Лоиҳа
Бо қарори Раёсати
Бонки миллии Тоҷикистон
аз «____» _________ с.2019, №___
тасдиқ шудааст

Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба
фаъолияти низоми пардохтӣ
Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми
пардохтӣ (минбаъд – Тартиб) бо мақсади амалисозии назорати
низоми пардохтии Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи моддаи 28
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизматрасониҳои
пардохтӣ ва низоми пардохтӣ” таҳия шуда, тартиби аз ҷониби
операторони низоми пардохтӣ пешниҳод намудани ҳисобот оид ба
фаъолияти низоми пардохтӣ ва иштирокчиёни он (минбаъд Маълумот), шакл, муҳлати пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти
низоми пардохтӣ ва усули таҳияи ҳисоботи мазкурро муқаррар
менамояд.
БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
1. Дар Тартиби мазкур мафҳумҳое, ки дар қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд ва инчунин мафҳумҳои зерин
истифода мешаванд:
бонки ношир – ташкилоти қарзии молиявие, ки тибқи
технология ва қоидаҳои низоми пардохтӣ ба барориши кортҳои
пардохтии бонкӣ машғул мебошад;
бонки эквайер – ташкилоти қарзии молиявӣ, ки фаъолияти
пешниҳоди пули нақд ба дорандагони корт ва ба роҳ мондани
муносибатҳои шартномавӣ бо муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ, ки
кортҳои пардохтии бонкиро ҳамчун воситаи пардохтии мол ва
хизматрасониҳо дар шабакаи терминалӣ қабул менамоянд, анҷом
медиҳад;
тиҷорати электронӣ – фаъолияте, ки барои фурӯши мол ва
хизматрасониҳо
бо
истифодаи
технологияҳои
иттилоотии
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коммуникатсионӣ дар асоси ҳамкории шабакавӣ байни харидор ва
фурӯшанда амалӣ карда мешавад;
гурӯҳбандии муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ – таснифи
намудҳои фаъолияти муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ ҳангоми
гузарондани амалиётҳои пардохти мол ва хизматрасонӣ бо истифодаи
воситаҳои электронии пардохтӣ дар муассисаҳои савдо ва
хизматрасонӣ;
ҳамёни электронӣ – воситаҳои пардохтии электронӣ,
микропротсессор (чип), таъминоти барномавии компютери шахсӣ ва
дигар воситаи техникии барномавӣ, ки дар он маблағҳои электронӣ
нигоҳ дошта шуда, тавассути онҳо ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ
амалӣ мешавад.
интиқоли маблағҳо аз як корт ба корти дигар (Р2Р) – интиқоли
маблағҳо тариқи онлайн аз як корти пардохтии бонкӣ ба корти
пардохтии бонкии дигар;
амалиётҳои қаллобӣ – амалиётҳои қаллобии ғаразноки
ғайриқонунӣ (ё сӯистифода аз боварӣ), ки ба дастрасии беиҷозат ва
истифодаи иттилооти марбут ба сирри бонкӣ барои ба даст овардани
маблағҳои пулӣ аз суратҳисобҳои бонкии иштирокчиёни низоми
пардохтӣ ва/ё муштариёни онҳо равона карда шудааст.
БОБИ 2. ШАКЛ ВА МӮҲЛАТИ ПЕШНИҲОДИ ҲИСОБОТ
2. Маълумот дар шаклҳои муқарраргардидаи Тартиби мазкур ба
Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.
3. Маълумот дар шакли коғазӣ ба шӯъбаи умумии Бонки миллии
Тоҷикистон ва ба таври электронӣ ба суроғаи электронии сохтори
дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.
4. Шакли электронии Маълумот дар шакли Excel пешниҳод карда
мешавад.
5. Таҳвилгари
хизматрасониҳои
пардохтӣ,
ки
фаъолияти
оператори низоми пардохтиро анҷом медиҳад, тибқи Тартиби
мазкур, инчунин дар доираи ҳисоботи ҳармоҳаи омории бонкӣ,
маълумот пешниҳод менамояд.
6. Оператори низоми пардохтӣ Маълумотро аз давраи минбаъдаи
ҳисоботие, ки пас аз гирифтани иҷозатномаи оператори низоми
пардохтӣ меояд, пешниҳод менамояд.
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7. Маълумот тибқи ҳисоботи моҳона на дертар аз санаи
понздаҳуми моҳе, ки пас аз давраи ҳисоботӣ меояд, пешниҳод карда
мешавад.
8. Маълумот тибқи ҳисоботи семоҳа на дертар аз охири моҳи
дуюме, ки пас аз давраи ҳисоботӣ меояд, пешниҳод карда мешавад.
9. Агар муҳлати пешниҳоди Маълумот ба рӯзи корӣ рост наояд, он
гоҳ муҳлати охирони пешниҳоди Маълумот рӯзи навбатии корӣ
ҳисобида мешавад.
10. Маълумотҳое, ки тибқи Тартиби мазкур пешниҳод карда
мешаванд, бо асъори дар таҳия намудани ҳисоботҳои низоми
пардохтӣ истифодашаванда, нишон дода мешаванд.
БОБИ 3. УСУЛИ ТАҲИЯ НАМУДАНИ ҲИСОБОТ
11. Оператори низоми пардохтӣ, ки бо истифодаи кортҳои
пардохтии бонкӣ фаъолият мекунад, тибқи Замимаи №1 Тартиби
мазкур (минбаъд-Шакли №1-ОНП) Маълумот пешниҳод менамояд.
12. Дар Шакли №1-ОНП маълумот оид ба амалиётҳо, ки бо асъор
анҷом дода шудаанд, бо пули миллӣ (сомонӣ) тибқи қурби расмии
Бонки миллии Тоҷикистон ба санаи якуми моҳи пас аз давраи
ҳисоботӣ омада, пешниҳод карда мешавад.
13. Оператори низоми пардохтии байналмилалӣ, ки бо истифодаи
кортҳои пардохтии бонкӣ фаъолият мекунад, тибқи Замимаи №2
Тартиби мазкур (минбаъд-Шакли №2-ОНП) Маълумот пешниҳод
менамояд.
14. Оператори низоми пардохтӣ, ки хизматрасонии қабули
пардохтҳоро анҷом медиҳад, тибқи Замимаи №3 Тартиби мазкур
(минбаъд-Шакли №3-ОНП) Маълумот пешниҳод менамояд.
15. Оператори низоми пардохтӣ, ки интиқоли маблағҳоро анҷом
медиҳад, тибқи Замимаи №4 Тартиби мазкур (минбаъд-Шакли №4ОНП) Маълумот пешниҳод менамояд.
16. Дар варақаи унвонии Шакли №1-ОНП, Шакли №2-ОНП, Шакли
№3-ОНП ва Шакли №4-ОНП номи оператори низоми пардохтӣ, номи
низоми пардохтӣ, давраи ҳисоботӣ, асъори ҳисобот, насаб, ном ва
номи падари роҳбар ва сармуҳосиби оператори низоми пардохтӣ,
инчунин насаб, ном, номи падар ва рақами телефони иҷрокунандаи
ҳисобот, таърихи тартиб додани ҳисобот дар шакли “рӯз/моҳ/сол”
нишон дода мешавад.
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17. Тартиби пур кардани Шакли №1-ОНП “Маълумот оид ба
низоми пардохтии бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ”
(Замимаи №1):
17.1 Варақаи 1 Ҷадвали 1.1. “Маълумот оид ба иштирокчиёни
низоми пардохтӣ”:
Ҷадвали 1.1. иттилоотро оид ба иштирокчиёни низоми пардохтӣ
ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд, дар бар
мегирад;
Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешавад;
Ҷадвали 1.1. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 1.1.
№ сутун
Номгӯй
Шарҳ
Номгӯи иштирокчии низоми
пардохтӣ, ки бо барориш ва
2
Номгӯи иштирокчӣ
хизматрасонии кортҳои
пардохтии бонкӣ машғул аст,
нишон дода мешавад.
Мавқеи иштирокчӣ дар низоми
Мавқеи иштирокчӣ дар
пардохтӣ аз рӯи шартҳои
3
низоми пардохтӣ
иштирок дар низоми пардохтӣ
нишон дода мешавад.
Санаи ба имзо расидани
Шартнома оид ба иштирок дар
4
Санаи оғози иштирок
низоми пардохтӣ нишон дода
мешавад.
Санаи баромадан аз низоми
5
Санаи анҷоми иштирок
пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ
нишон дода мешавад.
17.2 Варақаи 2 Ҷадвали 1.2. “Маълумот оид ба амалиётҳо, ки бо
истифодаи кортҳои пардохтии бонкии иштирокчиёни низоми
пардохтӣ анҷом дода шудаанд”:
Ҷадвали 1.2. иттилоотро оид ба амалиётҳо, ки бо истифодаи
кортҳои пардохтии бонкӣ дар шабакаи терминалии иштирокчиёни
низоми пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, дар бар
мегирад;
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Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешавад;
Ҷадвали 1.2. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 1.2.
№ сатр

Номгӯй

I.

Амалиётҳои муштариёни
иштирокчӣ дар шабакаи
терминалии иштирокчӣ

II.

Амалиётҳои муштариёни
дигар иштирокчиён дар
шабакаи терминалии
иштирокчӣ

III.

Амалиётҳои муштариёни
бонкҳои хориҷӣ дар
шабакаи терминалии
иштирокчӣ

№ сутун

2

3-4

Номгӯй
Номгӯи иштирокчиёни
низоми пардохтӣ

Шумора ва маблағи
умумии амалиётҳо

Шарҳ
Амалиётҳо бо истифодаи
кортҳои пардохтии бонкии
муштариёни иштирокчии
низоми пардохтӣ, ки дар
шабакаи терминалии
иштирокчӣ анҷом дода шудаанд,
нишон дода мешавад.
Амалиётҳо бо истифодаи
кортҳои пардохтии бонкии
муштариёни дигар
иштирокчиёни низоми
пардохтӣ, ки дар шабакаи
терминалии иштирокчӣ анҷом
дода шудаанд, нишон дода
мешавад.
Амалиётҳо бо истифодаи
кортҳои пардохтии бонкии
дорандагони кортҳои бонкҳои
хориҷӣ дар шабакаи терминалии
иштирокчии низоми пардохтӣ
нишон дода мешаванд.
Шарҳ
Номгӯи иштирокчии низоми
пардохтӣ, ки бо барориш ва
хизматрасонии кортҳои
пардохтӣ машғул мебошанд,
нишон дода мешавад.
Шумора ва маблағи умумии
ҳамаи амалиётҳо, ки бо
истифодаи кортҳои пардохтии
бонкӣ дар давраи ҳисоботӣ
анҷом дода шудаанд, нишон дода
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мешаванд.
Шумора ва маблағи умумии
Гирифтани пули нақд,
амалиётҳои гирифтани пули
5 - 6 шумора ва маблағи
нақд бо истифодаи кортҳои
амалиётҳо
пардохтии бонкӣ дар давраи
ҳисоботӣ нишон дода мешаванд.
Шумора ва маблағи умумии
амалиётҳои гирифтани пули
Гирифтани пули нақд,
нақд бо асъори хориҷӣ бо
7 - 8 шумора ва маблағи
истифодаи кортҳои пардохтии
амалиётҳо (асъори хориҷӣ)
бонкӣ дар давраи ҳисоботӣ
нишон дода мешаванд.
Шумора ва маблағи умумии
Пардохти мол ва
амалиётҳои пардохти мол ва
хизматрасониҳо,
хизматрасониҳо бо истифодаи
9 - 10
шумора ва маблағи
кортҳои пардохтии бонкӣ дар
амалиётҳо
давраи ҳисоботӣ нишон дода
мешаванд.
Шумора ва маблағи умумии
амалиётҳои тиҷорати электронӣ,
ки бо истифодаи кортҳои
Тиҷорати электронӣ,
пардохтии бонкӣ дар шабакаи
11 - 12 шумора ва маблағи
компютерии иштирокчиёни
амалиётҳо
низоми пардохтӣ дар давраи
ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд,
нишон дода мешаванд.
Шумора ва маблағи умумии
Интиқоли маблағҳо (Р2Р), амалиётҳои интиқоли маблағҳо
13 - 14 шумора ва маблағи
(P2P) бо истифодаи кортҳои
амалиётҳо
пардохтии бонкӣ дар давраи
ҳисоботӣ нишон дода мешавад.
17.3. Варақаи 3 Ҷадвали 1.3. “Маълумот оид ба шумора ва ҳаҷми
пардохтҳои ғайринақдӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ
дар шабакаи терминалии бонкҳои эквайер дар муассисаҳои савдо ва
хизматрасонӣ анҷом дода шудаанд”:
Ҷадвали 1.3. иттилоотро оид ба шумора ва ҳаҷми амалиётҳои
пардохти мол ва хизматрасониҳо бо истифодаи кортҳои пардохтии
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бонкӣ дар давраи ҳисоботӣ, ки дар шабакаи терминалии бонкҳои
эквайер - иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар муассисаҳои савдо ва
хизматрасонӣ анҷом дода шудаанд, дар бар мегирад;
Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешавад;
Ҷадвали 1.3. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 1.3.
№ сутун
Номгуй
Шарҳ
Рамзи гурӯҳбандии муассисаи
савдо ва хизматрасонӣ, ки тибқи
2
Рамзи МСХ
стандарти байналмилалӣ (ISO
18245) муқаррар карда шудааст.
Намуди хизматрасонии
Гурӯҳбандии муассисаҳои муассисаҳои савдо ва
3
савдо ва хизматрасонӣ
хизматрасонӣ нишон дода
мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳои
Пардохти мол ва
мол ва хизматрасониҳо дар
хизматрасониҳо,
4–9
муассисаҳои савдо ва
шумора ва ҳаҷми
хизматрасонӣ дар моҳҳои
амалиётҳо
алоҳида нишон дода мешавад.
№ сатр
Номгуй
Шарҳ
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
1
4131, Автобусҳо
бонкӣ барои роҳкирои автобус
нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
2
4511, Чиптаи ҳавопаймо
бонкӣ барои хариди чиптаи
ҳавопаймо нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
3
4121,Такси
бонкӣ барои хизматрасониҳои
такси нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
4
4011, Роҳи оҳан
бонкӣ барои хариди чиптаи роҳи
оҳан нишон дода мешавад.
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5

