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Лоица 

 

Бо қарори Ражсати 

Бонки миллии Тоҷикистон 

аз «__»_________с.2018 

тасдиқ шудааст 

 

Тартиб оид ба 

ҷалби агентцои бонкии пардохтк ва амалисозии назорати риояи 

шартцои ҷалби онцо 

 

Тартиб оид ба ҷалби агентцои бонкии пардохтк ва амалисозии 

назорати риояи шартцои ҷалби онцо (минбаъд – Тартиб) мутобиқи 

моддаи 13 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи 

хизматрасоницои пардохтк ва низоми пардохтк» тация шуда, тартиби 

аз ҷониби ташкилотцои қарзк ҷалб гардидани агентцои бонкии 

пардохтиро барои анҷом додани амалижти алоцидаи бонкк, талабот 

ба фаъолияти онцо ва назорати фаъолияти агентцои бонкии 

пардохтиро аз ҷониби ташкилотцои қарзк муқаррар менамояд. 

 

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ  

 

1. Дар Тартиби мазкур мафцумцои асосии зерин истифода 

мешаванд: 

- фаъолияти агентии бонкк – фаъолияти ташкилоти қарзк 

барои анҷом додани амалижтцои алоцидаи бонкк бо роци ҷалб 

намудани агентцои бонкии пардохтк мутобиқи Қонуни Ҷумцурии 

Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасоницои пардохтк ва низоми 

пардохтк»;  

 - шартномаи агентк – шартномае, ки байни ташкилоти қарзк 

ва агенти бонкии пардохтк бо мақсади аз номи ташкилоти қарзк 

анҷом додани амалижти алоцидаи бонкие, ки Қонуни Ҷумцурии 

Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасоницои пардохтк ва низоми 

пардохтк» муқаррар намудааст, баста шудааст;  

- шартномаи субагентк - шартномае, ки байни агенти бонкии 

пардохтк ва субагенти бонкии пардохтк бо мақсади аз номи 

ташкилоти қарзк анҷом додани амалижти алоцидаи бонкие, ки 
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Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасоницои 

пардохтк ва низоми пардохтк» муаяйн кардааст, баста шудааст; 

- муштарк – шахси воқеие, ки ба ӯ аз ҷониби агенти (субагенти) 

бонкии пардохтк навъцои алоцидаи хизматрасоницои пардохтк аз 

номи ташкилоти қарзк пешницод мегардад;  

- мушаххаскунии  муштарк – тартиби гирифтани маълумоти 

мушаххаскунанда аз муштарк бо роци аз ҷониби ӯ пешницод 

намудани цуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият ж мушаххасоти инфиродк 

ва ягонаи дар низоми иттилоотк бақайдгирифташуда, ки барои 

мушаххас кардани муштарк имкон медицад; 

- суратцисоби махсуси бонкк – суратцисобе, ки аз ҷониби 

агенти бонкии пардохтк дар ташкилоти қарзк барои ба 

суратцисобцои бонкк пурра гузаронидани маблағцои нақдк аз 

шахсони воқек гирифташуда, аз суратцисоб хориҷ ва ба он ворид 

кардани маблағцо кушода шудааст; 

- цақгузории кафолатнок – маблағцои пулие, ки таъминоти 

цисоббаробаркуницо аз рӯи пардохтцо буда, аз ҷониби агенти бонкии 

пардохтк ба суратцисоби махсуси бонкк дар ташкилоти қарзк 

гузаронида шудаанд; 

- овердрафт – қарзи кӯтоцмуддате, ки аз ҷониби ташкилоти 

қарзк ба агенти бонкии пардохтк дар цудуди маблағ ва шартцои дар 

шартномаи агентк дарҷгардида пешницод карда мешавад; 

 

БОБИ 2. ТАЛАБОТ БА ТАШКИЛОТИ ҚАРЗӢ ЦАНГОМИ АНҶОМ 

ДОДАНИ ФАЪОЛИЯТИ АГЕНТИИ БОНКӢ  

 

 2. Ташкилоти қарзк бояд стратегияи татбиқи фаъолияти агентии 

бонкиро тация ва тасдиқ карда, назорати босамари раванди 

пешницоди хизматрасониро тавассути агентцои (субагентцои) бонкии 

пардохтк таъмин намояд.  

3. Барои татбиқи фаъолияти агентии бонкк ба ташкилоти қарзк 

зарур аст: 

- санадцои меъжрии дохилиеро, ки тартиб, шартцои ҷалб ва 

фаъолият кардани агентцои бонкии пардохтк, аз он ҷумла қоидацои 

пешницоди хизматрасоницои пардохтиро тавассути агентцои 

(субагентцои) бонкии пардохтк тация ва тасдиқ намояд; 
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- ба сижсати амнияти иттилоотк ва идорасозии хавфцо вобаста ба 

фаъолияти агентцои бонкии пардохтк тағйиру иловацо ворид намояд; 

- тартиби гузаронидани санҷишцои мунтазами мониторингк ва 

назоратии фаъолияти агентцои (субагентцои) бонкии пардохтиро  

муқаррар намояд. 

