
 

           Бо Қарори Шӯрои нозирони  

           Хазинаи суғуртаи  

           пасандозцои шахсони воқек 

           № 20 аз “ 12 “ декабри с.2019 

           тасдиқ шудааст  

 

 

ТАРТИБИ 

гузаронидани санҷиши фаъолияти ташкилотцои қарзк 

оид ба суғуртаи пасандозцо 

 

1. Муқаррароти умумк 

 

1.1. Тартиби гузаронидани санҷиши фаъолияти ташкилотцои қарзк оид ба 

суғуртаи пасандозцо (минбаъд – Тартиб), аз ҷониби Хазинаи суғуртаи пасандозцои 

шахсони воқек (минбаъд – Хазина) мутобиқи моддацои 5 ва 6 Қонуни Ҷумцурии 

Тоҷикистон "Дар бораи суғуртаи пасандозцои шахсони воқек" (минбаъд – Қонун) ва 

санадцои меъжрии цуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон тация гардида, тартиби 

гузаронидани санҷиши фаъолияти ташкилотцои қарзиро аз рӯи масъалаи суғуртаи 

пасандозцои шахсони воқек муқаррар менамояд. 

1.2. Мутобиқи моддаи 41 Қонун кормандони Хазина метавонанд аз ҷониби Бонки 

миллии Тоҷикистон барои иштирок дар санҷиши ташкилотцои қарзк (минбаъд – 

санҷиш) вобаста ба масъалацои зерин ҷалб карда шаванд: 

1) андоза ва сохтори уцдадорицои ташкилоти қарзк дар назди пасандоздорон; 

2) саривақт ва пурра аз ҷониби ташкилотцои қарзк гузаронидани пардохтцо ба 

Хазина; 

3) пешбурди бацисобгирии уцдадорицои ташкилоти қарзк дар назди 

пасандоздорон; 

4) пешницоди маълумот ба пасандоздорон дар бораи иштироки ташкилоти қарзк 

дар низоми суғуртаи пасандозцои шахсони воқек (минбаъд – низоми суғурта), инчунин 

дар бораи тартиб ва андозаи пардохти ҷубронпулии суғурта аз рӯи пасандозцои 

суғурташуда; 

5) ҷойгир кардани маълумот оид ба низоми суғуртаи пасандозцо дар ҷойцои барои 

пасандоздорон наможн, ки дар он ба мизоҷон хизматрасонии пасандозк пешницод карда 

мешавад; 

6) аз ҷониби ташкилоти қарзк омода намудани фецристи уцдадорицои ташкилоти 

қарзк дар назди пасандоздорон (минбаъд – Фецрист) тибқи шакл ва муцлати аз ҷониби 

Хазина муқарраршуда. 

 

2. Омодагк ба гузаронидани санҷиш 
 

2.1. Омодагии пеш аз санҷишк  дар асоси маълумотцои дар Хазина мавҷудбуда 

барои мушаххас намудани доираи масъалацое, ки тацти санҷиш қарор мегиранд, 

мушаххас намудани давраи санҷишк ва муайян намудани цаҷми маълумотцои 
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интихобшаванда, ки барои гузаронидани санҷиш зарур мебошад, анҷом дода мешавад, аз 

ҷумла бо дарназардошти тацлил ва бацодиции пешакии: 

1) эътимоднокии цисоботцои пешницодшудаи ташкилоти қарзк ба Хазина; 

2) натиҷацои қаблии санҷиши ташкилоти қарзк, инчунин маълумот оид ба 

бартараф намудани камбудицои дар рафти санҷишцои қаблии ташкилоти қарзк 

ошкоршуда; 

2.2. Намояндагони Бонки миллии Тоҷикистон ва кормандони Хазина, ки барои 

иштирок дар санҷиш ҷалб шудаанд, метавонанд маълумотцои дар Бонки миллии 

Тоҷикистон ва Хазина мавҷудбударо якҷоя истифода баранд, аз ҷумла: 

1) маълумоти пешницоднамудаи ташкилоти қарзк ба Бонки миллии Тоҷикистон 

дар рафти тайжрии пеш аз санҷишк; 

2) тавзецоти аз ҷониби ташкилоти қарзк ба Хазина дар асоси дархости асосноки 

хаттии Хазина пешницодшуда, ки он маълумот дар бораи аз ҷониби ташкилоти қарзк 

пардохтани маблағи пардохтцои тақвимк, дар бораи пешбурди бацисобгирк ва тартиб 

додани фецристи уцдадорицои ташкилоти қарзк дар назди пасандоздорон, оид ба 

уцдадорицои пасандоздор дар назди ташкилоти қарзк, инчунин аз ҷониби ташкилоти 

қарзк иҷрои дигар вазифа ва уцдадорицои тибқи Қонун пешбинишударо дар бар 

мегирад. 

2.3. Дар доираи омодагк ба санҷиши пешакк мониторинги маълумотцои 

таблиғотии ташкилоти қарзк дар самти ҷалби пасандозцо ва дигар маълумотцо, ки дар 

манбацои кушода, аз он ҷумла дар шабакаи Интернет ҷойгир карда шудаанд, гузаронида 

мешавад. Мониторинг бо мақсади: 

1) муайян намудани меъжри даромаднокии пасандозцои аз ҷониби ташкилоти 

қарзк ҷалбшаванда, ки дар таркиби худ пардохтцои иловагии фоизк ва дигар манфиати 

моддиро дорад (бонусцо, хизматрасоницои маркетингк ва дигар барномацои 

эътимодбахшии пасандоздорон ва ғайра); 

2) бацодиции шумораи воцидцои сохтории ташкилоти қарзк, ки бо ҷалби 

пасандозцои шахсони воқек машғул мебошанд (минбаъд – воциди сохтории бонк); 

3) мониторинги пешницодцои ташкилоти қарзк ба пасандоздорон вобаста ба 

пешницод намудани восита ва хизматрсоницои молиявк, ки ба онцо пардохти 

ҷубронпулк татбиқ намегардад. 

2.4. Дар рафти тайжрк ба санҷиши пешакк: 

1) ҷамъоварк ва ҷамъбасти маълумоти иловагии дар Бонки миллии Тоҷикистон ва 

Хазина оид ба ташкилоти қарзк мавҷудбуда, ки иловатан гирифта шудаанд ва ба 

масъалацои санҷидашаванда таалуқ доранд, амалк карда мешавад; 

2) Номгӯи воцидцои сохтории санҷидашавандаи ташкилоти қарзк, ки берун аз 

саридора ҷойгиранд (филиал) (цангоми зарурат), инчунин миқдори пешакии намунаи 

цуҷҷатцои (маълумотцои) интихобшуда, ки барои гузаронидани санҷиш заруранд, 

муайян карда мешавад; 

Цаҷми цуҷҷатцои намунавии интихобшаванда дар асоси шумораи умумии 

суратцисобцои бонкии (суратцисобцои пасандозк) пасандоздорон бо дарназардошти 

маълумот дар бораи ташкилоти қарзк, ки дар рафти омодасозии санҷиши пешакк 

гирифта шудаааст, муайян карда мешавад. Онцо бояд цолати бацисобгирии уцдадорицои 

ташкилоти қарзк дар назди пасандоздорон ва талаботцои тарафайни ташкилоти қарзиро 
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нисбати пасандоздорон инъикос намоянд, ки омодагии ташкилоти қарзиро барои тартиб 

додани Фецрист цангоми ба вуқӯъ омадани цолати суғуртавк, инчунин дар дилхоц рӯз бо 

дархости Хазина (дар муцлати 5 рӯзи корк аз рӯзи ба ташкилоти қарзк ворид шудани 

дархости дахлдор) тибқи тартиб ва шакли муқаррарнамудаи Хазина таъмин менамояд;  

3) Давраи санҷишк муайян карда мешавад бо дарназардоште, ки он набояд аз 5 

соли тақвимии фаъолияти ташкилоти қарзк қабл аз соли гузаронидани санҷиш зижд 

бошад ва дар як давраи цисоботии фаъолияти ташкилоти қарзк бештар аз як санҷиш 

гузаронида нашавад; 

4) Дар цолати қарори Хазина ҷицати аз ташкилоти қарзк дархост намудани 

фецрист ва дар рафти санҷиш ба Хазина пешницод намудани он санае, ки ба он 

ташкилоти қарзк бояд фецристро тартиб дицад (минбаъд - санаи фецрист) муайян карда 

мешавад. Санаи Фецрист чун қоида на дертар аз 5 рӯзи корк то санаи оғози санҷиш бо 

назардошти талабот оид ба уцдадории ташкилоти қарзк барои тартиб додани Фецрист 

дар муцлати 5 рӯзи корк аз рӯзи ба ташкилоти қарзк ворид гардидани дархости дахлдор, 

муқаррар карда мешавад; 

5) Тадбирцои зарурии ташкилк-техникк ҷицати таъмини гузаронидани санҷиш 

андешида мешаванд. 

