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Нақшаи амал ҷиҳати татбиқи Стратегияи рушди низоми
пардохти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи
солҳои 2014-2020

1. Муқаддима
Ҳуҷҷати мазкур Нақшаи амал ҷиҳати татбиқи
Стратегияи рушди низоми пардохти миллии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар давраи солҳои 2014-2020 (минбаъд – Нақшаи
амал)-ро дарбар мегирад. Дар Нақшаи амал номгӯи
чорабиниҳои дахлдор номбар карда шудаанд, ки барои иҷро
мақсадҳои гузошташуда, муҳлати иҷроиш ва мақомоти
масъул муайян гардидаанд.
Барои бомуваффакият иҷро гардидани ташаббуси
мазкур иштироки фаъоли ҳамаи тарафҳои манфиатдор зарур
мебошад. Аз ин лиҳоз, Бонки миллии Тоҷикистон барои
татбиқи мақсадҳои Нақшаи амал бо ҳамаи иштирокдорони
бозор ҳамкории мутақобилро ба роҳ мемонад.

2. Нақшаи амал ҷиҳати татбиқи Стратегияи рушди Низоми пардохти миллии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар давраи солҳои 2014-2020
Чорабинӣ

Мақомоти масъул

Муҳлати
иҷроиш

Қисмати I: Қонунгузорӣ ва заминаи меъёрии ҳуқуқӣ
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Таҳияи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи
хизматрасониҳои пардохтӣ ва
низоми пардохт»
Таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ барои
мукаммалкунии заминаи меъёрии ҳуқуқии
Низоми
пардохти
миллӣ.
Ҷиҳати
мутобиқат
кардани
хизматрасониҳои
интиқоли байналмилалии маблағҳо ба
“Принсипҳои
умумии
хизматрасонии
интиқоли
байналмилалии
маблағҳо”(КНПҲ-Бонки Ҷаҳонӣ) таҳияи
Дастурамал
дар
бораи
интиқоли
байналмилалии маблағҳо.
Таҳияи Дастурамал дар бораи назорати
низомҳои пардохт

Бонки миллии Тоҷикистон,
Вазорати адлия,

с. 2014

Бонки миллии Тоҷикистон

нимаи
дуюми
с. 2015

Бонки миллии Тоҷикистон

Муайян ва пешниҳод намудани тағйиру Бонки миллии Тоҷикистон
иловаҳои зарурӣ ба санадҳои меъёрии

нимаи
дуюми
с. 2016
дар давраи
солҳои

Ҳолат

Чорабинӣ
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Мақомоти масъул

Муҳлати
иҷроиш
2014-2020

ҳуқуқии амалкунанда, ҷиҳати таъмини
фаъолияти
мунтазаму
боэътимоди
низомҳои пардохту ҳисоббаробаркунӣ ва
хизматрасониҳои пардохтӣ.
дар давраи
Шарҳу баррасӣ ва таҳияи санадҳои меъёрии Бонки миллии Тоҷикистон,
ҳуқуқӣ нисбати ҳисоббаробаркуниҳо аз рӯи Вазорати молия
солҳои
амалиётҳо бо коғазҳои қиматнок
2014-2020
Қисмати II: Низомҳо барои анҷом додани пардохтҳои калонҳаҷм ва фаврӣ
Ивазкунии
низоми
амалкунандаи Бонки миллии Тоҷикистон
пардохтии байнибонкии Бонки миллии
Тоҷикистон
ба
Низоми
муосири
автоматишудаи байнибонкии интиқоли
маблағҳо (НАБИМ)
Қисмати III: Низомҳои пардохтҳои чакана
Насбкунии
Палатаи
автоматишудаи
клирингӣ (Дар доираи татбиқи НАБИМ
тибқи Қисмати II)
Такмилидиҳии
имкониятҳои
техникии
Маркази протсессингии Низоми пардохти
«КОРТИ
МИЛЛӢ»,
такмилдиҳии
амалиётҳо, ҷалбкунии иштирокдорони нав
ва
амалигардонии
раванди

Бонки миллии Тоҷикистон

Танзимгари Низоми пардохти
«КОРТИ МИЛЛӢ»,
Бонки миллии Тоҷикистон

с. 2016

с. 2016

дар давраи
солҳои
2014-2020

Ҳолат

Чорабинӣ
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Мақомоти масъул

сетификатсиякунонии байналмилалӣ.
Ҳамкорӣ
бо
Шӯрои
ҳамоҳангсозии Бонки миллии Тоҷикистон,
байнибонкӣ оид ба рушди низоми пардохт Ташкилотҳои қарзӣ,
ва
иштирокдорони
бозори Шӯрои ҳамоҳангсозии
хизматрасониҳои
пардохтӣ
ҷиҳати байнибонкӣ оид ба рушди
ҳавасмандгардонии
истифодабарии низоми пардохт,
воситаҳои пардохтии муосири электронӣ ва Танзимгарони алоқаи мобилӣ
манфиатовар, ки дар истифодабарии
алоқаи мобилӣ ва шабакаи Интернет асос
ёфтаанд. Татбиқи лоиҳаи бонкдории
мобилӣ
ва
пардохтҳои
мобилӣ
бо
назардошти таҷрибаи фаъолияти чунин
низомҳо
дар
давлатҳои
Филиппин,
Индонезия, Кения ва Африқои Ҷанубӣ.
Қисмати IV: Пардохтҳои давлатӣ
Бо мақсади гузариши пардохтҳои давлатӣ
ба
воситаҳои
пардохтии
электронӣ
роҳандозии
ҳамкории
мутақобил
бо
Вазорати молияи ва дигар мақомоти
давлатии дахлдор.
Роҳандозии
ҳамкории
мутақобил
бо
воҳидҳои сохтории дахлдори Вазорати