4. Ташкилоти қарзк бояд номгӯи хизматрасоницои пардохтиро, 

ки агентцои (субагентцои) бонкии пардохтк мутобиқи Қонуни 

Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасоницои пардохтк ва 

низоми пардохтк» пешницод мекунанд, муайян намояд.  

5. Ташкилоти қарзк тарофацои хизматрасоницои пардохтиро, ки 

агенти (субагенти) бонкии пардохтк пешницод мекунад, муқаррар 

менамояд. 

6. Ташкилоти қарзк бояд талаботи Қонуни Ҷумцурии 

Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци ҷиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацн кардани силоци 

қатли ом»-ро дар доираи фаъолияти агентии бонкк риоя ва иҷро 

намояд. 

7. Ташкилоти қарзк уцдадор аст цамаи иттилооти аз агенти 

бонкии пардохтк гирифтаро махфк нигоц дошта, дар асоси дархост 

маълумоти заруриро ба Бонки миллии Тоҷикистон пешницод намояд. 

8. Ташкилоти қарзк цангоми ба роц мондани фаъолияти агентии 

бонкк уцдадор аст мунтазам амалцои зеринро анҷом дицад: 

- санҷиши цолати (статуси) цуқуқии агенти (субагенти) бонкии 

пардохтк; 

- санҷиши суроға ва ж макони ҷойгиршавии агенти (субагенти) 

бонкии пардохтк; 

- санҷиш ҷицати бо ташкилоти қарзк надоштани робита ва 

муносибате, ки метавонад садди роци фаъолияти агентии бонкк 

гардад; 

- санҷиши мутобиқати имкониятцои агенти (субагенти) бонкии 

пардохтк ба талаботи фаъолияти агентии бонкк. 

9. Ташкилоти қарзк тибқи стратегияи қабулкардаи худ ҷицати 

татбиқи фаъолияти агентии бонкк метавонад тадбирцои иловагиеро, 

ки барои коциш додани хавфцо цангоми анҷом додани фаъолияти 

агентии бонкк зарур мешуморад, андешад. 
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10. Ҳангоми аз ҷониби ташкилоти қарзк дар давоми шаш моц 

риоя накардани меъжрцои мақбули муқарраркардаи Бонки миллии 

Тоҷикистон анҷом додани фаъолияти агентии бонкк ба ташкилоти 

қарзк манъ карда мешавад. 

11. Агенти бонкии пардохтк барои пешницоди хизматрасонии 

пардохтк метавонад бо якчанд ташкилотцои қарзк Шартномаи агентк 

бандад. 

12. Имкониятцои агенти бонкии пардохтк барои пешницоди 

хизматрасонии якчанд ташкилоти қарзк бояд аз тарафи ташкилоти 

қарзк дар рафти баррасии дархости он бацо дода шавад. 

 

БОБИ 3. УСУЛЦОИ БАЦОДИЦӢ ВА ТАРТИБИ ИНТИХОБИ 

АГЕНТИ БОНКИИ ПАРДОХТӢ АЗ ТАРАФИ ТАШКИЛОТИ ҚАРЗӢ 

 

13. Ташкилоти қарзк цангоми интихоби агенти бонкии пардохтк 

бояд цолатцои зеринро ба инобат гирад:  

- тацкимии фаъолияти тиҷоратк дар давоми 12 (дувоздац) моци 

охир то лацзаи интихоби агенти бонкии пардохтк аз ҷониби 

ташкилоти қарзк; 

- қарзгирандаи беэътимод набудани агенти бонкии пардохтк дар 

назди ягон ташкилоти қарзк дар давоми 12 (дувоздац) моци охир то 

таърихи имзо шудани Шартномаи агентк; 

- доштани инфрасохтори дахлдор ва захирацои кадрк барои 

пешницоди хизматрасонк дар доираи фаъолияти агентии бонкк; 

- ҷойгиршавии қулайи макони фаъолияти агенти бонкии 

пардохтк аз нигоци хизматрасонк ба муштарижн. 