2.5 Дар рафти омодагии пешакк маълумот ва цуҷҷатцои зерин истифода мешаванд: 

1) цисоботи ташкилоти қарзк, ки аз рӯи шакли цисоботи №1-X "Маълумот дар 

бораи пардохтцои тақвимии ташкилоти қарзк ба Хазинаи суғуртаи пасандозцои шахсони 

воқек" (минбаъд - шакли 1-X), ки "Маълумот дар бораи бақияи тавозунии царрӯзаи 

пасандозцои суғурташудаи шахсони воқек" дар бар мегирад; 

2) цисоботи ташкилоти қарзк аз рӯи шакли цисоботи №2-X "Маълумот дар бораи 

сохтори пасандозцои суғурташудаи шахсони воқек дар Хазинаи суғуртаи пасандозцои 

шахсони воқек" (минбаъд - шакли №2-X); 

3) цисоботи ташкилоти қарзк аз рӯи шакли цисоботи №3-X «Маълумот дар бораи 

пасандозцои шахсони воқеие, ки аз ҷониби Хазинаи суғуртаи пасандозцои шахсони воқек 

ҷуброн карда намешаванд» (минбаъд - шакли №3-X"). 

4) цисоботцои ҷойгиркардашудаи ташкилоти қарзк дар сомонаи расмии БМТ; 

5) иқтибос аз суратцисоби ташкилоти қарзк оид бацисобгирии пардохтцои 

тақвимк ба Хазина; 

6) санади санҷишцои қаблии ташкилоти қарзк, ки дар рафти онцо масъалаи 

қонунвайронкунк ва камбудицо муайян гардида, роццои бартараф намудани онцо оварда 

шудааст; 

7) шикоятцои ба Хазина воридшуда нисбат ба фаъолияти ташкилоти қарзк, аз 

ҷумла шикояти пасандоздорон; 

8) маълумот оиди мутобиқати Фецристи бо дархости Хазина омодашуда ба 

талаботцои муқарраршуда; 

9) тавзецоти аз ҷониби ташкилоти қарзк дар асоси дархости асосноки хаттии 

Хазина пешницодшуда, ки он маълумот оид аз ҷониби ташкилоти қарзк пардохти 

пардохтцои тақвимк, оиди пешбурди бацисобгирк ва тартиб додани Фецристи 

уцдадорицои ташкилоти қарзк дар назди пасандоздорон, оиди уцдадорицои 

пасандоздорон дар назди ташкилоти қарзк, инчунин оиди аз ҷониби ташкилоти қарзк 

иҷрои дигар вазифа ва уцдадорицои тибқи Қонун пешбинишударо дар бар мегирад; 
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10) Маълумот дар бораи ташкилоти қарзк, ки аз воситацои ахбори омма гирифта 

шуда, аз ҷумла аз шабакаи Интернет. 

 

3. Санҷиши цаҷм ва сохтори уцдадорицои ташкилоти қарзк 

дар назди пасандоздорон 

 

3.1. Санҷиши андоза ва сохтори уцдадорицои ташкилоти қарзк дар назди 

пасандоздорон (минбаъд - санҷиши андоза ва сохтори уцдадорицо) бо мақсади дуруст 

муайян кардани пасандозцое, ки бояд суғурта карда шавад ж не, инчунин арзжбии 

уцдадорицои суғуртавии Хазина гузаронида мешавад. 

3.2. Цангоми санҷиши андоза ва сохтори уцдадорицо маълумот ва цуҷҷатцои зерин 

истифода бурда мешавад: 

1) цисобот аз рӯи шакли №2-X; 

2) цисобот аз рӯи шакли №3-X; 

3) гурӯцбандии цисобцои муцосибк барои омода намудани тавозуни ташкилоти 

қарзк (аз рӯи саридора, филиалцо, тавозунцои ҷамъбастк) (минбаъд - тавозуни 

ташкилоти қарзк); 

4) варақаи сабти гардиш аз рӯи суратцисобцои ташкилоти қарзк (минбаъд- варақаи 

сабти гардиш); 

5) варақаи сабти бақия аз рӯи суратцисобцои ташкилоти қарзк (минбаъд – варақаи 

сабти бақия аз рӯи суратцисобцои шахск); 

6) фецристи ягонаи пасандоздорони ташкилоти қарзк; 

7) иқтибос аз рӯи суратцисобцои шахсии бацисобгирии тацлилии ташкилоти қарзк; 

8) китоби бақайдгирии суратцисобцои кушода; 

9) шартномацои пасандозк бонкк ва шартномацои суратцисоби бонкк, инчунин 

шартномацое, ки хусусиятцои шартномацои зикргардидаро дорост; 

10) шартномацои басташуда аз ҷониби ташкилоти қарзк бо пасандоздорон бо 

мақсади пешницоди восита ва хизматрасоницои молиявк, ки ба низоми суғурта дахл 

надорад; 

11) шартномацое, ки аз ҷониби ташкилоти қарзк бо мақсади ташкил ва таъмини 

пешницоди хизматрасоницои бонкк ба пасандоздорон, аз ҷумла тавассути истифодаи 

каналцои фосилавии хизматрасонии бонкк баста шудаанд; 

12) фармонцо, фармоишцо, пайнавиштцои ҷаласацои кумитацои бонкк, 

низомномацо ва дигар цуҷҷатцои дохилии ташкилоти қарзк, ки шарт ва тартиби ҷалби 

пасандозцо, кушодан ва пешбурди суратцисобцои бонкии пасандоздоронро муайян 

менамояд; 

13) тавзецотцо, маълумотномацо, бажноти хаттк ва шифоции роцбарон ва 

кормандони ташкилоти қарзк; 

14) дигар цуҷҷатцо ва маълумотцое, ки барои санҷиш заруранд. 

3.3 Цангоми санҷиши андоза ва сохтори уцдадорицо: 

1) дар асоси маълумоти цисоботи тавозунии ташкилоти қарзк ва варақаи сабти 

бақияи суратцисобцои шахск, андозаи уцдадорицо дар назди пасандоздорон аз рӯи 

шартномацои пасандози бонкк ва шартномацои суратцисоби бонкк муайян карда 

мешавад, аз ҷумла: 
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- дар назди шахсони воқек, ки дар цисобцои тавозунии №20216, 20218, 20220, 20222, 

20226, 20228, 20230, 20232 (дар маҷмуъ барои ташкилоти қарзк инчунин барои саридора ва 

филиалцо) ба цисоб  гирифта мешавад; 

- тацлили динамикаи тағйиржбии цаҷми пасандозцои ҷалбнамудаи ташкилоти 

қарзк бо дарназардошти чорацои нисбат ба он муқаррарнамудаи Бонки миллии 

Тоҷикистон гузаронида мешавад. 

2) маълумот оид ба намудцои пасандозцои бонкк (суратцисобцо), аз он ҷумла бо 

шацодатномаи пасандозк тасдиқшуда, ки дар ташкилоти қарзк ба пасандоздорон – 

шахсони воқек кушода мешаванд, мавриди омӯзиш қарор дода мешавад. Тацлили 

маълумоти мазкур аз ҷицати мутобиқати шартцои истифодабарии суратцисоби 

бацисобгирии маблағцои пасандоздорон бо таъиноти аслии иқтисодии он гузаронида 

мешавад; 

3) маълумот оиди дар давраи санҷишк мавҷуд будани цисобцои номиналк, гаравк, 

муштарак, инчунин маълумот дар бораи бақия дар суратцисобцои нишондодашуда ба 

цолати санаи оғози санҷиш муайян карда мешавад. Шартномацо барои кушодани 

суратцисоби гаравк, шартномацои цисоби номиналк ва шартномацои суратцисобцои 

муштарак ба цолати саршавии санҷиш амалкунанда, дархост ва санҷида мешаванд; 

4) дақиқ будани бацисобгирии маблағцои пулии пасандоздорон дар цисобцои 

тавозунии бацисобгирии уцдадорицои ташкилоти қарзк ва цисоббаробаркуницои 

пасандоздорон, ки барои инъикоси уцдадорк аз рӯи пасандозцо пешбинк нашудааст, 

муайян карда мешавад. Маълумот оид ба маблағ ва шумораи интиқолцои фиристода ва 

воридшудаи шахсони воқек бе кушодани суратцисоби бонкк, барои семоцаи цисоботк 

пеш аз санаи оғози санҷиш оварда мешавад. 