6

7

8

Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
4784, Боҷу хироҷи роҳ ва
бонкӣ барои пардохти боҷу
кӯпрук
хироҷи роҳ ва кӯпрук нишон
дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
4789, Дигар
бонкӣ барои ҳама гуна
хизматрасониҳои
хизматрасониҳои дигари
нақлиётӣ
нақлиётӣ, ки дар боло зикр
нашудааст, нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои хизматрасониҳои
ширкатҳои сайёҳие, ки
хизматрасониҳои иттилоотӣ ва
дастрас кардани чиптаҳоро
пешниҳод менамоянд, нишон
дода мешавад. Чунин нуқтаҳо аз
номи сайёҳон барои фармоиш ва
харидорӣ намудани чиптаҳои
4722, Ширкатҳои саёҳӣ ва
парвоз дар ҳавопаймо, саёҳати
операторони саёҳӣ
автобусӣ, саёҳати обӣ, иҷораи
мошин, рафту омад бо қатора ва
ҷойи зист ҳамчун агент баромад
мекунанд. Инчунин,
ташкилкунандагони экскурсия,
ки хизматрасонии ташкил ва
интихоби экскурсияҳоро
тавассути ширкатҳои сайёҳӣ ё
бевосита ба истеъмолкунанда
пешниҳод менамоянд, дохил
мешаванд.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
4814, Хизматрасониҳои
тавассути кортҳои пардохтии
телекоммуникатсионӣ
бонкӣ ба таҳвилгарони
(алоқаи мобилӣ, Интернет
хизматрасониҳои
ва ғ.)
телекоммуникатсионӣ барои
8
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9

10

11

12

13

14

15

зангҳои мобилӣ ва шаҳрӣ, почта,
Интернет ва дигар
хизматрасониҳо нишон дода
мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
4899, Телевизиони ноқилӣ, бонкӣ барои пайвастшавӣ ва
пахши радифӣ ва ғ.
пахши мустақими барномаҳои
телевизионии пулакӣ нишон
дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
4900, Хизматрасониҳои
бонкӣ барои хизматрасониҳои
манзилию коммуналӣ
манзилию коммуналӣ нишон
дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
5541, Нуқтаҳои фурӯши
бонкӣ дар нуқтаҳои савдо, ки
сӯзишворӣ ва
фурӯши сӯзишвориро барои
хизматрасонии техникии
истифодабарии истеъмолӣ, дар
автомобилҳо
нуқтаҳои ташхиси техникӣ ва
таъмири автомобилҳо нишон
дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
5812, Тарабхонаҳо ва
бонкӣ дар тарабхонаҳо ва ҷойҳои
хӯроки умум
хӯроки умум нишон дода
мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
5912, Дорухонаҳо
бонкӣ дар дорухонаҳо нишон
дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
5999, Марказҳо ва нуқтаҳои
бонкӣ дар марказҳо ва нуқтаҳои
савдои яклухт ва чакана
савдои яклухт ва чакана нишон
дода мешавад.
6300, Суғурта
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
9
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16

17

18

19

20

21

тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои хизматрасониҳои
суғурта нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
7011, Меҳмонхонаҳо
бонкӣ барои хизматрасониҳои
меҳмонхона нишон дода
мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
7542, Шустушӯи нақлиёт
бонкӣ барои шустушӯи нақлиёт
нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
7996, Хизматрасониҳои
бонкӣ барои хизматрасониҳои
маданӣ-маишӣ
маданӣ-маишӣ нишон дода
мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
7999, Курортҳо,
бонкӣ дар нуқтаҳои истироҳат,
осоишгоҳҳо ва минтақаҳои
шифохона ва пешниҳоди
истироҳатӣ
хизматрасониҳои маишӣ нишон
дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои хизматрасониҳое,
8099, Муассисаҳои тиббӣ
ки аз тарафи муассисаҳои тиббӣ
ва мутахассисони тиббӣ
пешниҳод мешаванд нишон дода
мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои хизматрасониҳои
8299, Муассисаҳои
муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла
таълимӣ
муассисаҳои томактабӣ, мактабӣ,
миёнаи махсус, олӣ ва дигар
муассисаҳои таълимӣ нишон
дода мешавад.
10
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22

8675, Автодром

23

9222, Ҷаримаҳо

24

9311,Андозҳо, боҷу хироҷи
гумрукӣ

25

9399, Дигар
хизматрасониҳои давлатӣ

26

9999, Дигар
хизматрасониҳо

Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои хизматрасониҳои
автодром ва супоридани
имтиҳон ҳангоми гирифтани
шаҳодатномаи ронандагӣ нишон
дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои ҷаримаҳо, ки ба
буҷети давлат ворид мешаванд,
нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои андозҳо, боҷу
хироҷи гумрукӣ, ки ба буҷети
давлат ворид мешаванд,
нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои дигар
хизматрасониҳои давлатӣ нишон
дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои ҳама гуна
хизматрасониҳои дигар, ки дар
рӯйхати боло зикр нашудааст,
нишон дода мешавад

17.4. Варақаи 4 Ҷадвали 1.4. “Маълумот оид ба ҳодиса”:
Ҷадвали 1.4. иттилоотро оид ба ҳодисаи дар давраи ҳисоботӣ дар
низоми пардохтӣ рӯйдода дар бар мегирад;
Маълумоти мазкур на дертар аз рӯзи ояндаи пас аз ошкор
гардидани ҳодисаи рӯйдода, ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод
карда мешавад;
зери мафҳуми ҳодиса чунин ҳолатҳои зерин фаҳмида мешаванд:
Ҳама гуна боздошти хизматрасонии низом зиёда аз 30 дақиқа;
11
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№ сатр

1
2
3
4
5

6

7

8
9

Ҳама гуна ҳодисаҳои қаллобӣ ё дуздӣ ба маблағи зиёда аз 20
нишондиҳанда барои ҳисобҳо;
Ҳама гуна ҳодисаҳои интишори маълумотҳои муштариён, аз
қабили ҳамлаҳои фишингӣ, кибер ва дигарҳо, инчунин
ҳодисаҳое, ки барои шикасти низоми амалиётӣ бо мақсади
пайдо кардани дастрасии беиҷозат ба маълумотҳои кортҳои
пардохтии бонкии иштирокчиёни низоми пардохтӣ равона
карда шудааст;
Ҷадвали 1.4. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 1.4.
Номгӯй
Шарҳ
Номгӯи низоми пардохтӣ, ки дар
Номгӯи низоми пардохтӣ он ҳодиса рӯй додааст, нишон
дода мешавад.
Навъи ҳодиса тибқи рӯйхати
Навъи ҳодиса
поёнрав нишон дода мешавад.
Суроғаи макони рӯй додани
Макон
ҳодиса нишон дода мешавад.
Санаи рӯй додани ҳодиса нишон
Сана
дода мешавад.
Маълумоти муфассал оид ба
Сабаби рӯй додан ва
ҳодисаи рӯйдода ва сабабҳои рӯй
шарҳи ҳодиса
додани он нишон дода мешавад.
Маблағе, ки дар натиҷаи рӯй
додани ҳодиса, аз тарафи низоми
пардохтӣ ё муштариёни
Маблағи зарари воқеӣ
иштирокчиёни низоми пардохтӣ
зарар дидаанд, нишон дода
мешавад.
Чораҳое, ки барои бартараф
Чораҳои андешидашуда
намудани оқибатҳои ҳодисаи
барои бартараф кардани
рӯйдода андешида шудаанд,
оқибатҳои ҳодиса
нишон дода мешавад.
Насаб, ном ва номи падари
Иҷрокунандаи ҳисобот
корманде, ки ҳисоботро омода
намудааст, нишон дода мешавад.
Вазифа

Вазифаи корманде, ки ҳисоботро
12
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10

Санаи тартиб додани
ҳисобот

омода намудааст, нишон дода
мешавад.
Санаи таҳия намудани ҳисобот
нишон дода мешавад.

17.5. Варақаи 5 Ҷадвали 1.5. “Маълумот оид ба ҳодисаҳо”:
Ҷадвали 1.5. иттилооти маҷмӯиро оид ба ҳодисаҳое, ки дар
давраи ҳисоботӣ дар низоми пардохтӣ рӯй додаанд, дар бар мегирад;
Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешавад;
Ҷадвали 1.5. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 1.5.
№ сатр
Номгӯй
Шарҳ
Навъи ҳодиса тибқи рӯйхати
2
Навъи ҳодиса
поёнрав нишон дода мешавад.
Санаи ошкор шудани
Санаи ошкор шудани ҳодиса
3
ҳодиса
нишон дода мешавад.
Санаи рӯй додани ҳодиса нишон
4
Санаи рӯй додани ҳодиса
дода мешавад.
Минтақаи рӯй додани
Минтақаи рӯй додани ҳодиса
5
ҳодиса
нишон дода мешавад.
Маълумоти муфассал оид ба
6
Сабаби ҳодиса
сабабҳои рӯй додани ҳодиса
нишон дода мешавад.
Оқибатҳои ҳодисаи рӯйдода,
маблағи зарар ва талафоти
7
Оқибатҳои ҳодиса
низоми пардохтӣ, ки дар
натиҷаи ҳодиса ба амал
омадааст, нишон дода мешавад.
Номгӯи иштирокчиёни низоми
Иштирокчии зарардидаи пардохтӣ, ки дар натиҷаи
8
низоми пардохтӣ
ҳодисаи рӯйдода зарар дидаанд,
нишон дода мешавад.
Шумораи муштариён, ки дар
Шумораи муштариёни
9
натиҷаи ҳодисаи рӯйдода зарар
зарардида
дидаанд, нишон дода мешавад.
10

Шарҳи чораҳои

Чораҳои мушаххасе, ки барои
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11

андешидашуда оид ба
бартараф кардани
оқибатҳои ҳодиса
Шарҳи чораҳои
андешидашуда оид ба
пешгирӣ намудани рӯй
додани ҳодиса

бартараф кардани оқибатҳои
ҳодиса андешида шудаанд,
нишон дода мешавад.
Чораҳои мушаххасе, ки барои
пешгирӣ намудани рӯй додани
ҳодиса андешида шудаанд,
нишон дода мешавад.

17.6. Варақаи 6 Ҷадвали 1.6. “Маълумот оид ба амалиётҳои
қаллобӣ, ки бо/бе иштироки кортҳои пардохтии бонкӣ анҷом дода
шудаанд (аз мавқеи бонки эмитент)”:
Ҷадвали 1.6. иттилооти маҷмӯиро оид ба шумора ва маблағи
амалиётҳои қаллобӣ бо иштирок ва бе иштироки кортҳои пардохтии
бонкӣ, ки дар шабакаи худии иштирокчӣ ва дигар иштирокчиёни
низоми пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, дар бар
мегирад. Маълумот аз мавқеи бонки эмитент пешниҳод карда
мешавад;
Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешавад;
Ҷадвали 1.6. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 1.6.
№ сатр
Номгӯй
Шарҳ
Амалиётҳои қаллобӣ, ки
Амалиётҳои қаллобӣ
тавассути кортҳои пардохтии
1
тавассути кортҳои
бонкии гумшуда ё дуздидашуда
гумшуда, дуздидашуда
дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода
шудаанд, нишон дода мешаванд.
Амалиётҳои қаллобӣ, ки бо
Амалиётҳои қаллобӣ бо
истифодаи кортҳои пардохтии
2
истифодаи кортҳои
бонкии қалбакӣ дар давраи
қалбакӣ
ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд,
нишон дода мешаванд.
Амалиётҳои қаллобӣ, ки бо
истифодаи рақами корти
Истифодаи қаллобии
пардохтии бонкӣ дар шабакаи
3
рақами корт дар шабакаи
Интернет дар давраи ҳисоботӣ
Интернет
анҷом дода шудаанд, нишон дода
мешаванд.
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4
№
сутун

Ҳама гуна дигар амалиётҳои
қаллобӣ, ки дар боло зикр карда
нашудаанд.

Дигар
Номгӯй

Шарҳ

Намудҳои асосии амалиётҳои
қаллобӣ бо истифодаи кортҳои
Таснифоти амалиётҳои
2
пардохтии бонкӣ тибқи
қаллобӣ
таҷрибаи байналмилалӣ оварда
шудааст.
Шумора ва маблағи умумии
ҳамаи амалиётҳои қаллобӣ, ки
Ҳамагӣ,
бо/бе иштироки кортҳои
3 - 4 шумора ва маблағи
пардохтии бонкии
умумии амалиётҳо
иштирокчиёни низоми пардохтӣ
дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода
шудаанд, нишон дода мешаванд.
Шумора ва маблағи умумии
амалиётҳои қаллобии гирифтани
пули нақд бо/бе иштироки
Гирифтани пули нақд,
кортҳои пардохтии бонкии
5 - 6 шумора ва маблағи
иштирокчии низоми пардохтӣ,
амалиётҳо
ки дар шабакаи худии
иштирокчӣ дар давраи ҳисоботӣ
анҷом дода шудаанд, нишон дода
мешавад.
Шумора ва маблағи умумии
амалиётҳои қаллобии пардохти
мол ва хизматрасониҳо бо/бе
Пардохти мол ва
иштироки кортҳои пардохтии
хизматрасониҳо,
7-8
бонкии иштирокчии низоми
шумора ва маблағи
пардохтӣ, ки дар шабакаи худии
амалиётҳо
иштирокчӣ дар давраи ҳисоботӣ
анҷом дода шудаанд, нишон дода
мешаванд.
Интиқоли маблағҳо (Р2Р), Шумора ва маблағи умумии
9 - 10 шумора ва маблағи
амалиётҳои қаллобии интиқоли
амалиётҳо
маблағҳо (Р2Р) бо/бе иштироки
15
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кортҳои пардохтии бонкии
иштирокчии низоми пардохтӣ,
ки дар шабакаи худии
иштирокчӣ дар давраи ҳисоботӣ
анҷом дода шудаанд, нишон дода
мешаванд.
Шумора ва маблағи умумии
амалиётҳои қаллобии гирифтани
пули нақд бо/бе иштироки
Гирифтани пули нақд,
кортҳои пардохтии бонкии
11-12 шумора ва маблағи
иштирокчии низоми пардохтӣ,
амалиётҳо
ки дар шабакаи дигар
иштирокчиёни низоми пардохтӣ
дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода
шудаанд, нишон дода мешаванд.
Шумора ва маблағи умумии
амалиётҳои қаллобии пардохти
мол ва хизматрасониҳо бо/бе
Пардохти мол ва
иштироки кортҳои пардохтии
хизматрасониҳо,
13-14
бонкии иштирокчии низоми
шумора ва маблағи
пардохтӣ, ки дар шабакаи дигар
амалиётҳо
иштирокчиёни низоми пардохтӣ
дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода
шудаанд, нишон дода мешаванд.
Шумора ва маблағи умумии
амалиётҳои қаллобии интиқоли
маблағҳо (Р2Р) бо/бе иштироки
Интиқоли маблағҳо (Р2Р), кортҳои пардохтии бонкии
15-16 шумора ва маблағи
иштирокчии низоми пардохтӣ,
амалиётҳо
ки дар шабакаи дигар
иштирокчиёни низоми пардохтӣ
дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода
шудаанд, нишон дода мешаванд.
18. Тартиби пур кардани Шакли №2 - ОНП “Маълумот оид ба
низоми пардохтии байналмилалии бо истифодаи кортҳои пардохтии
бонкӣ” (Замимаи №2):
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18.1 Варақаи 1 Ҷадвали 2.1. “Маълумот оид ба иштирокчиёни
низоми пардохтӣ, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият
мекунанд”:
Ҷадвали 2.1. иттилоотро оид ба иштирокчиёни низоми
пардохтӣ, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият
мекунанд, дар бар мегирад;
Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешавад;
Ҷадвали 2.1. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 2.1.
№ сутун
Номгӯй
Шарҳ
Номгӯи иштирокчии низоми
пардохтӣ, ки бо барориш ва
2
Номгӯи иштирокчӣ
хизматрасонии кортҳои
пардохтии бонкӣ машғул аст,
нишон дода мешавад.
Мавқеи иштирокчӣ дар низоми
Мавқеи иштирокчӣ дар
пардохтӣ аз рӯи шартҳои
3
низоми пардохтӣ
иштирок дар низоми пардохтӣ
нишон дода мешавад.
Санаи ба имзо расидани
Шартнома оид ба иштирок дар
4
Санаи оғози иштирок
низоми пардохтӣ нишон дода
мешавад.
Санаи баромадан аз низоми
5
Санаи анҷоми иштирок
пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ
нишон дода мешавад.
18.2 Варақаи 2 Ҷадвали 2.2. “Маълумот оид ба амалиётҳое, ки бо
истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар низоми пардохтӣ анҷом
дода шудаанд”:
Ҷадвали 2.2. иттилоотро оид ба амалиётҳо бо истифодаи
кортҳои пардохтии бонкӣ дар низоми пардохтӣ, ки дар давраи
ҳисоботӣ дар шабакаи оператори низоми пардохтӣ коркард карда
шудаанд, дар бар мегирад;
Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешаванд;
Ҷадвали 2.2. чунин пур карда мешавад:
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Ҷадвали 2.2.
№ сатр

I.

