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Замимаи №1 

ба Дастурамали №____ 

оид ба пур кардани шакли ҳисоботи омории 

№1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши 

маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои 

электронии пардохтӣ” 

 

Маълумотнома  “Суратҳисоби муштарӣ ё рақами 

мушаххаскунандаи ҲЭ” 

Рӯйхати суратҳисобҳое, ки ҳангоми тартиб додани шакли ҳисоботи 

омории №1-ВЭП“Ҳисобот дар бораи гардиши маблағҳои пулӣ тавассути 

воситаҳои электронии пардохт” истифода мешаванд. 

 

Барои ташкилотҳои қарзии молиявӣ 

Рақами 

суратҳи

соб 

Номи суратҳисоб 

10103 Дар банкоматҳо–пули миллӣ  

10107 Дар банкоматҳои  - асъори хориҷӣ 

17507 Ҳисобҳо барои гирифтан – пули миллӣ 

17509 Ҳисобҳо барои гирифтан – асъори хориҷӣ 

20202 Амонатҳои дархостии резидентҳо–пули миллӣ 

20204 Амонатҳои дархостии резидентҳо  - асъори хориҷӣ 

20212 Амонатҳои дархостии ғайрирезидентҳо – пули миллӣ 

20214 Амонатҳои дархостии ғайрирезидентҳо –асъори хориҷӣ 

20216 Амонатҳои пасандозии резидентҳо  – пули миллӣ 

20218 Амонатҳои пасандозии резидентҳо  – асъори хориҷӣ 

20226 Амонатҳои пасандозии ғайрирезидентҳо  – пули миллӣ 

20228 

Амонатҳои пасандозии ғайрирезидентҳо  – асъори 

хориҷӣ 

26202 Ҳисобҳои барои пардохт – пули миллӣ 

26204 Ҳисобҳои барои пардохт – асъори хориҷӣ 

26226 Дигар уҳдадориҳо –пули миллӣ  

26228 Дигар уҳдадориҳо –асъори хориҷӣ 

40402 Даромад аз ҳаққи хизмати ташкилот  

40404 Даромад аз ҳаққи хизматрасонии суратҳисобҳои амонатӣ 

42202 Даромад аз амалиёт бо асъори хориҷӣ 
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                         Замимаи №2 

ба Дастурамали №____ 

оид ба пур кардани шакли ҳисоботи омории 

№1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши 

маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои 

электронии пардохтӣ” 

 

 

Маълумотнома  “Рамзи статуси истифодабаранда” 

Рамзи статуси 

истифодабаранда 
Номгӯи статуси истифодабаранда 

1 

2 

 

Мушаххасшуда 

2 

 

Мушаххаснашуда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Замимаи №3 

ба Дастурамали №____ 

оид ба пур кардани шакли ҳисоботи омории 

№1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши 

маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои 

электронии пардохтӣ” 

 

Маълумотнома “Рамзи намуди низоми пардохтӣ” 

Рамзи намуди 

низоми 

пардохтӣ 

Номгӯи намуди низоми пардохтӣ 

  Кортҳои пардохтӣ 

110 Visa 

120 MasterCard 

130 AmericanExpress 

140 Dinner'sClub 

150 JCB 

160 Localcards 

170 NSPC "MIR" 

180 UnionPay 

190 Корти Милли 

111 UnionPay-Корти Милли 

112 НСПК "Мир"-Корти Милли 

100 Дигар кортҳои пардохтӣ 

  Ҳамёнҳои электронӣ 

210 Alif.mobi 

220 ExpressPay 

230 AtlasPay 

240 Humoonline 

250 IBT Online 

200 

Дигар ҳамёнҳои электронии 

дохилӣ/байналхалқӣ 
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Замимаи №4 

ба Дастурамали №____ 

оид ба пур кардани шакли ҳисоботи омории 

№1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши 

маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои 

электронии пардохтӣ” 

 

 

Маълумотнома «Рамзи намуди корти пардохтӣ» 

Рамзи намуди 

корти пардохтӣ 
Номгӯи намуди корти пардохтӣ 

100 Дебетӣ 

110 Персонализатсияшуда  

111 

Персонализатсияшуда бо функсияи 

овердрафт 

120 Персонализатсиянашуда 

121 

Персонализатсиянашуда бо 

функсияи овердрафт 

200 Кредитӣ 

210 Персонализатсияшуда 

220 Персонализатсиянашуда 

300 Пешпардохт 

400 Маҷозӣ (виртуалӣ) 

0 Дигарҳо  
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Замимаи №5 

ба Дастурамали №____ 

оид ба пур кардани шакли ҳисоботи омории 

№1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши 

маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои 

электронии пардохтӣ” 

 

Маълумотнома  «Рамзи технологияи корти пардохтӣ» 

Рамзи 

технологияи 

корти пардохтӣ Номгӯи технологияи корти пардохтӣ 

10 Бо хати магнитӣ  

20 Бо чип (EMV) 

30 Бо хати магнитӣ ва чип (EMV) 

40 Бе тамос  

41 Бе тамос бо хати магнитӣ 

42 Бе тамос бо чип 

43 Бе тамос бо хати магнитӣ ва чип  
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Замимаи №6 

ба Дастурамали №____ 

оид ба пур кардани шакли ҳисоботи омории 

№1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши 

маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои 

электронии пардохтӣ” 

 

 

Маълумотнома «Рамзи намуди корти пардохтӣ» 

 Рамз аз рӯи навъи корти пардохтӣ муқаррар карда мешавад. 

 

Рамзи намуди 

корти пардохтӣ Номгӯи намуди корти пардохтӣ 

1 Кортҳои алоҳидаи инфиродӣ 

2 Корти музди кор 

3 Корти нафақа  

4 Иттиҳодиявӣ 

0 Дигарҳо  
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Замимаи №7 

ба Дастурамали №____ 

оид ба пур кардани шакли ҳисоботи омории 

№1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши 

маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои 

электронии пардохтӣ” 

 

 

Маълумотнома «Рамзи асъор аз рӯи шартнома» 

Рамзҳои асъор дар асоси меъёри байналмилалӣ ИСО 4217-94 "Рамзҳо 

барои пешниҳоди асъор ва фондҳо"аз ҷониби Созмони байналмилалии 

стандартсозӣ таҳия шудаанд.  

Объектҳои таснифи рамзҳо асъорҳои миллӣ, воҳиди пулии кишварҳои 

ҷаҳон ва минтақаҳо, давлатҳои мустақил ва дигар қаламравҳо, ки хусусиятҳои 

сиёсӣ, иқтисодӣ, ҷуғрофӣ ва таърихӣ доранд.  

 

Рамзи 

асъор 
Номгӯи асъор 

Рамзи 

асъор 
Номгӯи асъор 

AUD Доллари Австралия KRW Вона 

AZN Манати Озарбойҷон XCD Доллари Кариби Шимолӣ 

DZD Динори Алҷазоир GYD Доллари Гайана  

ADP Песетаи Андора  GNF Франки Гвинея 

ARS Песои Аргентина  GIP Фунти Гибралтар 

AMD Драми Арманистон HKD Доллари Ҳонконг 

AWG Гулдени Арубан GEK КупониГурҷистон 

AFN АфғонииАфғонистон PYG Гуарани 

BSD Доллари Багам HTG Гурд 

PAB Балбоа GMD Даласи 

BBD Доллари Барбадос DKK Кронаи Дания 

THB Бат MKD Динор 

BHD ДинориБаҳрайн AED Дирҳам (АМА) 

BZD Доллари Белиз STD Добра 

BYN Рубли Беларус ZWD Доллари Зимбабве 

BEF Франки Белгия KYD Доллариҷазираҳои Кайман 

BMD Доллари Бермуд NAD ДоллариНамибия 

VEB Боливар SBD 

Доллари ҷазираҳои 

Соломон 

BOB Боливиано USD Доллари ИМА 
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BND Доллари Бруней TTD Доллари Тринидад и Тобаго 