Дурустии мансубияти маблағцои пулии дар суратцисобцои бонкии пасандозк 

ҷойгиркардашуда, ки мавриди суғурта фаро гирифта мешаванд, мутобиқи Қонун 

муқаррар карда мешавад. Бацодиции цаҷми маблағцои аз ҷониби ташкилоти қарзк ҷалб 

намудаи пасандоздорон, ки суғурта карда намешаванд, гузаронида мешавад. 

5) тартиб ва хусусиятцои аз ҷониби ташкилоти қарзк (аз ҷумла дар воцидцои 

сохтории худ) қабули қарорцо дар бораи намудцои шартномацои суратцисоби бонкк, 

шартномацои пасандози бонкк ва шартцои кушодани онцо (шартцои ҷалби маблағцо) 

барраск карда мешаванд. 

 

4. Санҷиши саривақт ва пурра пардохт намудани пардохтцои тақвимк 

аз ҷониби ташкилоти қарзк 

 

4.1. Санҷиши саривақт ва пурра пардохт намудани пардохтцои тақвимк аз ҷониби 

ташкилоти қарзк (минбаъд - санҷиши пардохтцои тақвимк) бо мақсади муайян кардани 

дуруст тартиб додани цисоботи шакли №1-X, муайян кардани заминаи цисобкунк барои 

цисоб кардани пардохтцои тақвимк ва саривақт пардохти намудани пардохти тақвимк ба 

Хазина гузаронида мешавад. 

4.2 Цангоми санҷиши пардохтцои тақвимк цуҷҷатцо ва маълумоти зерин истифода 

карда мешавад: 

1) иқтибос аз суратцисоби ташкилоти қарзк дар Хазина; 

2) цисоботи шакли №1-Х; 
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3) тавозуни царрӯзаи ташкилоти қарзк; 

4) гардиши пулии царрӯза; 

5) варақаи сабти бақияи суратцисоб; 

6) иқтибос аз суратцисобцои тацлилии бацисобгирии бонк; 

7) китоби бақайдгирии суратцисобцои кушода; 

8) бақайдгирии муцосибавии коғазцои қимматнок; 

 9) шартномацои пасандози бонкк, шартномацои суратцисоби бонкк, варақацои 

сабти замимавк (корешок) ва бланкацои шацодатномацои пасандозии шахск; 

 10) цуҷҷатцои дохилии ташкилоти қарзк (фармонцо, фармоишцо, дастурамалцои 

вазифавк), ки шахсони барои омода намудани шакли цисоботии №1-Х, инчунин барои 

цисоббаробаркунк ва интиқоли пардохтцои тақвимк ба Хазина масъулро муайян 

менамоянд; 

 11) тавзецотцо, маълумотномацо, тавзецоти хаттк ва шифоции роцбарон ва 

кормандони ташкилоти қарзк; 

12) дигар цуҷҷатцо ва маълумоте, ки барои гузаронидани санҷиш заруранд. 

4.3. Дар рафти санҷиши саривақт ва пурра пардохт намудани маблағи пардохтцои 

тақвимк: 

1) дар асоси цуҷҷатцои дохилии ташкилоти қарзк тартиб ва раванди омода 

намудани цисоботи шакли №1-X (аз ҷумла, қисмати эзоцк) муқаррар карда мешавад; 

2) тацлили пурра ва дуруст ба цисоботи шакли №1-Х ворид намудани маълумот 

оиди бақияи маблағцои пулии шахсони воқек бо пули миллк ва асъори хориҷк 

гузаронида мешавад. Муқоисаи маълумотцо аз рӯи цисоботи шакли №1-Х бо варақаи 

сабти бақия аз рӯи суратцисобцои шахск гузаронида мешавад. Дар ин маврид дурустии 

аз ҷониби ташкилоти қарзк аз цисоботи шакли №1-Х хориҷ карда шудани маблағцои 

пулк, ки тибқи моддаи 24 Қонун суғурта карда намешаванд, вале дар цисобцои тавозунии 

инъикосшаванда ба инобат гирифта мешаванд, санҷида мешавад. 

3) пурра ва саривақт ба цисоботи шакли №1-X ворид намудани фоизцо аз рӯи 

маблағи пасандоз цисобшуда ва замшуда (капитализатсия), ки мавриди суғурта фаро 

гирифта мешаванд, барои цама намуди суратцисобцои пасандозк аз ҷониби ташкилоти 

қарзк кушодашаванда ва дар санаи санҷишк амалкунанда, ба таври интихобк санҷида 

мешавад; 

4) цангоми дар рафти санҷиши пардохтцои тақвимк ошкор гардидани камбудицои 

аз тарафи ташкилоти қарзк цангоми омода намудани цисоботи шакли №1-X роц 

додашуда, таъсири онцо ба андозаи пойгоци барои цисобкунии пардохтцои тақвимк 

цисобшаванда ва андозаи пардохтцои тақвимк ба Хазина бацо дода мешавад. Дар цолати 

муайян кардани далелцои аз ҷониби ташкилоти қарзк сари вақт ва ж нопурра пардохт 

шудани пардохтцои тақвимк, сабабцои он муайян карда мешавад. 

 

5. Санҷиши пешбурди бацисобгирии уцдадорицои ташкилоти қарзк 

дар назди пасандоздорон 
 

5.1. Санҷиши пешбурди бацисобгирии уцдадорицои ташкилоти қарзк дар назди 

пасандоздорон (минбаъд - санҷиши бацисобгирии уцдадорицо) бо мақсади бацодиции 

дараҷаи омодагии ташкилоти қарзк ҷицати тайжр намудани Фецристи ба талаботи 
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муқарраршуда ҷавобгӯ цангоми ба вуқуъ цолати суғуртавк ва ж бевосита бо дархости 

Хазина дар дилхоц рӯз (дар муддати 5 рӯзи корк аз рӯзи ворид гардидани чунин дархост), 

гузаронида мешавад. 

5.2. Цангоми санҷиши бацисобгирии уцдадорицо цуҷҷатцо ва маълумотцои зерин 

истифода бурда мешаванд: 

1) цуҷҷатцои дохилии ташкилоти қарзк, ки тартиби бацисобгирии маълумотцо дар 

бораи пасандоздорон, кушодан ва бурдани суратцисоби бонкк (пасандозк), бацисобгирии 

уцдадорицои ташкилоти қарзк дар назди пасандоздорон ва талаботи мутақобили 

ташкилоти қарзиро ба пасандоздорон танзим менамоянд; 

2) шакли намунавии шартномацои суратцисоби бонкк (пасандозк), ки дар оғози 

санҷиш дар ташкилоти қарзк амалкунанда, инчунин аз ҷумлаи шаклцои амалнакунандае, 

ки истифода бурда мешаванд; 

3) маълумот дар бораи пасандоздорон ва суратцисобцои пасандозии ба онцо 

кушодашуда, ки дар низоми автоматикии бонкк (минбаъд - НАБ) мавҷуданд; 

4) парвандацои цуқуқк (цуҷҷатцо) аз рӯи шартномацои суратцисоби бонкк ва 

пасандозк; 

5) парвандацои қарздорон; 

6) иқтибос аз суратцисобцо аз рӯи бацисобгирии уцдадории ташкилоти қарзк дар 

назди пасандоздорон ва талаботи мутақобили ташкилоти қарзк ба пасандоздорон;  

7) варақаи бақияи тавозуни цисоби шахск; 

8) фецристи ягонаи пасандозцои суғурташудаи ташкилоти қарзк; 

9) тавзецотцо, маълумотномацо, тавзецк хаттк ва шифоции роцбарон ва кормандони 

ташкилоти қарзк; 

10) цуҷҷатцо ва маълумотцои дигар, ки барои санҷиш заруранд. 

