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Дастурамали № ______ 

 Дар бораи ташкили низоми идоракунии 

 хавфцо ва назорати дохилк дар  ташкилотцои қарзии молиявк 

 

 Дастурамали мазкур мутобиқи қисми 5 моддаи 42 Қонуни Ҷумцурии Тощикистон “Дар бораи Бонки миллии Тощикистон» бо 

мақсади андозагирк, мацдудкунк ва дуруст муайян кардани хавфцо бо назардошти шакл ва цащми истифодаи усулцои назорати 

хавфцо ва амалижт тация шуда, талаботро барои таъсиси низоми идоракунии хавфцо ва назорати дохилк дар бонкцо, иншунин дар 

ташкилотцои қарзии ғайрибонкк ва ташкилотцои амонатии қарзии хурд, ки Бонки миллии Тощикистон талаботи мазкурро ба 

онцо цатмк шуморидааст (минбаъд – ташкилотцои қарзии молиявк) муқаррар мекунад. 

 

1. Муқаррароти умумк 

1. Дар Дастурамали мазкур мафцумцои асосии зерин истифода мешаванд: 

- хавф - эцтимолияти он, ки цодисацои интизорк ж ғайришашмдошт метавонанд таъсири манфии худро ба ташкилоти қарзии 

молиявк, сармоя ва даромаднокии он расонанд; 

- хавфи бехатарии иттилоотк – эцтимолияти ба амал омадани зарар дар натищаи вайронкунии мукаммалк, махфият ва 

дастрасии дороицои иттилоотии ташкилоти қарзии молиявк, ки аз сабаби дахолати барқасди вайронкунанда аз тарафи 

кормандони ташкилоти қарзии молиявк ва/ж шахсони сеюм ба амал меояд; 

- хавфи технологияцои иттилоотк – эцтимолияти ба амал омадани зарар дар натищаи бунжди ғайриқаноатбахши равандцои 

амалижтии бо тация ва истифодабарии технологияцои иттилоотк алоқаманд.  

- дороицои беиддао (озод) - дороицои ташкилоти қарзии молиявк, ки аз мацдудиятцои цуқуқк, танзимк ж техникк дар 

доираи барои истифодаи онцо дар цолатцои зарурк бо мақсади қонеъ гардондани эцтижщоти пардохтпазирии ташкилоти қарзии 

молиявк озод мебошанд;  

- хавфи арзишк – эцтимолияти ба амал омадани зарарцои молиявк дар натищаи тағйироти номусоид дар арзишцои бозории 

воситацои молиявк ва моддк; 

- вазифацои назоратк – вазифацое, ки аз тарафи воцидцои сохтории ташкилоти қарзии молиявк нисбати гузаронидани 

санщишцо ва бацогузории самаранокии низоми назорати дохилии ташкилоти қарзии молиявк, низомцои идоракунии хавфцо, 

бехатарии иттилоотк, саццеции бацисобгирк ва цисоботдиции ташкилоти қарзии молиявк ищро карда мешаванд ва як қатор 

вазифацои назоратии дигарро тибқи цущщатцои дохилии ташкилоти қарзии молиявк дар бар мегиранд;  

- хавфи нуфузу эътибор  – эцтимолияти ба амал омадани зарар ва/ж дастнорас шудани даромадцои банақша гирифташуда, 

ки дар натищаи коциш жфтани теъдоди муштарижн, паст шудани дигар нишондицандацои инкишоф  бинобар дар щомеа пайдо 



шудани тасаввуроти манфк дар бораи вазъи молиявии ташкилоти қарзии молиявк, сифати хизматрасонк ж дар мащмӯъ хусусияти 

фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк, ба амал меояд;  

- бэк-тестинг – усули санщиши самаранокии тартиби андозагирии хавфцо бо истифода аз маълумотцои таърихк оид ба 

амалижтцои бонкк ва муқоисаи натищацои банақшагирифташуда бо натищацои воқеии амалижтцои гузаронидашуда; 

- хавфи асъорк – эцтимолияти ба амал омадани зарари молиявк дар натищаи тағйироти номусоиди қурби асъори хорищк дар 

доираи гузаронидани фаъолияти бонкк; 

- тацлили ГЭП – усуле мебошад, ки бо истифодаи он, ташкилоти қарзии молиявк хавфи фоизк ва пардохтпазириро дар асоси 

муқоисаи цащми дороицо ва уцдадорицои ташкилоти қарзии молиявк, ки ба таъсири тағйироти меъжрцои фоизк осебпазир 

мебошанд, ж бояд дар мӯцлати муайян пардохт шаванд, муайян менамояд; 

- хавфи цуқуқк – эцтимолияти ба амал омадани зарар дар натищаи: аз щониби ташкилоти қарзии молиявк риоя нагардидани 

қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон; дар цолати ғайрирезидентони Ҷумцурии Тощикистон, риоя накардани қонунгузории 

давлатцои дигар; аз тарафи ташкилоти қарзии молиявк риоя нагардидани шартцои шартномацои басташуда; роц додан ба 

хатогицои цуқуқк дар рафти фаъолият (машварати нодурусти цуқуқк ж тацияи нодурусти цущщатцо, аз щумла масъалацои 

бацсбарангез дар мақомоти судк); номукаммалии низоми цуқуқк (ихтилофоти қонунгузорк, вущуд надоштани меъжрцои цуқуқк 

барои цалли масъалацои алоцида, ки дар мавриди фаъолияти бонкк ба амал омадаанд); аз тарафи контрагентон вайрон гардидани 

талаботцои санадцои меъжрии цуқуқк, иншунин муқаррароти созишномацои басташуда, ба амал меояд; 

- хавфи мувофиқа – эцтимолияти ба амал омадани зарар дар натищаи аз тарафи ташкилоти қарзии молиявк ва кормандони 

он риоя нагардидани талаботи қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон, санадцои меъжрии цуқуқии мақомоти ваколатдор, 

цущщатгузории дохилии ташкилоти қарзии молиявк, ки тартиби хизматрасонии бонкк ва гузаронидани амалижтро дар бозори 

молиявк ба тартиб медарорад, иншунин қонунгузории давлатцои хорищк, ки ба фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк таъсир 

мерасонанд; 

- хавфи қарзк - эцтимолияти ба амал омадани зарар дар натищаи аз тарафи қарзгиранда ва/ж контрагент ищро нагардидани 

ӯцдадорицои худ тибқи шартцои мувофиқашуда; 

- Департаменти мониторинги молиявии Бонки миллии Тоҷикистон (мақомоти мониторинги молиявк) – мақоме 

мебошад, ки барои гузаронидани мониторинги молиявк масъулият дошта, дар самти муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли 

ом, тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон шора меандешад.  

- бархӯрди манфиатцо – вазъе мебошад, ки дар натищаи он, мухолифат байни манфиати шахсии шахсони мансабдори 

ташкилоти қарзии молиявк ва/ж кормандони ташкилоти қарзии молиявк ва ба таври мувофиқ ищро кардани вазифацои хидматии 

худ, ж манфиатцои моликиятк ва манфиатцои дигари ташкилоти қарзии молиявк ва/ж кормандони он ва/ж муштарижн ба амал 

меояд, ки метавонад ба натищаи номусоид барои ташкилоти қарзии молиявк ва/ж муштарижни он оварда расонад;  



- хавфи бозорк - эцтимолияти ба амал омадани зарари молиявк аз рӯи моддацои тавозунк ва ғайритавозунк, ки ба тағйироти 

номусоиди фоизцои қарзк, қурби асъори хорищк, арзиши бозории воситацои молиявк ва молцо алоқаманд мебошанд; 

- хавфи амалижтк - эцтимолияти ба амал омадани зарар дар натищаи номувофиқ ж нокифоя будани равандцои дохилк, 

захирацои инсонк ва низомцо ж цодисацои беруна, аз щумла хавфи цуқуқк (ба истиснои хавфи стратегк ва хавфи гум кардани 

эътибор) ва: хавфи бо сохтори номуносиб ва номуайяни ташкилии бонкк, аз щумла тақсимоти масъулият, сохтори цисоботдицк ва 

идоракунк алоқаманд; хавфе, ки аз сабаби дурнамоцо, сижсатцо ва/ж меъжрцои номувофиқ дар соцаи технологияи иттилоотк, 

камбудицо дар истифодабарии таъминоти барномавк, ба амал меояд; хавфи бо иттилооти номувофиқ ж истифодаи нодурусти он 

алоқаманд; хавфи бо идоракунии нодурусти цайати кормандон ва/ж кормандони бесалоцияти ташкилоти қарзии молиявк 

алоқаманд; хавфи бо омодасозии нодурусти раванди фаъолияти тищоратк ж назорати заиф аз паси мувофиқа бо цущщатгузорк ва 

қоидацои дохилк алоқаманд; хавфе, ки аз сабаби омилцои тасодуфк ж идоранашавандаи таъсири беруна ба амалижтцои 

ташкилоти қарзии молиявк ба амал меояд; хавфи ба талаботи қонунгузорк мувофиқа накардани цущщатгузории дохилии 

ташкилоти қарзии молиявк; хавфи бо амалцои цайати кормандони ташкилоти қарзии молиявк, ки ба фаъолияти ташкилоти 

қарзии молиявк таъсири манфк мерасонад, дуздк, қаллобк алоқаманд; 

- хавфи пардохтпазирк - эцтимолияти ба амал омадани зарар дар натищаи аз тарафи ташкилоти қарзии молиявк гум 

намудани қобилияти дар мӯцлати муайяншуда ва беназардошти зарарцои калон ищро намудани ӯцдадорицои худ; 

- хавфи фоизк - эцтимолияти ба амал омадани зарарцои молиявк дар натищаи тағйироти номусоиди фоизцои бозорк оиди 

дороицо, уцдадорицо ва воситацои ғайритавозунк; 

- тацлили муқоисавк – муқоиса кардани натищацои истифодаи воситацои гуногуни бацогузории хавфцо, ки имконияти 

бацогузории самаранокии он ва тасаввурроти мукаммали осебпазирии ташкилоти қарзии молиявкро ба хавфцо таъмин 

менамояд;  

- сижсат - мащмӯи цущщатцои дохилк, ки сижсат ва/ж цущщатцои дохилии дигарро дар бар гирифта, критерияцои зарурк, 

параметрцо, усулцо, принсипцо, стандартцо, тартибу механизмцоро муайян карда, фаъолияти самараноки ташкилоти қарзии 

молиявк ва мутобиқати фаъолияти онро ба дурнамо ва сатци щоизи хавфцо таъмин менамояд; 

- хавфи стратегк – эцтимолияти ба амал омадани зарарцо, ба даст наовардани фоидацои банақшагирифташуда, ки дар 

натищаи хатогицои (камбудицо) дар мавриди қабули қарорцо роц додашуда ба вущуд меоянд, ки дурнамои фаъолият ва тараққижти 

ташкилоти қарзии молиявкро (дурнамои идоракунк) муайян карда, дар набудани бацисобгирк ж бацисобгирии ғайрикофии 

хавфцои эцтимолк, ки ба фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк тацдид мекунанд, нодуруст ж асоснокии ғайрикофии муайян 

кардани самтцои пешомади фаъолият, ки дар онцо ташкилоти қарзии молиявк метавонад дорои афзалият назар ба рақибонаш 

шавад, вущуд надоштан ж таъмини ғайрикофии захирацои зарурк (молиявк, моддк – техникк, инсонк) ва шорацои ташкилотк 

(қарорцои идоракунк), ки бояд мақсадцои ба даст овардани самаранокии фаъолияти ташкилоти қарзиро таъмин намоянд, 

инъикос мешаванд;  



- стресс-тестинг - усули бацодиции таъсири эцтимолии рӯйдодцои истиснок, вале имконпазир ба вазъи молиявии ташкилоти 

қарзии молиявк; 

- тацлили сенариявк - раванде, ки аз тарафи воцидцои сохторк дар якщоягк бо воцидцои идоракунии хавфцо гузаронида 

мешавад ва имкон медицад, ки цодисацои имконпазири хавфро муайян намуда, дар цолати ба амал омадани он, таъсири 

имконпазири онро ба фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк бацогузорк намояд; 

- харитаи хавфцо – тасвири намуд ва сатци хавфцо, ки ба равандцои гуногуни тищорат хос мебошанд ва/ж барои аз щониби 

воцидцои сохторк муайян кардани тарафцои заиф ва муайян кардани афзалиятнокии амалцо дар доираи идоракунии хавф 

истифода бурда мешавад;  

- худбацодиции хавфцо – воситае мебошад, ки тавассути он ташкилоти қарзии молиявк хавфцои хоси равандцои ташкилоти 

қарзиро муайян ва бацогузорк мекунад, самаранокии назорати хавфцои ошкоршуда ва даращаи боқимондаи хавфро муайян 

мекунад; 

- сатци ҷоизи хавф – даращаи (шенаки) хавф, ки ташкилоти қарзии молиявк цамшун имконпазир (щоиз, бехатар) барои 

таъмини эътимоднокии молиявк ва фаъолияти дарозмуддати худ, бо назардошти дурнамо, хусусият, миқжс ва мураккабии 

намудцои фаъолият, иншунин шароити молиявк барои худ муайян мекунад; 

- индикаторцои калидии хавф – нишондицандацои миқдорк, ки сатци осебпазирии ташкилоти қарзиро нисбати хавфцо 

нишон дода, дар асоси он даращаи наздикшавии ташкилоти қарзии молиявк ба сатци хатарнок муайян карда мешавад ва тадбирцо 

оиди коциши хавф андешида мешаванд;  

- профили хавфцо - мащмӯи нишондицандацои хавф ва дигар маълумотцо, ки тавсифи даращаи осебпазирии ташкилоти 

қарзиро нисбати намудцои гуногуни хавф муайян мекунанд; 

- мақомоти коллегиалии ваколатдор (минбаъд МКВ) – кумитаи назди Шӯрои нозирон, Ражсат, гурӯци шахсони ваколатдори 

ташкилоти қарзии молиявк, ки барои мусоидат намудан ба ищрои вазифацои Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии молиявк 

мувофиқи талаботи Дастурамали мазкур масъул мебошанд ва фаъолияти худро дар асоси низомнома ж цущщати дигари дохилк, ки 

Шӯрои нозирон тасдиқ намудааст, амалк менамоянд;  

- мақоми ваколатдор – Бонки миллии Тощикистон;  

- сохтори ташкилотк – цущщати дохилк ва/ж мащмӯи цущщатцои дохилк мебошад, ки шумораи цайати кормандон ва низоми 

мақомоти идоракунк, кормандони роцбарикунанда ва воцидцои сохтории ташкилоти қарзиро муайян намуда, нақшаи сохтори 

тобеият, цисоботдицк ва тарзи муносибат байни онцоро дар шакли нақша инъикос мекунад;  

- МБҲМ - меъжрцои байналмилалии цисоботцои молиявк. 

2. Талабот оид ба ташаккули низоми идоракунии хавфцо ва назорати дохилк дар ташкилотцои қарзии молиявк, ки назорати 

самаранокии фаъолият ва вазъи молиявии ташкилоти қарзиро аз тарафи шӯрои нозирон ва ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

таъмин менамояд тибқи Дастурамали мазкур муайян карда шуда, тавассути ищрои амалцои зерин таъмин карда мешаванд: 

- амалияи мувофиқи идоракунии корпоративк ва сатци баланди рафтор ва  фарцангии касбк; 



- риояи талаботи қонунгузорк ва санадцои меъжрии цуқуқии мақомоти ваколатдор аз тарафи ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он; 

- риояи сижсат ва цущщатцои дохилии дигари ташкилоти қарзии молиявк аз тарафи ташкилоти қарзии молиявк ва кормандони 

он; 

- идоракунии самараноки хавфцои бонкк ба воситаи ошкоркунк, андозагирк, назорат ва мониторинги саривақти онцо бо 

мақсади таъмин кардани мувофиқати сармояи ташкилоти қарзии молиявк ба сатци щоизи хавфцо; 

- саривақт муайян ва бартараф кардани камбудицо дар фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк ва кормандони он; 

- таъсиси механизми мусоид барои бартараф намудани цолатцои ногацонк ва фавқулода.  

3. Ҳар семоца, ва на дертар аз санаи 30-юми моци пас аз семоцаи цисоботк, ташкилотцои қарзии молиявк ба мақоми 

ваколатдор цисоботро оид ба мониторинги цодисацои хавфи амалижтк, ки боиси зарар ба маблағи 5 000 (панщ цазор) сомонк ва 

зижд оварда расонидаанд, тибқи замимаи 1 ба Дастурамали мазкур ва тавассути низоми интиқолии кафолати гузаронидани 

маълумоти дорои воситацои амниятии криптографк, ки махфият ва пешгирии ворид кардани тағйирот ба маълумотро таъмин 

менамоянд, пешницод мекунанд.   

 

 2. Ташкили низоми идоракунии хавфцо ва назорати дохилк 

 

4. Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии молиявк бо мақсади самаранок ищро намудани вазифацои ба зиммааш гузошташуда, 

мониторинг ва назорати масъалацои идоракунии хавфцо, аудит, риояи талаботи қонунгузорк ва цущщатцои дохилии ташкилоти 

қарзиро тавассути МКВ мегузаронад. 

5. Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии молиявк бо мақсади татбиқи талаботи Дастурамали мазкур ва вобаста ба андоза, 

хусусият ва мураккабии фаъолият, сохтори ташкилотк, хусусияти хавфцо ва шумораи аъзои шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк дар бораи ташкили як ва/ж якшанд МКВ барои масъалацои гуногун, ки метавонад аз рӯи шумораи цайаташон 

фарқкунанда бошад, қарор қабул мекунад 

6. Дар мавриди таъсиси МКВ, Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии молиявк бархӯрди манфиатцоро бартараф/пешгирк 

менамояд.  

7. Низоми идоракунии хавфцо – ин низоми ташкилот, сижсатцо, тартибот ва усулцо мебошад, ки аз тарафи ташкилоти қарзии 

молиявк бо мақсади таъмини ошкоркунк, андозагирк, назорат ва мониторинги саривақтии хавфцои ташкилоти қарзии молиявк 

барои таъмини устувории молиявк ва фаъолияти босуботи он ташкил мешавад.  

8. Низоми назорати дохилк – ин низоми ташкилот, сижсат, тартибот ва усулцое мебошад, ки аз тарафи ташкилоти қарзии 

молиявк барои мақсадцои зерин қабул карда мешавад: 

- таъмини самаранокии фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк, аз щумла самаранокии идоракунии хавфцо, дороицо ва 

уцдадорицои ташкилоти қарзии молиявк ва таъмини нигоцдории дороицои он; 



- таъмини мукаммалк, сацецк ва саривақтии цисоботи молиявк, танзимк (цатмк) ва цисоботи дигар, ки барои 

истифодабарандагони дохилк ва беруна ва бехатарии иттилоотк тация карда мешаванд; 

- таъмини талаботи қонунгузорк, санадцои меъжрии цуқуқк ва цущщатцои дохилии ташкилоти қарзии молиявк аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк;  

- пешгирии щалб гардидани ташкилоти қарзии молиявк ва кормандони он ба гузаронидаи амалижти ғайриқонунк, аз щумла 

қаллобк, хатокорк, носацецк, фиребгарк, қонунигардонии даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом.  

9. Низоми аудити дохилк, ин низоми ташкилот, сижсатцо, тартиб ва усулцо мебошад, ки аз тарафи ташкилоти қарзии молиявк 

бо мақсади санщиш ва бацодиции холиси самаранокии фаъолияти низомцои назорати дохилк ва идоракунии хавфцо дар доираи 

цама щанбацои фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк бо мақсади таъмини самаранокии фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк 

ва пешницоди тавсияцои самарабахш оид ба такмили он, ташкил карда мешаванд.  

10. Ташкили низомцои идоракунии хавфцо, назорати дохилк бо мутобиқати фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк, ражсат ва 

кормандони он  ба талаботи цадди ақале, ки дар замимаи 2 ба Дастурамали мазкур оварда шудаанд, таъмин мегардад.  

11. Дар цолати вущуд доштани намудцои дигари хавфцо дар фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк, шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк сижсатцоро оид ба идоракунии он хавфцо тасдиқ менамояд ва ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

бошад, щорк намудани он сижсатцоро тавассути тацияи тартиб ва равандцо нисбат ба онцо таъмин менамояд. Талаботи цадди ақал, 

ба монанди ошкоркунк, андозагирк, мониторинг ва назорати намудцои дигари хавфро низ дарбар мегиранд.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Замимаи 1 

Ба Дастурамали № ______ 

 «Дар бораи таъсиси низоми идоракунии 

 хавфцо ва назорати дохилк дар ташкилотцои қарзии молиявк» 

Шакли қолабӣ 

 

Ҳисобот оид ба мониторинги цодисацои хавфцои амалижтк, 

 ки ба зарар дар цаҷми 5000 сомонк ва зижд оварда расонидаанд  

                                        ______________________________________ аз «___» _________________ 20__с. 
                                                                                                                                                                                   (номи ташкилоти қарзии молиявк) 

  

Сардори воциди сохтории идоракунии хавфи амалижтк  
  

___________________  ________________  _____ __ __  _____   ___ 

   (Насаб, ном, ва агар бошад, номи падар)           (имзо)    (таърих) 

№ 

п/

п 

Тасвири 

цодисацои 

хавфи 

амалижтк, ки 

ба зарари 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк 

оварда 

расонидаанд 

(сабабцои 

зарар) 

Ҷойи 

корие, 

ки дар 

он  

цодиса

цои 

хавфи 

амали

жтк 

рӯй 

додан

д 

  

Шакл ва цаҷми оқибат аз амаликунии цодисацои амалижтцои хавфнок (бо сомонк) 

  

Ҷаримацои 

щорк ва 

рӯжнидашуда, 

ки дар асоси 

қонунгузории 

Ҷумцурии 

Тощикистон 

муқаррар 

шудаанд.  

Харощотцои 

судк ва 

щаримацои 

дар асоси 

қарори суд 

ситонида 

шуда  

Ҷуброни 

ғайрисуди

и  

кормандон  

  

  

Ҷуброни 

ғайрисуди

и 

муштариж

н  

  

  

Дороицои 

моддии пеш 

аз мӯцлат аз 

цисоб 

бароварда 

шуда  

  

Харощотцои бо 

бартараф 

намудани 

натищацои ба 

амал омадани 

хавфи 

амалижтк 

алоқаманд 

  

Зарарцои 

дигари аз 

цисоби 

захира 

пушонида 

нашуда  

  

Коциши 

арзиши 

дороицо  

  

  

Дигар 

(намуди 

онцо 

қайд 

карда 

мешаван

д) 

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

<                      
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Замимаи 2 

Ба Дастурамали № ______ 

 «Дар бораи таъсиси низоми идоракунии 

 хавфцо ва назорати дохилк дар ташкилотцои қарзии молиявк» 

 

 

  

  

Талаботи камтарин барои ташкили низоми идоракунии хавфцо ва назорати дохилк  

  

Р/т Талабот 

Рӯйхати шахсони 

масъул ва 

иштирокчижни 

татбиқи талабот  

Тартиби татбиқи талабот  

Шакли 

татбиқи 

талабот  

Мӯцлати 

татбиқи 

талабот  

1 2 3 4 5 6 

1. Шӯрои нозирон 

1.1 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк бо мақсади ташкил додан ва амалк 

намудани назорат аз болои фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк, таъсис ва 

фаъолияти самарабахши низоми 

идоракунии хавфцо, назорати дохилк, 

аудити дохилк, цущщати дохилиро тасдиқ 

менамояд, ки ваколатцои мақомот ва 

мансабдорони ташкилоти қарзиро оиди 

тасдиқ намудани цущщатцои дохилк муайян 

менамояд.  

  Ваколатцои истисноии Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк барои тасдиқ 

намудани цущщатцои дохилии ташкилоти 

қарзии молиявк инцоро дар бар мегиранд: 

  - тасдиқ намудани сохтори ташкилии 

ташкилоти қарзии молиявк;  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк МКВ-ро  масъули  омода 

намудани цущщати дохилк, ки 

салоциятнокии мақомот ва шахсони 

мансабдори ташкилоти қарзиро 

барои тасдиқ намудани цущщатцои 

дохилии ташкилоти қарзии 

молиявк, мувофиқи талаботи 

қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон масъул мебошанд, 

таъин менамояд.  

Аз рӯи натищаи баррасии лоицаи 

цущщати дохилк, пайнавишт / қарори 

Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк тартиб дода мешавад 

. 

Ҳущщати 

дохилк / 

Пайнавишт/ 

Қарори 

Шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



  - тасдиқ намудани дурнамои ташкилоти 

қарзии молиявк, аз щумла сатци 

имконпазири хавфи ташкилоти қарзии 

молиявк; 

  - тасдиқ намудани сижсатцои ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - тасдиқ намудани нақшацои стресс-

тестинг; 

  - тасдиқ намудани нақшаи маблағгузорк 

дар цолатцои фавқулода;  

  - тасдиқ намудани нақша (нақшацо) барои 

таъмини фаъолияти мунтазам;  

  - тасдиқ намудани цущщати дохилк, ки 

пардохти мукофотпулиро ба кормандони 

роцбарикунандаи ташкилоти қарзии 

молиявк ва кормандоне, ки бевосита ба 

Шӯрои нозирон тобеъ мебошанд, муайян 

менамояд.  

1.2 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк вущуд доштан ва ба талаботи 

қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон 

мутобиқ будани Оинномаи ташкилоти 

қарзии молиявк ва дар цолати муосир нигоц 

доштани Оинномаро таъмин менамояд.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  - шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

мониторинг ва назорати мутобиқати 

Оинномаи ташкилоти қарзии 

молиявк бо қонунгузории щории 

Ҷумцурии Тощикистон вазифадор 

мекунад  

Ҳущщати 

дохилк / 

Пайнавишт/ 

Қарори 

Шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

   

  - шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк, дар асоси 

натищацои мониторинги 

мувофиқати оинномаи ташкилоти 

қарзии молиявк ба талаботи 

қонунгузории щории Ҷумцурии 

Тощикистон, цисоботи МКВ-ро 

Пайнавишт / 

қарори 

Шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



барраск намуда, дар цолати зарур ба 

МКВ нисбати тация намудани 

лоицаи тағйирот ва иловацо ба 

оинномаи ташкилоти қарзии 

молиявк супориш медицад.  

1.3 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк мутобиқати сохтори ташкилотиро 

ба цащм, сохтор, хусусият ва сатци 

мураккабии фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк таъмин менамояд.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  - шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк, МКВ-ро барои 

тацияи лоицаи сохтори ташкилотк 

ва мониторинги мувофиқати он ба 

вазъи щории бозор ва иқтисод, 

профили хавфцо ва иқтидори 

молиявии ташкилоти қарзии 

молиявк, ва талаботи Дастурамали 

мазкур масъул таъин менамояд.  

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

Шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  - дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сохтори ташкилотк, 

пайнавишт / қарори Шӯрои нозирон 

тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори 

Шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  - шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк, дар асоси натищаи 

мониторинг, цисоботи МКВ-ро 

барраск намуда, дар цолати зарур, 

ба МКВ оиди тацияи лоицаи 

тағйирот ва иловацо ба сохтори 

ташкилотк супориш медицад.  

Пайнавишт / 

қарори 

Шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

1 сол  

1.4 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк стратегияи  ташкилоти қарзиро 

тасдиқ менамояд. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  - шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи стратегияи 

ташкилоти қарзии молиявк масъул 

таъин менамояд;  

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

Шӯрои 

нозирони 

- 



ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

  - дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи дурнамо, пайнавишт / 

қарори Шӯрои нозирон тартиб дода 

мешавад. 

/ пайнавишт 

/ қарори 

Шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На дертар аз 1 

ноябри соли 

пеш аз даврае, 

ки дар 

стратегия 

фаро гирифта 

мешавад.  

1.5 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк дар доираи тасдиқи стратегия 

сатци имконпазири хавфро муайян ва 

тасдиқ менамояд. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  - шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

омода намудан ва пешницоди 

лоицаи усули муайянкунк ва ба 

цисоб гирифтани сатци 

имконпазири хавфцои ташкилоти 

қарзии молиявк масъул таъин 

менамояд. 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

Шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  - дар асоси натищаи баррасии 

лоицаи усули  муайянкунк ва ба 

цисоб гирифтани сатци 

имконпазири хавфцои ташкилоти 

қарзии молиявк, пайнавишт / 

қарори Шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк тартиб дода 

мешавад 

 

Пайнавишт/ 

қарори 

Шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На дертар аз 1 

ноябри соли 

пеш аз даврае, 

ки дар 

дурнамо фаро 

гирифта 

мешавад. 

  - ба шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк оид ба натищацои 

бацисобгирии сатци имконпазири 

хавфцои ташкилоти қарзии молиявк 

ва муқоисаи онцо бо сатци щории 

хавфцои ташкилоти қарзии молиявк 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

На дертар аз 1 

ноябри соли 

пеш аз даврае, 

ки дар 

дурнамо фаро 

гирифта 



цисобот пешницод карда мешавад. 

Дар натищаи баррасии цисобот, 

пайнавишт / қарори шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк тартиб дода мешавад. 

молиявк  мешавад. 

1.6  Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк аз болои ищрои стратегия ва 

бацогузории мувофиқати стратегияи 

ташкилоти қарзии молиявк ба вазъи щории 

бозор ва иқтисод, профили хавфцо ва 

иқтидори молиявк, иншунин қонунгузории 

Ҷумцурии Тощикистон, мониторинг 

мегузаронад.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  - шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

гузаронидани мониторинг аз болои 

ищроиши стратегияи ташкилоти 

қарзии молиявк ва бацогузории 

мувофиқати стратегияи ташкилоти 

қарзии молиявк ба вазъи щории 

бозор ва иқтисод, профили хавфцо 

ва иқтидори молиявк  иншунин 

қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон масъул таъин менамояд.  

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  - цисоботи МКВ-ро оиди натищаи 

мониторинг ва бацогузорк барраск 

намуда, дар цолати ошкор шудани 

номувофиқат, ба МКВ оид ба тацияи 

лоицаи тағйирот ва иловацои 

муносиб ба стратегияи ташкилоти 

қарзии молиявк супориш медицад.  

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

шаш моц 

1.7 

  

Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк бущети ташкилоти қарзиро барои 

соли дахлдор тасдиқ намуда, ищроиши онро 

назорат мекунад. 

  

 

 

 

 

 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  

  а) шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

амалцои зерин масъул таъин 

менамояд: 

- тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи бущет барои соли 

дахлдор; 

- тацияи цисобот оиди ищроиши 

бущет ва дар цолати вущуд доштани 

фарқият байни нишондицандацои 

банақашигирифташуда ва воқек 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



пешницоди тавзецот ба он.  

  б) дар асоси натищаи баррасии 

лоицаи бущет пайнавишт /Қарори 

шӯрои нозирон, ки ба он қарори 

тасдиқи бущет ворид шудааст, 

тартиб дода мешавад.  

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На дертар аз 

31 декабри 

соли пеш аз 

соле, ки барои 

он бущет тация 

карда 

мешавад.  

  в) дар асоси натищацои баррасии 

цисобот, пайнавишт / қарори шӯрои 

нозирон тартиб дода мешавад.  

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца  

1.8 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк сижсати кадриро тасдиқ намуда, 

мувофиқати онро ба стратегия, сохтори 

ташкилотк, профили хавфцои ташкилоти 

қарзии молиявк, натищацои дастрасшуда ва 

қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон 

таъмин менамояд.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  а) шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

ищрои амалцои зерин масъул таъин 

менамояд: 

- тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи сижсати кадрии 

ташкилоти қарзии молиявк; 

- мониторинги мувофиқати сижсати 

кадрии ташкилоти қарзии молиявк 

бо стратегия, сохтори ташкилотк, 

профили хавфцои ташкилоти 

қарзии молиявк, натищацои 

дастрасшуда ва қонунгузории 

Ҷумцурии Тощикистон.  

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  б) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати кадрк пайнавишт / 

қарори шӯрои нозирон тартиб дода 

мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

- 



қарзии 

молиявк  

  в) дар асоси натищацои мониторинг, 

пайнавишт / қарори шӯрои нозирон 

тартиб дода мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

шаш моц 

1.9 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк сижсати цисобдориро тасдиқ 

менамояд  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  а) шӯрои нозирон МКВ-ро барои 

ищрои амалцои зерин масъул таъин 

менамояд: 

- тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи сижсати 

цисобдорк;  

- мониторинг ва назорати риояи 

сижсати цисобдоркк аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он;  

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  б) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати цисобдорк 

пайнавишт / қарори шӯрои нозирон 

тартиб дода мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  в) дар асоси натищацои мониторинг, 

пайнавишт / қарори шӯрои нозирон 

тартиб дода мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



1.10  Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк сижсати тарифцоро тасдиқ 

менамояд.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  а) шӯрои нозирон МКВ-ро барои 

ищрои амалцои зерин масъул таъин 

менамояд:  

- тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи сижсати тарифк;  

- мониторинг ва назорати аз болои 

риояи сижсати тарифк аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони; 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  б) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати тарифк, пайнавишт / 

қарори шӯрои нозирон тартиб дода 

мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  в) дар асоси натищацои мониторинг, 

пайнавишт / қарори шӯрои нозирон 

тартиб дода мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

1.11 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк сижсати қарзиро тасдиқ менамояд. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  а) шӯрои нозирон МКВ-ро барои 

ищрои амалцои зерин масъул таъин 

менамояд: 

- тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи сижсати қарзк; 

- мониторинг ва назорат аз болои 

риояи сижсати қарзк аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он иншунин 

гузаронидани тацлили сифати 

сандуқи қарзии ташкилоти қарзии 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



молиявк; 

  б) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати қарзк пайнавишт / 

қарори шӯрои нозирон тартиб дода 

мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  в) дар асоси натищацои мониторинг 

ва назорати риояи сижсати қарзк аз 

тарафи ташкилоти қарзии молиявк 

ва кормандони он, иншунин 

гузаронидани тацлили сифати 

сандуқи қарзии ташкилоти қарзии 

молиявк, пайнавишт / қарори 

шӯрои нозирон тартиб дода 

мешавад;  

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

1.12 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк оиди асоснокии додани қарзцое, 

ки аз панщ фоизи сармояи танзимшавандаи 

ташкилоти қарзии молиявк зижд мебошанд, 

тацлил ва бацодицк мегузаронад.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  - шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро, ки барои 

тацлили пешакк ва бацогузории 

асоснокии додани қарзцое, ки аз 

панщ фоизи сармояи 

танзимшавандаи ташкилоти қарзии 

молиявк зижд мебошанд, масъул 

таъин менамояд.  

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  - дар асоси натищацои баррасии 

маълумоти МКВ, пайнавишт / 

қарори шӯрои нозирон тартиб дода 

мешавад  

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



1.13  Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк сижсати идоракунии хавфи 

пардохтпазириро тасдиқ менамояд. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  а) шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

ищрои амалцои зерин масъул таъин 

менамояд:  

- тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи сижсати 

идоракунии хавфцои 

пардохтпазирк;  

- мониторинг ва назорати риоя 

кардани сижсати идоракунии 

хавфцои пардохтпазирк аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он; 

 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  б) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати идоракунии хавфцои 

пардохтпазирк пайнавишт / қарори 

шӯрои нозирон тартиб дода 

мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  в) дар асоси натищацои мониторинг, 

пайнавишт / қарори шӯрои нозирон 

тартиб дода мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

1.14 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк сижсати идоракунии хавфи 

бозориро тасдиқ менамояд.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  а) шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

ищрои амалцои зерин масъул таъин 

менамояд:  

- тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи сижсати 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

- 



идоракунии хавфи бозорк; 

- мониторинг ва назорати риояи 

сижсати хавфи бозорк аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он.  

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

  б) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати идоракунии хавфцои 

бозори пайнавишт / қарори шӯрои 

нозирон тартиб дода мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  в) дар асоси натищацои мониторинг, 

пайнавишт / қарори шӯрои нозирон 

тартиб дода мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

1.15 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк сижсати идоракунии сармояро 

тасдиқ менамояд.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  а) шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

ищрои амалцои зерин масъул таъин 

менамояд:  

- тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи сижсати 

идоракунии сармоя;  

- мониторинг ва назорати риояи 

сижсати идоракунии сармоя аз 

тарафи ташкилоти қарзии молиявк 

ва кормандони он; 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  б) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати идоракунии сармоя 

пайнавишт / қарори шӯрои нозирон 

тартиб дода мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

- 



ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

  в) дар асоси натищацои мониторинг 

ва назорат, пайнавишт / қарори 

шӯрои нозирон тартиб дода 

мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

1.16  Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк сижсати идоракунии 

даромаднокиро тасдиқ менамояд.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  а) шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

ищрои амалцои зерин масъул таъин 

менамояд:  

- тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи сижсати 

идоракунии даромаднокк;  

- мониторинг ва назорат аз болои 

риояи сижсати идоракунии 

даромаднокк аз тарафи ташкилоти 

қарзии молиявк ва кормандони он; 

 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  б) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати идоракунии 

даромаднокк пайнавишт / қарори 

шӯрои нозирон тартиб дода 

мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  в) дар асоси натищацои мониторинг 

ва назорат, пайнавишт / қарори 

шӯрои нозирон тартиб дода 

мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



қарзии 

молиявк  

1.17 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк сижсати идоракунии хавфи 

амалижтиро тасдиқ менамояд. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  а) шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

ищрои амалцои зерин масъул таъин 

менамояд:  

- тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи сижсати 

идоракунии хавфи амалижтк; 

- мониторинг ва назорати риояи 

сижсати идоракунии хавфи амалижтк 

аз тарафи ташкилоти қарзии 

молиявк ва кормандони он; 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  б) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати идоракунии хавфцои 

амалижтк пайнавишт / қарори 

шӯрои нозирон тартиб дода 

мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  в) дар асоси натищацои мониторинг 

ва назорат, пайнавишт / қарори 

шӯрои нозирон тартиб дода 

мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

1.18  Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк сижсати идоракунии мунтазамии 

фаъолияти ташкилоти қарзиро тасдиқ 

менамояд.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  а) шӯрои нозирон МКВ-ро барои 

ищрои амалцои зерин масъул таъин 

менамояд: 

- тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи сижсати 

идоракунии мунтазамии фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк; 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

- 



- мониторинг ва назорати риояи 

сижсати идоракунии мунтазамии 

фаъолият аз тарафи ташкилоти 

қарзии молиявк ва кормандони он; 

қарзии 

молиявк  

  б) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати идоракунии 

мунтазамии фаъолияти ташкилоти 

қарзии молиявк пайнавишт / 

қарори шӯрои нозирон тартиб дода 

мешавад;  

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  в) дар асоси натищацои мониторинг 

ва назорат, пайнавишт / қарори 

щаласаи Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк тартиб 

дода мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

як сол 

1.19 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк сижсати идоракунии хавфцои 

технологияцои иттилоотиро тасдиқ 

менамояд.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  а) шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

ищрои амалцои зерин масъул таъин 

менамояд:  

- тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи сижсати 

идоракунии хавфцои технологияцои 

иттилоотк;  

- мониторинг ва назорати риояи 

сижсати идоракунии хавфцои 

технологияцои иттилоотк аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он; 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  б) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати идоракунии хавфцои 

технологияцои иттилоотк 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

- 



пайнавишт / қарори шӯрои нозирон 

тартиб дода мешавад;  

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

  в) дар асоси натищацои мониторинг 

ва назорат, пайнавишт / қарори 

шӯрои нозирон тартиб дода 

мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

1.20 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк сижсати идоракунии хавфцои 

бехатарии иттилоотиро тасдиқ менамояд. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  а) шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

ищрои амалцои зерин масъул таъин 

менамояд:  

- тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи сижсати 

идоракунии хавфцои бехатарии 

иттилоотк; 

- мониторинг ва назорат аз болои 

риояи сижсати идоракунии хавфцои 

бехатарии иттилоотк аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он; 

 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  б) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати идоракунии хавфцои 

бехатарии иттилоотк пайнавишт / 

қарори шӯрои нозирон тартиб дода 

мешавад;  

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  в) дар асоси натищацои мониторинг 

ва назорат, пайнавишт / қарори 

Пайнавишт / 

қарори 

На камтар аз 1 

маротиба дар 



шӯрои нозирон тартиб дода 

мешавад; 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

семоца 

1.21 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк сижсати идоракунии хавфи 

комплаенсро (мувофиқаро) тасдиқ 

менамояд.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  а) шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

ищрои амалцои зерин масъул таъин 

менамояд:  

- тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи сижсати  

идоракунии хавфи комплаенс 

(мувофиқа); 

- мониторинг ва бацогузории 

самаранокии ищроиши сижсати 

идоракунии хавфи комплаенс 

(мувофиқа) аз тарафи Ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк; 

- тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи барномаи 

(нақшаи) мувофиқавк (комплаенс); 
- тацияи лоицаи цущщати дохилк, ки  

муносибат ва тартиби андозагирии 

муцимияти вайронкуницо (цодисацо, 

амалижтцо), ки ба пайдоиши хавфи 

комплаенс (мувофиқа) оварда 

мерасонанд; 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  б) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати идоракунии хавфи 

комплаенс (мувофиқа) пайнавишт / 

қарори шӯрои нозирон тартиб дода 

мешавад;  

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

- 



молиявк  

  в) шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк натищаи 

мониторинг ва бацогузории 

самаранокии ищроиши сижсати 

идоракунии хавфи комплаенсро 

(мувофиқаро) аз щониби Ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

тавсияцои пешницодкардаи МКВ-ро 

барраск менамояд.  

Дар асоси натищацои барраск, 

пайнавишт / қарори шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк тартиб дода мешавад;  

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

  г) шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк Сарнозири 

комплаенсро (мувофиқаро) тибқи 

боби 13 цамин Замима ба вазифа 

таъин ва/ж аз он озод менамояд; 

Пайнавишт / 

қарори 

 Шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  д) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи барномаи (нақшаи) 

комплаенс (мувофиқа) пайнавишт / 

қарори шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк тартиб дода 

мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

 Шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

цар сол 

  е) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи цущщатцои дохилк, ки 

муносибат ва тартиби андозагирии 

муцимияти вайронкуницо (цодиса, 

амалижт), ки ба пайдоиши хавфи 

комплаенс (мувофиқа) оварда 

Пайнавишт / 

қарори  

Шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

- 



мерасонанд пайнавишт / қарори 

шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк тартиб дода мешавад; 

молиявк  

1.22 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк тартиби баррасии мурощиатцои 

муштарижнро, ки дар раванди 

хизматрасонии бонкк ба вущуд меоянд, 

тасдиқ менамояд.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  а) шӯрои нозирон МКВ-ро барои 

ищрои амалцои зерин масъул таъин 

менамояд:  

- тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи тартиби баррасии 

мурощиатцои муштарижн, ки дар 

раванди хизматрасонии бонкк ба 

вущуд меоянд; 

- мониторинг ва назорат аз болои 

фаъолияти Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк дар доираи 

баррасии мурощиатцои муштарижн, 

ки дар раванди хизматрасонии 

бонкк ба вущуд меоянд. 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  б) дар асоси натищацои баррасии 

лоица пайнавишт / қарори шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  в) шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк, цисоботи МКВ-ро 

оиди натищацои мониторинг ва 

назорат барраск намуда, дар цолати 

зарурк, ба МКВ оиди такмили 

фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк дар доираи баррасии 

мурощиатцои муштарижн, ки дар 

раванди хизматрасонии бонкк ба 

вущуд меоянд, супориш медицад. 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

як сол 



1.23 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк сижсати назорати дохилиро тасдиқ 

менамояд.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  а) шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

ищрои амалцои зерин масъул таъин 

менамояд:  

- тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи сижсати  

назорати дохилк; 

- мониторинг ва бацогузории 

самаранокии ищрои сижсати 

назорати дохилк аз тарафи ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк; 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  б) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати назорати дохилк, 

пайнавишт / қарори шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк тартиб дода мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  в) дар асоси натищацои мониторинг 

ва бацогузорк пайнавишт / қарори 

шӯрои нозирон тартиб дода 

мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

1.24 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк цущщати дохилиро оиди муайян 

намудани тартиби ба таври махфк аз 

тарафи кормандони ташкилоти қарзии 

молиявк пешницод намудани маълумот 

оиди вайронкуницое, ки ба фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк алоқаманданд 

мебошад,  тасдиқ менамояд.  

