ҚОНУНИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи назорати давлатии молиявк дар Ҷумцурии Тоҷикистон
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, соли 2002, №11, мод. 681; соли 2007, №7, мод. 686;
соли 2010, №1, мод.)
Қонуни мазкур принсипцои умумк, асосцои цуқуқк ва иқтисодии ташкил ва амалк намудани
назорати давлатии молиявиро дар Ҷумцурии Тоҷикистон муайян менамояд. Он барои таъмини
ташкили санҷишу тафтиши воридот ва истифодаи самарабахши маблағцои буҷети давлатк, фондцои
давлатк, қарзцое, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва тацти кафолати он ҷалб карда
мешаванд, грантцо, кумаки башардустона ва амволи давлатк дар шароити инкишофи муносибатцои
бозорк ва ташаккули бахши хусуск нигаронида шудааст.
БОБИ I. МУҚАРРАРОТИ УМУМК
Моддаи 1. Қонунгузорк дар бораи назорати давлатии молиявк
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи назорати давлатии молиявк ба Конститутсияи
(Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта аз цамин Қонун, дигар қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон,
санадцои цуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумцурии Тоҷикистон, фармонцои Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон ва дигар санадцои меъжрию цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон иборат мебошад.
Моддаи 2. Вазифацои назорати давлатии молиявк
Вазифацои назорати давлатии молиявк аз инцо иборатанд:
ташкил ва амалигардонии санҷиш ва тафтиши иҷрои қисми даромад ва хароҷоти буҷетцои
ҷумцуриявк ва мацаллк, фондцои давлатк аз рӯи цаҷм, сохтор ва таъиноти мақсаднок, инчунин
самарабахшии маблағгузории давлатк ва истифодаи амволи давлатк;
тацлил намудани асоснокии қисмцои даромад ва хароҷоти лоицаи буҷети давлатк ва фондцои
давлатк;
назорати маблағгузории саривақтк ва пурраи барномацои давлатии сармоягузорк ва иҷтимок,
истифодаи мақсадноки маблағцои аз буҷети ҷумцуриявк барои рафъи оқибатцои офатцои табий
ҷудошаванда, цамчунин назорати тақсими кӯмаки башардустона ва техникие, ки Ҳукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон мегирад;
назорати қабул, истифода ва нигоцдории фонди давлатии металлцои қимматбацо ва сангцои
қимматбацо, ки қисми таркибии захирацои тиллою асъории давлат мебошанд;
санҷиш ва тафтиши царакати қонунк ва саривақтии маблағцои буҷети давлатк ва фондцои давлатк
дар бонкцои давлатк ва дигар муассисацои молиявию қарзк;
назорати истифодаи мақсадноки захирацои қарзк ва сармоягузорицои хориҷк, ки аз ҷониби
Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, инчунин аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон бо мувофиқаи
Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ҷалб карда мешаванд;
тацлили камбудицои ошкоргардида дар нишондицандацои тасдиқгардидаи буҷети давлатк ва
фондцои давлатк ва тацияи пешницодцое, ки ба рафъи онцо нигаронида шудаанд;
тафтиш ва тацлили фаъолияти мақомотцое, ки вазифацои назорати молиявии дохилиидоравиро
анҷом медицанд;
назорати фаъолияти молиявию хоҷагидории субъектцои давлатии хоҷагидорк, инчунин таъмини
цифзи маблағцои давлатк ва амволи давлатк аз ҷониби онцо;
ба Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон пешницод намудани иттилоот ва хулосацо оид ба натиҷацои
корцои тацлилию назоратк ва дар бораи иҷрои буҷети давлатии соли сипаришуда, инчунин цисоботи
ҷамъбастии солона оид ба натиҷацои тафтиш ва санҷишцои анҷом додашуда ба Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон.
Моддаи 3. Принсипцои амалк намудани назорати давлатии молиявк
Назорати давлатии молиявк дар асоси принсипцои қонуният, цаққоният, мустақилият ва
ошкорбажнк ба роц монда мешавад.
Назорати давлатии молиявк ба стандартцои корцои назоратию тафтишотие, ки дар амалияи
байналмилалк истифода бурда мешаванд, асос межбад.