5.3. Цангоми гузаронидани санҷиши бацисобгирии уцдадорицо: 

1) дар асоси маълумот ва цуҷҷатцое, ки аз ташкилоти қарзк гирифта шудаанд, 

раванд ва усули бацисобгирии маълумот дар бораи пасандоздорон ва уцдадорицо дар 

назди онцо, амалижт аз рӯи суратцисобцои пасандозк ва талаботи мутақобили ташкилоти 

қарзк ба пасандоздорон, аз ҷумла бо истифодаи воситацои автоматикунонидашуда 

тавсиф карда шуда, хусусияти (фарқияти) равандцои технологк барои мацсулоти 

алоцидаи бонкк, хизматрасонк, инчунин фарқияти технология ва низомцои автоматикк 

дар воцидцои сохтории ташкилоти қарзк ба инобат гирифта мешаванд; 

2) эътимоднокии шартномацои литсензионии цуқуқи моликият ва дастгирии 

(коркарди) барномацои истифодашванда санҷида мешавад. Миқдори пойгоци алоцидаи 

маълумотцо оид ба муштарицо ва суратцисобцои онцо, ки дар ташкилоти қарзк, аз ҷумла 

воцидцои сохтории он истифода бурда мешаванд, муайян карда мешавад;  

3) цангоми бацодиции пуррагии маълумот дар бораи пасандоздор (социби 

манфиатдори муштарк), ки аз тарафи ташкилоти қарзк цангоми бастани шартномаи 

суратцисоби бонкк (пасандоз) гирифта мешавад, маълумотцои зерин тацлил карда 

мешаванд: 

а) рфйхати цуҷҷатцое, ки аз ҷониби пасандоздорон барои бастани шартномаи 

суратцисоби бонкк ва шартномаи пасандози бонкк ба ташкилоти қарзк пешницод 

мешаванд; 
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б) шакл ва тартиби бастани шартномаи суратцисоби бонкк ва шартномаи 

пасандози бонкк бо пасандоздорон; 

в) пуррагии инъикоси маълумот дар бораи пасандоздорон дар саволномацои 

(анкетацои) электронк дар НАБ, ки барои тартиб додани фецрист заруранд; 

г) имкониятцои хизматрасонии НАБ аз ҷицати цифз кардан аз хатогицо цангоми 

ворид намудани маълумот; 

5) дар ҷаражни бацодиции пуррагк, дурустк ва саривақтии дар бацисобгирк 

инъикос жфтани маълумот дар бораи пасандоздорон (социбони манфиатдори муштарк), 

уцдадорицои ташкилоти қарзк дар назди пасандоздорон ва талаботи мутақобилаи 

ташкилоти қарзк ба пасандоздорон, ки барои тартиб додани фецрист мутобиқи талаботи 

муқарраршуда заруранд, корцои зерин анҷом дода мешаванд: 

а) санҷиши интихобии парвандацои цуқуқк аз рӯи шартномацои бонкк ва 

шартномацои пасандози бонкк, парвандацои қарздорон аз ҷицати мавҷудияти цуҷҷатцо 

(нусхаи цуҷҷатцо) ва маълумотцо, ки мушаххасоти муайянкунандаи шахсони воқек ва 

мутобиқатии онцо ба маълумотцои дар анкетацои электронк дар НАБ бударо тасдиқ 

менамоянд; 

б) санҷиши интихобии парвандацои цуқуқк аз рӯи шартномацои суратцисобцои 

бонкк бо якчанд шахсони воқек (суратцисоби муштарак) ҷицати дурустии дар цисоботи 

муцосибк инъикос жфтани мансубияти цуқуқии цар як шахси воқек ба маблағцои пулк, 

ки дар суратцисоб мавҷуданд; 

в) тацлили хатогицои бацисобгирии маълумот дар бораи пасандоздорон, ки 

цангоми санҷиши цамаҷонибаи фецрист ошкор шудаанд; 

г) санҷиши (бо усули интихобк) муцлатцои иҷроиш ва инъикоси амалижтцо аз рӯи 

суратцисобцои пасандоздорон дар цисоботи муцосибии ташкилоти қарзк ва 

мувофиқатии онцо ба дастурцои дорандагони суратцисобцо, даврияти цисобкунк тибқи 

шартцои шартнома ва инъикоси фоизцо аз рӯи суратцисобцои пасандозк, инчунин 

имконияти цисобу китоби царрӯзаи фоизцо дар доираи цар як шартнома бо натиҷаи 

афзоянда аз рӯзи инъикоси охирини онцо дар цисоботи муцосибк; 

д) санҷиши пуррагии ба фецрист дохил кардани талаботи мутақобилаи 

ташкилотцои қарзк ба пасандоздорон, ки дар цисобцои тавозунк ва ғайритавозунии 

бацисобгирии муцосибии уцдадорицои пасандоздорон дар назди ташкилоти қарзк аз рӯи 

амалижти цуқуқк-шацрвандк ж дигар асосцои пешбининамудаи қонун, ки  мувофиқан 

пасандоздор қарздори ташкилоти қарзк мебошад, инъикос шудаанд. Талаботи 

мутақобила ба маблағе, ки мувофиқи маълумоти бацисобгирии муцосибк дар санаи 

ташкили фецрист муайян карда мешавад, ба фецрист дохил карда мешаванд; 

з) муқоисаи маблағи уцдадорицои ташкилоти қарзк дар назди аризадицандацо, ки 

қаблан ба Хазина муроҷиат кардаанд ва нисбати онцо  дар аризацои дахлдор маълумотцо 

мавҷуданд, бо маълумоти бацисобгирии ташкилоти қарзк. 

 

6. Санҷиши пешницоди маълумот аз ҷониби ташкилоти қарзк ба 

пасандоздорон дар бораи иштироки худ дар низоми суғуртаи пасандозцо, 

ва дар бораи тартиби гирифтани ҷубронпулии суғурта аз рӯи пасандозцо 
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6.1. Санҷиши аз ҷониби ташкилоти қарзк ба пасандоздорон пешницод намудани 

маълумот оид ба иштироки худ дар низоми суғуртаи пасандозцо ва тартиби гирифтани 

ҷубронпулии суғурта аз рӯи пасандозцо бо мақсади бацодиции пуррагк ва сифатнокии 

маълумотцои мазкур ва тарзи пешницоди онцо ба пасандоздорон (минбаъд – санҷиши 

пешницоди маълумот) гузаронида мешавад. 

6.2. Цангоми санҷиши пешницоди маълумот: 

1) санҷиши дар ташкилоти қарзк мавҷуд будани маводцои иттилоотк (буклетцо, 

варақацо, дигар маводи иттилоотк), ки дорои маълумот дар бораи низоми суғуртаи 

пасандозцо мебошад, аз ҷумла дар бораи тартиб ва андозаи гирифтани ҷубронпулии 

суғурта аз рӯи пасандозцо гузаронида мешавад; 

2) бацодиции дараҷаи иттилоотнокии (дараҷаи тахассус, дараҷаи дониш) 

кормандони ташкилоти қарзк, аз ҷумла кормандоне, ки бевосита ба пасандоздорон 

хизматрасонк пешкаш менамоянд, оид ба масоили суғуртаи пасандозцо (тавассути 

гузаронидани мусоциба бо кормандони ташкилоти қарзк ва санҷиши хаттк) гузаронида 

мешавад; 

3) тарзу усулцои пешницоди маълумоти дахлдор ба пасандоздорон (огоцонидани 

шифоцк ж хаттии пасандоздорон, дохил намудани банди дахлдор ба шартномацои 

суратцисоби бонкк ва шартномацои пасандози бонкк, ҷойгиркунии маълумот дар 

сомонаи расмии ташкилоти қарзк дар шабакаи интернет, ҷойгир намудани маълумот 

дар ҷойцои ба мизоҷон дастраси ташкилоти қарзк) муайян карда мешавад; 

6.3. Цангоми санҷиши ҷойгиркунии маълумот дар бораи низоми суғуртаи 

пасандозцо дар ҷойцои барои пасандоздорон дастраси ташкилотцои қарзк, ки дар он ба 

пасандоздорон хизмат расонида мешавад, маълумоти зерин бацогузорк карда мешавад: 

1) тарзи расонидани маълумот оид ба суғуртаи пасандозцо ба мизоҷони ташкилоти 

қарзк (тавассути ҷойгир кардани маълумот дар лавцацои иттилоотк, пацн кардани 

буклетцо, варақацои иттилоотк ж дигар маводцои чопк, ҷойгиркунии аломати 

“Пасандозцо суғурта карда шудаанд”, пешницоди намоиши видео ва аудироликцо ва 

ғайра); 

2) ҷойгир кардани маводцои иттилоотк дар ҷойцои ба муштарижн дастраси 

ташкилотцои қарзк. 