 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк МКВ 

  а) шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

ищрои амалцои зерин масъул таъин 

менамояд:  

- тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи цущщати дохилк 

оид ба тартиби ба таври махфк аз 

тарафи кормандони ташкилоти 

қарзии молиявк пешницод 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



намудани маълумот дар бораи 

вайронкуницое, ки ба фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк 

алоқаманд мебошанд;  

- мониторинги самаранокии 

тартиби ба таври махфк аз тарафи 

кормандони ташкилоти қарзии 

молиявк пешницод намудани 

маълумот оиди вайронкуницои ба 

фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк алоқаманд; 

  б) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи цущщати дохилк пайнавишт / 

қарори шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк тартиб дода 

мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  в) дар асоси натищацои мониторинг 

пайнавишт /Қарори шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

як сол 

1.25  Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк сижсати аудити дохилк, кодекси 

рафтори аудитори дохилк, низомномаи 

сохтори аудити дохилк ва нақшаи солонаи 

аудити дохилиро тасдиқ менамояд.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  а) шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

ищрои амалцои зерин масъул таъин 

менамояд:  

- тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицацои сижсати аудити 

дохилк ва кодекси рафтори 

аудитори дохилк;  

- тация ва барои тасдиқ пешницод 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



намудани низомномаи сохтори 

аудити дохилк, аз щумла муайян 

намудани шумораи цайати 

кормандони аудити дохилк; 

- таъмини кифоягии захирацои 

воциди сохтории аудити дохилк дар 

доираи баррасии лоицаи бущети 

ташкилоти қарзии молиявк;  

- тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи нақшаи солонаи 

аудити дохилк;  

- тацияи  тавсияцо оиди таъин 

намудан (аз нав таъин намудан ва аз 

вазифа озод кардани) роцбари 

воциди сохториии аудити дохилк ва 

кормандони он; 

- таъмини дар ташкилоти қарзии 

молиявк щорк намудани сижсати 

аудити дохилк; 

- тацияи тавсияцо оиди 

цавасмандгардонк ва 

мукофотонидани кормандон, ки 

вазифаи аудити дохилиро ищро 

мекунанд, аз он щумла роцбари 

сохтори аудити дохилк; 

- таъмин намудани цамкорк ва 

цамоцангсозии фаъолияти воциди 

сохтории аудити дохилк оиди 

масъалацои аудити дохилк ва беруна 

бо Ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк; 

- баррасии цисобот (цисоботи 

мухтасар) оиди натищацои аудити 

дохилк; 



  б) дар асоси натищацои баррасии 

лоицацои сижсати аудити дохилк ва 

кодекси рафтори аудитори дохилк 

пайнавишт / қарори шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк тартиб дода мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  в) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи низомномаи воциди 

сохтории аудити дохилк, пайнавишт 

/ қарори шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк тартиб 

дода мешавад;  

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  г) дар мавриди баррасии лоицаи 

бущет кифоягии захирацои воциди 

сохтории аудити дохилиро таъмин 

менамояд.  

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На дертар аз 31 

декабри соли 

пешомад, ки 

барои он бущет 

барраск 

мешавад; 

  д) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи нақшаи солонаи аудити 

дохилк, пайнавишт / қарори шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

цар сол 

  е) дар асоси натищацои баррасии 

тавсияцои МКВ оиди таъин 

намудани (аз нав таъин ва аз вазифа 

озод намудани) роцбари воциди 

сохтории аудити дохилк ва 

кормандони он, пайнавишт / қарори 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

- 



шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк тартиб дода мешавад. 

молиявк  

  ж) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи цущщатцои дохилии 

ташкилоти қарзии молиявк, ки аз 

тарафи МКВ бо мақсади таъмини 

щорк намудани сижсати аудити 

дохилк пешницод шудаанд, 

пайнавишт / қарори шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  ж) дар асоси натищацои баррасии 

тавсияцои МКВ оиди цавасманд 

намудан ва мукофотонидани 

кормандоне, ки вазифаи аудити 

дохилиро ищро мекунанд, аз щумла 

роцбари сохтори аудити дохилк, 

пайнавишт / қарори шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  з) дар асоси натищацои баррасии 

маълумоти МКВ оиди натищаи 

назорат аз болои аз тарафи воциди 

аудити дохилк таъмин шудани 

цамкорк ва цамоцангсозии фаъолият 

оиди масъалацои аудити дохилк ва 

беруна бо ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк, пайнавишт / 

қарори шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк тартиб дода 

мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

 На камтар аз 

1 маротиба 

дар шаш моц  

  и) дар асоси баррасии цисобот 

(цисоботи мухтасар) оиди натищаи 

аудити дохилк ва тавсияцои МКВ, 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

- 



пайнавишт / қарори шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, тартиб дода мешавад, ки 

он қарори щамъбастк оиди цатмк 

будани ищрои тавсияцои аудити 

дохилк ж қабули хавфцое, ки дар 

доираи аудити дохилк ошкор 

шудаанд, аз тарафи ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк, дарбар 

мегирад. 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

1.26 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк щорк намудани тартиб, стандарт ва 

принсипцои аудити дохилиро дар 

ташкилотцои фаръии ташкилоти қарзии 

молиявк таъмин менамояд.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  - агар ташкилоти қарзии молиявк 

ташкилоти модарк бошад, Шӯрои 

нозирон МКВ-ро барои ищрои 

амалцои зерин масъул таъин 

менамояд:  

щорк намудани тартиб, стандарт ва 

принсипцои аудити дохилк дар 

ташкилотцои фаръии ташкилоти 

қарзии молиявк ; 

тафтиши щорк намудани тартиб, 

стандарт ва принсипцои аудити 

дохилк дар ташкилотцои фаръии 

ташкилоти қарзии молиявк; 

 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  - дар асоси натищацои баррасии 

маълумоти МКВ оиди натищаи 

санщиши щорк намудани тартиб, 

стандарт ва принсипцои аудити 

дохилк дар ташкилотцои фаръии 

ташкилоти қарзии молиявк, 

пайнавишт / қарори шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

як сол 

1.27 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии Шӯрои нозирони   а) шӯрои нозирони ташкилоти Ҳущщати - 



молиявк сижсат (тартиб) оиди щалб 

намудани аудити берунаро тасдиқ 

менамояд. 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

ищрои амалцои зерин масъул таъин 

менамояд:  

  - тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи сижсат (тартиб) 

оиди щалб намудани аудити беруна; 

  - тацияи тавсияцо оиди таъинот, 

таъиноти такрорк ва дасткашк аз 

хизмати аудитори беруна, ва 

хулосаи бацогузорк ва тацлили 

шартцои шартнома бо аудитори 

беруна; 

  - цамоцангсозк ва назорати раванди 

аудити берунаи солонаи цатмк 

нисбати цисоботи молиявк; 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

  б) дар асоси натищацои баррасии 

сижсат (тартибот) оиди щалб 

намудани аудити беруна пайнавишт 

/ қарори шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк тартиб 

дода мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  в) дар асоси натищацои баррасии 

тавсияцои МКВ оиди таъинот, 

таъиноти такрорк ва дасткашк аз 

хизмати аудитори беруна иншунин 

баррасии хулосаи бацогузорк, ва 

тацлили шартцои шартнома бо 

аудитори беруна пайнавишт / 

қарори шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк тартиб дода 

мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  г) дар натищаи баррасии маълумоти 

МКВ оиди натищаи назорати рафти 

Пайнавишт / 

қарори 

- 



аудити берунаи цатмии солона оиди 

цисоботи молиявк, пайнавишт / 

қарори шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк тартиб дода 

мешавад. 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

1.28  Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк вущуд доштан ва фаъолият 

кардани низоми иттилоотии идоракуниро 

таъмин менамояд.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  а) шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

ищрои амалцои зерин масъул таъин 

менамояд:  

  - тация ва барои тасдиқ пешницод 

намудани лоицаи цущщати дохилк, ки 

тартиби ба шӯрои нозирон 

пешницод кардани иттилооти 

идоракуниро оиди фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

ташкилотцои тацти назорати он 

буда; 

  - таъмини мувофиқати низоми 

иттилооти идоракунк ба вазъи 

щории бозор ва иқтисод, профили 

хавфцо, намуд ва сатци мураккабии 

фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк; 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  б) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи цущщати дохилк, пайнавишт / 

қарори шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк тартиб дода 

мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  в) дар асоси натищацои баррасии 

маълумоти МКВ оиди бацогузории 

мувофиқати низоми иттилооти 

идоракунк ба вазъи щории бозор ва 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

як сол 



иқтисодижт, профили хавфцо, намуд 

ва сатци мураккабии фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк 

пайнавишт / қарори шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк тартиб дода мешавад. 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

1.29 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк ба маълумоти роцбарияти 

ташкилоти қарзии молиявк ва кормандони 

он расонидани дурнамо, сижсат ва дигар 

цущщатцои дохилии ташкилоти қарзиро 

таъмин менамояд.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  а) шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

ищрои амалцои зерин масъул таъин 

менамояд:  

  - тация намудани лоицаи тартиби 

ба маълумоти роцбарияти 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он, тибқи самти 

фаъолияти онцо, расонидани 

дурнамо, сижсат ва цущщатцои 

дохилии дигари ташкилоти қарзии 

молиявк, пас аз тасдиқ ва/ж вориди 

тағйироту иловацо, бо мақсади 

таъмини ищрои самараноки 

уцдадорицои вазифавии онцо; 

  - мониторинги аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он риоя намудани 

талаботи тартиби расонидани 

дурнамо, сижсат ва дигар цущщатцои 

дохилии ташкилоти қарзии 

молиявк, пас аз тасдиқ ва/ж вориди 

тағйиру иловацо ба маълумоти 

роцбарияти ташкилоти қарзии 

молиявк ва кормандони ташкилоти 

қарзии молиявк; 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  б) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи тартиб пайнавишт / қарори 

Пайнавишт / 

қарори 

- 



шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк тартиб дода мешавад; 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

   в) дар натищаи баррасии 

маълумоти МКВ оиди натищаи 

мониторинг, пайнавишт / қарори 

шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

1.30  Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк мониторинг ва назоратро оиди 

мукаммалк, сацецк ва саривақтии тация ва 

пешницоди цисоботцои танзимк 

мегузаронад.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

  - шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

гузаронидани мониторинг ва 

назорат аз болои мукаммалк, сацецк 

ва саривақтии тация ва пешницод 

кардани цисоботи танзимк масъул 

таъин менамояд.  

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  - дар асоси натищацои мониторинг 

ва назорат, пайнавишт / қарори 

шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

1.31 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк мониторинг, назорат ва 

бацогузории фаъолияти Ражсати ташкилоти 

қарзиро амалк мегардонад.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

  а) шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк бо мақсади амалк 

гардонидани мониторинг, назорат ва 

бацодиции фаъолияти Ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк, 

меъжрцои бацогузории фаъолияти 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

- 



Ражсати ташкилоти қарзиро тасдиқ 

менамояд, ки зеринро дарбар 

гирифта, бо он мацдуд намешаванд: 

  - мувофиқати фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк бо 

дурнамо, сижсат ва цущщатцои дигари 

дохилии ташкилоти қарзии 

молиявк; 

  - устувории вазъи молиявии 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - самарабахшии амалижтцои бонкк; 

  - сифати амалияи ташкилоти 

қарзии молиявк нисбати баррасии 

мурощиатцои муштарижн, ки дар 

раванди хизматрасонии бонкк ба 

вущуд меоянд; 

  - риояи талаботи қонунгузории 

Ҷумцурии Тощикистон;  

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

   

  б) шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк мониторинги 

мувофиқати сатци салоцияти касбии 

Ражсати ташкилоти қарзиро, ба 

намуд, мураккабии фаъолиятцо ва 

профили хавфцои он, мегузаронад. 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

   

  в) шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк иттилооти 

идоракуниро мувофиқи талаботи 

Дастурамал қабул карда, цисоботи 

Ражсати ташкилоти қарзиро оиди 

натищацои фаъолияти ташкилоти 

қарзии молиявк барраск мекунад, 

ки ба саволцо оиди зерин щавоб дода, 

бо онцо мацдуд намешавад: 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



  - дастовардцои Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк нисбати мақсадцое, 

ки дар дурнамои ташкилоти қарзии 

молиявк муқаррар гардидаанд, бо 

қайд кардани монеацои барои 

дастрасии он вущуд дошта; 

  - бацогузории шароитцои дохилк ва 

берунаи фаъолияти ташкилоти 

қарзии молиявк ва ташкилотцои 

тацти назорати он буда ва тағйироти 

он шароитцо; 

  - мувофиқати фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк бо 

дурнамо ва сижсати аз тарафи 

Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк тасдиқ шуда;  

  - сатци устувории / ноустувории 

даромадцои ташкилоти қарзии 

молиявк; 

  - оиди даромаднокии ташкилоти 

қарзии молиявк дар қисмати 

муқаррар кардани он, ки 

даромаднокии ташкилоти қарзии 

молиявк натищаи  татбиқи дурнамои 

ташкилоти қарзии молиявк 

мебошад ж натищаи амалижтцои 

ташкилоти қарзии молиявк 

мебошад, ки онцо даромаднокии 

кӯтоцмуддатро таъмин менамоянд, 

лекин боиси хавф дар марцилаи 

дарозмуддат мегарданд; 

  - оиди цолати назорати дохилк дар 

қисмати иқтидори он нисбати бо 

имконияти ошкоркунии саривақти 



амалижтцои нодуруст, 

ғайримукаммал ж манъшуда, 

камбудицо дар фаъолият дар бораи 

таъмини нигоцдории дороицо, 

хатогицо дар тацияи цисоботцои 

молиявк ва танзимк, вайрон 

кардани талаботи цущщатцои 

дохилии ташкилоти қарзии 

молиявк ва қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон, пешгирии бархӯрди 

манфиатцо ва сӯистифода ва 

қаллобии дохилк, ва сӯистифода 

нисбати сохторцои алоқаманд 

таъмин намудани Ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк;  

  - самаранокии идоракунии хавфцои 

хоси ташкилоти қарзии молиявк аз 

тарафи ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк; 

  - вазъ ва кифоягии моделцо ва 

низомцои дохилии иттилоотк барои 

идоракунии ташкилоти қарзии 

молиявк ва хавфцои он, иқтидори 

онцо дар доираи ошкор кардан, 

андозагирк, бацогузорк ва 

идоракунии хавфцои хоси 

ташкилоти қарзии молиявк, бо дар 

цолати зарур қайд намудани 

зарурияти такмили онцо; 

  - бацодиции кифоягии сармояи 

ташкилоти қарзии молиявк барои 

тацти назорат нигоц доштани 

профили хавфцо ва дурнамои 

ташкилоти қарзии молиявк; 



  - цолати цисоботи молиявк дар 

доираи инъикоси бацогузории 

мукаммал, дақиқ ва сацеци вазъи 

молиявии ташкилоти қарзии 

молиявк; 

  - назорат ва мониторинги 

пешницоди цисоботцои танзимк ба 

мақомоти ваколатдор нисбати 

саривақт, дуруст ва мукаммал 

будани онцо; 

  - мувофиқати натищацои фаъолият 

ва профили хавфцои щорк ба сатци 

щоизи хавф, ки дар дурнамои 

ташкилоти қарзии молиявк муайян 

шудааст; 

  - саривақтк, мукаммалк ва сифати 

бартараф намудани 

қонунвайронкунк ва камбудицо аз 

тарафи ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк, ки аз щониби сохторцои 

хавфи комплаенс (мувофиқа), 

назорати дохилк, аудити дохилк, 

беруна ва мақомоти ваколатдор 

ошкор шудаанд; 

  - аз тарафи ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк ищро гардидани 

тавсияцои сохторцои назорати 

комплаенс (мувофиқа), аудити 

дохилк, иншунин аудити беруна ва 

мақомоти ваколатдор. 

Вобаста ба натищаи барраск, 

муцокима ва бацодиции цамащониба, 

шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк нисбати цар масъалаи 



алоцида қарори дахлдор қабул 

мекунад, ки ба бецбудии фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

таъмини устувории молявии 

ташкилоти қарзии молиявк равона 

шудаанд, ва он қарорцо қайди 

зарурияти тация ва/ж татбиқи 

шорацои мушаххас, шахсони 

мутасаддк ва муцлатцои ищроиши 

онро дарбар гирифта, иншунин 

МКВ-и дахлдорро оиди нисбати 

гузаронидани мониторинг ва 

назорат аз болои ищрои қарорцои 

Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, масъул таъин менамояд. 

1.32  Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк мувофиқати сижсатцо ва цущщатцои 

дигари дохилии ташкилоти қарзиро ба 

дурнамо, вазъи щории бозор ва иқтисодижт, 

профили хавфцо ва талаботи қонунгузории 

Ҷумцурии Тощикистон таъмин менамояд. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

  - шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк МКВ-ро барои 

бурдани мониторинг ва бацогузории 

мувофиқати сижсат ва цущщатцои 

дигари дохилии ташкилоти қарзии 

молиявк ба дурнамо, вазъи щории 

бозор ва иқтисодижт, профили 

хавфцо ва талаботи қонунгузории 

Ҷумцурии Тощикистон вазифадор 

мебошад, масъул таъин менамояд. 

Ҳущщати 

дохилк / 

пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

   

  - дар асоси натищацои баррасии 

маълумоти МКВ, пайнавишт / 

қарори шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк тартиб дода 

мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

 На камтар аз 1 

маротиба дар 

шаш моц  

1.33 Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ки намояндаи мақомоти 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ки дар он намояндаи 

Мактуби 

расмии 

То таърихи 10-

ми моци пас аз 



ваколатдор дар он аъзо нест, пешницоди 

рӯйхати масъалацои ба рӯзномаи щаласаи 

шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк бароварда шудаанд ва маълумот 

дар бораи иштироки аъзожни шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзиро дар щаласа ба 

мақомоти ваколатдор пешницод менамояд. 

молиявк, Котиби 

корпоративк  

мақомоти ваколатдор аъзо нест, 

котиби корпоративиро барои 

пешницоди саривақтии руйхати 

масъалацои ба рӯзномаи щаласаи 

шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк баровардашуда, ва 

маълумотро дар бораи иштироки 

аъзожни шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк дар 

щаласа, вазифадор менамояд.  

ташкилоти 

қарзии 

молиявк ба 

мақомоти 

ваколатдор  

моци цисоботк  

 

Р/т Талабот 

Рӯйхати шахсони 

масъул ва 

иштирокчижни 

татбиқи талабот  

Тартиби татбиқи талабот  

Шакли 

татбиқи 

талабот  

Муцлати 

татбиқи 

талабот  

1 2 3 4 5 6 

2. Мақомоти коллегиалии ваколатдор  

2.1 МКВ лоицаи цущщатцои дохилии ташкилоти 

қарзиро, ки ваколати мақомот ва шахсони 

мансабдори ташкилоти қарзиро оиди 

тасдиқи цущщатцои дохилии ташкилоти 

қарзии молиявк муайян менамоянд, тация 

менамояд.  

МКВ Дар мавриди тацияи цущщатцои 

дохилии ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ бархӯрди 

манфиатцоро пешгирк намуда, 

талаботи қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон, сохтори ташкилотк, 

цащм, хусусият ва сатци мураккабии 

фаъолияти ташкилоти қарзиро ба 

инобат мегирад.  

Аз рӯи натищаи тацияи лоицаи 

цущщатцои дохилии ташкилоти 

қарзии молиявк пайнавишт / қарори 

МКВ тартиб дода мешавад 

. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

бо замимаи 

лоица  

- 

2.2 МКВ мувофиқати Оинномаи ташкилоти 

қарзиро бо қонунгузории щории Ҷумцурии 

МКВ МКВ мониторинг ва назоратро аз рӯи 

мувофиқати Оинномаи ташкилоти 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 



Тощикистон таъмин менамояд.  қарзии молиявк бо қонунгузории 

щории Ҷумцурии Тощикистон амалк 

мегардонад. 

Пас аз гузарорнидани мониторинг ва 

назорат, МКВ цисобот оиди 

натищацои мониторинг ва назоратро 

бо тавсияцои худ ба шӯрои нозирон 

пешницод менамояд.  

2.3 МКВ тацияи сохтори ташкилотии 

ташкилоти қарзиро таъмин менамояд.  

МКВ   - МКВ баррасии пешакии лоицаи 

сохтори ташкилотиро аз нуқтаи 

назари тақсимоти муайяни вазифацо 

ва пешгирии бархӯрди манфиатцо 

мегузаронад. 

Дар асоси натищацои баррасии лоица 

пайнавишт / қарори МКВ тартиб 

дода мешавад;  

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

  - МКВ мониторинги мунтазами 

мувофиқати сохтори ташкилотиро 

ба вазъи щории бозор ва иқтисод, 

профили хавфцо ва иқтидори 

молиявии ташкилоти қарзии 

молиявк ва талаботи Дастурамалцо 

мегузаронад. 

Дар асоси натищацои мониторинги 

сохтори ташкилотк пайнавишт / 

қарори МКВ тартиб дода мешавад.  

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

як сол 

2.4 МКВ тацияи дурнамои ташкилоти қарзиро 

таъмин менамояд. 

МКВ МКВ лоицаи дурнамои ташкилоти 

қарзиро пешакк барраск менамояд. 

Дар асоси натищацои баррасии лоица 

пайнавишт / қарори МКВ тартиб 

дода мешавад.  

. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На дертар аз 1 

октябри соли 

пеш аз соле, ки 

дар дурнамо 

фаро гирифта 

мешавад.  

2.5  МКВ тацияи усули муайян намудан ва 

цисобкунии сатци щоизи хавфцои ташкилоти 

МКВ   - МКВ лоицаи усули муайян 

намудан ва цисобкунии сатци щоизи 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На дертар аз 1 

октябри соли 



қарзиро таъмин менамояд.  хавфцои ташкилоти қарзиро пешакк 

барраск менамояд.  

Дар асоси натищацои баррасии лоица 

пайнавишт / қарори МКВ-ро тартиб 

дода мешавад; 

пеш аз соле, ки 

дар дурнамо 

фаро гирифта 

мешавад.  

  - МКВ натищаи цисобкунии сатци 

щоизи хавфцо ва муқоисаи онро бо 

сатци хавфи щории ташкилоти 

қарзии молиявк пешакк барраск 

менамояд. 

Дар асоси натищацои баррасии 

натищаи цисобкунк пайнавишт / 

қарори МКВ тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На дертар аз 1 

октябри соли 

пеш аз соле, ки 

дар дурнамо 

фаро гирифта 

мешавад.  

2.6  МКВ мониторинги ищроиши дурнамо ва 

бацогузории мувофиқати дурнамои 

ташкилоти қарзиро бо вазъи щории бозор ва 

иқтисод, профили хавфцо ва иқтидори 

молиявии ташкилоти қарзии молиявк,  

иншунин мувофиқати онцоро бо 

қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон, 

мегузаронад.  

МКВ   Ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

ба МКВ оиди татбиқи дурнамои 

ташкилоти қарзии молиявк цисобот 

медицад, ки он цисобот бояд роци 

цалли масъалацои зеринро дарбар 

гирад, лекин бо онцо мацдуд 

нашавад:  

  - оиди аз тарафи ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк комжб гардидан ба 

мақсадцое, ки дар раванди 

банақшагирк гузошта шудаанд бо 

қайд намудани монеацо, дар цолати 

мавщуд будан, барои дастрас шудани 

он мақсадцо ва сабаби пайдоиши 

онцо; 

  - даромаднокии ташкилоти қарзии 

молиявк дар доираи муайян 

намудани он, ки ож даромаднокии 

ташкилоти қарзии молиявк натищаи 

татбиқи дурнамои ташкилоти 

қарзии молиявк ж натищаи он 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

 На камтар аз 1 

маротиба дар 

шаш моц. 



амалижтцои ташкилоти қарзии 

молиявк мебошад, ки даромадцои 

кӯтоцмуддатро зижд намуда, дар 

марцилаи дарозмуддат боиси 

пайдоиши хавф мешаванд; 

  - мувофиқати натищацои фаъолият, 

ки ба татбиқи дурнамои ташкилоти 

қарзии молиявк равона карда 

шудаанд, бо сатци щоизи хавфцо, 

вазъи щории бозор ва иқтисод, 

профили хавфцо, иқтидори молиявк, 

ва қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон; 

  - воқеияти дурнамои ташкилоти 

қарзии молиявк бо назардошти 

вазъи щории бозорк ва иқтисодии 

ташкилоти қарзии молиявк, 

профили хавфцо, иқтидори молиявк 

ва қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон. 

Дар асоси натищацои баррасии 

цисобот, МКВ ба шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк 

маълумотномаро оиди ищрои 

дурнамои ташкилоти қарзии 

молиявк ва натищаи бацогузории 

мувофиқати он ба вазъи щории 

бозорк ва иқтисодии ташкилоти 

қарзии молиявк, профили хавфцо, 

иқтидори молиявк, ва қонунгузории 

Ҷумцурии Тощикистон пешницод 

менамояд. 

2.7  МКВ тацияи бущетро таъмин намуда, 

мониторинги ищрои онро мегузаронад.  

МКВ   - МКВ баррасии пешакии лоицаи 

бущетро мегузаронад.  

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На дертар аз 31 

декабри соли 



Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи бущет пайнавишт / қарори 

МКВ тартиб дода мешавад; 

пеш аз соле, ки 

дар дурнамо 

фаро гирифта 

мешавад;  

  - МКВ цисоботи ищрои бущетро 

барраск менамояд. 

Дар асоси натищацои баррасии 

цисобот, МКВ онро ж пешакк тасдиқ 

менамояд, ж ба он тағйирот ва 

иловацо ворид менамояд.  

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

2.8 МКВ тацияи сижсати кадриро таъмин 

намуда, мониторинги мувофиқати онро бо 

дурнамо, сохтори ташкилк, профили 

хавфцои ташкилоти қарзии молиявк, 

дастовардцо ва талаботи қонунгузории 

Ҷумцурии Тощикистон мегузаронад. 

МКВ   - МКВ баррасии пешакии лоицаи 

сижсати кадрии ташкилоти қарзиро 

мегузаронад. 

Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати кадрк пайнавишт / 

қарори МКВ тартиб дода мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

 

  - МКВ аз Ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк ва дар цолати вущуд доштан, 

аз сохтори аудити дохилк, 

маълумотро гирифта, бацогузории 

мувофиқати сижсати кадриро бо 

дурнамо, сохтори ташкилк, профили 

хавфцои ташкилоти қарзии молиявк, 

дастовардцо, ва талаботи 

қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон, мегузаронад. 

Аз рӯи натищаи бацогузорк 

пайнавишт / қарори МКВ тартиб 

дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

 На камтар аз 1 

маротиба дар 

шаш моц  

2.9 МКВ сижсати цисобдориро тация намуда, 

мониторининг ва назорати аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва кормандони 

он риояи шудани сижсати цисобдориро 

таъмин менамояд.  

МКВ   - МКВ баррасии пешакии лоицаи 

сижсати цисобдории ташкилоти 

қарзиро мегузаронад. 

Дар асоси натищацои баррасии 

сижсати цисобдорк пайнавишт / 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 



қарори МКВ тартиб дода мешавад; 

 

  - МКВ аз Ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк ва дар цолати вущуд доштан, 

аз сохтори аудити дохилк, 

маълумотро гирифта, самаранокк, 

тартиб ва раванди цисобдории 

муцосибавиро бо мақсади таъмин 

намудани роцбарият ва мақомоти 

ваколатдор бо цисоботи саривақт, 

мукаммал ва саццец, мониторинг ва 

назорат мегузаронад.  

МКВ цисоботи Ражсати ташкилоти 

қарзиро оиди мониторинги аз 

тарафи ташкилоти қарзии молиявк 

ва кормандони он риоя намудани 

сижсати цисобдориро барраск 

менамояд. 

Аз рӯи натищаи баррасии цисобот 

пайнавишт / қарори МКВ тартиб 

дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

2.10  МКВ сижсати тарифиро тация  намуда, 

мониторинг ва назорати аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва кормандони 

он риоя гардидани сижсати тарифиро 

таъмин менамояд.  

МКВ   - МКВ баррасии пешакии лоицаи 

сижсати тарифиро мегузаронад.  

Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати тарофавк пайнавишт 

/ қарори МКВ тартиб дода мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

   

  - МКВ аз Ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк, ва дар цолати вущуд 

доштан, аз сохтори аудити дохилк, 

маълумотро гирифта, самаранокк, 

тартиб ва раванди нархгузории 

амалижтцои бонкиро бо назардошти 

тағйироти онцо ва шароити бозор, 

тацти мониторинг ва назорат қарор 

медицад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



МКВ цисоботи Ражсати ташкилоти 

қарзиро оиди мониторинги риояи 

сижсати тарифк аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он барраск менамояд.  

Дар асоси натищацои баррасии 

цисобот пайнавишт / қарори МКВ 

тартиб дода мешавад. 

2.11  МКВ сижсати қарзиро тация намуда, 

мониторинг ва назорати аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва кормандони 

он риоя намудани сижсати қарзиро таъмин 

менамояд. 

МКВ   - МКВ баррасии пешакии лоицаи 

сижсати қарзиро мегузаронад. 

Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати қарзк пайнавишт / 

қарори МКВ тартиб дода мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

  - МКВ аз Ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк, ва дар цолати вущуд 

доштани он, аз сохтори аудити 

дохилк маълумотро гирифта, 

самаранокии тартиб ва раванди 

қарздицк ва тартибе, ки ба 

самаранокии ошкоркунк, 

андозагирк, мониторинг ва назорат 

аз болои хавфи қарзии ташкилоти 

қарзии молиявк бо мақсади таъмини 

кифоятии сармояи танзимк барои 

рӯйпӯш кардани он мусоидат 

мекунад, тацти мониторинг ва 

назорат қарор медицад. 

МКВ тацлили сифати сандуқи қарзии 

ташкилоти қарзиро мегузаронад. 

МКВ цисоботи Ражсати ташкилоти 

қарзиро оиди мониторинги аз 

тарафи ташкилоти қарзии молиявк 

ва кормандони он риоя намудани 

сижсати қарзк ва вазъи сифати 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



сандуқи қарзии ташкилоти қарзиро 

барраск менамояд. 

Дар асоси натищацои баррасии 

цисобот пайнавишт / қарори МКВ 

тартиб дода мешавад. 

2.12  МКВ асоснокии аз тарафи ташкилоти 

қарзии молиявк додани қарзцое, ки 

маблағашон аз панщ фоизи сармояи 

танзишавандаи ташкилоти қарзии молиявк 

зижд аст, тацлил намуда, бацо медицад.  

МКВ МКВ оиди асоснокии аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк додани 

қарзцое, ки маблағашон аз панщ 

фоизи сармояи танзишавандаи 

ташкилоти қарзии молиявк зижд аст, 

тацлил ва бацодиции пешакк 

мегузаронад. 

Дар асоси натищаи онцо, МКВ 

маълумоти дахлдорро барои Шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк тация мекунад, ки он 

маълумот аз щумла тавсияцоро 

нисбати асоснокии аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк додани 

қарзцое, ки маблағашон аз панщ 

фоизи сармояи танзишавандаи 

ташкилоти қарзии молиявк зижд аст, 

дарбар мегирад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

2.13  МКВ тацияи сижсати идоракунии хавфи 

пардохтпазириро таъмин намуда, аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва кормандони 

он риоя намудани сижсати идоракунии 

хавфи пардохтпазириро тацти мониторинг 

ва назорат қарор медицад.  

МКВ   - МКВ пешакк лоицаи сижсати 

идоракунии хавфи пардохтпазирии 

ташкилоти қарзиро барраск 

менамояд.  

Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати идоракунии хавфи 

пардохтпазирк пайнавишт / қарори 

МКВ тартиб дода мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

  - МКВ аз ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк ва дар цолати вущуд 

доштани он, аз сохтори аудити 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



дохилк, маълумотро гирифта, 

самаранокк, тартиб ва равандцоеро, 

ки ошкоркунк, андозагирк, 

мониторинг ва назорати 

самарабахши хавфи пардохтпахирии 

ташкилоти қарзиро бо назардошти 

амалижтцои дохили гурӯци 

ташкилоти қарзии молиявк таъмин 

менамоянд, тацти назорат мегирад.  

МКВ цисоботи ражсати ташкилоти 

қарзиро оиди мониторинги аз 

тарафи ташкилоти қарзии молиявк 

ва кормандони он риоя гардидани 

сижсати идоракунии хавфи 

пардохтпазирк, барраск менамояд. 

Дар асоси натищацои баррасии 

цисобот пайнавишт / қарори МКВ 

тартиб дода мешавад. 

2.14 МКВ тацияи сижсати идоракунии хавфи 

бозориро таъмин намуда, аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва кормандони 

он риоя гардидани сижсати идоракунии 

хавфи бозориро тацти мониторинг ва 

назорат қарор медицад.  

МКВ   - МКВ пешакк лоицаи сижсати 

идоракунии хавфи бозориро барраск 

менамояд.  

Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи идоракунии хавфи бозорк 

пайнавишт / қарори МКВ тартиб 

дода мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

  - МКВ аз ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк ва дар цолати вущуд 

доштани он, аз сохтори аудити 

дохилк маълумотро гирифта, 

самаранокии тартиб ва равандцоеро, 

ки ба самарабахшии ошкоркунк, 

андозагирк, мониторинг ва 

назоратро аз болои хавфи бозории 

ташкилоти қарзии молиявк бо 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



мақсади таъмини кифоягии сармояи 

ташкилоти қарзии молиявк, 

мусоидат менамоянд, тацти 

мониторинг ва назорат қарор 

медицад. 

МКВ цисоботи ражсати ташкилоти 

қарзиро оиди мониторинги аз 

тарафи ташкилоти қарзии молиявк 

ва кормандони он риоя гардидани 

сижсати идоракунии хавфи бозорк, 

барраск менамояд.  

Дар асоси натищацои баррасии 

цисобот пайнавишт / қарори МКВ 

тартиб дода мешавад. 

2.15  МКВ тацияи сижсати идоракунии сармояро 

таъмин намуда, аз тарафи ташкилоти 

қарзии молиявк ва кормандони он риоя 

гардидани сижсати идоракунии сармояро 

тацти мониторинг ва назорат қарор медицад. 

МКВ   - МКВ пешакк лоицаи сижсати 

идоракунии сармояро барраск 

менамояд. 

Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати идоракунии сармоя 

пайнавишт / қарори МКВ тартиб 

дода мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

  - МКВ аз ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк ва дар цолати вущуд 

доштани он, аз сохтори аудити 

дохилк, маълумотро гирифта, 

самаранокии тартиб ва равандцоеро, 

ки ба самарабахшии ошкоркунк, 

андозагирк, мониторинг ва назорати 

сатци кифоятии сармояи 

танзимшавандаи ташкилоти қарзии 

молиявк, аз щумла бо назардошти 

амалижтцои дохили гурӯц, мусоидат 

менамоянд, тацти мониторинг ва 

назорат қарор медицад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



МКВ цисоботи ражсати ташкилоти 

қарзиро оиди мониторинги аз 

тарафи ташкилоти қарзии молиявк 

ва кормандони он риоя гардидани 

сижсати идоракунии сармоя, барраск 

менамояд. 

Дар асоси натищацои баррасии 

цисобот пайнавишт / қарори МКВ 

тартиб дода мешавад. 

2.16  МКВ тацияи сижсати идоракунии 

даромаднокиро таъмин намуда, аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва кормандони 

он риоя карда шудани сижсати идоракунии 

даромаднокиро тацти мониторинг ва 

назорат қарор медицад.  

МКВ   - МКВ пешакк лоицаи сижсати 

идоракунии даромаднокиро барраск 

менамояд. 

Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати идоракунии 

даромаднокк пайнавишт / қарори 

МКВ тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

  - МКВ аз ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк ва дар цолати вущуд 

доштани он, аз сохтори аудити 

дохилк, маълумотро гирифта, 

самарабахшии тартиб ва равандцои 

идоракунии даромаднокиро тацти 

мониторинг ва назорат қарор 

медицад. 

МКВ цисоботи ражсати ташкилоти 

қарзиро оиди мониторинги аз 

тарафи ташкилоти қарзии молиявк 

ва кормандони он риоя гардидани 

сижсати идоракунии даромаднокиро 

барраск менамояд. 

Дар асоси натищацои баррасии 

цисобот пайнавишт / қарори МКВ 

тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

2.17  МКВ тацияи сижсати идоракунии хавфи МКВ   - МКВ пешакк лоицаи сижсати Пайнавишт / - 



амалижтиро таъмин намуда, аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва кормандони 

он риоя гардидани сижсати идоракунии 

хавфи амалижтиро тацти мониторинг ва 

назорат қарор медицад. 

идоракунии хавфи амалижтиро 

барраск менамояд. 

Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати идоракунии хавфи 

амалижтк пайнавишт / қарори МКВ 

тартиб дода мешавад.  

қарори МКВ 

  - МКВ аз ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк ва дар цолати вущуд 

доштани он, аз сохтори аудити 

дохилк, маълумотро гирифта, 

самарабахшк, тартиб ва равандцоро, 

ки ба самаранокии ошкоркунк, 

андозагирк, мониторинг ва назорати 

хавфи амалижтии ташкилоти қарзии 

молиявк бо мақсади таъмини 

кифоятии сармояи танзимшавандаи 

ташкилоти қарзии молиявк, 

мусоидат менамоянд, тацти 

мониторинг ва назорат қарор 

медицад. 

МКВ цисоботи ражсати ташкилоти 

қарзиро оиди мониторинги аз 

тарафи ташкилоти қарзии молиявк 

ва кормандони он риоя гардидани 

сижсати идоракунии хавфи амалижтк, 

барраск менамояд. 

Дар асоси натищацои баррасии 

цисобот пайнавишт / қарори МКВ 

тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

2.18 МКВ тацияи сижсати идоракунии 

мунтазамии фаъолиятро таъмин намуда, аз 

тарафи ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он риоя гардидани сижсати 

идоракунии мунтазамии фаъолиятро тацти 

МКВ   - МКВ пешакк лоицаи сижсати 

идоракунии мунтазамии фаъолиятро 

барраск менамояд. 

Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати идоракунии 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 



мониторинг ва назорат қарор медицад. мунтазамии фаъолият пайнавишт / 

қарори МКВ тартиб дода мешавад. 

  - МКВ аз ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк, ва дар цолати вущуд 

доштани он, аз сохтори аудити 

дохилк маълумотро гирифта, 

самарабахшии тартиб ва 

равандцоеро, ки ба мунтазамии 

фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк мусоидат менамоянд, тацти 

мониторинг ва назорат қарор 

медицад. 

МКВ цисоботи ражсати ташкилоти 

қарзиро оиди мониторинги аз 

тарафи ташкилоти қарзии молиявк 

ва кормандони он риоя гардидани 

сижсати идоракунии мунтазамии 

фаъолиятро, барраск менамояд.  

Дар асоси натищацои баррасии 

цисобот пайнавишт / қарори МКВ 

тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

як сол 

2.19  МКВ тацияи сижсати идоракунии хавфцои 

технологияцои иттилоотиро таъмин намуда, 

аз тарафи ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он риоя гардидани сижсати 

идоракунии хавфцои технологияцои 

иттилоотиро тацти мониторинг ва назорат 

қарор медицад.  

МКВ   - МКВ пешакк лоицаи сижсати 

идоракунии хавфцои технологияцои 

иттилоотиро барраск менамояд. 

Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати идоракунии хавфцои 

технологияцои иттилоотк 

пайнавишт / қарори МКВ тартиб 

дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

  - МКВ аз ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк ва дар цолати вущуд 

доштани он, аз сохтори аудити 

дохилк маълумотро гирифта, 

самарабахшии тартиб ва 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



равандцоеро, ки ба самаранокии 

ошкоркунк, андозагирк, мониторинг 

ва назорат аз болои хавфцои ба 

технологияцои иттилоотии 

ташкилоти қарзии молиявк 

алоқаманд мусоидат менамоянд, 

тацти мониторинг ва назорат қарор 

медицад.  

МКВ цисоботи ражсати ташкилоти 

қарзиро оиди мониторинги аз 

тарафи ташкилоти қарзии молиявк 

ва кормандони он риоя карда 

шудани сижсати идоракунии хавфцои 

технологияцои иттилоотк, барраск 

менамояд. 

Дар асоси натищацои баррасии 

цисобот пайнавишт / қарори МКВ 

тартиб дода мешавад. 

2.20 МКВ тацияи сижсати идоракунии хавфцои 

бехатарии иттилоотиро таъмин намуда, аз 

тарафи ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он риоя гардидани сижсати 

идоракунии хавфцои бехатарии 

иттилоотиро тацти мониторинг ва назорат 

қарор медицад. 

МКВ   - МКВ пешакк лоицаи сижсати 

идоракунии хавфцои бехатарии 

иттилоотиро барраск менамояд.  

Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати идоракунии хавфцои 

бехатарии иттилоотк пайнавишт / 

қарори МКВ тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

  - МКВ аз ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк ва дар цолати вущуд 

доштани он, аз сохтори аудити 

дохилк маълумотро гирифта, 

самарабахшии тартиб ва 

равандцоеро, ки ба самаранокии 

ошкоркунк, андозагирк, мониторинг 

ва назорат аз болои хавфцои бо 

бехатарии иттилооти ташкилоти 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



қарзии молиявк алоқаманд мусоидат 

менамоянд, тацти мониторинг ва 

назорат қарор медицад.  

МКВ цисоботи ражсати ташкилоти 

қарзиро оиди мониторинги аз 

тарафи ташкилоти қарзии молиявк 

ва кормандони он риоя гардидани 

сижсати идоракунии хавфцои 

бехатарии иттилоотк, барраск 

менамояд.  

Дар асоси натищацои баррасии 

цисобот пайнавишт / қарори МКВ 

тартиб дода мешавад. 

2.21 МКВ тацияи сижсати идоракунии хавфи 

комплаенсро (мувофиқаро) таъмин намуда, 

аз тарафи ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он риоя гардидани сижсати 

идоракунии хавфи комплаенсро 

(мувофиқаро), тацти мониторинг ва назорат 

қарор медицад.  

МКВ   - МКВ баррасии пешакии лоицаи 

сижсати идоракунии хавфи 

комплаенсро (мувофиқаро) 

мегузаронад.  

Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати хавфи комплаенс 

(мувофиқа) пайнавишт / қарори МКВ 

тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

  - МКВ мониторинг ва омода 

намудани тавсияцоро оиди 

самаранокии аз тарафи ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк ищро 

гардидани сижсати идоракунии 

хавфи комплаенсро (мувофиқаро) 

амалк мегардонад. 