II.

III.

№
сутун

2

3-4

Номгӯй

Шарҳ

Амалиётҳои муштариёни
иштирокчии низоми пардохтӣ,
Амалиётҳои муштариёни
ки бо истифодаи кортҳои
иштирокчӣ дар шабакаи
пардохтии бонкӣ дар шабакаи
терминалии дигар
терминалии дигар
иштирокчиён дар дохили
иштирокчиёни низоми пардохтӣ
кишвар (аз мавқеи бонки
дар дохили Ҷумҳурии
ношир)
Тоҷикистон анҷом дода шудаанд,
нишон дода мешавад.
Амалиётҳои муштариёни
бонкҳои хориҷӣ, ки бо
Амалиётҳои муштариёни
истифодаи кортҳои пардохтии
бонкҳои хориҷӣ дар
бонкӣ дар шабакаи терминалии
шабакаи терминалии
иштирокчиёни низоми пардохтӣ
иштирокчӣ (аз мавқеи
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом
бонки эквайер)
дода шудаанд, нишон дода
мешавад.
Маълумот оид ба амалиётҳои
Амалиётҳои муштариёни муштариёни иштирокчии
иштирокчӣ дар шабакаи низоми пардохтӣ, ки бо
терминалии бонкҳои
истифодаи кортҳои пардохтии
хориҷӣ (аз мавқеи бонки бонкӣ дар шабакаи терминалии
ношир)
бонкҳои хориҷӣ анҷом дода
шудаанд, нишон дода мешавад.
Номгӯй

Номгӯи иштирокчиёни
низоми пардохтӣ

Шумора ва маблағи
умумии амалиётҳо

Шарҳ
Номгӯи иштирокчии низоми
пардохтӣ, ки бо барориш ва
хизматрасонии кортҳои
пардохтӣ машғул мебошанд,
нишон дода мешавад.
Шумора ва маблағи умумии
ҳамаи амалиётҳо, ки бо
истифодаи кортҳои пардохтии
бонкӣ дар давраи ҳисоботӣ
анҷом дода шудаанд, нишон дода
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мешаванд.
Шумора ва маблағи умумии
Гирифтани пули нақд,
амалиётҳои гирифтани пули
5 - 6 шумора ва маблағи
нақд бо истифодаи кортҳои
амалиётҳо
пардохтии бонкӣ дар давраи
ҳисоботӣ нишон дода мешаванд.
Шумора ва маблағи умумии
Пардохти мол ва
амалиётҳои пардохти мол ва
хизматрасониҳо,
хизматрасониҳо бо истифодаи
7-8
шумора ва маблағи
кортҳои пардохтии бонкӣ дар
амалиётҳо
давраи ҳисоботӣ нишон дода
мешаванд.
Шумора ва маблағи умумии
амалиётҳои тиҷорати электронӣ,
ки бо истифодаи кортҳои
Тиҷорати электронӣ,
пардохтии бонкӣ дар шабакаи
9 - 10 шумора ва маблағи
компютерии иштирокчиёни
амалиётҳо
низоми пардохтӣ дар давраи
ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд,
нишон дода мешаванд.
Шумора ва маблағи умумии
амалиётҳои интиқоли
Интиқоли маблағҳо (P2P),
ғайринақдии маблағҳо (P2P) бо
11-12 шумора ва маблағи
истифодаи кортҳои пардохтии
амалиётҳо
бонкӣ дар давраи ҳисоботӣ
нишон дода мешавад.
18.3. Варақаи 3 Ҷадвали 2.3. “Маълумот оид ба амалиётҳое, ки бо
истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар кишварҳо анҷом дода
шудаанд”:
Ҷадвали 2.3. иттилоотро оид ба амалиётҳо бо истифодаи
кортҳои пардохтии бонкӣ, ки дар кишварҳои гуногун анҷом дода
шудаанд ва дар шабакаи оператори низоми пардохтӣ дар давраи
ҳисоботӣ коркард карда шудаанд, дар бар мегирад;
Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешаванд;
Ҷадвали 2.3. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 2.3.
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№ сатр

I

II

Эзоҳ:

Номгӯй

Шарҳ

Амалиётҳои муштариёни
иштирокчиёни низоми
Амалиётҳои муштариёни
пардохтӣ, ки дар шабакаи
иштирокчиён дар шабакаи терминалии бонкҳои хориҷии
терминалии бонкҳои
берун аз ҳудуди Ҷумҳурии
хориҷӣ берун аз ҶТ (аз
Тоҷикистон анҷом дода
мавқеи бонки ношир)
шудаанд, бо нишон додани
кишварҳои хизматрасон нишон
дода мешавад.
Амалиётҳои муштариёни
бонкҳои хориҷӣ, ки дар
Амалиётҳои муштариёни
шабакаи терминалии
бонкҳои хориҷӣ дар
иштирокчиёни низоми
шабакаи терминалии
пардохтӣ дар Ҷумҳурии
иштирокчиён (аз мавқеи
Тоҷикистон анҷом дода
бонки эквайер)
шудаанд, аз рӯи кишварҳои
барориши кортҳои пардохтӣ
нишон дода мешавад.
Тарзи пур кардани сутунҳои 3 - 12 дар банди 18.2. Ҷадвали
2.2. шарҳ дода шудааст.

18.4. Варақаи 4 Ҷадвали 2.4. “Маълумот оид ба шумора ва ҳаҷми
пардохтҳои ғайринақдӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ
дар шабакаи терминалии бонкҳои эквайер дар муассисаҳои савдо ва
хизматрасонӣ анҷом дода шудаанд”:
Ҷадвали 2.4. иттилоотро оид ба амалиётҳои пардохти мол ва
хизматрасониҳо бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ, ки дар
шабакаи оператори низоми пардохтӣ коркарда карда шудаанд ва дар
шабакаи терминалии бонкҳои эквайер дар муассисаҳои савдо ва
хизматрасонӣ дар давраи ҳисоботӣ бо нишон додани моҳҳои алоҳида
дар бар мегирад;
Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешавад;
Ҷадвали 2.4. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 2.4.
№ сутун
Номгуй
Шарҳ
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2

Рамзи МСХ

3

Гурӯҳбандии муассисаҳои
савдо ва хизматрасонӣ

4–9

№ сатр

Пардохти мол ва
хизматрасониҳо,
шумора ва ҳаҷми
амалиётҳо
Номгуй

1

4131, Автобусҳо

2

4511, Чиптаи ҳавопаймо

3

4121, Такси

4

4011, Роҳи оҳан

5

4784, Боҷу хироҷи роҳ ва
кӯпрук

6

4789, Дигар

Рамзи гурӯҳбандии муассисаи
савдо ва хизматрасонӣ, ки тибқи
стандарти байналмилалӣ (ISO
18245) муқаррар карда шудааст,
нишон дода мешавад.
Намуди хизматрасонии
муассисаҳои савдо ва
хизматрасонӣ нишон дода
мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳои
мол ва хизматрасониҳо дар
муассисаҳои савдо ва
хизматрасонӣ бо назардошти
моҳҳои алоҳида нишон дода
мешавад.
Шарҳ
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои роҳкирои автобус
нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои хариди чиптаи
ҳавопаймо нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои хизматрасониҳои
такси нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои хариди чиптаи роҳи
оҳан нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои пардохти боҷу
хироҷи роҳ ва кӯпрук нишон
дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
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хизматрасониҳои
нақлиётӣ

7

8

9

тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои ҳама гуна
хизматрасониҳои дигари
нақлиётӣ, ки дар боло зикр
нашудааст, нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои хизматрасониҳои
ширкатҳои сайёҳие, ки
хизматрасониҳои иттилоотӣ ва
дастрас кардани чиптаҳоро
пешниҳод менамоянд, нишон
дода мешавад. Чунин нуқтаҳо аз
номи сайёҳон барои фармоиш ва
харидорӣ намудани чиптаҳои
4722, Ширкатҳои саёҳӣ ва
парвоз дар ҳавопаймо, саёҳати
операторони саёҳӣ
автобусӣ, саёҳати обӣ, иҷораи
мошин, рафту омад бо қатора ва
ҷойи зист ҳамчун агент баромад
мекунанд. Инчунин,
ташкилкунандагони экскурсия,
ки хизматрасонии ташкил ва
интихоби экскурсияҳоро
тавассути ширкатҳои сайёҳӣ ё
бевосита ба истеъмолкунанда
пешниҳод менамоянд, дохил
мешаванд.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ ба таҳвилгарони
4814, Хизматрасониҳои
хизматрасониҳои
телекоммуникатсионӣ
телекоммуникатсионӣ барои
(алоқаи мобилӣ, Интернет
зангҳои мобилӣ ва шаҳрӣ, почта,
ва ғ.)
Интернет ва дигар
хизматрасониҳо нишон дода
мешавад.
4899, Телевизиони ноқилӣ, Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
пахши радифӣ ва ғ.
тавассути кортҳои пардохтии
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10

11

12

13

14

15

16

бонкӣ барои пайвастшавӣ ва
пахши мустақими барномаҳои
телевизионии пулакӣ нишон
дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
4900, Хизматрасониҳои
бонкӣ барои хизматрасониҳои
манзилию коммуналӣ
манзилию коммуналӣ нишон
дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
5541, Нуқтаҳои фурӯши
бонкӣ дар нуқтаҳои савдо, ки
сӯзишворӣ ва
фурӯши сӯзишвориро барои
хизматрасонии техникии
истифодабарии истеъмолӣ, дар
автомобилҳо
нуқтаҳои ташхиси техникӣ ва
таъмири автомобилҳо нишон
дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
5812, Тарабхонаҳо ва
бонкӣ дар тарабхонаҳо ва ҷойҳои
хӯроки умум
хӯроки умум нишон дода
мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
5912, Дорухонаҳо
бонкӣ дар дорухонаҳо нишон
дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
5999, Марказҳо ва нуқтаҳои
бонкӣ дар марказҳо ва нуқтаҳои
савдои яклухт ва чакана
савдои яклухт ва чакана нишон
дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
6300, Суғурта
бонкӣ барои хизматрасониҳои
суғурта нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
7011, Меҳмонхонаҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои хизматрасониҳои
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17

18

19

20

21

22

меҳмонхона нишон дода
мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
7542, Шустушӯи нақлиёт
бонкӣ барои шустушӯи нақлиёт
нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
7996, Хизматрасониҳои
бонкӣ барои хизматрасониҳои
маданӣ-маишӣ
маданӣ-маишӣ нишон дода
мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
7999, Курортҳо,
бонкӣ дар нуқтаҳои истироҳат,
осоишгоҳҳо ва минтақаҳои
шифохона ва пешниҳоди
истироҳатӣ
хизматрасониҳои маишӣ нишон
дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои хизматрасониҳое,
8099, Муассисаҳои тиббӣ
ки аз тарафи муассисаҳои тиббӣ
ва мутахассисони тиббӣ
пешниҳод мешаванд нишон дода
мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои хизматрасониҳои
8299, Муассисаҳои
муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла
таълимӣ
муассисаҳои томактабӣ, мактабӣ,
миёнаи махсус, олӣ ва дигар
муассисаҳои таълимӣ нишон
дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои хизматрасониҳои
8675, Автодром
автодром ва супоридани
имтиҳон ҳангоми гирифтани
шаҳодатномаи ронандагӣ нишон
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23

9222, Ҷаримаҳо

24

9311,Андозҳо, боҷу хироҷи
гумрукӣ

25

9399, Дигар
хизматрасониҳои давлатӣ

26

9999, Дигар
хизматрасониҳо

дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои ҷаримаҳо, ки ба
буҷети давлат ворид мешаванд,
нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои андозҳо, боҷу
хироҷи гумрукӣ, ки ба буҷети
давлат ворид мешаванд,
нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои дигар
хизматрасониҳои давлатӣ нишон
дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми пардохтҳо
тавассути кортҳои пардохтии
бонкӣ барои ҳама гуна
хизматрасониҳои дигар, ки дар
рӯйхати боло зикр нашудааст,
нишон дода мешавад

18.5. Варақаи 5 Ҷадвали 2.5. “Маълумот оид ба ҳодиса”:
Ҷадвали 2.5. иттилоотро оид ба ҳодисаи дар давраи ҳисоботӣ дар
низоми пардохтӣ рӯйдода дар бар мегирад;
Маълумоти мазкур на дертар аз рӯзи ояндаи пас аз ошкор
гардидани ҳодисаи рӯйдода, ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод
карда мешавад;
зери мафҳуми ҳодиса чунин ҳолатҳои зерин фаҳмида мешаванд:
Ҳама гуна ҳодисаи боздошти хизматрасонии низом дар сатҳи
глобалӣ зиёда аз 30 дақиқа;
Ҳама гуна ҳодисаи қаллобӣ ё дуздӣ бо кортҳои пардохтии бонкӣ,
ки аз ҷониби иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба муомилот бароварда шудаанд, ҳам дар дохили
кишвар ва ҳам берун аз он ошкор карда шудаанд, инчунин бо
кортҳои пардохтии бонкҳои хориҷӣ, ки дар шабакаи оператори
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низоми пардохтӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон
хизматрасонӣ шудаанд;
Ҳама гуна ҳодисаи интишори маълумотҳои муштариён, хусусан
ҳамлаҳои фишингӣ, киберҳамла ва дигар ҳамлаҳо, инчунин
ҳолатҳои шикаст додани низоми амалиётии иштирокчиёни
низоми пардохтӣ дар Осиёи Марказӣ бо мақсади дастрасии
беиҷозат ба маълумоти кортҳои пардохтии бонкӣ.
Ҷадвали 2.5. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 2.5.
№ сатр
Номгӯй
Шарҳ
Номгӯи низоми пардохтӣ, ки дар
1
Номгӯи низоми пардохтӣ он ҳодиса рӯй додааст, нишон
дода мешавад.
Навъи ҳодиса тибқи рӯйхати
2
Навъи ҳодиса
поёнрав нишон дода мешавад.
Суроғаи макони рӯй додани
3
Макон
ҳодиса нишон дода мешавад.
Санаи рӯй додани ҳодиса нишон
4
Сана
дода мешавад.
Маълумоти муфассал оид ба
Сабаби рӯй додан ва
5
ҳодисаи рӯйдода ва сабабҳои рӯй
шарҳи ҳодиса
додани он нишон дода мешавад.
Маблағе, ки дар натиҷаи рӯй
додани ҳодиса, аз тарафи низоми
пардохтӣ ё муштариёни
6
Маблағи зарари воқеӣ
иштирокчиёни низоми пардохтӣ
зарар дидаанд, нишон дода
мешавад.
Чораҳое, ки барои бартараф
Чораҳои андешидашуда
кардани оқибатҳои ҳодисаи
7
барои бартараф кардани
рӯйдода андешида шудаанд,
оқибатҳои ҳодиса
нишон дода мешавад.
Насаб, ном ва номи падари
8
Иҷрокунандаи ҳисобот
корманде, ки ҳисоботро омода
намудааст, нишон дода мешавад.
Вазифаи корманде, ки ҳисоботро
9
Вазифа
омода намудааст, нишон дода
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мешавад.
10

Санаи тартиб додани
ҳисобот

Санаи таҳия намудани ҳисобот
нишон дода мешавад.