14. Шахси цуқуқк ж социбкори инфиродк барои анҷом додани 

фаъолият цамчун агенти бонкии пардохтк ба ташкилоти қарзк бояд 

цуҷҷатцо ва маълумоти зеринро пешницод кунад: 

- цуҷҷатцои таъсисии шахси цуқуқк ж цуҷҷати бақайдгирии 

социбкори инфиродк; 

- беруннавис аз фецристи бақайдгирии шахсони цуқуқк ж 

социбкори инфиродк; 

- тавсифи фаъолияти тиҷоратие, ки шахсони мазкур дар давоми 

дувоздац моци охир анҷом додаанд; 

- суроғаи цуқуқк ва воқеии шахси цуқуқк ж социбкори инфиродк, 

рақами телефонцо ва реҷаи корк. 
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15. Ташкилоти қарзк бояд дурустк ва мутобиқати иттилооте, ки 

аз шахси цуқуқк ж социбкори инфиродк ва ж аз кормандони ба 

фаъолияти агентии бонкк ҷалбшудаи он гирифта шудааст, санҷад. 

16. Ташкилоти қарзк дар санадцои меъжрии дохилии худ бояд 

талаботи цадди ақалро барои расмижти интихоби агенти (субагенти) 

бонкии пардохтк муқаррар намояд.  

17. Ташкилоти ғайритиҷоратк,  муассисаи таълимк ж дигар 

ташкилоте, ки мутобиқи қонунгузорк ба он барои анҷом додани 

фаъолияти тиҷоратк иҷозат дода нашудааст, ба фаъолияти агентии 

бонкк ҷалб карда намешавад.  

18. Шахси роцбарикунандаи шахси цуқуқк ж социбкори 

инфиродк, ки барои содир кардани қонуншикании молиявк, қаллобк 

ж цар гуна дигар қонуншикании молиявк доғи судк доранд, чунин 

шахси цуқуқк ж социбкори инфиродк агенти (субагенти) бонкии 

пардохтк интихоб шуда наметавонад.  

 

БОБИ 4. ТАЛАБОТ БА МУЦТАВОИ ШАРТНОМАИ 

АГЕНТӢ/СУБАГЕНТӢ 

 

19. Дар Шартномаи агентк/субагентк, бояд маълумоти зерин 

пешбинк карда шаванд: 

- номгӯи хизматрасоницои пардохтк, ки аз ҷониби агенти 

(субагенти) бонкии пардохтк пешницод мешаванд ва мацдудиятцо оид 

ба онцо; 

- тарзи пешницоди хизматрасоницои пардохтк, аз ҷумла 

тавассути воситацои электронии пардохтк ва дастраск ба онцо (ба 

воситаи шабакаи Интернет, хатцои коммутатсионк ва дигар хатцои 

муоширатк, бо истифодаи алоқаи мобилк, компютери фардк ва ж 

дигар таҷцизот); 

- тарофа ва цаққи хизмати агенти (субагенти) бонкии пардохтк; 

- тартиб, муцлат ва шакли пешницоди цисоботи агенти бонкии 

пардохтк ба ташкилоти қарзк оид ба амалижтцои муштарижн; 

- расмижти бехатарк, аз ҷумла тартиби мушаххаскунии муштарк; 

- муқаррарот дар бораи масъулияти ташкилоти қарзк дар назди 

муштарижн, инчунин цуқуқу уцдадорицои ташкилоти қарзк ва агенти 

бонкии пардохтк, масъулияти ташкилоти қарзк ва агенти (субагенти) 

бонкии пардохтк барои иҷро накардан ж ба таври матлуб иҷро 



6 

 

накардани уцдадорицое, ки цангоми анҷом додани хизматрасоницои 

пардохтк ба вуҷуд меоянд; 

- муқаррарот дар бораи чорацои коциш додани хавфцо, аз ҷумла 

мацдуд кардани амалижтцои муштарижн, идорасозии маблағцои 

нақдк, бехатарии мацалли фаъолияти агенти (субагенти) бонкии 

пардохтк ва ғайра; 

- муқаррарот дар бораи он, ки цамаи иттилоот ж маълумоте, ки 

агенти (субагенти) бонкии пардохтк дар доираи фаъолияти агентии 

бонкк ҷамъоварк менамояд, моликияти ташкилоти қарзк дониста 

шуда махфк нигоц дошта мешавад. Агенти (субагенти) бонкии 

пардохтк бояд цифзу нигоцдории цамаи қайдцои дахлдор, 

маълумотцо, цуҷҷату файлцоро таъмин намуда, усулцои таъмини 

махфияти маълумоти муштарижнро муайян намояд; 

- муқаррарот дар бораи он, ки кормандони агенти (субагенти) 

бонкии пардохтк цамчун кормандони ташкилоти қарзк дониста 

намешаванд ва цуқуқу уцдадорицои ин кормандон бояд байни 

ташкилоти қарзк ва агенти (субагенти) бонкии пардохтк мувофиқа 

карда шавад; 

- тарзцои цалли ихтилофоте, ки цангоми аз ҷониби агенти 

(субагенти) бонкии пардохтк пешницод карда шудани хизматрасонии 

пардохтк ба мижн меояд; 

- рақами телефонцо барои тамос, нишонк ва тартиби коре, ки 

дар давоми он агенти (субагенти) бонкии пардохтк метавонад 

хизматрасонии пардохтк пешницод намояд. 