Дар асоси натищацои мониторинг 

пайнавишт / қарори МКВ тартиб 

дода мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

  - МКВ пешакк лоицаи барномаи / 

нақша оиди комплаенсро 

(мувофиқаро) барраск менамояд.  

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

царсола 



Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи барномаи / нақша оиди 

комплаенс (мувофиқа) пайнавишт / 

қарори МКВ тартиб дода мешавад. 

  - МКВ баррасии пешакии лоицаи 

цущщати дохилиро, ки равиш ва 

тартиби муайян намудани 

вайронкуницои назаррасро (цодиса, 

амалижт) муқаррар мекунад, ки 

боиси ба мижн омадани хавфи 

комплаенс (мувофиқа) шуда 

метавонанд, мегузаронад. 

Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи цущщати дохилк пайнавишт / 

қарори МКВ тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

2.22 МКВ тацияи тартиби баррасии мурощиатцои 

муштарижнро, ки дар щаражни 

хизматрасонии бонкк ба амал омадаанд, 

таъмин намуда, фаъолияти Ражсатро 

нисбати баррасии мурощиатцои муштарижн, 

ки дар щаражни хизматрасонии бонкк ба 

амал омадаанд, тацти мониторинг қарор 

медицад.  

МКВ   - МКВ пешакк лоицаи тартиби 

баррасии мурощиатцои 

муштарижнро, ки дар щаражни 

хизматрасонии бонкк ба амал 

омадаанд, барраск менамояд. 

Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи цущщати дохилк пайнавишт / 

қарори МКВ тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

  - дар асоси натищацои мониторинг, 

МКВ тавсияцои дахлдорро нисбати 

такмили фаъолияти ташкилоти 

қарзии молиявк дар доираи 

баррасии мурощиатцои муштарижн, 

ки дар щаражни хизматрасонии бонкк 

ба амал омадаанд, ба шӯрои нозирон 

пешницод менамояд. 

Дар асоси натищацои мониторинг 

пайнавишт / қарори МКВ тартиб 

дода мешавад. 

Пайнавишт/ 

қарори МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

як сол 



2.23 МКВ тацияи сижсати назорати дохилиро 

таъмин намуда, самаранокии ищрои сижсати 

назорати дохилиро аз тарафи ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк бацо мегузорад.  

МКВ   а) МКВ пешакк лоицаи сижсати 

назорати дохилии ташкилоти 

қарзиро барраск менамояд. 

Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати назорати дохилк 

пайнавишт / қарори МКВ тартиб 

дода мешавад. 

Пайнавишт/ 

қарори МКВ 

- 

  б) МКВ давра ба давра мониторинг 

гузаронида тавсияцоро оиди 

самаранокии аз щониби ражсат ищро 

намудани сижсати назорати 

дохилиро бо мақсади нигоцдории 

низоми назорати дохилии 

самарабахш, ки эътимоди шӯрои 

нозиронро дар самтцои зерин 

таъмин менамояд, омода менамояд:  

  - таъмини суботи молиявк ва 

идоракунии хавфцо; 

  - мувофиқати фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк ба 

қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон; 

  - цисоботи молиявк, танзимк ва 

идоракунк;  

  - риояи сижсатцо, дастурамал ва 

тартиботи дохилк;  

  - самаранокии амалижтцои бонкк;  

нигоцдории дороицо;  

амнияти иттилоотк. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

2.24 МКВ тацияи цущщати дохилиеро таъмин 

менамояд, ки тартиботро барои ба таври 

махфк додани маълумот оиди 

вайронкуницои бо фаъолияти ташкилоти 

қарзии молиявк алоқаманд аз тарафи 

МКВ   - МКВ пешакк лоицаи цущщати 

дохилиро, ки тартиби ба таври 

махфк додани маълумотро аз тарафи 

кормандони ташкилоти қарзии 

молиявк оиди вайронкуницои ба 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 



кормандони ташкилоти қарзии молиявк 

муайян намуда, ба бацогузории 

самарабахшии ин гуна тартибот мусоидат 

менамояд.  

фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк алоқамандро муайян 

мекунад, барраск менамояд. 

Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи цущщати дохилк пайнавишт / 

қарори МКВ тартиб дода мешавад. 

  - МКВ мониторинги самаранокии 

тартиби ба таври махфк 

маълумотдиции кормандони 

ташкилоти қарзиро дар хусуси 

вайронкуницо, ки ба фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк 

вобастагк доранд, мегузаронад ва 

самаранокии онро бацогузорк 

мекунад. 

Дар асоси натищацои мониторинг ба 

шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк маълумотнома бо замимаи 

тавсияцо омода менамояд. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

як сол 

2.25  МКВ тацияи сижсати аудити дохилк, 

низомнома оиди сохтори аудити дохилк, 

нақшаи солонаи аудити дохилиро бо 

назардошти талаботе, ки дар боби 15 

замимаи мазкур ба Дастурамал муқаррар 

гардидааст, кодекси рафтори аудитори 

дохилк ва аз тарафи ташкилоти қарзии 

молиявк ва кормандони он риоя гардидани 

сижсати аудити дохилиро таъмин менамояд. 

МКВ   а) МКВ пешакк лоицаи сижсати 

аудити дохилк ва кодекси рафтори 

аудитори дохилиро барраск 

мекунад. 

Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати аудити дохилк ва 

кодекси рафтори аудитори дохилк 

пайнавишт / қарори МКВ тартиб 

дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

  б) МКВ пешакк лоицаи низомнома 

оиди сохтори аудити дохилиро 

барраск мекунад. 

Дар мавриди баррасии лоицаи 

низомномаи воциди сохтории аудити 

дохилк ва муайян кардани шумораи 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 



кормандони воциди сохтории аудити 

дохилк, МКВ омилцои зеринро ба 

инобат мегирад, лекин бо онцо 

мацдуд намешавад: 

  - дурнамои ташкилоти қарзии 

молиявк ва намудцои фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - цащм, хусусият ва мураккабии 

фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк; 

  - сохтори ташкилотии ташкилоти 

қарзии молиявк;  

  - сатц ва намуди хавфцои хоси 

фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк. 

Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи низомномаи воциди 

сохтории аудити дохилк ва муайян 

намудани шумораи кормандони 

воциди сохтории аудити дохилк 

пайнавишт / қарори МКВ тартиб 

дода мешавад. 

  в) дар мавриди баррасии лоицаи 

бущети ташкилоти қарзии молиявк, 

МКВ кифоягии захирацои воциди 

сохтории аудити дохилиро таъмин 

менамояд. 

Дар асоси натищацои баррасии бущет 

пайнавишт / қарори МКВ тартиб 

дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На дертар аз 31 

декабри соли 

пеш аз соле, ки 

дар дурнамо 

фаро гирифта 

мешавад;  

  г) дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи нақшаи солонаи аудити 

дохилк пайнавишт / қарори МКВ 

тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

цар сол 



  д) МКВ сижсати кадрии ташкилоти 

қарзиро дастури амал қарор дода, 

тавсияцоро оиди таъин кардани (аз 

нав таъин ва аз вазифа озод кардан) 

роцбар ва кормандони воциди 

сохтории аудити дохилиро тация 

намуда, тавсияцоро ба шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк равон мекунад.  

  - 

  е) МКВ пешакк лоицацои цущщатцои 

дохилиеро, ки бо мақсади таъмини 

татбиқи сижсати аудити дохилк бо 

назардошти талаботи дар боби 15 

замимаи мазкур ба Дастурамали 

муқаррар гардида тация шудаанд, 

барраск менамояд.  

Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи цущщати дохилк пайнавишт / 

қарори МКВ тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

  ж) МКВ, бо назардошти сижсати 

кадрии ташкилоти қарзии молиявк, 

аз он щумла тартиби пардохти маош 

ва бацогузории самараннокии 

кормандони воциди сохтории аудити 

дохилк, оиди цавасмандкунк ва 

мукофотонидани кормандоне, ки 

вазифаи аудити дохилиро ищро 

мекунанд, аз щумла роцбари воциди 

сохтории аудити дохилк тавсияцоро 

тация намуда, ба шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк 

пешницод менамояд; 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

  ж) МКВ самаранокии раванди 

цамкорк цамозангсозии фаъолияти 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

 На камтар аз 1 

маротиба дар 



воциди сохтории аудити дохилиро бо 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

оиди масъалацои аудити дохилк ва 

берунаро тацти мониторинг ва 

назорат қарор медицад.  

Дар асоси натищацои мониторинг, 

маълумоти мувофиқро ба шӯрои 

нозирон пешницод менамояд; 

шаш моц  

  з) МКВ пешакк цисобот (цисоботи 

мухтасар) оиди натищаи аудити 

дохилиро барраск мекунад.  

Аз рӯи натищаи барраск тавсияцоро 

ба шӯрои нозирон омода мекунад.  

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

2.26  МКВ щорк намудани тартиб, стандарт ва 

принсипцои аудити дохилиро дар 

ташкилотцои фаръии ташкилоти қарзии 

молиявк таъмин менамояд.  

МКВ   а) МКВ ба ташкилотцои фаръии 

ташкилоти қарзии молиявк оиди 

ищрои амалцои зерин супориш 

медицад:  

  - тацияи тартиб, стандарт ва 

принсипцои аудити дохилк дар 

ташкилотцои фаръии ташкилоти 

қарзии молиявк, ки дар асоси 

стандарт ва принсипцои аудити 

дохилии ташкилоти қарзии молиявк 

тация шудаанд; 

  - таъмини на камтар аз 1 маротиба 

дар як сол пешницод шудани цисобот 

оиди фаъолияти воциди сохтории 

аудити дохилии ташкилотцои фарък 

ба воциди сохтории аудити дохилии 

ташкилоти қарзии молиявк. 

Дар асоси натищаи ищрои он 

супоришцо, пайнавишт / қарор 

тартиб дода мешавад; 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

  б) МКВ оиди вущуд доштани зерин Пайнавишт / На камтар аз 1 



дар ташкилотцои фарък санщиш 

мегузаронад:  

  - воциди сохтории аудити дохилк 

(мувофиқи цащм, хусусият ва сатци 

мураккабии фаъолияти ташкилоти 

фарък) дар ташкилотцои фарък; 

  - цущщатцои дохилк оиди 

масъалацои гузаронидани аудити 

дохилк (сижсат, тартиб, раванд) ва 

мувофиқати онцо ба стандартцо ва 

принсипцои ташкилоти қарзии 

модарк. 

Дар асоси натищацои санщиш, МКВ 

тацияи маълумоти дахлдорро барои 

Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк таъмин менамояд, ва 

пайнавишт / қарори МКВ тартиб 

дода мешавад. 

қарори МКВ маротиба дар 

як сол 

2.27 МКВ тацияи сижсати / тартиботи щалб 

намудани аудити берунаро таъмин 

менамояд. 

МКВ   а) МКВ пешакк лоицаи сижсати 

(тартибот) щалбкунии аудити 

берунаро барраск менамояд. 

Дар асоси натищацои баррасии 

лоицаи сижсати (тартиботи) 

щалбкунии аудити беруна, 

пайнавишт / қарори МКВ тартиб 

дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

  б) МКВ, дар асоси сижсати 

(тартиботи) щалбкунии аудити 

беруна, ба шӯрои нозирон оиди 

таъинот, таъиноти такрорк ва барцам 

додани хизматрасонии аудитори 

беруна тавсия пешницод намуда, 

бацодицк ва тацлили шартцои 

шартномаи аудитори берунаро 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 



таъмин менамояд. 

Дар асоси натищаи амалцо 

пайнавишт / қарори МКВ тартиб 

дода мешавад. 

  в) МКВ цамоцангсозк ва назорати 

раванди солонаи аудити берунаи 

цатмии цисоботи молиявиро 

тавассути амалцои зерин таъмин 

менамояд: 

  - ташкили корцо барои омода 

намудани ташкилоти қарзии 

молиявк ба гузаронидани раванди 

аудити цатмии цисоботцои молиявк;  

  - муцокимаи масъалацои, дар рафти 

гузаронидани аудити берунаи цатмк 

ба амал оянда (махсусан, оиди цама 

гуна камбудицои дар низоми 

назорати дохилк ошкор шуда, ки бо 

цисоботи молиявк алоқаманданд) бо 

аудитори беруна; 

  - муцокимаи хулосацои хаттии 

аудитори беруна.  

Дар асоси натищацои амалцои дар 

боло зикршуда маълумотнома оиди 

натищацои назорат ва пайнавишт / 

қарори МКВ тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

2.28  МКВ щорк кардани низоми иттилооти 

идоракунк ва мувофиқати онро ба вазъи 

щории бозор ва иқтисод, профили хавфцо, 

намуд ва сатци мураккабии фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк таъмин 

менамояд. 

МКВ   - МКВ пешакк лоицаи тартиби ба 

шӯрои нозирон пешницод намудани 

иттилооти идоракуниро оиди 

фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк ва ташкилотцои зертобеъи 

он, барраск менамояд. 

Дар асоси натищацои баррасии лоица 

пайнавишт / қарори МКВ тартиб 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 



дода мешавад. 

  - МКВ мувофиқати низоми 

иттилоотии идоракуниро ба вазъи 

щории бозор ва иқтисод, профили 

хавфцо, намуд ва сатци мураккабии 

фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк, бацо медицад. 

Дар асоси натищаи бацодицк, 

маълумотномаи дахлдор барои 

Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк ва пайнавишт / қарори МКВ 

тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

як сол 

2.29  МКВ тацияи тартиби ба маълумоти 

кормандони роцбарикунанда ва цайати 

кормандони он расонидани дурнамо, сижсат 

ва цущщатцои дохилии дигаро таъмин 

намуда, риояи талаботи онцоро аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва кормандони 

он тацти назорат қарор медицад.  

МКВ   - МКВ пешакк лоицаи тартиби ба 

маълумоти кормандони 

роцбарикунанда ва цайати 

кормандони ташкилоти қарзии 

молиявк расонидани дурнамо, сижсат 

ва цущщатцои дигари дохилии 

ташкилоти қарзиро, пас аз тасдиқ 

ва/ж вориди намудани тағйиру 

иловацо, бо назардошти соцаи кории 

онцо бо мақсади ищрои самарабахши 

вазифацои онцо, барраск менамояд; 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

- 

  - МКВ аз ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк, ва дар цолати вущуд 

доштан, аз воциди сохтории аудити 

дохилк, маълумотро дастрас намуда, 

аз тарафи ташкилоти қарзии 

молиявк ва кормандони он риоя 

намудани талаботи тартиби ба 

маълумоти кормандони 

роцбарикунанда ва цайати 

кормандон расонидани дурнамо, 

сижсатцо, ва цущщатцои дигари 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



дохилии ташкилоти қарзиро тацти 

мониторинг қарор медицад. 

Дар асоси натищацои мониторинг 

маълумотнома барои Шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк ва пайнавишт / қарори МКВ 

тартиб дода мешавад. 

2.30  МКВ мукаммалк, сацецк ва саривақтии тация 

ва пешницоди цисоботи танзимиро тацти 

мониторинг ва назорат қарор медицад. 

МКВ МКВ аз ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк ва дар цолати вущуд 

доштани он, аз воциди аудити 

дохилк, маълумотро гирифта, 

мукаммалк, сацецк ва саривақтии 

тация ва пешницоди цисоботи 

танзимиро тацти мониторинг ва 

назорат қарор медицад.  

Дар асоси натищацои мониторинг ва 

назорат маълумотномаи дахлдор 

барои шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк ва пайнавишт / 

қарори МКВ тартиб дода мешавад. 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

2.31  МКВ мувофиқати сижсат ва цущщатцои 

дигари дохилии ташкилоти қарзиро ба 

дурнамо, вазъи щории бозор ва иқтисод, 

профили хавфцо ва талаботи қонунгузории 

Ҷумцурии Тощикистон, тацти мониторинг 

қарор дода, бацогузории онро таъмин 

менамояд. 

МКВ МКВ вазъи щории бозор ва иқтисод, 

профили хавфцои ташкилоти қарзии 

молиявк, тағйирот ба қонунгузории 

Ҷумцурии Тощикистонро тацлил 

менамояд.  

МКВ сижсат ва цущщатцои дигари 

дохилии ташкилоти қарзиро, дар 

доираи мувофиқатии онцо ба 

дурнамо, вазъи щории бозор ва 

иқтисод, профили хавфцо ва 

талаботи қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон бацогузорк менамояд.  

Аз рӯи натищаи тацлил ва бацогузорк 

маълумотномаи дахлдор барои 

Пайнавишт / 

қарори МКВ 

 На камтар аз 1 

маротиба дар 

шаш моц  



шӯрои нозирон ва пайнавишт / 

қарори МКВ тартиб дода мешавад. 

 Р/т Талабот 

Рӯйхати шахсони 

масъул ва 

иштирокчижни 

татбиқи талабот  

Тартиби татбиқи талабот  

Шакли 

татбиқи 

талабот  

Мӯцлати 

татбиқи 

талабот  

1 2 3 4 5 6 

3. Ражсат 

3.1 Ражсати ташкилоти қарзии молиявк лоицаи 

сохтори ташкилотии ташкилоти қарзиро 

тация менамояд, ки он ба талаботи зерин 

(лекин бо онцо мацдуд нашуда) щавоб 

медицад:  

  - тақсимоти муайян ва дақиқи вазифацо ва 

тобеъият; 

  - щаражни самарабахши назорат ва бозраск 

аз тарафи Шӯрои нозирон ва МКВ, аз щумла 

бо назардошти низомцои идоракунии 

хавфцо, назорати дохилк, мувофиқа ва 

аудити дохилк; 

  - назорати мустақими цадафнок аз болои 

цама щанбацои фаъолияти ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - пешгирии бархӯрди манфиатцо.  

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар доираи тацияи лоицаи сохтори 

ташкилии ташкилоти қарзии 

молиявк, Ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк вазъи щории бозор ва 

иқтисод, профили хавфцо, иқтидори 

молиявк, цащм, сохтор, хусусият ва 

сатци мураккабии фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

талаботи Дастурамали мазкурро ба 

инобат мегирад.  

Дар асоси натищацои тация, ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк лоицаи 

сохтори ташкилии ташкилоти 

қарзиро ба МКВ барои барраск ва 

пешницоди тавсияцо пешницод 

менамояд. 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицаи 

сохтори 

ташкилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

3.2   Ражсати ташкилоти қарзии молиявк лоицаи 

дурнамои ташкилоти қарзиро тация 

менамояд, ки зеринро дарбар мегирад, 

лекин бо онцо мацдуд намешавад: 

  а) мақсад ва самтцои асосии фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк дар давраи 

банақшагирифташуда; 

  б) мақсадцои (нақшацои) ташкилоти 

қарзии молиявк нисбати афзоиш ж коциши 

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар асоси натищацои тация, ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк лоицаи 

дурнамои МКВ-ро барои барраск ва 

додани тавсияцо ба шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк 

пешницод менамояд. 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицаи 

дурнамо  

На дертар аз 

санаи 1 

октябри соли 

пеш аз соле, ки 

дар дурнамо 

фаро гирифта 

мешавад.  



дороицои ташкилоти қарзии молиявк дар 

давраи банақшагирифташуда;  

   в) модели тищоратк ва циссаи бозори 

ташкилоти қарзии молиявк, аз щумла 

муайян намудани бахшцои иқтисод, бозор, 

қаламрав ва минтақацо, ки дар онцо 

ташкилоти қарзии молиявк нияти равнақи 

фаъолияти худро дорад; 

  г) дурнамои маблағгузорк, ки самаранокии 

гуногунрангии дороицои худк, саршашмацои 

сармоягузорк, муцлатцои пардохт бо 

назардошти робита байни вазъи бозор ва 

имкониятцои дастраск ба саршашмацои 

гуногунро (саршашмацои маблағгузорк, 

сохтор ва тағйиржбии онцо) таъмин 

менамояд; 

  д) намудцои сармоягузорк, сохтори онцо ва 

тағйироти банақшагирифташуда, аз щумла 

дар доираи щорк намудан ва инкишоф 

бахшидан ба мацсулот ва хизматрасоницои 

нав бо назардошти андозагирии хавфцо ва 

равандцо бо щорк намудан ва вусъат 

бахшидани онцо алоқаманд, иншунин 

бацодиции имкониятцои щории ташкилоти 

қарзии молиявк оиди щорк намудан ва 

вусъат бахшидан ба шунин мацсулотцо; 

  е) дурнамои идоракунии хавфцо, ки аз 

щумла сатци щоизи хавфцо ва параметрцои 

(цам миқдорк ва цам сифатк) андозагирии 

онро муайян мекунанд; 

  ж) мақсади ташкилоти қарзии молиявк 

оиди тағйир додани сатци сармоя бо 

назардошти сатци щоизи хавфцо ва дурнамои 

рушди ташкилоти қарзии молиявк; 



  ж) мақсади (нақшацои) ташкилоти қарзии 

молиявк оиди сармоягузорк ба 

ташкилотцои фарък ва рушди минбаъдаи 

онцо; 

  з) дурнамои рушди технологияцои 

иттилоотк, ки аз щумла зеринро дарбар 

мегирад: 

  - мавқеъ ва нақши технологияцои 

иттилоотк дар фаъолияти ташкилоти 

қарзии молиявк;  

  - тасвири вазъи щории технологияцои 

иттилоотк, стандартцои соцавк ва самтцои 

рушди технологияцои иттилоотк; 

  - муайян намудани вазъи мақсадноки 

низомцои иттилоотк дар мувофиқа бо 

мақсадцои стратегии фаъолият (талабот ба 

низомцои иттилоотк аз нуқтаи назари 

дурнамои ташкилоти қарзии молиявк); 

  - самтцои фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк, ки автоматонк шуданро талаб 

менамоянд, ва пайдарцамии автоматонк; 

  - тацлили тафовут байни вазъи 

пешбинишуда ва воқеии технологияцои 

иттилоотк; 

  - принсипцо ва самтцои асосии рушди 

технологияцои иттилоотк, самтцои асосии 

такмил бахшидани равандцои идоракунии 

технологияцои иттилоотк ва сохторцои он; 

номгӯи лоицацо оиди рушди технологияцои 

иттилоотк; 

  - бущети барои ищрои дурнамои рушди 

технологияцои иттилоотк зарур; 

бацогузории сифат ва нишондицандацои 

цадафноки фаъолияти технологияцои 



иттилоотк; 

  - хавфцои эцтимолк ва роццои 

алтернативии рушди технологияцои 

иттилоотк; 

тавсияцо оиди идоракунии татбиқи нақшаи 

рушди стратегии технологияцои иттилоотк; 

  и) роццои алтернативии рушди стратегии 

фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк 

(манфк, мусбк ва роци имконпазиртарини 

инкишофи вазъият) 

3.3  Ражсати ташкилоти қарзии молиявк усули 

ошкоркунк ва цисоб намудани сатци щоизи 

хавфцои ташкилоти қарзиро тация 

менамояд, ки он инцоро пешбинк намуда, 

вале бо онцо мацдуд намешавад: 

  - тартиби андозагирк ва ошкор намудани 

параметрцои миқдорк ва сифатк, ки тасвири 

сатци щоизи хавфцои ташкилоти қарзиро 

муайян менамоянд; 

  - иттилоот ва мавод, усул ва воситацое, ки 

барои цисоб ва андозагирии сатци щоизи   

хавфи бонкк истифода бурда мешаванд ; 

  - шахсон / воцидцои зертобеъи ташкилоти 

қарзии молиявк, ки дар цисоб ва 

андозагирии сатци щоизи хавфи бонкк 

иштирок намуда вазифадор мебошанд; 

  - муцлати цисоб ва муайян намудани сатци 

щоизи хавфи бонкк;  

  - тартибот ва шахсон/ воцидцои сохтории 

ташкилоти қарзии молиявк, ки барои 

назорат ва мониторинги сатци щоизи хавфи 

бонкк вазифадор карда шудаанд; 

 - шарт ва асосцое, ки ислоцоти сатци щоизи 

хавфи бонкиро талаб мекунанд. 

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

  а) Дар асоси натищацои тацияи 

лоица, ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк усули ошкоркунк ва 

андозагирии сатци щоизи хавфи 

бонкиро ба МКВ барои барраск ва 

тацияи тавсияцо барои шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, пешницод менамояд; 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоица  

- 

  б) Ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк шорабиницоро оиди 

ошкоркунии (цисобкунии) сатци 

щоизи хавфи бонкк амалк 

мегардонад. 

Ҳангоми ошкоркунии (цисобкунк) 

сатци щоизи хавфи ташкилоти 

қарзии молиявк, Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк цамаи хавфцои 

хосро, аз щумла хавфи амалижтцои 

ғайритавозуниро ба инобат мегирад. 

Дар асоси натищацои ошкоркунии 

(цисобкунии) сатци щоизи хавфи 

бонкк, ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк бацогузории мувофиқати 

сатци щоизи хавфцоро ба цащм, 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

цисобот  

На дертар аз 1 

октябри соли 

пеш аз соле, ки 

дар дурнамо 

фаро гирифта 

мешавад.  



хусусият ва сатци мураккабии 

фаъолияти тищоратии ташкилоти 

қарзии молиявк, тавассути баррасии 

бацогузории натищацои молиявк ва 

ғайримолиявии цама гуна хавфцои 

хоси ташкилоти қарзии молиявк, аз 

щумла ба воситацои зерин, 

мегузаронад:  

  - натищацои тацлили миқдорк; 

  - тацлили цассосият ва стресс-

тестинг; 

  - омӯзиши тащрибаи таърихк; 

муқаррар намудани цудудцои 

инфиродк ба намудцои алоцидаи 

хавфцо бо мақсади дар оянда муайян 

намудани цадди ницоии сатци 

мащмӯии хавф, ки ташкилоти қарзии 

молиявк барои қабули он омода аст. 

  Ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

цисоботро тация менамояд, ки 

маълумоти зеринро дарбар мегирад:  

  - натищацои ошкоркунк ва цисоби 

сатци щоизи хавфцо ва муқоисаи он 

бо сатци щории хавфи ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - сатци сармоя, ки бояд дар цолати 

зарар аз тарафи ташкилоти қарзии 

молиявк нигоц дошта шавад ва аз 

андозаи хавф вобастагк дорад; 

  - шорацои банақшагирифташуда, ки 

метавонанд аз тарафи Ражсат барои 

барқарор намудани сармоя дар 

цолати зарар, амалк карда шаванд; 

  - натищацои бацогузории сатци 



щоизи хавфцо оиди мувофиқа ба 

цащм, хусусият ва сатци мураккабии 

фаъолияти тищоратии ташкилоти 

қарзии молиявк. 

Ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

ба МКВ цисоботро барои барраск ва 

тацияи тавсияцо барои шӯрои 

нозирон, пешницод менамояд. 

3.4  Ражсати ташкилоти қарзии молиявк ищрои 

дурнамои ташкилоти қарзиро таъмин 

менамояд.  

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

цисоботи татбиқи дурнаморо тация 

намуда, барои барраск ва додани 

тавсия барои шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк, ба МКВ 

пешницод менамояд.  

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

цисобот  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

шаш моц  

3.5 Ражсати ташкилоти қарзии молиявк бущетро 

ташаккул дода, ищроиши онро тацти 

мониторинг қарор медицад. 

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

  - ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк лоицаи бущетро бо 

назардошти муцити щорк ва ояндаи 

рақобати иқтисодк ва заминаи 

меъжрк ва цуқуқк тация менамояд. 

Дар асоси натищацои тацияи лоица, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

бущетро барои барраск ва додани 

тавсия барои шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк, ба МКВ 

пешницод менамояд; 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоица бущет 

то санаи 31 

октябри соли 

пеш аз соле, ки 

дар бущет фаро 

гирифта 

шудааст 

  - ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк маълумотро оиди ищрои 

бущет ба таври цармоца дастрас 

менамояд. Дар цолати пайдоиши 

зарурият, ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк ташаббуси ворид намудани 

тағйирот ба бущетро ифтитоц 

менамояд. 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

цисобот  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



Ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

цисобот оиди ищрои бущетро барои 

барраск ва додани тавсия барои 

шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ба МКВ пешницод 

менамояд. 

3.6 Ражсати ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

кадрии ташкилоти қарзиро тация намуда, 

мувофиқати онро ба дурнамо, сохтори 

ташкилк, профили хавфцои ташкилоти 

қарзии молиявк, натищацои дастрас ва 

қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон тацти 

мониторинг қарор медицад. 

  Сижсати кадрк стандарт, шартцо ва 

механизмцоро барои щалби кормандони 

салоциятноки роцбарикунандаро ба 

фаъолияти бонкк муқаррар намуда, зеринро 

таъмин менамояд: 

  - вущуд доштани цайати кормандон, ки 

дорои тащриба, салоцият ва эътибори хуби 

касбк ва қобилияти идоракунии равандцо ва 

хавфцои ба фаъолияти бонкк алоқаманд 

мебошанд; 

  - нигоц доштани миқдори кифояи захирацо 

ва бущет барои амалк намудани вазифа ва 

уцдадорицо онцо; 

  - пешгирии бархӯрди манфиатцо дар рафти 

ищрои вазифа ва уцдадорицо; 

  - цадди имкон коциш додани хавфи 

«корманди калидк»;  

  - тартиби пардохти музди мецнати 

кормандон, аз щумла тартиби пардохти 

мукофотпулк ва намудцои дигари 

цавасмандкунии моддк;  

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

  - дар натищаи тация, ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк лоицаи 

сижсати кадриро барои барраск ва 

пешницоди тавсияцо барои шӯрои 

нозирон, ба МКВ пешницод 

менамояд; 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицаи 

сижсати 

кадрк  

- 

  - ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк мувофиқати лоицаи сижсати 

кадриро ба дурнамо, сохтори 

ташкилк, профили хавфцои 

ташкилоти қарзии молиявк, 

натищацои бадастомада ва талаботи 

қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон, тацти мониторинг қарор 

дода, аз тарафи ташкилоти қарзии 

молиявк ва кормандони он риоя 

гардидани сижсати кадриро тацти 

мониторинг ва назорат мегузорад. 

Дар асоси натищацои мониторинг, 

Ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

онро барои додани тавсияцо барои 

шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ба МКВ пешницод 

менамояд. 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

цисобот  

 На камтар аз 1 

маротиба дар 

шаш моц  



  - гузаронидани бацогузории самаранокии 

фаъолияти кормандони ташкилоти қарзии 

молиявк. 

3.7 Ражсати ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

цисобдориро тация намуда, риояи сижсати 

цисобдориро аз тарафи ташкилоти қарзии 

молиявк ва кормандони он тацти 

мониторинг қарор медицад. 

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

  - дар асоси натищацои тацияи 

лоицаи цущщат, ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк сижсати цисобдории 

ташкилоти қарзиро барои барраск 

ва тацияи тавсияцо барои шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ба МКВ пешницод 

менамояд.  

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицаи 

сижсати 

бацисобгирк  

- 

  - дар асоси натищацои мониторинг, 

Ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

цисоботро оиди аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он риоя намудани 

сижсати цисобдории ташкилоти 

қарзии молиявк тация намуда, онро 

барои барраск ва додани тавсия 

барои шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк, ба МКВ пешницод 

менамояд. 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

цисобот  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

3.8 Ражсати ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

тарифиро тация намуда, аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва кормандони 

он риоя намудани сижсати тарифиро тацти 

мониторинг қарор медицад. 

  Сижсати тарифк аз щузъцои зерин иборат 

буда, бо онцо мацдуд намешавад: 

  - мақсад ва вазифаи сижсати тарифк дар 

доираи амалижтцои ташкилоти қарзии 

молиявк бо дороицо ва уцдадорицо бо 

назардошти вазни хоси хавфцо; 

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

  - дар асоси натищацои тация, ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк лоицаи 

сижсати тарифиро барои барраск ва 

тацияи тавсияцо барои шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ба МКВ пешницод мекунад; 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицаи 

сижсати 

тарифк   

- 

  - дар асоси натищацои мониторинг, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

Қарори 

Ражсати 

На камтар аз 1 

маротиба дар 



  - тартиб ва усули гузаронидани тацлили 

бозории талабот ва арзиши 

хизматрасоницои бонкк; 

  - тартиб ва усули ташаккули сохтори 

меъжри фоизцои қарз ва тарифцо ва ифшои 

щузъцои таркибии меъжри фоизк ва 

тарифцои цама намудцои хизматрасоницои 

бонкк; 

  - цудудцои цадди ақалл ва ницоии меъжрцои 

фоизк ва тарифцо, иншунин талабот нисбати 

тартиби тасдиқи онцо бо назардошти 

талаботи қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон ва талабот оиди истифода ва 

навсозии мунтазами онцо; 

  - критерияцои интихоби усул барои муайян 

намудани арзиши хизматрасоницои бонкк, 

иншунин талабот нисбати усулцое, ки дар 

бацогузории хусусият ва сатци мураккабии 

фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк ва 

хавфцои хоси ташкилоти қарзии молиявк 

асос мегиранд; 

  - иштирокшижни раванди нархгузорк ва 

тартиби цамкорк ва мубодилаи иттилоот 

байни онцо; 

  - тартиб ва усули огоции саривақти 

муштарижни  ташкилоти қарзии молиявк 

оиди шартцои пешницоди хизматрасонии 

бонкк бо назардошти талаботи 

қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон, аз 

щумла оиди тағйироти онцо.  

цисоботро оиди аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он риоя гардидани 

сижсати тарифк тация намуда, барои 

барраск ва тацияи тавсияцо барои 

шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ба МКВ равон мекунад. 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

цисобот  

семоца 

3.9 Ражсати ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

қарзиро бо назардошти талаботи дар боби 4 

замимаи мазкур ба Дастурамал муқаррар 

гардида тация намуда, аз тарафи ташкилоти 

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

  - дар асоси натищацои тацияи лоица, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

сижсати қарзии ташкилоти қарзиро 

барои барраск ва тацияи тавсияцо 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

- 



қарзии молиявк ва кормандони он риоя 

намудани ин сижсатро тацти мониторинг 

қарор медицад.  

барои шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк, ба МКВ пешницод 

менамояд; 

молиявк бо 

замимаи 

лоицаи 

сижсат 

  - бо мақсади татбиқи сижсати қарзк, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

тация ва щорк намудани цущщатцои 

дохилии ташкилоти қарзиро, бо 

назардошти талаботи боби 4 

замимаи мазкур ба Дастурамал 

таъмин менамояд; 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицацои 

цущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  - ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк аз тарафи ташкилоти 

қарзии молиявк ва кормандони он 

риоя гардидани сижсати қарзиро 

тацти мониторинг қарор дода, 

мониторинг ва тацлили сифати 

сандуқи қарзиро амалк мегардонад.  

Дар асоси натищацои мониторинг, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

цисоботро оиди аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он риоя гардидани 

сижсати қарзк, иншунин цисоботро 

оиди вазъи сифати сандуқи қарзк, 

тация намуда,  барои барраск ва 

тацияи тавсияцо барои шӯрои 

нозирон, ба МКВ пешницод 

менамояд.  

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

цисобот  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



3.10  Ражсати ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

идоракунии хавфи пардохтпазириро бо 

назардошти талаботи боби 5 замимаи 

мазкури Дастурамал тация намуда, аз 

тарафи ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он риоя гардидани сижсати 

идоракунии хавфи пардохтпазириро тацти 

мониторинг қарор медицад. 

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

  - дар асоси натищацои тацияи лоица, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

сижсати идоракунии хавфи 

пардохтпазириро барои барраск ва 

тацияи тавсияцо барои шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ба МКВ пешницод 

менамояд; 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицаи 

сижсат 

- 

  - бо мақсади татбиқи сижсати 

идоракунии хавфи пардохтпазирии 

ташкилоти қарзии молиявк, ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк тация ва 

щорк намудани цущщатцои дохилии 

ташкилоти қарзиро, бо назардошти 

талаботи боби 5 замимаи мазкури 

Дастурамал таъмин менамояд; 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицацои 

цущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

 

 

  -  дар асоси натищацои мониторинг, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

цисоботро оиди аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он риоя гардидани 

сижсати идоракунии хавфи 

пардохтпазирк тартиб дода, барои 

барраск ва тацияи тавсияцо барои 

шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк ба МКВ пешницод мекунад. 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

цисобот  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

3.11  Ражсати ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

идоракунии хавфи бозориро бо назардоши 

талаботи боби 6 замимаи мазкури 

Дастурамал тация намуда, аз тарафи 

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

  - дар асоси натищацои тацияи лоица, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

сижсати идоракунии хавфи бозориро 

барои барраск ва тацияи тавсияцо 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

- 



ташкилоти қарзии молиявк ва кормандони 

он риоя гардидани сижсати идоракунии 

хавфи бозориро тацти мониторинг қарор 

медицад.  

барои шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк, ба МКВ пешницод 

менамояд;  

молиявк бо 

замимаи 

лоицаи 

сижсат 

  - бо мақсади татбиқи сижсати 

идоракунии хавфи бозорк, ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк тация ва 

щорк намудани цущщатцои дохилии 

ташкилоти қарзиро бо назардошти 

талаботи боби 6 замимаи мазкури 

Дастурамал таъмин менамояд; 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицацои 

цущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  - дар асоси натищацои мониторинг, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

цисоботро оиди аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он риоя гардидани 

сижсати идоракунии хавфи бозорк 

тартиб дода, барои барраск ва 

тацияи тавсияцо барои шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк ба МКВ пешницод 

менамояд. 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

цисобот  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

3.12  Ражсати ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

идоракунии сармояро бо назардошти 

талаботи боби 7 замимаи мазкури 

Дастурамал тация намуда, аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва кормандони 

он риоя гардидани сижсати идоракунии 

сармояро тацти мониторинг қарор медицад.  

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

  - дар асоси натищацои тацияи лоица, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

сижсати идоракунии сармояро барои 

барраск ва тацияи тавсияцо барои 

шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ба МКВ пешницод 

менамояд; 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицаи 

- 



сижсат  

  - бо мақсади татбиқи сижсати 

идоракунии сармоя, ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк тация ва 

щорк намудани цущщатцои дохилии 

ташкилоти қарзиро бо назардошти 

талаботи боби  7 замимаи мазкури 

Дастурамал таъмин менамояд;  

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицацои 

цущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  - дар асоси натищацои мониторинг, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

цисобот оиди аз тарафи ташкилоти 

қарзии молиявк ва кормандони он 

риоя гардидани сижсати идоракунии 

сармояро тартиб дода, барои 

барраск ва тацияи тавсияцо барои 

шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк ба МКВ пешницод мекунад. 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

цисобот  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

3.13   Ражсати ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

идоракунии даромаднокиро бо назардошти 

талаботи боби 8 замимаи мазкури 

Дастурамал тация намуда, аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва кормандони 

он риоя гардидани сижсати идоракунии 

даромаднокиро тацти мониторинг қарор 

медицад.  

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

  - дар асоси натищацои тацияи лоица, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

сижсати идоракунии даромаднокиро 

барои барраск ва тацияи тавсияцо 

барои шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк, ба МКВ пешницод 

менамояд; 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицаи 

сижсат 

- 

  - бо мақсади татбиқи сижсати 

идоракунии даромаднокк, ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк тация ва 

щорк намудани цущщатцои дохилии 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

- 



ташкилоти қарзиро бо назардошти 

талаботи боби 8 замимаи мазкури 

Дастурамал таъмин менамояд;  

молиявк бо 

замимаи 

лоицацои 

цущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

  - дар асоси натищацои мониторинг, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

цисобот оиди аз тарафи ташкилоти 

қарзии молиявк ва кормандони он 

риоя гардидани сижсати идоракунии 

даромаднокиро тартиб дода, барои 

барраск ва тацияи тавсияцо барои 

шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк ба МКВ пешницод мекунад. 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

цисобот  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

3.14  Ражсати ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

идоракунии хавфи амалижтиро бо 

назардошти талаботи боби 9 замимаи 

мазкури Дастурамал тация намуда, аз 

тарафи ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он риоя гардидани сижсати 

идоракунии хавфи амалижтиро тацти 

мониторинг қарор медицад.  

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

  - дар асоси натищацои тацияи лоица, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

сижсати идоракунии хавфи 

амалижтиро барои барраск ва тацияи 

тавсияцо барои шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк, ба МКВ 

пешницод менамояд; 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицаи 

сижсат 

- 

  - бо мақсади татбиқи сижсати 

идоракунии хавфи амалижтк, ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк тация ва 

щорк намудани цущщатцои дохилии 

ташкилоти қарзиро бо назардошти 

талаботи боби 9 замимаи мазкури 

Дастурамал таъмин менамояд; 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицацои 

цущщатцои 

дохилии 

- 



ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

  - дар асоси натищацои мониторинг, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

цисобот оиди аз тарафи ташкилоти 

қарзии молиявк ва кормандони он 

риоя гардидани сижсати идоракунии 

хавфи амалижтиро тартиб дода, 

барои барраск ва тацияи тавсияцо 

барои шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк ба МКВ пешницод 

мекунад. 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

цисобот  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

3.15 Ражсати ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

идоракунии бефосилагии фаъолиятро бо 

назардошти талаботи боби 10 замимаи 

мазкури Дастурамал тация намуда, аз 

тарафи ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он риоя гардидани сижсати 

идоракунии бефосилагии фаъолиятро тацти 

мониторинг қарор медицад.  

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

  - дар асоси натищацои тацияи лоица, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

сижсати идоракунии бефосилагии 

фаъолиятро барои барраск ва тацияи 

тавсияцо барои шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк, ба МКВ 

пешницод менамояд; 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицаи 

сижсат 

- 

  - бо мақсади татбиқи сижсати 

идоракунии бефосилагии фаъолият, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

тация ва щорк намудани цущщатцои 

дохилии ташкилоти қарзиро бо 

назардошти талаботи боби 10 

замимаи мазкури Дастурамал 

таъмин менамояд; 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицацои 

цущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  - дар асоси натищацои мониторинг, Қарори На камтар аз 1 



ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

цисобот оиди аз тарафи ташкилоти 

қарзии молиявк ва кормандони он 

риоя гардидани сижсати идоракунии 

бефосилагии фаъолиятро тартиб 

дода, барои барраск ва тацияи 

тавсияцо барои шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк ба МКВ 

пешницод мекунад. 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

цисобот  

маротиба дар 

як сол 

3.16 Ражсати ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

идоракунии хавфи технологияцои 

иттилоотиро бо назардошти талаботи боби 

11 замимаи мазкури Дастурамал тация 

намуда, аз тарафи ташкилоти қарзии 

молиявк ва кормандони он риоя гардидани 

сижсати идоракунии хавфи технологияцои 

иттилоотиро тацти мониторинг қарор 

медицад. 

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

  - дар асоси натищацои тацияи лоица, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

сижсати идоракунии хавфцои 

технологияцои иттилоотиро барои 

барраск ва тацияи тавсияцо барои 

шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ба МКВ пешницод 

менамояд; 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицаи 

сижсат 

- 

  - бо мақсади татбиқи сижсати 

идоракунии хавфи технологияцои 

иттилоотк, Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк тация ва щорк 

намудани цущщатцои дохилии 

ташкилоти қарзиро бо назардошти 

талаботи боби 11 замимаи мазкури 

Дастурамал таъмин намуда, иншунин 

кифоягии захирацоро барои 

идоракунии хавфцои технологияцои 

иттилоотк, дар мавриди тацияи 

бущети ташкилоти қарзии молиявк 

таъмин менамояд; 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицацои 

цущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  - дар асоси натищацои мониторинг, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

цисобот оиди аз тарафи ташкилоти 

қарзии молиявк ва кормандони он 

Қарори 

Ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



риоя гардидани сижсати идоракунии 

хавфцои технологияцои иттилоотиро 

тартиб дода, барои барраск ва 

тацияи тавсияцо барои шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк ба МКВ пешницод мекунад. 