Вазорати молия,
Бонки миллии Тоҷикистон,
Кумитаи андоз,
Хадамоти гумрук,
ташкилотҳои қарзӣ
Вазорати молия,
Бонки миллии Тоҷикистон

Муҳлати
иҷроиш

дар давраи
солҳои
2014-2015

дар давраи
солҳои
2014-2020

дар давраи
солҳои

Ҳолат

Чорабинӣ

Мақомоти масъул

Муҳлати
иҷроиш
2016-2018

молия ҷиҳати бомуваффақият татбиқ
намудани
НАБИМ
ва
Амонатгоҳи
(депозитарияи)
марказии
коғазҳои
қиматнок
(АМКҚ)
бо
назардошти
талаботҳои муайяни Вазорати молия ва
истифодаи
максималии
афзалиятҳои
низоми нав. Бо ин мақсад ду Гуруҳи корӣ
созмон дода мешавад, ки масъалаҳои
татбиқи НАБИМ ва АМКҚ-ро баррасӣ
менамоянд.
Қисмати V: Амонатгоҳи (депозитарияи) марказии коғазҳои қиматнок, клиринг ва
ҳисоббаробаркуниҳо аз рӯи амалиётҳо бо қоғазҳои қиматнок
12

Насбкунии Амонатгоҳи (депозитарияи) Бонки миллии Тоҷикистон,
марказии коғазҳои қиматнок.
Вазорати молия

дар давраи
солҳои
2016-2017

13

Таҳияи заминаи муътамади меъёрии Бонки миллии Тоҷикистон,
ҳуқуқӣ барои фаъолияти боэътимоди Вазорати молия
низоми клиринг ва ҳисоббаробаркуниҳо аз
рӯи амалиётҳо бо қоғазҳои қиматнок
Қисмати VI: Бозори байнибонкии пул

дар давраи
солҳои
2016-2020
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Баҳодиҳии талабот ба иттилоот оид ба Бонки миллии Тоҷикистон,

дар давраи

Ҳолат

Чорабинӣ

Мақомоти масъул

бозори марказонидашудаи байнибонкии Вазорати молия
пул ва низомҳои хариду фурӯш дар ин
бозорҳо бо мақсади пайвастани онҳо бо
НАБИМ. Шарҳу баррасии имконияти
созмон додани бахши гаравии бозори
байнибонкии пул.
Қисмати VII: Интиқоли байналмилалии маблағҳо
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Муҳлати
иҷроиш
солҳои
2016-2020

Таъмини
заминаи
меъёрии
ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон
асоснокгардида ва мутаносиб, ки ба
хизматрасониҳои
интиқоли
байналмилалии маблағҳо алоқаманданд.
Муайян намудани ваколат ва сарчашмаҳо Бонки миллии Тоҷикистон
ҷиҳати амалӣ намудани танзим ва назорат
аз
рӯи
пешниҳодкунандагони
хизматрасониҳои
интиқоли
байналмилалии маблағҳо дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
Қисмати VIII: Назорати низомҳои пардохт

дар давраи
солҳои
2015-2016

Муайянкунӣ ва ба аҳли ҷомеа расондани Бонки миллии Тоҷикистон
мақсад ва сиёсати роҳандозии назорат
нисбати инфрасохтори бозори молиявӣ,
инчунин, низомҳои пардохти чакана ва

дар давраи
солҳои
2016-2017

дар давраи
солҳои
2015-2016

Ҳолат

Чорабинӣ

Мақомоти масъул

Муҳлати
иҷроиш

воситаҳои пардохт.
Қисмати IX: Ҳамкорӣ бо тарафҳои манфиатдор ва дигар мақомоти дахлдор
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Вусъатдиҳии
фаъолияти
Шӯрои
ҳамоҳангсозии байнибонкӣ доир ба рушди
низоми пардохт ва таъмини ҳамкории
мутақобил бо тарафҳои манфиатдор дар
доираи Низоми пардохти миллӣ
Шарҳу
баррасии
имкониятҳо
барои
назорати муштарак, танзими раванди
мубодилаи
иттилоот
ва
амалиёти
мутаффиқона бо мақомоти дахлдор

Бонки миллии Тоҷикистон,
Вазорати молия,
ташкилотҳои қарзӣ

дар давраи
солҳои
2014-2020

Бонки миллии Тоҷикистон,
Вазорати молия

дар давраи
солҳои
2014-2020

Ҳолат