20. Ташкилоти қарзк ва агенти (субагенти) бонкии пардохтк 

метавонад дар Шартномаи агентк/субагентк иловатан дигар шартцоро 

пешбинк намояд.  

21. Ташкилоти қарзк барои цамаи амалцо ж иштибоццои агенти 

(субагенти) бонкии пардохтк, новобаста аз шартцое, ки дар 

Шартномаи агентк/субагентк пешбинк шудаанд, масъулият ба зимма 

дорад, агар онцо ба фаъолияти агентии бонкк ж масъалацои марбут ба 

он дахл дошта бошанд. 

22. Ҳангоми бастани Шартномаи агентк ташкилоти қарзк ба 

агенти бонкии пардохтк қоида, тартиб ва шартцои пешницоди 

хизматрасоницои пардохтиро пешницод мекунад. 

23. Ҳангоми бастани Шартномаи агентк ташкилоти қарзк 

андозаи цақгузории кафолатнокро, ки таъминоти цисоббаробаркунк 
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аз рӯи амалижтцои агенти бонкии пардохтк мебошад, муайян 

мекунад. Маблағи цақгузории кафолатнок аз ҷониби агенти бонкии 

пардохтк ба суратцисоби махсуси бонкк, ки он дар ташкилоти қарзк 

кушодааст, гузаронида мешавад. Бо мувофиқаи байни ташкилоти 

қарзк ва агенти бонкии пардохтк суратцисоби мазкур имкон дорад аз 

тарафи ташкилоти қарзк ба андозаи меъжри (лимити) 

мувофиқакардаи тарафцо банд карда (блок) шавад. Ҳамчунин, 

ташкилоти қарзк метавонад ба агенти бонкии пардохтк дар цолати 

норасоии маблағ дар суратцисоби махсуси бонкии ӯ барои таъмини 

цисоббаробаркунк овердрафт пешницод намояд. 

 

БОБИ 5. НАШРИ НОМГӮИ АГЕНТЦОИ (СУБАГЕНТЦОИ) БОНКИИ 

ПАРДОХТӢ ВА НИШОНИИ ОНЦО 

 

24. Ташкилоти қарзие, ки бо роци ҷалби агентцои (субагентцои) 

бонкии пардохтк хизматрасоницои пардохтиро пешницод менамояд, 

бояд рӯйхати агентцои (субагентцои) бонкии пардохтиро мутобиқи 

Замимацои №1 ва №2 ба Тартиби мазкур пеш барад. 

25. Ташкилоти қарзк бо дархости шахсони воқек ӯцдадор аст, ки 

рӯйхати агентцои (субагентцои) бонкии пардохтии худро пешницод 

намояд. Рӯйхати агентцо (субагентцо) бояд ба иттилооте, ки ба Бонки 

миллии Тоҷикистон пешницод мегардад, мутобиқат намояд.  

26. Агенти (субагенти) бонкии пардохтк наметавонад макони 

ҷойгиршавиашро дар доираи фаъолияти агентии бонкк бе огоции 

пешакии ташкилоти қарзк иваз намояд, ба дигарон дицад ж бандад. 

27. Огоцинома дар бораи иваз кардан, ба дигарон додан ж бастани 

макони ҷойгиршавии агенти (субагенти) бонкии пардохтк бояд на 

дертар аз 30 (ск) рӯз пеш аз рӯзи анҷом додани ин амал ба ташкилоти 

қарзк пешницод гардад. 

 

БОБИ 6. НАЗОРАТИ ТАШКИЛОТИ ҚАРЗӢ ДАР ДОИРАИ 

ФАЪОЛИЯТИ АГЕНТИИ БОНКӢ 

 

28. Ташкилоти қарзк уцдадор аст фаъолияти агентцои 

(субагентцои) бонкии пардохтиро назорат намуда, механизмцои 

дахлдори аз тарафи онцо риоя шудани талаботи амалкунандаро 

таъмин намояд. Ташкилоти қарзк бояд зижд кардани доираи 
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вазифацои воцидцои аудити дохилк ва/ж назорати дохилиро барои 

бацо додани хавфцои ба фаъолияти агентии бонкк хосбуда таъмин 

намояд ва таъминоти кадрии ин воцидцоро бо мутахассисони 

баландихтисос кафолат дицад. Назорат бояд инцоро дар бар гирад: 

- бацо додани мутобиқати механизмцои назорат, ки бо ҷалби 

аудиторцои дохилию берунк тавассути гузаронидани аудитцои 

мунтазам амалк мегардад; 

- риоя намудани тартиби цифзи мацзани маълумот, низомцои 

иттилоотк ва коммуникатсионк; 

- таъмини агентцои (субагентцои) бонкии пардохтк бо маводи 

дастурк ва цуҷҷатцо оид ба идорасозии хавфцо цангоми пешницоди 

хизматрасонии пардохтк; 

- санҷиши фаъолияти агентии бонкк дар асоси бацодиции 

хавфцо бо мақсади риояи қоидацо, муқаррарот ва дастурцои 

амалижтк; 

- ба кормандони воцидцои дахлдор омӯхтани цамаи равандцои 

асоск ва малакацое, ки цангоми амалк кардани фаъолияти агентии 

бонкк зарур мебошанд. 