6.4. Ташкилоти қарзк бо назардошти тавсияцои Хазина цуқуқ дорад мустақилона 

шакл ва усулцои ба самъи пасандоздорон пешкаш намудани ахборот оид ба масъалацои 

дар боби 5 Тартиби мазкур зикршударо интихоб кунад. 

 

7. Санҷиши омодагии ташкилоти қарзк барои тартиб додани фецрист 

тибқи шакл ва дар муцлатцои аз ҷониби Хазина муқаррраршуда 

 

7.1. Санҷиши омодагии ташкилоти қарзк барои тартиб додани фецрист тибқи 

шакл ва дар муцлатцои аз ҷонибм Хазина муқарраршуда (минбаъд - санҷиши 

тартибдиции фецрист) бо мақсади бацодиции сатци омодагии ташкилоти қарзк барои 

дар дилхоц санаи пешницодшуда тартиб додани фецрист тибқи шакли муқаррашуда 

гузаронида мешавад ва бацодиции мутобиқати маълумотцои дар фецрист овардашударо 

бо маълумотцои низоми автоматикии бонкии ташкилоти қарзк, цуҷҷатцои ибтидок ва 

цуҷҷатцои бацисобгирии муцосибиро дар бар мегирад. 
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7.2. Цангоми санҷиши тартибдиции фецрист цуҷҷатцо ва маълумотцои зерин 

истифода мешаванд: 

1) цуҷҷатцои дохилии ташкилоти қарзк, ки тартибдиции фецристро танзим 

мекунанд; 

2) фецристи ягонаи пасандозгузорони суғурташуда дар санаи тартибдиции 

фецрист; 

3) тавозуни царрӯзаи ташкилоти қарзк дар санаи тартибдиции фецрист; 

4) варақаи сабти гардиши царрӯза дар санаи тартибдиции фецрист; 

5) бақияи цисоботи тавозунк аз рӯи суратцисобцо дар санаи тартибдиции фецрист; 

6) иқтибос аз суратцисоб барои сабти уцдадорицо дар назди пасандоздорон ва 

талаботи ташкилоти қарзк; 

7) маълумот дар бораи пасандоздорон ва суратцисобцои кушодаи онцо дар НАБ; 

8) парвандацои цуқуқк аз рӯи шартномацои бонкк ва шартномацои пасандози 

бонкк; 

9) парвандацои қарздорон, дигар цуҷҷатцои тацлилии цисобдорк ва цуҷҷатцои 

ибтидок, ки дар асоси онцо талаботцои ташкилоти қарзк ба пасандоздорон аз рӯи 

уцдадорицои пулк ба амал меоянд; 

10) тавзецотцо, малумотномацо, тавзецоти хаттк ва шифоции роцбарон ва 

кормандони ташкилоти қарзк; 

11) дигар цуҷҷатцо ва маълумотцое, ки барои санҷиш заруранд. 

7.3. Цангоми санҷиши омодасозии фецрист: 

 1) тартиби ташкилии омодасозии фецрист аз ҷониби ташкилоти қарзк барраск 

карда мешавад. Тартиби қабули қарорцо аз ҷониби ташкилоти қарзк оид ба масоили 

тартибдиции фецрист тацлил карда шуда, мавҷудияти цуҷҷатцои дохилк (фармонцо, 

фармоишцо, низомномацо, дастурамалцо ва ғайра), ки тартиби омодасозии фецристро 

дар шакл ва муцлатцои аз ҷониби Хазина муқарраршуда ва шахсони масъули онро 

муайян мекунанд, мавриди санҷиш қарор дода мешавад; 

 2) назорати техникии фецрист амалк карда мешавад, аз он ҷумла: 

 а) пуррагии маълумоти фецрист, аз ҷумла сохтори шакли фецрист, мувофиқати 

нишондицандацои файли назоратк бо талаботи фецрист, мутобиқатии шаклцои 

пешницоди маълумот дар фецрист ба талаботи муқарраршуда; 

 б) дар фецрист мавҷудияти маълумоти пурра ва дақиқ дар бораи ташкилоти 

қарзк тибқи талаботи муқарраргардида; 

 в) мутобиқати иттилоот дар бораи уцдадорицое, ки дар фецрист инъикос шудааст 

бо маълумоти бацисобгирии муцосибк. Бо ин мақсад: 

 - бо усули яклухт муқоисаи маблағцои ницоии уцдадорицо аз рӯи цисобцои 

тавозунии дараҷаи дуюм дар фецрист бо маълумотцои тавозуни маҷмӯии ташкилоти 

қарзк амалк карда мешаванд, сабабцои номувофиқ будани маълумотцо муайян карда 

мешаванд; 

 - муқоисаи яклухти маълумот дар бораи уцдадорицо дар фецрист бо маълумоти 

бақияи тавозунк дар суратцисобцо гузаронида мешавад, сабабцои номувофиқ будани 

маълумотцо муайян карда мешаванд; 
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 г) пуррагк ва дурустии маълумот дар бораи пасандоздороне, ки ба фецрист дохил 

карда шудаанд, муайянкунии мушаххасоти (идентификатсияи) пасандоздорон цангоми 

якҷоя кардани уцдадорицои ташкилоти қарзк дар назди пасандоздорон ва талаботи 

мутақобили ташкилоти қарзк ба пасандоздорон. 

 

8. Ба расмият даровардани натиҷацои санҷиш 

 

8.1. Натиҷацои санҷиши ташкилоти қарзк доир ба масъалацои суғуртаи 

пасандозцои шахсони воқек дар санади санҷиши ташкилоти қарзк ва ж санади санҷиши 

фосилавии ташкилоти қарзк, ки тибқи дастурамали дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон 

тартиб дода мешавад, дарҷ карда мешавад. 

8.2. Аз ҷониби ташкилоти қарзк иҷро нагардидани (иҷрои номатлуби) уцдадорицо 

барои мусоидат ба гузаронидани санҷиш дар ташкилоти қарзк, ки Тартиби мазкур 

муқаррар намудааст, цамчун мамониат ба гузаронидани санҷиш дар ташкилоти қарзк ба 

цисоб меравад. 

8.3. Далели мамониат барои гузаронидани санҷиш дар ташкилоти қарзк амалцои 

зерин шуда метавонад: 

 - наандешидани чорацо бацри таъмини даромаду баромади бемамониати роцбар 

ва аъзои гурӯци санҷиш ба бино ва дигар биноцои хидматии ташкилоти қарзии мавриди 

санҷиш қарорбуда ж воциди сохтории он мутобиқи Тартиби мазкур; 

- мутобиқи Тартиби мазкур дар цаҷми пурра аз ҷониби ташкилоти қарзк 

пешницод нагардидани цуҷҷатцо (маълумот) ж нусхаи онцо дар асоси дархости 

пешницоди цуҷҷатцо, ки онро роцбар ва аъзои гуруци санҷиш барои иҷро дар муцлати аз 

ҷониби он муқарраркарда тартиб додаанд; 

8.4. Роцбари гурӯци санҷишк дар цолати мамониат ба гузаронидани санҷиш 

мутобиқи замимаи №2 дар ду нусха санад тартиб медицад. 

8.5. Санад дар бораи мамониат  ба гузаронидани санҷиш аз ҷониби роцбари гурӯци 

санҷиш ва на камтар аз як нафар аъзои гурӯци санҷиш имзо карда мешавад.  

8.6. Роцбари гурӯци санҷиши санад дар бораи мамониат кардан ба гузаронидани 

санҷишро ба роцбари ташкилоти қарзк ж дар цолати гузаронидани санҷиши воцидцои 

сохторк ба корманди масъули воциди сохтории он месупорад. 

8.7. Далели гирифтани санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш дар 

нусхаи дуюми он бо имзои роцбар ж корманди масъул, ки санадро гирифтааст, бо нишон 

додани вазифа, ному насаб ва цамчунин таърих ва вақти гирифтани он тасдиқ карда 

мешавад.  

8.8. Агар роцбари ташкилоти қарзк ж корманди масъули воциди сохторк 

гирифтани санад дар бораи мамониат  ба гузаронидани санҷиш ж имзо кардани онро, ки 

далели гирифтани санадро тасдиқ мекунад, рад намояд, он гоц дар санад бо нишон 

додани вазифа, ному насаби роцбар ж корманди масъул ва таърихи радкунк сабти зерин 

ворид мегардад: “Гирифтани санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷишро рад 

кард” ж “Имзо намудан, ки далели гирифтани санад дар бораи мамониат ба гузаронидани 

санҷишро тасдиқ мекунад, рад кард”. 
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8.9. Нусхаи санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш, бо супориши 

шахси мансабдор имкон дорад, ки ба роцбари ташкилоти қарзк ж ба Шӯрои нозирони он 

фиристода шавад. 

