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I. Мақаррароти умумӣ
Раёсати моликияти давлатӣ (минбаъд Раёсат) қисми таркибии
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, ба сохтори он Шӯъбаи
хусусигардонӣ ва кор бо мақомоти маҳаллӣ, Шӯъбаи моликияти
давлатӣ, Шӯъбаи кор бо ҷамъиятҳои саҳомӣ ва корхонаҳои муштарак,
Шӯъбаи реструктуризатсия ва муфлисшавии корхонаҳои давлатӣ
шомил мебошанд.
Раёсат дар доираи ваколатҳои аз тарафи Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
додашуда, иҷроиши вазифаҳои вобаста ба ҳолати нигоҳдорӣ ва
самаранок истифодабарии моликияти давлатӣ, амалигардонии
сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ислоҳоти
иқтисодӣ, дар бахши ғайридавлатикунонии моликияти давлатӣ,
афзун намудани даромад аз хусусигардонии амвол ба бӯҷети ҷумҳурӣ,
Нақшаи стратегии хусусигардонии корхонаҳои миёнаю калон ва
реструктуризатсияи субъектҳои монополияи табиӣ ва корхонаҳои
махсусан калон барои солҳои 2003-2007, таҳияи Барномаи
хусуссигардонии моликияти давлатӣ барои солҳои 2008-2010, таъсис
додани ҷамъиятҳои саҳомӣ дар заминаи моликияти давлатӣ, татбиқи
лоиҳаҳои реструктуризатсияи субъектҳои монополияи табиӣ ва
корхонаҳои махсусан калон, таъсиси манбаи маълумотҳо ва феҳрасти
ягонаи моликияти давлатӣ, назорати пардохти маблағҳои
хусусигардонии моликияти давлатӣ, назорати пардохти маблағҳои
хусусигардонии моликияти давлатӣ ва дивидендҳои ба ҳиссаи давлат
тааллукдошта, ҳифзи ҳуқуқи амволии моликияти Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар хориҷи кишвар ва такмили санадҳои меъёрию
ҳуқуқие, ки истифодаи мақсадноки моликияти давлатӣ ва
хусусигардониро ба танзим медароранд, дар амал татбиқ менамояд.
Раёсат дар фаъолияти худ Конститутсияи (Сарқонуни)
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодексҳо, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон,
қарорҳои Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, амру фармонҳои
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарору фармоишҳои Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
санадҳои ҳуқуқии байналмиллалие, ки
Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, Низомномаи
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии

Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин Низомномаи мазкурро дастури амал
қарор медиҳад.
II. Вазифаҳои Раёсат:
Раёсат дар фаъолияташ ваколатҳои зеринро иҷро менамояд:
- назорати холати нигоҳдорӣ ва самаранок истифодабарии
моликияти давлатӣ дар қаламрави кишвар;
- таҳияи лоиҳаҳои қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ
оид ба масъалаҳои моликиятдорӣ;
- иштирок дар таҳия ва амалигардонии барномаҳои ислоҳоти
иқтисодӣ ва ҳамчун намояндаи мақомоти ваколатдори соҳибмулк
ҳимоя намудани манфиатҳои давлат дар баррасии масъалаҳои
моликиятдорӣ;
- татбиқи сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
ғайридавлатикунонӣ ва хусусигардонии моликияти давлатӣ бо
мақсади ташаккули иқтисодиёти гуногунҷабҳа ва ба шакли дигари
моликият табдил додани моликияти давлатӣ;
- роҳбарии фаъолияти шӯъбаҳои Раёсат;
- ҳифзи моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар;
- ҷалби сармоягузориҳо доир ба таъмини иштироки васеи
сармоягузориҳои имконпазир ва раванди хусусигардонии моликияти
давлатӣ;
- амалӣ намудани сиёсати давлатии пешгирии муфлисшавии
корхонаҳои давлатӣ ва татбиқи қонунгузорӣ дар бораи муфлисшавӣ;
- таҳияи Барномаи хусусигардонии моликияти давлатӣ барои
солҳои 2008-2010, лоиҳаҳои инфиродии хусусигардонии субъектҳои
монополияи табиӣ ва корхонаҳои махсусан калон, ки барои
иқтисодиёти ҷумҳурӣ муҳим мебошанд;
- иҷрои корҳои вобаста ба ҳуқуки пешбурди хоҷагидорӣ, ба
идораи оперативӣ супоридани амвол ва аз ихтиёри як мақомот ба
ихтиёри мақомоти дигар гузаронидани он;
- корҳои ҳамоҳангсозӣ бо вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо дар иҷрои вазифаҳои
гузошташуда;
- иштирок дар корҳои вобаста ба таҷдиди сохтор,
азнавташкилдиҳӣ ва барҳамдиҳии корхона ва ташкилотҳои давлатӣ;