29. Ташкилоти қарзк бояд барои цамгироии таъминоти 

барномавии фаъолияти агентии бонкк бо низоми асосии 

автоматишудаи бонкк ҷицати таъмини равиши идорасозии хавфцо аз 

рӯи цамаи намудцои фаъолияти бонкк чорацо андешад. 

30. Ташкилоти қарзк бояд агентцои (субагентцои) бонкии 

пардохтиро барои дуруст анҷом додани амалижт ва пешницоди 

хизматрасоницои мувофиқашудаи пардохт, аз ҷумла, омӯзиши 

марбут ба дуруст мушаххас кардани муштарижн, қоидацои 

хизматрасонк ба муштарижн ва таъмини махфияти иттилоот омода 

намояд. 

 

БОБИ 7. МАЦДУДИЯТЦО ДАР ФАЪОЛИЯТИ АГЕНТИ 

(СУБАГЕНТИ) БОНКИИ ПАРДОХТӢ 

 

31. Ба агенти (субагенти) бонкии пардохтк манъ аст: 

- анҷом додани цама гуна амалижт цангоми набудани алоқа бо 

низоми иттилоотии ташкилоти қарзк; 

- иҷрои амалижтцое, ки доир ба онцо додани чеки хазина ж 

тасдиқномаи амалижт дар шакли пажмаки электронк ғайриимкон аст; 
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- аз муштарк гирифтани маблағи иловагие, ки аз тарофацои 

муқарраркардаи ташкилоти қарзк зижд мебошад; 

- пешницоди хизматрасонии пардохтие, ки дар Шартномаи 

агентк/субагентк пешбинк карда нашудааст; 

- анҷом додани амалижт бо асъор; 

- анҷом додани амалижт тацти роцбарии корманд ж шахси 

вобастаи ташкилоти қарзк; 

- дар асоси шартнома ҷалб намудани дигар шахсон барои анҷом 

додани фаъолияти агентии бонкк, ба истиснои цолатцои ҷалби 

субагентцои бонкии пардохтк.  

32. Ташкилоти қарзк аз рӯи хизматрасоницои пардохтие, ки 

агенти (субагенти) бонкии пардохтк пешницод менамояд, бояд 

мацдудият муқаррар намояд. Доираи мацдудиятцо метавонанд 

миқдор ва цаҷми амалижт, инчунин дигар мацдудиятцое, ки 

ташкилоти қарзк зарур мешуморад, дар бар гиранд. 

33. Ҳангоми муқаррар намудани мацдудият бояд цаҷми пули 

нақдие, ки агенти (субагенти) бонкии пардохтк цамлу нақл менамояд, 

инчунин хавфцои марбут ба мацалли ҷойгиршавии агенти (субагенти) 

бонкии пардохтк цангоми анҷом додани фаъолияти агентии бонкк ба 

назар гирифта шаванд. 

 

БОБИ 8. ТАЛАБОТИ ЦАДДИ АҚАЛ БА МАҶМӮИ 

ТАҶЦИЗОТУ БАРНОМАВИИ ТАШКИЛОТИ ҚАРЗӢ ДАР ДОИРАИ 

ФАЪОЛИЯТИ АГЕНТИИ БОНКӢ 

 

 34. Ташкилоти қарзк бояд аз технологияцое истифода барад, ки 

ба таври фаврк анҷом додани пардохтро ба суратцисоби гирандаи 

ницоии маблағцои пулк кафолат дицад. 

35. Ташкилоти қарзк бояд кафолат дицад, ки: 

-цамаи амалижт дар доираи фаъолияти агентии бонкк дар реҷаи 

мустақим (вақти воқек) иҷро карда мешавад; 

- низомцои иттилоотк ва таҷцизоте, ки агентцои (субагентцои) 

бонкии пардохтк истифода мебаранд, бевосита бо низоми 

автоматишудаи бонкии ташкилоти қарзк пайваст аст; 

- цар як амалижти агенти (субагенти) бонкии пардохтк дар 

низоми автоматишудаи бонкии ташкилоти қарзк дарҷ мегардад; 
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- тасдиқномаи амалижти иҷрошуда дар намуди чеки хазина ж дар 

шакли пажмаки электронк дода мешавад; 

- дар сурати зижд шудани меъжри (лимити) царрӯза ж аз тарафи 

агенти (субагенти) бонкии пардохтк иҷро шудани амалижти беиҷозат 

ба тарзи автоматк амалижт рад карда мешавад; 

- китоби бақайдгирии амалижтцо ва цолатцои ғайричашмдошт 

пеш бурда мешавад; 

- цамаи маълумот дар бораи амалижтцое, ки тавассути агентцои 

(субагентцои) бонкии пардохтк анҷом дода шудаанд, дар муддати на 

кам аз панҷ сол нигоц дошта мешавад. 