8.10. Санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш аз ҷониби роцбари гурӯци 

санҷиш мутобиқи Тартиби мазкур барои қабули қарор ба шахси мансабдор пешницод 

карда мешавад. 

 

9. Шинос намудани ташкилоти қарзк бо санади санҷиш 

 

9.1. Санади санҷиш аз ҷониби роцбар ва аъзои гурӯци санҷиш барои шиносок ба 

роцбари ташкилоти қарзк дода мешавад ж ба корманди масъули филиал ж воциди 

сохторк, ки ваколатнома оид ба қабули санади санҷиш ва минбаъд барои шиносок ба 

роцбари ташкилоти қарзк додани он пешницод кардааст, супурда мешавад. Супурдани 

санади санҷиш барои шинос намудани мақомоти идоракунии ташкилоти қарзк дар 

асоси пайнавишти қабулу супурди санади санҷиш, ки дар се нусха мутобиқи замимаи №3 

тация карда мешавад, амалк мегардад.  

9.2. Дар цолати рад кардани корманди масъул аз гирифтани санади санҷиш барои 

шиносок ж саркашк кардани он аз қабули санади санҷиш барои супурдани он ба роцбари 

ташкилоти қарзк барои шиносок, дар цар ду нусхаи санади санҷиш навиштаҷоти зерин 

сабт мегардад: “Аз гирифтани санади санҷиш барои шиносок саркашк кард”, ки он ҷо 

вазифа, ному насаби корманди масъул нишон дода шуда, бо имзои роцбари гурӯци 

санҷиш ва на камтар аз як аъзои гурӯци санҷиш тасдиқ мегардад.  

9.3. Цангоми зарурат, аз ҷумла дар мавриди гузаронидани санҷиши ташкилоти 

қарзк оид ба масъалацои фаъолияти воцидцои сохтории берун аз мацалли ҷойгиршавии 

он ва агар кормандони масъули воцидцои сохтории он ваколатнома оид ба қабули санади 

санҷиш надошта бошанд, он гоц санади санҷиш имкон дорад тавассути бастаи 

фармоишии почтавк бо огоциномаи ирсоли он ба роцбари ташкилоти қарзк фиристода 

шавад.  

9.4. Роцбари ташкилоти қарзк бояд бо санади санҷиш дар муцлати на зижда аз 5 

рӯзи корк аз рӯзи имзо шудани пайнавишти қабулу супурди санади санҷиш ж рӯзи 

супурдани бастаи фармоишии почтавк (минбаъд–муцлати шиносок бо санади санҷиш) 

шинос гардад.  

9.5. Далели шиносок бо санади санҷиш дар цар ду нусхаи санади санҷиш бо нишон 

додани таърихи шиносок бо санади санҷиш бо имзои роцбар ж корманди масъули 

филиал ж воциди сохтории ташкилоти қарзк ва бо нақши муцри он тасдиқ карда 

мешавад. 

9.6. Дар цолати норозигк ба санади санҷиш, роцбари ташкилоти қарзк цуқуқ дорад 

бо навиштаҷоти зерин “Норозигк ба санади санҷиш дар “___” варақ замима мегардад” 

(минбаъд - норозигк ба санади санҷиш) эътирози хаттк пешницод кунад. 

9.7. Норозигк ба санади санҷиш бояд дар ду нусха тация гардида, бо имзои роцбари 

ташкилоти қарзк ва сармуцосиби он, шахсони онцоро ивазкунанда ва нақши муцри 

ташкилоти қарзк тасдиқ карда шавад.  

9.8. Норозигк ба санади санҷиш дар коғаз ва дар цолатцои зарурк цамчунин дар 

шакли электронк ба роцбари гурӯци санҷиш пешницод мегардад. 
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9.10. Норозигк ба санади санҷиш, ки то тамом шудани муцлати шиносок бо санади 

санҷиш ба роцбари гурӯци санҷиш пешницод шудааст, ҷузъи таркибии он ба цисоб 

меравад. 

9.11. Цангоми гузаронидани санҷиши ташкилоти қарзк аз рӯи масъалацои 

фаъолияти воцидцои сохтории берун аз мацалли ҷойгиршавии он корманди масъул 

цуқуқ дорад, норозигк оид ба санади санҷиш пешницод кунад. 

9.12. Норозигии корманди масъул ба санади санҷиш ҷузъи таркибии санади 

санҷиш мебошад.  

9.13. Нусхаи аввали санади санҷиш барои барраск ва қабули қарори дахлдор ба 

шахси мансабдор пешницод карда мешавад. 
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Замимаи 1 

Ба Тартиби гузаронидани санҷиши фаъолияти 

ташкилотцои қарзк оид ба суғуртаи пасандозцои 

 

Тартиби интихоби цуҷҷатцо (маълумотцо) барои гузаронидани санҷиш 

 

№ 

п/п 
Саволцои санҷишк 

Давраи 

санҷишк* 
Цуҷҷатцо (маълумотцо)**  

Рақами цисобцои 

тавозунии 

санҷидашаванда, 

доираи санҷиш  

Цаҷми санҷиши 

цуҷҷатцои ибтидок 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Андоза ва сохтори уцдадории 

ташкилоти қарзк дар назди 

пасандоздорон 

 

 - шакли цисоботи № 2-X; 

- шакли цисоботи № 3-X; 

- тавозуни ташкилоти қарзк; 

- варақаи  гардиш; 

- варақаи  бақияи тавозунк дар суратцисоби шахск; 

- цисобцои шахск (нусхаи аз суратцисобцои шахск); 

- китоби бақайдгирии суратцисобцои кушода; 

- фецристи бацисобгирии қоғазцои қиматнок, аз ҷумла 

шартцои бацисобгирк барориш  ва гардиши 

сертификатцои  пасандозк; 

- шартномацои пасандозии бонкк  ва шартномацои 

дигар, ки аз тарафи ташкилоти қарзк баста шудааст; 

- амрнома, фармоиш,протаколи ҷаласацои мақомоти 

идоракунк, қоидацо ва дигар санадцои меъжрии 

дохилии ташкилоти қарзк; 

-фецристи ягонаи пасандоздорони суғурташуда; 

- тавзецот, маълумотномацо, шарццои хаттк ва 

шифоции роцбарон ва кормандони ташклоти қарзк.  

Цамаи цисобцои 

тавозуние, ки дар 

цисоботи шакли № 1-X 

оварда шудааст ва дигар 

цисобцои тавозуние, ки 

дар онцо метавонад 

уцдадорицо дар назди 

шахсони воқек бацисоб 

гирифта шаванд. 

Цисобцои шахск ва 

шартномацо дар цолати 

пайдо гардидани 

саволцо, оиди дуруст 

суғурта гардидан  ж 

нагардидани маблағцо  

пасандозк санҷида 

мешаванд 

- тацлили цаҷми маблағцои 

ҷалбшуда аз ҷониби шахсони 

воқек 

Аз оғози 

давраи санҷиш 

то санаи тацияи   

фехрист 

-- санҷиши қонунк ворид 

намудани маблағцои пасандозк 

ба гуруци пасандозцои 

суғурташуда ж ин ки 

суғуртанашуда 

Ба санаи оғози 

санҷиш, ба 

санаи тацияи 

фецрист 

- тацлили навъи пасандозцои 

бонкк, ки дар ташкилоти қарзк 

кушода шудаанд 

Ба санаи оғози 

санҷиш 

Тацлили меъжри фоизи аз рӯи 

пасандозцо 

Давраи солона 

то санаи оғози 

санҷиш 

                                                 
*Дар ҳолати дар рафти  санҷиши интихобӣ (дар санаи ҷудогона ё суратҳисобҳои ҷудогона) ошкор гардидани қонуншиканиҳо, ки ба андозаи пардохтҳои тақвимии ташкилоти қарзӣ таъсири назаррас 

дорад,  корманди Хазина бо мувофиқа роҳбари гуруҳ ба санҷиши пурра мегузарад. 
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№ 

п/п 
Саволцои санҷишк 

Давраи 

санҷишк* 
Цуҷҷатцо (маълумотцо)**  

Рақами цисобцои 

тавозунии 

санҷидашаванда, 

доираи санҷиш  

Цаҷми санҷиши 

цуҷҷатцои ибтидок 

1 2 3 4 5 6 

- мавзӯъцои дигари марбут ба 

мавзӯи санҷиш 

 