молиявк бо 

замимаи 

цисобот  

3.17  Ражсати ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

идоракунии хавфи амнияти иттилоотиро бо 

назардошти талаботи боби 12 замимаи 

мазкури Дастурамал тация намуда, аз 

тарафи ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он риоя гардидани сижсати 

идоракунии хавфи амнияти иттилоотиро 

тацти мониторинг қарор медицад. 

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

  - дар асоси натищацои тацияи лоица, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

сижсати идоракунии хавфцои 

амнияти иттилоотиро барои барраск 

ва тацияи тавсияцо барои шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ба МКВ пешницод 

менамояд; 

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицаи 

сижсат 

- 

  - бо мақсади татбиқи сижсати 

идоракунии хавфи амнияти 

иттилоотк, Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк тация ва щорк 

намудани цущщатцои дохилии 

ташкилоти қарзиро бо назардошти 

талаботи боби 12 замимаи мазкури 

Дастурамал таъмин менамояд, 

иншунин кифоягии захирацоро барои 

идоракунии хавфцои амнияти 

иттилоотк цангоми ташаккули 

бущети ташкилоти қарзии молиявк 

таъмин менамояд; 

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицацои 

цущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  - дар асоси натищацои мониторинг, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

цисобот оиди аз тарафи ташкилоти 

қарзии молиявк ва кормандони он 

риоя гардидани сижсати идоракунии 

хавфцои амнияти иттилоотиро 

тартиб дода, барои барраск ва 

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

цисобот  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



тацияи тавсияцо барои шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк ба МКВ пешницод мекунад. 

3.18 Ражсати ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

идоракунии хавфи комплаенсро 

(мувофиқаро) бо назардошти талаботи боби 

13 замимаи мазкури Дастурамал тация 

намуда, аз тарафи ташкилоти қарзии 

молиявк ва кормандони он риоя гардидани 

сижсати идоракунии хавфи комплаенсро 

(мувофиқаро) тацти мониторинг қарор 

медицад. 

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

  - дар асоси натищацои тацияи лоица, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

сижсати идоракунии хавфи 

комплаенсро (мувофиқаро) барои 

барраск ва тацияи тавсияцо барои 

шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ба МКВ пешницод 

менамояд; 

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицаи 

сижсат 

- 

  - бо мақсади татбиқи сижсати 

идоракунии хавфи комплаенс 

(мувофиқа), Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк тация ва щорк 

намудани цущщатцои дохилии 

ташкилоти қарзиро бо назардошти 

талаботи боби 13 замимаи мазкури 

Дастурамал таъмин менамояд;  

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицацои 

цущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  - ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк аз сохтори назорати 

комплаенс (мувофиқа) маълумотро 

оиди вайронкуницо ва камбудицо, ки 

дар щаражни идоракунии хавфи 

комплаенс (мувофиқа) ошкор 

гардидаанд, бо қайди сабабцои 

пайдоиш ва тавсияцо оиди бартараф 

кардани онцо, дастрас мекунад. 

Дар асоси натищацои тацлили ин 

маълумот, ражсати ташкилоти 

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

маълумот  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



қарзии молиявк қабули шорацои 

ислоцотк ва/ж интизомиро таъмин 

менамояд, ки барои таъмини 

фаъолияти самараноки низоми 

идоракунии хавфи комплаенс 

(мувофиқа) равона карда мешаванд. 

Дар асоси натищацои шорацои 

андешида шуда, ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк маълумотномаро 

тация намуда, онро барои барраск ва 

тацияи тавсияцо барои шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ба МКВ пешницод 

менамояд; 

  - ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк лоицаи барномаи (нақшаи) 

комплаенсро (мувофиқаро) тация 

менамояд. 

Дар асоси натищацои тацияи лоицаи 

барномаи (нақшаи) комплаенс 

(мувофиқа), Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк онро барои барраск 

ва тацияи тавсияцо барои шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ба МКВ пешницод 

менамояд; 

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоица  

цар сол 

  - ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк лоицаи цущщати дохилиро 

тация менамояд, ки равиш ва 

тартиби муайян намудани 

вайронкуницои (цодиса, амалижт) 

назаррасро, ки метавонанд боиси 

пайдоиши хавфи комплаенс 

(мувофиқа) шаванд, муқаррар 

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоица  

- 



менамояд. 

Дар асоси натищаи тацияи лоицаи 

цущщати дохилк, ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк онро  барои барраск 

ва тацияи тавсия барои шӯрои 

нозирон, ба МКВ пешницод 

менамояд; 

  - ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк ба таври фаврк шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзиро оиди 

цамагуна вайронкуницои (цодиса, 

амалижт) назаррас, ки боиси 

пайдоиши хавфи комплаенс 

(мувофиқа) шуда метавонанд, огоц 

менамояд. 

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

маълумот  

- 

3.19 Ражсати ташкилоти қарзии молиявк тартиби 

баррасии мурощиатцои муштарижнро, ки 

щаражни пешницоди хизматрасоницои 

бонкиро ба танзим медарорад, тация намуда, 

аз тарафи ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он риоя гардидани ин тартибро 

тацти мониторинг қарор медицад.  

Тартиби баррасии мурощиатцои муштарижн, 

ки щаражни хизматрасоницои бонкиро ба 

танзим медарорад бо назардошти талаботи 

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

  - дар асоси натищацои тацияи 

лоицаи тартиби мурощиатцои 

муштарижн, ки дар щаражни 

хизматрасонии бонкк ба амал 

омадаанд, ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк онро барои барраск ва 

тацияи тавсияцо барои шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ба МКВ пешницод 

менамояд; 

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоица  

- 



қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон ва 

санадцои меъжрии цуқуқии Бонки миллии 

Тощикистон, муқаррароти зеринро муайян 

менамояд:   

  - тартиби цущщатгузории шикоятцои 

(аризацои) муштарижн, аз он щумла тартиби 

қабул, коркарди аввалия, бақайдгирии 

мурощиатцои ба ташкилоти қарзии молиявк 

ворид шуда ва додани щавоб ба мурощиатцои 

муштарижн.  

  -  воциди сохтории ташкилоти қарзии 

молиявк, ки барои цущщатгузории 

мурощиатцои муштарижн масъул таъин 

шудааст; 

  - тартиби расонидани (супоридани) 

мурощиатцои қабулшуда ба кормандони 

роцбарикунандаи ташкилоти қарзии 

молиявк барои муайян кардани шахси 

(воциди сохтории) мутасаддие, ки барои 

коркард ва тацияи щавоб ба мурощиати 

муштарк ва қабули қарорцои мувофиқ 

вазифадор карда мешавад; 

  - муцлати баррасии саривақти мурощиатцои 

муштарижн ва тацияи щавоб ба онцо; 

  - тартиби цамкории воцидцои сохтории 

ташкилоти қарзии молиявк дар доираи 

мурощиатцои муштарижн ва тацияи щавоб ба 

мурощиатцои онцо; 

  -  тартиби ташкили қабули шахсии 

муштарижн аз тарафи роцбарияти 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - тартиб ва усули гурӯцбандии мурощиатцои 

аз муштарижни ташкилоти қарзии молиявк 

қабул шуда. 

  - ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк аз воциди сохторк оиди 

назорати мувофиқа, воциди сохтории 

барои цущщатгузории мурощиатцои 

муштарижн ва воцидцои сохтории 

дигари ташкилоти қарзии молиявк 

маълумоти дахлдорро цар семоца 

щамъ меорад. 

Дар асоси натищацои тацлили 

маълумотцои щамъоваришуда, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

шорацои ислоцотк ж щазодициро, ки 

барои таъмини самаранокии кори 

ташкилоти қарзии молиявк оиди 

мурощиатцои муштарижн, ки дар 

щаражни хизматрасонии бонкк ба 

амал омадаанд, щорк менамояд. 

Дар асоси натищацои шорацои 

андешидашуда, ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк маълумотро тация 

намуда, онро барои барраск ва тация 

тавсия барои шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк, ба МКВ 

пешницод менамояд. 

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

маълумот 

 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

як сол 



3.20  Ражсати ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

назорати дохилии фаъолияти ташкилоти 

қарзиро, бо назардошти талаботи боби 14 

замимаи мазкури Дастурамал тация 

менамояд, ва самаранокии фаъолияти 

низоми назорати дохилиро таъмин 

менамояд.  

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

  - дар асоси натищацои тация, ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк лоицаи 

сижсати назорати дохилиро барои 

барраск ва тацияи тавсияцо барои 

шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ба МКВ пешницод 

менамояд; 

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицаи 

сижсат 

- 

  - бо мақсади татбиқи сижсати 

назорати дохилк, ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк тация ва щорк 

намудани цущщатцои дохилии 

ташкилоти қарзиро бо назардошти 

боби 14 замимаи мазкури 

Дастурамал таъмин менамояд. 

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицацои 

цущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

  - ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк аз воцидцои сохтории 

ташкилоти қарзии молиявк, ки 

корцои назоратиро пеш мебаранд, 

маълумотро оиди вайронкуницо ва 

камбудицои дар рафти гузаронидани 

назорати дохилк ошкор гардида, бо 

ишораи сабабцои пайдоиши онцо ва 

тавсияцо оиди роццои бартараф 

кардани онцо, щамъ мекунад.  

Дар асоси натищацои тацлили 

маълумоти щамъшуда, ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк  шорацои 

ислоцотк ва щазодициро меандешад, 

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

маълумот  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



ки ба таъмини самаранокии 

фаъолияти низоми назорати дохилк 

равона карда мешаванд. 

Дар асоси натищацои шорацои 

андешидашуда, ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк маълумот омода 

намуда, онро барои барраск ва 

тацияи тавсия барои шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ба МКВ пешницод мекунад  

3.21  Ражсати ташкилоти қарзии молиявк цущщати 

дохилиро тация мекунад, ки тартиби ба 

таври махфк пешницоди маълумотцоро аз 

тарафи корманди ташкилоти қарзии 

молиявк оиди вайронкуницои ба фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк алоқамандро 

муайян менамояд. 

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар асоси натищацои тацияи лоица, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

цущщати дохилиро барои барраск ва 

тацияи тавсия барои шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ба МКВ пешницод мекунад. 

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоицаи 

цущщат  

- 

3.22 Ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

бартараф намудани вайронкуницо ва 

камбудицоеро, ки дар натищаи гузаронидани 

аудити дохилк ва беруна ошкор гардидаанд, 

таъмин менамояд.  

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

цисобот оиди натищацои аудити 

дохилк ва беруна тация ва пешницод 

гардидаро барраск ва муцокима 

мекунад. Дар асоси натищацои 

баррасии цисоботи аудити дохилк ва 

беруна, пайнавишт / Қарори ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк тартиб 

дода мешавад. 

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

3.23  Ражсати ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

(тартиби) щалбкунии аудити берунаро тация 

мекунад, ки аз щумла тафсири зеринро фаро 

мегирад: 

  - номгӯи критерияцои интихоби аудитори 

берунаи ташкилоти қарзии молиявк; 

  - шартцо оиди кирояи аудитори беруна; 

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар асоси натищацои тацияи лоица, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

сижсати (тартиби) щалбкунии аудити 

берунаро барои барраск ва тацияи 

тавсия барои шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк, ба МКВ 

пешницод мекунад. 

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

сижсат/ 

- 



-тартиб ва шартцои пардохти цаққи 

хизматрасоницои ташкилоти аудиторк 

барои гузаронидани аудити цисоботи 

молиявк, иншунин барои хизматрасонии 

ғайриаудиторк ба ташкилоти қарзии 

молиявк ва ташкилотцои зертобеъи он.  

тартиби 

щалбкунии 

аудити 

беруна  

3.24  Ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

тартиберо, ки фаъолияти низоми 

иттилоотии идоракуниро муайян менамояд, 

тация мекунад, ки ба таври доимк ба шӯрои 

нозирон пешницод намудани маълумоти 

мукаммал, сацец ва саривақтиро оиди 

фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк ва 

ташкилотцои зертобеъи он, бо мақсади он, 

ки Шӯрои нозирон вазифацои худро 

самаранок ищро намояд, таъмин менамояд.  

Тартибе, ки фаъолияти низоми иттилоотии 

идоракуниро муайян менамояд, аз щумла 

критерияцо, цайат, басомад ва шакли 

қолабии тация ва пешницоди маълумоти 

идоракунк оиди фаъолияти ташкилоти 

қарзии молиявк ва ташкилотцои зертобеъи 

онро Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, бо қайди шахсон, воцидцои 

сохторк, ташкилотцои ташкилоти қарзии 

молиявк, ки барои саривақт ва дар цащми 

пурра расонидани маълумот ба шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии молиявк 

вазифадоранд, муайян менамояд. 

Шаклцои қолабии цисоботи идоракунк 

маълумотро бо назардошти талаботи бобцои 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ва 15-и замимаи 

мазкури Дастурамал, аз щумла маълумоти 

зеринро дарбар мегиранд:   

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар асоси натищацои тацияи лоица, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

лоицаи тартибро барои барраск ва 

тацияи тавсияцо барои шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ба МКВ пешницод 

менамояд. 

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоица  

- 



  - оиди индикаторцои асосии самаранокии 

фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк; 

  - оиди натищацои стресс-тестинг ва дигар 

воситацои бацогузорк ва ошкоркунии 

алоқамандии байницамдигари хавфцои 

бонкк; 

  - оиди бацогузории таъсири хавфцо ба 

вазъи молиявии ташкилоти қарзии 

молиявк, аз щумла нисбати бацогузории 

тағйирот дар даромаду харощоти ташкилоти 

қарзии молиявк, бацогузории цащм ва 

кифоятии сармояи танзимшавандаи 

ташкилоти қарзии молиявк, барои ошкори 

омилцо ва сабабцои ба вущуд омадани 

тағйирот ва ба индикаторцои асосии 

самаранокии фаъолият таъсиррасонанда.  

3.25  Ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

тартиберо тация мекунад, ки ба маълумоти 

цайати роцбарикунандаи ташкилоти қарзии 

молиявк ва кормадони он расонидани 

дурнамо, сижсат ва цущщатцои дигари 

дохилии ташкилоти қарзиро дар муцлати 10 

рӯзи тақвимк, аз санаи тасдиқ ва/ж вориди 

тағйиру иловацо тибқи соцацои фаъолияти 

ба онцо вобасташуда, муайян мекунад ва 

риоя гардидани талаботи ин тартибро тацти 

мониторинг қарор медицад.  

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

  - дар асоси натищацои тация, ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк лоицаи 

тартибро барои барраск ва тацияи 

тавсияцо барои шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк, ба МКВ 

пешницод менамояд; 

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

лоица  

- 

  - ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк аз тарафи ташкилоти 

қарзии молиявк ва кормандони он 

риоя гардидани тартиби расонидани 

дурнамо, сижсат ва цущщатцои дигари 

дохилии ташкилоти қарзиро ба 

маълумоти цайати кормандони 

роцбарикунанда ва дигар 

кормандони ташкилоти қарзии 

молиявк тацти назорат қарор 

медицад. 

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

маълумот  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



Аз рӯи натищагирк цангоми 

зарурият, ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк қабули шорацои ислоцотк ж 

щазодициро таъмин менамояд. Дар 

асоси натищацои мониторинг, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

маълумоти дахлдорро тация намуда, 

барои барраск ва тацияи тавсияцо 

барои шӯрои нозирон ташкилоти 

қарзии молиявк, ба МКВ пешницод 

менамояд. 

3.26  Ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

пешницоди саривақт ва мукаммали 

цисоботцои танзимиро ба мақомоти 

ваколатдор таъмин менамояд.  

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

пешницоди саривақт ва сацеци 

цисоботи танзимиро ба мақомоти 

ваколатдор тацти назорат мегирад. 

Дар асоси натищацои барраск, тибқи 

талабот, ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк шорацои ислоцотк ж 

щазодициро меандешад. 

Дар асоси натищацои мониторинг ва 

назорат, ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк маълумоти дахлдорро 

тация намуда, барои барраск ва 

тацияи тавсияцо барои шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ба МКВ пешницод 

менамояд.  

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

маълумот  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

3.27 Ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

цисоботи натищацои фаъолияти худро тация 

менамояд.  

Ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

пас аз тацияи цисобот оиди 

фаъолияти худ, онро барои 

бацогузории фаъолияти ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк ба 

шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк пешницод менамояд.  

Қарори 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк бо 

замимаи 

цисобот  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



Р/т Талабот 

Рӯйхати шахсони 

масъул ва 

иштирокчижни 

татбиқи талабот  

Тартиби татбиқи талабот  

Шакли 

татбиқи 

талабот  

Мӯцлати 

татбиқи 

талабот  

1 2 3 4 5 6 

4. Хусусиятцои идоракунии хавфцои қарзк 

4.1 Ташкилоти қарзии молиявк вущуд доштани 

низоми идоракунии хавфцои қарзиро, ки он 

ба вазъи щории бозор, дурнамо, цащм, сатци 

мураккабии амалижтцои ташкилоти қарзии 

молиявк мувофиқ буда, ошкор намудан, 

андозагирк, мониторинг ва назорати 

самараноки хавфцои қарзии ташкилоти 

қарзиро бо назардошти амалижтцои дохили 

гурӯцро бо мақсади таъмини кифоягии 

сармояи танзимшавандаи ташкилоти 

қарзии молиявк барои рӯйпӯш намудани 

он, таъмин менамояд.  

Ҳадди ақалл, низоми идоракунии хавфцои 

қарзк зеринро дарбар мегирад: 

  - сижсати қарзк; 

  - стандартцо ва тартиботи қабули қарор 

оиди додани қарзцо; 

  - маъмурикунонии қарзцо; 

  - мониторинги қарзцо; 

  - идоракунии қарзцои ғайрифаъол; 

  - низоми иттилооти идоракунк; 

  - назорати дохилк; 

  - бацогузории самаранокии низоми 

идоракунии хавфцои қарзк аз тарафи 

аудити дохилк. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Дар мавриди ташкил намудани 

низоми идоракунии хавфцои қарзк, 

ташкилоти қарзии молиявк вазъи 

щории бозорро тацлил намуда, бо 

назардошти дурнамо ва  сатци 

мураккабии амалижтцои ташкилоти 

қарзии молиявк, цущщатцои 

дохилиро, тация мекунад, ки онцо 

щузъцои низоми идоракунии хавфцои 

қарзиро дарбар мегиранд.  

- - 

4.1.1 Ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

қарзиро тация менамояд, ки он мафцумцои 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

Дар мавриди тацияи сижсати қарзк 

ташкилоти қарзии молиявк омилцои 

Ҳущщатцои 

дохилии 

- 



зеринро дарбар гирифта, бо онцо мацдуд 

намешавад: 

  а) мақсадцои фаъолияти қарзии ташкилоти 

қарзии молиявк, ки нигоц доштани сифати 

муносиби сандуқи қарзиро бо назардошти 

захирацо ва сармояи дастрасбуда, таъмин 

менамояд.  

  б) самти фаъолияти қарзии ташкилоти 

қарзии молиявк, аз щумла намуди мацсулот 

ва хизматрасоницои бо қарздицк алоқаманд, 

ки ташкилоти қарзии молиявк мақсади 

пешницод намудани онцоро дорад, бо 

асъоре, ки қарз дода мешавад, цащми ницок, 

арзиш, баргардонидан, муцлати қарздицк ва 

нишондицандацои бацогузории иқтидори 

пардохтпазирии қарзгиранда (контрагент) 

бо назардошти хусусиятцои хоси мацсулот, 

хизматрасонк, шакл ва мақсади қарздицк; 

 в ) сатци щоизи хавфцои қарзк, аз щумла 

цащм ва намуди хавф; 

  г) низом ва тартиби қабули қарор нисбати 

фаъолияти бо гузаронидани амалижтцои 

қарздицк ва идоракунии хавфцои қарзк 

алоқаманд, ки аз щумла муайян намудани 

шахсони масъули (мақомот, воциди сохторк) 

ташкилоти қарзии молиявк, даращаи 

масъулият ва цисоботдиции онцоро дарбар 

мегирад; 

  д)  иштирокшижни раванди қарздицк ва 

тартиби цамкорк байни онцо, аз щумла 

талабот оиди мубодилаи иттилоот, иншунин 

талабот нисбати сифатцои тахассусии 

кормандоне, ки вазифацои қарзиро ищро 

менамоянд; 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

зеринро ба инобат гирифта, вале бо 

онцо мацдуд намешавад: 

  - дурнамои ташкилоти қарзии 

молиявк ва намудцои фаъолият, ки 

ташкилоти қарзиро ба хавфцои 

қарзк гирифтор мекунанд; 

  - сатци щоизи хавфи ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - цащм, хусусият ва мураккабии 

фаъолияти тищоратии ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - сатци осебпазирии ташкилоти 

қарзии молиявк ба хавфцои қарзк ва 

бацодиции таъсири он ба вазъи 

молиявии ташкилоти қарзии 

молиявк; 

  - натищацои бацогузории хавфцо, аз 

щумла натищацои ба воситаи 

гузаронидани тацлили цассосият ва 

стресс-тестинг ба даст омадаанд; 

  - самаранокии усулцои 

истифодашудаи  идоракунии 

хавфцои қарзк; 

  -  интизорицо оиди царгуна 

тағйироти имконпазири ташкилотии 

дохилк ва/ж тағйироти берунаи 

шароити бозор; 

  - қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон.  

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  



  е) стандарт ва тартиботи қабули қарор 

оиди додани қарзцо, аз щумла аломат, тартиб 

ва равандцои барои барраск, тасдиқ намудан 

ва бацисоб гирифтани қарзцо, аз щумла дар 

доираи додани қарз ба шахсони бо 

ташкилоти қарзии молиявк муносибати 

махсусдошта, цудудцои қарздицк бо мақсади 

мацдуд кардани хавфи тащаммуъи хавфцои 

қарзк, тартибот оиди гаравцо; 

  ж) тартибот оиди тация, мувофиқакунк ва 

тасдиқи шартномацои бо додани қарз 

алоқаманд, аз щумла тартиби ворид 

намудани тағйиру иловацо ба онцо, аз он 

щумла нисбати қарзцое, ки аз панщ ва зижда 

фоизи сармояи танзимшавандаи ташкилоти 

қарзии молиявк зиждтар мебошад ва 

қарзцое, ки ба шахсони алоқаманди 

ташкилоти қарзии молиявк дода мешаванд; 

  ж) усулцои идоракунии хавфцои қарзк, аз 

щумла воситацои таъмини пардохти қарзцо, 

иншунин усулцои назорат аз болои 

истифодаи онцо; 

  з) усули муайян намудани қобили қабул 

будани истифодаи усулцои идоракунии 

хавфцои қарзк. Бо мақсади муайян 

намудани қобили қабул будани истифодаи 

ин ж он усули назорат, ташкилоти қарзии 

молиявк омилцои зеринро ба инобат 

мегирад: 

  - дониш ва тащрибаи худ дар доираи 

истифодаи усул; 

  - самарабахшк аз щицати иқтисодк; 

намуди қарзгиранда/ контрагентон ва вазъи 

молиявии қарзгиранда/ контрагентон; 



  - мураккабк ва сатци хавф, ки барои ин ж он 

намуди қарздицк хос мебошад; 

  и) тартиб ва усулцои маъмурикунонк ва 

мониторинги қарзк; 

  й) тартиби гузаронидани стресс-тестинг 

нисбати хавфцои қарзк, аз щумла усули 

стресс-тестингцо; 

  к) талабот нисбати нархгузорон (дохилк, 

беруна); 

  л) тартиби идоракунии қарзцои 

ғайрифаъол. 

4.1.2 Ташкилоти қарзии молиявк фаъолияти 

қарзиро тибқи стандартцо ва тартиботи 

қабули қарорцои қарздицк амалк 

мегардонад, ки зеринро дарбар гирифта бо 

он мацдуд намешавад: 

  а) шартцо барои додани қарз ба шахсони 

воқеък ва цуқуқк (аз щумла ба шахсони 

алоқаманди ташкилоти қарзии молиявк ва 

ба кормандони ташкилоти қарзии молиявк) 

нисбати цар намуди қарздицк, ки инунин 

талабот нисбати карзгирон/контрагентони 

эцтимолиро дарбар мегирад; 

  б) талабот нисбати маълумот оиди қарзгир 

/ контрагент, аз щумла маълумоти молиявк, 

ки барои қабули қарор оиди додани қарз 

зарур мебошад; 

  в) методологияи додани қарзцои 

корпоративк, ки тацлили соцаи қарздицк, 

таърихи қарзии қарзгир, иншунин низоми 

бацогузорк (рейтинг) дар асоси омилцои 

миқдорк ва сифатиро пешбинк намуда, ба 

таъмини бацогузории муфассали сифати 

қарзцо мусоидат менамояд; 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщатцои дохилиро тация менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



  г) методологияи скоринги қарзк дар асоси 

хусусиятцои миқдорк ва сифатк, ва тартиби 

истифодаи онцо; 

  д) муқаррар намудани даращаи щоизи 

рейтинги цадди ақалл, ки додани қарзро 

рухсат медицад; 

  е) тартиб ва усули тасдиқкунк, тацлил ва 

мониторинги кащравк аз сижсат, стандартцо, 

усулцо, ва меъжрцои қарзк; 

  ж) муқаррар намудани цудудцои қарз ва 

меъжрцои мукофотонк аз рӯи қарзцо бо 

назардошти рейтинг ва/ж бацогузории 

скорингии қарзгиргон. Ҳудудцои қарздицк, 

аз щумла нисбат ба қарзцои бетаъминот 

(бланковый кредит) аз рӯи асъор, қаламрав, 

соца, гурӯци қарзгиргон (контрагентон) 

(ташкилотцои молиявк, қарзцои 

корпоративк, шакана), мацсулот, гурӯццои 

қарзгирони алоқаманд ва қарзгири алоцида 

муқаррар карда мешаванд; 

  ж) тартиб ва раванди барраск, тасдиқи 

аризацо барои қарз, қабули қарор оиди 

додани (рад кардани) қарз, иншунин нисбати 

қарзцо ба гурӯци қарзгирони алоқаманд; 

  з) тартиботи бо таъминоти гарав 

алоқаманд, ки зеринро муайян менамоянд: 

 - намуди гарав ва критерияцои щоиз будани 

онцо; 

 - талабот нисбати сохтори гарав;  

 - цудудцо оиди намудцои гарав; 

 - циссаи гарави зудфурӯш дар сохтори 

умумии таъминот, меъжре, ки таносуби 

маблағи қарзро ба арзиши гарав муайян 

мекунад; 



 - тартиботи таъмини қувваи цуқуқии 

таъминоти гарав; 

 - усулцои бацогузории фаврии кифоятии 

таъминоти гаравк, бо назардошти тағйироти 

нишондицандацои фаъолияти истецсолии 

қарзгир, цифзи таъминот, аз щумла 

осебпазирии он ба цолатцои форс – мажор. 

4.1.3 Ташкилоти қарзии молиявк 

маъмурикунонии қарзцоро мувофиқи 

тартиб ва усулцои маъмурикунонии қарзцо 

амалк мекунад, ки зеринро дарбар гирифта, 

бо онцо мацдуд намешаванд: 

  - тартиботи санщиши мувофиқати 

цущщатцои қарзии пешницодшуда бо шартцо 

барои додани қарзцо; 

  - тартибот оиди санщиши мувофиқати 

шартномацои қарзии басташуда ба шартцо 

оиди қабули қарор барои додани қарзцо; 

  - таъсис ва бурдани парвандаи қарзк; 

  - тартиботи бацисобгирии қарзцо; 

  - тартиботи тафтиши (актуализатсия) 

маълумот дар бораи қарзгиргон / 

контрагентон, бо мақсади идоракунии 

хавфцои қарзк. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщатцои дохилиро тация менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

4.1.4 Ташкилоти қарзии молиявк мониторинги 

қарзиро тибқи тартиб ва раванди 

мониторинги қарзцо амалк менамояд, ки 

зеринро дарбар гирифта, бо онцо мацдуд 

намешаванд: 

 - тартиб ва усули ошкоркунк, андозагирк, 

мониторинг ва назорати хавфцои қарзк; 

 - усули цисобкунии захирацо, ки дорои 

аломатцои таъминот нисбати коциши 

арзиши қарзцо, бо назардошти талаботи 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщатцои дохилиро тация менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



мақомоти ваколатдор ва МБҲМ, ки цисоби 

асоснок ва дурусти захирацоро таъмин 

менамояд, дарбар мегирад; 

 - тартиб ва раванди таснифоти қарзцо; 

 - давра ба давра аз нав дида баромадани 

рейтингцои қарзгиргон / контрагентон / 

эмитентцо дар асоси омилцои миқдорк ва 

сифатк, ки барои бацогузории муфассали 

сифати қарзцо бо назардошти таснифот ва 

ташаккули асосноки захирацо мусоидат 

менамоянд. 

4.1.4.

1 

Ташкилоти қарзии молиявк барои муайян 

намудани саршашмацои эцтимолии тацдиди 

хавфцои қарзк ва бацогузории зарарцои 

имконпазир дар натищаи баамалбарории 

цолатцои стресск, давра ба давра стресс-тест 

мегузаронад. 

Стресс-тестинг аз тарафи ташкилоти қарзии 

молиявк бо истифодаи усулцои зерин 

гузаронида шуда, бо онцо   - мацдуд 

намешавад: 

 - тацлили сенариявк; 

 - тацлили цассосият. 

Дар мавриди гузаронидани стресс-тестинг 

ташкилоти қарзии молиявк сенарияцои  

зерини стресс-тестингро истифода бурда, бо 

онцо мацдуд намешавад: 

 - сенарияцои умумииқтисодк, ки дар асоси 

бацогузории таъсири коциши вазъи 

иқтисодии мамлакат, аз щумла коциши 

афзоиши иқтисодк дар мащмӯъ ва дар 

алоцидагк дар бахшцои мушаххаси иқтисод 

анщом дода мешавад .  

Стресс-тестинг тибқи сенарияцои 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Тацлили сенариявк имконияти 

бацогузории таъсири яквақтаи 

якшанд омилцои хавф ба фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк дар 

цолати ба амал омадани цодисацои 

фавқулода, лекин эцтимолк, 

фароцам меорад. 

Тацлили цассосият таъсири 

бевоситаи тағйироти омилцои хавфи 

номбаршуда ба сандуқи қарзии 

ташкилоти қарзиро бацогузорк 

менамояд. 

Дар мавриди гузаронидани стресс-

тестинг, бацогузории таъсири 

сенарияцои стресск ба тамоми 

самтцои фаъолияти қарзии 

ташкилоти қарзии молиявк, бо 

мақсади ошкор намудани цащми 

ницоии зарарцои имконпазири 

сандуқи қарзк таъмин карда 

мешавад. 

Тахминцое, ки дар доираи тацияи 

стресс-тестинг истифода мешаванд, 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



умумииқтисодк на камтар аз як маротиба 

дар як сол гузаронида мешавад; 

 - сенарияцои барои фаъолияти тищоратии 

ташкилоти қарзии молиявк хос буда, ки аз 

бацогузории таъсири омилцои стресси 

мацаллк, аз щумла омилцои бо хусусияти 

фаъолияти қарзии ташкилоти қарзии 

молиявк ва сохтори сандуқи қарзии он, асос 

мегиранд. Стресс-тестинг аз рӯи сенария ки  

барои фаъолияти тищоратии ташкилоти 

қарзии молиявк хос мебошанд, на камтар аз 

ду маротиба дар як сол гузаронида мешавад. 

аз тарафи ташкилоти қарзии 

молиявк, мустақилона, иншунин дар 

асоси тацлили цодисацои таърихк 

муайян карда мешаванд. 

Уфуқи вақтии стресс-тестинг дар 

мавриди истифодаи усули тацлили 

сенариявк на камтар аз як солро 

ташкил дода, дар мавриди 

истифодаи усули тацлили цассосият, 

муддати то як солро дарбар мегирад. 

4.1.4.

2 

Ташкилоти қарзии молиявк сенарияцои 

стресс-тестинги хавфцои қарзиро ба таври 

мунтазам мегузаронад.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

тағйироти вазъи умумииқтисодк ва 

бозорк ва профили хавфцои 

ташкилоти қарзиро бацогузорк 

менамояд. 

Натищаи бацогузорк ва дар цолати 

зарурият, пешницодцо оиди ворид 

намудани тағйирот ба сенарияцои 

стресс-тестинг, ба ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк ва МКВ барои 

барраск ва ба шӯрои нозирон барои 

тасдиқ, пешницод карда мешаванд.  

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

як сол 

4.1.5 Ташкилоти қарзии молиявк идоракунии 

қарзцои ғайрифаъолро тибқи тартиб ва 

равандцои идоракунии қарзцои ғайрифаъол 

амалк менамояд, ки зеринро дарбар 

гирифта, бо онцо мацдуд намешаванд: 

 - муайян намудани аломатцои қарзцои 

ғайрифаъол ва қарзгиргони вазъи 

молиявиашон ғайриқаноатбахш; 

 - тартиб ва раванди идоракунии қарзцои 

ғайрифаъол, аз щумла вущуд доштани воциди 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщатцои дохилиро тация менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



сохтории махсуси ташкилоти қарзии 

молиявк ва низоми огоции барвақт оиди 

қарзцои ғайрифаъол; 

 - раванди гузаронидани қарзцои 

ғайрифаъол тацти масъулияти воциди 

махсуси ташкилоти қарзии молиявк ва/ж 

ташкилотцои беруна оиди кор бо қарзцои 

ғайрифаъол; 

 - тартиби барқароркунии захирацо; 

 - тартиби пайравии мунтазами (на камтар 

аз 1 маротиба дар се моц) нишондицандацои 

фаъолияти истецсолк ва молиявии 

қарздорон, ки дар вазъи ғайриқаноатбахши 

молиявк қарор доранд, ва дар цолати 

зарурият, бо щалби коршиносони мустақил 

ва/ж аудитирони беруна, ба истиснои 

қарздороне, ки нисбати онцо амалижтцои 

шикояти судк оғоз дода шудааст; 

 - тартиботи тащдид, усулцои рӯжнидани 

мащбурии қарзцои ғайрифаъол. 

4.1.6 Ташкилоти қарзии молиявк вущуд доштани 

низоми цисоботдиции идоракуниро таъмин 

менамояд, ки бо муқарраркунии тартибе, ки 

зеринро фаро мегирад, мацдуд намешавад: 

критерияцо, таркиб ва басомади 

цисоботгузорк оиди идоракунии хавфцои 

қарзк, ки ба истифодабарандагони гуногун 

пешницод мегардад, шахсони (воцидцои) 

масъули  ташкилоти қарзии молиявк оиди 

тация ва расонидани маълумот ба 

истифодабарандагони дахлдор. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщатцои дохилиро тация менамояд  

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

4.1.6.

1 

Ташкилоти қарзии молиявк шакли қолабии 

цисоботцои идоракуниро тация менамояд, 

ки маълумоти зеринро дарбар гирифта, бо 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

Ташкилоти қарзии молиявк 

маълумотро ба 

истифодабарандагони дахлдор тибқи 

маълумот ба 

шӯрои 

нозирони 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



он мацдуд намешавад: 

 - оиди сандуқи қарзк ва сифати он, ки дар 

алоцидагии мацсулотцо, бахшцои иқтисод, 

асъор, резидентк ва равияи (динамикаи) 

тағйироти он пешницод мешавад; 

 - оиди цащми қарзцои дар давоми давра 

додашуда дар алоцидагии намудцо ва 

самтцои қарздицк; 

 - оиди қарзцои батаъхирафтода; 

 - оиди цащми (даращаи) осебпазирк ба 

хавфцои қарзк, аз щумла бо назардошти 

бацогузории наздикшавии осебпазирии 

мащмӯи меъжрцои нисбати намудцои 

гуногуни қарз дар ташкилоти қарзии 

молиявк муқарраршуда (тақоруби 

пешазмеъжрк); 

 - оиди осебпазирк ба хавфцои қарзк 

нисбати гурӯци қарздорони алоқаманд ва 

равияи (динамикаи) тағйироти онцо; 

 - оиди бацогузории рафтори мацсулотцои 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

талаботи цущщати дохилк мерасонад. 

Дар мавриди тацияи цущщати дохилк, 

ташкилоти қарзии молиявк 

маълумотро ба шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

дар шакли пурра, мувофиқи 

талаботи моддаи мазкур муайян 

менамояд. 

Муцлати пешницоди маълумотро 

оиди натищацои стресс-тестинги 

хавфцои қарзк ба шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк, МКВ ва 

Ражсати ташкилоти қарзии молиявк, 

аз тарафи ташкилоти қарзии 

молиявк, мустақилона ва бо 

назардошти талабот нисбати 

басомади гузаронидани стресс-

тестинги хавфцои қарзк муайян 

менамояд.  

ташкилоти 

қарзии 

молиявк, 

МКВ 

Маълумот ба 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк 

 

 

 

 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

як моц, ба 

истиснои 

маълумоти дар 

сархатцои 6), 

8)-уми 

бандацои 

мазкур қайд 

карда шудаанд, 

ки, на камтар 

аз 1 маротиба 

дар семоца 

пешницод 

мешавад.  

 



қарзк ва сандуқи қарзк, аз щумла 

даромаднокии онцо; 

 - оиди сифати қарзцое, ки аз панщ фоизи 

сармояи танзимшавандаи ташкилоти 

қарзии молиявк зижд мебошанд  ва равияи 

(динамикаи) тағйироти онцо; 

 - оиди профили демографии қарзгирон дар 

доираи қарзцои истеъмолк, сатци 

даромадцо; 

 - оиди рейтинги дохилии қарзгирон 

(контрагентон) ва равияи (динамикаи) 

тағйироти онцо, оиди мониторинги сифати 

қарзцо дар асоси рейтинги қарзгиргон 

(шарикон) ва даврияти онцо; 

 - оиди намуд, арзиш ва сатци бо гарав 

таъмин шудани қарзцо; 

 - оиди цащми захирацо ва бацогузории сатци 

кифоягии захирацо; 

 - оиди меъжрцои мукофотонидан, аз щумла 

дар алоцидагии намуд ва асъори қарздицк; 

 - дар бораи қарзцои тащдидшаванда ва 

ғайрифаъол; 

 - цисобот оиди мониторинг ва назорат аз 

болои риояи цудудцо; 

 - цисобот оиди кащравк аз талаботи сижсат 

ва цудудцо; 

 - оиди натищацои стресс-тестингцои 

гузаронидашуда; 

 - натищаи санщишцои аудиторк – дар цолати 

вущуд доштан.  

Маълумот ба 

воциде, ки 

идоракунии 

хавфцои 

қарзиро 

амалк 

менамояд.   

На камтар аз 1 

маротиба дар 

як моц, ба 

истиснои 

маълумоти дар 

сархати  6), 8)-

уми бандаи 

мазкур қайд 

карда шудаанд, 

ки на камтар аз 

1 маротиба дар 

семоца 

пешницод 

мешавад  

   

Р/т Талабот 
Рӯйхати шахсони 

масъул ва 
Тартиби татбиқи талабот  

Шакли 

татбиқи 

Мӯцлати 

татбиқи 



иштирокчижни 

татбиқи талабот  

талабот  талабот  

1 2 3 4 5 6 

5. Хусусиятцои идоракунии хавфи пардохтпазирк  

5.1. Ташкилоти қарзии молиявк вущуд доштани 

низоми идоракунии хавфи 

пардохтпазириро таъмин менамояд, ки ба 

вазъи щории бозор, дурнамо, цащм ва сатци 

мураккабии амалижтцои ташкилоти қарзии 

молиявк мувофиқ буда, ошкоркунк, 

андозагирк, мониторинг ва назорати 

самараноки хавфи пардохтпазириро бо 

назардошти амалижтцои дохили гурӯц 

таъмин менамояд. 

Низоми идоракунии хавфи пардохтпазирк 

зеринро дарбар гирифта, бо онцо мацдуд 

намешавад: 

  - сижсати идоракунии хавфи 

пардохтпазирк; 

  - тартиботи ошкорнамок, андозагирк, 

мониторинг ва назорати хавфи 

пардохтпазирк; 

  - вущуд доштани нақша барои цолатцои 

фавқулода; 

  - низоми иттилооти идоракунк; 

  - назорати дохилк; 

  - бацогузории самаранокии низоми 

идоракунии хавфи пардохтпазирк аз 

тарафи воциди аудити дохилк. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Дар мавриди ташкили низоми 

идоракунии хавфи пардохтпазирк, 

ташкилоти қарзии молиявк вазъи 

щории бозорро тацлил менамояд,  

дурнаморо дида баромада, цащм ва 

сатци мураккабии амалижтцои 

ташкилоти қарзиро ба цисоб 

мегирад ва цущщатцои дохилии 

ташкилоти қарзиро тация менамояд, 

ки щузъцои низоми идоракунии 

хавфи пардохтпазириро дарбар 

мегиранд. 

- - 

5.1.1. Бо назардошти талабот ба пардохтпазирк, 

цам дар шароити муқаррарк ва цам дар 

шароити стресск, ташкилоти қарзии 

молиявк сижсати идоракунии хавфи 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

Дар мавриди тацияи сижсати 

идоракунии хавфи пардохтпазирк, 

ташкилоти қарзии молиявк мащмӯи 

талабот барои пардохтпазирк, цам 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

- 



пардохтпазириро тация менамояд, ки 

зеринро дарбар гирифта бо он мацдуд 

намешавад: 

  - мақсад, вазифа, принсипцои идоракунии 

хавфи пардохтпазирк; 

  - сатци щоизи хавфи пардохтпазирк; 

  - цудуди тащщамӯъ дар дороицо ва 

манбаъцои маблағгузории алоцида 

(таъмини гуногунрангии саршашмацои 

маблағгузорк); 

  - муайян намудани саршашмацои устувори 

фондкунк (захиракунк); 

  - тартиботи / механизмцои идоракунк ва 

мониторинги хавфи пардохтпазирии 

ташкилоти қарзии молиявк, бо назардошти 

амалижтцои дохили гурӯц; 

  - муайян намудани иштирокшижни раванди 

идоракунии хавфи пардохтпазирк, ваколат 

ва масъулияти онцо якщоя бо муайян 

намудани сохторцои тобеъият; 

  - тақоруб ба ошкоркунк, андозагирк, 

мониторинг ва назорати хавфи 

пардохтпазирк, аз щумла воситацо / 

индикаторцо; 

  - цудудцо барои назорати хавфи 

пардохтпазирк; 

  - индикаторцои огоции барвақт оиди хавфи 

пардохтпазирк; 

  - тартиби мубодилаи иттилоот байни 

иштирокшижни раванди идоракунии хавфи 

пардохтпазирк, аз щумла намуд, шаклцои 

қолабк ва муцлатцои пешницоди маълумот. 

молиявк дар шароити муқаррарк ва цам дар 

шароити стрессро бацогузорк 

намуда, омилцои зеринро ба инобат 

гирифта, бо онцо мацдуд намешавад: 

  - дурнамои ташкилоти қарзии 

молиявк ва намудцои фаъолият, ки 

боиси пайдоиши хавфи 

пардохтпазирии ташкилоти қарзии 

молиявк мешаванд; 

  - сатци щоизи хавфи ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - цащм, хусусият ва сатци 

мураккабии фаъолияти тищоратии 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - сатци осебпазирии ташкилоти 

қарзии молиявк ба хавфи 

пардохтпазирк ва бацогузории 

таъсири он ба вазъи молиявии 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - натищаи бацогузории хавф, ки аз 

щумла ба воситаи тацлили цассосият 

ва стресс-тестинг дастрас шуда; 

  - самаранокии истифодаи  

пешинаи тартиботи идоракунии 

хавфи пардохтпазирк аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - интизорк  нисбати цама гуна 

тағйироти имконпазири  сохтори 

ташкилии дохилк ва/ж тағйироти 

берунаи шароитцои бозор; 

  - қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон. 