BIF Франки Бурундий FJD Доллари Фиҷи 

VUV Вату DOP Песои Доминикан 

VND Донг BGL Лев 

GRD Драҳма ROL Лей 

EUR Евро ALL Лек 

EGP Фунти Миср HNL Лемпира 

PLZ Злотийи Лаҳистон SLL Леоне 

NIO Кордобаизаррин LRD Доллари Либерия 

JPY ЙениҶопон LBP Фунти Лубнон 

INR РупияиҲиндустон LYD Динори Либия 

JOD ДинориУрдун SZL Лилангени 

IQD ДинориИроқ LTL Лити Литва 

IRR РиёлиЭрон LSL Лоти 

IEP Фунти Ирландия LUF Франки Люксембург 

ISK Кронаи Исландия MUR Рупияи Маврикия 

ESP Песетаи Испания MGF Франки Малагасия 

ITL Лираи Италия MYR Рингити Малайзия 

YER РиёлиЯман MTL ЛираиМалта 

CAD Доллари Канада TMM Манат 

QAR РиёлиҚатар FIM Марка 

ZMK Квача (Замбия) MAD ДирҳамиМарокаш 

MWK Квача (Малавия) MXN Пули нави Мексика 

KES Шиллинги Кения MZM Метикал 

GTQ Кетсал MDL Лейи Молдова 

PGK Кина NGN Найра 

LAK Кип BTN Нгултрум 

CYP Фунти Кипр DEM Маркаи Олмон 

KZS СомиҚирғизистон NPR Рупияи Непал 

CNY Юани Чин ANG 

Гулдениантилии  

Нидерланд 

UED Доллари клирингии ИМА NLG Гулдени Нидерланд 

COP Песои Колумбия AON Кванзаинав 

CRC Клони Костарика NZD Доллари Зеландияи Нав 

EEK Крона ZRN Зоиринав 

BRR Реали Крузейро PEN Соли нав 

CUP Песои Куба TWD Доллари нави Тайван 

KWD ДинориҚувайт NOK Кронаи Норвегия 
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HRK Куна OMR Риёли Уммон 

MMK Кят TOP Паанга 

LVL Лати Латвия PKR РупияиПокистан 

A33 Палладий TND Доллари Тунис 

MOP Патака TRL Лираи Туркия 

GWP Песои Гвинея- Бисау UGS Шиллинги Уганда 

PTE Эскудои Португалия MRO Угия 

BWP Пула UZS СӯмиӮзбекистон 

KHR Риел UAH Гривнаи Украина 

RUB Рубли Русия  UYP Песои Уругвай 

IDR Рупия PHP Песои Филиппин 

MVR Руфия HUF Форинт 

ZAR Рэнд DJF Франки Ҷибути 

SVC Колони Салвадор KMF Франки ҷазираҳои Комор 

SAR Риёли Арабистони Саудӣ XAF Франки КФА ВЕАС 

XDR 

СДР (Ҳуқуқи махсуси 

қарзгирӣ) XOF Франки КФА ВСЕАО 

KPW КореяиШимолӣ XPF Франки КФП 

GHC Седи RWF Франки Руанда 

SCR РупияиСейшел FRF Франки Фаронса 

SGD Доллари Сингапур SHP 

Фунти ҷазираи Елени 

Муқаддас 

SYP ФунтиСурия GBP Фунт стерлинг 

SKK Крона Словакия FKP Фунти ҷазираҳои Фолкленд 

KGS СомиҚирғизистон CZK Кронаи Чехия 

SOS Шиллинги Сомалӣ CLP Песои Чили 

SDD ДинориСудон SEK КронаиШветсия 

ECS Сукре CHF Франки Швейтсария 

SRG Гулдени Суринам ILS Шекел 

TJS Сомонӣ-Тоҷикистон ATS Шиллинг 

BDT Така LKR РупияиШри - Ланка 

WST Тала XEU ЭКЮ (асъориягонаиАврупо) 

TZS Шиллинги Танзания CVE Эскудои Кабо - Верде 

KZT ТангаиҚазоқистон ETB Бири Ҳабашистон 

TPE Эскудои Тимор JMD Доллари Ямайка 

SIT Толар MNT Тугрик 
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         Замимаи №8 

ба Дастурамали №____ 

оид ба пур кардани шакли ҳисоботи омории 

№1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши 

маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои 

электронии пардохтӣ” 

 

 

Маълумотнома  «Рамзи минтақа» 

 Рамзҳои нуқтаҳои аҳолинишини Тоҷикистон мутобиқи тартиби 

қабулшудаи тақсимоти маъмурию ҳудудии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия 

шудаанд. 

Рамз Номгӯй Рамз Номгӯй 

100 ш. Душанбе 424 н. Темурмалик 

101 ноҳияи Сино 425 ноҳияи Норак  

102 ноҳияи И.Сомонӣ 426 н.Кушониён 

103 н. Фирдавсӣ  427 н.Вахш 

104 н. Шоҳмансур 428 н.Восеъ 

205 н.Файзобод  429 н.Ёвон 

206 н.Варзоб 430 н.Қабодиён 

207 ш. Роғун 431 н.Ҷ.Балхӣ 

208 н. Рудакӣ 432 н.Кӯлоб 

209 н.Ваҳдат 433 н.Ҷайҳун 

210 ш. Ҳисор 434 н.Абдураҳмони Ҷомӣ 

211 н.Шаҳринав 435 н. Носири Хусрав 

212 ш. Турсунзода 436 н.Панҷ 

313 н.Лахш 437 н.Леваканд 

314 н.Нуробод 438 н.Фархор 

315 н.Рашт 439 н. М. А. Ҳамадонӣ 

316 н. Сангвор 440 н.Хуросон 

317 н.Тоҷикобод 441 н. Дӯстӣ 

418 ш. Бохтар 442 н.Шаҳритус 

419 н.Данғара 543 ш. Хуҷанд 

420 н.Муъминобод 544 н.Шаҳристон 

421 н.Ховалинг 545 н.Айнӣ 

422 н.Балҷувон 546 ш. Истиқлол 
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423 н. Шамсиддин Шоҳин 547 н.Кӯҳистони Мастчоҳ 

548 н.Исфара 661 ш. Хоруғ 

549 н.Истаравшан 662 н.Ванҷ 

550 н.Панҷакент 663 н.Дарвоз 

551 н.Ашт 664 н.Ишкошим 

552 н.Ғафуров 665 н.Мурғоб 

553 н. Деваштич 666 н.Рошқалъа  

554 н.Зафаробод 667 н.Рушон 

555 ш. Бустон 668 н.Шуғнон 

556 н.Конибодом   

557 н.Мастчоҳ   

558 н. Спитамен   

559 н.Ҷаббор Расулов   

560 ш. Гулистон   
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Замимаи №9 

ба Дастурамали №____ 

оид ба пур кардани шакли ҳисоботи омории 

№1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши 

маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои 

электронии пардохтӣ” 

 

 

Маълумотнома  «Рамзи мансубияти ҳуқуқӣ» 

 

 Рамзҳо аз рӯи намуди шакли ҳуқуқии муштарии ташкилоти қарзии 

молиявӣ муқаррар карда мешаванд.  

