Ҳисобот
оид ба фаъолияти Раёсати аудити дохилї ва назорати Вазорати молия ва
сохторҳои маҳалии он дар нимсолаи якуми соли 2017.
Раёсати аудити дохилї ва назорати Вазорати молия фаъолияташро
дар асоси Қонун “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 86
воњиди корї пешбинӣ шуда, дар асл 80 корманд фаъолият намуда, 6
воҳиди кории холӣ мавҷуд мебошад.
Дар нимсолаи якуми соли 2017 Раёсати аудити дохилї ва назорати
Вазорати молия ва сохторњои мањаллии он ба миќдори 885 аудит ва
таҳлилҳо гузаронидааст, ки аз он 696 адад (78,6%) мувофиќи наќша, 66
адад (7,5%) тибқи супоришњои роњбарияти Вазорат ва 123 адад (13,9%) бо
дархости маќомоти њифзи њуќуќ мебошад.
Дар натиҷаи аудит ва таҳлилҳои гузаронидашуда зарари молиявӣ ба
маблаѓи 9 млн. 551,1 ҳазор сомонӣ ошкор карда шуд, ки аз он:
-хароҷотҳои ғайриқонунии пулию молӣ 2 млн. 492,5 ҳазор сомонӣ;
- камомад ва тасарруфи воситаҳои пулӣ ва молӣ 1 млн. 658 ҳазор сомонӣ;
- изофанависӣ дар корҳои таъмиру сохтмонӣ 277,3 ҳазор сомонӣ;
- талафи воситаҳои пулию молӣ аз бесарусомонӣ 488,1 ҳазор сомонӣ;
- зарар аз фурӯш ва иҷораи амволи давлатӣ 182,6 ҳазор сомонӣ;
- маблағи кам ҳисобигардида ва рӯйпушнамудаи андозҳо 4 млн. 452,6
ҳазор сомонӣ мебошад.
Дар рафти аудит ва таҳлилҳои гузаронидашуда аз маблағи зарари
молиявӣ 6 млн. 727,2 ҳазор сомонӣ ё 70,4 фоиз барқарор карда шуд, аз он:
ба буҷет 5 млн. 243,7 ҳазор сомонӣ ва ба корхонаҳо 1 млн. 483,5 ҳазор
сомонӣ.
Инчунин, дар натиҷаи аудит ва таҳлилҳои гузаронидашуда дигар
камбудӣ ва норасогиҳои молиявии ба зарари молиявӣ дохил нашуда ба
маблағи 4 млн. 917,4 ҳазор сомонї ба буҷет ва корхонаҳо барқарор карда
шуд, аз он:
- ғайримақсаднок истифодабарии маблағҳо 153 ҳазор сомонӣ:
- бақияпулиҳои ба буҷет ворид карда шуда 27,8 ҳазор сомонӣ;
- кам кардани маблағгузории сметаҳои хароҷотӣ 2 мдн. 994,8 ҳазор
сомонӣ;
- кам кардани қарзҳои беасоси кредиторӣ 64,8 ҳазор сомонӣ;
- қарзҳои дебиторӣ ва зерҳисобии барқароргардида 128,2 ҳазор сомонӣ;
- зиёдомади дар ҳисобот барқароргардида 1 млн. 354,3 ҳазор сомонӣ;
- маблағи аз ҳисоби дигар манбаъҳо барқароркардашуда 194,5 ҳазор
сомонӣ.

Дар маҷмӯъ, аз натиҷаи аудит ва таҳлилҳои гузаронидашуда зарари
молиявӣ ва дигар камбудию норасогиҳо ба маблағи умумии 14 млн. 468,5
ҳазор сомонӣ муайян гардида, аз он 11 млн. 644,6 ҳазор сомонӣ ё 80,5 фоиз
барқарор карда шуд
Дар давраи ҳисоботӣ 123 маводҳои аудитӣ ва таҳлил ба маблаѓи
умумии 3 млн. 599,7 ҳазор сомонї љињати баррасї ва ќабули ќарор ба
маќомотњои њифзи њуќуќ ирсол карда шудааст.
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар давраи ҳисоботӣ нисбати ҳамин
давраи соли 2016 шумораи кормандони Раёсат 5 нафар ва миқдори аудит
ва таҳлилҳо 33 адад кам гардида бошад ҳам, вале маблағи умумии зарар
ва камбудию норасогиҳои молиявии ошкоргардида ба қадри 2 млн. 29,3
ҳазор сомонӣ ё 16,3 % ва барқарор намудани зарари молиявӣ 2 млн. 531,5
ҳазор сомонӣ ё 60,3 % зиёд гардидааст.
Инчунин, дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2016 натиҷаи маблағи
умумии ошкоргардида ба сари ҳар як корманди Раёсат ба қадри 34,5 ҳазор
сомонӣ ё 23,6 % ва ба ҳар як объекти аудит ва таҳлил 2,8 ҳазор сомонӣ ё
20,7% зиёд гардидааст.
Дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби Раёсат ҷиҳати аз харҷномаҳои
муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ кам кардани маблағҳои сарфа ва зиёд
банақша гирифташуда 50 гузориш, ба роҳбарияти Вазорат, Сарраёсат ва
раёсатҳои дахлдор 62 гузоришҳои ҷавобӣ гардонида шуда, инчунин 9
мактубҳои ҷавобӣ ба вазорату идораҳо ирсол карда шуд.
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