36. Ташкилоти қарзк бояд барои коциш додани хавфцое, ки аз 

ҷорк кардан ва истифода бурдани низоми итттилоотк ба мижн 

меоянд, чорацои дахлдор андешад.  

37. Агенти (субагенти) бонкии пардохтк барои дарҷ намудани 

цамаи амалижт ва транзаксияцо дар низомцои иттилоотии ташкилоти 

қарзк, ки цангоми пешницоди хизматрасоницои пардохтк истифода 

мешаванд, масъулият ба зимма дорад. Ташкилоти қарзк дар цолатцои 

аз тарафи агенти (субагенти) бонкии пардохтк иҷро накардани 

уцдадорицои дар банди мазкур зикршуда  бояд чорацо пешбинк 

намояд. 

 

БОБИ 9. ТАЛАБОТ ДОИР БА МУҚОВИМАТ БА 

ҚОНУНИГАРДОНИИ (РАСМИКУНОНИИ) ДАРОМАДЦОИ БО 

РОЦИ ҶИНОЯТ БАДАСТОВАРДА ВА МАБЛАҒГУЗОРИИ 

ТЕРРОРИЗМВА МАБЛАҒГУЗОРИИ ПАЦНКУНИИ СИЛОЦИ 

ҚАТЛИ ОМ 

 

38. Ташкилоти қарзк бояд талаботи санадцои меъжрии цуқуқии 

марбут ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои 

бо роци ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци қатли омро ба агенти (субагенти) 

бонкии пардохтии худ омӯзонад ва кафолат дицад, ки: 

- шахсияти муштарк цангоми иҷрои амалижте, ки тасдиқи 

шахсиятро тақозо менамояд, мутобиқи қоидацои ба цамагон маъмули 

«муштарии худро бидон», аз ҷумла истифодаи ақаллан ду критерия 

тасдиқ карда мешавад: санҷида баромадани номи муштарк, рақами 
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мушаххаси инфиродк (ПИН), гузарвожа, корти пардохтии бонкк, 

коди махфк ж хабари махфк; 

- агенти бонкии пардохтк дар бораи цама гуна амалижти 

шубцаноке, ки ба вай маълум шудааст, фавран ба ташкилоти қарзк 

хабар медицад; 

- агенти бонкии пардохтк фаъолияти худро дар доираи 

мацдудиятцои амалижтие, ки ташкилоти қарзк ва цамин Тартиб 

муқаррар кардаанд, анҷом медицад. 

 

БОБИ 10. ТАЛАБОТ БА ЦИМОЯИ ЦУҚУҚЦОИ 

ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН 

 

39. Ташкилоти қарзк бояд дастрасии иттилоотеро, ки ба 

муштарк барои мушаххас кардани агенти (субагенти) бонкии 

пардохтк имкон медицад, таъмин намояд. 

40. Агенти (субагенти) бонкии пардохтк уцдадор аст ба 

муштарижн доир ба цамаи амалижтцое, ки ба воситаи вай анҷом дода 

шудаанд, чеки хазина дицад. Бо розигии муштарк иҷозат дода 

мешавад, ки чеки хазина дар шакли электронк дода шавад. 

41. Ташкилоти қарзк бояд хати алоқаро бо рақамцои телефонии 

алоцида (марказцои тамос) барои қабули арзу шикоятцои муштарижн 

таъмин намояд. Муштарижн метавонанд ин рақамцои телефониро 

барои гирифтани иттилоот оид ба агенти (субагенти) бонкии 

пардохтк, макони ҷойгиршавии он ва салоциятнокии фаъолияти 

агентии бонкии вай истифода намоянд.  

42. Ташкилоти қарзк бояд тартиби баррасии шикоятцоро 

таъмин намуда, дар ин бора ба муштарижни худ хабар дицад. 

43. Ҳама арзу шикоятцои муштарижн бояд мутобиқи тартиб ва 

муцлати муқаррарнамудаи қонунгузорк дар давоми на зижда аз 30 (ск) 

рӯз аз рӯзи муроҷиат ж пешницоди шикоятнома ба ташкилоти қарзк 

барраск карда шаванд. Ташкилоти қарзк бояд сабтцоро оид ба цамаи 

арзу шикояти муштарижн ва чорацои андешидааш оид ба цалли 

шикоятцои мазкур мацфуз нигоц дорад.  