- ҷалб намудани ташкилотҳои машваратӣ, аз ҷумла хориҷӣ
барои таҳияи лоиҳаҳо ва барномаҳои хусусигардонӣ бо мақсади
сармоягузорӣ ба иқтидорҳои истеҳсолии корхонаҳо;
- назорати пардохти маблағҳои хусусигардонии моликияти
давлатӣ ва дивидендҳои ҳиссаи саҳмияҳои давлатӣ;
- ба иҷораи консессионӣ супоридан, ба гарав гузоштан ва ба
реҷаи консерватсия гузаронидани моликияти давлатӣ;
- баррасии ҳуҷҷатҳои воситаҳои асосии аз тарафи мақомотҳои
давлатӣ, корхонаю ташкилотҳои ҷумҳурӣ барои аз эътибор соқит
намудан пешниҳод гардида ва ба савдои музоядавӣ пешниҳод
намудан, дар ҳолати мавҷуд будани эҳтимолияти ба фурӯш рафтани
онҳо;
- иштирок дар кори комиссияҳои супоридани моликиятҳои
давлатӣ;
- гузаронидани санҷиши объектҳое, ки ба савдои музоядавӣ
пешниҳод карда мешаванд;
- баррасии ҳуҷҷатҳои вобаста ба хусусигардонии фонди манзили
давлатии дар баланси корхонаю муассисаҳо, идораю ташкилотҳо ва
ҷамъиятҳои саҳомӣ қарордошта;
- баррасии масъалаҳои ба бахшҳои алоҳида ҷудо намудан, бо
мақсади ба савдои музоядавӣ гузоштани амволҳои давлатӣ, дар
доираи тартиби муқарраргардида;
- таъсис додани ҷамъиятҳои саҳомии нав дар заминаи корхонаю
амволҳои давлатӣ;
- таҳияи супоришҳои музоядавӣ оид ба фурӯш баровардани
саҳмияҳои ба давлат тааллуқдоштаи ҷамъиятҳои саҳомӣ;
- тайёр намудани ахборотҳои иттилоотӣ оид ба фурӯши
объектҳои моликияти давлатӣ дар тендерҳо;
- ҳамчун намояндаи мақомоти ваколатдори соҳибмулк иштирок
намудан дар маҷлисҳои умумии саҳмдорони ҷамъиятҳои саҳомӣ ва
Шӯрои директорон, ки ҳиссаи давлат дар сармояи оинномавии онҳо
мавҷуд мебошад;
- муайян намудани ҳиссаи давлат дар фонди оинномавии
корхонаҳои муштараке, ки бо ҷалби сармояи дохилӣ ва хориҷӣ таъсис
дода мешаванд;
- назорати иҷрои шартҳои шартномаҳои хариду-фурӯши
объектҳои моликияти давлатии дар тендерҳои сармоягузорӣ
хусусигардонидашуда;