 

Рамзи мансубияти 

ҳуқуқӣ 
Номгӯи мансубият 

1 Шахси ҳуқуқӣ 

2 Шахси воқеӣ 
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Замимаи №10 

ба Дастурамали №____ 

оид ба пур кардани шакли ҳисоботи омории 

№1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши 

маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои 

электронии пардохтӣ” 

 

 

 

Маълумотнома  «Рамзи мансубияти резидентӣ» 

Рамзи мансубияти 

резидентӣ 

Намуди мансубияти резидентӣ 

1 Резидент 

2 Ғайрирезидент  
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Замимаи №11 

ба Дастурамали №____ 

оид ба пур кардани шакли ҳисоботи омории 

№1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши 

маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои 

электронии пардохтӣ” 

 

Маълумотнома «Рамзи ҷинси дорандаи корт/ҲЭ» 

Рамзи ҷинси дорандаи 

корт/ҲЭ 

Ҷинси дорандаи корт/ҲЭ 

1 Мард  

2 Зан  
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Замимаи №12 

ба Дастурамали №____ 

оид ба пур кардани шакли ҳисоботи омории 

№1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши 

маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои 

электронии пардохтӣ” 

 

 

Маълумотнома  «Рамзи синну соли муштарӣ» 

Рамзи синну соли 

муштарӣ 
Синну соли муштарӣ 

1 То 16 сола 

2 Аз 17 то 25 сола  

3 Аз 26 то 40 сола 

4 Аз 41 то 63 сола  

5 Аз 64 боло  
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Замимаи №13 

ба Дастурамали №____ 

оид ба пур кардани шакли ҳисоботи омории 

№1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши 

маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои 

электронии пардохтӣ” 

 

 

 

Маълумотнома «Рамзи мансубияти корт» 

Рамзи мансубият Номгӯи мансубият  

1 Локалӣ (дохилӣ) 

2 Миллӣ  

3 Байналмилалӣ  
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Замимаи №14 

ба Дастурамали №____ 

оид ба пур кардани шакли ҳисоботи омории 

№1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши 

маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои 

электронии пардохтӣ” 

 

Маълумотномаи  «Рамзи бахш» 

Рамзи 

бахш 
Номгӯи намуди бахш 

1 Бонки марказӣ 

2 Ташкилоти амонатӣ  

201 Бонк  

202 Ташкилоти амонатии қарзии хурд  

3 Бахши идоракунии давлатӣ 

4 Дигар бахшҳо  

401 Дигар ташкилотҳои молиявӣ  

40101 Ташкилотҳои хурди қарзӣ  

40102 Фондҳои хурди қарзӣ  

501 Ташкилотҳои ғайримолиявӣ 

50101 Субъектҳои хоҷагидорӣ  

50102 Шахсони воқеӣ  
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Замимаи №15 

ба Дастурамали №____ 

дар бораи пур кардани шакли ҳисоботи 

омории №1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши 

маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои 

электронии пардохтӣ” 

 

 

Маълумотномаи «Рамзи амалиёт» 

 

Рамзи амалиёт Навъи шартнома 

100001 Ворид кардан 

100111 ба воситаи хазина 

100211 
дар шакли нақдӣ ба воситаинуқтаи пешниҳод ва/ё 

қабули пули нақд 

100311 ба воситаи банкомат 

100411 
ба воситаи Терминали худкори худхизматрасон 

(ТХХ) 

100121 ғайринақдӣ тариқи суратҳисоб 

100221 P2P 

100321 Интернет эквайринг 

100421 ба воситаиАгенти пардохтии бонкӣ 

100521 
аз ҳисоби маблағҳои электронӣ/ корти пардохтии 

бонкӣ 

200002 Гирифтан 

200112 ба воситаии ТҚМ 

200122 
дар шакли нақдӣ ба воситаинуқтаи пешниҳод ва/ё 

қабули пули нақд 

200212 дар шакли нақдӣ ба воситаи банкомат 

200222 ғайринақдӣ ба суратҳисоб 

200232 P2P 

200242 Интернет эквайринг 

200252 ба воситаиАгенти пардохтии бонкӣ 

200262 
ба ҳисобимаблағҳои электронӣ/ корти пардохтии 

бонкӣ 

302002 Пардохти молҳо 

302112 амволи моддӣ дарМСХ 



19 

 

302122 амволи моддӣ ба воситаи интернет-банкинг 

302132 амволи моддӣ ба воситаимобайл-банкинг 

302142 амволи моддӣ ба воситаи интернет-эквайринг 

302152 амволи моддӣ ба воситаимаблағҳои электронӣ 

302162 амволи моддӣ ба воситаи QR-код 

302172 
амволи моддӣ ба воситаиТерминали худкори 

худхизматрасон 

302182 амволи моддӣ ба воситаи NFC 

302212 амволи ғайримоддӣ ба воситаи МСХ 

302222 амволи ғайримоддӣ ба воситаи интернет-банкинг 

302232 амволи ғайримоддӣ ба воситаи мобайл-банкинг 

302242 
амволи ғайримоддӣ ба воситаи интернет-

эквайринг 

302252 
амволи ғайримоддӣ ба воситаи маблағҳои 

электронӣ 

302262 амволи ғайримоддӣ ба воситаи QR-код 

302272 
амволи ғайримоддӣ ба воситаи Терминали 

худкори худхизматрасон 

302282 амволи ғайримоддӣ ба воситаи NFC 

400202 Пардохти хизматрасонӣ 

400212 ба воситаикорти пардохтӣ дар МСХ 

400222 ба воситаи интернет-банкинг 

400232 ба воситаимобайл-банкинг 

400242 ба воситаи интернет-эквайринг 

400252 ба воситаи QR-код 

400262 ба воситаи Терминали худкори худхизматрасон 

400272 ба воситаи NFC 

500000 Мубодила 

500101 P2P 

500102 P2P 

500111 ба воситаи интернет эквайринг 

500112 ба воситаи интернет эквайринг 

500121 ба воситаисуратҳисобмаблағҳои электронӣ 

500122 ба воситаисуратҳисобмаблағҳои электронӣ 

600202 Пардохти андоз ва ҷаримапулӣ 

600212 пардохти андозҳо 

600222 пардохти ҷаримапулӣ 

700201 Ҳисоб кардани фоизи бақия 
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700211 ҳисоб кардани фоизҳо 

800202 Нигоҳ доштани комиссия (ҳаққи хизмат)  

800212 
комиссия барои хизматрасонӣ/ барориши корти 

пардохтӣ/ҲЭ 

800222 комиссия барои бозбарории корти пардохтӣ/ҲЭ 

800232 комиссия барои паёмак (СМС) 

800242 комиссия барои Интернет банкинг 

800252 комиссия барои амалиёт дар шабакаи худ 

800262 
комиссия барои амалиёт дар шабакаи дигар 

бонкҳо 

800272 
комиссия барои пардохти молу хизматрасонӣ дар 

МСХ 

800282 
комиссия барои интиқол аз суратҳисоби кортӣ/ҲЭ 

дар дохили ТКМ 

800292 
комиссия барои интиқол аз суратҳисоби кортӣ/ҲЭ 

берун аз ТКМ 

800302 
комиссия барои пешниҳоди беруннависи 

суратҳисоби кортӣ/ҲЭ 

800312 
комиссия барои пур кардани суратҳисоби 

кортӣ/ҲЭ ба воситаи хазина 

800322 
комиссия барои нақдӣ кардани суратҳисоби 

кортӣ/ҲЭ  ба воситаи хазина 

800332 Дигар навъҳои комиссия 

900201 Подошпулӣ 

900211 бонус (кэш бэк) 

900221 меъёри фоизи бақия 
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Замимаи №16 

ба Дастурамали №____ 

оид ба пур кардани шакли ҳисоботи омории 

№1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши 

маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои 

электронии пардохтӣ” 

 

 

Маълумотнома  «Рамзи категорияи МСХ» 