БОБИ II. МАҚОМИ НАЗОРАТИ ДАВЛАТИИ МОЛИЯВК ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Моддаи 4. Мақоми назорати давлатии молиявк
Бо мақсади амалк намудани назорати давлатии молиявк аз тарафи Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон мақомоти назорати давлатии молиявк, (минбаъд «Мақоми назорат»), таъсис дода мешавад,
ки он мақоми асосии назорати давлатии молиявк дар Ҷумцурии Тоҷикистон буда, дар назди
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон цисоботдицанда мебошад.
Низомнома, сохтор, теъдод ва фонди пардохти музди мецнати Мақоми назоратро Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.
Ҳангоми баррасии мавод оид ба натиҷаи санҷишу тафтишот, дар ҷаласацои Мақоми назорат
ахборот, цисобот ва тавзецоти роцбарон, шахсони мансабдори вазорату идорацо ва дигар ташкилоту
муассисацои давлатк шунида мешаванд.
Моддаи 5. Намудцои фаъолияти назорати давлатии молиявк
Дар ҷаражни татбиқи вазифацои дар ин Қонун зикргардида ва мутобиқи санадцои меъжрию
цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон фаъолияти санҷишию тафтишотк, тацлилк, иттилоотк ва дигар
намудцои фаъолият анҷом дода шуда, системаи ягонаи назорати давлатии молиявк ба фаъоляти
молиявию хоҷагии субъектцои хоҷагидории давлатй, ташаккул ва иҷрои буҷети давлатк истифодаи
амволи давлатк дар ҷумцурк таъмин карда мешавад, ки он чунин намудцои назоратро пешбинк
менамояд:
- гузаронидани тафтишцои комплекск ва санҷишцои мавзӯк оид ба иҷрои буҷетцои ҷумцуриявк ва
мацаллк, фондцои давлатк, аз ҷумла барои нигоц доштани мақомоти цокимият ва идоракунии давлатии
Ҷумцурии Тоҷикистон, хизматрасонии қарзи дохилк ва хориҷии Ҷумцурии Тоҷикистон, истифодаи
кӯмаки хориҷие, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, ж бо кафолати он гирифта мешавад,
маблағгузории ташкилот ва муассисацои давлатии дар хориҷа амалкунанда, инчунин истифода ва цифзи
амволи давлатк;
- ташкили тафтишцои комплекск ва санҷишцои мавзуии фаъолияти молиявию хоҷагии
субъектцои хоҷагидории давлатк;
- гузаронидани санҷишцои мавзӯк оид ба масъалацои қабул, истифода ва нигоцдории фонди
давлатии металлцои қимматбацо ва сангцои қимматбацо, ки қисми захирацои тиллою асъори давлат
мебошад;
- доир намудани санҷишцо оиди хизматрасонии маблағцои буҷетцои ҷумцуриявк ва мацаллк аз
ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон, бонкцои давлатк ва тиҷоратк;
- гузаронидани санҷишцо оид ба хизматрасонии қарзи давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон аз ҷониби
Бонки миллии Тоҷикистон;
- ба Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон пешницод намудани иттилооти семоца оид ба натиҷацои
фаъолияти назоратк ва тадбирцои нисбати онцо андешидашуда.
Моддаи 6. Ташкил ва банақшагирии фаъолияти назоратк
Фаъолияти назоратк дар асоси нақшацои дусолаи тафтишотии комплекск ва нақшацои солонаи
санҷишцои мавзӯк, ки бинобар зарурати таъмини назорати системавии цамаҷонибаи истифодаи
воситацои давлатк ва амволи давлатк, бо назардошти цамаи самтцои фаъолияти тафтишотк тартиб дода
шудааст, созмон дода мешавад.
Банақшагирк дар асоси меъжрцои техникию иқтисодк, стандартцои назоратк ва тафтишотк,
дастурцои методк анҷом дода мешавад. Нақшаи тафтишот ва санҷишцои мавзӯк аз ҷониби Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.