18.6. Варақаи 6 Ҷадвали 2.6. “Маълумот оид ба амалиётҳои
қаллобӣ, ки бо/бе иштироки кортҳои пардохтии бонкӣ анҷом дода
шудаанд”:
Ҷадвали 2.6. иттилооти маҷмӯиро оид ба шумора ва маблағи
амалиётҳои қаллобӣ дар шабакаи оператори низоми пардохтӣ, ки бо
иштирок ва бе иштироки кортҳои пардохтии бонкӣ дар давраи
ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, дар бар мегирад;
Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешавад;
Ҷадвали 2.6. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 2.6.
№ сатр
Номгӯй
Шарҳ
Маълумот оид ба амалиётҳои
қаллобӣ, ки бо истифодаи
Маълумот оид ба
кортҳои пардохтии бонкӣ
I.
амалиётҳои қаллобӣ
дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода
(аз мавқеи бонки эквайер)
шудаанд, аз мавқеи бонки
эквайер нишон дода мешаванд.
Маълумот оид ба амалиётҳои
Маълумот оид ба
қаллобӣ, ки бо истифодаи
амалиётҳои қаллобӣ
кортҳои пардохтии бонкӣ
II.
(аз мавқеи бонки
дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода
эмитент)
шудаанд, аз мавқеи бонки
эмитент нишон дода мешаванд.
Амалиётҳои қаллобӣ, ки
Амалиётҳои қаллобӣ
тавассути кортҳои пардохтии
1
тавассути кортҳои
бонкии гумшуда ё дуздидашуда
гумшуда, дуздидашуда
дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода
шудаанд, нишон дода мешаванд.
Амалиётҳои қаллобӣ, ки бо
Амалиётҳои қаллобӣ бо
истифодаи кортҳои пардохтии
2
истифодаи кортҳои
бонкии қалбакӣ дар давраи
қалбакӣ
ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд,
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3

4
№
сутун

2

нишон дода мешаванд.
Амалиётҳои қаллобӣ, ки бо
истифодаи рақами корти
Истифодаи қаллобии
пардохтии бонкӣ дар шабакаи
рақами корт дар шабакаи
Интернет дар давраи ҳисоботӣ
Интернет
анҷом дода шудаанд, нишон дода
мешаванд.
Ҳама гуна дигар амалиётҳои
Дигар
қаллобӣ, ки дар боло зикр карда
нашудаанд.
Номгӯй

Таснифоти амалиётҳои
қаллобӣ

3-4

Ҳамагӣ,
шумора ва маблағи
умумии амалиётҳо

5-6

Гирифтани пули нақд,
шумора ва маблағи
амалиётҳо дар дохили
кишвар

7-8

Пардохти мол ва
хизматрасониҳо,
шумора ва маблағи
амалиётҳо дар дохили
кишвар

Шарҳ
Намудҳои асосии амалиётҳои
қаллобӣ бо истифодаи кортҳои
пардохтии бонкӣ тибқи
таҷрибаи байналмилалӣ нишон
дода мешавад.
Шумора ва маблағи умумии
ҳамаи амалиётҳои қаллобӣ, ки бо
истифодаи кортҳои пардохтии
бонкии иштирокчиёни низоми
пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ
анҷом дода шудаанд, нишон дода
мешаванд.
Шумора ва маблағи умумии
амалиётҳои қаллобии гирифтани
пули нақд бо истифодаи кортҳои
пардохтии бонкии
иштирокчиёни низоми пардохтӣ
дар дохили Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ
нишон дода мешаванд.
Шумора ва маблағи умумии
амалиётҳои қаллобии пардохти
мол ва хизматрасониҳо бо
истифодаи кортҳои пардохтии
бонкии иштирокчиёни низоми
пардохтӣ дар дохили Ҷумҳурии
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Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ
нишон дода мешаванд.
Шумора ва маблағи умумии
амалиётҳои қаллобии интиқоли
маблағҳо (Р2Р), ки бо/бе
Интиқоли маблағҳо (Р2Р),
иштироки кортҳои пардохтии
шумора ва маблағи
9-10
бонкии иштирокчиёни низоми
амалиётҳо дар дохили
пардохтӣ дар дохили Ҷумҳурии
кишвар
Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ
анҷом дода шудаанд, нишон дода
мешаванд.
Шумора ва маблағи умумии
амалиётҳои қаллобии гирифтани
Гирифтани пули нақд,
пули нақд бо истифодаи кортҳои
шумора ва маблағи
пардохтии бонкии
11-12
амалиётҳо дар хориҷи
иштирокчиёни низоми пардохтӣ
кишвар
берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар давраи ҳисоботӣ нишон дода
мешаванд.
Шумора ва маблағи умумии
амалиётҳои қаллобии пардохти
Пардохти мол ва
мол ва хизматрасониҳо бо
хизматрасониҳо,
истифодаи кортҳои пардохтии
13-14 шумора ва маблағи
бонкии иштирокчиёни низоми
амалиётҳо дар хориҷи
пардохтӣ берун аз Ҷумҳурии
кишвар
Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ
нишон дода мешаванд.
Шумора ва маблағи умумии
амалиётҳои қаллобии интиқоли
маблағҳо (Р2Р), ки бо/бе
Интиқоли маблағҳо (Р2Р),
иштироки кортҳои пардохтии
шумора ва маблағи
15-16
бонкии иштирокчиёни низоми
амалиётҳо дар хориҷи
пардохтӣ берун аз Ҷумҳурии
кишвар
Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ
анҷом дода шудаанд, нишон дода
мешаванд.
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19. Тартиби пур кардани Шакли №3-ОНП “Маълумот оид ба
низоми пардохтӣ, ки хизматрасонии қабули пардохтҳоро анҷом
медиҳад”(Замимаи №3):
19.1. Варақаи 1 Ҷадвали 3.1. “Маълумот оид ба иштирокчиёни
низоми пардохтӣ”:
Ҷадвали 3.1. иттилоотро оид ба таҳвилгарони хизматрасонии
пардохтие, ки иштирокчии низоми пардохтӣ мебошанд, дар бар
мегирад;
Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешавад;
Ҷадвали 3.1. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 3.1.
№ сутун
Номгӯй
Шарҳ
Номгӯи ҳуқуқии таҳвилгари
хизматрасонии пардохтӣ, ки
2
Номгӯи иштирокчӣ
иштирокчии низоми пардохтӣ
мебошад, нишон дода мешавад.
Мавқеи иштирокчӣ дар низоми
Мавқеи иштирокчӣ дар
пардохтӣ аз рӯи шартҳои
3
низоми пардохтӣ
иштирок дар низоми пардохтӣ
нишон дода мешавад.
Санаи ба имзо расидани
Шартнома оид ба иштирок дар
4
Санаи оғози иштирок
низоми пардохтӣ нишон дода
мешавад.
Санаи баромадан аз низоми
5
Санаи анҷоми иштирок
пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ
нишон дода мешавад.
19.2. Варақаи 2 Ҷадвали 3.2. “Маълумот оид ба таҳвилгарони
хизматрасонӣ дар низоми пардохтӣ”:
Ҷадвали 3.2. иттилоотро оид ба таҳвилгарони хизматрасоние, ки
ба манфиати онҳо пардохтҳо дар низоми пардохтӣ қабул карда
мешаванд, дар бар мегирад;
Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешавад;
Ҷадвали 3.2. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 3.2.
30

Лоиҳа
№ сутун

2

3

Номгӯй

Шарҳ
Номгӯи ҳуқуқии таҳвилгари
хизматрасонӣ, ки ба манфиати
Таҳвилгари хизматрасонӣ он пардохтҳо тавассути низоми
пардохтӣ қабул карда мешаванд,
нишон дода мешавад.
Намуди хизматрасонии
таҳвилгари хизматрасонӣ, ки
барои он муштарӣ тавассути
низоми пардохтӣ пардохт
менамояд, нишон дода мешавад.
Намуди хизматрасонӣ
Дар ҳолате, ки агар таҳвилгари
хизматрасонӣ якчанд намуди
хизматрасониҳоро пешниҳод
намояд, он гоҳ ҳар як
хизматрасонӣ дар алоҳидагӣ
нишон дода мешавад.

19.3. Варақаи 3 Ҷадвали 3.3. “Маълумот оид ба шумора ва ҳаҷми
амалиётҳо дар низоми пардохтӣ”:
Ҷадвали 3.3. иттилоотро оид ба шумора ва ҳаҷми амалиётҳои
қабули пардохтҳои хизматрасониҳои таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки
муштариён
дар таҷҳизоти
барномавӣ-техникии
электронии
иштирокчиёни низоми пардохтӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ анҷом додаанд, дар бар мегирад;
Маълумоти мазкур ҳар моҳ ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешавад;
Ҷадвали 3.3. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 3.3.
№ сутун
Номгӯй
Шарҳ
Номгӯи хизматрасониҳои
2
Номгӯи хизматрасонӣ
пардохтӣ нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми умумии
Ҳамагӣ,
амалиётҳои пардохти
3-4 шумора ва ҳаҷми умумии хизматрасониҳои таҳвилгарони
амалиётҳо
хизматрасонӣ нишон дода
мешавад.
31

Лоиҳа

5-6

Бо пули нақд дар
терминалҳои худкори
худхизматрасон

7-8

Тавассути кортҳои
пардохтии бонкӣ,
Банкоматҳо

9-10

Тавассути кортҳои
пардохтии бонкӣ,
Терминалҳо

Тавассути кортҳои
11-12 пардохтии бонкӣ,
Тиҷорати электронӣ

13-14 Ҳамёнҳои электронӣ

Шумора ва ҳаҷми амалиётҳои
пардохти хизматрасониҳои
таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки
бо пули нақд тавассути
терминалҳои худкори
худхизматрасон анҷом дода
шудаанд, нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми амалиётҳои
пардохти хизматрасониҳои
таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки
бо истифодаи кортҳои
пардохтии бонкӣ тавассути
банкоматҳо анҷом дода шудаанд,
нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми амалиётҳои
пардохти хизматрасониҳои
таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки
бо истифодаи кортҳои
пардохтии бонкӣ тавассути
терминалҳо анҷом дода шудаанд,
нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми амалиётҳои
пардохти хизматрасониҳои
таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки
бо истифодаи кортҳои
пардохтии бонкӣ тавассути
тиҷорати электронӣ анҷом дода
шудаанд, нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми амалиётҳои
пардохти хизматрасониҳои
таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки
бо истифодаи маблағҳои
электронӣ тавассути ҳамёнҳои
электронӣ анҷом дода шудаанд,
нишон дода мешавад.

19.4. Варақаи 4 Ҷадвали 3.4. “Маълумот оид ба шумора ва ҳаҷми
амалиётҳои таҳвилгарони хизматрасонӣ дар низоми пардохтӣ”:
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Ҷадвали 3.4. иттилоотро оид ба таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки
ба манфиати онҳо дар таҷҳизоти барномавӣ-техникии электронии
иштирокчиёни
низоми
пардохтӣ
амалиётҳои
пардохти
хизматрасониҳо дар давраи ҳисоботӣ анҷом дода шудаанд, дар бар
мегирад;
Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешавад;
Ҷадвали 3.4. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 3.4.
№ сатр
Номгӯй
Шарҳ
Номи ҳуқуқии таҳвилгари
хизматрасонӣ, ки дар қаламрави
Таҳвилгари хизматрасонӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд
I.
- резидент
гирифта шудааст ва ба манфиати
он пардохтҳо қабул карда
мешаванд, нишон дода мешавад.
Номи ҳуқуқии таҳвилгари
хизматрасонӣ, ки берун аз
қаламрави Ҷумҳурии
Таҳвилгари хизматрасонӣ
II.
Тоҷикистон ба қайд гирифта
- ғайрирезидент
шудааст ва ба манфиати он
пардохтҳо қабул карда
мешаванд, нишон дода мешавад.
№ сутун
Номгӯй
Шарҳ
Шумора ва ҳаҷми умумии
Ҳамагӣ,
амалиётҳои пардохти
3-4 шумора ва ҳаҷми умумии хизматрасониҳои таҳвилгарони
амалиётҳо
хизматрасонӣ нишон дода
мешавад.
Шумора ва ҳаҷми амалиётҳои
пардохти хизматрасониҳои
Бо пули нақд дар
таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки
5-6 терминалҳои худкори
бо пули нақд тавассути
худхизматрасон
терминалҳои худкори
худхизматрасон анҷом дода
шудаанд, нишон дода мешавад.
7-8 Тавассути корти
Шумора ва ҳаҷми амалиётҳои
33

Лоиҳа
пардохтии бонкӣ,
Банкоматҳо

9-10

Тавассути корти
пардохтии бонкӣ,
Терминалҳо

11-12

Тавассути корти
пардохтии бонкӣ,
Тиҷорати электронӣ

13-14

Ҳамёнҳои электронӣ

пардохти хизматрасониҳои
таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки
бо истифодаи кортҳои
пардохтии бонкӣ тавассути
банкоматҳо анҷом дода шудаанд,
нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми амалиётҳои
пардохти хизматрасониҳои
таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки
бо истифодаи кортҳои
пардохтии бонкӣ тавассути
терминалҳо анҷом дода шудаанд,
нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми амалиётҳои
пардохти хизматрасониҳои
таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки
бо истифодаи кортҳои
пардохтии бонкӣ тавассути
тиҷорати электронӣ анҷом дода
шудаанд, нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми амалиётҳои
пардохти хизматрасониҳои
таҳвилгарони хизматрасонӣ, ки
бо истифодаи маблағҳои
электронӣ тавассути ҳамёнҳои
электронӣ анҷом дода шудаанд,
нишон дода мешавад.