Рамзи 

категорияи 

МСХ 

Тавсифи категорияи МСХ 

4000 Хизматрасонии нақлиёт 

4131 Автобусҳо  

4511 Чиптаҳои ҳавопаймо 

4121 Такси  

4011 Роҳи оҳан 

4789 Боҷу хироҷи роҳ ва пулҳо  

4799 Дигар намудҳои хизматрасонии нақлиёт 

4722 Ширкатҳои сайёҳӣ ва операторҳои сайёҳӣ  

4800 Хизматрасонии телекоммуникатсионӣ 

4814 Алоқаи мобилӣ, интернет ва ғайра 

4899 Телевизиони кабелӣ, пахши моҳвораӣ ва ғайра 

4999 Дигар хизматрасонии телекоммуникатсионӣ  

4900 Хизматрасонии манзилию коммуналӣ  

4901 Қувваи барқ 

4902 Газ 

4903 Ҷамъоварӣ ва нобуд кардани партовҳо  

4904 Обрасонӣ 

4905 Гармидиҳӣ ва оби гарм  

4906 Дигар намудҳои хизматрасонии манзилию 

коммуналӣ  

5541 Нуқтаи фурӯши сузишворӣ ва нуқтаи хизматрасонии 

техникии автомобилҳо 

5812 Тарабхонаҳо ва ҷойҳои хӯроки умумӣ 

5912 Дорухонаҳо  

5999 Марказ ва нуқтаҳои фурӯши яклухту чакана 
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6300 Суғурта  

7011 Меҳмонхонаҳо  

7542 Ҷойҳои мошиншӯӣ  

7996 Хизматрасонии фарҳангӣ ва фароғатӣ  

7999 Фароғатгоҳҳо, осоишгоҳҳо, минтақаи истироҳатӣ 

8099 Муассисаҳои тиббӣ  

8299 Муассисаҳои таълимӣ  

8675 Автодром 

9000 Бахши давлатӣ  

9222 Ҷаримаҳо  

9311 Андозҳо  

9322 Боҷу хироҷи гумрукӣ 

9955 Дигар боҷу хироҷи давлатӣ  

9999 Дигар намуди хизматрасонӣ  
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Замимаи №17 

ба Дастурамали №____ 

оид ба пур кардани шакли ҳисоботи омории 

№1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши 

маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои 

электронии пардохтӣ” 

 

 

Маълумотнома «Рамзи амалиёт аз рӯи низоми пардохт» 

 

Рамзи 

амалиёт аз 

рӯи низоми 

пардохтӣ 

Номгӯи амалиёт  

1 дар шабакаи худ 

2 Дар шабакаи дигар ташкилотҳои қарзии 

молиявии ҶТ 

3 Дар шабакаи бонкҳои хориҷии берун аз ҶТ 

4 
Амалиётҳои муштариёни дигар ташкилотҳои 

қарзии молиявии ҶТ дар шабакаи ташкилот 

5 
Кортҳои хориҷӣ дар шабакаи ташкилотҳои 

қарзии молиявии ҶТ 
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Замимаи №18 

ба Дастурамали №____ 

оид ба пур кардани шакли ҳисоботи омории 

№1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши 

маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои 

электронии пардохтӣ” 

 

 

Маълумотнома «Рамзи кишвари дорандаи корт» 

 

Рамз Номгӯй Рамз Номгӯй 

AUS Австралия BHS Ҷазираҳои Багам 

AUT Австрия BGR Булғористон  

AZE Озарбойҷон BOL Боливия 

ALB Албания BIH Босния ва Герсоговина 

DZA Алҷазоир BWA Ботсвана 

AIA Ангиля BRA Бразилия 

AGO Ангола IOT 

Ҳудудҳои Британия дар 

Уқёнуси Ҳинд 

AND Андорра BRN Бруней 

ATA Антарктика BVT Буве, ҷазира 

ATG Антигуа ва Барбуда BFA Буркина-Фасо 

ANT Ҷазираҳои Антил BDI Бурунди 

MAC Аомин (Макао) BTN Бутан 

ARG Аргентина VUT Вануату 

ARM Арманистон  VAT Ватикан – шаҳр давлат  

ABW Аруба GBR Британияи Кабир  

AFG Афғонистон  HUN Маҷористон 

BGD Бангладеш VEN Венесуэла 

BRB Барбадос VGB 

Ҷазираҳои Вирҷин 

(Британия) 

BHR Баҳрайн VIR Ҷазираҳои Вирҷин (ИМА) 

BLR Беларус ASM Самоаи Шарқӣ (ИМА) 

BEL Белгия TMP Тимори Шарқӣ 

BLZ Белиз VNM Ветнам 

BEN Бенин GAB Габон 

BMU Ҷазираҳои Бермуд PSE Ғаззаҳ(СекториҒаззаҳ) 
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HTI Гаити YEM Яман 

GUY Гайана CPV Кабо-Верде 

GMB Гамбия KAZ Қазоқистон 

GHA Гана CYM Кайман 

GLP Гваделупа KHM Камбоҷа 

GTM Гватемала CMR Камерун 

GUF Гвиана CAN Канада 

GIN Гвинея QAT Қатар 

GNB Гвинея-Бисау KEN Кения 

DEU Олмон  CYP Кипр 

GIB Гибралтар KIR Кирибати 

HND Гондурас CHN Чин 

GRD Гренада CCK Ҷазираҳои Кокос 

GRL Гренландия COL Колумбия 

GRC Юнон  COM Ҷазираҳои Комор 

GEO Гурҷистон  COG Конго 

GUM Гуам PRK Корея (ҶХДК) 

DNK Дания KOR Ҷумҳурии Корея 

DJI Ҷибути CRI Коста-Рика 

UMI Ҷонстон (атолл) CIV Кот-д'Ивуар 

DMA Доминика CUB Куба 

DOM Ҷумҳурии Доминикан KWT Кувайт 

EGY Миср  KGZ Қирғизистон 

ZAR Зоир LAO Лаос 

ZMB Замбия LVA Латвия 

WSM Самоаи Ғарбӣ LSO Лесото 

ESH Сахараи Ғарбӣ LBR Либерия 

ZWE Зимбабве LBN Лубнон  

ISR Исроил  LBY Либия 

IND Ҳиндустон  LTU Литва 

IDN Индонезия LIE Лихтенштейн 

JOR Урдун  LUX Люксембург 

IRQ Ироқ ESP Испания 

IRN Эрон (Ҷумҳурии Исломӣ) ITA Италия 

IRL Ирландия CYP Кипр 

ISL Исландия KIR Кирибати 

ESP Испания CHN Чин  

ITA Италия CCK Ҷазираҳои Кокос 
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COL Колумбия RWA Руанда 

COM Ҷазираҳои Комор ROM Руминия 

COG Конго SLV Салвадор 

PRK Корея (ДНР) SMR Сан-Марино 

KOR Ҷумҳурии Корея STP Сан-Томе ва Принсипи 

CRI Коста-Рика SAU Арабистони Саудӣ 

CIV Кот-д'Ивуар SWZ Свазиленд 

CUB Куба SYC Ҷазираҳои Сейшил 

KWT Кувайт SEN Сенегал 

KGZ Қирғизистон SPM Сен-Пйер ва Микелон 

LAO Лаос VCT Сент- Винсент и Гренадин 

LVA Латвия KNA Сент-Китс и Невис 

LSO Лесото LCA Сент-Люсия 

LBR Либерия SGP Сингапур 

LBN Лубнон  SVK Словакия 

LBY Ливия SVN Словения 

LTU Литва SLB Ҷазираҳои Соломон 

LIE Лихтенштейн SOM Сомали 

LUX Люксембург SDN Судон 

MUS Маврикий SUR Суринам 

MRT Мавритания SYR Сурия 

MDG Мадагаскар USA ИМА 

MYT 

Ҷазираи Майотадар Уқёнуси 

Ҳинд SLE Серра-Леоне 

MKD Македония HKG Сянган (Ҳонконг) 

MWI Малави TJK Тоҷикистон  

MYS Малайзия TWN Тайван 

MLI Мали THA Таиланд 

UMI 

Ҷазираҳои Малии Уқёнуси 

Ором TZA Танзания 

MDV Малдив TCA Терксва Кайкос 

MLT Малта TGO Того 

MNP Марианские острова TKL Токелау (Юнион) 