молиявк  

5.1.2 Ташкилоти қарзии молиявк ошкоркунк, 

андозагирк, мониторинг ва назорати хавфи 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщатцои дохилиро тация 

Ҳущщатцои 

дохилии 

- 



пардохтпазириро бо истифодаи воситацои 

зерин амалк менамояд, вале бо онцо мацдуд 

намешавад: 

  - воситацо ва индикаторцо барои тацлили 

хавфи пардохтпазирк; 

  - цудудцои назорати хавфи пардохтпазирк; 

  - индикаторцои огоции барвақти хавфи 

пардохтпазирк; 

  - стресс-тестинг; 

  - идоракунии пардохтпазирии асъорк; 

  - таъмини гуногунрангии саршашмацои 

фондкунк (захиракунк); 

  - нигоцдории захираи дороицои зудфурӯш; 

  - идоракунии таъминоти гаравк; 

  - идоракунии хавфи пардохтпазирии 

дохили рӯз; 

  - идоракунии хавфи пардохтпазирии 

дохили гурӯц. 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

менамояд. ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

5.1.2.

1 

Ташкилоти қарзии молиявк мащмӯи 

воситацо ва индикаторцоро барои 

гузаронидани тацлили хавфи 

пардохтпазирк тация менамояд, ки зеринро 

дарбар гирифта, бо онцо мацдуд намешавад: 

  - тацлили ГЭП, шк ба муцлатцои 

шартномавк, ки то санаи пардохт мондааст, 

ва шк ба гардиши банақшагирифташудаи 

воситацои пулк асос гирифта; 

  - пешгӯии гардиши ояндаи воситацои пулк 

ва ошкор намудани фосилаи имконпазири 

захирасозк дар цолатцои оддк ва цолатцои 

стресс дар даврацои гуногуни вақт (на 

камтар аз як моци оянда)  

  - бацогузории иқтидори щалби фондкунк 

(захиракунк), иншунин бацогузории 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Дар мавриди тацияи восита ва 

индикаторцо ташкилоти қарзии 

молиявк зеринро ба инобат 

гирифта, бо онцо мацдуд намешавад: 

 - мувофиқат ба сохтор, сатци 

мураккабии фаъолияти тищоратк ва 

профили хавфцои ташкилоти 

қарзии молиявк; 

 - фаро гирифтани цама намудцои 

дороицо, уцдадорицо, мавқеъцои 

ғайритавозунк; 

 - таъмини идоракунии самараноки 

пардохтпазирк, аз щумла 

пардохтпазирии царрӯза ва фосилаи 

сохтории пардохтпазирии 

ташкилоти қарзии молиявк бо 

Ҳущщатцои 

дохилк 

- 



осебпазирк ва сатци тащщамӯи саршашмацои 

асосии захирасозк; 

  - бацогузории сатци имконпазири хавфи 

пардохтпазирк, ки ба сохтори тавозун ва 

самтцои фаъолияти тищоратии ташкилоти 

қарзии молиявк хос мебошад, аз щумла 

хавфе, ки дар давраи нисбатан дарозмуцлат 

пайдо мешавад; 

  - ошкоркунии цассосияти ташкилоти 

қарзии молиявк ба тағйироти қурби асъори 

хорищк ва осебпазирии тащщамӯи 

саршашмацои асосии фондкунк (захирасозк)  

бо асъори хорищк; 

  - маълумот оиди сохтор ва сифати 

саршашмацои фондкунк (захиракунк) ва 

сатци тащщамӯи саршашмацои фондкунк 

(захирасозк) нисбати контрагентони асоск, 

аз щумла саршашмацои фондкунии 

(захирасозии) шакана ва яклухт; 

  - маълумот оиди цащм, сохтор ва хусусияти 

захирацои пардохтпазирк, ки барои 

бацогузории иқтидори имконпазири ба 

даст овардани пардохтпазирк тавассути 

фурӯш ж таъмин намудани щалби маблағ 

дар муцлатцои кӯтоц ва / ж дар шароити 

стресс мусоидат менамоянд; 

  - индикаторцои дигари бацогузорк, ки ба 

ташкилоти қарзии молиявк имконияти 

ошкоркунк, андозагирк, мониторинг ва 

назорати саривақтии хавфи 

пардохтпазириро медицад. 

назардошти амалижтцои дохили 

гурӯц, аз щумла дар шароитцои 

стресс. 

5.1.2.

2 

Ташкилоти қарзии молиявк цудудцои 

назорати хавфи пардохтпазирии 

ташкилоти қарзиро, аз щумла бо 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

Дар мавриди муқаррар намудани 

цудудцо, ташкилоти қарзии молиявк 

мувофиқати онцоро ба фаъолияти 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

- 



назардошти амалижтцои дохили гурӯц, цам 

дар сатци ташкилоти қарзии молиявк ва 

цам тибқи самтцои алоцидаи фаъолияти 

тищоратк ва воцидцои сохтории ташкилоти 

қарзии молиявк муқаррар менамояд, ки 

зеринро дарбар гирифта, бо онцо мацдуд 

намешавад: 

  - цудудцо оиди ГЭП дар алоцидагии 

муцлатцои гуногуни вақт (на камтар аз як 

моц);  

  - цудудцо оиди намудцои асъор. 

Ҳудудцо аз тарафи ташкилоти қарзии 

молиявк дар он сатц муқаррар карда 

мешаванд, ки ба таъмини бефосилагии 

фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк, аз 

щумла дар цолатцои стресс, мусоидат 

менамоянд. 

Ташкилоти қарзии молиявии аъзои гурӯц 

буда, цудудцои дохилии хавфи 

пардохтпазирии дохили гурӯцро бо 

мақсади мацдуд намудани вобастагии 

фондкунк (захиракунк) аз аъзожни дигари 

гурӯц, аз щумла дар алоцидагии асъорцои 

гуногун, муқаррар менамояд.  

ташкилоти қарзии 

молиявк 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

амалижтцои он, иншунин 

мувофиқати онцоро ба сатци щоизи 

хавфи пардохтпазирк таъмин 

менамояд. 

қарзии 

молиявк  

5.1.2.

3 

Ташкилоти қарзии молиявк индикаторцои 

дохилк ва бозории огоции барвақти хавфи 

пардохтпазириро тация менамояд. 

  а) Индикаторцои дохилк зеринро дарбар 

гирифта, бо онцо мацдуд намешаванд: 

  - муайян намудани ноустувории 

саршашмацои захиракунк; 

  - афзоиши зуди дороицо, махсусан  

дороицое, ки аз цисоби уцдадорицои 

эцтимолан ноустувор маблағгузорк 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Дар мавриди тацияи индикаторцои 

огоции пешакк, ташкилоти қарзии 

молиявк нишондицандацои 

миқдорк ва сифатиро истифода 

мебарад. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



мешаванд; 

  - афзоиши тащщамӯъ дар дороицо ва 

уцдадорицои алоцида; 

  - афзоиши ГЭП аз рӯи асъори миллк ва 

хорищк; 

  - афзоиши харощотцои бо дар сатци щоиз 

нигоц доштани пардохтпазирк алоқаманд, 

ба истиснои харощотцое, ки аз цисоби 

афзоиши меъжри фоиз ба амал омадаанд; 

  - тағйироти царакати воситацои пулк ж 

мавқеъи сохтории пардохтпазирк, ки 

далели афзоиши ГЭП-и манфк, махсусан 

дар марцилацои кӯтоцмуддат, мебошад; 

  - коциши муцлати мижнаи 

баркашидашудаи пардохти уцдадорицо; 

  - наздикшавк ба нишондицандацои 

хатарноки цудудцои дохилии ташкилоти 

қарзии молиявк ж меъжрцои мақбул, ки аз 

тарафи Мақомоти ваколатдор муқаррар 

шудаанд; 

  - равияи манфк ж хавфи барзижд, ба 

монанди афзоиши қарзцои ғайрифаъол, 

зарарцои бо намудцои муайяни фаъолияти 

тищоратк ж намуди фаъолияти бонкк 

алоқаманд; 

  - коциши даромадцо, паст рафтани сифати 

дороицо ва вазъи молиявии ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - индикаторцое, ки оиди эцтимолияти 

пайдоиши хавфцо огоцк медицанд ва 

пардохтпазирии иловагиро дар мавқеъцои 

ғайритавозунк талаб мекунанд; 

  б) Индикаторцои бозорк зеринро дарбар 

гирифта, бо он мацдуд намешаванд: 



  - маълумоти, аз щумла дар воситацои 

ахбори омма, бо ташкилоти қарзии 

молиявк ж кормандони ташкилоти қарзии 

молиявк алоқаманд, ки ба ташкилоти 

қарзии молиявк ва нуфузу эътибори он 

таъсири манфк мерасонад; 

  - афзоиши арзиши фондкунии 

(захиракунии) яклухт ж шакана; 

  - коциш жфтани рейтинги қарзк; 

  - коциши арзиши сацмияцо; 

  - афзоиши талаботи контрагентон нисбати 

пешницод намудани таъминоти иловагк ва 

/ж даст кашидани онцо аз амалижтцои нави 

бетаъминот ва аз тамдиди муцлат; 

  - коциши дастрасии хатцои қарзии 

ташкилоти қарзии молиявкцои 

муросилотк; 

  - афзоиши цолатцои бозхонди амонатцои 

шакана; 

  - мушкилот дар доираи щалби 

маблуғгузории дарозмуддат ва/ж щойгир 

намудани коғазцои қиматноки қарзии 

ташкилоти қарзии молиявк. 

5.1.2.

4 

Ташкилоти қарзии молиявк давра ба давра 

(на камтар аз 1 маротиба дар 1 сол) бо 

мақсади муайян намудани сатци зарурии 

пардохтпазирк дар давраи стресск аз рӯи 

цар як намуди сенария стресс-тестинг 

мегузаронад, ки ба ищрои амалцои зерин 

мусоидат менамояд: 

  - ошкор намудани саршашмацои тацдиди 

эцтимолии хавфи пардохтпазирк; 

  - бацогузории таъмини он, ки осебпазирии 

щорк нисбати хавфи пардохтпазирк дар 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк шунин 

стресс-тестинг мегузаронад, ки 

сохтор ва басомади он ба цащм, 

мураккабии фаъолияти тищоратии 

ташкилоти қарзии молиявк ва сатци 

осебпазирии он ба хавфи 

пардохтпазирк ва иншунин ба 

нақш/ацамияти ташкилоти қарзии 

молиявк дар низоми молиявк 

мувофиқ мебошад. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



қижс бо сатци щоизи муқаррашудаи хавфи 

пардохтпазирк мувофиқ мемонад; 

  - тацлили цама гуна таъсири имконпазири 

стрессцои ояндаи пардохтпазирк ба 

царакати воситацои пулк, сатци 

пардохтпазирк ва даромаднокк, ва суботи 

молиявии ташкилоти қарзии молиявк. 

Ташкилоти қарзии молиявк стресс-

тестингро цам алоцида нисбати цар як 

намуди асъор ва цам дар мащмӯъ нисбати 

цама намудцои асъор, ки ташкилоти қарзии 

молиявк дорои мавқецои назаррас мебошад 

гузаронида, муносибати хавфи 

пардохтпазирк бо намудцои дигари хоси 

фаъолияти ташкилоти қарзиро ба инобат 

мегирад. 

5.1.2.

4.1 

 Ташкилоти қарзии молиявк сенарияцои 

стресс-тестингро тация менамояд, ки дорои 

хусусиятцои зерин буда, бо онцо мацдуд 

намешаванд: 

  - сенарияцои мушаххасоти ташкилоти 

қарзии молиявк ва умумибозориро, цам дар 

алоцидагк ва цам дар шакли омехта; 

  - марцилацои кӯтоцмуддат ва даромуддати 

стрессцои пардохтпазирк; 

  - дар асоси фарзцои имконпазир, вале 

воқеък гузаронида мешавад. 

Сенарияцои стрессии хусусияти бонкк 

дошта, цолатцоеро дарбар мегиранд, ки 

метавонанд дар мавриди дар ташкилоти 

қарзии молиявк вущуд доштани мушкилоти 

воқек ва эцтимолк ба мижн омада, бо зерин 

алоқаманд мебошанд:  

  - сифати дороицои ташкилоти қарзии 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Вобаста аз намуди сенария, 

ташкилоти қарзии молиявк якшанд 

фарзияцоро барраск менамояд, ки 

дар номгӯи зерин оварда шудаанд: 

  - коциши амонатцои шакана; 

  - дастрас набудани саршашмацои 

кафолатнок ва бетаъминоти 

маблағгузорицои яклухт; 

  - эцтимолияти щорк намудани 

маржа ва талабот ба гарави иловагк; 

  - эцтимолияти тағйир додани 

муцлатцои маблағгузорк; 

  - уцдадорицои шартк нисбати 

воситацо ва амалижтцои 

ғайритавозунк, аз щумла хатцои 

қарзк; 

  - вущуд доштани хатцои қарзии ба 

ташкилоти қарзии молиявк 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



молиявк; 

  - иқтидори муштарижни (контрагентони) 

ташкилоти қарзии молиявк оиди пардохти 

қарзцо; 

  - коциши назарраси рейтинги қарзии 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - пайдоиши маълумоти манфк дар бораи 

ташкилоти қарзии молиявк, ки ба сатци 

боварк нисбати ташкилоти қарзии молиявк 

таъсир мерасонад. 

Сенарияцои стресси умумибозорк 

цолатцоеро дарбар мегиранд, ки метавонанд 

дар мавриди дар ташкилоти қарзии 

молиявк вущуд доштани мушкилоти воқек 

ва эцтимолк ба мижн омада, аз щумла бо 

зерин алоқаманд мебошанд: 

  - тангшавии пардохтпазирк дар миқжси 

тамоми бозор якщоя бо коциши назарраси 

дастраск ба маблағгузории кафолатнок ва 

бегарав ва якщоя бо паст рафтани 

пардохтпазирк дар бозорцои алоцидаи 

зуфурӯш; 

  - муфлисшавии контрагентон, аз щумла дар 

бозори байнибонкк; 

  - пайдоиши имконпазири талабот ба 

тахфифцои назаррас нисбати фурӯши 

дороицо ва/ж гузаронидани амалижти РЕПО; 

  - мацдудшавии иқтидори мубодилавии 

асъор; 

 - нокомии амалижтии низоми пардохт. 

кушодашуда; 

  - тағйироти банақшагирифташудаи 

цащми дороицо. 

Стресс-сенарияцои хоси ташкилоти 

қарзии молиявк, барои бацодиции 

рафтори царакати воситацои пулк 

дар шароитцои вазнини стресск, ки 

аз щумла зеринро дарбар мегиранд, 

мусоидат менамояд: 

  - афзоиши талаботи муштарижн 

оиди пеш аз муцлат дархост 

намудани амонатцои муцлатнок; 

  - аз байн рафтани имконияти 

тащдиди маблағгузорицои 

байнибонкк; 

  - вущуд надоштани дастраск ба 

маблағгузорицои нави кафолатнок 

ва бетаъминот; 

  - эцтимоляти пайдо шудани 

зарурияти бо тахфиф фурӯхтани 

коғазцои қимматноки зудфурӯш. 

5.1.2.

4.2 

Ташкилоти қарзии молиявк бознигарии 

мунтазами сенарияцои стресс-тестингро 

таъмин менамояд.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

Ташкилоти қарзии молиявк 

тағйироти вазъи бозор, тағйироти 

хусусият ва андозаи фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк, 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирон  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

як сол 



молиявк иншунин тащрибаи воқеии мавщудаи 

фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк дар цолатцои стрессиро 

бацогузорк менамояд. 

Натищацои бацогузорк ва агар зарур 

бошад, бо пешницодцо оиди тағйир 

додани сенарияцои стресс-тестинг 

барои барраск ба ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк ва МКВ 

ва барои тасдиқ ба шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк равона 

карда мешаванд. 

5.1.2.

5 

Ташкилоти қарзии молиявк идоракунии 

пардохтпазирии асъориро амалк менамояд 

ва меъжрцои дохилк оиди пардохтпазирии 

асъориро бо назардошти омилцои зерин 

муқаррар намуда, бо онцо мацдуд 

намешавад: 

  - цащми уцдадорицо бо асъори хорищк, ки 

метавонанд барои маблағгузории дороицо 

бо асъори миллк ва/ж баръакс истифода 

бурда шаванд; 

  - иқтидори мубодилавк ва ноустувории 

қурби асъори хорищк, муцлати дастрасии 

фондкунк (захиракунк) дар ин намуди 

асъор; 

  - имконияти коциш ж пурра барцам 

хӯрдани бозори асъори СВОП нисбати 

щуфтцои алоцидаи асъорк дар цолати 

нокомии бозор; 

  - шароит дар бозори асъор, аз щумла 

амиқк ва пардохтпазирии бозор ва иншунин 

сатци меъжрцои фоизк; 

  - иқтидори ташкилоти қарзии молиявк 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Бо мақсади идоракунии 

пардохтпазирии асъорк, ташкилоти 

қарзии молиявк: 

  - талаботи мащмӯк ба 

пардохтпазирк бо асъори хорищиро, 

цам дар цолатцои муқаррарк ва цам 

дар цолатцои стресс бацогузорк 

менамояд; 

  - имконияти нигоц доштани 

мавқеъи ГЭП-и асъориро дар сатци 

щоизи ташкилоти қарзии молиявк 

назорат менамояд; 

  - хавфи лаппишцои фавқуллодаи 

манфии қурби асъорро, ки 

метавонад ба афзоиши зуди 

фосилацои щории пардохтпазирк 

таъсир расонад ва самаранокии 

дурнамои хавфи амалижти хещкунии 

асъориро коциш дицад, тацти 

назорат ва мониторинг қарор 

медицад; 

  - имконияти мубодилаи асъор ва 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



нисбати щалб намудани маблағцо аз бозори 

асъор ва мубодилаи изофаи пардохтпазирк 

аз як асъор ба асъори дигар; 

  - фарқият дар рафтори амонатгузорон ва 

қарзгиргоне, ки талабот ва уцдадорицо бо 

асъори хорищк доранд, нисбат ба 

амонатгузорон ва қарзгиргоне, ки талабот ва 

уцдадорицо бо асъори миллк доранд; 

  - устувории амонатцо бо асъори хорищк 

дар цолатцои стресс; 

  - вущуд доштани захирацо бо асъори 

хорищк дар цолатцои мацдуд будани (вущуд 

надоштани) дастраск ба захирацо барои 

рӯйпӯш кардани зарар аз намудцои 

алоцидаи асъори хорищк; 

  - иқтидори ищрои уцдадорицо бо асъори 

хорищк аз тарафи қарзгиргон дар цолатцои 

стресск, аз щумла дар цолатцои лаппиши 

манфии меъжрцои фоиз ва қурби асъор. 

дастраск ба бозорцои хорищии 

асъорро барои иваз намудани 

захирацо аз як намуди асъор ба 

намуди дигари он бацогузорк 

менамояд; 

  - меъжрцои дохилиро муқаррар 

намуда, самаранокии онро дар 

доираи назорати мащмӯи ГЭП дар 

марцилацои гуногуни вақти нисбати 

цар як асъори хорищк, вобаста аз 

ацамиятнокии он дар сохтори 

тавозуни ташкилоти қарзии 

молиявк тацти баррасии мунтазам 

қарор медицад. 

5.1.2.

6 

Ташкилоти қарзии молиявк гуногунрангии 

саршашмацои таъмини захирацоро бо 

назардошти омилцои зерин таъмин намуда, 

бо онцо мацдуд намешавад: 

  - муцлат ва намуди дороицо дар 

алоцидагии мацсулот, воситацо ва 

бозороцои гуногун; 

  - хусусияти эмитент, контрагент ж 

қарздицанда, аз щумла бахши иқтисод ва 

мавқеъи щуғрофк; 

  - асъори саршашмаи фондкунк 

(захиракунк). 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Бо мақсади таъмини гуногунрангии 

саршашмацои захиракунк, 

ташкилоти қарзии молиявк дар 

сижсати худ мащмӯи саршашмацои 

устувори фондкуниро 

(захиракуниро) барои дастгирии 

пардохтпазирк дар марцилацои 

гуногуни вақт (аз щумла бо 

назардошти сатци щоизи дороицои 

зудфурӯш) муайян менамояд. 

Дар мавриди таъмини 

гуногунрангии саршашмацои 

фондкунк (захиракунк), ташкилоти 

қарзии молиявк омилцои зеринро 

ба инобат гирифта бо онцо мацдуд 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



намешавад: 

  - профили муцлатнокк ва 

цассосияти уцдадорицо ба 

тағйиротцои гуногун; 

  - дастрасии ташкилоти қарзии 

молиявк ба бозорцои мувофиқ; 

  - вущуд доштани муносибатцои 

мусоид бо қарздецон; 

  - имконияти тақвият бахшидани 

цузур дар бозорцои маблағгузории 

интихобшуда; 

  - таносуби маблағгузории 

кафолатнок ва бетаъминот; 

  - сатци вобастагк аз як қарздец ж 

гурӯци қарздецони алоқаманд, аз 

бозорцо, воситацо ж мацсулоти 

алоцида, маблағгузории дохили 

гурӯц; 

  - макони щуғрофии щойгиршавк, 

мансубияти қарздецон ба бахши 

алоцидаи иқтисод; 

  - асъори саршашмацои 

маблағгузорк. 

5.1.2.

7 

Ташкилоти қарзии молиявк вущуд доштани 

захираи зарурии пардохтпазириро таъмин 

менамояд, ки: 

  - ба сатци щоизи муқарраршудаи хавфи 

пардохтпазирк мувофиқ мебошад; 

  - аз дороицои зудфурӯши баландсифати 

беиддао иборат мебошад, ки фурӯши онцо 

дар муцлати кӯтоцтарин бе зарари назаррас 

ва тацфиф дар марцилацои гуногуни 

фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк 

имконпазир мебошад; 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

воситацоеро, ки захираи дороицои 

зудфурӯшро таъмин менамояд, бо 

назардошти хусусиятцои зерин 

муайян намуда, бо онцо мацдуд 

намешавад: 

  - беиддао будани дороицо; 

  - сатци пасти осебпазирк ба 

хавфцои қарзк ва бозорк; 

  - сатци пасти таносуби тарафайн бо 

дороицои хавфнок; 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



  - барои таъмини саривақтии ищрои 

уцдадорицои ташкилоти қарзии молиявк 

оиди пардохт ва цисоббаробаркунии 

дохили рӯз дар цолатцои стресс кифоя 

мебошад; 

  - барои рӯйпӯш намудани камбудицои 

пардохтпазирк, ки дар натищаи 

гузаронидани стресс-тестинг муайян 

мешаванд, на камтар аз барои 30 рӯз 

кифоягк мекунад. 

  - ба осонк муайян намудани арзиш; 

  - сатци цассосият ба шароитцои 

имконпазири стресс. 

Дар мавриди ташкил намудани 

захираи дороицои зудфурӯш, 

ташкилоти қарзии молиявк фарзцои 

зеринро ба инобат мегирад: 

  - цащми фосилацо дар царакати 

воситацои пулк; 

  - имконпазирии цодисацои стресс; 

  - арзиши дороицо, ки метавонанд 

барои гарав аз тарафи ташкилоти 

қарзии молиявк дар шароитцои 

стресс истифода шаванд (яъне 

андозаи цисобии пули нақд, ки 

ташкилоти қарзии молиявк 

метавонад дар цолати фурӯши 

дороицо ж истифодаи он цамшун 

гарав, ба даст орад)  

5.1.2.

8 

Ташкилоти қарзии молиявк идоракунии 

таъминоти гаравиро ба воситаи тартиботе, 

таъмин менамояд, ки зеринро муайян 

намуда, бо он мацдуд намешавад: 

  - тартиби ошкор намудан ва бацогузории 

талаботи ташкилоти қарзии молиявк 

нисбати дороицое, ки аз тарафи ташкилоти 

қарзии молиявк ба гарав гузошта шуда 

метавонанд, аз щумла  дороицои боиддао бо 

назардошти озод намудани онцо; 

  - тартиби бацогузории щоиз будани  

намудцои алоцидаи дороицо барои 

истифода шун таъминоти гарав, дар 

алоцидагии намуди қарздецон ва бозорцои 

маблағгузории кафолатнок, аз щумла 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Идоракунии таъминоти гаравк дар 

асоси сатци маълумотнокк оиди 

харощоти имконпазири истифодаи 

таъминоти гарав, цам дар цолатцои 

муқаррарк ва цам дар цолатцои 

стресс гузаронида мешавад. 

Ташкилоти қарзии молиявк вущуд 

доштани таъминоти гаравиро, ки 

барои қонеъ гардонидани талаботи 

банақшагирифташуда ва фавқулода 

ба пардохтпазирк дар марцилацои 

гуногуни вақт (дохили рӯз, кӯтоц- ва 

дарозмуддат) кофиро таъмин 

менамояд.  

Дар мавриди муайян намудани 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



шахсони масъули (воцидцо,зерсохторцо ) 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - тартиби мониторинги таъминоти гаравк 

дар алоцидагии эмитентцо, мавқеъи 

щуғрофк, асъор, аз щумла шахсони барои 

бурдани мониторинг масъули (воцидцо, 

зерсохторцо) ташкилоти қарзии молиявк, 

бо мақсади бацогузории он, ки дороицо дар 

цолати зарур шк тавр щамъоварк карда шуда 

метавонанд; 

  - тартиби таъмини гуногунрангии 

саршашмацои таъминоти гарав барои 

пешгирк намудани тащщамӯи изофавк дар 

қарздецон ва /ж бозорцои алоцида. 

дороицое, ки метавонанд шун гарав 

истифода бурда шаванд, ташкилоти 

қарзии молиявк зеринро ба инобат 

гирифта, бо онцо мацдуд намешавад: 

  - беиддао будани дороицо; 

  - дастрас будани дороицо дар 

замони пайдо шудани талаботи 

фавқулода ба маблағгузорк. 

5.1.2.

9 

Ташкилоти қарзии молиявк хавфи 

пардохтпазирии дохили рӯзро ба воситаи 

тартиботе идора мекунад, ки зеринро 

дарбар гирифта, бо онцо мацдуд 

намешаванд: 

  - пайравии мавқеи пардохтпазирии 

дохили рӯз, бо назардошти гардиши 

банақшагирифташудаи воситацои пулк ва 

саршашмацои пардохтпазирии дастрасбуда, 

барои бацогузории талаботи щалбкунии 

пардохтпазирии иловагии дохили рӯз ж 

мацдудкунии ихрощи пардохтпазирк; 

  - идоракунии дороицои ташкилоти қарзии 

молиявк, ки метавонанд дар цолати 

пайдоиши зарурият барои маблағцои 

қарзии шабонарӯзк шун гарав истифода 

бурда шаванд; 

  - нақшаи шорацои щавобии ташкилоти 

қарзии молиявк дар цолати пайдоиши 

фосилацо дар щаражнцои пардохтпазирии 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

тартиботи дохилии идоракунии 

пардохтпазирии дохили рӯзро тация 

менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



дохили рӯз, аз щумла шорацо барои таъмини 

бефосилагии фаъолият. 

5.1.2.

10 

Ташкилоти қарзии молиявк идоракунии 

хавфи пардохтпазирии дохили гурӯцро ба 

воситаи тартиботе амалк менамояд, ки 

зеринро дарбар гирифта, бо он мацдуд 

намешавад: 

 тақоруб нисбати пардохтпазирии дохили 

гурӯц ва фарзцои вобастагии дохили гурӯц 

бо мақсади пешгӯии гардиши воситацои 

пулк. Дар мавриди бацогузории талабот ба 

захиракунк, хусусан дар цолатцои стресс, 

омилцои зерин ба инобат гирифта 

мешаванд:  

  - маблағгузории аз тарафи иштирокшижни 

гурӯц пешницодшаванда; 

  - монеацои цуқуқк, танзимк ва монеацои 

дигар, ки дастрасии ташкилоти қарзиро ба 

пардохтпазирк дар цолати зарурк аз цисоби 

иштирокшижни гурӯц мацдуд мекунанд; 

  - муқаррар намудани цудудцо нисбати 

хавфи пардохтпазирии дохили гурӯц бо 

мақсади коциши хавфи «сирояткунии» 

ташкилоти қарзии молиявк аз тарафи 

аъзожни дигари гурӯц, хусусан дар цолатцои 

бо мушкилот душор шудани онцо; 

  - муқаррар намудани цудудцо барои 

царакати пардохтпазирк дар дохили гурӯц; 

  - муқаррар намудани цудудцо нисбати 

хавфи пардохтпазирии дохили гурӯц бо 

асъори хорищк, ки иқтидори 

мубодилашавии онцо, махсусан дар цолати 

стресс маълум нест; 

  - муқаррар намудани цудудцо нисбати 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Идоракунии хавфи пардохтпазирии 

дохили гурӯц, бо мақсади таъмини 

маълумотнокк ва фацмиш нисбати 

таъсири мушкилоти пардохтпазирк, 

ки иштирокшижни дигари гурӯц 

душор шудаанд, гузаронида 

мешавад. 

Ташкилоти қарзии молиявк 

тартиботро тация менамояд, ки 

раванди идоракунии 

пардохтпазирии дохили гурӯцро 

муайян менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



маблағгузок ба ташкилотцои фарък ва 

филиалцои ташкилоти қарзии молиявк аз 

саршашмацои дигари дар дохили гурӯц 

вущуд дошта; 

  - механизмцои дастгирии пардохтпазирии 

дохилк аз тарафи аъзожни гурӯц. 

5.1.3 Ташкилоти қарзии молиявк вущуд доштани 

Нақшаи маблағгузории фавқулодаро 

таъмин менамояд, ки зеринро дарбар 

гирифта, бо онцо мацдуд намешавад: 

  а) мащмӯи тартиб ва шорабиницо, ки ба 

имконияти андешидани шорацои саривақт 

дар цолатцои стресси бо пардохтпазирк 

алоқаманд мусоидат менамояд, аз щумла 

цолатцои стресси дар натищаи гузаронидани 

стресс-тестинг муайян шуда; 

  б) саршашмацои имконпазири 

маблағгузорк ва цащми маблағцое, ки аз ин 

саршашмацо ба даст оварда шуда 

метавонанд. Ҳащми маблағцо, ки бояд 

ташкилоти қарзии молиявк аз 

саршашмацои имконпазири маблағгузорк 

ба даст орад, метавонад дар шенаки муайян 

ба цисоб гирифта шавад, ки цам дар ифодаи 

мутлақ ва цам дар ифодаи нисбк муқаррар 

карда мешавад; 

  в) мащмӯи шорацои гуногуни дастгирк ва 

таъмини ташкилоти қарзии молиявк бо 

пардохтпазирк дар цолатцои фавқулода, ки 

метавонад аз зерин иборат бошад: 

  - маблағцои сацмдорон; 

  - баланд шудани суръати афзоиши 

амонатцо; 

  - тамдиди муцлатцои пардохти 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Дар мавриди тацияи Нақшаи 

маблағгузории фавқулода, 

ташкилоти қарзии молиявк цолати 

щории тартиботи амалижтии 

ташкилоти қарзиро ба инобат 

мегирад, ки барои сафарбар 

намудани пардохтпазирк ва 

таъминоти гаравк бо назардошти 

цудудцои муввақатии щории 

қонунгузорк, танзимк, амалижтк, ки 

нисбати ин сафарбаркунк пешбинк 

шудаанд. 

Нақшаи маблағгузории фавқулода: 

  - тақоруб ва амалцои ташкилоти 

қарзиро дар цолатцои гуногуни 

бӯцрон нисбат ба пардохтпазирии 

ташкилоти қарзиро дарбар мегирад; 

  - ба мураккабии тищорат, профили 

хавф, цащм ва нақшаи ташкилоти 

қарзии молиявк дар низоми 

молиявк мувофиқат мекунад; 

  - сатци пардохтпазирии ташкилоти 

қарзиро дар алоцидагии марцилацои 

гуногуни вақт дарбар мегирад. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



уцдадорицо; 

  - эмиссияи воситацои қарзии кӯтоцмуддат 

ва дарозмуцлат; 

  - фурӯши ташкилотцои фарък; 

  - ба коғазцои қиматнок табдил додани 

дороицо; 

  - фурӯши дороицо ж амалижти РЕПО; 

  - гирифтани қарз аз ташкилоти қарзии 

марказк; 

  - сустшавии афзоиши сандуқи қарзк; 

  - боздошти пардохти суди сацмияцо 

(дивидендцо); 

  г) цолатцое, ки дар он саршашмацои 

гуногуни маблағгузорк щамъоварк намуда 

мешаванд ва иншунин муцлат барои дар 

амал ворид намудани онцо; 

  д) тартиботи амалижтие, ки зеринро ба 

танзим медароранд: 

  - таъсис додани цайати шахсони (воцидцо, 

зерсохторцо) ташкилоти қарзии молиявк, 

ки барои тация ва щорк намудани Нақшаи 

маблағгузории фавқулода масъул 

мебошанд, бо ишораи ваколат ва доираи 

масъулияти онцо, бо мақсади таъмини 

цамоцангк ва алоқаи дохилк; 

  - рещаи муфассали амалияцо ва 

афзалиятнокии онцо нисбати амалцое, ки 

бояд ищро шаванд, кк барои онцо масъул аст 

ва он амалцо бояд кай ва аз тарафи кк 

андешида шаванд. 

5.1.3.

1 

Ташкилоти қарзии молиявк тацлили 

Нақшаи маблағгузории фавқулодаро ба 

таври мунтазам амалк менамояд.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

Ташкилоти қарзии молиявк тацлили 

Нақшаи маблағгузории 

фавқулодаро нисбати таъмини 

самарабахшии амалижтии он ва 

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирон  

 На камтар аз 1 

маротиба дар 

шаш моц  



молиявк имконияти амалк гардонидани он 

гузаронида, тибқи талабот, онро 

навсозк менамояд.  

Натищаи тацлил ва дар цолати зарур 

пешницодцо барои ворид намудани 

тағйирот ба Нақшаи маблағгузории 

фавқулода ба ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк ва МКВ барои 

барраск ва ба шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк барои 

тасдиқ равона карда мешавад.  

5.1.4 Ташкилоти қарзии молиявк вущуд доштани 

низоми цисоботи идоракуниро таъмин 

менамояд, ки он щорк намудани тартибро 

дарбар мегирад, ва мафцумцои зеринро 

муайян намуда, бо онцо мацдуд намешавад: 

критерия, таркиб ва басомад цисобот оиди 

идоракунии хавфи пардохтпазирк, ки ба 

истифодабарандагони гуногун, шахсони / 

воцидцои барои омода ва расонидани 

маълумот ба истифодабарандагони дахлдор 

масъул пешницод мешавад.  

 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк цущщати 

дохилиро тация менамояд ва дар 

мавриди тацияи он ба инобат 

мегирад, ки цисоботи идоракунк: 

  - тамоми саршашмацои хавфи 

пардохтпазириро, аз щумла хавфцои 

уцдадорицои шартк, иншунин 

хавфцои бо пайдоиши воқеацое, ки 

метавонанд ба пардохтцои 

пешазмуцлати уцдадорицо ва 

талабот ба цащми муайяни 

пардохтпазирк аз рӯи саршашмацои 

мувофиқ ба мижн оваранд, 

алоқаманданд, дарбар мегирад; 

  - пешницоди маълумотро оиди 

мавқецои пардохтпазирк дар 

алоцидагии марцилацои вақтии 

гуногун таъмин менамояд; 

  - андозагирии хавфро барои 

мониторинги мавқеи 

пардохтпазирк, цам дар цолатцои 

муқаррарк ва цам дар цолатцои 

стресс тибқи намудцои алоцидаи 

Ҳущщати 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



асъор, ки дар онцо ташкилоти 

қарзии молиявк мавқеи назаррас 

дорад, цам дар шакли фарък ва цам 

дар шакли муттацид таъмин 

менамояд; 

  - барои гузаронидани мониторинг 

ва тацлили тағйиржбии дороицои 

беиддаои зудфурӯш, ки метавонанд 

фурӯхта шаванд ж цамшун гарав 

барои щалби маблағцо дар мавриди 

расидани цолатцои стресс истифода 

шаванд, мусоидат менамояд; 

  - барои гузаронидани мониторинг 

ва тацлили маълумот оиди омилцои 

ба сатци захирацои дороицои 

зудфурӯш таъсиррасон, мусоидат 

менамояд; 

  - бацогузорк ва пешгӯицои 

царакати ояндаи воситацои пулиро 

дар даврацои гуногуни вақт, аз щумла 

бо назардошти натищацои стресс-

тестинг дар асоси сенарияцои 

гуногун таъмин менамояд; 

  - таъмини маълумоти боз цам 

басомаднок, муфассал ва мувофиқро 

дар цолати стресс таъмин менамояд. 

5.1.4.

1 

Ташкилоти қарзии молиявк шаклцои 

қолабии цисоботцои идоракуниро тация 

менамояд, ки маълумоти зеринро дарбар 

гирифта, бо он мацдуд намешавад: 

  - вазъи щории сатци пардохтпазирии 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - натищаи мониторинги ищроиши 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

маълумотро ба 

истифодабарандагони дахлдор 

тибқи цущщатцои дохилк мерасонад. 

Дар мавриди тацияи цущщати 

дохилк, ташкилоти қарзии молиявк 

пешницоди маълумотро ба шӯрои 

Маълумот ба 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк, 

МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



меъжрцои цатмии пардохтпазирк; 

  - тацлили сохтори талабот ва уцдадорицои 

ташкилоти қарзии молиявк дар алоцидагии 

муцлатцо, асъор, воситацо, аз щумла, алоцида 

оиди дороицо ва уцдадорицои калон; 

  - тацлили оморк ва рафтории заминаи 

амонатк, барои ошкор намудани аломатцое, 

ки аз коциши муцлати мижнаи амонатцо ж 

коциши сатци устувории заминаи амонатк 

шацодат медицад; 

  - царакати воситацои пулии оянда; 

  - цащм ва вазъи дороицои ташкилоти 

қарзии молиявк, ки барои гарав истифода 

бурда шуда метавонанд; 

  - сатци захираи дороицои зудфурӯши 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - индикаторцои огоции пешакк оиди хавфи 

пардохтпазирк; 

  - риояи цудудцои дохилк нисбати хавфи 

пардохтпазирк; 

  - мониторинги қащравк аз сижсат ва 

цудудцо; 

  - бацогузории шароити иқтисодии дохилк 

ва беруна, ки дорои иқтидори таъсир ба 

сатци пардохтпазирии ташкилоти қарзии 

молиявк мебошанд; 

  - натищацои стресс-тестинг; 

  - дар цолати вущуд доштан, натищаи 

санщишцои аудитк. 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ ва ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк дар цащми пурра 

тибқи талаботи банди зерин муайян 

менамояд. 

Муцлати пешницоди маълумот ба 

шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ ва ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк оиди натищацои 

стресс-тестинги хавфи 

пардохтпазириро ташкилоти қарзии 

молиявк бо назардошти талабот 

нисбати басомади гузаронидани 

стресс-тестинги хавфи 

пардохтпазирк мустақилона муайян 

менамояд.  

Маълумот ба 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

 

На камтар аз 1 

маротиба дар 1 

моц  

 

Маълумот ба 

воциди 

сохторк, ки 

идоракунии 

хавфи 

пардохтпази

риро амалк 

менамояд 

На камтар аз 1 

маротиба дар 1 

моц 

 

  

  

 



Р/т Талабот 

Рӯйхати шахсони 

масъул ва 

иштирокчижни 

татбиқи талабот  

Тартиби татбиқи талабот  

Шакли 

татбиқи 

талабот  

Муцлати 

татбиқи 

талабот  

1 2 3 4 5 6 

6. Хусусиятцои идоракунии хавфи бозорк  

6.1 Ташкилоти қарзии молиявк вущуд 

доштани низоми идоракунии 

хавфи бозориро таъмин менамояд, 

ки ба вазъи щории бозор, дурнамо, 

цащм ва сатци мураккабии 

амалижтцои ташкилоти қарзии 

молиявк мувофиқ буда, ба ошкор 

намудан, андозагирк, 

гузаронидани мониторинг ва 

назорати самараноки хавфи 

бозории ташкилоти қарзии 

молиявк, бо назардошти 

амалижтцои дохили гурӯц, бо 

мақсади таъмин намудани 

кифоягии сармояи 

танзимшавандаи ташкилоти 

қарзии молиявк барои рӯйпӯш 

намудани он мусоидат менамояд.  

Низоми идоракунии хавфи бозорк 

зеринро дарбаргирифта, бо онцо 

мацдуд намешавад: 

  - сижсати идоракунии хавфи 

бозорк; 

  - тартибот оиди ошкор намудан, 

андозагирк ва гузаронидани 

мониторинг ва назорати хавфи 

бозорк; 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Дар мавриди ташкил намудани низоми 

идоракунии хавфи бозорк, ташкилоти 

қарзии молиявк вазъи щории бозорро 

тацлил менамояд, дурнаморо барраск 

менамояд, цащм ва сатци мураккабии 

амалижтцои ташкилоти қарзиро ба 

инобат гирифта, цущщатцои дохилиро 

тация менамояд, ки щузъцои низоми 

идоракунии хавфи бозориро дарбар 

мегиранд. 

- - 



  - низоми иттилооти идоракунк; 

  - назорати дохилк; 

  - бацогузории самарабахшии 

низоми идоракунии хавфи бозорк 

аз тарафи воциди сохтории аудити 

дохилк. 