2 2 Пурра ва саривақт 

гузаронидани пардохтцои 

тақвимк аз ҷониби 

ташкилоти қарзк ба Хазина 

 - нусха аз суратцисоби ташкилоти қарзк дар Хазина 

барои бацисобгирии пардохтцои тақвимк; 

- цисобот аз рӯи шакли цисоботи №1-Х; 

- цисоботи тавозуни царрӯзаи ташкилоти қарзк; 

- варақаи гардиши тавозуни царрӯза;  

- - варақаи бақия дар суратцисоби шахск; 

- цисобцои шахск (нусхаи аз суратцисобцои шахск); 

- китоби бақайдгирии суратцисобцои кушода; 

- бақайдгирк ва бацисобгирии қоғазцои қиматнок; 

- шартномацои пасандози бонкк, шартномацои 

суратцисоби бонкк; 

- цуҷҷатцои дохилии ташкилоти қарзк, муайян 

намудани шахсоне, ки барои омода намудани 

цисоботи шакли № 1-X, инчунин цисоб ва 

гузаронидани пардохтцои тақвимк ба Хазинамасъул 

мебошад; 

- Тавзецот, шацодатномацо, шарццои хаттк ва 

шифоции роцбарон ва кормандони ташкилоти қарзк.  

Цамаи цисобцои 

тавозуние, ки дар 

цисоботи шакли №1-X 

нишон дода шудаанд. 

Барои санҷиши 

дурустии цисоби 

фоизцо, на камтар аз 10 

созишномаи пасандози 

бонкк барои намудцои 

гуногуни пасандозцо 

интихоб карда 

мешаванд. 

 

Цисобцои шахск ва 

шартномацо дар цолате 

пайдо шудани савол 

оиди қонунк будани 

таснифоти пасандоз 

цамчун суғурташаванда 

ж суғуртанашаванда 

санҷида мешавад. 

 -тавсифи тартиби омодасозии 

цисоботк  шакли №1-X 

Ба санаи оғози 

санҷиш  

- тацлили пурра ва дуруст 

ворид намудани маълумот ба 

цисоботи шакли №1-X 

На камтар аз ду 

санаи давраи 

санҷишк 

- дурустии мубодилаи маблағцо 

бо асъори хориҷк 

На камтар аз 5 

санаи давраи 

санҷишк 

- пурра ва саривақт ба цисоботи  

шакли №1-Х дохил намудани 

фоизи цисобшуда аз рӯи  

пасандозцо 

Дар давраи 

амали 

шартнома 

- пурра ва саривақт 

гузаронидани  пардохтцои 

тақвимк ба Хазина 

Дар тамоми 

давраи санҷиш 

- мавзӯъцои дигари марбут ба 

мавзӯи санҷиш 
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№ 

п/п 
Саволцои санҷишк 

Давраи 

санҷишк* 
Цуҷҷатцо (маълумотцо)**  

Рақами цисобцои 

тавозунии 

санҷидашаванда, 

доираи санҷиш  

Цаҷми санҷиши 

цуҷҷатцои ибтидок 

1 2 3 4 5 6 

3 3 Бацисобгирии уцдадории 

ташкилоти қарзк дар назди 

пасандоздорон 

 - цуҷҷатцои дохилии ташкилоти қарзие, ки тартиби 

бақайдгирии маълумот дар бораи пасандоздорон, 

кушодан ва нигоцдории суратцисобцо, ба цисоб 

гирифтани уцдадорицои ташкилоти қарзк дар назди 

пасандоздорон ва даъвоцои мутақобила; 

- шаклцои стандартии шартномацои бонкк 

(суратцисобцо); 

-маълумот дар бораи пасандоздорон ва суратцисобцое, 

ки дар НАБ-и ташкилоти қарзк кушода шудаанд; 

- маълумот аз рӯи шартномацои пасандози бонкк; 

- маълумот оидба қарздорцо; 

- цисобцои шахск барои бақайдгирии уцдадорицо ва 

талабцои ташкилоти қарзк; 

- бақияи тавозунк дар суратцисоби шахск; 

- фецристи ягонаи пасандоздорони суғурташуда; 

- тавзецот, маълумотномацо, шарццои хаттк ва 

шифоции роцбарон ва кормандони ташклоти қарзк.   

Цисобцои тавозунк, ки 

дар цисоботи шакли 

№2-Х қайд шудаанд ва 

цисобцои тавозуние, ки 

дар он даъвоцои 

мутақобилаи 

ташкилоти қарзк 

нисбати пасандоздорон 

ба инобат гирифта 

шудааст. 

Цадди аққал 300 адад 

маълумот аз рӯи 

пасандозцои бонкк  ва 

на камтар аз 20 адад 

маълумоти қарздорон 

 

- тавсифи тартиби 

бацисобгирии маълумот оид ба 

пасандоздорон ва цисобцои 

онцо  

Дар санаи 

оғози санҷиш 

- бацодиции маълумоти пурраи 

гирифтаи ташкилоти қарзк аз 

пасандоздорон  

- бацодиции пурра, эътимоднок 

ва саривақт бацисобгирии 

маълумоти пасандоздорон, 

уцдадори дар назди онцо ва 

даъвоцои мутақобила 

- мавзӯъцои дигари марбут ба 

мавзӯи санҷиш  

4 4 Таъмини маълумот аз 

ҷониби ташкилоти қарзк 

оиди иштирок дар низоми 

суғуртаи пасандозцо ба 

пасандоздорон ва тартиб 

гирифтани ҷубронпулии 

суғурта аз рӯи пасандозцо 

 - маводцои иттилоотк дар ташкилоти қарзк 

ҷойдошта, инчунин дар сомонаи ташкилоти қарзк дар 

шабакаи Интернет ҷойгир кардашуда; 

- шаклцои шартномацои бонкк; 

-- натиҷацои назарсанҷии шифоцк ва хаттии 

кормандони ташкилоти қарзк . 

  

- санҷиши ҷой дошатни 

маводцои иттилоотк дар бораи 

низоми суғуртаи пасандозцо 

Дар санаи 

санҷиш 
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№ 

п/п 
Саволцои санҷишк 

Давраи 

санҷишк* 
Цуҷҷатцо (маълумотцо)**  

Рақами цисобцои 

тавозунии 

санҷидашаванда, 

доираи санҷиш  

Цаҷми санҷиши 

цуҷҷатцои ибтидок 

1 2 3 4 5 6 

-бацодиции савияи дониши 

кормандони ташкилоти қарзк 

оид ба суғуртаи пасандозцо  

- роццои пешницоди маълумот 

ба пасандоздорон оид ба 

низоми суғуртаи пасандозцо 

- мавзӯъцои дигари марбут ба 

мавзӯи санҷиш 

5 5 Аз ҷониби ташкилоти қарзк 

ҷойгир намудани маълумот 

оид ба низоми суғуртаи 

пасандозцо дар ҷойцои ба 

мизоҷон наможн, ки дар он 

хизматрасонк ба 

пасандоздорон амалк карда 

мешавад 

 - маводцои иттилоотие, ки дар бинои ташкилоти 

қарзк ҷойгиранд; 

 

 Вобаста аз масофаи 

ҷойгиршавк ва дастраск 

санҷиш дар воцидцои 

сохтории ташкилоти 

қарзк (филиалцо, 

марказцои 

хизматрасонии бонкк) 

аз 1 то 3 адад гузаронида 

мешавад - бацодиции тарзи расонидани 

маълумот оиди суғуртаи 

пасандозцо ба мизоҷони 

ташкилоти қарзк 
Дар санаи 

гузронидани 

санҷиш 
- бацодиции мазмуни маводцои 

иттилоотк 

- мавзӯъцои дигари марбут ба 

мавзӯи санҷиш  

6 6 Қобилияти ташкилоти қарзк 

ҷицати тартиб додани 

фецристи уцдадорицо дар 

назди пасандоздорон дар 

шакли муайян ва муцлати 

муқарраршуда 

 - цуҷҷатцои дохилии ташкилоти қарзие, ки тартиби 

ташаккули фецристро танзим менамоянд; 

- фецристи пасандоздорон , 

- тавозуни маҷмӯк ж варақаи гардиш; 

- варақаи бақия дар суратцисоби шахск;  

- цисобцои шахск (нусха аз суратцисобцои шахск); 

