Ҳисобот
оид ба фаъолияти Раёсати аудити дохилї ва назорати Вазорати
молия ва сохторҳои маҳалии он дар давраи нимсолаи аввали соли
2016
Мувофиќи љадвали воњидњои корӣ теъдоди кормандони
Раёсат ва сохторҳои маҳалии он, њамагї ба миқдори 99 воњиди
корї пешбинӣ шуда, дар асл 85 корманд фаъолият намуда, 14
воҳиди кории холӣ мавҷуд мебошад.
Раёсати аудити дохилї ва назорати Вазорати молия ва
сохторњои мањаллии он дар нимсолаи аввали соли 2016 ба
миќдори 918 аудит ва таҳлилҳо гузаронидааст, ки аз он 644 адад
(70%) мувофиќи наќша ва 274 адад (30%) тибқи супоришњои
роњбарияти Вазорат ва дархости маќомотҳои њифзи њуќуќ
мебошад.
Дар натиҷаи аудит ва таҳлилҳои гузаронидашуда зарари
молиявӣ ба маблаѓи 6 млн. 983,2 ҳазор сомонӣ ошкор карда шуд,
ки аз он:
-хароҷотҳои ғайриқонунии пулию молӣ 3 млн. 355,8 ҳазор
сомонӣ;
- камомад ва тасарруфи воситаҳои пулӣ ва молӣ 1 млн. 176,6
ҳазор сомонӣ;
- изофанависӣ дар корҳои таъмиру сохтмонӣ 269,6 ҳазор сомонӣ;
- талафи воситаҳои пулию молӣ аз бесарусомонӣ 450 ҳазор
сомонӣ;
- зарар аз фурӯш ва иҷораи амволи давлатӣ 48,5 ҳазор сомонӣ;
- маблағи кам ҳисобигардида ва рӯйпушнамудаи андозҳо 1 млн.
682,7 ҳазор сомонӣ.
Дар рафти аудит ва таҳлилҳои гузаронидашуда аз маблағи
зарари молиявӣ 4 млн. 195,7 ҳазор сомонӣ ё 60,1 фоиз барқарор
карда шуд, аз он: ба буҷет 3 млн. 462,4 ҳазор сомонӣ ва ба
корхонаҳо 733,3 ҳазор сомонӣ.
Инчунин, дар натиҷаи аудит ва таҳлилҳои гузаронидашуда
дигар камбудӣ ва норасогиҳои молиявӣ ба маблағи 5 млн. 455,9
ҳазор сомонї ба буҷет ва корхонаҳо барқарор карда шуд, аз он:
- ғайримақсаднок истифодабарии маблағҳо 133,4 ҳазор сомонӣ:
- бақияпулиҳои ба буҷет ворид карда шуда 65,5 ҳазор сомонӣ;
- кам кардани маблағгузории сметаҳои хароҷотӣ 2 млн. 45,1 ҳазор
сомонӣ;

- қарзҳои дебиторӣ ва зерҳисобии барқароргардида 204,9 ҳазор
сомонӣ;
- зиёдомади дар ҳисобот барқароргардида 2 млн. 810,3 ҳазор
сомонӣ;
- маблағи аз ҳисоби дигар манбаъҳо барқароркардашуда 196,7
ҳазор сомонӣ.
Дар маҷмӯъ, аз натиҷаи аудит ва таҳлилҳои гузаронидашуда
зарари молиявӣ ва дигар камбудию норасогиҳо ба маблағи умумии
12 млн. 439,1 ҳазор сомонӣ муайян гардида, аз он 9 млн. 651,8
ҳазор сомонӣ ё 77,6 фоиз барқарор карда шуд.
Дар давраи ҳисоботӣ 66 маводҳои аудитӣ ва таҳлил ба
маблаѓи умумии 4 млн. 134,4 ҳазор сомонї љињати баррасї ва
ќабули ќарор ба маќомотњои њифзи њуќуќ ирсол карда шудааст.
Бояд қайд кард, ки дар асоси банди 14-и қарори Маҷлиси
мушовара, Раёсати аудити дохилӣ ва назорат ҷиҳати баланд
бардоштани сифати аудит ва таҳлилҳо бо мақсади мукаммал
гардонидани ҳисоботҳо, беҳтару хубтар гардидани кор дар самти
фаъолияти аудиторӣ, баланд бардоштани масъулияти шахсии ҳар
як корманди аудити дохилӣ ва самаранокии кории онҳо ва
саривақт тартиб додани ҳисоботҳои натиҷаи фаъолияти Раёсат,
Шаклҳои нави ҳисобҳоро дар 6- замима барои истифодабарӣ дар
фаъолияти Аудити дохилӣ ва назорат тартиб дода, бо қарори
Мушовара аз 25.02 соли 2016, №5 ва фармоиши Вазорати молия
аз 05.04 соли 2016, 45 тасдиқ гардидааст, ки айни ҳол мавриди
истифода қарор дода шудааст.
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