Чорабиницои назоратии ғайринақшавк бо дастури Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, ж цангоми
дархости мақомоти цифзи цуқуқ аз рӯи парвандацои ҷиноятии оғозгардида дар асоси фармони
роцбарияти Мақоми назорат гузаронида мешаванд.
Санҷиши мавзӯии социбкорони инфиродк ва шахсони цуқуқии ғайридавлатк оид ба
гирифтан, гузаронидан ж истифодаи маблағцои давлатк, фондцои давлатк, қарзцои аз тарафи
Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва ж бо кафолати ӯ ҷалбшаванда аз ҷониби мақомоти назорати
давлатии молиявк мутобиқи талаботи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши
фаъолияти субъектцои хоҷагидор дар Ҷумцурии Тоҷикистон» танцо оид ба цамин маблағцо ба
амал бароварда мешавад. Санҷиши фаъолияти шахсони цуқуқии давлатк бо тартиби
муқаррарнамудаи Қонуни мазкур татбиқ карда мешавад.

БОБИ III. ВАКОЛАТҲОИ МАҚОМИ НАЗОРАТ
Моддаи 7. Доираи татбиқи ваколатцои назоратии мақоми назорат
Барои иҷрои вазифацои ба зиммааш гузошташуда, Мақоми назорат цуқуқ дорад, ки тафтишот ва
санҷишцо доир намояд, инчунин самарабахшии истифодаи маблағцо ва амволи давлатиро дар цамаи
мақомоти давлатк, ташкилоту муассисацо ва корхонацои давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон анҷом дицад.
Ваколатцои назоратк цамчунин нисбати мақомоти цокимияти давлатк дар мацалцо, шахсони воқек
ва цуқуқк, сарфи назар аз шакли моликият, агар онцо маблағцоро аз буҷети давлатк гиранд, ба воситаи
суратцисобцо гузаронанд ж истифода баранд, моликияти давлатиро истифода ж идора намоянд, татбиқ
мегардад.
Тафтишот на зижда аз як бор дар ду сол ва санҷишцои мавзӯк мутобиқи нақшаи солонаи
тасдиқгардида дар мацалли ҷойгиршавии объекти тафтишшаванда дар асоси фармони роцбарияти
Мақоми назорат дар бораи гузаронидани тафтишот ж санҷиш анҷом дода мешавад.
Санҷишцои мавзӯи дигар субъектцои хоҷагидорк, сарфи назар аз шакли моликияташон, дар
қисмати гирифтан, ба воситаи суратцисобцо гузарондан ж истифодаи маблағцои буҷети давлатк аз
ҷониби онцо, иҷрои фармоиши давлатк ва истифодаи амволи давлатк, дар цолатцое гузаронида
мешавад, ки ин санҷишцо бинобар зарурати доир намудани санҷиши мутаққобила аз рӯи далелцои
мушаххас ба мижн омаданд.
Монеа ба фаъолияти кормандони Мақоми назорат дар доираи ваколатцои додашуда,
таъсиррасонк ба онцо бо мақсади қабули қарор ба манфиати ин ж он тараф, амали зуроварк, цамҷунин
тӯцмат ж пацн намудани маълумоти тацрифшуда оид ба иҷрои ӯцдадорицои хизматии онцо тибқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон боиси ба ҷавобгарк кашидан мегарданд.
Моддаи 8. Пешницоди иттилоот бо дархости мақоми назорати давлатии молиявк
Ҳамаи мақоми ҷумцуриявй ва мацаллии цокимияти давлатк ва идоракунии Ҷумцурии Тоҷикистон,
Бонки миллии Тоҷикистон, корхонаю муассиса ва ташкилотцои давлатк, инчунин дигар шахсони воқеию
цуқуқк вазифадоранд вобаста ба дархости Мақоми назорат оид ба тафтишоту санҷишцои
гузаронидаистода иттилооти заруриро пешницод намоянд.
Бонкцои цамаи сатццо вазифадоранд дар хусуси царакати маблағцои пулии давлатк, тавассути
цисобномацои мизоҷон, сарфи назар аз шакли моликияташон, ба Мақоми назорат иттилооти зарурк
пешницод намоянд.