- амалӣ гардонидани қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
7 ноябри соли №486 «Дар бораи Нақшаи стратегии хусусигардонии
корхонаҳои
миёнаю
калон,
реструктуризатсияи
субъектҳои
монополияи табиӣ ва корхонаҳои махсусан калон барои солҳои 20032007»;
- иштирок дар Комиссияҳои корӣ оид ба таҳияи нақшаҳои
лоиҳаҳои инфиродии реструктуризатсияи субъектҳои монополияҳои
табиӣ ва корхонаҳои махсусан калон;
- омӯзиш ва истифодаи таҷрибаи пешқадами давлатҳои дигар
дар масъалаи реструктуризатсияи субъектҳои монополияҳои табиӣ ва
корхонаҳои махсусан калон;
- ташкили семинар ва машваратҳо дар масъалаи истифодабарӣ
ва хусусигардонии моликияти давлатӣ;
гузаронидани
таҳлили
нишондиҳандаҳои
иқтисодии
субъектҳои монополияҳои табиӣ ва корхонаҳои махсусан калон;
- чораҷӯӣ оид ба ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ бо иштироки
доираи васеи сармоягузорони имконпазир дар татбиқи лоиҳаҳои
инфиродӣ;
- ба муҳокимаи ҳайати мушовараи Кумита пешниҳод намудани
масъалаҳои ба ваколати Раёсат гузошташуда;
- пешниҳоди хулоса ба мақомоту идораҳо, корхонаю
ташкилотҳо, ҷамъиятҳо ва муассисаҳои ҷумҳурӣ оид ба пурра
намудани ҳуҷҷатҳои вобаста ба хусусигардонии моликияти давлатӣ, аз
эътибор соқит намудани воситаҳои асосӣ, таъсис додани ҷамъиятҳои
саҳомии нав, муфлисшавию барҳамдиҳии корхонаҳо ва дастрас
намудани маълумотҳои зарурӣ доир ба назорат ва истифодабарии
моликияти давлатӣ;
- таъмини иҷрои корҳои дигари ба ваколати Раёсат вогузоршуда.
\
III.Ташкили фаъолияти кори Раёсат
Раёсатро сардор роҳбарӣ менамояд, ки он аз ҷониби Раиси
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда
мешавад.
Сардори Раёсат

- фаъолияти Раёсатро роҳбарӣ намуда, барои иҷрои ваколатҳои
аз тарафи Кумита ва Низомномаи мазкур ба зиммаи Раёсат
гузошташуда, масъул мебошад;
- иҷрои вазифаҳои гузошташударо байни шӯъбаҳо тақсим
намуда, онро ба расмият медарорад ва барои баланд бардоштани
масъулияти кормандон дар иҷрои вазифаҳои гузошташуда, мустаҳкам
намудани интизоми меҳнатӣ, ташкили дурусти коргузорӣ, мунтазам
тадбиру чораҳо меандешад;
- иҷрои қарору супоришҳои мақомотҳои болоӣ ва Кумитаро
таъмин менамояд;
- ташкили дурусти коргузориро тибқи Дастурамал, дар
мӯҳлатҳои муайянгардида, дида баромадани мукотибаҳо ва бо сифат
тайёр намудани онҳоро таъмин менамояд;
- ба баррасии ҳайати мушовираи Кумита масъалаҳои вобаста ба
фаъолияти Раёсатро пешниҳод менамояд;
- иҷрои корҳои дигари ба ваколати Раёсат дохилшавандаро
таъмин менамояд.
Сардори Раёсат ҳуқуқ дорад дар бораи ҷобаҷогузории кадрҳо,
ҳавасманд гардонидани онҳо, барои нишондиҳандаҳои баланди
меҳнатӣ, инчунин оид ба вайрон намудани интизоми корӣ ва дигар
кирдору рафтори нодурусте, ки ба фаъолияти Раёсат таъсир
мерасонад, ба роҳбарияти Кумита тавсия ва таклифҳо манзур намояд.
Дар ҳолати дар сафари хизматӣ, рӯхсатии меҳнатӣ ва бо
сабабҳои дигар набудани сардори Раёсат вазифаю ваколатҳои ӯ ба
зиммаи муовини сардори Раёсат гузошта мешавад.
Муовини сардори Раёсат
Ба ваколатҳои муовини сардори Раёсат вазифаҳои зерин дохил
мешавад:
- таъмини иҷрои ваколатҳои Шӯъбаи хусусигардонӣ ва кор бо
мақомотҳои маҳаллӣ;
- назорати фаъолияти Шӯъбаи моликияти давлатӣ;
- шахси масъул дар масъалаҳои ҳифзи моликияти Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар хориҷи кишвар ва баррасии масъалаҳои
моликиятдорӣ дар Комиссияи байниҳукуматӣ;

Дар ҳолати дар сафари хизматӣ, рӯхсатии меҳнатӣ ва бо
сабабҳои дигар набудани сардори Раёсат вазифаҳои ваколатҳои ӯро
иҷро менамояд.