44. Ташкилоти қарзк дар доираи фаъолияти агентии бонкк бояд 

аз низомцое истифода барад, ки дар онцо цифзу махфияти иттилоот 

дар бораи муштарижн таъмин карда мешавад. 
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БОБИ 11. ИФШОИ МАЪЛУМОТ БОРАИ МУШТАРИЖН 

 

 45. Агенти (субагенти) бонкии пардохтк уцдадор аст дар цар як 

ҷойи гузаронидани амалижт маълумотеро, ки дар қисми 10 моддаи 13 

Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасоницои 

пардохтк ва низоми пардохтк» муайян шудааст, инчунин номгӯи 

хизматрасоницои пардохтиро дар ҷойи барои муштарижн наможн ба 

маъраз гузорад.  

46. Агенти (субагенти) бонкии пардохтк уцдадор аст бо дархости 

муштарк ба ӯ нусхаи Шартномаи агентк/субагентиро барои шиносок 

пешницод намояд.  

 

БОБИ 12. УЦДАДОРИЦОИ ТАШКИЛОТИ ҚАРЗӢ ДАР 

ДОИРАИ НАЗОРАТ АЗ РӮИ ФАЪОЛИЯТИ АГЕНТИИ БОНКӢ АЗ 

ТАРАФИ БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 

 

47. Бонки миллии Тоҷикистон дар доираи назорати 

ташкилотцои қарзк фаъолияти агентии бонкии ташкилоти қарзиро, 

аз ҷумла риоя шудани талаботи Тартиби мазкурро назорат менамояд.  

48. Бонки миллии Тоҷикистон цангоми пайдоиши зарурат ж дар 

ҷавоб ба дархосту шикоятцои муштарижн метавонад санҷишцои 

бозраск ва боздиди макони ҷойгиршавии цар як агенти (субагенти) 

бонкии пардохтиро амалк намояд.  

49. Бонки миллии Тоҷикистон цангоми гузаронидани санҷиши 

бозраск дар мацалли ҷойгиршавии агенти (субагенти) бонкии 

пардохтк цуқуқ дорад санҷиш гузаронад ва ба низомцои дохилии 

итттилоотк, цуҷҷатцо ва цисоботцои марбут ба фаъолияти агентии 

бонкк дастраск дошта бошад.  

50. Ташкилоти қарзк цар семоца на дертар аз санаи 10-уми моце, 

ки баъд аз семоцаи цисоботк меояд, бояд доир ба амалижтцои 

гузаронидаи агентцои (субагентцои) бонкии пардохтк мутобиқи 

Замимаи №3 Тартиби мазкур ва оид ба цодисацои/далелцои 

қоидавайронкунк ж қаллобии агентцои (субагентцои) бонкии пардохтк 

цангоми пешницоди хизматрасоницои пардохтк ва чорацои 

андешидашуда ҷицати бартараф кардани онцо мутобиқи Замимаи №4 

Тартиби мазкур ба Бонки миллии Тоҷикистон мунтазам цисобот 

пешницод намояд.  
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51. Ташкилоти қарзк уцдадор аст бо дархости Бонки миллии 

Тоҷикистон дар бораи фаъолияти агентцои (субагентцои) бонкии 

пардохтк ва амалижтцои муштарижн бо мақсади арзжбк ва 

мониторинги хизматрасоницои молиявк маълумот пешницод намояд. 

52. Ташкилоти қарзк фаъолияти агентцои (субагентцои) 

пардохти худро назорат карда, барои фаъолияти онцо мутобиқи 

талаботи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци ҷиноят 

бадастоварда ва маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацн 

кардани силоци қатли ом» масъулият ба зимма доранд.  

 

БОБИ 13. НАЗОРАТИ ФАЪОЛИЯТИ АГЕНТЦОИ 

(СУБАГЕНТЦОИ) БОНКИИ ПАРДОХТӢ 

 

53. Ташкилоти қарзк барои мониторинг ва назорат кардани 

фаъолияти агентцои (субагентцои) бонкии пардохтии худ масъулият 

ба зимма дорад. 

54. Ташкилоти қарзк бояд самаранокии риоя шудани меъжрцои 

(лимитцои) дар Тартиби мазкур муқарраршударо мониторинг карда, 

дар доираи талаботцои санадцои меъжрии дохилии худ чорацои 

назоратиро муайян намояд.  

55. Ташкилоти қарзк оид ба назорат кардани хавфцои амалижтк, 

аз ҷумла мавҷудияти шартцо дар Шартномаи агентк/субагентк, ки 

масъулияти агентцои (субагентцои) бонкии пардохтиро пешбинк 

мекунанд, бояд чорацо андешад. 