6.1.1 Ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

идоракунии хавфи бозориро тация 

менамояд, ки он зеринро дарбар 

гирифта, бо он мацдуд намешавад: 

  а) мақсад, вазифа, присипцои 

идоракунии хавфи бозорк; 

  б) сатци щоизи хавфи бозории 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  в) иштирокшижни раванди 

идоракунии хавфи бозорк, ваколат 

ва масъулияти онцо бо мушаххасоти 

дақиқи сохтори цисоботдицк; 

  г) тартиби мубодилаи маълумот 

байни иштирокшижни раванди 

идоракунии хавфи бозорк, аз он 

щумла намуд, шакл ва муцлати 

пешницоди маълумот; 

  д) тартиб ва раванд оиди ошкор 

намудан, андозагирк, бацогузорк, 

гузаронидани мониторинг ва 

назорати сатци хавфи бозорк, бо 

назардошти амалижтцои дохили 

гурӯц; 

  е) номгӯи асъорцои хорищк, 

воситацои молиявие, ки бо онцо 

гузаронидани амалижтцо ищозат 

дода шудааст, якщоя бо қайди 

мақсадцои истифодабарии онцо; 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Дар мавриди тацияи сижсати 

идоракунии хавфи бозорк, ташкилоти 

қарзии молиявк зеринро ба инобат 

гирифта, бо онцо мацдуд намешавад: 

   - дурнамо ва намудцои фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк, ки 

ташкилоти қарзиро ба хавфи бозорк 

осебпазир менамояд; 

   - сатци щоизи хавфи ташкилоти қарзии 

молиявк; 

  - цащм, хусусият ва мураккабии 

фаъолияти тищоратии ташкилоти 

қарзии молиявк; 

   - андозаи осебпазирии ташкилоти 

қарзии молиявк ба хавфи бозорк ва 

бацогузории таъсири он ба вазъи 

молиявии ташкилоти қарзии молиявк; 

   - натищацои бацогузории хавф, аз 

щумла тавассути тацлили сатци цассосият 

ва стресс-тестинг дастрас шуда; 

   - самаранокии тартиботи идоракунии 

хавфи бозорк, ки пештар истфода бурда 

шудааст; 

   - интизорицои цар гуна тағйироти 

имконпазири сохтори ташкили дохилк 

ва/ж тағйироти берунаи шароитцои 

бозорк; 

   - қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



  ж) талабот ва критерияцо нисбати 

воситацои молиявк, аз щумла 

нисбати цащм, таркиб ва шартцои 

онцо; 

  ж) намудцои амалижтцо аз рӯи 

воситацои молиявие, ки тация 

намудани шаклцои қолабии 

шартнома, тарофа, усулро талаб 

менамоянд; 

  з) тартибот оиди идоракунии 

хавфи бозорк дар цолати: 

  - тағйироти сохтори воситацои 

молиявк, нишондицандацои 

миқдорк ва арзишии онцо; 

  - тация ва щорк намудани 

технологияцои нав ва шартцои 

амалк намудани амалижтцои бонкк 

ва шартномацои дигар, намудцои 

дигари навгоницо ва технологияцои 

молиявк дар мавриди  баромадан ба 

бозорцои нав; 

  и) усул ва критерияцои хещкунии 

хавфцо, аз щумла муқаррар 

намудани критерияцои самаранокк 

(мукаммалк) ва арзиши амалижтцои 

хещкунк; 

  й) тартиб ва равандцои 

гузаронидани мониторинги 

даромаднокии ташкилоти қарзии 

молиявк аз истифодаи воситацои 

молиявк; 

  к) тартиб ва раванди бацогузорк ва 

таъмини кифоягии сармоя барои 

рӯйпӯш намудани зарарцои бо 



хавфи бозорк алоқаманд; 

  л) тартиботи гузаронидани стресс-

тестинг бо мақсади бацогузории 

хавфи бозорк, аз щумла тартиби 

истифодаи натищацои он дар доираи 

ищрои раванди идоракунии хавфцо; 

  м) низоми цудудцо, ки сатци щоизи 

хавфи бозориро таъмин намуда, 

тартиби муайян намудани цудудцо, 

намуди онцо дар бурриши асъорцо, 

воситацо, амалижтцо муқаррар 

мегардонад; 

  н) низоми индикаторцои огоции 

пешакии осебпазирк ба хавфи 

бозорк, аз щумла дар асоси 

наздикшавк ба цудуд; 

  о) тартиби қабул, тасдиқ, тацлил ва 

мониторинги кащравк аз сижсат, 

тартиб, ва цудудцо; 

  п) тартиб оиди ворид намудани 

тағйирот ба цущщатцои дохилк ва 

тартиботи ташкилоти қарзии 

молиявк дар цолатцои тағйир 

жфтани вазъи бозор, ки дорои 

иқтидори расонидани таъсир ба 

сатци осебпазирии ташкилоти 

қарзии молиявк ба хавфи бозорк 

мебошанд. 

6.1.2 Ташкилоти қарзии молиявк ошкор 

намудан, андозагирк, гузаронидани 

мониторинг ва назорати хавфи 

бозориро бо истифодаи воситацои 

зерин таъмин намуда, бо онцо 

мацдуд намешавад: 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Дар мавриди тацияи тартиб оиди ошкор 

намудан, андозагирк, гузаронидани 

мониторинг ва назорати хавфи бозорк, 

ташкилоти қарзии молиявк омилцои 

зеринро ба инобат гирифта, бо онцо 

мацдуд намешавад: 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



  а) бацогузории сатци мавқецои 

кушодаи ташкилоти қарзии 

молиявк ва натищаи таъсири онцо ба 

вазъи молиявии ташкилоти қарзии 

молиявк; 

  б) истифодаи модел ва усулцои дар 

доираи бацогузории хавфи бозорк 

истифодашаванда, аз он щумла 

тацлили цассосият ва стресс-тестинг; 

  в) тацияи фарзияцо, ки дар моделцо 

ва усулцои андозагирии хавфи 

бозорк истифода мешаванд; 

  г) муқаррар намудани цудудцо, аз 

он щумла: 

- цудудцои VAR; 

  - цудуди назорати зарар; 

  - цудуди хавфи асъорк ва фоизк; 

  - цудуд нисбати тащаммӯъ  дар 

воситацои молиявк. 

   - цащм, хусусият ва сатци мураккабии 

фаъолияти тищоратии ташкилоти 

қарзии молиявк; 

   - дастрасии иттилооти бозор барои 

истифода шун маълумоти ибтидок; 

   - вазъи низомцои иттилоотк ва 

иқтидори онцо; 

  - сатци салоцият ва малакацои касбии 

цайати кормандон, ки ба раванди 

идоракунии хавфи бозорк щалб карда 

шудааст. 

  Тартиб оиди ошкор намудан, 

андозагирк, гузаронидани мониторинг 

ва назорати хавфи бозорк: 

  - тамоми намудцои дороицо, 

уцдадорицо, мавқецои ғайритавозуниро 

дарбар мегирад; 

  - тамоми намудцои хавфи бозорк 

(хавфи асъорк, арзишк ва хавфи меъжри 

фоизк) ва саршашмацои онцоро дарбар 

мегирад; 

  - имконияти гузаронидани бацогузорк 

ва мониторинги мунтазами тағйироти 

омилцоеро, ки ба сатци хавфи бозорк 

таъсир мерасонанд, фароцам меорад, ки 

аз он щумла меъжрцо, арзиш ва шартцои 

дигари бозорро дарбар мегиранд; 

  - имконияти ошкори саривақти хавфи 

бозорк ва андешидани шорацоро нисбат 

ба тағйироти номусоид дар вазъи 

бозорро медицад. 

6.1.2.1    Ташкилоти қарзии молиявк 

идоракунии хавфи бозориро бо 

назардошти омилцои зерин 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

Дар мавриди идоракунии хавфи бозорк, 

ташкилоти қарзии молиявк тартиби 

идоракунии хавфи бозориро тибқи 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

- 



мегузаронад: 

  а) идоракунии хавфи меъжри 

фоизк ба воситаи: 

  - гузаронидани тацлили ГЭП; 

  - гузаронидани стресс-тестинг; 

  - муқаррар намудани цудуд 

нисбати ГЭП-и фоизк; 

  б) идоракунии хавфи асъорк ба 

воситаи: 

  - андозагирии хавфи асъории 

ташкилоти қарзии молиявк, аз 

щумла бацисобгирии мавқеи кушоди 

асъор; 

  - бацисобгирии хавфи асъорк дар 

мавриди идоракунии 

пардохтпазирии ташкилоти қарзии 

молиявк, аз он щумла, аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк 

истифода бурдани асъори миллк 

ва/ж асъори дигар барои хариди 

асъори сеюм; 

  - бацогузории таъсири лаппишцои 

қурби асъор ба вазъи молиявии 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  в) идоракунии хавфи арзишк ба 

воситаи муқаррар намудани 

цудудцои зерин, лекин бо онцо 

мацдуд нашуда: 

  - цудудцо нисбати циссаи муайяни 

намуди коғазцо дар сандуқи 

тищоратк ва сармоягузорк; 

  - цудудцо нисбати воситацои 

молиявии якхела;  

  - цудудцо нисбати назорати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

хусусият ва сатци мураккабии хавф, ки 

дар фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк пайдо мешавад, муайян 

менамояд. 

Стресс-тестинг аз тарафи ташкилоти 

қарзии молиявк тавассути истифодаи 

усулцои зерин гузаронида шуда, бо онцо 

мацдуд намешавад: 

  - тацлили сенариявк (на камтар аз 1 

маротиба дар як сол); 

  - тацлили цассосият (на камтар аз 2 

маротиба дар як сол). 

қарзии 

молиявк  



талафот. 

6.1.2.2 Ташкилоти қарзии молиявк 

гузаронидани бэк-тестинги 

тартиботи идоракунии хавфи 

бозориро ба таври мунтазам таъмин 

менамояд. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк бэк-

тестингро дар доираи санщиши 

эътимоднокк ва самарабахшии 

тартиботи идоракунии хавфи бозорк 

мегузаронад ва дар цолати зарурк 

онцоро такмил медицад. 

Натищацои бэк-тестинг ва дар цолати 

зарурк, якщоя бо пешницодцо оиди 

такмили тартиботи идоракунии хавфи 

бозорк, ба ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк ва МКВ барои барраск ва ба 

шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк барои тасдиқ, равона карда 

мешавад.  

Пайнавишт / 

қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 

1 маротиба 

дар як сол 

6.1.3 Ташкилоти қарзии молиявк вущуд 

доштани низоми цисоботцои 

идоракуниро таъмин менамояд, ки 

тартиботи зеринро муқаррар 

намуда, бо он мацдуд намешавад: 

критерия, таркиб ва басомади 

цисоботцо оиди идоракунии хавфи 

бозорк, ки ба истифодабарандагони 

гуногун, шахсон / воцидцои барои 

тайжр намудан ва расонидани 

маълумот ба шахсон ва мақомоти 

дахлдор масъул, пешницод карда 

мешавад. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк цущщати 

дохилиро тация менамояд  

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

6.1.3.1 Ташкилоти қарзии молиявк шакли 

цисоботи идоракуниро тация 

менамояд, ки онцо маълумоти 

зеринро дарбар гирифта, бо он 

мацдуд намешаванд: 

  - вазъи щории хавфи бозорк, аз 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, ражсати 

ташкилоти қарзии 

молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк маълумоти 

дохилиро ба истифодабарандагони 

дахлдор тибқи талаботи цущщатцои 

дохилк мерасонад. 

Дар мавриди тацияи цущщатцои дохилк, 

ташкилоти қарзии молиявк тартиби 

Маълумот ба 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк, 

На камтар аз 

1 маротиба 

дар семоца 



щумла вазъи мавқецои кушоди 

ташкилоти қарзии молиявк дар 

алоцидагии асъорцо, воситацои 

молиявк; 

  - натищаи мониторинги ищроиши 

меъжрцои цатмк оиди мавқецои 

асъорк; 

  - натищаи мониторинги 

даромаднокии ташкилоти қарзии 

молиявк аз истифодаи воситацои 

молиявк; 

  - натищаи стресс-тестинг; 

  - индикаторцои огоции пешакк 

нисбати хавфи бозорк; 

  - цудудцои дохилк ва мацдудиятцо 

нисбати хавфи бозорк ва риояи 

онцо; 

  - натищаи мониторинги қащравк аз 

сижсат ва цудудцо; 

  - бацогузории шароитцои 

иқтисодии дохилк ва беруна, ки ба 

ба сатци хавфи бозории ташкилоти 

қарзии молиявк таъсир мерасонанд; 

  - натищаи бэк-тестинг (на камтар аз 

1 маротиба дар як сол); 

  - натищаи санщишцои аудиторк – 

дар цолати вущуд доштан. 

пешницоди маълумотро ба шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии молиявк, 

МКВ ва ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк, дар цащми пурра ва мутобиқи 

талаботи банди мазкур, муайян 

менамояд. 

Муцлати ба шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк, МКВ ва ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк пешницод 

намудани маълумот оиди натищацои 

стресс-тестинги хавфи бозориро, 

ташкилоти қарзии молиявк 

мустақилона бо назардошти талабот ба 

басомади гузаронидани стресс-тестинги 

хавфи бозорк муайян менамояд. 

МКВ 

Маълумот ба 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

 

На камтар аз 

1 маротиба 

дар 1 моц  

маълумот ба 

воциди 

сохторие, ки 

идоракунии 

хавфи 

бозориро 

амалк 

менамояд 

На камтар аз 

1 маротиба 

дар 1 моц 

 

  

  
 

 

 



Р/т Талабот 

Рӯйхати шахсони 

масъул ва 

иштирокчижни 

татбиқи талабот  

Тартиби татбиқи талабот  

Шакли 

татбиқи 

талабот  

Муцлати 

татбиқи 

талабот  

1 2 3 4 5 6 

7. Хусусиятцои идоракунии сармоя  

7.1.    Ташкилоти қарзии молиявк вущуд 

доштани низоми идоракунии сармояро, ки 

ба вазъи щории бозор, дурнамо, цащм ва 

сатци мураккабии амалижтцои ташкилоти 

қарзии молиявк мувофиқ мебошад, таъмин 

намуда, мониторинг ва назорати 

самараноки сатци кифоягии сармояи 

танзимшавандаи ташкилоти қарзиро, аз 

щумла бо назардошти амалижтцои дохили 

гурӯц, амалк менамояд. 

   Низоми идоракунии сармоя зеринро 

дарбар гирифта, бо он мацдуд намешавад: 

   - сижсати идоракунии сармоя; 

   - тартиби гузаронидани мониторинг ва 

назорати сатци кифоягии сармоя; 

   - низоми иттилооти идоракунк; 

   - назорати дохилк; 

   - бацогузории самарабахшии низоми 

идоракунии сармоя аз тарафи воциди 

сохтории аудити дохилк. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар мавриди таъсиси низоми 

идоракунии сармоя, ташкилоти 

қарзии молиявк тацлили вазъи 

щории бозорро мегузаронад, 

дурнаморо барраск менамояд, 

цащм ва сатци мураккабии 

амалижтцои ташкилоти қарзиро ба 

инобат гирифта, цущщатцои 

дохилиро тация менамояд, ки 

щузъцои таркибии низоми 

идоракунии сармояро фаро 

мегиранд. 

- - 

7.1.1    Ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

идоракунии сармояро тация менамояд, ки 

зеринро дарбар гирифта, бо он мацдуд 

намешавад: 

  а) тартиби гузаронидани тацлили 

кифоягии сармояи танзимшаванда бо 

назардошти профили хавфцо ва нақшацои 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщатцои дохилиро тация 

менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



ояндаи рушди ташкилоти қарзии молиявк,  

иншунин натищаи стресс-тестинги хавфцои 

хоси бонкк, аз щумла хавфи қарзк, хавфи 

пардохтпазирк ва хавфи бозорк (лекин бо 

онцо мацдуд намешавад) ва алоқамандии 

онцо, барои муайян намудани талаботи 

имконпазир (эцтимолк) барои сармояи 

танзимшавандаи ташкилоти қарзии 

молиявк; 

   б) тартиби таъмини кифоягии сармояи 

танзимшавандаи ташкилоти қарзии 

молиявк, бо назардошти профили хавфцои 

щорк ва нақшацои ояндаи рушди 

ташкилоти қарзии молиявк, иншунин 

натищаи стресс-тестинги хавфцои хоси 

ташкилоти қарзии молиявк, аз щумла 

хавфцои қарзк, хавфи пардохтпазирк ва 

хавфи бозорк (лекин бо онцо мацдуд 

намешавад); 

  в) муайян намудани иштирокшижни 

раванди идоракунии сармоя, ваколат ва 

масъулиятцои онцо, бо муайян намудани 

сохтори тобеъияти онцо; 

  г) тартиби мубодилаи иттилоот байни 

иштирокшижни раванди идоракунии 

сармоя, аз щумла намуд, шакли қолабк ва 

муцлатцо барои пешницоди иттилоот; 

  д) дар мавриди щойгиркунии ибтидоии 

сацмияцо: 

  - тартиби  қабули қарорцо оиди муайян 

намудани арзиши щойгиркунии сацмияцо; 

  - критерияцо ва шартцои щалбкунии 

андеррайтер; 

  - тартиби огоцикунии мақомоти 



ваколатдор ва шахсон / ташкилотцои 

манфиатдори дигар оиди тағйироти цащми 

циссаи сацмдорони назаррас; 

  - тартиби тацлили саршашмацои 

эцтимолии дарозмуддати захирасозк 

(эмиссияи сацмияцо ж вомбаргцо)  

тартибот оиди бозхариди сацмияцо ва 

щойгиркунии сацмияцои қаблан аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк харида шуда; 

  - тартиботи цисоб ва пардохти суди 

(дивидендцо) сацмияцои оддк ва имтижзнок. 

7.1.2 Ташкилоти қарзии молиявк мониторинг ва 

назорати сатци кифоягии сармояи 

танзимшавандаи ташкилоти қарзиро 

тавассути воситаи зерин амалк намуда, бо 

онцо мацдуд намешавад: 

  - тацияи цисоботцо, ки дар асоси онцо 

бацогузорк ва тацлили мунтазами сатци 

кифоягии сармоя, бо назардошти профили 

хавфцо ва нақшацои ояндаи рушди 

ташкилоти қарзии молиявк,  аз щумла бо 

назардошти натищацои стресс-тестинги 

хавфцо гузаронида мешавад; 

  - тартиботи таъмини цисоботцои 

иттилоотии идоракунии саццец, саривақт ва 

дақиқ оиди мониторинги сатци кифоягии 

сармоя ва сохтори он; 

  - тартиботи назорати дурустии цисоб ва 

пардохти суди сацмияцо (дивидендцо) ва 

ищрои цама уцдадорицо аз рӯи сацмияцои 

имтижзнок. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщатцои дохилиро тация 

менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

7.1.3   Ташкилоти қарзии молиявк вущуд 

доштани низоми цисоботцои идоракуниро 

таъмин менамояд, ки тартиби муайян 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщати дохилиро тация менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

- 



намудани зеринро дарбар гирифта, бо он 

мацдуд намешавад: 

  - критерияцо, таркиб ва басомади 

цисоботцо оиди идоракунии сармоя, ки ба 

истифодабарандагони гуногун пешницод 

карда мешаванд; 

  - шахсон / воцидцои барои тация ва 

расонидани маълумот ба шахсон ва 

мақомоти дахлдор масъул. 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

қарзии 

молиявк  

7.1.3.

1 

   Ташкилоти қарзии молиявк шаклцои 

қолабии цисоботцои идоракуниро тация 

менамояд, ки маълумоти зеринро дарбар 

гирифта, бо онцо мацдуд намешавад: 

   - оиди сохтор ва сифати сармояи 

танзимшаванда, захирацои ташаккулдода, 

дар бурриши динамикии онцо; 

   - натищацои мониторинги ищрои меъжрцои 

мақбул нисбати кифоягии сармояи 

танзимшавандаи ташкилоти қарзии 

молиявк; 

   - бацогузории таъсири хавфцои щории 

ташкилоти қарзии молиявк нисбати сатци 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

маълумотро ба 

истифодабарандагони дахлдор 

тибқи цущщатцои дохилк пешницод 

менамояд. 

Дар мавриди тацияи цущщати 

дохилк, ташкилоти қарзии 

молиявк пешницоди маълумотро 

ба шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк, МКВ ва ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк, дар 

цащми пурра, тибқи талаботи 

банди мазкур муайян менамояд. 

Маълумот 

ба шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк, 

МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

Маълумот 

ба ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

 

На камтар аз 1 

маротиба дар 1 

моц  



кифоягии сармояи танзимшавандаи 

ташкилоти қарзии молиявк; 

   - натищацои стресс-тестинги хавфцои 

ташкилоти қарзии молиявк ва бацогузории 

таъсири мащмӯии онцо ба сатци кифоягии 

сармояи танзимшавандаи ташкилоти 

қарзии молиявк; 

   - шумораи сацмияцои ташкилоти қарзии 

молиявк, ки моликияти шахсони мансабдор 

ва алоқаманди ташкилоти қарзии молиявк 

мебошанд; 

   - натищаи санщишцои аудиторк – дар 

цолати вущуд доштан. 

Муцлати ба шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк, МКВ 

ва ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк пешницод намудани 

маълумот оиди натищаи стресс-

тестинги хавфцо ва бацогузории 

таъсири мащмӯии онцо ба сатци 

кифоягии сармояи 

танзимшавандаи ташкилоти 

қарзии молиявк, аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк 

мустақилона бо назардошти 

талабот нисбати басомади 

гузаронидани стресс-тестинги 

хавфцо, аз щумла хавфцои қарзк, 

хавфи пардохтпазирк ва хавфи 

бозорк муайян намуда, бо онцо 

мацдуд намешавад. 

Маълумот 

ба воцидцои 

манфиатдор 

На камтар аз 1 

маротиба дар 1 

моц 

 

 

Р/т Талабот 

Рӯйхати шахсони 

масъул ва 

иштирокчижни 

татбиқи талабот  

Тартиби татбиқи талабот  

Шакли 

татбиқи 

талабот  

Муцлати 

татбиқи 

талабот  

1 2 3 4 5 6 

8. Хусусиятцои идоракунии даромаднокк  

8.1   Ташкилоти қарзии молиявк вущуд 

доштани низоми идоракунии 

даромаднокиро, ки ба вазъи щории бозор, 

дурнамо, цащм ва сатци мураккабии 

амалижтцои ташкилоти қарзии молиявк 

мувофиқ мебошад, таъмин намуда, 

мониторинг ва назорати самарабахши сатци 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар мавриди таъсиси низоми 

идоракунии даромаднокк, 

ташкилоти қарзии молиявк вазъи 

щории бозорро тацлил мекунад, 

дурнаморо барраск менамояд, 

цащм ва сатци мураккабии 

амалижтцои ташкилоти қарзиро ба 

- - 



даромаднокиро мегузаронад. 

  Низоми идоракунии даромаднокк 

зеринро дарбар гирифта, бо онцо мацдуд 

намешавад: 

  - сижсати идоракунии даромаднокк; 

  - тартиби мониторинг ва назорати сатци 

даромаднокк; 

  - низоми иттилооти идоракунк; 

  - назорати дохилк; 

  - бацогузории самарабахшии низоми 

идоракунии даромаднокк аз тарафи воциди 

сохтории аудити дохилк. 

инобат гирифта, цущщатцои 

дохилиро тация менамояд, ки онцо 

щузъцои низоми идоракунии 

даромаднокиро дарбар мегиранд.  

8.1.1   Ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

идоракунии даромаднокиро тация 

менамояд, ки он омилцои зеринро дарбар 

гирифта, бо онцо мацдуд намешавад: 

  - принсипцои идоракунии даромаднокк; 

  - тартиб оиди мониторинг ва назорати 

ищрои бущет аз щицати даромаду харощотцо; 

  - номгӯи нишондицандацои калидии 

фаъолият барои гузаронидани тацлили 

даромаднокк ва тартиби бацисобгирии 

онцо; 

  - муайян намудани иштирокшижни раванди 

идоракунии даромаднокк, ваколат ва 

масъулияти онцо, якщоя бо тафсири дақиқи 

сохтори тобеъият; 

  - тартиби мубодилаи маълумот байни 

иштирокшижни раванди идоракунии 

даромаднокк, аз щумла намуд, шаклцои 

қолабк ва муцлатцои пешницоди маълумот. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщатцои дохилиро тация 

менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

8.1.2   Ташкилоти қарзии молиявк мониторинг 

ва назорати сатци даромаднокиро тавассути 

зерин амалк намуда, бо онцо мацдуд 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщатцои дохилиро тация 

менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

- 



намешавад: 

  - тартиби гузаронидани тацлили ищроиши 

бущет аз щицати даромад ва харощот; 

  - тартиби амалцои ташкилоти қарзии 

молиявк дар цолати ошкор намудани 

қащравицои назаррас аз бущет; 

  - тацияи цисобот, ки бацогузорк ва тацлили 

мунтазами сатци даромаднокк дар асоси 

онцо гузаронида мешавад; 

  - таъмини цисоботцои саривақт, саццец ва 

иттилоотии идоракунк барои мониторинги 

сатци даромаднокк. 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

қарзии 

молиявк  

8.1.3   Ташкилоти қарзии молиявк вущуд 

доштани низоми цисоботи идоракуниро 

таъмин менамояд, ки зеринро дарбар 

гирифта, бо муқаррар намудани тартиб 

мацдуд намешавад: 

  - критерияцо, таркиб ва басомади цисобот 

оиди идоракунии даромаднокк, ки ба 

истифодабарандагони гуногун пешницод 

мешавад; 

  - шахсони (воцидцои) барои тация ва 

расонидани маълумот ба 

истифодабарандагони дахлдор масъули 

ташкилоти қарзии молиявк. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщати дохилиро тация менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

8.1.3.

1 

  Ташкилоти қарзии молиявк шаклцои 

қолабии цисоботи идоракуниро тация 

менамояд, ки маълумоти зеринро фаро 

гирифта, бо онцо мацдуд намешаванд: 

  а) оиди тацлили даромаду харощотцо, 

сохтори онцо; 

  б) оиди ищроиши бущет аз щицати даромад 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

маълумотро ба 

истифодабарандагони дахлдор 

тибқи цущщатцои дохилк 

мерасонад. 

Дар мавриди тацияи цущщатцои 

дохилк, ташкилоти қарзии 

маълумот ба 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк, 

МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 



ва харощот; 

  в) оиди нишондицандацои калидии 

самаранокии фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк, аз щумла нишондицандацои 

даромаднокии дороицо, спрэд, маржаи 

холиси фоизк, меъжри бозгашт аз сармоя, 

даромади соф барои корманди алоцида; 

  г) оиди натищацои таъсир ба сатци 

даромаднокии ташкилоти қарзии молиявк 

аз тарафи: 

  - цудудцои аз тарафи ташкилоти қарзии 

молиявк муқаррар шуда, аз щумла цудудцо 

нисбати назорати талафот, цудудцо нисбати 

мацсулотцо (лекин бо онцо мацдуд 

намешавад); 

  - тариф ва меъжрцои мукофотонк; 

  - щорк намудани мацсулотцо ва 

хизматрасоницои нави бонкк; 

  - тағйироти қурби асъор; 

  - натищацои стресс-тестинг; 

  д) оиди натищаи санщишцои аудиторк – 

дар цолати вущуд доштан. 

молиявк пешницоди маълумотро 

ба шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк, МКВ ва ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк, дар 

цащми пурра, мутобиқи талаботи 

банди мазкур муайян менамояд. 

  

Маълумот 

ба ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

 

На камтар аз 1 

маротиба дар 1 

моц  

Маълумот 

ба воцидцои 

сохтории 

ваколатдор 

На камтар аз 1 

маротиба дар 1 

моц 

 

Р/т Талабот 

Рӯйхати шахсони 

масъул ва 

иштирокчижни 

татбиқи талабот  

Тартиби татбиқи талабот  

Шакли 

татбиқи 

талабот  

Муцлати 

татбиқи 

талабот  

1 2 3 4 5 6 

9. Хусусиятцои идоракунии хавфи амалижтк  

9.1.   Ташкилоти қарзии молиявк вущуд 

доштани низоми идоракунии хавфи 

амалижтиро таъмин менамояд, ки он ба 

муцити амалижтии беруна, дурнамо, цащм ва 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

Дар мавриди ташкили низоми 

идоракунии хавфи амалижтк, 

ташкилоти қарзии молиявк 

муцити фаъолияти ташкилоти 

- - 



сатци мураккабии амалижти ташкилоти 

қарзии молиявк мувофиқ буда, 

самаранокии ошкор намудан, андозагирк, 

мониторинг ва назорати хавфи амалижтии 

ташкилоти қарзиро, бо мақсади таъмини 

кифоягии сармояи танзимшавандаи 

ташкилоти қарзии молиявк барои рӯйпӯш 

намудани онро таъмин менамояд. 

  Низоми идоракунии хавфи амалижтк 

зеринро дарбар гирифта, бо он мацдуд 

намешавад: 

  - сижсати идоракунии хавфи амалижтк; 

  - тартибот оиди муайян намудан, 

андозагирк, мониторинг ва назорати хавфи 

амалижтк; 

  - низоми иттилооти идоракунк; 

  - назорати дохилк; 

  - бацогузории самарабахшии низоми 

идоракунии хавфи амалижтк аз тарафи 

воциди сохтории аудити дохилк. 

  Низоми идоракунии хавфи амалижтк дар 

асоси се хати цимоя ташкил карда мешавад:  

  - идоракунии хавфи амалижтк аз тарафи 

воцидцои сохтории ташкилоти қарзии 

молиявк;  

  - идоракунии хавфи амалижтк аз тарафи 

воциди сохтории мустақили идоракунии 

хавфи амалижтк;  

  - санщиши мустақили низоми идоракунии 

хавфи амалижтк аз тарафи воциди сохтории 

аудити дохилк. 

қарзии молиявк қарзиро тацлил менамояд, 

дурнаморо барраск менамояд, 

бацогузории цащм ва сатци 

мураккабии амалижтцои 

ташкилоти қарзиро гузаронида, 

цущщатцои дохилиро тация 

менамояд, ки онцо щузъцои 

таркибии низоми идоракунии 

хавфи амалижтиро дарбар 

мегиранд. 

9.1.1   Ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

идоракунии хавфи амалижтиро тация 

менамояд, ки щузъцои таркибии он аз зерин 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

  Дар мавриди тацияи сижсати 

идоракунии хавфи амалижтк, 

ташкилоти қарзии молиявк 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

- 



иборат буда, бо онцо мацдуд намешавад: 

  а) мақсад ва вазифацои идоракунии хавфи 

амалижтк; 

  б) принсипцои асосии идоракунии хавфи 

амалижтк; 

  в) таснифоти намудцои цодисацои хавфи 

амалижтк ва намудцои асосии хавфи 

амалижтк; 

  г) сатци щоизи хавфи амалижтии 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  д) муайян намудани иштирокшижни 

раванди идоракунии хавфи амалижтк дар 

асоси се хати цимоя, ваколат ва масъулияти 

онцо бо мушаххасоти ажни сохтори 

цисоботдицк; 

  е) муайян намудани тартиб ва раванд 

барои ошкор намудан, андозагирк, 

мониторинг ва назорати хавфи амалижтк, аз 

щумла: 

  - муайян намудани индикаторцои калидии 

хавфи амалижтк; 

  - муайян намудани усул ва механизмцои 

идоракунии хавфи амалижтк; 

  ж) тартиби мубодилаи маълумот байни 

иштирокшижни раванди идоракунии хавфи 

амалижтк дар цар се хати цимоя, аз щумла 

намуд, шакл ва муцлатцои пешницоди 

маълумот; 

  ж) тартиби қабул, тасдиқ, тацлил намудан 

ва мониторинги кащравицо аз сижсат, усул, 

цудудцо; 

  з) тартиб ва раванд оиди қабули намудцои 

нави мацсулот, фаъолият, раванд ва 

низомцо ва/ж ворид намудани тағйироти 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

омилцои зеринро ба назар 

гирифта, бо он мацдуд намешавад: 

  - дурнамои ташкилоти қарзии 

молиявк ва намудцои фаъолият, ки 

ташкилоти қарзиро мубталои 

хавфи амалижтк менамоянд; 

  - сатци щоизи хавфи ташкилоти 

қарзии молиявкк; 

  - цащм, хусусият ва сатци 

мураккабии фаъолияти тищоратии 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - сатци мураккабии сохтори 

ташкилии ташкилоти қарзии 

молиявк; 

  - сатц ва намудцои хавфи хоси 

фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк; 

  - цащми осебпазирии ташкилоти 

қарзии молиявк ба хавфи 

амалижтк ва бацогузории таъсири 

он ба вазъи молиявии ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - самарабахшии тартиботи 

идоракунии хавфи амалижтк, ки  аз 

тарафи ташкилоти қарзии 

молиявк дар гузашта щорк 

гардидаанд; 

  - пешбиницо нисбати цар намуди 

тағйироти ташкилии имконпазир 

ва/ж тағйироти берунаи шароитцои 

бозорк; 

  - қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон. 

  Дар мавриди тацияи сижсати 

қарзии 

молиявк  



назаррас ба намудцои щории мацсулот, 

фаъолият, раванд ва низомцо; 

  и) талабот оиди ворид намудани тағйирот 

ба цущщатцои дохилк ва тартибот, дар 

цолати ошкор намудани камбудицо дар 

идоракунии хавфи амалижтк ва/ж дар 

цолати пайдо шудани цолатцое, ки ба сатци 

осебпазирии ташкилоти қарзии молиявк ба 

хавфи амалижтк таъсир мерасонанд.  

идоракунии хавфи амалижтк, 

ташкилоти қарзии молиявк 

принсипцои асосии идоракунии 

хавфи амалижтиро шун роцнамо 

қабул менамояд, ки омилцои зерин 

дар цущщатцои дохилии ташкилоти 

қарзии молиявк инъикос карда 

шаванд: 

  - тартиб, қоида ва раванди 

ищроиши амалижтцои ташкилоти 

қарзии молиявкк ва амалижтцои 

дигар; 

  - фаъолияти низомцои иттилоотк 

ва низомцои дигар; 

  - ташкили равандцои дохилк, 

тақсимоти ваколат ва вазифацо; 

  - шорацо оиди таъмини амнияти 

щисмонк, аз щумла талабот нисбати 

биноцое, ки дар он ташкилоти 

қарзии молиявк, филиалцо, 

анборцо, сейфцо, цущщатцо, 

бойгонии ташкилоти қарзии 

молиявк щойгир шудаанд; 

  - шорацои муцофизати 

технологияцои иттилоотк ва 

таъмини бехатарии иттилоотк; 

  - тартиби цамкорк байни 

воцидцои сохторк ва кормандони 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - тартиби пешницоди цисоботцо ва 

мубодилаи иттилоот. 

9.1.2 Ташкилоти қарзии молиявк иштирокшижни 

раванди идоракунии хавфи амалижтиро дар 

асоси се хати цимоя муайян менамояд. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

Хати якуми цимоя аз тарафи 

воцидцои сохтории худи 

ташкилоти қарзии молиявк 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

- 



ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

таъмин намуда мешавад. Ин 

маънои онро дорад, ки роцбарони 

воцидцои сохторк, барои ошкор 

намудан, андозагирк, мониторинг 

ва назорати хавфи амалижтии хоси 

фаъолияти тищоратии ташкилоти 

қарзии молиявк, масъул 

мебошанд, аз щумла хавфцои бо 

цайати кормандон, мацсулот, 

раванд ва низомцои ташкилоти 

қарзии молиявк алоқаманд. 

Хати дуюми цимоя аз тарафи 

воциди мустақили идоракунии 

хавфи амалижтк таъмин карда 

мешавад. 

Хати сеюми цимоя аз тарафи 

воциди сохтории аудити дохилк, 

тавассути бацогузории мустақили 

самарабахшии низоми идоракунии 

хавфи амалижтии ташкилоти 

қарзии молиявк, таъмин карда 

мешавад. 

қарзии 

молиявк  

9.1.2.

1 

  Ташкилоти қарзии молиявк 

цамоцангсозони амалижтиро таъин 

менамояд, ки вазифацои онцо зеринро 

дарбар гирифта, бо онцо мацдуд 

намешаванд: 

  - цамкорк бо воциди идоракунии хавфи 

амалижтк; 

  - дастгирии сардори воциди сохторк дар 

доираи гузаронидани назорат аз болои аз 

тарафи воциди сохторк риоя шудани сижсат 

ва тартиботи идоракунии хавфи амалижтк; 

  - цамоцангсозии масъалацои омӯзиш ва 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Бо мақсади таъмини фаъолияти 

самарабахши низоми идоракунии 

хавфи амалижтк дар хати аввали 

цимоя, дар воцидцои сохтории 

ташкилоти қарзии молиявк 

цамоцангсоз оиди хавфи амалижтк 

таъин шуда, тартиби цамкорк бо 

воцидцои  идоракунии хавфи 

амалижтк ва аудити дохилк муайян 

карда мешавад. 

Дар мавриди таъин намудани 

цамоцангсозони хавфи амалижтк, 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк 

- 



таъмини маълумотнокии кормандони 

воцидцои сохторк оиди талаботи сижсат ва 

тартиби идоракунии хавфи амалижтк;  

  - цамоцангсозии тация ва гузаронидани 

худбацодиции хавфи амалижтк дар воциди 

сохторк; 

  - таъмини щамъоварии мукаммал ва 

саривақтии маълумот оиди цодисацои 

хавфи амалижтк ва пешницоди он дар 

цудуди воциди сохтории худ дар пойгаци 

маълумотцо оиди хавфи амалижтк; 

  - дастгирии воциди идоракунии хавфи 

амалижтк дар доираи таъсиси 

индикаторцои калидии хавф; 

  - таъмини щамъоварии маълумоти 

мукаммал ва саривақтк оиди индикаторцои 

калидии хавф ва пешницоди он ба воциди 

идоракунии хавфи амалижтк. 

цащм, намудцои фаъолият ва сатцои 

мураккабии равандцои фаъолияти 

тищоратк ва сохтори ташкилии 

ташкилоти қарзии молиявк ба 

инобат гирифта мешаванд. 

9.1.2.

2 

  Ташкилоти қарзии молиявк воциди 

мустақилро нисбати идоракунии хавфи 

амалижтк ташкил менамояд, ки вазифацои 

зеринро ищро намуда, бо онцо мацдуд 

намешавад: 

  - тация, щорк намудан ва мунтазам такмил 

додани низоми идоракунии хавфи 

амалижтк; 

  - мониторинг ва бацогузории сатци хавфи 

амалижтк, аз щумла мониторинг ва 

бацогузорк дар асоси маълумоти аз хатцои 

цимояи дигар ба даст омада; 

 - тация ва пешницоди цисоботцо ж 

маълумоти дигар оиди идоракунии хавфи 

амалижтк ба шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк, МКВ ва/ж ражсати 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

мустақилияти воцидцои сохториии 

идоракунии хавфи амалижтиро аз 

воцидцои сохторк, ки хати якумро 

ташкил медицанд, таъмин 

менамояд  

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк 

- 



ташкилоти қарзии молиявк; 

  - цамкорк ва додани маслицат ба воцидцои 

сохторк оиди идоракунии хавфи амалижтк; 

  - цамоцангсозии масъалацои омӯзиш ва 

такмили сатци маълумотнокии кормандони 

ташкилоти қарзии молиявк нисбати 

талаботи сижсат ва тартиби идоракунии 

хавфи амалижтк; 

  - ташаккули цисоботцои мащмӯк оиди 

цодисацои хавфи амалижтк ва назорати 

ищрои нақшаи шорабиницо барои бартараф 

намудани онцо; 

  - назорат аз болои сабти саривақтии 

маълумот оиди цодисацои хавфи амалижтк 

дар мацзани иттилоотии хавфи амалижтк аз 

тарафи цамоцангсозон; 

  - банақшагирк, цамоцангсозии татбиқ ва 

тацлили натищацои худбацогузории хавфи 

амалижтк; 

  - якщоя бо воцидцои сохторк тация 

намудани индикаторцои калидии хавфи 

амалижтк ва цудудцои ницоии онцо; 

  - банақшагирк ва цамоцангсозии 

амалижтцои гузаронидани тацлили 

нақшавк; 

  - тация ва таъсиси харитаи хавфцо; 

  - ба таври мунтазам (на камтар аз 1 

маротиба дар як сол) гузаронидани тацлили 

муқоисавии воситацои бацодиции хавфи 

амалижтк; 

  - цамкорк бо аудити дохилк. 

9.1.3   Ташкилоти қарзии молиявк ошкор 

намудан, андозагирк, мониторинг ва 

назорати хавфи амалижтиро тавассути 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

  Дар мавриди тацияи тартибот 

барои ошкор намудан, андозагирк, 

мониторинг ва назорати хавфи 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

- 



зерин таъмин намуда, бо онцо мацдуд 

намешавад: 

  - гузаронидани худбацодиции хавфи 

амалижтк; 

  - истифодаи индикаторцои калидии хавф; 

  - гузаронидани тацлили нақшавк; 

  - таъсиси харитаи хавфцо; 

  - шамъоварк ва тацлили индикаторцои 

дохилк оиди талафот; 

  - щамъоварк ва тацлили индикаторцои 

беруна оиди талафот; 

  - тасвири (тацияи рещацои) равандцои 

фаъолияти тищоратк; 

  - истифодаи натищацои санщишцои 

аудиторк. 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

амалижтк, ташкилоти қарзии 

молиявк омилцои зеринро ба 

инобат гирифта, бо онцо мацдуд 

намешавад: 

  - цащм, хусусият ва сатци 

мураккабии фаъолияти тищоратии 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - дастрасии иттилооти дохилк ва 

беруна барои истифода шун 

иттилооти ибтидок; 

  - вазъи низомцои иттилоотк ва 

иқтидори онцо; 

  - малакаи касбк ва тащрибаи 

цайати кормандони бо идоракунии 

хавфи амалижтк машғул. 

  Номгӯи индикаторцои калидии 

хавф зеринро дарбар гирифта  

метавонад: гардиши кадрцо, 

басомад ва щиддияти амалижтцои 

нодуруст, давомнокии бекорхобии 

низоми технологияцои иттилоотк. 

  Ҷамъоварк ва тацлили 

индикаторцои дохилк оиди 

талафот (нигоц доштани мацзани 

иттилоотк оиди талафот) – раванде 

мебошад, ки имконияти 

бацогузории осебпазирк ба хавфи 

амалижтк ва самаранокии назорати 

дохилиро дар асоси маълумот оиди 

талафоти амалижтк таъмин 

менамояд. Тацлили цодисацои ба 

вущуд омадани талафот, тасаввурот 

оиди сабабцои зарарцои калон ва 

маълумот оиди он, ки ож нокомии 

қарзии 

молиявк  



низоми назорат тасодуфк 

мебошанд, ва/ж дар шакли 

мунтазам пайдо мешаванд, таъмин 

менамояд. 

Ҷамъоварк ва тацлили маълумоти 

беруна оиди талафотцо – раванди 

бацогузории даращаи осебпазирии 

ташкилоти қарзии молиявк ба 

хавф, дар асоси щамъоварк ва 

тацлили маълумот оиди цодисацои 

ба вущуд омадани талафот дар 

ташкилотцои дигар, мебошад. 

Ташкилоти қарзии молиявк 

метавонад маълумоти берунаро 

оиди талафот бо маълумоти 

дохилк муқоиса намуда, 

камбудицои эцтимолиро дар 

низоми назорат ж хавфцо муайян 

намояд. 

Тасвири равандцои тищоратк – 

раванде мебошад, ки дар доираи он 

воцидцои сохторие, ки хати аввали 

цимояро ташкил медицанд, 

марцилацои асосии равандцои 

тищорат, намуди фаъолият ва 

вазифацои ташкилотиро муайян 

менамоянд. Тасвири (таъсиси 

рещаи) равандцои фаъолияти 

тищоратк, ба ошкоркунии хавфцои 

алоцида, алоқамандк байни 

хавфцо, камбудии назорат ва 

идоракунии хавфцо мусоидат 

менамояд. 

Натищацои санщишцои аудиторк 



саршашмацои иловагии маълумот 

дар раванди идоракунии хавфи 

амалижтии ташкилоти қарзии 

молиявк ба шумор мераванд. 

