
Замима ба қарори Ражсати 

Бонки миллии Тоҷикистон 

аз “___” ________с.2020, №___ 

 

 Тағйиру иловацо ба Тартиби таъсиси воцидцои сохторк  аз ҷониби 

ташкилотцои қарзии молиявк ва филиалцои онцо  

 

Ба Тартиби таъсиси воцидцои сохторк аз ҷониби ташкилотцои қарзии 

молиявк ва филиалцои онцо тағйиру иловацои зерин ворид карда шаванд: 

1. Дар банди 1: 

- сархати панҷум дар тацрири зерин ифода карда шавад: 

 “- маркази хизматрасонии бонкӣ – воциди сохтории бонкцо,  

бонкцои исломк, ташкилотцои қарзии ғайрибонкк ва ташкилотцои қарзии 

ғайрибонкии исломк, ки тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадцои 

меъжрии цуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон вобаста ба намуди 

ташкилотцои мазкур метавонанд баъзе ж цамаи амалижти бонкк ва 

хизматрасоницоро иҷро намоянд; 

- сархати  шашум  бо мазмуни зерин илова карда шавад: 

 “- маркази хизматрасонии маблағгузории хурд – воциди сохтории 

ташкилотцои маблағгузории хурд ж ташкилотцои маблағгузории хурди 

исломк, ки тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадцои меъжрии цуқуқии 

Бонки миллии Тоҷикистон вобаста ба намуди ташкилотцои мазкур 

метавонанд баъзе ж цамаи амалижти бонкк ва хизматрасоницоро иҷро 

намоянд;”. 

2. Дар банди 2 пас аз калимацои “хизматрасонии бонкк” аломат ва 

калимацои “, маркази хизматрасонии маблағгузории хурд” илова карда 

шаванд. 

3.  Ба банди 7 ҷумлаи дуюм бо мазмуни зерин илова карда шавад: 

“Маълумот оид ба амалижти мубодилавк, аз ҷумла  қурби асъори 

хориҷк бояд цатман ба муштарижн бо таври айжнк, шаффофу фаврк дар 

лавцацои (таблоцои) тарғиботк дар дохили бинои воциди сохторк ҷойгир 

карда шавад.”. 

4. Ба банди 9 ҷумлаи дуюм бо мазмуни зерин илова карда шавад: 

 “Инчунин цамарӯза  бо дарназардошти цаҷми талабот ба амалижти 

бонкк ва хизматрасоницо, хусусиятцои хоси мацалли ҷойгиршавк ва реҷаи 

кории воцидцои сохторк, ташкилотцои қарзии молиявк вазифадоранд, 

воцидцои сохтории худро бо маблағи кифояи пули миллк ва асъори 

хориҷии нақд таъмин намоянд. ”. 

5. Дар банди 10 пас аз калимацои “хизматрасонии бонкк”  калимацои 

“ва марказцои хизматрасонии маблағгузории хурд” илова карда шаванд. 



6. Дар номи боби 3 пас аз калимаи “БОНКӢ” калимацои “ВА 

МАРКАЗҲОИ ХИЗМАТРАСОНИИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ХУРД” илова 

карда шаванд. 

7. Дар банди 17 калимаи “бонкиро” ба калимацои “бонкк ж марказцои 

хизматрасонии маблағгузории хурдро” иваз карда шаванд. 

8.  Дар банди 20 калимацои “як, якчанд” ба калимаи “баъзе”  иваз 

карда шавад. 

9. Ба банди 22 ҷумлаи дуюм бо мазмуни зерин илова карда шавад: 

“Марказцои ташкилотцои қарзии молиявии давлатк, ки мавқеи  

ҷойгиршавиашонро иваз менамоянд, цамчун  маркази навтаъсисжфта 

эътироф гардида, талаботи бандцои 18 ва 19 боби мазкур ба онцо татбиқ 

мегардад.”. 

 