Ҳангоми гузаронидани тафтишоту санҷишцо Мақоми назорат аз корхонацо, муассисацо,
ташкилотцо ва бонкцо тибқи Қонуни мазкур иттилоот ва нусхаи цуҷҷатцоро мегирад. Ҳамаи шахсони
воқек ва цуқуқк вазифадоранд тасдиқи цуҷҷатии амалижти гузаронидашуда, маълумотномацо ва
нусхацои цуҷҷатцоро оид ба ин амалижтцо ва цисобцо, пешницод кунанд.
Рад намудан ва саркашии шахсони мансабдор ва алоцидаи мақомоти дар боло зикргардида,
корхонацо, муассисацо ва ташкилотцо аз пешницоди саривақтии иттилоот ж цуҷҷатцои зарурк бо
дархости Мақоми назорат, цамчунин дидаю дониста пешницод намудани иттилооти бардурӯғ, мутобиқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон боиси ба ҷавобгарк кашидан мегардад.
Моддаи 9. Тафтишцои комплекс ва санҷишхои мавзӯк
Тафтишцои комплекск ва санҷишцои мавзӯк мутобиқи нақшацои тасдиқгардида дар мавқеи
ҷойгиршавии объекти тафтишшаванда анҷом дода мешавад.
Оид ба натиҷацои тафтиш ва санҷишцои гузаронидашуда санад тация мегардад, ки дар он асос,
мақсад, мавзӯъ, объекти тафтишшаванда, номгӯи цуҷҷатцо ва объектцои омухташуда, номгӯи цуҷҷатцои
дастраснагардида, маълумот оид ба норасоицо, зижн ва зарари ошкоршуда, инчунин тавсияцо оид ба
андешидани тадбирцо бацри рафъи камбудицои ошкоргадида дарҷ карда мешаванд.
Роцбари объекти тафтишшаванда дар мӯцлати се рӯз вазифадор аст, ки бо санади тафтиш ж
санҷиш шинос шуда, ба он имзо гузорад. Ҳангоми бо камбудицои ошкоршудаи рафти тафтиш ва санҷиш
розк набудани шахси мансабдори масъул, санад бо зикри мавҷудияти эродцо ва ж эътироз имзо карда
мешавад. Дар сурати аз ҷониби шахси мансабдор рад намудани шиносок бо санад ж имзогузорк ба он,
тафтишкунанда бояд бо зикри сана ва цолатцои рад бо иштироки шоцидон дар санад сабти дахлдор
гузорад.
Ҳангоми гузаронидани тафтиш ж санҷиш шахсони тафтишгар ба фаъолияти амалию хоҷагии
объекти тафтишшаванда набояд дахолат кунанд, инчунин хулосацои худро то анҷоми тафтиш (санҷиш)
ва барасмиятдарории он дар шакли санад (хулоса) ошкор намоянд.

Маълумоте, ки ба тафтишгарон ва шахсони ҷалбшуда дар чаражни тафтиш ва санҷиш дастрас
гардидааст, набояд ба мақсадцои шахси истифода бурда шавад.
Моддаи 10. Тафтиши иҷрои буҷети давлатк ва истифодаи фондцои давлатк
Дар рафти иҷрои буҷети давлатк тафтиш ва тацлили фаъолияти мақомоти андоз, гумрук,
хазинадорк, молиявк, бонкк ва дигар мақомотцои идоракунии давлатк ҷицати аз ҷониби онцо пурра ва
сари вақт таъмин намудани ҷамъоварии воридоти андозк ва ғайриандозк ба буҷет, инчунин назорати
хароҷоти воқеии маблағцои буҷети анҷом дода мешавад. Дар муқоиса бо нишондицандацои
тасдиқгардидаи буҷети давлатк тацлили онцо гузаронида шуда, цангоми ошкор намудани камбудицо,
барои рафъи онцо пешницод ирсол карда мешавад. (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №583).
Инчунин ташаккул ва истифодаи самарабахши маблағцои фондцои давлатк тацти назорат қарор
дода мешавад.