9.1.4 Ташкилоти қарзии молиявк вущуд доштани 

раванди қабули мацсулот, намудцои 

фаъолият, раванд ва низомцои нав ва/ж 

ворид намудани тағйироти назаррас ба 

мацсулотцо, намудцои фаъолият, равандцо 

ва низомцои щориро таъмин менамояд. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

  Тавассути тақсимоти вазифацо 

байни воцидцои сохторк, 

ташкилоти қарзии молиявк вущуд 

доштани тартибот оиди қабули 

мацсулот, намудцои фаъолият, 

раванд ва низомцои нав ж   ворид 

намудани тағйиротцои назаррас ба 

мацсулот, намудцои фаъолият, 

равандцо ва низомцои щориро 

таъмин менамояд, ки зеринро 

дарбар мегирад: 

  - бацогузории хавфцои хоси 

мацсулот, намудцои фаъолият, 

раванд ва низомцои нав, ж ворид 

намудани тағйироти назаррас ба 

мацсулот, намудцои фаъолият, 

равандцо ва низомцои щорк; 

  - тацлил намудани харощот ва 

фоида аз щорк намудани онцо; 

  - бацогузории тағйири сатци 

щоизи хавфи амалижтии ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - вущуд доштани механизмцои 

зарури назорат, раванди 

идоракунии хавфцо;               

  - вущуд доштани маълумот оиди 

сатци бақиявии хавфцо; 

  - ворид намудани тағйирот ба 

цудудцо ж мацдудияти дахлдор 

нисбати цама намуди хавфцо; 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



  - вущуд доштани тартиб ва усулцои 

ошкоркунк, андозагирк, 

мониторинг ва назорати хавфцо, ки 

нисбати мацсулот, намуди 

фаъолият, равандцо ва низомцои 

нав хос мебошад, ж дар мавриди 

ворид намудани тағйироти 

назаррас ба мацсулот, намудцои 

фаъолият, раванд ва низомцои 

щорк; 

  - бацогузории иқтидори 

ташкилоти қарзии молиявк 

нисбати сармоягузории ташкилоти 

қарзии молиявк ба захирацои 

инсонк ва инфрасохтори 

технологии ташкилоти қарзии 

молиявк, пеш аз ворид намудани 

мацсулот, намудцои фаъолият, 

раванд ва низомцои нав ва/ж дар 

цолатцои ворид намудани 

тағйироти назаррас ба мацсулот, 

намудцои фаъолият, раванд ва 

низомцои щорк. 

9.1.5   Ташкилоти қарзии молиявк вущуд 

доштани низоми цисоботи идоракуниро 

таъмин менамояд, ки он тартиботе, ки 

зеринро муайян менамояд, муқаррар 

намуда, бо он мацдуд 

намешавад:критерияцо, таркиб ва басомади 

цисоботдицк оиди идоракунии хавфи 

амалижтк, ки ба истифодабарандагони 

гуногун пешницод мегардад, шахсони 

(воцидцои) барои тация ва расонидани 

маълумот ба истифодабарандагони дахлдор 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщати дохилиро тация менамояд, 

ки он ташаккул ва пешницоди 

саривақтии маълумот оиди 

идоракунии хавфи амалижтиро 

барои гузаронидани мониторинги 

хавфи амалижтк, цам дар цолатцои 

муқаррарк ва цам дар цолати 

стресс таъмин менамояд. 

Дар мавриди муайян намудани 

басомади ташаккул ва пешницод 

Ҳущщати 

дохилк  

- 



масъули ташкилоти қарзии молиявк.  цисоботи идоракунк, сатци 

осебпазирии ташкилоти қарзии 

молиявк ба хавфи амалижтк, 

иншунин суръат ва хусусияти 

тағйири он дар муцити амалижтии 

ташкилоти қарзии молиявк ба 

инобат гирифта мешавад. 

9.1.5.

1 

  Ташкилоти қарзии молиявк шаклцои 

цисоботцои идоракуниро тация менамояд, 

ки онцо маълумоти зеринро дарбар 

гирифта, бо он мацдуд намешаванд: 

  - маълумот оиди нишондицандацои 

дохилии молиявк ва амалижтк; 

  - маълумот оиди цодисацои хавфи 

амалижтии бо риоя накардани тартиботи 

дохилк ва талаботи қонунгузории 

Ҷумцурии Тощикистон алоқаманд; 

  - маълумот оиди воқеацои беруна, аз щумла 

оиди бозор ва воқеацо ва шароитцо, ки ба 

раванди қабули қарорцо таъсири назаррас 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

маълумотро ба 

истифодабарандагони дахлдор, 

тибқи талаботи цущщатцои дохилк 

мерасонад. 

Дар мавриди тацияи цущщати 

дохилк, ташкилоти қарзии 

молиявк пешницоди маълумотро 

ба шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк, МКВ ва ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк дар 

цащми пурра ва тибқи талаботи 

банди мазкур муайян менамояд. 

Маълумот 

ба шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк, 

МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

Маълумот 

ба ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

 

На камтар аз 1 

маротиба дар 1 

моц  



мерасонанд; 

  - маълумот оиди риоя накардани сатци 

щоизи хавфи ташкилоти қарзии молиявк, 

иншунин цудуд ва / ж мацдудиятцои дар 

ташкилоти қарзии молиявк 

муқарраргардида; 

  - маълумот оиди воқеацои охирини ба 

амал омадани хавфи амалижтк ва зарарцои 

ташкилоти қарзии молиявк дар алоцидагии 

объектцои хавф (самтцои фаъолият), оиди 

цащми зарар бо қайди сабабцо, навъцои 

воқеацо, оқибати хавфи амалижтк; 

  - маълумот оиди қабули шорацои ислоцотк 

нисбати цодисацои назарраси ба вущуд 

омадани хавфи амалижтк ва/ж бацогузории 

самаранокии шорацои андешидашуда; 

  - маълумот оиди натищацои худбацодиции 

хавфи амалижтк; 

  - маълумот оиди натищацои мониторинги 

индикаторцои калидии хавф; 

  - маълумот оиди натищацои тацлили 

сенариявк; 

  - маълумот оиди харитаи хавфцо ва 

натищацои тацлили муқоисавк; 

  - маълумот оиди натищацои санщишцои 

аудиторк – дар цолати вущуд доштани онцо. 

Маълумот 

ба воцидцои 

сохтории 

цавасманд  

На камтар аз 1 

маротиба дар 1 

моц 

 

Р/т Талабот 

Рӯйхати шахсони 

масъул ва 

иштирокчижни 

татбиқи талабот  

Тартиби татбиқи талабот  

Шакли 

татбиқи 

талабот  

Муцлати 

татбиқи 

талабот  

1 2 3 4 5 6 

10. Хусусиятцои идоракунии бефосилагии фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк  

10.1   Ташкилоти қарзии молиявк вущуд Шӯрои нозирони Дар мавриди таъсиси низоми - - 



доштани низоми идоракунии бефосилагии 

фаъолияти ташкилоти қарзиро таъмин 

менамояд, ки он ба вазъи щории бозорк, 

цолат, дурнамо, цащм ва сатци мураккабии 

амалижтцои ташкилоти қарзии молиявк 

мувофиқ мебошад. 

  Низоми идоракунии бефосилагии 

фаъолият зеринро дарбар гирифта, бо он 

мацдуд намешавад: 

  - сижсати идоракунии бефосилагии 

фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк; 

  - тартиб оиди идоракунии бефосилагии 

фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк; 

  - низоми иттилооти идоракунк; 

  - бацогузории самарабахшии низоми 

идоракунии бефосилагии фаъолият аз 

тарафи воциди сохтории аудити дохилк. 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

идоракунии бефосилагии 

фаъолият, ташкилоти қарзии 

молиявк вазъи щории бозорро 

тацлил менамояд, дурнаморо 

барраск менамояд, цащм ва сатци 

мураккабии амалижтцои 

ташкилоти қарзиро бацогузорк 

намуда, цущщатцои дохилиро тация 

менамояд, ки щузъцои таркибии 

низоми идоракунии бефосилагии 

фаъолияти ташкилоти қарзиро 

дарбар мегиранд.  

10.1.

1 

  Ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

идоракунии бефосилагии фаъолияти 

ташкилоти қарзиро тация менамояд, ки он 

равандцои зеринро дарбар гирифта, бо он 

мацдуд намешавад: 

  а) фаъолияти ташкилотк, аз щумла 

муқаррар намудани талабот ва давраи 

пурраи бефосилагии фаъолият, аз тация ва 

щорк намудан, то санщиши ибтидоии 

иқтидори ташкилоти қарзии молиявк 

нисбати бефосилагии фаъолият; 

  б) дастгирии иқтидори бефосилагии 

фаъолият зеринро дарбар мегирад: 

  - идоракунии бефосилагии фаъолият; 

  - мунтазам гузаронидани машқцои 

санщишк оиди дар амал истифода бурдани 

нақшацои таъмини бефосилагии фаъолият; 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар мавриди тацияи сижсати 

идоракунии бефосилагии 

фаъолият, ташкилоти қарзии 

молиявк хусусият, масоцат 

(масштаб), сатци мураккабк, 

щуғрофия ва ацамиятнокии 

фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк, соцацои бо цам 

алоқаманд ва муцити тищоратиро 

ба инобат мегирад. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



  - бо шароити воқеък цамоцанг намудани 

(актуализачия) нақшаи таъмини 

бефосилагии фаъолият, махсусан дар 

цолатцои ба вущуд омадани тағйироти 

назаррас дар равандцои истецсолк ва 

технологк ва шароитцои бозорк/ беруна. 

   Сижсати идоракунии бефосилагии 

фаъолият зеринро дарбар гирифта, бо он 

мацдуд намешавад: 

  - мақсад ва вазифаи идоракунии 

бефосилагии фаъолият; 

  - равиш ва критерияцои ташкилоти қарзии 

молиявк нисбати муайян намудани 

равандцои тищоратии (амалижтцои) щиддк; 

  - номгӯи цодисацои щиддк, ки ба вущуд 

омадани онцо ба бефосилагии фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк монеа 

мешаванд; 

  - иштирокшижни раванди идоракунии 

бефосилагии фаъолият, ваколат ва 

масъулияти онцо бо мушаххасоти дақиқи 

сохтори тобеият; 

  - шорабиницо оиди таъмин ва нигоцдории 

бефосилагии фаъолият. 

10.1.

2 

  Ташкилоти қарзии молиявк бефосилагии 

фаъолиятро ба воситаи равандцои зерин 

идора намуда, бо онцо мацдуд намешавад: 

  - тацлили таъсир ба фаъолияти ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - муайян намудани намудцои ацамиятноки 

фаъолият; 

  - муайян намудани захирацо, барои 

дастгирии намудцои ацамиятноки 

фаъолият; 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщатцои дохилиро тация 

менамояд  

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



  - тацлили хавфцои цолатцои фавқулода; 

  - муайян намудани шорацои идоракунии 

хавфцои цолатцои фавқулода; 

  - тацияи нақша (нақшацо) оиди таъмини 

бефосилагии фаъолият. 

10.1.

2.1 

  Ташкилоти қарзии молиявк тацлили 

таъсирро ба фаъолит тавассути усули дар 

цущщати дохилк овардашуда мегузаронад, 

ки ба воситаи он бацогузорк гузаронида 

мешавад: 

  - таъсири зижн ва зарар ба цайати 

кормандон, бино, технологияцо ж иттилооти 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - таъсири вайронкунии талаботи 

қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон; 

  - гум кардани нуфузу эътибор.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Тацлили таъсир ба фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк барои 

муайян намудани цудудцои вақт 

барои барқароркунии намудцои 

муцими фаъолият ва иншунин 

барои муайян намудани захирацо 

барои барқарор кардан ва давом 

додани фаъолияти асоск дар 

цолатцои фавқулода (захирацои 

муцим), гузаронида мешавад.  

Барои гузаронидани тацлили 

таъсир ба фаъолият, ташкилоти 

қарзии молиявк амалцои зеринро 

ищро намуда, бо онцо мацдуд 

намешавад: 

  а) бацогузории цащми зарарцои 

эцтимолк бинобар сабаби 

боздошти пешницоди мацсулот ва 

хизматрасоницои муцим дар 

марцилаи вақт; 

  б) муқаррар намудани муцлати 

щоизи ницоии боздошт нисбати цар 

намуди фаъолият тавассути муайян 

намудани омилцои зерин: 

  - муцлати ницок барои барқарор 

намудани фаъолит; 

  - муцлат барои барқарор 

намудани раванди оддии 

фаъолият; 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



  в) муайян кардани намуд ва сатци 

ищрои фаъолият, дороицо ж 

захирацои дигар, ки барои дар 

сатци цадди ақалл нигоц доштани 

фаъолият ва/ж дар муддати 

муқарраршуда барқаррор 

намудани пешницоди мацсулот ва 

хизматрасоницои муцим; 

   г) муайян намудани цащми цадди 

ақалли захирацо барои барқарор ва 

ищрои пешницоди минбаъдаи 

намудцои муцими фаъолият дар 

рещаи фавқулода; 

  д) муқаррар намудани вақти 

мақсаднок барои барқарор 

намудани цар намуди хатарноки 

фаъолият. Вақти мақсадноки 

барқароркунк бояд камтар аз вақти 

ницоии  боздошти мацсулот ж 

хизматрасонии дахлдор бошад; 

  е) муайян намудани нуқтаи 

мақсадноки барқароркунк байни 

нуқтаи гузаронидани 

нусхабардории захиравии охирин 

ва оғози боздошти намуди 

хатарноки фаъолият; 

  ж) таснифоти намудцои хатарноки 

фаъолият дар асоси вақти 

мақсадноки барқароркунк, бо 

муайян намудани фаъолиятцои 

афзалиятнок; 

  ж) муайян намудани тацвилгарон, 

контрагентон ва тарафцои 

манфиатдори дигар, ки намудцои 



хатарноки фаъолияти ташкилоти 

қарзии молиявк аз онцо вобаста 

мебошад ва тарзе, ки онцо 

метавонанд ба ташкилоти қарзии 

молиявк дар давраи цолатцои 

фавқулода жрк расонанд. 

10.1.

2.2 

Ташкилоти қарзии молиявк намудцои 

хатарноки фаъолиятро муайян менамояд. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Намуди фаъолияте, ки дар раванди 

тацлили таъсир ба фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк 

муайян шудааст ва боздошти он, 

метавонад дар марцилаи кӯтоци 

вақт ба ташкилоти қарзии молиявк 

таъсири ницоии манфк расонад ва 

бояд дар марцилаи вақти 

кӯтоцтарин баркарор карда шавад, 

намуди хатарноки фаъолият 

дониста мешавад. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

10.1.

2.3 

  Ташкилоти қарзии молиявк захирацои 

заруриро барои дастгирии намудцои 

хатарноки фаъолият муқаррар менамояд, 

ки зеринро дарбар гирифта, бо он мацдуд 

намешаванд: 

  - цайати кормандон; 

  - биноцо; 

  - технология; 

  - иттилоот; 

  - тацвилгарон, хизматрасонии беруна ва 

таъминот; 

  - захирацои молиявк. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар мавриди муқаррар намудани 

цайати кормандон, ки барои 

дастгирии намудцои хатарноки 

фаъолият заруранд, ташкилоти 

қарзии молиявк зеринро муайян 

менамояд: 

  - шумораи кормандон, ки барои 

дастгирии намудцои хатарноки 

фаъолият заруранд; 

  - сатци дониш ва малакаи 

кормандони мазкур, ки барои 

ищрои амалижтцо дар цолатцои 

фавқулода цатмк мебошанд. 

  Дар мавриди муайян намудани 

биноцои барои дастгирии 

намудцои хатарноки фаъолият 

зарур, ташкилоти қарзии молиявк 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



зеринро муқаррар менамояд: 

  - маконцои асоск ва захиравк; 

  - биное, ки цимояи иловагиро 

талаб мекунад. 

  Дар мавриди муайян намудани 

технологияи барои дастгирии 

намудцои хатарноки фаъолият 

зарур, ташкилоти қарзии молиявк 

зеринро муқаррар менамояд: 

  - хизматрасонии технологияи 

иттилоотк, ки намудцои хатарноки 

фаъолиятро дастгирк менамоянд; 

  - хизматрасоницои 

телекоммуникатсионк, ки 

намудцои хатарноки фаъолиятро 

дастгирк менамоянд;                                   

  - технологияцои дигар, ки 

намудцои хатарноки фаъолиятро 

дастгирк менамоянд,  аз щумла 

муцофизати периметр, 

технологияцои тацвили пул 

(инкассатсия). 

  Дар доираи муайян намудани 

иттилооти барои дастгирии 

намудцои фаъолиятцои хатарнок 

зарур, ташкилоти қарзии молиявк 

зеринро муқаррар менамояд: 

  - иттилооти барои ищрои 

намудцои хатарноки фаъолият 

зарур, аз щумла цущщатцои дохилии 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - цащми иттилооте, ки 

барқароркуниро талаб мекунад 

(нуқтаи мақсадноки 



барқароркунк); 

  - усулцои нигоцдорк, цимоя ва 

барқароркунии иттилооти мазкур. 

  Дар мавриди муайян намудани 

тацвилгарон, хизматрасоницои 

беруна ва таъминоти барои 

дастгирии намудцои хатарноки 

фаъолият зарур, ташкилоти қарзии 

молиявк тацвилгарон, 

хизматрасонии беруна ва 

таъминотро муқаррар менамояд, 

ки аз онцо ищрои намудцои 

хатарноки фаъолият вобастагк 

дорад. 

  Дар мавриди муайян намудани 

захирацои молиявии барои 

дастгирии намудцои хатарноки 

фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк зарур мебошанд, 

ташкилоти қарзии молиявк цащми 

захирацои молиявиро, ки барои 

ищрои нақшаи таъмини 

бефосилагк ва барқарор намудани 

фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк дар цолатцои фавқулода 

цамеша дастрас мебошад, 

муқаррар менамояд. 

10.1.

2.4 

Ташкилоти қарзии молиявк тацлили хавфи 

цолатцои ғайришашмдоштро мегузаронад  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

  Тацлили хавфи цолатцои 

ғайришашмдошт имконияти 

муайян намудани хатар ва 

осебпазирк дар намудцои 

хатарноки фаъолият ва захирацои 

дар он истифодашавандаро таъмин 

менамояд. 

Ҳущщати 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



  Ба сифати хатарцо, ки метавонанд 

ба захирацо таъсири манфк 

расонанд, ташкилоти қарзии 

молиявк зеринро тацти назар 

гирифта, бо онцо мацдуд 

намешавад: 

  - дастнорас шудани кормандон; 

  - дастнорас шудани технологияцо, 

аз щумла технологияцои иттилоотк 

ва алоқавк (вирусцои компютерк, 

аз кор баромадани дастгоццои  

компютерк, қатъ шудани алоқа)  

дастнорас шудани таъминот (об, 

қувваи барқ); 

  - аз байн рафтани дастраск ба 

иморатцо (биноцо) 

дастнорас шудани тацвилгарон, 

контрагентони калидк; 

  - дастнорас шудани иттилооти 

калидк; 

  - дастнорас шудани захирацои 

молиявк. 

10.1.

2.5 

  Ташкилоти қарзии молиявк шорацои 

идоракунии хавфи цолатцои 

ғайришашмдоштро муқаррар менамояд, ки 

захирацои калидии зеринро дарбар 

гирифта, бо онцо мацдуд намешавад: 

  - цайати кормандон; 

  - биноцо; 

  - технологияцо; 

  - иттилоот; 

  - тацвилгарон, контрагентон ва шабакацои 

таъминотк. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар мавриди интихоби шорацои 

идоракунии хавфи цолатцои 

ғайришашмдошт, ташкилоти 

қарзии молиявк натищацои 

тацлили таъсир ба фаъолияти 

ташкилоти қарзиро ба инобат 

гирифта, аз щумла тартиби 

цамкорк бо тацвилгарони беруна, 

ки дар корцои барқароркунк 

иштирок мекунанд, бо 

контрагентони беруна 

(амонатгузорон, қарздецон), 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



сацмдорони ташкилоти қарзии 

молиявк, бо мақомоти ваколатдор 

ва дигар мақомоти давлатк, 

иншунин воситацои ахбори омма ва 

тарафцои цавасманди дигарро 

муайян менамояд. 

Дар мавриди интихоби шорацои 

идоракунии хавфи цолатцои 

ғайришашмдошт, ташкилоти 

қарзии молиявк омилцои зеринро 

ба инобат гирифта, бо онцо мацдуд 

намешавад: 

  - муцлати щоизи ницоии боздошти 

намуди хатарноки фаъолият; 

  - харощот барои ищрои нақшаи 

таъмини бефосилагк ва 

барқароркунии фаъолият; 

  - оқибатцои беамалк; 

  - вокеък будани хавфцо ва цащми 

зарарцо аз ба вущуд омадани онцо; 

  - мутобиқат бо мақсадцои 

муқарраршудаи низоми 

идоракунии бефосилагии 

фаъолият; 

  - мутобиқат бо сижсатцо ва 

тартибот оиди идоракунии 

хавфцои ташкилоти қарзии 

молиявк. 

  Ташкилоти қарзии молиявк 

шорацои дастгирии сатци дониш ва 

малакаи калидиро барои таъмини 

бефосилагии фаъолияти худ 

муқаррар менамояд. Ин шорацо 

зеринро дарбар мегиранд, вале бо 



ин мацдуд намешаванд: 

  - танзими тартиби ищрои 

намудцои хатарноки фаъолият; 

  - бурдани рӯйхати салоциятцои 

иловагии цайати кормандон, ки дар 

фаъолияти цамарӯза истифода 

намешаванд ва дар цолатцои 

норасогии кормандон барои 

тақсимоти такрории вазифацо 

истифода бурда метавонанд; 

 - омӯзонидани цайати кормандон 

бо малакахои касбии иловагк, аз 

щумла гузаронидани треннингцои 

кросс-функсионалк; 

 - барқарор намудани шумораи 

зарурии цайати кормандон. 

  Ташкилоти қарзии молиявк 

шорацоро барои коциш додани 

таъсир ба пешницоди мацсулот ва 

хизматрасонии хатарнок дар 

цолати аз байн рафтани биноцои 

асоск муқаррар менамояд. Ин 

шорацо зеринро дарбар мегиранд, 

вале бо ин мацдуд намешаванд: 

  - муқаррар намудани биноцои 

захиравк; 

  - гузаронидани цайати кормандон 

ба биноцои дигари ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - истифодаи щои кории 

кормандоне, ки фаъолияти 

ғайрихатарнокро мекунанд; 

  - ищрои кор аз хона ж аз биноцои 

дурдаст. 



  Дар мавриди интихоби бинои 

захиравк, ташкилоти қарзии 

молиявк хусусиятцои зеринро ба 

инобат гирифта бо онцо мацдуд 

намешавад: 

  - шорацои амниятии бино; 

  - дастраск ба бино; 

  - наздикк ба бинои асоск  

вущуд доштани шабакацои 

алоқавии зарур. 

  Ташкилоти қарзии молиявк 

шорацоро барои нигоц доштани 

цолати коршоямии 

хизматрасоницои технологк-

иттилоотк ва алоқавк, ки барои 

таъмини бефосилагии фаъолият 

зарур мебошанд, муайян 

менамояд, ки зеринро дарбар 

гирифта, бо он мацдуд намешаванд: 

  - пешницоди хизматрасоницои 

технологияи иттилоотк ва алоқавк 

дар дохили ташкилоти қарзии 

молиявк; 

  - пешницоди хизматрасонии      

  - технологияи иттилоотк ва 

алоқавк аз бинои захиравк; 

  - пешницоди хизматрасонии 

технологияи иттилоотк ва алоқавк 

аз тарафи ташкилоти беруна. 

  Чорацои барқарорсозии 

таъминоти хизматрасонии 

технологияи иттилоотк ва алоқавк, 

ба давраи мақсадноки барқарор 

намудани хизматрасонии 



технологияи иттилоотк ва алоқавк 

мувофиқ буда, зеринро дарбар 

гирифта, бо он мацдуд намешаванд:  

   -«Захираи тафсон» - тақсимот ва 

захиракунии қарорцои технологк, 

ки пешницоди мунтазами 

хизматрасонии технологияи 

иттилоотк ва алоқавиро дар 

макони захиравк, дар мавриди ба 

амал омадани садама дар макони 

асоск таъмин менамояд; 

  -«Захираи гарм» - барқарор 

кардани воситацои технологк дар 

макони захиравк, ки қисман бо 

инфрасохтори технологияи 

иттилоотк ва алоқавк тащцизонида 

шудааст; 

  -«Захираи хунук» - барқарор 

намудани инфрасохтори 

технологияи иттилоотк ва алоқавк 

“аз сифр”, дар макони захиравк; 

  -«Таъминоти фаврк» - бастани 

шартнома бо тацвилгари беруна 

оиди таъмини фаврии тащцизоти 

захиравк; 

  -«Дурнамои муттацид» - дурнамои 

муттациди амалцои дар боло 

зикргардида. 

  Ташкилоти қарзии молиявк 

яклухтк, дастраск ва махфияти 

иттилоотро таъмин менамояд, ки 

барои бефосилагии фаъолият дар 

цолатцои душворк зарур мебошад. 

  Тарзи нигоцдорк ва барқарор 



намудани иттилоот бо натищаи 

тацлили таъсир ба фаъолият 

мувофиқа карда шуда, зеринро ба 

инобат мегирад: 

  - талабот нисбати цащми 

иттилооти барқароршаванда, 

нуқтацои мақсаднок ва муцлати 

барқароркунии иттилоот; 

  - амнияти нигоцдорк ва интиқоли 

иттилоот; 

  - тарз ва эътимоднокии 

механизмцои барқароркунк; 

  - басомад ва цащми иттилооти 

захирашаванда. 

  Ташкилоти қарзии молиявк 

номгӯи захирацои 

истифодашавандаро (аз щумла 

таъминоти моддк, захирацои 

молиявк) тация намуда, 

шорабиницоро оиди таъмини вущуд 

доштани онцо дар цолати 

шиддатнок, аз щумла аз цисоби 

тацвилгарони, контрагентон ва 

шахсони манфиатдори дигари 

беруна, муқаррар менамояд, ки аз 

зерин иборат буда метавонанд: 

  - нигохдории захирацои иловагк, 

аз щумла тащцизоти технологияи 

иттилоотк ва алоқавк, дар анборцо; 

  - шартномацо бо тацвилгарон 

оиди таъмини (ивазкунии) фаврии  

захирацои дар анбор буда; 

  - вущуд доштани тацвилгарони 

алтернативии захирацо. 



10.1.

2.6 

  Ташкилоти қарзии молиявк вущуд 

доштани нақша (нақшацо) оиди таъмини 

бефосилагии фаъолиятро таъмин 

менамояд, ки он бояд: 

  а) ба шахсони масъул фацмо бошад; 

  б) барои истифода аз тарафи шахсони 

масъул дастрас бошад; 

  в) дорои мақсад ва соцаи истифода бошад, 

ки онцо ба сижсати идоракунии 

бефосилагии фаъолият мувофиқ буда, аз 

щумла зеринро дарбар гиранд: 

  - рӯйхати намудцои хатарноки фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк, иншунин 

муцлати щоизи ницоии боздошт ва иншунин 

нисбати намудцои фаъолият, ки 

барқароркуниро талаб менамоянд; 

  - муцлати мақсадноки барқароркунк 

нисбати намуди муайяни фаъолият, аз 

щумла нисбати технологияцои иттилоотк и 

алоқавк; 

  - шорацо оиди то сатци цадди ақалл 

фаровардани хавфи аз даст рафтани нуфузу 

эътибор; 

  г) бо амалияи ташкилотцои беруна 

мувофиқа карда шавад; 

  д) тасвири вазифацо ва масъулиятцои 

цайати кормандонро, ки дар таъмини 

бефосилагк ва барқароркунии фаъолият 

иштирок доранд, дарбар гирад; 

  е) дорои нақшаи фаъолкунк бошад, ки аз 

щумла зеринро дарбар мегирад: 

  - тартиби қабули қарор оиди фаъолкунк, 

аз щумла рӯйхати кормандоне, ки барои 

тасдиқи фаъолкунк ва шароитцои барои 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Нақша оиди таъмини бефосилагии 

фаъолият – нақшацое мебошанд, 

ки мақсадцо, вазифацо, тартиб, 

усулцо ва муцлати ищрои мащмӯи 

шорабиницоро, ки дар давоми ва/ж 

баъд аз цодисацои хатарнок, барои 

барқароркунии ва пешницоди 

таъщилии намудцои хатарноки 

фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк дар сатци цадди ақалли 

(ғайришашмдошти) пешакк 

мувофиқа карда шуда, истифода 

бурда мешавад. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



ифтитоци нақша зарур; 

  - рӯйхати кормандоне, ки бояд оиди  

фаъолкунии нақша хабардор карда шаванд; 

  ж) тарци робитацои садамавии дохилк ва 

берунаро нигоц дорад, ки ба омилцои зерин 

ацамият медицад: 

  - робитаи дохили гурӯци кормандон, ки 

дар барқароркунк ва пешницоди мацсулот 

ва хизматрасонии хатарноки садамавк 

иштирок мекунанд; 

  - робита бо ташкилотцои беруна, ки дар 

таъмини бефосилагии фаъолият иштирок 

мекунанд; 

  - робита бо мақомоти ваколатдор; 

  - робита бо воситацои ахбори омма ва 

муштарижн; 

  - робита бо контрагентон ва тарафцои 

цавасманди дигар дар рафти корцои 

барқароркунк; 

  - усулцои робита; 

  ж) талабот ба цащми цадди ақалли 

захирацо ва тацвилгарон, ки дар марцилацои 

гуногуни вақти барои барқарор ва 

пешницоди намудцои хатарноки фаъолият 

зарур мебошанд, дарбар гирад; 

  з) дорои тартиби амалцо оиди 

барқароркунк ва таъмини бефосилагии 

намудцои хатарноки фаъолият мебошад, ки 

аз щумла зеринро дарбар мегирад: 

  - тарци щалбкунии ташкилотцои бегона ба 

раванди барқароркунии фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - тарци щалбкунии контрагентон ва 

шахсони цавасманди ташкилоти қарзии 



молиявк ба раванди барқароркунии 

фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк; 

  - тартиб ва маконцои барқароркунии 

намудцои хатарноки фаъолияти ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - муцлат ва макони барқароркунии 

хизматрасонии хатарноки технологияи 

иттилоотк, иншунин тартиби амалцо оиди 

барқарор кардани онцо, аз щумла барқарор 

намудани инфрасохтори шабакавк дар 

бинои нав, барқароркунии фаъолияти 

асоск, барномацо ва мацзани иттилоотк, 

цамоцангсозк, нусхабардории саршашмацо 

ва шабакацои алоқаи захиравк; 

  - муцлат ва макони щамъоварии захирацои 

зарур; 

  и) цамаи қисмцои зарурк, аз щумла 

щойгиршавии биноцои эцтижтк, сайрхатцо, 

робитацои мақомоти ваколатдор ва дигар 

мақомоти давлатк, ташкилотцо, ки 

дарбарқароркунии фаъолияти ташкилоти 

қарзии молиявк иштирок мекунанд, 

иншунин тарзцои алоқа бо онцоро дарбар 

гирад; 

  й) усули цущщатгузории маълумоти калидк 

оиди рафти корцо, қабули қарорцо ва 

шорацои амалишударо дарбар гирад; 

  к) дорои тарццои зерин мебошад: 

  - барцам додани тартиби садамавии корцо, 

аз щумла критерияцое, ки имконияти 

қабули қарорцо оиди ищрои амалижт бо 

тартиби садамавиро таъмин менамоянд; 

  - гузаштан ба тартиботи фаъолияти 

муътадил; 



  - барқароркунии равандцои дохилии 

вайроншудаи ташкилоти қарзии молиявкк 

пас аз бартараф намудани оқибатцои 

цолати ғайришашмдошт; 

  л) дорои социби ягонаи тарц бошад, ки 

барои нигоцдорк ва бознигарии он масъул 

мебошад. 

10.1.

2.6.1 

Ташкилоти қарзии молиявк санщиши 

мунтазами нақшацоро оиди таъмини 

бефосилагии фаъолият амалк менамояд. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

  Ташкилоти қарзии молиявк 

санщиши нақшаи таъмини 

бефосилагии фаъолиятро бо 

мақсади муайян намудани зерин 

мегузаронад: 

  - таъмини бехатарии намудцои 

хатарноки фаъолият, новобаста аз 

щиддияти цодисаи хатарнок; 

  - нақшацои мазкур фаъолияти 

ташкилоти қарзиро дар шароитцои 

ғайришашмдошт ва гузаштан ба 

тартиби фаъолияти муътадил 

таъмин менамояд. 

  Ташкилоти қарзии молиявк: 

  - санщиш ва дар цолати тағйироти 

назаррас дар фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк, 

иншунин амалцои зеринро 

мегузаронад: 

  - санщиши щузъцои  низоми 

идоракунии бефосилагии  

фаъолият, цам дар мащмӯъ ва цам 

дар алоцидагк, бо мақсади 

тафтиши эътимоднокии умумии 

низом; 

  - таъмини банақшагирии санщиш 

бо назардошти он, ки таъсири 

Пайнавишт 

/ қарори 

шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

На камтар аз 1 

маротиба дар 

як сол 



воқеацои хатарнок, ки дар мавриди 

гузаронидани тащрибацо ба вущуд 

омада метавонанд, ба сатци цадди 

ақалл оварда расонида шавад; 

  - муайян намудани мақсад ва  

вазифаи цар санщиши алоцида; 

  - муайян кардани гурӯци 

назоратшижн (назоратшижни 

санщиш) аз цисоби кормандони 

ташкилоти қарзии молиявк, ки 

барои тацияи нақша оиди таъмини 

бефосилагии фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк масъул 

мебошанд, кормандоне, ки 

назорати дохилиро амалк 

мекунанд ва дар цолати лозима, 

мутахассисони мустақилро аз 

ташкилотцое, ки хизматрасонии 

машваратк дар соцаи ташкили 

бефосилагии фаъолият ва 

бехатарии иттилоотии ташкилоти 

қарзии молиявк мерасонанд.  

  Гурӯци назоратшижн 

(назоратшижни санщиш) амалцои 

зеринро ищро менамоянд: 

  - назорати ищрои цар як санщиш; 

  - бацогузории натищацои санщиш; 

  - тартиб додани пайнавишт оиди 

гузаронидани санщишцо, натища ва 

хулосагирицо нисбати онцо, аз 

щумла амалцои ислоцотк; 

  - цамоцангсозии пайнавишт бо 

роцбарияти воцидцои сохтории 

ташкилоти қарзии молиявк, ки ба 



санщиши нақшацои таъминкунии 

бефосилагии фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк щалб 

карда шудаанд. 

  Дар асоси Пайнавишти 

мувофиқашудаи тафтиш, 

цисоботро оиди натищацои 

гузаронидани санщиш тартиб дода, 

мувофиқа мекунад, ки он аз щумла, 

тацлили натищаи санщиш, 

пешницодцо оиди бартараф 

намудани камбудицои ошкоршуда, 

ва мукаммалкунии нақшацо ва 

дигар щузъижти низоми 

идоракунии бефосилагии 

фаъолияти ташкилоти қарзиро 

дарбар мегирад. 

  Натищацои санщиш бо 

пешницодцо нисбати мукаммал 

намудани нақшацои таъмини 

бефосилагии фаъолият, ба ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

МКВ барои барраск, ва ба шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк барои тасдиқ, пешницод 

карда мешаванд. 

10.1.

3 

Ташкилоти қарзии молиявк вущуд доштани 

низоми иттилоотии идоракуниро таъмин 

менамояд, ки он зеринро дарбар гирифта ва 

муқаррар намуда, бо он мацдуд намешавад: 

критерияцо, таркиб ва басомади 

цисоботдицк оиди бефосилагии фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк, ки ба 

истифодабарандагон, шахсон / воцидцои 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщати дохилиро тация менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



сохтории гуногун, ки барои омода  намудан 

ва расонидани маълумот ба 

истифодабарандагони дахлдор масъуланд, 

пешницод карда мешавад. 

10.1.

3.1 

Ташкилоти қарзии молиявк шаклцои 

қолабии цисоботцои идоракуниро тация 

менамояд, ки он маълумоти зеринро дарбар 

гирифта, бо он мацдуд намешавад: 

  - натищацои тацлили таъсир ба фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - натищацои тацлили хавфи цолатцои 

ғайришашмдошт; 

  - натищацои санщиши нақшацои таъмини 

бефосилагии фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк; 

  - татбиқи шорацои ислоцотк ва/ж 

бацогузории самаранокии шорацои 

татбиқшуда; 

  - натищацои санщиши аудиторк – дар 

цолати вущуд доштани онцо. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

маълумотро ба 

истифодабарандагони дахлдор 

тибқи цущщати дохилк мерасонад. 

Дар мавриди тацияи цущщати 

дохилк, ташкилоти қарзии 

молиявк пешницоди иттилоотро 

ба шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк, МКВ ва ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк дар 

цащми пурра ва тибқи талаботи 

банди мазкур муайян менамояд. 

Маълумот 

ба шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк, 

МКВ, 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк, 

воцидцои 

сохтории 

ваколатдор 

 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

як сол 

      

 

Р/т Талабот 

Рӯйхати шахсони 

масъул ва 

иштирокчижни 

татбиқи талабот  

Тартиби татбиқи талабот  

Шакли 

татбиқи 

талабот  

Муцлати 

татбиқи 

талабот  

1 2 3 4 5 6 

      

11. Мушаххасоти идоракунии хавфи технолгияцои иттилоотк 

11.1   Ташкилоти қарзии молиявк вущуд 

доштани низоми идоракунии хавфи 

технологияцои иттилоотиро таъмин 

менамояд, ки ба муцити амалижтии беруна, 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

Дар мавриди ташкили низоми 

идоракунии хавфи технологияцои 

иттилоотк, ташкилоти қарзии 

молиявк муцити амалижтии 

- - 



дурнамо, сохтори ташкилк, цащм, хусусият 

ва сатци мураккабии амалижтцои 

ташкилоти қарзии молиявк мувофиқ буда, 

зеринро таъмин менамояд:  

  - самаранокк, махфият, мукаммалк, 

дастраск, сацеции иттилоот ва мувофиқати 

он ба талаботи қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон; 

  - кифоягии захирацо, аз щумла барномацо, 

иттилоот, инфрасохтор ва цайати 

кормандон; 

  - ба сатци цадди ақалл коциш додани 

хавфцои бо технологияцои иттилоотк 

алоқаманд дар фаъолияти ташкилоти 

қарзии молиявк. 

  Низоми идоракунии хавфи технологияцои 

иттилоотк зеринро дарбар гирифта, бо он 

мацдуд намешаванд: 

  - сижсати идоракунии хавфи технологияцои 

иттилоотк; 

  - тартиботи идоракунии хавфи 

технологияцои иттилоотк; 

  - низоми иттилооти идоракунк; 

  - назорати дохилк; 

  - бацогузории самарабахшии низоми 

идоракунии хавфи технологияцои 

иттилоотк аз тарафи воциди сохтории 

аудити дохилк. 

қарзии молиявк берунаро, ки дар он ташкилоти 

қарзии молиявк фаъолият мекунад 

тацлил менамояд, дурнамо, 

сохтори ташкилии ташкилоти 

қарзиро барраск намуда, цащм, 

хусусият, сатци мураккабии 

амалижтцои ташкилоти қарзиро 

бацогузорк менамояд ва цущщатцои 

дохилиро тация менамояд, ки онцо 

щузъхои таркибии низоми 

идоракунии хавфи технологияцои 

иттилоотиро дарбар мегиранд. 

11.2   Ташкилоти қарзии молиявк 

иштирокшижни зерини низоми идоракунии 

хавфи технологияцои иттилоотиро муайян 

намуда, бо онцо мацдуд намешавад: 

  - воциди сохторк ж корманд оиди 

идоракунии хавфи технологияцои 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщатцои дохилиро тация 

менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



иттилоотк, ки барои ташкил ва 

цамоцангсозии идоракунии хавфи 

технологияцои иттилоотии ташкилоти 

қарзии молиявк масъул мебошад; 

  - воциди сохторк оиди технологияцои 

иттилоотк. 

11.2.

1 

  Ташкилоти қарзии молиявк воциди 

сохториро оиди идоракунии хавфи 

технологияцои иттилооти таъсис медицад ж 

кормандро таъин менамояд, ки барои 

ташкил ва цамоцангсозии идоракунии 

хавфи технологияцои иттилоотк барои 

ищрои вазифацои зерин масъул мебошад: 

  - тация, щорк намудан ва такмили 

мунтазами низоми идоракунии хавфи 

технологияцои иттилоотк; 

  - тацияи тартиб оиди идоракунии хавфи 

технологияцои иттилоотк; 

  - иштирок дар тацияи нақшацои 

шорабиницо оиди татбиқи дурнамои 

ташкилоти қарзии молиявк дар қисми 

инкишофи технологияцои иттилоотк; 

  - тацлили равандцо дар соцаи 

технологияцои иттилоотк; 

  - мониторинг ва бацогузории сатци хавфи 

технологияцои иттилоотк; 

  - цамкорк ва машварати воцидцои 

сохтории ташкилоти қарзии молиявк оиди 

масъалацои идоракунии хавфи 

технологияцои иттилоотк; 

  - банақшагирии гузаронидан ва тацлили 

натищацои худбацодиции хавфи 

технологияцои иттилоотк; 

  - тация ва таъсиси харитаи хавфцо; 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар доираи таъсиси воциди 

сохторк оиди идоракунии хавфи 

технологияцои иттилоотк ж таъин 

намудани корманди барои ташкил 

ва цамоцангсозии идоракунии 

хавфи технологияцои иттилоотии 

ташкилоти қарзии молиявк 

масъул, Ташкилоти қарзии 

молиявк мустақилияти воциди 

сохторк оиди идоракунии хавфи 

технологияцои иттилоотк ж 

корманди барои ташкилдицк ва 

цамоцангсозии идоракунии хавфи 

технологияцои иттилоотк 

масъулро, аз байни воцидцои 

сохтории ташкилоти қарзии 

молиявк оиди технологияцои 

иттилоотк ва бехатарии иттилоотк 

таъмин менамояд  

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк 

- 



  - ташаккули цисоботцои мащмӯк оиди 

цодисацои хавфи технологияцои иттилоотк 

ва мониторинги ищрои нақшаи шорабиницо 

оиди бартараф намудани онцо; 

  - тация ва пешницоди цисоботцо ж 

маълумоти дигар оиди идоракунии хавфи 

технологияцои иттилоотк ба шӯрои 

нозирон, МКВ ва/ж ражсат; 

 - цамкорк бо аудити дохилк. 

11.2.

2 

  Ташкилоти қарзии молиявк воциди 

сохториро оиди технологияцои иттилоотк 

таъсис медицад, ки вазифацои зеринро ищро 

намуда, бо онцо мацдуд намешавад: 

  - щорк намудани тартиби идоракунии 

хавфи технологияцои иттилоотк; 

  - тацияи нақшаи шорабиницо оиди татбиқи 

дурнамои ташкилоти қарзии молиявк 

нисбати рушди технологияцои иттилоотк; 

  - муайян намудани равандцои соцаи 

технологияцои иттилоотк; 

  - тацияи усулцои автоматонк ва дастгирк. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщатцои дохилиро тация 

менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

11.3   Ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

идоракунии хавфи технологияцои 

иттилоотиро тация менамояд, ки зеринро 

дарбар гирифта, бо он мацдуд намешавад: 

  - мақсад, вазифа ва принсипцои 

идоракунии хавфи технологияцои 

иттилоотк; 

  - соцацои асосии идоракунии хавфи 

технологияцои иттилоотк (равиш дар асоси 

бацодиции хавф); 

  - намудцои асосии хатарцои бо хавфи 

технологияцои иттилоотк алоқаманд; 

  - муайян намудани иштирокшижни низоми 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар доираи тацияи сижсати 

идоракунии хавфи технологияцои 

иттилоотк, ташкилоти қарзии 

молиявк зеринро ба инобат 

гирифта, бо он мацдуд намешавад: 

  - цама намудцои фаъолияти 

тищоратии ташкилоти қарзии 

молиявк; 

  - хусусият, андоза, моцият ва сатци 

мураккабии фаъолияти ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - сохтори ташкилии ташкилоти 

қарзии молиявк. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



идоракунии хавфи технологияцои 

иттилоотк, ваколат, масъулияти онцо бо 

мушаххасоти дақиқи сохтори тобеият; 

  - тартиб ва раванди идоракунии хавфи 

технологияцои иттилоотк; 

  - талабот нисбати малакацои касбии 

кормандони воцидцои сохторк, ки вазифаи 

амалк намудани идоракунии хавфи 

технологияцои иттилоотиро ищро 

менамоянд. 

