
        

             Замима ба қарори  
      Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон 
       №____аз ___  _________ соли 2023 

 

Тағйиру иловаҳо ба Тартиби таъсиси воҳидҳои сохторӣ аз ҷониби 
ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва филиалҳои онҳо 

        Ба Тартиби таъсиси воҳидҳои сохторӣ аз ҷониби ташкилотҳои 
қарзии молиявӣ ва филиалҳои онҳо, ки бо қарори Раёсати Бонки 
миллии Тоҷикистон аз 29 майи соли 2019, №58 тасдиқ шудааст, 
тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шаванд:  
 1. Ба банди 1 сархати ҳафтум бо мазмуни зерин илова карда 
шавад: 
 «- нуқтаи хизматрасонии хазинавӣ – воҳиди сохтории 
бонкҳо, бонкҳои исломӣ, ташкилотҳои амонатии қарзии хурд ва 
ташкилотҳои амонатии қарзии хурди исломӣ, ки вобаста ба намуди 
ташкилотҳои мазкур метавонад амалиёти мубодилавӣ ва 
хизматрасониҳои дигари дар Тартиби мазкур пешбинишударо иҷро 
намояд.». 

2. Ба банди 22 бо мазмуни зерин илова карда шавад: 
«22. Талаботи бандҳои 18 ва 19 боби мазкур ба марказҳои 

ташкилотҳои қарзии молиявии давлатӣ, ки то 1 майи соли 2016 
кушода шудаанд ва мавқеи ҷойгиршавии онҳо танҳо дар ҳудуди 
ҳамин ноҳия иваз мешавад, татбиқ намегардад.». 
 3. Боби 31  бо мазмуни зерин илова карда шавад: 

 

«БОБИ 31. НУҚТАҲОИ ХИЗМАТРАСОНИИ ХАЗИНАВӢ 
 

221. Бонкҳо, бонкҳои исломӣ, ташкилотҳои амонатии қарзии 
хурд ва ташкилотҳои амонатии қарзии хурди исломӣ ва филиалҳои 
онҳо метавонанд нуқтаҳои хизматрасонии хазинавиро дар 
меҳмонхонаҳо, истгоҳҳои роҳи оҳан, осоишгоҳҳо, фурудгоҳҳо ва 
дидбонгоҳҳои гумрукӣ таъсис диҳанд. 

222. Масоҳати нуқтаҳои хизматрасонии хазинавӣ бояд на кам аз 5  
метри мураббаъ бошад ва онҳо бояд барои таҷҳизонидани ҷойи 
кории кормандони хизматрасон ва анҷомдиҳии мусоид ва таъмини 
хавфи пасти гузаронидани амалиётҳо бо муштариён имконият 
фароҳам оваранд.  

223. Нуқтаҳои хизматрасонии хазинавӣ метавонанд амалиёт ва 
хизматрасонии зерини бонкиро тибқи тартиби муқаррарнамудаи 



санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон иҷро 
намоянд: 

 - харид ва фурӯши асъори хориҷӣ бо пули миллӣ; 
- ивази як асъори хориҷӣ ба асъори хориҷии дигар; 
- иваз намудани асъори нақди хориҷии як арзиши номиналӣ ба 

арзиши дигари номиналӣ; 
- ивази асъори хориҷии  нақди фарсуда ва осебдида ба асъори 

хориҷии нақди коршоям; 
- муайян кардани аслияти асъори хориҷии нақдӣ; 
- хизматрасонии кортҳои пластикӣ тавассути постерминалҳо; 
- пур кардани суратҳисоби корти пардохтии бонкӣ ва ҳамёнҳои 

электронии шахсони воқеӣ; 
- пешниҳоди воситаҳои электронии пардохтӣ ба муштариён; 
- мушаххас намудани шахсияти муштарӣ ҳангоми пешниҳоди 

воситаи элекитронии пардохтӣ ба шахси воқеӣ тибқи талаботи 
Қонуни Ҷумҳурии тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба 
қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят 
бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии 
силоҳи қатли ом». 

Маблағҳои харидашудаи асъори хориҷӣ аз ҷониби нуқтаҳои 
хизматрасонии хазинавӣ бояд ҳатман бо дархости шахсони воқеӣ 
тавассути ҳамин нуқта фурӯхта шаванд. 

224. Нуқтаи хизматрасонии хазинавӣ бояд ҷевони оҳанин барои 
нигоҳдории дороиҳо, воситаҳои ҳисобу китоби пул, мизу курсӣ, 
васоити муайянкунии аслияти асъор (детекторҳо, пурбинҳои 
калонкунанда), воситаи чопнамоӣ, компютер, маҳсулоти барномавӣ ва 
воситаҳои алоқа ба шабакаи ягонаи электронии мутамаркази сарбонк, 
ки имконият ва қобилияти анҷомдиҳӣ, бақайдгирӣ, шинохту муайян 
кардани ҳар як амалиёти мубодилавиро дар низоми 
автоматикунонидашудаи бонкии бонки ваколатдор дар реҷаи вақти 
воқеӣ дошта бошад. 

225. Ба ҳуҷраи хазинадори нуқтаи хизматрасонии хазинавӣ 
даромадан ва дар он ҷо будани шахсони бегона, ба ғайр аз 
кормандони пулрасонӣ, масъулони ташкилоти қарзии молиявӣ ва ё 
кормандони ваколатдори Бонки миллии Тоҷикистон, манъ аст. 

226. Амалиёти бонкӣ ва хизматрасониҳое, ки нуқтаҳои 
хизматрасонии хазинавӣ ба анҷом мерасонанд, бояд дар тавозуни 
ҳаррӯзаи бонкҳо, бонкҳои исломӣ, ташкилотҳои амонатии қарзии 
хурд ва ташкилотҳои амонатии қарзии хурди исломӣ сабт ёбанд.». 