Моддаи 11. Назорати вазъи қарзи давлатии дохилк ва хориҷии Ҷумцурии Тоҷикистон
Назорати вазъи қарзи давлатии дохилк ва хориҷк ба таври зайл анҷом дода мешавад:
идоракунк ва хизматрасонии қарзцои давлатии дохилк ва хориҷии Ҷумцурии Тоҷикистон;
қонуни, мақсаднок ва самарбахш будани истифодаи қарзцои хориҷк, грантцо, кӯмакцои
башардустона ва техникие, ки Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон мегирад, инчунин қарзцое, ки субъектцои
хоҷагидорк бо кафолати давлат мегиранд;
додани қарзцои давлатк ва кафолати давлатк, инчунин ба ихтижри давлатцо ва ташкилотцои
хориҷк беподош додани воситацои давлатк.
Моддаи 12. Назорати хароҷоти маблағцо аз ҷониби намояндагицо ва муассисацое, ки дар
хориҷа фаъолият доранд
Назорати хароҷоти маблағцои давлатк дар ташкилотцо, намояндагицо ва муассисацои давлатие, ки
дар хориҷа амал мекунанд ва аз буҷети давлатк маблағгузорк мегарданд, вобаста ба цаҷм, таркиб,
таъиноти мақсаднок ва мувофиқи матлаб будани хароҷоти онцо, анҷом дода мешавад.
Моддаи 13. Назорати фаъолияти сармоягузорй
Фаъолияти мақомоти цокимияти идоракунк ва субъектцои хоҷагидории давлатк оиди мувофиқи
мақсад истифода гардидани маблағцое, ки барои сармоягузорк ба иқтисодижт, аз ҷумла барои бунжд ва
рушди корхонацои ғайридавлатк пешбинк шудаанд, назорат карда мешавад.
Моддаи 14. Тафтиши воридоти маблағцо ба буҷети давлатк аз ихтижрдорк ва идоракунии
моликияти давлатк ва истифодаи мақсадноки онцо
Тафтиши воридоти маблағцои буҷети давлатк аз фаъолияти зайл бадастовардашуда ва истифодаи
мақсадноки онцо анҷом дода мешавад:
- аз ихтижрдорк ва идоракунии амволи давлатк (аз ҷумла хусусигардонк, фурӯхтан ж иҷораи он),
даромадцо аз дивиденди сацмияцои давлатк;
- аз истифодаи захирацои табий.
Моддаи 15. Назорат дар соцаи фаъолияти бонкк
Фаъолияти бонкцои давлатй ва тиҷоратй дар қисми хизматрасонии маблағцои буҷети давлатк,
фондцои давлатй ва қарзи давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон назорат карда мешавад.
Моддаи 16. Ҳамкорк бо дигар мақомоти назоратии Ҷумцурии Тоҷикистон
Вазоратцои корцои дохилк ва молия, Кумитаи давлатии амнияти миллк, Бонки миллии
Тоҷикистон, Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди
Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва дигар мақомоти давлатк цангоми гузаронидани санҷишу
тафтишот: (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №583).
ба фаъолияти Мақоми назорат мусоидат менамоянд;
бо Мақоми назорат зарурат ва мутобиқи мақсад будани гузаронидани тафтиш ва санҷиши
фаъолияти молиявию хоҷагии субъектцои хоҷагидории давлатиро (ж бо иштироки давлатро) пешакк
мувофиқа мекунанд;
татбиқи вазифацои назоратии худро, ки бо зарурати ташкили гузаронидани санҷиш ва тафтиш
алоқаманданд, бо Мақоми назорат цамоцанг месозанд.

Мақомоти цифзи цуқуқ, ки оид ба маводи тафтиш ва санҷиши ба онцо пешницодшуда
чорабиницои тафтишотк анҷом медицанд, бояд оид ба тадбирцои андешидашуда ба Мақоми назорат
иттилоот пешницод намоянд.