19.5. Варақаи 5 Ҷадвали 3.5. “Маълумот оид ба ҳодиса”:
Ҷадвали 3.5. иттилоотро оид ба ҳодисаи рӯйдода дар низоми
пардохтӣ дар бар мегирад;
Маълумоти мазкур на дертар аз рӯзи ояндаи пас аз ошкор
гардидани ҳодисаи рӯйдода, ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод
карда мешавад;
зери мафҳуми ҳодиса чунин ҳолатҳои зерин фаҳмида мешаванд:
Ҳама гуна ҳодисаи боздошти хизматрасонии низом зиёда аз 30
дақиқа;
Ҳама гуна ҳодисаи қаллобӣ ё дуздӣ ба маблағи зиёда аз 20
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нишондиҳанда барои ҳисобҳо;
Ҳама гуна ҳодисаи интишори маълумотҳои муштариён,
инчунин ҳодисаҳое, ки барои шикасти низоми амалиётии
иштирокчиёни низоми пардохтӣ бо мақсади пайдо кардани
дастрасии беиҷозат ба маълумотҳои муштариён равона карда
шудааст.
Ҷадвали 3.5. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 3.5.
№ сатр
Номгӯй
Шарҳ
Номгӯи низоми пардохтӣ, ки дар
1
Номгӯи низоми пардохтӣ он ҳодиса рӯй додааст, нишон
дода мешавад.
Навъи ҳодиса тибқи рӯйхати
2
Навъи ҳодиса
поёнрав нишон дода мешавад.
Суроғаи макони рӯй додани
3
Макон
ҳодиса нишон дода мешавад.
Санаи рӯй додани ҳодиса нишон
4
Сана
дода мешавад.
Маълумоти муфассал оид ба
Сабаби рӯй додан ва
5
ҳодисаи рӯйдода ва сабабҳои рӯй
шарҳи ҳодиса
додани он нишон дода мешавад.
Маблағе, ки дар натиҷаи рӯй
додани ҳодиса, аз тарафи низоми
пардохтӣ ё муштариёни
6
Маблағи зарари воқеӣ
иштирокчиёни низоми пардохтӣ
зарар дидаанд, нишон дода
мешавад.
Чораҳое, ки барои бартараф
Чораҳои андешидашуда
кардани оқибатҳои ҳодисаи
7
барои бартараф кардани
рӯйдода андешида шудаанд,
оқибатҳои ҳодиса
нишон дода мешавад.
Насаб, ном ва номи падари
8
Иҷрокунандаи ҳисобот
корманде, ки ҳисоботро омода
намудааст, нишон дода мешавад.
Вазифаи корманде, ки ҳисоботро
9
Вазифа
омода намудааст, нишон дода
мешавад.
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10

Санаи тартиб додани
ҳисобот

Санаи таҳия намудани ҳисобот
нишон дода мешавад.

19.6. Варақаи 6 Ҷадвали 3.6. “Маълумот оид ба ҳодисаҳо”:
Ҷадвали 3.6. иттилооти маҷмӯиро оид ба ҳодисаҳое, ки дар
давраи ҳисоботӣ дар низоми пардохтӣ рӯй додаанд, дар бар мегирад;
Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешавад;
Ҷадвали 3.6. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 3.6.
№ сатр
Номгӯй
Шарҳ
Навъи ҳодиса тибқи рӯйхати
2
Навъи ҳодиса
поёнрав нишон дода мешавад.
Санаи ошкор шудани
Санаи ошкор шудани ҳодиса
3
ҳодиса
нишон дода мешавад.
Санаи рӯй додани ҳодиса нишон
4
Санаи рӯй додани ҳодиса
дода мешавад.
Минтақаи рӯй додани
Минтақаи рӯй додани ҳодиса
5
ҳодиса
нишон дода мешавад.
Маълумоти муфассал оид ба
6
Сабаби ҳодиса
сабабҳои рӯй додани ҳодиса
нишон дода мешавад.
Оқибатҳои ҳодисаи рӯйдода,
маблағи зарар ва талафоти
7
Оқибатҳои ҳодиса
низоми пардохтӣ, ки дар
натиҷаи ҳодиса ба амал омадааст,
нишон дода мешавад.
Номгӯи иштирокчиёни низоми
Иштирокчии зарардидаи пардохтӣ, ки дар натиҷаи
8
низоми пардохтӣ
ҳодисаи рӯйдода зарар дидаанд,
нишон дода мешавад.
Шумораи муштариён, ки дар
Шумораи муштариёни
9
натиҷаи ҳодисаи рӯйдода зарар
зарардида
дидаанд, нишон дода мешавад.
Шарҳи чораҳои
Чораҳои мушаххасе, ки барои
10
андешидашуда оид ба
бартараф кардани оқибатҳои
бартараф кардани
ҳодиса андешида шудаанд,
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11

оқибатҳои ҳодиса
Шарҳи чораҳои
андешидашуда оид ба
пешгирӣ намудани
ҳодиса

нишон дода мешавад.
Чораҳои мушаххасе, ки барои
пешгирӣ намудани рӯй додани
ҳодиса андешида шудаанд,
нишон дода мешавад.

20. Тартиби пур кардани Шакли №4 - ОНП “Маълумот оид ба
низоми пардохтӣ, ки интиқоли маблағҳоро анҷом медиҳад” (Замимаи
№4):
20.1. Варақаи 1 Ҷадвали 4.1. “Маълумот оид ба иштирокчиёни
низоми пардохтӣ”:
Ҷадвали 4.1. иттилоотро оид ба таҳвилгарони хизматрасонии
пардохтие, ки иштирокчии низоми пардохтӣ мебошанд, дар бар
мегирад;
Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешавад;
Ҷадвали 4.1. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 4.1.
№
сутун

Номгӯй

2

Номгӯи иштирокчӣ

3

Мавқеи иштирокчӣ дар
низоми пардохтӣ

4

Санаи оғози иштирок

5

Санаи анҷоми иштирок

6

Шумораи нуқтаҳои
хизматрасонӣ

Шарҳ
Номгӯи иштирокчиёни низоми
пардохтӣ, ки тавассути онҳо
низоми пардохтӣ амалиётҳои
интиқоли маблағҳоро анҷом
медиҳад, нишон дода мешавад.
Мавқеи иштирокчӣ дар низоми
пардохтӣ аз рӯи шартҳои
иштирок дар низоми пардохтӣ
нишон дода мешавад.
Санаи оғози иштироки
иштирокчӣ дар низоми пардохтӣ
нишон дода мешавад.
Санаи баромадан аз низоми
пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ
нишон дода мешавад.
Шумораи нуқтаҳои
хизматрасонии иштирокчии
низоми пардохтӣ, ки тавассути
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онҳо муштариён метавонанд
маблағҳои пулиро интиқол ва
қабул намоянд, нишон дода
мешавад.
20.2. Варақаи 2 Ҷадвали 4.2. “Маълумот оид ба шумораи нуқтаҳои
хизматрасонии интиқоли маблағҳо дар минтақаҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон”:
Ҷадвали 4.2. иттилоотро оид ба шумораи нуқтаҳои
хизматрасонии интиқоли маблағҳои иштирокчиёни низоми пардохтӣ
дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бар мегирад;
Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешавад;
Ҷадвали 4.2. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 4.2.
№ сутун
Номгӯй
Шарҳ
Шумораи нуқтаҳои
хизматрасонӣ, ки дар онҳо
Шумораи нуқтаҳои
муштариён метавонанд
2
хизматрасонӣ,
маблағҳои пулиро дар дохил ва
нуқтаҳои интиқол
берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон
интиқол диҳанд, нишон дода
мешавад.
Шумораи нуқтаҳои
хизматрасонӣ, ки дар онҳо
Шумораи нуқтаҳои
муштариён метавонанд
3
хизматрасонӣ,
маблағҳои пулиро аз дохил ва
нуқтаҳои қабул
берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон
қабул намоянд, нишон дода
мешавад.
20.3. Варақаи 3 Ҷадвали 4.3. “Маълумот оид ба амалиётҳои
интиқоли маблағҳо, ки иштирокчиёни низоми пардохтӣ тавассути
низоми интиқоли маблағҳо анҷом додаанд”:
Ҷадвали 4.3. иттилоотро оид ба шумора ва ҳаҷми амалиётҳои
ворида ва содираи интиқоли маблағҳои иштирокчиёни низоми
пардохтӣ дар давраи ҳисоботӣ, аз рӯи асъори интиқоли маблағҳо дар
бар мегирад;
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Маълумоти мазкур ҳар моҳ ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешавад;
Ҷадвали 4.3. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 4.3.
№ сатр
Номгӯй
Шарҳ
Амалиётҳои интиқоли воридаи
Амалиётҳои интиқоли
маблағҳо, ки аз хориҷа ба
воридаи маблағҳо
I.
Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути
тавассути низоми
низоми пардохтӣ интиқол дода
интиқоли маблағҳо
шудаанд, нишон дода мешавад.
Амалиётҳои интиқоли содираи
Амалиётҳои интиқоли
маблағҳо, ки аз Ҷумҳурии
содираи маблағҳо
II.
Тоҷикистон тавассути низоми
тавассути низоми
пардохтӣ интиқол дода шудаанд,
интиқоли маблағҳо
нишон дода мешавад.
Амалиётҳои интиқоли маблағҳо,
ки дар дохили Ҷумҳурии
Амалиётҳои интиқоли
Тоҷикистон анҷом дода шудаанд,
дохилии маблағҳо
III.
нишон дода мешавад. Маълумот
(аз мавқеи
аз мавқеи иштирокчии
интиқолдиҳанда)
интиқолдиҳанда пешниҳод карда
мешавад.
№
сутун

2

Номгӯй
Номгӯи иштирокчӣ

3-4

Ҳамагӣ,
шумора ва ҳаҷми
амалиётҳо

5-6

Интиқолҳое, ки бо пули
нақд дода шудаанд,
шумора ва ҳаҷми
амалиётҳо

7-8

Интиқоли маблағҳо ба
корти пардохтии бонкӣ,

Шарҳ
Номи иштирокчии низоми
пардохтӣ нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми ҳамаи
амалиётҳои интиқоли маблағҳо
дар давраи ҳисоботӣ нишон дода
мешавад.
Шумора ва ҳаҷми умумии
маблағҳои интиқолшуда ва
қабулшуда, ки дар давраи
ҳисоботӣ дар шакли пули нақд
дода шудаанд, нишон дода
мешавад.
Шумора ва ҳаҷми умумии
интиқоли маблағҳо, ки дар
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шумора ва ҳаҷми
амалиётҳо

9-10

Интиқоли маблағҳо ба
суратҳисоби бонкӣ,
шумора ва ҳаҷми
амалиётҳо

давраи ҳисоботӣ ба суратҳисоби
корти пардохтии бонкӣ қабул ва
интиқол дода шудаанд, нишон
дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми умумии
интиқоли маблағҳо, ки дар
давраи ҳисоботӣ ба суратҳисоби
бонкӣ (ба истиснои суратҳисоби
корти пардохтии бонкӣ) қабул ва
интиқол дода шудаанд, нишон
дода мешавад.

20.4. Варақаи 4 Ҷадвали 4.4. “Маълумот оид ба амалиётҳои
интиқоли маблағҳое, ки дар кишварҳо тавассути низоми интиқоли
маблағҳо анҷом дода шудаанд”:
Ҷадвали 4.4. иттилоотро оид ба шумора ва ҳаҷми амалиётҳои
интиқоли ворида ва содираи маблағҳо аз рӯи намудҳои асъор дар
кишварҳои интиқолдиҳанда ва кишварҳои қабулкунандаи интиқоли
маблағҳо анҷом дода шудаанд, дар бар мегирад;
Маълумоти мазкур ҳар моҳ ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешавад;
Ҷадвали 4.4. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 4.4.
№ сатр
Номгӯй
Шарҳ
Амалиётҳои интиқоли воридаи
Амалиётҳои интиқоли
маблағҳо аз хориҷа ба Ҷумҳурии
воридаи маблағҳо
Тоҷикистон, ки тавассути низоми
тавассути низоми
пардохтӣ анҷом дода шудаанд,
I.
интиқоли маблағҳо
нишон дода мешавад. Ҳамаи
(ҳамаи кишварҳо номбар кишварҳое, ки аз онҳо интиқоли
карда шавад)
маблағҳо ворид гаштаанд,
номбар кардан лозим аст.
Амалиётҳои интиқоли
Амалиётҳои интиқоли содираи
содираи маблағҳо
маблағҳо ба хориҷи Ҷумҳурии
тавассути низоми
Тоҷикистон, ки тавассути низоми
II.
интиқоли маблағҳо
пардохтӣ анҷом дода шудаанд,
(ҳамаи кишварҳо номбар нишон дода мешавад. Ҳамаи
карда шавад)
кишварҳое, ки ба онҳо маблағҳо
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интиқол шудаанд, номбар кардан
лозим аст.
№
сутун

Номгӯй

2

Номгӯи кишварҳо

3-4

Ҳамагӣ,
шумора ва ҳаҷми
интиқолҳо

5–6

Интиқолҳое, ки бо пули
нақд дода шудаанд,
шумора ва ҳаҷми
амалиётҳо

7-8

Интиқоли маблағҳо ба
корти пардохтии бонкӣ,
шумора ва ҳаҷми
амалиётҳо

Интиқоли маблағҳо ба
суратҳисоби бонкӣ,
9 - 10
шумора ва ҳаҷми
амалиётҳо

Шарҳ
Кишвари интиқолдиҳанда ва
қабулкунандаи маблағе, ки
тавассути низоми пардохтӣ
интиқол дода шудааст, нишон
дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми ҳамаи
амалиётҳои интиқоли маблағҳо
дар давраи ҳисоботӣ нишон дода
мешавад.
Шумора ва ҳаҷми умумии
маблағҳои интиқолшуда ва
қабулшуда, ки дар давраи
ҳисоботӣ дар шакли пули нақд
дода шудаанд, нишон дода
мешавад.
Шумора ва ҳаҷми умумии
амалиётҳои интиқолӣ, ки дар
давраи ҳисоботӣ ба суратҳисоби
корти пардохтии бонкӣ қабул ва
интиқол дода шудаанд, нишон
дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми умумии
амалиётҳои интиқолӣ, ки дар
давраи ҳисоботӣ ба суратҳисоби
бонкӣ (ба истиснои суратҳисоби
корти пардохтии бонкӣ) қабул ва
интиқол дода шудаанд, нишон
дода мешавад.