MAR Маррокеш TON Тонга 

MTQ Мартиника TTO Тринидад ва Тобаго 

MHL Ҷазираҳои Маршал TUV Тувалу 

MEX Мексика TUN Тунис 

REU Реюнон TKM Туркманистон  
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RUS Русия TUR Туркия 

UGA Уганда TCD Чад 

UZB Узбекистон CZE Чехия 

UKR Украина CHL Чили 

WLF Уоллисва Футуна CHE Швейтсария 

URY Уругвай SWE Шветсия 

FRO Ҷазираҳои Фарер SJM Ҷазираҳои Шпитсберген 

FJI Фиҷи LKA Шри-Ланка 

PHL Филиппин ECU Эквадор 

FIN Финляндия GNQ Гвинеяи Экваториалӣ 

FLK Ҷазираҳои Фолкленд ERI Эритрея 

GUF Гвианаи Фаронса  EST Эстония 

PYF Полинезияи Фаронса  ETH Эфиопия 

ATF Ҳудудҳои ҷанубии Фаронса  ZAF ҶАҶ 

HMD Ҳердва Макдоналд JAM Ямайка 

HRV Хорватия JPN Япония 

CAF Ҷумҳурии Марказии Африка   
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Замимаи №19 

ба Дастурамали №____ 

оид ба пур кардани шакли ҳисоботи омории 

№1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши 

маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои 

электронии пардохтӣ” 

 

 

Маълумотнома «Рамзи инфрасохтори пардохтӣ» 

Рамзи 

инфрасохтори 

пардохтӣ 

Номгӯи таҷҳизот  

100 Банкомат 

110 Банкомати дорои функсияи cash-in 

120 Банкомати дорои функсияи технологияи бетамос  

130 Банкомати дорои функсияи технологияи бетамос 

ва cash-in 

200 POS-терминал 

210 POS-терминал бо функсияи технологияи бетамос 

220 POS- терминали маҷозӣ (виртуалӣ) 

300 Нуқтаи пешниҳоди пули нақд 

310 НПП бо функсияи технологияи бетамос  

400 Терминали худкори худхизматрасон (ТХХ) 

410 ТХХ бо функсияи технологияи бетамос 

500 QR-рамз 

0 Дигарҳо  
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Замимаи №20 

ба Дастурамали №____ 

оид ба пур кардани шакли ҳисоботи омории 

№1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши 

маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои 

электронии пардохтӣ” 

 

 

Маълумотнома «Статуси инфрасохтори пардохтӣ» 

 

Рамзи статуси 

инфрасохтори 

пардохтӣ 

Статуси инфрасохтори 

пардохтӣ 

1 Фаъол 

2 Ғайрифаъол 
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Замимаи № 21 

 ба Дастурамали №____ 

дар бораи пур кардани шакли ҳисоботи 

омории №1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши 

маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои 

электронии пардохтӣ” 

 

1. Маълумоти умумӣ дар бораи имзои электронии рақамӣ  (ИЭР) 

 

Имзои электронӣ (ИЭ) – иттилооте, ки барои аз сохтакорӣ ҳифз 

намудани ҳуҷҷатҳои электронӣ, муайян кардани шахсе, ки ҳуҷҷатро имзо 

кардааст, ё барои ҳифзи ҳуҷҷат аз дигаргунсозӣ ва азназаргузаронии шахси 

сеюм пешбинӣ шудааст.   

Ҳуҷҷати электронӣ - ҳуҷҷате, ки дар он иттилоот дар 

шаклиэлектрониирақамӣ пешниҳод гардидааст; 

Имзои электронии рақамӣ - мушаххасоти (реквизити) ҳуҷҷати 

электронӣ, ки барои аз сохтакорӣ ҳифз намудани ҳуҷҷати электронӣ пешбинӣ 

шуда, дар натиҷаи дигаргунсозии криптографии иттилоот бо истифодаи 

калиди пӯшидаи имзои электронии рақамӣ ба даст омадааст ва имконият 

медиҳад, ки имзои соҳиби сертификати калиди имзо ҳаммонанд карда шуда, 

инчунин мавҷуд набудани иттилооти таҳрифшуда дар ҳуҷҷати электронӣ 

муайян гардад, ки он: 

- тасдиқ мекунад, ки маълумоти имзошуда ба шахси имзогузошта 

тааллуқ дорад; 

- ба худи ин шахс барои даст кашидан аз уҳдадории марбут ба 

маълумоти имзошуда имкон намедиҳад; 

- яклухтии ҳуҷҷати электронии имзошударо кафолат медиҳад. 

Тасдиқномаи воситаҳои имзои электронии рақамӣ - ҳуҷҷат дар 

ҳомили коғазӣ, ки мувофиқи қоидаҳои сертификатсия ҷиҳати ба талаботи 

муқарраргардида мутобиқ будани воситаҳои имзои электронии рақамӣ дода 

шудааст; 

Калиди пӯшидаи имзои электронии рақамӣ – пайдарҳамии аломатҳо 

(рамзҳо), ки ба соҳиби сертификати калиди имзо маълум аст; 

Калиди кушодаи имзои электронии рақамӣ – пайдарҳамии рамзҳои 

имзои электронии рақамӣ, ки ба ҳар истифодабаранда  дастрас аст ва барои 

тасдиқ кардани аслияти имзои электронии рақамӣ дар ҳуҷҷати электронӣ 

таъин гардидааст; 
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Шахси имзокунанда - шахси воқеӣ ва ҳуқуқие, ки дорои ҳуқуқи имзои 

электронии рақамӣ мебошад, инчунин ҳуқуқ дорад онро дар ҳуҷҷати 

электронӣ истифода барад; 

Маълумоти электронӣ–ҳар гуна маълумоте, ки дар таҷҳизоти 

электронии техникӣ нигаҳдорӣ мешавад ё тариқи ин воситаҳо, ки барои қабул 

кардани аз ҷониби инсон бо истифодаи мошинаи электронии ҳисоббарор, 

инчунин технологияҳои иттилоотию коммуникатсонӣ ва коркарди он дар 

низоми иттилоотӣ муносиб аст,  интиқол дода мешавад.  

2. Маълумоти умумӣ дар бораи низоми Равзанаи ягона (РЯ) 

 

Портали «Равзанаи ягона» (минбаъд - низоми иттилоотии РЯ) – низоми 

иттилоотиест, ки соҳиби он БМТ мебошад. БМТ  “Равзанаи ягона”-ро ҳамчун 

як василаи алоқа барои ҳамкорӣ бо воҳидҳои хоҷагидории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (минбаъд - Муштариён) истифода мебарад. Низоми мазкур барои 

пешниҳод, коркард, қабул ва аудити ҳисоботҳои оморӣ дар шакли ҳуҷҷатҳои 

электроние, ки дар реҷаи вақти воқеӣ (он-лайн) ё реҷаи (офф-лайн) бо ИЭР 

тасдиқ шудаанд, пешбинӣ шудааст. Низоми Равзанаи ягона ду иштирокчӣ 

дорад: намояндагони воҳидҳои хоҷагидорӣ, ки аз тарафи БМТ ваколатдор 

шудаанд ва намояндагони ваколатдоркардаи Муштарӣ.  

2.1. Маълумотиумумӣоид ба ИЭР дар низоми иттилоотии РЯ. 

Асоси ин вариантро алгоритми асимметрии криптография ташкил 

медиҳад. Асимметрияи нақши фиристанда ва  гиранда дар ИЭР ду калиди 

ҳампайвасти электрониро талаб мекунад: калиди пӯшида (калиди имзо) ва 

кушода (калиди тафтиши имзо). 