Ҳангоми пешбурди фаъолияти назоратию тафтишотк дар доираи салоцияташ, Мақоми назорат
цуқуқ дорад барои иштирок дар чорабиницои нақшвии худ мақомоти назоратии зикргардида ва
намояндагони онцо, инчунин дар асоси шартнома хадамоти ғайридавлатии аудиторк ва мутахассисони
алоцидаро ҷалб намояд.
Моддаи 17. Пешницодот ва нишондодцои назоратк
Дар бораи натиҷаи чорабиницои назоратии гузаронидашуда ва баррасии маводи тафтишоту
санҷишцо ба мақомоти цокимият ва идоракунии давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон пешницодот ва ба
роцбарони корхонаю муассиса ва ташкилотцои тафтишшаванда ҷицати андешидани тадбирцо оид ба
рафъи камбудицои ошкоргардида, ҷуброни зижни ба давлат расонидашуда ва ҷалби шахсони гунацгор ба
ҷазоцои интизомк ва моддк, нишондодцои хаттк равон карда мешаванд.
Дар сурати ошкор намудани дуздии маблағцо ж молу мулки давлатк, цангоми гузаронидани
тафтиш ж санҷиш, инчунин дигар нишонацои ҷиноят ва суиистифода, дар давоми панҷ рӯзи пас аз
баррасии онцо, маводи тафтиш ж санҷиш ҷицати баррасии минбаъда ва қабули қарор нисбати онцо ба
мақомоти прокуратура ирсол карда мешавад.
Пешницодот ва нишондодцои хаттии назоратк бояд дар мӯцлатцои дар он зикргардида ва ж агар ин
мӯцлатцо зикр нашуда бошанд, дар давоми 20 рӯзи гирифтани онцо барраск гарданд. Ташкилот ва
муассисае, ки нишондодцои хаттк гирифтаанд, бояд оиди тадбирцои андешидашуда ҷицати рафъи
камбудицои дар онцо зикргардида, иттилоот дицанд.
Ҳангоми иҷро накардан ж иҷрои номатлуби пешницодот ва нишондодцои назоратк, дар ин бора
мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорк барои андешидани чорацои дахлдор ба мақомоти
прокуратураи Ҷумцурии Тоҷикистон иттилоот фиристода мешавад.
Бозхонд, ворид намудани тағйирот ва бекор кардани пешницодот ва нишондодцои хаттк аз ҷониби
роцбарияти Мақоми назорат анҷом дода мешавад.
БОБИ IV. ҲУҚУҚ ВА МАСЪУЛИЯТИ КОРМАНДОНИ МАҚОМИ НАЗОРАТ
Моддаи 18. Ҳуқуқ ва ваколатцои кормандон
Кормандон ва шахсони мансабдори Мақоми назорат дар доираи ваколатцои ба онцо додашуда
цуқуқ доранд:
- дар ташкилотцои тафтишшаванда цуҷҷатцои пулк, муцосибавк ва дигар цуҷҷатцои марбут ба
мавзӯи тафтиш, мавҷудияти воқеии маблағцои пулк, коғазцои қимматнок, арзишцои моддк ва
истифодаи дурусти онцоро санҷанд;
- тибқи тартиби муқарраргардида аз мақомоти ҷумцуриявии идоракунк, мақомоти цокимияти
давлатк дар мацалцо (цукуматцо), мақомоти худидораи мацаллк, корхонаю муассисацои давлатк,
инчунин дигар корхонаю муассиса ва ташкилотцое, ки маблағцои давлатк ж амволи давлатиро истифода
мебаранд, маълумоти барои анҷом додани фаъолияташон заруриро дархост намоянд;
- аз шахсони мансабдор, шахсони аз нигоци моддк масъул ва дигар шахсони ташкилотцои
тафтишшаванда оид ба масъалацои дар ҷаражни тафтиш (санҷиш) ба мижн омада, тавзецот, аз ҷумла
тавзецоти хаттк гиранд;
- аз роцбарони ташкилотцои тафтишшаванда гузаронидани бацисобгирии цатмии амволро талаб
намоянд;
- цангоми ошкор намудани далелцои дуздк, суиистифода аз вазифа ва вайрон шудани амвол,
ошкор намудани фиреб, сохтакорк ва ж дигар намудцои суиистифода хазинацо, биноцои хазинадорк,
анборцо, бойгоницо ва дигар ҷойцои заруриро муцр гузоранд, цуҷҷатцои заруриро гиранд ва дар чои
гирифти онцо санади гирифтан, рӯйхат ва нусхаи цуҷҷатцои гирифташударо гузоранд;
- цангоми ошкор намудани хулосацои ғайриобъективк, ки аз ҷониби аудитор ж ташкилоти
аудиторк дода шудааст, оид ба бозхонди литсензияи пешбурди фаъолияти аудитории онцо таклифцо
пешницод намоянд;
- ба мақомоти ҷумцуриявии идоракунк ва мақомоти цокимияти давлатк дар мацаллцо (цукуматцо),
ба роцбарони корхонаю муассиса ва ташкилотцои тафтишшаванда барои андешидани тадбирцо ҷицати
рафъи камбудицои ошкоршуда, ҷуброни зижни ба давлат расонидашуда ва ҷаримабандии шахсони
мансабдоре, ки ба истифодаи ғайримақсадноки маблағцои давлатк роц додаанд, мутобиқи санадцои
меъжрию цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон пешницодот ж нишондодцои хаттк ирсол намоянд.