56. Ташкилоти қарзк бо роци боздиди макони ҷойгиршавии 

фаъолияти агенти (субагенти) бонкии пардохтк ҷицати мутобиқи 

талаботи санадцои меъжрии цуқуқк, дастурамалцо ва шартномаи 

агентк/субагентк амал кардани агентцои (субагентцои) бонкии 

пардохтк бояд чорацои зарурк андешад. 
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  Замимаи №1 ба Тартиб оид ба ҷалби агентцои 

бонкии пардохтк ва амалисозии назорати риояи 

шартцои ҷалби онцо 

 

_____________________________________________ 

Номгӯи ташкилоти қарзк 

Ба «____» _____________ 20__ сол 

 

Номгӯи агентцои бонкии пардохтк 

 
№ Номи агенти 

бонкии пардохтк 

(АБП) 

Мушаххасоти 

Шартномаи 

агентк 

(№ ва сана) 

Шацодатнома 

/патент 

бақайдгирии 

давлатк 

( № ва сана) 

РМА 
Суроғаи 

цуқуқии АБП 

Руйхати субагентцои 

бонкии пардохтии 

ҷалбшуда (Номгуй, № 

ва санаи Шартномаи 

субагентк, суроға) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Роцбар:________________________________________________  

 (вазифа)(имзо)(ному насаб)  

 

Ҷои муцр 

Сана 
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  Замимаи №2 ба Тартиб оид ба ҷалби агентцои 

бонкии пардохтк ва амалисозии назорати риояи 

шартцои ҷалби онцо 

 

_____________________________________________ 

Номгӯи агенти бонкии пардохтк 

Ба «____» _____________ 20__ сол 

 

Номгӯи субагентцои бонкии пардохтк 

 
№ Номи субагенти 

бонкии пардохтк 

(САБП) 

Номи агенти 

бонкии пардохтк 

Мушаххасоти 

Шартномаи 

субагентк 

(№ ва сана) 

Шацодатнома 

/патент 

бақайдгирии 

давлатк 

( № ва сана) 

РМА 

Суроғаи 

цуқуқии 

САБП 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Роцбар:________________________________________________  

    (вазифа) (имзо) (ному насаб)  

 

Ҷои муцр 

Сана 
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 Замимаи №3 ба Тартиб оид ба ҷалби 

агентцои бонкии пардохтк ва 

амалисозии назорати риояи шартцои 

ҷалби онцо 

 

 

 Номгӯи ташкилоти қарзк________________________________ 

 

Цисобот 

Оид ба ҷалби агентцои (субагентцои) бонкии пардохтк барои пешницоди 

хизматрасоницои пардохтк барои семоцаи___ соли 20___ 

 

№ Нишондицандацо Барои семоцаи 

___ соли 20__ 

1 Теъдоди агентцои бонкии 

пардохтк(адад), аз он ҷумла: 

 

1.1. Шахсони цуқуқк   

1.2. Социбкорони инфиродк  

2. Шумораи амалижт (адад)  

3. Ҳаҷми амалижт (цазор сомонк)  

   

 

 

№ Нишондицандацо Барои семоцаи 

___ соли 20__ 

1 Теъдоди субагентцои бонкии 

пардохтк(адад), аз он ҷумла: 

 

1.1. Шахсони цуқуқк   

1.2. Социбкорони инфиродк  

2. Шумораи амалижт (адад)  

3. Ҳаҷми амалижт (цазор сомонк)  

   

 

Роцбар:________________________________________________  

    (вазифа) (имзо) (ному насаб)  

 

Ҷои муцр 

Сана 
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 Замимаи №4 ба Тартиб оид ба ҷалби агентцои бонкии 

пардохтк ва амалисозии назорати риояи шартцои 

ҷалби онцо 

 

Номгӯи ташкилоти қарзк _____________________  

Маълумот оид ба цодисацои/далелцои қоидавайронкунк ж қаллобии агентцои (субагентцои) бонкии пардохтк цангоми 

пешницоди хизматрасоницои пардохтк ва чорацои андешидашуда ҷицати бартараф кардани онцо 

аз «___»_____________то «____» _____________ соли 20__  

Шумораи цодисацои/далелцои қоидавайронкунк (адад) ____________________  

  
№ Санаимуайян 

кардани 

цодисаи/далели 

қоидавайронку

нк 

Номгӯи агенти 

(субагенти) бонкии 

пардохтк 

Ҷой ва намуди 

цодисаи/далели 

қоидавайронкунк 

Шарци тадбирцо оид ба 

бартараф кардани 

цодисаи/далели 

қоидавайронкунк 

Оқибатцои 

цодисаи/далели 

қоидавайронкунк 

1 2 3 4 5 6 
 

 

Роцбар:________________________________________________  

    (вазифа) (имзо) (ному насаб)  

 

Ҷои муцр 

Сана 

 

 