Низоми ИЭР ду расмиёт дорад:  

1) расмиёти имзо; 

 2) расмиёти тафтиши имзо.  

Дар расмиёти гузоштани имзо калиди пӯшидаи фиристандаи маълумот, 

дар расмиёти тафтиши имзо бошад калиди кушодаи фиристанда истифода 

бурда мешавад.  

Ҳар гуна маълумоте, ки барои имзо пешниҳод мешавад, ҳэш-маблағи 

ягонаро ташкил медиҳад, яъне ҳамаи қимати сутунҳои ҳуҷҷати электронӣ 

соҳиби он мегарданд. Ҳэш-функсияи низоми иттилоотии РЯ ҳар гуна тағйиру 

дигаргунии маълумоти имзошударо зуд ҳис мекунад. Ин маънои онро дорад, 

ки низом баъд аз амалиёти ИЭР ба ҳар гуна кӯшиши тағйирдиҳии маълумот 

зуд вокуниш нишон дода, дар бораи вайрон карда шудани яклухтии 

маълумоти пешниҳодшуда хабар медиҳад.   

Дар сурати иҷозат додани ислоҳи маълумоти имзошуда, низоми 

иттилоотии РЯ нусхаи версияи аввалаи ҳисоботро барои дохил намудани 
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ислоҳҳотартиб медиҳад. Ворид кардани ислоҳҳо ба версияи аслии аввалаи 

ҳисобот банд карда мешавад. 

Агар ислоҳҳо маълумотро тағйир надиҳанд (яъне ҷустуҷӯ ё иштибоҳ, 

набудани маълумот, кӯшиши чанд бор ворид намудани маълумот, баргашт ба 

варианти аввала), он гоҳ ҳэш - маблағ ба варианти аввала мувофиқ меояд, вале 

вақти сохтани имзои электронӣ дар он фарқ мекунад.  

Агар варианти тағйирёфта такрори маълумоти пештар додашуда 

набошад (яъне ба маълумот тағйирот ворид шуда бошад), он гоҳ ҳеш – рамзи 

нав ташкил карда мешавад, ки аз варианти аввала тамоман фарқ дорад.  

2.2. Зернизоми идорасозии калидҳои электронӣ. Низоми иттилоотии 

РЯ бо модули барномавӣ таъмин карда шудааст, ки вазифаи он идорасозии 

калидҳои электронии имзо ва ҳифзи криптографӣ мебошад. Вазифаҳои 

зернизоми идорасозии калидҳои электронӣ инҳоянд: 

 

▪ сохтан, озмудан, ҳисобгирӣ ва тақсим кардани калидҳои электронӣ; 

▪ назорати нигоҳдорӣ ва нобуд кардани калидҳои электронӣ; 

▪ назорати ба кор даровардан ва иваз намудани калидҳои электронӣ; 

▪ пешбурди пойгоҳи маълумоти калидҳои электронӣ; 

▪ назорати ба кор даровардан ва иваз намудани калидҳои электронии 

имзои рақамӣ. 

 

3. Тартиби таъмини дастрасии техникии Муштариён ба  

низоми иттилоотии РЯ  

3.1. Воҳидҳои хоҷагидорӣ (Муштариён) уҳдадоранд вобаста ба намуди 

ҳисоботи пешниҳодшаванда ва рамзи мушаххаси бонкии додашуда (РМБ) 

марҳилаҳои фаъолияти худро дар воҳидҳои дахлдори БМТ ба қайд гиранд.  

Муштариёнро шахси ваколатдори воҳиди дахлдори БМТ ба қайд мегирад. 

Расмиёти мазкур барои пешбурди расмии пойгоҳи ягонаи Муштариён имкон 

медиҳад.    

3.2. Барои ҳар Муштарӣ ду калиди электронии рақамии ягонаи имзои 

ҳуҷҷатҳои электронӣ сохта ва дода мешавад.  Инҳо ду калиди ба ҳамдигар 

мувофиқи пӯшида ва кушода мебошанд. Ба ҳар муштарӣ як калиди кушода 

дода мешавад.  

3.3. Иҷозати бақайдгирии истифодабарандагони ваколатдор дар низоми 

иттилоотии РЯ бояд дар асоси ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда (шаҳодатномаи 

шахсӣ, ваколатномаҳо ва ҳуҷҷатҳои таъсисӣ) сурат гирад. Ҳамаи калидҳои 

электронӣ ва сертификатҳо дар воҳиди ваколатдоршудаи БМТ тибқи тартиби 
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техникии мубодилаи маълумот байни портал ва БМТ сохта ба қайд гирифта 

мешаванд.  

 

Тартиби техникӣ. 

Аз сервери БМТ маълумоти зерин гирифта мешавад: 

▪ тасдиқномаи калиди кушодаи ИЭР 

▪ рӯйхати сертификатҳои бозхондшуда  

Маълумоти номбаршуда аз даст ба низоми иттилоотии РЯ ворид карда 

мешавад. 

Рӯйхати сертификатҳои бозхондшуда давра ба давра нав карда мешавад 

(ҳар ҳафта ё дар ҳолатҳои зарурӣ). 

3.4. БМТ барои дастрасии Муштарӣ ба низоми иттилоотии РЯ иҷозат ва 

ҳуқуқи идоракунии онро медиҳад. Муштарӣ бояд маъмури низоми 

иттилоотии РЯ-ро таъин кунад.  Маъмур дар навбати худ ваколатҳоро байни 

кормандони ташкилоти худ тақсим мекунад.  

3.5. Ба намояндаи ваколатдори Муштарӣ калиди пӯшидаи электронии 

ИЭР дар ҳомили муайяни иттилоотии«E-TOKEN» дода мешавад.  Тартиби 

умумии додани калидҳои электронӣ дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии БМТ 

оварда шудааст.  

3.6. Муштарӣ уҳдадор аст мустақилона таъминоти барномавӣ, дастгирии 

барномаи хизматрасонии техникиро нав ва дастрасӣ ба низоми иттилоотии 

РЯ-ро  мутобиқи талаботи БМТ таъмин намояд.  

3.7. Муштарӣ уҳдадор аст вақти муназзами дастгоҳҳои (сахтафзорҳои) 

худро, ки дар онҳо таъминоти барномаҳо (ТБ) барои дастрасӣ ба низоми 

иттилоотии РЯ амал мекунанд, ба вақти ҷории шаҳри Душанбе бо дақиқии то 

5 дақиқа мувофиқ кунад, дар ин ҳолат вақти ҷории соати дастгоҳҳои БМТ 

вақти асосӣ ба ҳисоб меравад.  

3.8. Барои таҳия ва санҷиши ИЭР-и ҳуҷҷати электронӣ таъминоти 

барномавӣ, ки нусхаи эталонии он дар БМТ маҳфуз аст, истифода мешавад. 

Дар сурати ба миён омадани баҳсу ихтилоф. 

3.9. Муштарӣ уҳдадор аст мустақилона ва аз ҳисоби худ чунин барномаву 

дастгоҳҳоро таъмин намояд:  

▪ компютери шахсии ба талаботи муосир ҷавобгӯ; 

▪ браузерҳои Opera на пасттар аз версияи 9, Mozilla-Firefox на пасттар аз 

версияи 9; 

▪ мавҷудияти протоколи TCP/IP, порти кушода 443; 

▪ шабакаи алоқа бо манбаъҳои БМТ, ки суръати интиқоли маълумот дар 

он на камтар аз 256 кбит/сония (қабул ва фиристодан) мебошад. 
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4. Банд кардани дастрасӣ ба низоми иттилоотии РЯ Муштарӣ  

4.1. БМТ ҳуқуқ дорад дастрасӣ ба низоми иттилоотии РЯ –ро дар ин 

ҳолатҳо банд намояд:  

▪ гузаронидани корҳои танзимӣ; 

▪ иҷро нагардидани (ба таври матлуб иҷро нагардидани) уҳдадориҳои 

Муштарӣ; 

▪ фаъол набудан дар муддати 6 моҳ. 