Бо мақсади ҷуброни зижни ба давлат расонидашуда, ки дар ҷаражни тафтиш ж санҷиши объекти
тафтишшаванда ошкор гардидааст, кормандони Мақоми назорати давлатии молиявк цуқуқ доранд,
тавассути шахсони сеюм (мақоми молиявк, бонк ж дигар муассисаи молиявию қарзк) огоцинома
(фармоиш) ирсол намоянд то корхона, муассиса ва ташкилотро вазифадор созад, ки пардохти
мустақими маблағи дахлдорро дар мӯцлати на дертар аз 30 рӯз пас аз гирифтани огоцинома ба буҷети
дахлдор анҷом дицад.
Роцбарони объектцои тафтишшаванда вазифадоранд барои фаъолияти тафтишгарон, ки тафтиш ж
санҷишро анҷом медицанд, шароити мусоид фароцам оваранд, барои онцо бино, воситацои алоқа ҷудо
кунанд ва иҷрои корцоро вобаста ба коргузорк таъмин намоянд.
Моддаи 19. Масьулияти кормандони Мақоми назорат
Кормандони Мақоми назорат барои вайрон кардани тартиби муқарраргардидаи пешбурди
тафтиш ва санҷиш, ошкор ва пацн намудани натиҷацои тафтиш ва санҷиши гузаронидаашон, инчунин
сирри давлатк, бонкк ва ж сирри дигари қонунан цифзшаванда, ки дар ҷаражни фаъолияташон барои
онцо муайян гардидааст, инчунин суиистифода аз мансаб мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон ҷавобгар мебошанд ҷавобгарии зикргардида нисбат ба цамин кормандон метавонад
цамчунин пас аз қатъи хизмати давлатк низ татбиқ гардад.
Арзу шикоятцо нисбати амалижти ғайриқонунии кормандони Мақоми назорат мутобиқи
қонунгузории амалкунандаи Ҷумцурии Тоҷикистон қабул ва барраск мегарданд.
БОБИ V. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВК
Моддаи 20. Вазъи цуқуқии кормандони Мақоми назорат
Қабул ва аз кор озод намудани кормандони Мақоми назорат дар асоси шартномаи (қарордоди)
мецнатк сурат мегирад.
Кормандони Мақоми назорат дар цолатцои зерин аз вазифа озод карда мешаванд:
а) ба охиррасии мӯцлати шартнома (қарордоди) мецнатк;
б) аризаи шахск дар бораи озод намудан аз кор;
в) расидан ба синну соли ницоии дар хизмати давлатк будан;
г) иҷро накардан ж иҷрои номатлуби ӯцдадорицои хизмати, ва суиистифода аз он;
д) ба қувваи қонунк даромадани цукми суд нисбати онцо;
е) баъди эътибор пайдо намудани қарори суд дар бораи ғайри қобили амал донистани онцо;
ж) гум кардани шацрвандии Ҷумцурии Тоҷикистон;
з) дар дигар цолатцои пешбининамудаи Кодекси мецнати Ҷумцурии Тоҷикистон.