20.5. Варақаи 5 Ҷадвали 4.5. “Маълумот оид ба интиқоли
маблағҳое, ки ба интиқолгиранда дода нашудаанд”:
Ҷадвали 4.5. иттилоотро оид ба шумора ва ҳаҷми маблағҳои
интиқолии ворида ва содира, ки дар давраи ҳисоботӣ тавассути
низоми интиқоли маблағҳо фиристода шудаанд, аммо ба
41

Лоиҳа
интиқолгирандаи маблағҳо дода нашудаанд, дар бар мегирад.
Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешавад;
Ҷадвали 4.5. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 4.5.
№ сатр
Номгӯй
Шарҳ
Амалиётҳои интиқоли воридаи
маблағҳо, ки аз хориҷа ба
Интиқолҳои воридаи
I.
Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути
маблағҳо
низоми пардохтӣ интиқол дода
шудаанд, нишон дода мешавад.
Амалиётҳои интиқоли содираи
маблағҳо, ки аз Ҷумҳурии
Интиқолҳои содираи
II.
Тоҷикистон тавассути низоми
маблағҳо
пардохтӣ интиқол дода шудаанд,
нишон дода мешавад.
№
сутун

2

3-4

5-10

Номгӯй

Шарҳ

Асъори интиқоли
маблағҳо

Асъори интиқоли маблағҳо
нишон дода мешавад.
Шумора ва ҳаҷми интиқоли
маблағҳои иштирокчиёни
Ҳамагӣ,
низоми пардохтӣ, ки дар давраи
Шумора ва ҳаҷми
ҳисоботӣ ба интиқолгиранда
интиқоли маблағҳо
дода нашудаанд, нишон дода
мешавад.
Шумора ва ҳаҷми интиқоли
Аз онҳо, то 30 рӯз, аз 31 то маблағҳое, ки дар давоми
90 рӯз, зиёда аз 90 рӯз,
муҳлатҳои муайяни вақт ба
Шумора ва ҳаҷми
интиқолгирандагон дода
интиқоли маблағҳо
нашудаанд, нишон дода
мешавад.

20.6. Варақаи 6 Ҷадвали 4.6. “Маълумот оид ба тарифҳои низоми
пардохтӣ”:
Ҷадвали 4.6. иттилоотро оид ба тарифҳои интиқоли маблағҳои
ворида ва содира, ки дар низоми пардохтӣ истифода мешаванд, дар
бар мегирад;
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Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешавад;
Ҷадвали 4.6. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 4.6.
№ сатр
Номгӯй
Шарҳ
Амалиётҳои интиқоли воридаи
маблағҳо, ки аз хориҷа ба
Интиқоли маблағҳои
I.
Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути
ворида (ба Тоҷикистон)
низоми пардохтӣ интиқол дода
шудаанд, нишон дода мешавад.
Амалиётҳои интиқоли содираи
маблағҳо, ки аз Ҷумҳурии
Интиқоли маблағҳои
II.
Тоҷикистон тавассути низоми
содира (аз Тоҷикистон)
пардохтӣ интиқол дода шудаанд,
нишон дода мешавад.
№
сутун

Номгӯй

2

Асъори интиқоли
маблағҳо

3

Кишварҳо

4

Маблағи амалиёти
интиқолӣ

5

Ҳаққи хизмат барои
амалиёти интиқолӣ

6

Мукофотпулии
иштирокчӣ

Шарҳ
Асъори интиқоли маблағҳо
нишон дода мешавад.
Самти интиқоли маблағҳо
тавассути низоми пардохтӣ
нишон дода мешавад.
Маблағи амалиёти интиқолӣ
тибқи тарифҳои муқарраршудаи
низоми пардохтӣ нишон дода
мешавад.
Ҳаққи хизмат барои амалиёти
интиқолӣ, ки аз интиқолкунанда
гирифта мешавад, нишон дода
мешавад.
Мукофотпулии иштирокчии
низоми пардохтӣ, ки ҳисоби
интиқоли маблағҳои ворида ва
содира гирифта мешавад, нишон
дода мешавад.

20.7. Варақаи 7 Ҷадвали 4.7. “Маълумот оид ба ҳодисаҳо”:
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Ҷадвали 4.7. иттилоотро оид ба ҳодисаи рӯйдода дар низоми
пардохтӣ дар бар мегирад;
Маълумоти мазкур на дертар аз рӯзи ояндаи пас аз ошкор
гардидани ҳодисаи рӯйдода, ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод
карда мешавад;
зери мафҳуми ҳодиса чунин ҳолатҳои зерин фаҳмида мешаванд:
Ҳама гуна ҳодисаи боздошти хизматрасонии низом зиёда аз 30
дақиқа;
Ҳама гуна ҳодисаи қаллобӣ ё дуздӣ, ки бо пешниҳоди
хизматрасонӣ алоқаманд мебошанд;
Ҳама гуна ҳодисаи интишори маълумотҳои муштариён,
инчунин ҳодисаҳое, ки барои шикасти низоми амалиётии
иштирокчиёни низоми пардохтӣ бо мақсади пайдо кардани
дастрасии беиҷозат ба маълумотҳои муштариён равона карда
шудааст.
Ҷадвали 4.7. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 4.7.
№ сатр
Номгӯй
Шарҳ
Номгӯи низоми пардохтӣ, ки дар
1
Номгӯи низоми пардохтӣ он ҳодиса рӯй додааст, нишон
дода мешавад.
Навъи ҳодиса тибқи рӯйхати
2
Навъи ҳодиса
поёнрав нишон дода мешавад.
Суроғаи макони рӯй додани
3
Макон
ҳодиса нишон дода мешавад.
Санаи рӯй додани ҳодиса нишон
4
Сана
дода мешавад.
Маълумоти муфассал оид ба
Сабаби рӯй додан ва
5
ҳодисаи рӯйдода ва сабабҳои рӯй
шарҳи ҳодиса
додани он нишон дода мешавад.
Маблағе, ки дар натиҷаи рӯй
додани ҳодиса, аз тарафи низоми
пардохтӣ ё муштариёни
6
Маблағи зарари воқеӣ
иштирокчиёни низоми пардохтӣ
зарар дидаанд, нишон дода
мешавад.
Чораҳои андешидашуда
Чораҳое, ки барои бартараф
7
барои бартараф кардани
кардани оқибатҳои ҳодисаи
44

Лоиҳа
оқибатҳои ҳодиса

8

Иҷрокунандаи ҳисобот

9

Вазифа

10

Санаи тартиб додани
ҳисобот

рӯйдода андешида шудаанд,
нишон дода мешавад.
Насаб, ном ва номи падари
корманде, ки ҳисоботро омода
намудааст, нишон дода мешавад.
Вазифаи корманде, ки ҳисоботро
омода намудааст, нишон дода
мешавад.
Санаи таҳия намудани ҳисобот
нишон дода мешавад.

20.8. Варақаи 7 Ҷадвали 4.7. “Маълумот оид ба ҳодисаҳо”:
Ҷадвали 4.7. иттилооти маҷмӯиро оид ба ҳодисаҳое, ки дар
давраи ҳисоботӣ дар низоми пардохтӣ рӯй додаанд, дар бар мегирад;
Маълумоти мазкур ҳар семоҳа ба Бонки миллии Тоҷикистон
пешниҳод карда мешавад;
Ҷадвали 4.7. чунин пур карда мешавад:
Ҷадвали 4.7.
№ сатр
Номгӯй
Шарҳ
Навъи ҳодиса тибқи рӯйхати
2
Навъи ҳодиса
поёнрав нишон дода мешавад.
Санаи ошкор шудани
Санаи ошкор шудани ҳодиса
3
ҳодиса
нишон дода мешавад.
Санаи рӯй додани ҳодиса нишон
4
Санаи рӯй додани ҳодиса
дода мешавад.
Минтақаи рӯй додани
Минтақаи рӯй додани ҳодиса
5
ҳодиса
нишон дода мешавад.
Маълумоти муфассал оид ба
6
Сабаби ҳодиса
сабабҳои рӯй додани ҳодиса
нишон дода мешавад.
Оқибатҳои ҳодисаи рӯйдода,
маблағи зарар ва талафоти
7
Оқибатҳои ҳодиса
низоми пардохтӣ, ки дар
натиҷаи ҳодиса ба амал омадааст,
нишон дода мешавад.
Номгӯи иштирокчии низоми
8
Иштирокчии зарардида
пардохтӣ, ки дар натиҷаи
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9

10

11

Шумораи муштариёни
зарардида
Шарҳи чораҳои
андешидашуда оид ба
бартараф намудани
оқибатҳои ҳодиса
Шарҳи чораҳои
андешидашуда оид ба
пешгирӣ намудани рӯй
додани ҳодиса

ҳодисаи рӯйдода зарар дидаанд,
нишон дода мешавад.
Шумораи муштариён, ки дар
натиҷаи ҳодисаи рӯйдода зарар
дидаанд, нишон дода мешавад.
Чораҳои мушаххасе, ки барои
бартараф намудани оқибатҳои
ҳодиса андешида шудаанд,
нишон дода мешавад.
Чораҳои мушаххасе, ки барои
пешгирӣ намудани рӯй додани
ҳодиса андешида шудаанд,
нишон дода мешавад.

БОБИ 4. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ
21. Бонки
миллии
Тоҷикистон
махфияти
Маълумоти
пешниҳоднамудаи оператори низоми пардохтӣ ва иштирокчиёни
онро эътироф намуда, ба шахсони сеюм ифшо накардани онро, ба
истиснои ҳолатҳое, ки дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
пешбинӣ карда шудааст, таъмин менамояд.
22. Дар ҳолати сари вақт пешниҳод нагардидани Маълумот,
инчунин пешниҳод гардидани маълумоти нопурра ё носаҳеҳ, Бонки
миллии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад нисбати оператори низоми пардохтӣ
чораҳои фаврии ислоҳӣ ва таъсиррасонӣ, ки дар қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, татбиқ намояд.
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Замимаи №1 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №1 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ"

Варақаи унвонӣ
№

Номгӯй

1

Номи оператори низоми пардохтӣ:

2

Номи низоми пардохтӣ:

3

Давраи ҳисоботӣ:

4

Асъори ҳисобот:

5

Ному насаби роҳбари оператори
низоми пардохтӣ:

6

Ному насаби сармуҳосиби оператори
низоми пардохтӣ:

7

Ному насаби иҷрокунандаи ҳисобот:

8

Рақами телефони иҷрокунандаи
ҳисобот:

9

Санаи тартиб додани ҳисобот:

Мундариҷа

(намуди асъор нишон дода шавад)
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Замимаи №1 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №1 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ"

Ҷадвали 1.1. Маълумот оид ба иштирокчиёни низоми пардохтӣ

№ Номгӯи иштирокчӣ

Мавқеи иштирокчӣ
дар низоми пардохтӣ *

Санаи оғози
иштирок

Санаи анҷоми
иштирок

4

5

1

2

3

1

Иштирокчии 1

Интихоб намоед:

2

Иштирокчии 2

Интихоб намоед:

3

Иштирокчии 3

Интихоб намоед:

…

...

Интихоб намоед:

N

Иштирокчии N

Интихоб намоед:

* аз рӯйхати поёнрав интихоб намоед
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Замимаи №1 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №1 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ"

Ҷадвали 1.2. Маълумот оид ба амалиётҳо, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкии иштирокчиёни низоми пардохтӣ анҷом
дода шудаанд
Ҳамагӣ

Маблағи
амалиётҳо

8

Шумораи
амалиётҳо

7

Маблағи
амалиётҳо

6

Шумораи
амалиётҳо

5

Интиқоли
маблағҳо (P2P)

Маблағи
амалиётҳо

4

Тиҷорати
электронӣ

Шумораи
амалиётҳо

3

Шумораи
амалиётҳо
(асъори
хориҷӣ)
Маблағи
амалиётҳо
(асъори
хориҷӣ)

2

Маблағи
умумии
амалиётҳ
о

Пардохти мол ва
хизматрасониҳо

Гирифтани пули нақд
Маблағи
амалиётҳо

1

Шумора
и
умумии
амалиётҳ
о

Шумораи
амалиётҳо

№

Номгӯи
иштирокчиёни
низоми пардохтӣ

аз онҳо,

9

10

11

12

13

14

I. Амалиётҳои муштариёни иштирокчӣ дар шабакаи терминалии иштирокчӣ

1

Иштирокчии 1

2

Иштирокчии 2

…

…

N

Иштирокчии N

II. Амалиётҳои муштариёни дигар иштирокчиён дар шабакаи терминалии иштирокчӣ

1

Иштирокчии 1

2

Иштирокчии 2

…

…

N

Иштирокчии N

III. Амалиётҳои муштариёни бонкҳои хориҷӣ дар шабакаи терминалии иштирокчӣ

1

Иштирокчии 1

2

Иштирокчии 2

…

…

N

Иштирокчии N
Ҳамагӣ
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Замимаи №1 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №1 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ"

Ҷадвали 1.3. Маълумот оид ба шумора ва ҳаҷми маблағҳои пардохтҳои ғайринақдӣ, ки бо
истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар шабакаи терминалии бонкҳои эквайер дар
муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ анҷом дода шудаанд

Автобусҳо

2

4511

Чиптаи ҳавопаймо

3

4121

Такси

4

4011

Роҳи оҳан

5

4784

Боҷу хироҷи роҳ ва кӯпрук

6

4789

7

4722

8

4814

9

4899

10

4900

11

5541

12

5812

Дигар хизматрасониҳои нақлиётӣ
Ширкатҳои саёҳӣ ва операторони
саёҳӣ
Хизматрасониҳои
телекоммуникатсионӣ (алоқаи
мобилӣ, Интернет ва ғ.)
Телевизиони ноқилӣ, пахши
радифӣ ва ғ.
Хизматрасониҳои манзилию
коммуналӣ
Нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ва
хизматрасонии техникии
автомобилҳо
Тарабхонаҳо ва хӯроки умум

13

5912

14

5999

15

6300

Дорухонаҳо
Марказҳо ва нуқтаҳои савдои
яклухт ва чакана
Суғурта

16

7011

Меҳмонхонаҳо

17

7542

Шустушӯи нақлиёт

18

7996

19

7999

20

8099

Хизматрасониҳои маданӣ-маишӣ
Курортҳо, осоишгоҳҳо ва
минтақаҳои истироҳатӣ
Муассисаҳои тиббӣ

21

8299

Муассисаҳои таълимӣ

22

8675

Автодром

23

9222

Ҷаримаҳо

24

9311

Андозҳо, боҷу хироҷи гумрукӣ

25

9399

Дигар хизматрасониҳои давлатӣ

26

9999

Дигар хизматрасониҳо
Ҳамагӣ

Ҳаҷми
амалиётҳ
о

3

"Моҳи 3"
Шумораи
амалиётҳ
о

2
4131

"Моҳи 2"
Ҳаҷми
амалиётҳ
о

1
1

"Моҳи 1"