4.2. БМТ дастрасии Муштариро дар ҳолатҳои зер ҳатман банд мекунад: 

▪ барҳамхӯрии шахси ҳуқуқӣ; 

▪ гирифтани огоҳинома дар бораи нобоварӣ ба (компрометатсияи) 

калиди электронии ИЭР; 

▪ гирифтани аризаи хаттӣ барои бекор кардани логинҳои дастрасии 

Муштарӣ; 

▪ тамом шудани муҳлати калиди электронии ИЭР. 

4.3. Ҳангоми пеш аз муҳлат қатъ шудани ваколатҳои намояндаи 

ваколатдори худ, ки ба номи вай ИЭР сабт шудааст, Муштарӣ уҳдадор аст дар 

шакли хаттӣ ба воҳиди дахлдори БМТ дар бораи бозхонди ваколатнома хабар 

диҳад, инчунин дар бораи барҳам додани калиди электронии ИЭР ариза 

пешниҳод намояд. Дар ин ҳолат шахси ваколатдори БМТ сертификатро 

бозхонд менамояд.   

4.4. Дар сурати гузаронидани корҳои танзимӣ дар низоми иттилоотии РЯ, 

БМТ уҳдадор аст Муштариро на кам аз 3 рӯз пештар дар бораи танаффуси  

техникии нақшавии кори низоми иттилоотии РЯ ва муҳлати он тариқи 

низоми иттилоотии РЯ ё бо роҳи ҷойгир намудани маълумот дар сомонаи 

БМТ дар шабакаи Интернет огоҳ кунад. Дар низоми иттилоотии РЯ 

мавҷудияти сервери эҳтиётӣ пешбинӣ карда мешавад.  

 

5. Тартиби иваз намудани калидҳои электронии ИЭР  

5.1. Муҳлати амали калидҳои электронии ИЭР 12 моҳро ташкил медиҳад. 

5.2. Муҳлати анҷоми кори ИЭРна кам аз 5 рӯзи корӣ пештар аз санаи 

анҷом ёфтани муҳлати амали он ба воситаи портал хабар дода мешавад. 

5.3. Муштарӣ ҳуқуқ дорад ҳар вақт масъалаи иваз кардани мушаххасоти 

(атрибутҳои) ИЭР-ро то анҷом ёфтани муҳлати амали онҳо ба миён гузошта, 

ба воҳиди дахлдори БМТ дар ин бора аризаи хаттӣ пешниҳод кунад. Аз ҷумла, 

Муштарӣ ҳуқуқ дорад бекор кардани логини пештараи дастрасӣ ба низом, 

огоҳинома дар бораи нобоварӣ ба (компрометатсияи) калидҳои электронӣ, 

дар бораи ҳуҷҷатҳои нави тасдиқкунандаи шахсияти шахси ваколатдор, 

ваколатнома бо муҳлати нав, бақайдгирии номи истифодабарандаи нав дар 
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низоми ИЭР, санади супурди калидҳои электронии ИЭР ба шахси дигари 

ваколатдорро талаб намояд. 

5.4. Нобоварӣ ба (компрометатсияи) калидҳои электронии ИЭР инҳо 

мебошанд: 

- гум кардани ҳомили калиди электронӣ; 

- гум кардани ҳомили калиди электронӣ ва баъдан пайдо кардани он; 

-  аз кор озод кардани кормандоне, ки ба иттилооти асосӣдастрасӣ доранд; 

- гум кардани калидҳои электронии сейф, вақте ки дар он  ҳомилони 

иттилооти асосӣ мавҷуд мебошанд; 

- гумонбарӣ дар бурунрафт ва таҳрифи иттилоот;  

- дастрасии муваққатии шахсони бегона ба иттилооти асосӣ; 

- дигар ҳолатҳое, ки бевосита ё бавосита аз имконияти дастрасии 

беиҷозати шахсони беваколат ба калидҳои пӯшидаи ИЭР гувоҳӣ медиҳанд. 

5.5. Дар ҳолати нобоварӣ ба (компрометатсияи) калидҳои электронии 

пӯшидаи ИЭР, Муштарӣ уҳдадор аст: 

- фавран ба воҳиди дахлдори БМТ огоҳинома фиристода, дар бораи 

нобоварӣ ба (компрометатсияи) калидҳои электронии ИЭР хабар диҳад; 

-   корро дар низоми иттилоотии РЯ қатъ намояд; 

- калидҳои электронии аз боварӣ баромадаи ИЭР-ро иваз  намояд. 

 

6. Тартиби мубодилаи ҳуҷҷатҳои электронӣ дар низоми иттилоотии 

РЯ 

 6.1. Мубодилаи ҳуҷҷатҳои электронӣ байни БМТ ва Муштарӣ тариқи 

каналҳои шабакаи Интернет сурат мегирад.  

 6.2. БМТ маълумотро дар шакли ҳуҷҷати электронии бо ИЭР тасдиқшуда 

шабонарӯзӣ тариқи низоми иттилоотии РЯ аз ҳар як нуқтаи дар Интернет 

дастрасбуда қабул мекунад. 

 6.3. Маълумот аз лаҳзае, ки Муштарӣ аз БМТ оид ба бақайдгирии 

маълумот дар пойгоҳи маълумот (ПМ) хабарнома мегирад, гирифташуда ба 

ҳисоб меравад. Агар дар кори канали электронии алоқае, ки Муштарӣ 

истифода мебарад, дар вақти фиристодани маълумот носозӣ ба вуҷуд ояд ва аз 

БМТ тасдиқнома ворид нашавад, он гоҳ портали РЯ дар бораи қабул 

наакрдани ҳисобот хабар медиҳад. 

 

7. Тартиби баррасии баҳсҳо 

 

 7.1. БМТ дар ҳузури комиссия мавҷудияти ҳуҷҷати электронии баҳснокро 

тафтиш карда, нусхаи онро пешниҳод мекунад. 
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7.2. Комиссия ИЭР-и ҳуҷҷати электронии пешниҳодшударо ба воситаи 

калидҳои электронии ИЭР, ки дар вақти фиристодан/гирифтан амал 

мекунанд, санҷида мебарояд. Агар санҷиш натиҷаи мусбат диҳад ва имзои дар 

ҳуҷҷат буда ба имзои Муштарӣ мувофиқ ояд, он гоҳ қарор қабул карда 

мешавад, ки маълумоти мавҷудаи файл ба ҳуҷҷати баҳснок ба фоидаи 

БМТмутобиқат мекунад. 

 

8. Ҳуқуқи дастрасӣ ба низоми иттилоотии РЯ 

8.1. Истифодабарандагони низоми иттилоотӣ ба ду гурӯҳ тақсим 

мешаванд: истифодабарандагон аз БМТ ва истифодабарандагон аз 

муассисаҳое, ки ба БМТ ҳисобот месупоранд.  

Ҷадвали 1. Нақш ва ҳуқуқи дастрасии Муштарӣ ба низом  

Нақши 

истифодабаранда аз 

муассисаҳо 

Амалиёти асосӣ 

Соҳиби E-TOKEN Аз воҳидҳои ваколатдори БМТ сертификат 

гирифта, истифодабарандагони муассисаи 

худро ташкил менамояд ва ба онҳо барои 

иҷрои амалиёти муайян ҳуқуқҳои зарурӣ  

таъин мекунад 

Аудитори маълумот Азназаргузаронии ҳамаи маълумоте, ки дар 

муассиса мавҷуд аст 

Иҷрокунандаи 

маълумот 

Дохил ва ислоҳ намудани маълумот, танҳо 

ба ҳисоботи дахлдор дастрасӣ доранд 

Сарпарасти маълумот Додани статус аз рӯи натиҷаҳои дохил ва 

ислоҳ кардани маълумот, ба ҳамаи 

ҳисоботҳои ба онҳо вобасташуда дастрасӣ 

доранд.  