Цисобцои тавозунк, ки 

дар цисоботи шакли 

№1-Х нишон дода 

шудааст  ва цисобцои 

тавозуние, ки дар он 

даъвоцои мутақобилаи 

Аз ҷониби аъзои гурӯци 

корк вобаста ба 

шумораи 

пасандоздорон дар 

фецрист ва шумораи 

хатогицо дар рафти 
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№ 

п/п 
Саволцои санҷишк 

Давраи 

санҷишк* 
Цуҷҷатцо (маълумотцо)**  

Рақами цисобцои 

тавозунии 

санҷидашаванда, 

доираи санҷиш  

Цаҷми санҷиши 

цуҷҷатцои ибтидок 

1 2 3 4 5 6 

- санҷиши маълумоти пурраи 

фецрист 

Дар санаи 

омода 

намудани 

фецрист  

- маълумот дар бораи пасандоздорон ва 

суратцисобцои онцо дар НАБ кушода шуда; 

- маълумот аз рӯи шартномаи пасандози бонкк; 

- маълумоти оиди қарздорцо ва дигар цуҷҷатцои 

тацлилии цисобдорк, цуҷҷатцои ибтидоие, ки дар 

асоси он талаботи ташкилоти қарзк нисбати 

пасандоздорон ба мижн меояд; 

- Тавзецот, маълумотномацо, шарццои хаттк ва 

шифоции роцбарон ва кормандони ташкилоти қарзк . 

 

ташкилоти қарзк 

нисбати пасандоздорон 

ба инобат гирифта 

шудааст. 

муқоисаи маълумоти 

фецрист бо цисобцои 

муцосиботи муайян 

карда мешавад. 
- бацодиции шакли пешницоди 

маълумот дар фецрист 

- санҷиши маълумот дар бораи 

ташкилоти қарзк ва филиалцои 

он дар фецрист 

- санҷиши мувофиқати 

маълумотцои фецрист бо 

маълумотцои бацисобгирии 

муцосиботк 

- санҷиши ворид намудани 

маълумоти пурра оид ба 

даъвоцои мутақобила  

- санҷиши ворид намудани 

маълумоти пурра ва дуруст оид 

ба пасандоздорон дар фецрист  

- мавзӯъцои дигари марбут ба 

мавзӯи санҷиш 
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Замимаи №2 

 ба Тартиби гузаронидани санҷиши ташкилотцои қарзк  

оид ба масъалаи суғуртаи пасандозцои  

 

       Барои истифодаи хизматк  

       Нусхаи №__  

 

САНАД 

дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш 

(номи расмии ташкилоти қарзк) 

     №___                                                                                                 аз “____” “__________”соли 20__ 

 

 Санади мазкур дар асоси далели мамониат ба гузаронидани санҷиши 

___________________________________________________________________________________  

(номи пурраи расмии ташкилоти қарзк, филиал ва воцидцои сохтории он), ки мутобиқи 

супоришнома барои гузаронидани санҷиш аз “____”“________” соли 20__ №__ тартиб дода 

шуд. 

 Гурӯци санҷиш дар цайати __________________________________________________ 

 (номи пурраи расмии ташкилоти қарзк, филиал ва воцидцои сохтории он) аз 

“___”“____________”соли 20____ санҷиш гузаронд (бояд ба санҷиш оғоз мекард).  

 Барои гузаронидани санҷиш ба гурӯци санҷиш зарур аст (иҷозати ворид шудан ба 

бино ва биноцои хидматии ташкилоти қарзк, филиал ва воцидцои сохтории 

санҷишшаванда, гирифтани цуҷҷатцои (иттилооти) барои санҷиш зарур, нусхабардорк 

кардани ин цуҷҷатцо, гирифтани бажнот ва ғайра). 

 Роцбари ташкилоти қарзк, филиал ва воцидцои сохтории он 

__________________________________________________(иҷозати ворид шудан ба бино ва дигар 

биноцои хидматии ташкилоти қарзк, филиал ва воцидцои сохтории он ва пешницоди 

цуҷҷатцоро рад намуд), ки ин боиси имконнопазир гардидани санҷиш дар ташкилоти 

қарзк, филиал ва воцидцои сохтории он гардид. 

 

Роцбари гурӯци санҷиш_____________________________(ному насаб) 

(имзо) 

Аъзои гурӯци санҷиш_______________________________(ному насаб)  

     (имзо) 

“____”“_______________”соли 20_____  

 

Нусхаи санади мазкур гирифта шуд: “____”“_______________”соли 20_____  

 

Роцбари ташкилоти қарзк, филиал ва воцидцои сохтори  

_________________________ ____    (ному насаб)                                         (имзо) ҷ. м. 

 Дар цолати ба корманди масъули ташкилоти қарзк, филиал ва воцидцои cохтории 

он супурдани санади санҷиш номи хонаводагк, ном, номи падар, вазифаи корманди 

масъули ташкилоти қарзк, филиал ва воцидцои сохтории он, рақам ва таърихи додани 

ваколатнома барои иҷрои фаъолият аз рӯи қабули санади санҷиш барои ба шиносок 

додани он ба роцбари ташкилоти қарзк, филиал ва воцидцои сохтории он нишон дода 

мешавад. 
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Замимаи №3 

 ба Тартиби гузаронидани санҷиши ташкилотцои қарзк  

оид ба масъалаи суғуртаи пасандозцои  

 

       Барои истифодаи хизматк  

       Нусхаи №__ 

 

Пайнавишти қабулу супурди санади санҷиш 

____________________________________________________ 

(номи расмии ташкилоти қарзк)  

аз “_____”“________________” соли 20____  

 

Пайнавишти мазкур вобаста ба супурди санади санҷиши _____________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

(номи пурраи расмии ташкилоти қарзк, филиал ва воцидцои сохтории он) мутобиқи 

супоришнома барои гузаронидани санҷиш аз “___”“______________”соли 20____ тацти №___ 

барои шинос намудани роцбари ташкилоти қарзк, филиал ва воцидцои сохтории он 

_____________________________________________________________________ (вазифа, ному 

насаб) тация шудааст.  

Гурӯци санҷиш барои шинос намудани мақомоти идоракунии ташкилоти қарзк, 

филиал ва воцидцои сохтории он дар асоси цуҷҷатцои (иттилооти) аз ташкилоти қарзк, 

филиал ва воцидцои сохтории он гирифташуда дар давраи аз “______”“_____________”соли 

20__ , то “______”“____________”соли 20____ дар ду нусха санади санҷишро, ки цар кадоми он 

эътибори якхелаи цуқуқк дорад, тация намуд ва нусхаи санади мазкурро барои шиносок ба 

ташкилоти қарзк, филиал ва воцидцои сохтории он месупорад.  

Ба роцбар ж корманди масъули ташкилоти қарзк зарур аст, ки цифзу нигацдории 

санади санҷишро таъмин намуда, дар муцлати на дертар 5 рӯзи корк аз рӯзи имзо шудани 

пайнавишти мазкур бо он шинос шавад. 

Далели шинос шудан бо санади санҷиш бояд бо имзои роцбар ж корманди масъули 

ташкилоти қарзк ва нақши мӯцри ташкилоти қарзк, филиал ва воцидцои сохтории он дар 

цар ду нусхаи санади санҷиш “_____”“____________”соли 20__ __соати “_____”“______” 

дақиқа дар бинои ташкилоти қарзк, филиал ва воцидцои сохтории он ж шуъбаи минтақавии 

Бонки миллии Тоҷикистон бо нишонии: 

___________________________________________________тасдиқ карда шавад.  

Ифшои маълумоте, ки дар санади санҷиш мацфуз аст, тибқи қонунгузории Ҷумцурии 

Тоҷикистон амалк мегардад.  

Пайнавишти мазкур дар ду нусха тация шудааст. 

Роцбари ташкилоти қарзк, филиал ва воцидцои сохтории он(имзо) (ному насаб)  

Роцбари гурӯци санҷишк___________________ 

        (имзо)                   (вазифа, ному насаб)  

ҷ.м. ташкилоти қарзк, филиал ва воцидцои сохтории он  

Дар цолати ба корманди масъули ташкилоти қарзк, филиал ва воцидцои сохтории он 

супурдани санади санҷиш номи хонаводагк, ном, номи падар, вазифаи корманди масъули 

ташкилоти қарзк, филиал ва воцидцои сохтории он, рақам ва таърихи додани ваколатнома 

барои иҷрои фаъолият аз рӯи қабули санади санҷиш барои ба шиносок додани он ба 

роцбари ташкилоти қарзк, филиал ва воцидцои сохтории он нишон дода мешавад. 


