредиторӣ 51,7 ҳазор сомонӣ; 
–қарзҳои дебиторӣ ва зерҳисобии барқароргардида 203 ҳазор 

сомонӣ; 
–маблағи аз ҳисоби дигар манбаъҳо барқароркардашуда 546 ҳазор 

сомонӣ. 
–зиёдомади дар ҳисобот барқароркардашуда 103,0 ҳазор сомонӣ; 
Дар маҷмӯъ, аз натиҷаи аудит ва таҳлилҳои гузаронидашуда зарари 

молиявӣ ва дигар камбудию норасогиҳо ба маблағи умумии 12 млн. 354,5 
ҳазор сомонӣ муайян гардида, аз он 7 млн. 208,4 ҳазор сомонӣ ё 53,8 фоиз 
барқарор карда шуд. 

Дар давраи ҳисоботӣ 175 маводҳои аудитӣ ва таҳлил ба маблаѓи 
умумии 5 млн. 789 ҳазор сомонї љињати баррасї ва ќабули ќарор ба 
маќомотњои њифзи њуќуќ ирсол карда шудааст. 
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