Масъули такмилу 

таҷдиди маълумот 

ИЭР ба ҳисоботҳои дахлдор  

 

 Ҷадвали 2. Нақш ва ҳуқуқи дастрасии БМТ ба низом 

 

Истифодабарандаи БМТ Амалҳои асосӣ  

Дорандаи E-TOKEN -и 

маъмурӣ 

Кор бо маълумотномаҳо, 

азназаргузаронии шумораи муштариёни 

портал, журналҳои низом ва ғайра  

Маъмури сертификатҳо Сохтан ва нобуд кардани калидҳои 



37 

 

ва калидҳои электронии 

ИЭР 

электронӣ ва сертификатҳои ИЭР барои 

истифодабарандагони БМТ ва 

истифодабарандагони муассисаҳо, зери 

назорат гирифтани таҷдиди калидҳои 

электронӣ ва сертификатҳо 

Дорандаи E- TOKEN-и 

хидматӣ дар шуъба 

Ташкили истифодабарандагон барои 

кормандони воҳиди сохтории дахлдори 

БМТ ва таъини ҳуқуқҳои онҳо 

Дорандаи E- TOKEN-и 

аудиторӣ 

Ташкили истифодабарандагон барои 

кормандони воҳиди сохтории дахлдори 

БМТ. Азназаргузаронии маълумоти 

шуъбаю департаментҳо 

Аудитори маълумот Азназаргузаронии маълумоти 

ҳисоботҳо/муассисаҳо 

Сарпарасти ҳисоботҳо Санҷиши маълумоти пешниҳодшуда ва 

додани статуси қабул шуд/рад шуд 

Иҷрокунандаи ҳисоботҳо Иҷрои амалиёт оид ба дохил кардани  

маълумоти ташкилот ва ислоҳи он  

 

 8.2. Сенарияи бақайдгирии мустақилонаи аввала барои дорандагони E-

TOKEN: 

 - дорандаи E-TOKENба WEB портал https://62.122.139.220 дохил шуда: 

 - бо тартиби бақайдгирӣ шинос шуда, розӣ будани худро бо шартҳои 

бақайдгирӣ тасдиқ мекунад; 

 - дар бораи худ маълумот ворид мекунад, ниг. Ҷадвали 3; 

 - низом дурустии маълумоти шахсиро месанҷад, дар сурати рад шудан, 

сабаби радшавиро дар хабарнома (огоҳинома) нишон медиҳад; 

 - дар ҳолати дуруст будани маълумоти пешниҳодшуда, истифодабаранда 

барои таҳияи маълумоти мушаххаскунанда: логин, гузарвожа, тасдиқи 

гузарвожа, саволи махфӣ ва ҷавоб ба он маълумот ворид мекунад.  

Гузарвожаро низом қабул мекунад, дар он рақамҳо, ҳарфҳои калону хурд 

(шояд аломатҳои китобатӣ) дарҷ шудаанд; 

 - нишонии почтаи электрониро барои тамос дохил мекунад; 

 - дар нишонии электронии мазкур барои активатсияи логини худ дастур 

мегирад; 

 - баъди ин амалиёт истифодабаранда ба саҳифаи  https:// /user ворид 

шуда, бо мақсади дастрасӣ ба низом логин ва гузарвожаи худро дохил 

мекунад; 
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 - дорандаи E-TOKEN уҳдадор мешавад, ки мустақилона мувофиқ ба 

миқдори зарурии кормандони муассисаи/шуъбаи/департаменти худ логинҳо 

кушода, барои онҳо ҳуқуқҳои дахлдор таъин кунад.  

 

 Ҷадвали 3. Маълумоти зарурии шахсӣ ҳангоми бақайдгирии аввалин 

  

Номи сутун Тавсиф 

Минтақа Вилояти Хатлон 

Шаҳр/нуқтаи аҳолинишин Кӯлоб 

Насаб Саидов 

Ном Саид 

Муассиса ТҚХ “Финка” 

Нишонии электронии хидматӣ ххх@finca.tj 

Шуъба ххх 

Шуъба ххх 

Телефони ҷойи кор ххх 

Телефони мобилӣ ххх 

Вазифа сармуҳосиб 

Нақш дар низом Масъули такмилу таҷдиди 

маълумот 

№ шиноснома ххх 

Сурат ххх jpeg 

Эзоҳ  

 

 9. Қоидаҳои дастрасӣ ба низоми иттилоотии РЯ 

 

 Пайдарҳамии додани статусҳо: 

- Иҷрокунандаи дахлдори ҳисобот маълумоти заруриро дохил 

мекунад, низоми иттилоотии РЯ дар вақти дохил кардани маълумот 

статуси “Мусаввада”-ро мегирад; 

- Баъди анҷом ёфтани амалиёти дохил кардани маълумот, 

иҷрокунанда статуси “санҷишро интизор аст”-ро мегузорад; 

- Статуси “санҷишро интизор аст”-ро, ки иҷрокунандаи ҳисобот 

гузоштааст, метавонад танҳо сарпараст тағйир диҳад. Сарпараст 

такмил ва таҷдид шудани маълумотро месанҷад ва ҳуқуқ дорад 

барои иҷрои амалиёти ИЭР статуси “барои имзо дода шуд”-ро 

диҳад.  
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- Пас аз гузаронидани амалиёти ИЭР маълумотҳо статуси “Имзо шуд 

ва ба БМТ фиристода шуд”-ро мегирад. Ин амалиётро низоми 

иттилоотии РЯ бо таври худкор (автоматӣ) анҷом медиҳад.  

- Пас аз он  ки маълумот статуси “Имзо шуда ба БМТ фиристода шуд”-

ро мегирад, кормандони муассисаҳо ҳуқуқ надоранд ба маълумоти 

пешниҳодшуда тағйирот ворид кунанд; 

- Сарпарасти БМТ амалиёти санҷишӣ мегузаронад ва агар маълумот 

дуруст бошад, статуси “Қабул шуд”-ро мегузорад ва агар ворид 

кардани тағйирот лозим шавад, статуси “Барои ислоҳ баргардонида 

шуд”-ро таъин мекунад. Дар ҳолати охир, барои иҷрокунанда дар 

муассиса низом ба таври худкор нусхаи маълумотро бо рақами 

тартибӣ ва статуси “мусаввада” таҳия мекунад. Ба версияи аввалаи 

маълумот статуси “Рад гардид” дода мешавад ва маълумот барои 

ислоҳи минбаъда дастнорас мегардад.  

- Аудитори БМТ ҳуқуқ дорад маълумоти дорои статуси “Қабул шуд”-

ро аз назар гузаронида, статуси “Аз аудит гузашт”-ро илова кунад.  

 

Ҷадвали 4. Статусҳои маълумоти ҳисоботӣ 

 

Номи амалиёт Статуси ҳисобот 

Дохил/ислоҳ кардани маълумот аз 

тарафи иҷрокунанда 

Мусаввада 

Сарпараст тайёр аст маълумотро 

санҷида барояд  

Санҷишро интизор аст 

Маълумотро сарпарасти муассиса 

санҷид, он барои имзои шахси масъул 

тайёр аст 

Барои имзо дода шуд 

Маълумот барои ба БМТ пешниҳод 

шудан тайёр аст 

Имзо гардида, ба БМТ 

фиристода шуд 

Маълумотро сарпарасти БМТ санҷида 

баромад 

БМТ қабул кард 

Маълумоте, ки ба санҷиши такрорӣ 

зарурат дорад 

Барои ислоҳ баргардонида 

шуд 

Маълумотро аудитори БМТ санҷида 

баромад 

Аз аудити БМТ гузашт 

Маълумот бинобар нодуруст будан рад 

карда шуд 

Рад шуд 

 