Кормандони Мақоми назорат цуқуқ надоранд:
- ба фаъолияти социбкорк шахсан ж тавассути мижнаравон машғул шаванд, инчунин дар назди
шахсони сеюм оид ба масъалацои вобаста ба фаъолияти хизматии онцо шахси ваколатдор бошанд;
- мустақилона ж тавассути мижнаравон дар идораи субъектцои хоҷагидорк иштирок намоянд.
Кормандони Мақоми назорат наметавонанд ба мақомоти намояндагк интихоб шаванд, ба дигар
фаъолияти музднок, ба истиснои фаъолияти илмиву омузгорк ва эҷодк машғул шаванд.
Моддаи 21. Маблағгузории фаъолияти Мақоми назорат
Маблағцо барои таъмини фаъолияти Мақоми назорат дар буҷети ҷумцуриявк бо сатри алоцида
пешбинк карда мешаванд.
Моддаи 22. Таъминоти моддк ва иҷтимоии кормандони Мақоми назорат
Давлат ҷицати таъминоти моддк ва иҷтимоии кормандони Мақоми назорат чорацои заруриро
меандешад. Маоши вазифавии кормандони Мақоми назорат аз ҷониби Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.
Иловапулицо ба маоши вазифавии кормандон тибқи тартиб ва андозае, ки барои кормандони
Дастгоци иҷроияи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон муайян гардидааст, муқаррар карда мешаванд.
Нисбат ба кормандони Мақоми назорат тартиби хизматрасонии тиббк, санаторию осоишгоцк,
маишк ва нақлижт, ки барои кормандони Дастгоци иҷроияи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон
муқаррар гардидааст, татбиқ карда мешавад.
Моддаи 23. Робитацои байналмилалк

Мақоми назорат бо палатацои бацисобгирк ва назорат, мақомоти назорати давлатии молиявии
кишварцои хориҷк ва иттицодияцои байналмилалии онцо робитацо барқарор намуда, барои цамкорк бо
онцо созишномацо мебандад.
Моддаи 24. Иттилоот оид ба фаъолияти Мақоми назорат
Мақоми назорат дар бораи фаъолияти хеш, ки метавонад нашр гардад, ба воситацои ахбори умум
иттилоот пешницод менамояд.
Мақоми назорат бо дархосги Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба
натиҷаи санҷишцои мушаххаси доиргашта маълумоти пурра пешницод менамояд.
Маводи натиҷацои санҷиш, ки ба цифзи сирри давлатк алоқаманданд, ба Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон пешницод карда мешаванд.
Моддаи 25. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмиаш мавриди амал қарор дода шавад.
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Э. РАҲМОНОВ

ҚАРОРИ
МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Оиди қабул намудани Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
«Дар бораи назорати давлатии молиявк дар Ҷумцурии Тоҷикистон»
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи назорати давлатии молиявк дар Ҷумцурии
Тоҷикистон» қабул карда шавад.
2. Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон:
- ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон дар хусуси ба Қонуни мазкур
мутобиқ гардонидани қонунгузории амалкунанда таклифцо пешницод намояд;
Қарорцои худро ба Қонуни мазкур мутобиқ гардонад.

Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси
Олии Ҷумцурии Тоҷикистон
С.ХАЙРУЛЛОЕВ
ш. Душанбе, 17 апрели соли 2002,
№615

ҚАРОРИ
МАҶЛИСИ МИЛЛИИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Оиди Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи назорати давлатии молиявк дар Ҷумцурии

Тоҷикистон»
Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистонро «Дар
бораи назорати давлатии молиявк дар Ҷумцурии Тоҷикистон» барраск намуда, қарор мекунад:
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи назорати давлатии молиявк дар Ҷумцурии
Тоҷикистон» ҷонибдорк карда шавад.

Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси
Олии Ҷумцурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, 12 ноябри соли 2002,
№ 321

М.УБАЙДУЛЛОЕВ