Шумораи
амалиётҳ
о

Гурӯҳбандии муассисаҳои савдо ва
хизматрасонӣ

Пардохти мол ва
хизматрасониҳо

Ҳаҷми
амалиётҳ
о

Рамзи
МСХ

Пардохти мол ва
хизматрасониҳо

Шумораи
амалиётҳ
о

№

Пардохти мол ва
хизматрасониҳо

4

5

6

7

8

9

0

0,00

0

0,00

0

0,00
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Лоиҳа
Замимаи №1 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №1 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ"

Ҷадвали 1.4. Маълумот оид ба ҳодиса
Номгӯй

№
1

Номгӯи низоми пардохтӣ:

2

Навъи ҳодиса :

3

Макон:

4

Сана:

5

Сабаби рӯй додан ва шарҳи ҳодиса:

6

Маблағи зарари воқеӣ:

7

Чораҳои иҷрошуда барои бартараф
кардани оқибатҳои ҳодиса:

8

Иҷрокунандаи ҳисобот:

9

Вазифа:

10

Санаи тартиб додани ҳисобот:

Мундариҷа

51

Лоиҳа
Замимаи №1 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №1 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ"

Ҷадвали 1.5. Маълумот оид ба ҳодисаҳо

№

1

1
2
3
…
N

Навъи ҳодиса
*

2
Интихоб
намоед:
Интихоб
намоед:
Интихоб
намоед:
Интихоб
намоед:
Интихоб
намоед:

Санаи ошкор
шудани
ҳодиса

Санаи рӯй
додани
ҳодиса

Минтақаи
рӯй додани
ҳодиса

Сабаби
ҳодиса

Оқибатҳои
ҳодиса

Иштирокчии
зарардидаи
низоми
пардохтӣ

3

4

5

6

7

8

Шумораи
муштариёни
зарардида

Шарҳи чораҳои
андешидашуда
оид ба бартараф
кардани
оқибатҳои
ҳодиса

Шарҳи чораҳои
андешидашуда
оид ба пешгирӣ
намудани рӯй
додани ҳодиса

9

10

11

* аз рӯйхати поёнрав интихоб намоед
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Лоиҳа
Замимаи №1 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №1 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ"

Ҷадвали 1.6. Маълумот оид ба амалиётҳои қаллобӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ анҷом дода шудаанд (аз мавқеи
бонки эмитент)

Маблағи
амалиётҳо

Дигар

Шумораи
амалиётҳо

4

Маблағи
амалиётҳо

Истифодаи қаллобии
рақами корт дар шабакаи
Интернет

Шумораи
амалиётҳо

3

Интиқоли
маблағҳо (P2P)

Маблағи
амалиётҳо

Амалиётҳои қаллобӣ бо
истифодаи кортҳои қалбакӣ

Пардохти мол ва
хизматрасониҳо

Шумораи
амалиётҳо

2

4

Гирифтани пули
нақд

Маблағи
амалиётҳо

1

3

Интиқоли
маблағҳо (P2P)
Шумораи
амалиётҳо

2
Амалиётҳои қаллобӣ
тавассути кортҳои гумшуда,
дуздидашуда

Маблағи
умумии
амалиётҳо

Пардохти мол ва
хизматрасониҳо
Маблағи
амалиётҳо

1

Шумораи
умумии
амалиётҳо

Гирифтани пули
нақд

Шумораи
амалиётҳо

Таснифоти амалиётҳои
қаллобӣ

дар шабакаи дигар иштирокчиён

Маблағи
амалиётҳо

№

аз онҳо, дар шабакаи худии иштирокчӣ

Шумораи
амалиётҳо

Ҳамагӣ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Ҳамагӣ, амалиётҳои қаллобӣ
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Лоиҳа
Замимаи №2 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №2 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии байналмилалӣ бо истифодаи
кортҳои пардохтии бонкӣ"

Варақаи унвонӣ
№

Номгӯй

1

Номи оператори низоми пардохтӣ:

2

Номи низоми пардохтӣ:

3

Давраи ҳисоботӣ:

4

Асъори ҳисобот:

5

Ному насаби роҳбари оператори
низоми пардохтӣ:

6

Ному насаби сармуҳосиби оператори
низоми пардохтӣ:

7

Ному насаби иҷрокунандаи ҳисобот:

8

Рақами телефони иҷрокунандаи
ҳисобот:

9

Санаи тартиб додани ҳисобот:

Мундариҷа

(намуди асъор нишон дода шавад)
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Лоиҳа
Замимаи №2 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №2 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии байналмилалӣ бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ"

Ҷадвали 2.1. Маълумот оид ба иштирокчиёни низоми пардохтӣ

№

Номгӯи иштирокчӣ

Мавқеи иштирокчӣ дар
низоми пардохтӣ *

Санаи оғози иштирок

Санаи анҷоми иштирок

1

2

3

4

5

1

Иштирокчии 1

Интихоб намоед:

2

Иштирокчии 2

Интихоб намоед:

3

Иштирокчии 3

Интихоб намоед:

…

...

Интихоб намоед:

N

Иштирокчии N

Интихоб намоед:

* аз рӯйхати поёнрав интихоб намоед
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Лоиҳа
Замимаи №2 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №2 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии байналмилалӣ бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ"

Ҷадвали 2.2. Маълумот оид ба амалиётҳое, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар низоми пардохтӣ анҷом дода шудаанд
аз онҳо,
№

1

Номгӯи иштирокчӣ

2

Шумораи
умумии
амалиётҳо

Маблағи
умумии
амалиётҳо

3

4

Гирифтани пули нақд

Пардохти мол ва
хизматрасониҳо

Тиҷорати электронӣ

Интиқоли маблағҳо
(P2P)

Шумораи
амалиётҳо

Маблағи
амалиётҳо

Шумораи
амалиётҳо

Маблағи
амалиётҳо

Шумораи
амалиётҳо

Маблағи
амалиётҳо

Шумораи
амалиётҳо

Маблағи
амалиётҳо

5

6

7

8

9

10

11

12

I. Амалиётҳои муштариёни иштирокчӣ дар шабакаи терминалии дигар иштирокчиён дар дохили кишвар (аз мавқеи бонки ношир)
1

Иштирокчии 1

2

Иштирокчии 2

…
N

Иштирокчии N

II. Амалиётҳои муштариёни бонкҳои хориҷӣ дар шабакаи терминалии иштирокчӣ (аз мавқеи бонки эквайер)
1

Иштирокчии 1

2

Иштирокчии 2

…
N

Иштирокчии N

III. Амалиётҳои муштариёни иштирокчӣ дар шабакаи терминалии бонкҳои хориҷӣ (аз мавқеи бонки ношир)
1

Иштирокчии 1

2

Иштирокчии 2

…
N

Иштирокчии N
Ҳамагӣ дар низом
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Лоиҳа
Замимаи №2 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №2 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии байналмилалӣ бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ"

Ҷадвали 2.3. Маълумот оид ба амалиётҳо бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар кишварҳо
аз онҳо,

Маблағи
амалиётҳо

4

Шумораи
амалиётҳо

3

Маблағи
амалиётҳо

2

Шумораи
амалиётҳо

1

Маблағи
амалиётҳо

Маблағи
умумии
амалиётҳо

Интиқоли маблағҳо
(P2P)

Шумораи
амалиётҳо

Шумораи
умумии
амалиётҳо

Тиҷорати электронӣ

Маблағи
амалиётҳо

Номгӯи иштирокчӣ

Пардохти мол ва
хизматрасониҳо

Шумораи
амалиётҳо

№

Гирифтани пули нақд

5

6

7

8

9

10

11

12

I. Амалиётҳои муштариёни иштирокчиён дар шабакаи терминалии бонкҳои хориҷӣ берун аз ҶТ (аз мавқеи бонки ношир)
1

Кишвари 1

2

Кишвари 2

…

…

N

Кишвари N

II. Амалиётҳои муштариёни бонкҳои хориҷӣ дар шабакаи терминалии иштирокчиён (аз мавқеи бонки эквайер)
1

Кишвари 1

2

Кишвари 2

…

…

N

Кишвари N
Ҳамагӣ дар низом
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Лоиҳа
Замимаи №2 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №2 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии байналмилалӣ бо истифодаи
кортҳои пардохтии бонкӣ"

Ҷадвали 2.4. Маълумот оид ба шумора ва ҳаҷми маблағҳои пардохтҳои ғайринақдӣ, ки бо
истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ дар шабакаи терминалии бонкҳои эквайер дар
муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ анҷом дода шудаанд

Автобусҳо

2

4511

Чиптаи ҳавопаймо

3

4121

Такси

4

4011

Роҳи оҳан

5

4784

Боҷу хироҷи роҳ ва кӯпрук

6

4789

7

4722

8

4814

9

4899

10

4900

11

5541

12

5812

Дигар хизматрасониҳои нақлиётӣ
Ширкатҳои саёҳӣ ва операторони
саёҳӣ
Хизматрасониҳои
телекоммуникатсионӣ (алоқаи
мобилӣ, Интернет ва ғ.)
Телевизиони ноқилӣ, пахши
радифӣ ва ғ.
Хизматрасониҳои манзилию
коммуналӣ
Нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ва
хизматрасонии техникии
автомобилҳо
Тарабхонаҳо ва хӯроки умум

13

5912

14

5999

15

6300

Дорухонаҳо
Марказҳо ва нуқтаҳои савдои
яклухт ва чакана
Суғурта

16

7011

Меҳмонхонаҳо

17

7542

Шустушӯи нақлиёт

18

7996

19

7999

20

8099

Хизматрасониҳои маданӣ-маишӣ
Курортҳо, осоишгоҳҳо ва
минтақаҳои истироҳатӣ
Муассисаҳои тиббӣ

21

8299

Муассисаҳои таълимӣ

22

8675

Автодром

23

9222

Ҷаримаҳо

24

9311

Андозҳо, боҷу хироҷи гумрукӣ

25

9399

Дигар хизматрасониҳои давлатӣ

26

9999

Дигар хизматрасониҳо
Ҳамагӣ

Ҳаҷми
амалиётҳ
о

3

"Моҳи 3"
Шумораи
амалиётҳ
о

2
4131

"Моҳи 2"
Ҳаҷми
амалиётҳ
о

1
1

"Моҳи 1"

Шумораи
амалиётҳ
о

Гурӯҳбандии муассисаҳои савдо ва
хизматрасонӣ

Пардохти мол ва
хизматрасониҳо

Ҳаҷми
амалиётҳ
о

Рамзи
МСХ

Пардохти мол ва
хизматрасониҳо

Шумораи
амалиётҳ
о

№

Пардохти мол ва
хизматрасониҳо

4

5

6

7

8

9

0

0,00

0

0,00

0

0,00
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Лоиҳа
Замимаи №2 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №2 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии байналмилалӣ бо истифодаи кортҳои
пардохтии бонкӣ"

Ҷадвали 2.5. Маълумот оид ба ҳодиса
Номгӯй

№
1

Номгӯи низоми пардохтӣ:

2

Навъи ҳодиса:

3

Макон:

4

Сана:

5

Сабаби рӯй додан ва шарҳи ҳодиса:

6

Маблағи зарари воқеӣ:

7

Чораҳои андешидашуда барои бартараф
кардани оқибатҳои ҳодиса:

8

Иҷрокунандаи ҳисобот:

9

Вазифа:

10

Санаи тартиб додани ҳисобот:

Мундариҷа
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Лоиҳа
Замимаи №2 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №2 - ОНП "Маълумот оид ба низоми пардохтии байналмилалӣ бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ"

Ҷадвали 2.6. Маълумот оид ба амалиётҳои қаллобӣ, ки бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ анҷом дода шудаанд
Ҳамагӣ

аз онҳо,
Гирифтани пули нақд

№

Таснифоти амалиётҳои
қаллобӣ

1

2

Шумораи
умумии
амалиётҳо

Маблағи
умумии
амалиётҳо

3

4

Пардохти мол ва
хизматрасониҳо

Интиқоли маблағҳо
(P2P)

Шумораи
амалиётҳо

Маблағи
амалиётҳо

Шумораи
амалиётҳо

Маблағи
амалиётҳо

Шумораи
амалиётҳо

Маблағи
амалиётҳо

5

6

7

8

7

8

I. Маълумот оид ба амалиётҳои қаллобӣ (аз мавқеи бонки эквайер)
1

Амалиётҳои қаллобӣ тавассути
кортҳои гумшуда, дуздидашуда

2

Амалиётҳои қаллобӣ бо
истифодаи кортҳои қалбакӣ

3

Истифодаи қаллобии рақами корт
дар шабакаи Интернет

4

Дигар

II. Маълумот оид ба амалиётҳои қаллобӣ (аз мавқеи бонки эмитент)
1

Амалиётҳои қаллобӣ тавассути
кортҳои гумшуда, дуздидашуда

2

Амалиётҳои қаллобӣ бо
истифодаи кортҳои қалбакӣ

3

Истифодаи қаллобии рақами корт
дар шабакаи Интернет

4

Дигар
Ҳамагӣ, амалиётҳои қаллобӣ
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Лоиҳа
Замимаи №3 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид бафаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №3-ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки хизматрасонии қабули пардохтҳоро
анҷом медиҳад"

Варақаи унвонӣ
№

Номгӯй

1

Номи оператори низоми пардохтӣ:

2

Номи низоми пардохтӣ:

3

Давраи ҳисоботӣ:

4

Асъори ҳисобот:

5

Ному насаби роҳбари оператори
низоми пардохтӣ:

6

Ному насаби сармуҳосиби оператори
низоми пардохтӣ:

7

Ному насаби иҷрокунандаи ҳисобот:

8

Рақами телефони иҷрокунандаи
ҳисобот:

9

Санаи тартиб додани ҳисобот:

Мундариҷа

(намуди асъор нишон дода шавад)
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Лоиҳа
Замимаи №3 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №3-ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки хизматрасонии қабули пардохтҳоро анҷом
медиҳад"

Ҷадвали 3.1. Маълумот оид ба иштирокчиёни низоми пардохтӣ
№ Номгӯи иштирокчӣ

Мавқеи иштирокчӣ
дар низоми пардохтӣ
*

Санаи оғози
иштирок

Санаи анҷоми
иштирок

4

5

1

2

3

1

Иштирокчии 1

Интихоб намоед:

2

Иштирокчии 2

Интихоб намоед:

3

Иштирокчии 3

Интихоб намоед:

…

...

Интихоб намоед:

N

Иштирокчии N

Интихоб намоед:

* аз рӯйхати поёнрав интихоб намоед
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Лоиҳа
Замимаи №3 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №3-ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки хизматрасонии қабули пардохтҳоро
анҷом медиҳад"

Ҷадвали 3.2. Маълумот оид ба таҳвилгарони хизматрасонӣ дар низоми пардохтӣ
№

Таҳвилгари хизматрасонӣ

Намуди хизматрасонӣ *

1

2

1

Таҳвилгари 1

3
Интихоб намоед:
...
...
Интихоб намоед:

2

Таҳвилгари 2

...
...

3

Таҳвилгари 3

Интихоб намоед:

…

…

Интихоб намоед:

N

Таҳвилгари N

Интихоб намоед:

* аз рӯйхати поёнрав интихоб намоед

63

Лоиҳа
Замимаи №3 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №3-ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки хизматрасонии қабули пардохтҳоро анҷом медиҳад"

Ҷадвали 3.3. Маълумот оид ба шумора ва ҳаҷми амалиётҳо дар низоми пардохтӣ
аз онҳо,

1
2
I. шаҳри Душанбе
II. Вилояти Суғд
III. Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ
IV. Вилояти Хатлон
V. Вилояти Мухтори Куҳистони
Бадахшон
Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Алоқаи мобилӣ
Алоқаи телефонӣ ва NGN
Операторони алоқаи байналмилалӣ
Маориф
Интернет
Хизматрасониҳои коммуналӣ
Андоз
Ҷаримаҳо
Хизматрасониҳои давлатӣ
Хизматрасониҳои бонкӣ
Пур кардани ҳамёни электронӣ
Тиҷорати электронӣ
Шабакаҳои иҷтимоӣ
Бозиҳои Интернет
Хизматрасониҳои букмекерӣ
Хизматрасониҳои реклама ва эълонҳо
Хайрия
Дигар пардохтҳо

3
0
0
0
0

4
0,00
0,00
0,00
0,00

0

5
0
0
0
0

6
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0

0

0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ

7
0
0
0
0

8
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0

0

0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9
0
0
0
0

10
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0

0

0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11
0
0
0
0

12
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0

0

0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ҳаҷми
амалиётҳо

Ҳамёни электронӣ
Шумораи
амалиётҳо

Ҳаҷми
амалиётҳо

Шумораи
амалиётҳо

Тиҷорати электронӣ

Ҳаҷми
амалиётҳо

Шумораи
амалиётҳо

Терминалҳо

Ҳаҷми
амалиётҳо

Банкоматҳо
Шумораи
амалиётҳо

Ҳаҷми
амалиётҳо

Номгӯи таҳвилгари хизматрасонӣ

Ҳаҷми
умумии
амалиётҳо

№

Шумораи
умумии
амалиётҳо

Ҳамагӣ

Шумораи
амалиётҳо

Бо пули нақд дар
терминалҳои худкори
худхизматрасон

13
0
0
0
0

14
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Лоиҳа
Замимаи №3 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №3-ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки хизматрасонии қабули пардохтҳоро анҷом медиҳад"

Ҷадвали 3.4. Маълумот оид ба шумора ва ҳаҷми амалиётҳои таҳвилгарони хизматрасонӣ дар низоми пардохтӣ
аз онҳо,
Бо пули нақд дар
терминалҳои
худкори
худхизматрасон

I. Таҳвилгари хизматрасонӣ - резидент
1.1.
1.2.
1.3.
…

Таҳвилгари 1
Таҳвилгари 2
Таҳвилгари 3
…
Таҳвилгари N

N
II. Таҳвилгари хизматрасонӣ ғайрирезидент
2.1.
2.2.
2.3.
…
N

Таҳвилгари 1
Таҳвилгари 2
Таҳвилгари 3
…
Таҳвилгари N
Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ

Шумораи
амалиётҳо

Ҳаҷми
амалиётҳо

Шумораи
амалиётҳо

Ҳаҷми
амалиётҳо

Шумораи
амалиётҳо

Ҳаҷми
амалиётҳо

Шумораи
амалиётҳо

Ҳаҷми
амалиётҳо

2

Ҳамёни электронӣ

Ҳаҷми
амалиётҳо

1

Тиҷорати
электронӣ

Терминалҳо

Шумораи
амалиётҳо

Номгӯи таҳвилгари хизматрасонӣ

Банкоматҳо

Ҳаҷми умумии
амалиётҳо

№

Тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ

Шумораи
умумии
амалиётҳо

Ҳамагӣ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

65

Лоиҳа
Замимаи №3 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №3-ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки хизматрасонии қабули пардохтҳоро
анҷом медиҳад"

Ҷадвали 3.5. Маълумот оид ба ҳодиса
№

Номгӯй

1

Номгӯи низоми пардохтӣ:

2

Навъи ҳодиса:

3

Макон:

4

Сана:

5

Сабаби рӯй додан ва шарҳи ҳодиса:

6

Маблағи зарари воқеӣ:

7

Чораҳои андешидашуда барои
бартараф кардани оқибатҳои ҳодиса:

8

Иҷрокунандаи ҳисобот:

9

Вазифа:

Мундариҷа

10 Санаи тартиб додани ҳисобот:
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Лоиҳа
Замимаи №3 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба фаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №3-ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки хизматрасонии қабули пардохтҳоро анҷом медиҳад"

Ҷадвали 3.6. Маълумот оид ба ҳодисаҳо

№

Навъи ҳодиса

Санаи
ошкор
шудани
ҳодиса

1

2

3

1

Интихоб намоед:

2

Интихоб намоед:

3

Интихоб намоед:

...

Интихоб намоед:

N

Интихоб намоед:

Санаи рӯй
додани
ҳодиса

Минтақаи
рӯй додани
ҳодиса

Сабаби
ҳодиса

4

5

6

Оқибатҳои
ҳодиса

Иштирокчии
зарардидаи
низоми
пардохтӣ

Шумораи
муштариёни
зарардида

Шарҳи
чораҳои
андешидашуда
оид ба
бартараф
кардани
оқибатҳои
ҳодиса

7

8

9

10

Шарҳи чораҳои
андешидашуда
оид ба пешгирӣ
намудани
ҳодиса

11
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Лоиҳа
Замимаи №4 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид бафаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №4 - ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки интиқоли маблағҳоро анҷом медиҳад”

Варақаи унвонӣ
№

Номгӯй

1

Номи оператори низоми пардохтӣ:

2

Номи низоми пардохтӣ:

3

Давраи ҳисоботӣ:

4

Асъори ҳисобот:

5

Ному насаби роҳбари оператори
низоми пардохтӣ:

6

Ному насаби сармуҳосиби оператори
низоми пардохтӣ:

7

Ному насаби иҷрокунандаи ҳисобот:

8

Рақами телефони иҷрокунандаи
ҳисобот:

9

Санаи тартиб додани ҳисобот:

Мундариҷа

(намуди асъор нишон дода шавад)
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Лоиҳа
Замимаи №4 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид бафаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №4 - ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки интиқоли маблағҳоро анҷом медиҳад”

Ҷадвали 4.1. Маълумот оид ба иштирокчиёни низоми пардохтӣ, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд
№

Номгӯи иштирокчӣ

Мавқеи иштирокчӣ дар
низоми пардохтӣ *

Санаи оғози иштирок

Санаи оғози иштирок

Шумораи нуқтаҳои
хизматрасонӣ

1

2

3

4

5

6

1

Иштирокчии 1

Интихоб намоед:

2

Иштирокчии 2

Интихоб намоед:

3

Иштирокчии 3

Интихоб намоед:

…

...

Интихоб намоед:

N

Иштирокчии N

Интихоб намоед:

* аз рӯйхати поёнрав интихоб намоед

69

Лоиҳа
Замимаи №4 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид бафаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №4 - ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки интиқоли маблағҳоро анҷом медиҳад”

Ҷадвали 4.2. Маълумот оид ба нуқтаҳои хизматрасонии интиқоли маблағҳо дар
минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Шумораи нуқтаҳои хизматрасонӣ
№

1

Минтақа
2

Нуқтаҳои интиқол

Нуқтаҳои қабул

3

4

I. Шаҳри Душанбе
II. Вилояти Суғд
III. Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ
IV. Вилояти Хатлон
V. Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Ҳамагӣ

0

0,00
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Лоиҳа
Замимаи №4 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид бафаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №4 - ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки интиқоли маблағҳоро анҷом медиҳад”

Ҷадвали 4.3. Маълумот оид ба амалиётҳои интиқоли маблағҳо, ки иштирокчиёни низоми пардохтӣ тавассути низоми интиқоли
маблағҳо анҷом додаанд
аз онҳо,
Ҳамагӣ
№

1

Номгӯи иштирокчӣ

2

Интиқолҳое, ки бо пули
нақд дода шудаанд

Интиқоли маблағҳо ба
корти пардохтӣ

Интиқоли маблағҳо ба
суратҳисоби бонкӣ

шумораи
амалиётҳо

ҳаҷми
амалиётҳо

шумораи
амалиётҳо

ҳаҷми
амалиётҳо

шумораи
амалиётҳо

ҳаҷми
амалиётҳо

шумораи
амалиётҳо

ҳаҷми
амалиётҳо

3

4

5

6

7

8

9

10

Асъори маблағи интиқолҳо: _(нишон дода шавад)_
I. Амалиётҳои воридаи интиқоли маблағҳо
тавассути низоми интиқоли маблағҳо
1.1.
Иштирокчии 1
1.2.
Иштирокчии 2
…
…
N
Иштирокчии N
II. Амалиётҳои содираи интиқоли маблағҳо
тавассути низоми интиқоли маблағҳо
2.1.
Иштирокчии 1
2.2.
Иштирокчии 2
…
…
N
Иштирокчии N
III. Амалиётҳои дохилии интиқоли маблағҳо (аз
мавқеи бонки интиқолдиҳанда)
3.1.
Иштирокчии 1
3.2.
Иштирокчии 2
…
…
N
Иштирокчии N

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Асъори маблағи интиқолҳо: _(нишон дода шавад)_
Асъори маблағи интиқолҳо: _(нишон дода шавад)_
Эзоҳ: ҳангоми зарурият ҷадвал давом дода шавад

71

Лоиҳа
Замимаи №4 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид бафаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №4 - ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки интиқоли маблағҳоро анҷом медиҳад”

Ҷадвали 4.4. Маълумот оид ба амалиётҳои интиқоли маблағҳое, ки дар кишварҳо тавассути низоми интиқоли маблағҳо анҷом дода
шудаанд
аз онҳо,
Ҳамагӣ

№

1

Номгӯи кишварҳо

2

Интиқолҳое, ки бо пули
нақд дода шудаанд

Интиқоли маблағҳо ба
корти пардохтии бонкӣ

Интиқоли маблағҳо ба
суратҳисоби бонкӣ

шумораи
амалиётҳо

ҳаҷми
амалиётҳо

шумораи
амалиётҳо

ҳаҷми
амалиётҳо

шумораи
амалиётҳо

ҳаҷми
амалиётҳо

шумораи
амалиётҳо

ҳаҷми
амалиётҳо

3

4

5

6

7

8

9

10

Асъори маблағи интиқолҳо: _(нишон дода шавад)_
I. Амалиётҳои воридаи интиқоли маблағҳо
тавассути низоми интиқоли маблағҳо (ҳамаи
кишварҳо номбар карда шавад)
1.1.

Кишвари 1

1.2.

Кишвари 2

…

…

N

Кишвари N

II. Амалиётҳои содираи интиқоли маблағҳо
тавассути низоми интиқоли маблағҳо (ҳамаи
кишварҳо номбар карда шавад)
2.1.

Кишвари 1

2.2.

Кишвари 2

…

…

N

Кишвари N

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Асъори маблағи интиқолҳо: _(нишон дода шавад)_
Асъори маблағи интиқолҳо: _(нишон дода шавад)_
Эзоҳ: ҳангоми зарурият ҷадвал давом дода шавад
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Лоиҳа
Замимаи №4 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид бафаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №4 - ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки интиқоли маблағҳоро анҷом медиҳад”

Ҷадвали 4.5. Маълумот оид ба интиқоли маблағҳое, ки ба интиқолгиранда дода нашудаанд
аз онҳо,

Ҳамагӣ

Ҳаҷми
маблағҳои
интиқолҳо

Маблағи
амалиётҳо

Шумораи
амалиётҳо

Маблағи
амалиётҳо

2

Шумораи
интиқолҳо

Шумораи
амалиётҳо

1

зиёда аз 90 рӯз

Маблағи
амалиётҳо

Асъори маблағи
интиқол

аз 31 то 90 рӯз

Шумораи
амалиётҳо

№

то 30 рӯз

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Интиқолҳои воридаи маблағҳо
1

долл. ИМА

2

евро

3

рубли русӣ

…

…

N

асъори дигар
II. Интиқолҳои содираи маблағҳо
1

долл. ИМА

2

евро

3

рубли русӣ

…

…

N

асъори дигар
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Шакли №4 - ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки интиқоли маблағҳоро анҷом медиҳад”

Ҷадвали 4.6. Маълумот оид ба тарифҳои низоми пардохтӣ *
№

Асъор

Кишварҳо **

Маблағи амалиёти
интиқолӣ

Ҳаққи хизмат барои
амалиёти интиқолӣ

Мукофотпулии
иштирокчӣ

1

2

3

4

5

6

I. Интиқоли маблағҳои ворида (ба Тоҷикистон)
1

долл. ИМА

2

евро

3

рубли русӣ

…

…

N

асъори дигар
II. Интиқоли маблағҳои содира (аз Тоҷикистон)
1

долл. ИМА

2

евро

3

рубли русӣ

…

…

N

асъори дигар
*

**

ҳангоми зарурият ҷадвал давом дода шавад
кишвари самти интиқоли маблағҳо нишон дода шавад
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Замимаи №4 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид бафаъолияти низоми пардохтӣ
Шакли №4 - ОНП “Маълумот оид ба низоми пардохтӣ, ки интиқоли маблағҳоро анҷом медиҳад”

Ҷадвали 4.7. Маълумот оид ба ҳодиса
№

Номгӯй

1

Номгӯи низоми пардохтӣ:

2

Навъи ҳодиса:

3

Макон:

4

Сана:

5

Сабаби рӯй додан ва шарҳи ҳодиса:

6

Маблағи зарари воқеӣ:

7

Чораҳои иҷрошуда барои бартараф
кардани оқибатҳои ҳодиса:

8

Иҷрокунандаи ҳисобот:

9

Вазифа:

Мундариҷа

10 Санаи тартиб додани ҳисобот:
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Замимаи №4 ба Тартиби пешниҳоди ҳисобот оид бафаъолияти низоми пардохтӣ
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Ҷадвали 4.8. Маълумот оид ба ҳодисаҳо

№

Навъи ҳодиса

Санаи
ошкор
шудани
ҳодиса

1

2

3

1

Интихоб намоед:

2

Интихоб намоед:

3

Интихоб намоед:

...

Интихоб намоед:

N

Интихоб намоед:

*

Санаи рӯй
додани
ҳодиса

Минтақаи
рӯй додани
ҳодиса

Сабаби
ҳодиса

4

5

6

Оқибатҳои
ҳодиса

Иштирокчи
и
зарардидаи
низоми
пардохтӣ

Шумораи
муштариёни
зарардида

Шарҳи
чораҳои
андешидашуда
оид ба
бартараф
кардани
оқибатҳои
ҳодиса

7

8

9

10

Шарҳи
чораҳои
андешидашуда
оид ба
пешгирӣ
намудани рӯй
додани ҳодиса
11

аз рӯйхати поёнрав интихоб намоед
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