11.4 Ташкилоти қарзии молиявк сатци хавфи 

технологияцои иттилоотиро муайян ва 

андозагирк намуда, мониторинг ва 

назоратро аз рӯи хавфи технологияцои 

иттилоотк, ба воситаи зерин амалк намуда, 

бо онцо мацдуд намешавад: 

  - истифодаи усулцои идоракунии хавф дар 

соцаи технологияцои иттилоотк; 

  - истифодаи усулцои идоракунии хавф дар 

лоицацо; 

  - тацияи нақшаи шорабиницо оиди амалк 

намудани қисми инкишофи технологияцои 

иттилоотии дурнамои ташкилоти қарзии 

молиявк. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар доираи тацияи тартиби 

идоракунии хавфи технологияцои 

иттилоотк, ташкилоти қарзии 

молиявк омилцои зеринро ба назар 

гирифта, бо он мацдуд намешавад: 

  - цащм, хусусият ва сатци 

мураккабии фаъолияти тищоратии 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - вазъи низомцои иттилоотк, 

технологияцо ва имконияти онцо, 

бо назардошти рушди минбаъдаи 

тищорат; 

  - малака ва тащрибаи цайати 

кормандон, ки ба раванди 

идоракунии хавфи технологияцои 

иттилоотк щалб карада шудаанд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

11.4.

1 

Ташкилоти қарзии молиявк хавфи 

технологияцои иттилоотиро идора намуда, 

усулцои идоракунии хавфцоро дар соцаи 

технологияцои иттилоотк тация менамояд, 

ки ба дурнамои ташкилоти қарзии молиявк 

мувофиқ мебошанд ва зеринро дарбар 

гирифта, бо он мацдуд намешаванд: 

  - муайян намудани омилцои дохилк ва 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщатцои дохилиро тация 

менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



беруна барои бацогузории цар хавфи 

алоцидаи технологияцои иттилоотк;  

  - щамъоварк, бақайдгирк ва нигоцдории 

маълумот оиди цодисацои дохилии хавфи 

технологияцои иттилоотк; 

  - ошкор намудани цодисацо (хатарцои 

имконпазири назаррас, ки метавонанд дар 

минтақацои заифтарин амалк шаванд), аз 

нуқтаи назари таъсири имконпазири 

манфии онцо ба мақсад ж фаъолияти щории 

ташкилоти қарзии молиявк, аз щумла 

щанбацои корпоративк, меъжрк, технологк, 

шартномавк, цайати кормандон ва 

амалижтк; 

  - бацогузории царсолаи хавфцо дар асоси 

натищацои ошкор намудани цодисацо ва 

таъсиси харитаи хавфцо; 

  - бацогузории мунтазами эцтимолият ва 

натищаи цама хавфцои ошкоршуда, бо 

истифодаи усулцои сифатк ва/ж миқдории 

бацогузорк.  

  Эцтимолият ва натищацои бо хавфцои 

дохилк (хоси муцити раванд) ва хавфцои 

боқимонда алоқаманд дар алоцидагк барои 

цар таснифот ва дар асоси муттацидшуда 

муайян карда мешавад; 

  - тартиби щавобдицк ба хавфцое, ки 

метавонанд аз щумла шорабиницоро оиди 

кащравк аз хавфцо, коциш, тақсимот ж 

тацаммули хавфцоро бо мушаххасоти 

муцлат ва шахсони масъулро дарбар 

мегирад; 

  - мониторинги ищрои шорабиницо оиди 

щавоб ба хавфцо. 



11.4.

2  

Ташкилоти қарзии молиявк хавфи 

технологияцои иттилоотиро идора намуда, 

усулцои идоракунии хавфцои лоицавиро 

оиди технологияцои иттилоотк тация 

менамояд, ки ба дурнамо мувофиқ 

мебошанд ва зеринро дарбар гирифта, бо 

он мацдуд намешаванд: 

  - тартиби банақшагирии лоицацо; 

  - тартиби бацогузории захирацо; 

  - тартиби муайян намудани натищацои 

мақсаднок; 

  - тартиби цамоцангсозк бо иштирокшижни 

лоицацо; 

  - тартиби назорати натищацо дар 

марцилацои гуногун; 

  - тартиби банақшагирии санщишцо; 

  - тацияи цисоботцо оиди натищацои 

санщиш; 

  - гузаронидани тацлили натищацои лоицацо 

пас аз щорк намудани онцо. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщатцои дохилиро тация 

менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

11.4.

3 

Ташкилоти қарзии молиявк нақшаи 

шорабиницоро оиди татбиқи дурнамои 

ташкилоти қарзии молиявк дар қисми 

рушди технологияцои иттилоотк тация 

менамояд, ки он зеринро ошкор намуда, бо 

онцо мацдуд намешавад: 

  - муайян намудани талабот нисбати 

захирацо, аз щумла муайян намудани бущети 

бо инкишофи технологияцои иттилоотк 

алоқаманд; 

  - тафсири шорабиницои зарурк дар соцаи 

технологияцои иттилоотк, бо қайд 

намудани муцлат ва шахсони барои татбиқи 

он масъул. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар асоси дурнамои ташкилоти 

қарзии молиявк, воциди сохторк 

оиди технологияцои иттилоотк 

нақшаи царсолаи шорабиницоро 

нисбати татбиқи дурнамои 

ташкилоти қарзии молиявк дар 

қисмати инкишофи технологияцои 

иттилоотк, тация менамояд, ки он 

аз тарафи Ражсат тасдиқ мешавад. 

Воциди сохторк оиди идоракунии 

хавфи технологияцои иттилоотк ж 

корманди масъул оиди масъалацои 

ташкилдицк ва цамоцангсозии 

идоракунии хавфи технологияцои 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



иттилоотк, дар рафти иштирок дар 

раванди тацияи нақшацои 

шорабиницо амалцои зеринро ищро 

менамояд: 

  - тацлили ошкоркунии хавфцои 

имконпазири низомцои иттилоотк 

ва равандцои бо технологияцои 

иттилоотк алоқаманд; 

  - цангоми зарурият, 

тавсияномацоро нисбати ворид 

кардани ислоцот ба нақшаи 

шорабиницо нисбати амалк 

гардонидани дурнамои ташкилоти 

қарзии молиявк, дар қисмати 

инкишофи соцаи технологияцои 

иттилоотк тация менамояд. 

11.5 Ташкилоти қарзии молиявк вущуд доштани 

низоми иттилоотии идоракуниро таъмин 

менамояд, ки он бо муқаррар намудани 

тартиб мацдуд нагардида, зеринро муайян 

мекунад: 

критерияцо, таркиб ва басомади 

цисоботдицк оиди идоракунии хавфи 

технологияцои иттилоотии ташкилоти 

қарзии молиявк, ки ба 

истифодабарандагони гуногун, шахсон / 

воцидцои сохтории барои тация ва 

расонидани маълумот ба 

истифодабарандагони дахлдор масъул, 

пешницод карда мешавад. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщати дохилиро тация менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



11.5.

1 

Ташкилоти қарзии молиявк шаклцои 

қолабии цисоботцои идоракуниро тация 

менамояд, ки зеринро дарбар гирифта, бо 

онцо мацдуд намешаванд: 

  - цисобот оиди цодисацои дохилии хавфи 

технологияцои иттилоотк; 

  - цисобот оиди натищацои бацогузории 

хавфцо ва ташаккули харитаи хавфцо; 

  - цисобот оиди натищацои мониторинги 

ищрои шорабиницои идоракунии хавфи 

технологияцои иттилоотк; 

 - цисобот оиди натищацои санщишцои 

аудиторк – дар цолати вущуд доштан  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

маълумотро ба 

истифодабарандагони дахлдор 

тибқи муқаррароти цущщатцои 

дохилк мерасонад. 

Дар доираи тацияи цущщати 

дохилк, ташкилоти қарзии 

молиявк пешницоди маълумотро 

ба шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк, МКВ ва ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк, дар 

цащми пурра ва тибқи талаботи 

банди мазкур муайян менамояд.  

Маълумот 

ба шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк, 

МКВ, 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

як сол 

маълумот ба 

воциди 

идоракунии 

хавфи 

технологияц

ои 

иттилоотк 

(корманди 

масъули 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк 

оиди 

масъалацои 

ташкил ва 

цамоцангсоз

ии 

идоракунии 

хавфи 

технологияц

ои 

иттилоотк) 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

 



Р/т Талабот 

Рӯйхати шахсони 

масъул ва 

иштирокчижни 

татбиқи талабот  

Тартиби татбиқи талабот  

Шакли 

татбиқи 

талабот  

Муцлати 

татбиқи 

талабот  

1 2 3 4 5 6 

12. Хусусиятцои идоракунии хавфцои бехатарии иттилоотк  

12.1 Ташкилоти қарзии молиявк вущуд доштани 

низоми идоракунии хавфцои бехатарии 

иттиллоотиро таъмин менамояд, ки он ба 

муцити амалижтии беруна, дурнамо, 

сохтори ташкилк, цащм, хусусият ва сатци 

мураккабии амалижтцои ташкилоти қарзии 

молиявк мувофиқ буда, бо то цадди аққал 

расонидани хавфцои хоси фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк, ки ба 

вайронкунии мукаммалк, махфият ва 

дастрасии дороицои иттилоотк алоқаманд 

мебошанд, ки дар натищаи амали қасдонаи 

кормандони ташкилоти қарзии молиявк 

ва/ж шахсони сеюм ба амал омадааст, равона 

мешавад. 

  Низоми идоракунии хавфцои бехатарии 

иттилоотк зеринро дарбар гирифта, бо 

онцо мацдуд намешавад: 

  - сижсати идоракунии хавфи бехатарии 

иттилоотк; 

  - тартиби идоракунии хавфи бехатарии 

иттилоотк; 

  - низоми иттилооти идоракунк; 

  - назорати дохилк; 

  - бацогузории самарабахшии низоми 

идоракунии хавфи бехатарии иттилоотк аз 

тарафи воцидцои аудити дохилк. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар мавриди ташкили низоми 

идоракунии хавфи бехатарии 

иттилоотк, ташкилоти қарзии 

молиявк муцити амалижтии 

берунаро, ки дар он ташкилоти 

қарзии молиявк фаъолият 

мекунад, тацлил менамояд, 

дурнамо, сохтори ташкилии 

ташкилоти қарзиро барраск 

менамояд ва цащм, хусусият, сатци 

мураккабии амалижтцои 

ташкилоти қарзиро бацогузорк 

намуда, цущщатцои дохилиро тация 

менамоянд, ки он щузъи таркибии 

низоми идоракунии хавфи 

бехатарии иттилоотиро дарбар 

мегирад.  

- - 



12.2 Ташкилоти қарзии молиявк иштирокшижни 

зерини низоми идоракунии хавфи 

бехатарии иттилоотиро муайян намуда, бо 

онцо мацдуд намешавад: 

  - воциди сохторк оиди идоракунии хавфи 

бехатарии иттилоотк ж корманд, ки барои 

ташкил ва цамоцангсозии раванди 

идоракунии хавфи бехатарии иттилоотии 

ташкилоти қарзии молиявк масъул аст; 

  - воциди сохторк оиди бехатарии 

иттилоотк  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщатцои дохилиро тация 

менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

12.2.

1 

Ташкилоти қарзии молиявк воциди 

сохториро оиди идоракунии хавфи 

бехатарии иттилоотк ташкил ж кормандеро 

таъин менамояд, ки барои ташкил ва 

цамоцангсозии раванди идоракунии хавфи 

бехатарии иттилоотии ташкилоти қарзии 

молиявк ва ищрои вазифацои зерин масъул 

мебошад:  

  - тация, щорк намудан ва такмили 

мунтазами низоми идоракунии хавфи 

бехатарии иттилоотк; 

  - тацияи тартиб оиди идоракунии хавфи 

бехатарии иттилоотк; 

  - иштирок дар тацияи нақшаи шорабиницо 

оиди амалк намудани дурнамои ташкилоти 

қарзии молиявк дар қисмати такмили 

бехатарии иттилоотк; 

  - тацлили равандцо дар соцаи бехатарии 

иттилоотк; 

  - мониторинг ва бацогузории сатци хавфи 

бехатарии иттилоотк; 

  - цамкорк ва машварати воцидцои 

сохтории ташкилоти қарзии молиявк оиди 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар доираи таъсиси воциди 

сохторк оиди идоракунии хавфи 

бехатарии иттилоотк ж дар 

мавриди таъин намудани 

корманди барои ташкил ва 

цамоцангсозии идоракунии хавфи 

бехатарии иттилоотии ташкилоти 

қарзии молиявк масъул, 

ташкилоти қарзии молиявк 

мустақилияти воциди сохтории 

идоракунии хавфи бехатарии 

иттилоотк ж корманди барои 

ташкил ва цамоцангсозии 

идоракунии хавфи бехатарии 

иттилоотии ташкилоти қарзии 

молиявк масъулро, аз байни 

воцидцои сохтории ташкилоти 

қарзии молиявк, оиди 

технологияцои иттилоотк ва 

бехатарии иттилоотк, таъмин 

менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



масъалацои идоракунии хавфи бехатарии 

иттилоотк; 

  - банақшагирии гузаронидан ва тацлили 

натищацои худбацодиции хавфи бехатарии 

иттилоотк; 

  - тация ва ташаккули харитаи хавфцо; 

  - ташаккул ва пешницоди цисоботи 

щамъбастк оиди цодисацои хавфи бехатарии 

иттилоотк ва мониторинги ищрои нақшаи 

шорабиницо барои бартараф намудани 

онцо; 

  - тация ва пешницоди цисобот ж маълумоти 

дигар оиди идоракунии хавфи бехатарии 

иттилоотк ба шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк, МКВ ва/ж ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - цамкорк бо аудити дохилк. 

12.2.

2 

Ташкилоти қарзии молиявк воциди 

сохториро оиди бехатарии иттилоотк 

таъсис медицад, ки вазифацои зеринро ищро 

намуда, бо онцо мацдуд намешавад: 

  - татбиқи тартиб оиди идоракунии хавфи 

бехатарии иттилоотк; 

  - тацияи нақшаи шорабиницо, ки ба 

идоракунии хавфи бехатарии иттилоотк 

равона карда шудааст ва дар харитаи 

хавфцо қайд гардидааст; 

  - муайян намудани равандцо дар соцаи 

таъмини бехатарии иттилоотк. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщатцои дохилиро тация 

менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

12.3 Ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

идоракунии хавфи бехатарии иттилоотиро 

тация менамояд, ки зеринро дарбар 

гирифта, бо он мацдуд намешавад: 

  - мақсад, вазифа ва принсипцои 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар доираи тацияи сижсати 

идоракунии хавфи бехатарии 

иттилоотк, ташкилоти қарзии 

молиявк зеринро ба назар 

гирифта, бо он мацдуд намешавад: 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



идоракунии хавфи бехатарии иттилоотк; 

  - соцацои асосии идоракунии хавфи 

бехатарии иттилоотк (равиш дар асоси 

бацодиции хавфцо); 

  - муайян намудани иштирокшижни низоми 

идоракунии хавфи бехатарии иттилоотк, 

ваколат ва масъулияти онцо, бо 

мушаххасоти дақиқи сохтори цисоботдиции 

онцо; 

  - намудцои асосии хатар ва модели 

вайронкунандагони имконпазири 

бехатарии иттилоотк;  

  - тартиб ва равандцои идоракунии хавфи 

бехатарии иттилоотк. 

  - цама намудцои фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - хусусият, цащм, хосият ва сатци 

мураккабии фаъолияти тищоратии 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - сохтори ташкилии ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон. 

12.4 Ташкилоти қарзии молиявк хавфи 

бехатарии иттилоотиро муайян ва 

андозагирк менамояд, мониторинг ва 

назорати онцоро ищро менамояд, ва 

зеринро тация намуда, бо онцо мацдуд 

намешавад: 

  - цущщати дохилк, ки тартиби идоракунии 

хавфи бехатарии иттилоотиро муайян 

мекунад; 

  - нақшаи шорабиницо, ки ба идоракунии 

хавфи бехатарии иттилоотии дар харитаи 

хавфцо дарщ гардида, равона карда шудаанд. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар доираи тацияи тартиби 

идоракунии хавфи бехатарии 

иттилоотк, воциди сохторк оиди 

идоракунии хавфи бехатарии 

иттилоотк ж корманди барои 

ташкил ва цамоцангсозии раванди 

идоракунии хавфи бехатарии 

иттилоотк масъул, омилцои 

зеринро дарбар гирифта, бо он 

мацдуд намешавад: 

  - цащм, хусусият ва сатци 

мураккабии фаъолияти тищоратии 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - вазъи воситацои иттилоотк ва 

иқтидори онцо; 

  -  малака ва тащрибаи цайати 

кормандон, ки ба раванди 

идоракунии хавфи бехатарии 

иттилоотк щалб карда шудаанд; 

  - қонунгузории Ҷумцурии 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



Тощикистон. 

12.4.

1 

Ташкилоти қарзии молиявк хавфи 

бехатарии иттилоотиро идора намуда, 

цущщати дохилиро тация менамояд, зеринро 

муайян мекунад: 

 - ошкор намудан, андозагирк, назорат ва 

мониторинги хавфи бехатарии иттилоотк; 

  - щамъоварк, бақайдгирк ва нигоцдории 

маълумот оиди цодисацои дохилии хавфи 

бехатарии иттилоотк; 

  - муайян намудан ва таснифоти гурӯццои 

дороицо, низомцои иттилоотии хатарноки 

ташкилоти қарзии молиявк ва социбони он; 

  - муайян намудани хатарцои имконпазир 

нисбати гурӯццои дороицои воситацои 

иттилоотии муцим; 

  - муайян намудани щузъцои осебпазир, ки 

имконияти ба амал омадани хатарцоро зижд 

менамоянд; 

  - пешгӯии натищацои вайронкунии 

махфият, яклухтк ва дастрасии дороицо ва 

захирацои иттилоотк; 

  - бацогузории царсолаи хавфцо ва 

ташаккули царсолаи харитаи хавфцо; 

  - бацогузории мунтазами имконпазирк ва 

натищацои хама намудцои хавфи 

ошкоршуда, бо истифодаи усулцои 

бацогузории сифатк ва/ж миқдорк; 

  - андешидани шорацо нисбати хавфи 

бехатарии иттилоотк, аз щумла шорабиницо 

оиди  пешгирии хавфцо, то цадди аққал 

фаровардан, тақсимкунк ж тацаммули хавфи 

бехатарии иттилоотк бо муқаррароти 

муцлат ва ищрокунандагон; 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщати дохилиро тация менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



  - мониторинги ищрои шорабиницо оиди 

андешидани шорацо нисбати хавфи 

бехатарии иттилоотк. 

12.4.

2 

Ташкилоти қарзии молиявк нақшаи 

шорабиницоро тация менамояд, ки ба 

идоракунии хавфи бехатарии иттилоотии 

дар харитаи хавфцо қайд шуда, равона 

шудааст ва зеринро ошкор намуда, бо он 

мацдуд намешавад: 

  - муайян намудани талабот нисбати 

захирацо, аз щумла муайян намудани бущети 

бо такмили бехатарии иттилоотк ва 

идоракунии хавфи бехатарии иттилоотк 

алоқаманд; 

  - тафсири шорабиницои зарур нисбати 

таъмини бехатарии иттилоотк бо дарщи 

муцлат ва шахсони барои татбиқи онцо 

масъул. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар асоси харитаи хавфи 

бехатарии иттилоотк, воциди 

сохторк оиди бехатарии иттилоотк 

нақшаи шорабиницои царсоларо, 

ки ба идоракунии хавфцои 

муайянкардашуда равона шудааст, 

тация менамояд, ки аз тарафи 

ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк тасдиқ карда мешавад. 

Дар мавриди тацияи нақшаи 

шорабиницо, воциди сохторк оиди 

идоракунии хавфи бехатарии 

иттилоотк ж корманди оиди 

масъалацои ташкил ва 

цамоцангсозии раванди 

идоракунии хавфи бехатарии 

иттилоотк масъул амалцои 

зеринро ищро менамоянд: 

  - тацлили кифоятии шорабиницои 

идоракунии хавфи бехатарии 

иттилоотк, захирацои зарурк ва 

муцлат барои амалк намудани он; 

  - тибқи талабот, тацияи тавсияцо 

оиди ворид намудани ислоцот ба 

нақшаи шорабиницо, ки ба 

идоракунии хавфи бехатарии 

иттилоотии дар харитаи хавфцо 

қайд шуда, равона карда шудааст. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

12. 5 Ташкилоти қарзии молиявк вущуд доштани 

низоми иттилоотии идоракуниро таъмин 

менамояд, ки дар он зеринро дарбар 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщати дохилиро тация менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

- 



гирифта, бо он мацдуд 

намешавад:критерияцо, таркиб ва басомади 

цисоботдицк оиди идоракунии хавфи 

бехатарии иттилоотии ташкилоти қарзии 

молиявк, ки ба истифодабарандагони 

гуногун пешницод карда мешаванд, шахсон 

/ воцидцои сохтории барои тайжр намудан 

ва расонидани маълумот ба 

истифодабарандагони дахлдор масъул. 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

қарзии 

молиявк  

12.5.

1 

Ташкилоти қарзии молиявк шаклцои 

қолабии цисоботдиции идоракуниро тация 

менамояд, ки маълумоти зеринро дарбар 

гирифта, бо он мацдуд намешавад: 

  - цисобот оиди цодисацои дохилк нисбати 

бехатарии иттилоотк; 

  - цисобот оиди натищаи бацогузории 

хавфцо ва харитаи хавфи бехатарии 

иттилоотии тация шуда; 

  - цисобот оиди натищацои мониторинги 

ищрои нақшаи шорабиницои идоракунии 

хавфи бехатарии иттилоотк; 

  - агар вущуд дошта бошад, цисобот оиди 

натищацои санщиши аудит.  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

маълумотро ба 

истифодабарандагони гуногун 

тибқи талаботи цущщатцои дохилк 

пешницод менамояд. 

Дар доираи тацияи цущщати дохилк 

ташкилоти қарзии молиявк 

тартиби пешницоди маълумотро 

ба шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк, МКВ ва ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк дар 

цащми пурра мувофиқи талаботи 

банди мазкур муайян менамояд  

 

Маълумот 

ба шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк, 

МКВ, 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

як сол 

воциди 

сохторк 

оиди 

идоракунии 

бехатарии 

иттилоотк 

(корманди 

барои 

ташкил ва 

цамоцангсоз

ии раванди 

идоракунии 

хавфи 

бехатарии 



иттилоотк 

масъули 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк) 

Р/т Талабот 

Рӯйхати шахсони 

масъул ва 

иштирокчижни 

татбиқи талабот  

Тартиби татбиқи талабот  

Шакли 

татбиқи 

талабот  

Муцлати 

татбиқи 

талабот  

1 2 3 4 5 6 

13. Хусусиятцои идоракунии хавфи мувофиқа   

13.1 Ташкилоти қарзии молиявк вущуд доштани 

низоми идоракунии хавфи комплаенсро 

(мувофиқаро)  таъмин менамояд, ки он ба 

вазъи щории бозор, дурнамо, цащм, сатци 

мураккабии амалижтцои ташкилоти қарзии 

молиявк мутобиқ мебошад. 

  Низоми идоракунии хавфи комплаенс 

(мувофиқа)  зеринро дарбар гирифта, бо он 

мацдуд намешавад: 

  - сижсати идоракунии хавфи комплаенс 

(мувофиқа); 

  - тартиби идоракунии хавфи комплаенс 

(мувофиқа); 

  - низоми иттилооти идоракунк; 

  - назорати дохилк; 

  - бацо додани самарабахшии идоракунии 

хавфи комплаенс (мувофиқа) аз тарафи 

воциди сохтории аудити дохилк. 

  Низоми идоракунии хавфи комплаенс 

(мувофиқа)аз се хати цимоя асос мегирад: 

  - цама кормандони ташкилоти қарзии 

молиявк; 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар мавриди таъсиси низоми 

идоракунии хавфи комплаенс 

(мувофиқа) , ташкилоти қарзии 

молиявк вазъи щории бозорро 

тацлил менамояд, дурнамои 

ташкилоти қарзиро дида мебарояд, 

сатци мураккабии амалижтцои 

ташкилоти қарзиро бацогузорк 

намуда, цущщатцои дохилиро тация 

менамояд, ки щузъи таркибии 

низоми идоракунии хавфи 

комплаенс (мувофиқа)  мешаванд. 

- - 



  - воциди сохтории назорати комплаенс 

(мувофиқа); 

  - бацогузории мустақили самарабахшии 

идоракунии хавфи комплаенс (мувофиқа)  

аз тарафи воциди сохтории аудити дохилк. 

13.1.

1 

Ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

идоракунии хавфи комплаенсро 

(мувофиқаро) тация менамояд, ки зеринро 

дарбар гирифта, бо он мацдуд намешавад: 

  - мақсад ва вазифацо дар доираи 

идоракунии хавфи комплаенс (мувофиқа); 

  - принсипцои идоракунии хавфи 

комплаенс (мувофиқа), аз щумла принсипи 

фарцанги риоякунк дар ташкилоти қарзии 

молиявк (фарцанги аз тарафи ташкилоти 

қарзии молиявк ва кормандони он риоя 

намудани талаботи қонунгузории 

Ҷумцурии Тощикистон, қонунгузории 

давлатцои хорищк, ки ба фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк таъсир 

мерасонанд ва цущщатцои дохилк, ки 

тартиби фаъолияти ташкилоти қарзиро ба 

танзим медароранд); 

  - тартиб, тарз ва раванди идоракунии 

хавфи комплаенс (мувофиқа), аз щумла ба 

хавф нигаронидашуда; 

  - тартиб, тарз ва равандцои идоракунии 

хавфи қасдан ж беихтижрона щалб намудани 

ташкилоти қарзии молиявк ба амалижти 

қонунигардонии (рамикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом ж намуди 

дигари фаъолияти щиноятк (хавфи 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар доираи тацияи сижсати 

идоракунии хавфи комплаенс 

(мувофиқа), ташкилоти қарзии 

молиявк омилцои зеринро дарбар 

гирифта, бо он мацдуд намешавад: 

  - дурнамои ташкилоти қарзии 

молиявк ва намудцои фаъолияти 

он, ки метавонанд ташкилоти 

қарзиро тацти хатари хавфи 

комплаенс (мувофиқа)  гузоранд; 

  - сатци щоизи хавфи ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - цащм, хусусият ва мураккабии 

фаъолияти тищоратии ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - мураккабии сохтори ташкилии 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - сатц ва намуди хавфцои хоси 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - самаранокии тартиби 

идоракунии хавфи комплаенс 

(мувофиқа)- и қаблан аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк 

татбиқгардида; 

  - нақша оиди цама гуна тағйироти 

эцтимолии сохтори ташкилии 

дохилк ва/ж тағйироти берунаи 

шароити бозор; 

  - қонунгузории Ҷумцурии 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



қонунигардонии даромадцои бо роци 

щиноят бадастомада, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории пацнкунии 

силоци қатли ом);  

  - иштирокшижни низоми идоракунии 

хавфи комплаенс (мувофиқа) дар асоси се 

хати цимоя, ваколат ва масъулияти онцо, бо 

мушаххасоти дақиқ сохтори цисоботдицк; 

  - ваколат ва масъулияти сарнозир оиди 

комплаенс (мувофиқа), роцбари воциди 

сохторк оиди назорати комплаенс 

(мувофиқа); 

  - талабот нисбати малака ва салоцияти 

касбии кормандони воциди сохтории 

назорати комплаенс (мувофиқа); 

  - тартиби цамкорк ва мубодилаи иттилоот 

байни иштирокшижни низоми идоракунии 

хавфи комплаенс (мувофиқа). 

Тощикистон, ки масъалацои аз 

тарафи ташкилотцои қарзии 

молиявк расонидани 

хизматрасоницо ва гузаронидани 

амалижтцо дар бозори молиявиро 

ба танзим медарорад, иншунин 

қонунгузории давлатцои хорищк, 

ки ба фаъолияти ташкилоти 

қарзии молиявк таъсир мерасонад. 

13.1.

2 

Ташкилоти қарзии молиявк иштирокшижни 

низоми идоракунии хавфи комплаенсро 

(мувофиқаро)  дар асоси се хати цимоя 

муайян менамояд. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Хати якуми цимоя аз тарафи цамаи 

кормандони ташкилоти қарзии 

молиявк таъмин карда мешавад. 

Кормандони воцидцои сохторк 

барои расонидани саривақтии 

маълумот оиди вайронкуницо 

(камбудицо, цодисацо, қарордодцо) 

ба воциди сохтории назорати 

комплаенс (мувофиқа) , ки 

метавонанд хавфи комплаенсро 

(мувофиқаро) эщод намоянд, 

масъул мебошанд. 

Роцбарони воцидцои сохторк, 

барои ташкил ва амалк намудани 

идоракунии хавфи комплаенс 

(мувофиқа)  дар воциди сохторк, аз 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



щумла амалк намудани шорабиницо 

нисбати бартараф намудани 

камбудк ва вайронкуницои 

ошкоршуда масъул мебошанд. 

Хати дуюми цимоя аз тарафи 

воциди сохтории назорати 

комплаенс (мувофиқа)  таъмин 

карда мешавад. 

Вазифацои алоцидаи хати дуюми 

цимоя тибқи цущщатцои дохилии 

ташкилоти қарзии молиявк, 

метавонанд ба дигар воцидцои 

сохторк, ба шарти вущуд 

надоштани бархӯрди манфиатцо, 

вогузор карда шаванд.  

Роцбари воциди сохтории назорати 

комплаенс (мувофиқа)  барои 

фаъолияти воциди сохтории 

мазкур масъул мебошад. 

Хати сеюми цимоя аз тарафи 

воциди сохтории аудити дохилк, ба 

воситаи бацогузории мустақилонаи 

самарабахшии низоми идоракунии 

хавфи комплаенс (мувофиқа)  

таъмин карда мешавад. 

13.1.

2.1 

Ташкилоти қарзии молиявк кормандро 

таъин менамояд, ки барои ташкил ва 

цамоцангсозии идоракунии хавфи 

комплаенс (мувофиқа)  (Сарнозири 

комплаенс (мувофиқа) ) масъул мебошад ва 

он аъзои Ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк буда, вазифацои бо идоракунии 

воцидцои тищоратк алоқамандро ищро 

намекунад, ж шахси бевосита 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Сарнозири комплаенс (мувофиқа) , 

ба Раиси ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк ва ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк оиди 

вазъи низоми идоракунии хавфи 

комплаенс (мувофиқа)  дар 

ташкилоти қарзии молиявк ба 

таври мунтазам маълумот 

пешницод менамояд, аз щумла 

Пайнавишт 

/ қарори 

шӯрои 

нозирон  

- 



цисоботдицанда ба шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк (Раиси ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк), ки бевосита 

воцидцои тищоратии ташкилоти қарзиро 

сарпарастк намекунад, буда метавонад.  

Сарнозири комплаенс (мувофиқа) 

метавонад вазифаи роцбари воциди 

сохтории назорати комплаенсро 

(мувофиқаро)  цам якщоя ищро намояд. 

маълумот оиди хавфцои комплаенс 

(мувофиқа)- и ошкоршуда, оиди 

вайронкуницо, ж аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

кормандони он риоя накардани 

талаботи цущщатцои дохилии 

ташкилоти қарзии молиявк 

нисбати масъалаи идоракунии 

хавфи комплаенс (мувофиқа) . 

Дар цолати аз тарафи Раиси 

ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк ва ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк наандешидани 

шорацо барои бартараф намудани 

вайронкуницо ва камбудицои дар 

рафти назорати комплаенс 

(мувофиқа)  ошкоршуда, 

Сарнозири комплаенс (мувофиқа)  

ба шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк мурощиат 

мекунад. 

13.1.

2.2 

Ташкилоти қарзии молиявк воциди 

сохтории назорати комплаенсро 

(мувофиқаро)  ташкил мекунад, ки он 

вазифацои зеринро ищро намуда, бо онцо 

мацдуд намешавад: 

  а) тацияи тартиб, тарз ва равандцои 

ошкоркунк, андозагирк, мониторинг ва 

назорати хавфи комплаенс (мувофиқа)- и 

ташкилоти қарзии молиявк, иншунин дар 

заминаи мащмӯк; 

  б) ташаккули барномаи (нақшаи) 

комплаенс (мувофиқа), ки фаъолияти 

банақшагирии воцидро оиди назорати 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Воциди сохторк оиди назорати 

комплаенс (мувофиқа) барои тация 

ва ищрои идоракунии хавфи 

комплаенс (мувофиқа) ва 

цамоцангсозии фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк дар 

доираи идоракунии хавфи 

комплаенс (мувофиқа) масъул 

мебошад. 

Воциди сохторк оиди назорати 

комплаенс (мувофиқа) воциди 

сохтории ташкилоти қарзии 

молиявк буда, аз цар гуна воциди 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



комплаенс (мувофиқа) муайян менамояд, аз 

щумла: 

  - оиди таъмини щорк намудан ва/ж 

санщиши сижсатцо ва тартиби мувофиқи 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - давра ба давра анщом додани санщишцо 

(на камтар аз 1 маротиба дар семоца) 

нисбати аз тарафи ташкилоти қарзии 

молиявк риоя гардидани қонунгузории 

Ҷумцурии Тощикистон, ки масъалацои 

хизматрасоницои ташкилоти қарзии 

молиявк ва гузаронидани амалижтцоро дар 

бозори молиявк ба танзим медарорад, 

иншунин қонунгузории давлатцои хорищк, 

ки ба фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк таъсир мерасонанд, бо мақсади 

муайян намудани сатци таъсирпазирии 

ташкилоти қарзии молиявк ба хавфи 

комплаенс (мувофиқа); 

  - оиди омӯзонидани цайати кормандон 

нисбати масъалацои идоракунии хавфи 

комплаенс (мувофиқа); 

  в) дастгирии ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк дар доираи идоракунии хавфи 

комплаенс (мувофиқа)- и ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  г) гузаронидани мониторинги фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк ва кормандони 

он ба қонунгузории  Ҷумцурии Тощикистон; 

  д) назорат аз болои ташкили кори 

ташкилоти қарзии молиявк нисбати 

баррасии шикоятцои (аризацои) 

муштарижни ташкилоти қарзии молиявк; 

  е) машварати роцбарият ва кормандони 

сохтории ташкилоти қарзии 

молиявк, ки хати аввали цимояро 

ташкил медицанд, мустақил 

мебошад. 

Мустақилияти ин воции сохторк бо 

омилцои зерин таъмин карда 

мешавад:  

  - воциди сохторк оиди назорати 

комплаенс (мувофиқа) дорои 

статуси воциди сохтории мустақил 

мебошад; 

  - воциди сохторк оиди назорати 

комплаенс (мувофиқа) тацти 

назорати роцбар амал мекунад, ки 

тобеъи Сарнозири комплаенс 

(мувофиқа)  мебошад; 

  - кормандони воциди сохтории 

назорати комплаенс (мувофиқа), 

цуқуқи ишғол кардани вазифацоро 

дар воцидцои сохтории дигари 

ташкилоти қарзии молиявк 

надоранд; 

  - роцбар ва кормандони воциди 

сохторк оиди назорати комплаенс 

(мувофиқа) бояд аз цолатцое 

дасткашк кунанд, ки боиси 

эцтимолияти бархӯрди манфиатцо 

байни уцдадорицои онцо нисбати 

идоракунии хавфи комплаенс 

(мувофиқа) ва намудцои дигари 

уцдадорицои ба онцо вогузор шуда, 

шавад; 

  - кормандони воциди сохторк 

оиди назорати комплаенс 



ташкилоти қарзии молиявк оиди қонунцо, 

дастурамал ва тартибот, ки нисбати 

ташкилоти қарзии молиявк татбиқ 

мешаванд ва ба идоракунии хавфи 

комплаенс (мувофиқа)  алоқаманд 

мебошанд, аз щумла оиди тағйироти 

охирини онцо; 

  ж) назорати дар ташкилоти қарзии 

молиявк ташкил намудани корцои 

шиносонидани цамаи кормандони 

ташкилоти қарзии молиявк бо талаботи 

цущщатцои дохилии ташкилоти қарзии 

молиявк, ки тартиби расонидани хизмат аз 

тарафи ташкилоти қарзии молиявк ва 

гузаронидани амалижтцоро дар бозори 

молиявк ба танзим медарорад;  

  ж) ташкил намудани курсцои омӯзиш 

барои кормандони ташкилоти қарзии 

молиявк оиди масъалацои назорати 

комплаенс (мувофиқа); 

цамоцангсозии фаъолияти ташкилотцои 

фаръии ташкилоти қарзии молиявк оиди 

масъалацои идоракунии хавфи комплаенс 

(мувофиқа), аз щумла хавфцои 

қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом; 

  з) иштироки цатмк дар раванди щорк 

намудани мацсулот ва хизматрасоницои 

нави бонкк; 

  и) тация ва амалк намудани шорабиницо 

оиди назорат аз истифодаи маълумоти 

дохилк (инсайдерк) ва махфк; 

(мувофиқа), дар доираи ищрои 

ваколатцои худ, цуқуқ доранд, ки 

тамоми маълумотро аз воцидцои 

сохторк, ташкилотцои фаръии 

ташкилоти қарзии молиявк талаб 

намуда, цар корманди ташкилоти 

қарзии молиявк ва ташкилотцои 

фаръии онро, барои кӯмак дар 

ищрои вазифаи назорати 

комплаенс (мувофиқа)  щалб 

намоянд. 



  й) тация ва амалк намудани шорабиницо 

оиди ошкор намудан, бацогузорк ва 

назорати бархӯрди манфиатцо; 

  к) мустақилона ж якщоя бо воцидцои 

сохторк ва шахсони вазифадори ташкилоти 

қарзии молиявк, тация намудани тавсияцо 

оиди бартараф намудани вайронкунк ва 

камбудицо дар фаъолияти ташкилоти 

қарзии молиявк, ки бо идоракунии хавфи 

комплаенс (мувофиқа) алоқаманданд ва 

пешницод намудани маълумоти мувофиқ 

ба шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк (МКВ, ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк); 

  л) гузаронидани мониторинги аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва кормандони 

он риоя гардидани сижсат ва раванди 

идоракунии хавфи комплаенс (мувофиқа); 

  м) тация ва пешбарии низоми цисоботдицк 

оиди хавфи комплаенс (мувофиқа) ва 

пешницоди мунтазами маълумот оиди 

масъалацои идоракунии хавфи комплаенс 

(мувофиқа)- и ташкилоти қарзии молиявк 

ба шӯрои нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк (МКВ, ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк); 

  - тацияи тартиби цамкорк ва 

цамоцангсозии кори идоракунии хавфи 

комплаенс (мувофиқа) бо воцидцои 

сохтории ташкилоти қарзии молиявк, аз 

щумла бо воциди сохтории аудити дохилк. 

13.1.

3 

Ташкилоти қарзии молиявк хавфи 

комплаенсро (мувофиқаро)  ошкор ва 

андозагирк намуда, онро тацти мониторинг 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

Дар доираи тацияи тартиби 

ошкоркунк, андозагирк, 

мониторинг ва назорати хавфи 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

- 



ва назорат қарор медицад ва тартиби 

идоракунии хавфи комплаенсро 

(мувофиқаро) тация менамояд, ки он 

зеринро дарбар гирифта, бо он мацдуд 

намешавад: 

  - тацияи дастурамалцои дохилк барои 

кормандони ташкилоти қарзии молиявк 

оиди масъалацои идоракунии хавфи 

комплаенс (мувофиқа) , аз щумла аз рӯи 

хавфцои қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом, тавассути 

тацияи  цущщатцои дохилк; 

  - гузаронидани мониторинг аз болои 

риояи сижсат ва тартибот оиди идоракунии 

хавфи комплаенс (мувофиқа) аз тарафи 

ташкилоти қарзии молиявк ва кормандони 

он; 

  - щамъоварии иттилоот оиди цодисацои 

хавфи комплаенс (мувофиқа); 

  - тацлили шикоятцои (аризацои) 

муштарижн (контрагентон) оиди рафтори 

ташкилоти қарзии молиявк ж кормандони 

он барои муайян кардани масъалацои вущуд 

доштани хавфи комплаенс (мувофиқа) ва 

андешидани шорацо барои бартараф 

намудани (пешгирк кардани) он; 

тация ва тацлили нишондицандацои 

миқдорк ва сифатк, ки сатци осебпазирии 

ташкилоти қарзиро ба хавфи комплаенс 

(мувофиқа)  инъикос менамоянд; 

гузаронидани тацқиқоти (санщиши) 

мустақилона ж якщоя бо воцидцои сохторк 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

комплаенс (мувофиқа), ташкилоти 

қарзии молиявк омилцои зеринро 

дарбар гирифта, бо онцо мацдуд 

намешавад: 

  - цащм, хусусият ва сатци 

мураккабии фаъолияти тищоратии 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - дастрасии иттилоот барои 

истифода цамшун маълумоти 

ибтидок; 

  - вазъи воситацои иттилоотк ва 

иқтидори онцо; 

  - салоцият ва тащрибаи цайати 

кормандон, ки ба раванди 

идоракунии хавфи комплаенс 

(мувофиқа)  щалб карда шудаанд. 

қарзии 

молиявк  



ва/ж шахсони масъули ташкилоти қарзии 

молиявк оиди далелцои аз тарафи 

кормандони ташкилоти қарзии молиявк 

вайрон гардидани қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон, ки масъалацои хизматрасонии 

ташкилоти қарзии молиявкк ва 

гузаронидани амалижтцоро дар бозори 

молиявк ба танзим медароранд, иншунин 

қонунгузории давлатцои хорищк, ки ба 

фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк 

мувофиқи тартиби муайянкардаи 

цущщатцои дохилии ташкилоти қарзии 

молиявк, таъсир мерасонанд; 

  - пешницоди машварат оиди дархостцои 

бо мувофиқати амалижтцои муайян ж қисми 

онцо ба қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон, ки масъалацои хизматрасонии 

бонкк ва гузаронидани амалижтцоро дар 

бозори молиявк ба танзим медароранд, 

иншунин қонунгузории давлатцои хорищк, 

ки ба фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк таъсир мерасонанд.  

13.1.

4 

Ташкилоти қарзии молиявк назоратро аз 

рӯи ташкили кор оиди баррасии 

шикоятхои (аризацои) муштарижни 

ташкилоти қарзии молиявк амалк 

менамояд. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Бо мақсади назорати ташкили 

кори ташкилоти қарзии молиявк 

оиди баррасии шикоятцои 

(аризацои) муштарижни ташкилоти 

қарзии молиявк воциди сохтории 

назорати комплаенс (мувофиқа) 

амалцои зеринро ищро менамояд: 

  - тацлили мунтазами шикоятцои 

(аризацои) муштарижн барои 

ошкор ва бартараф намудани 

сабабцое, ки боиси пайдоиши 

шикоятцои (аризацо) муштарижн 

Пайнавишт 

/ қарори 

шӯрои 

нозирон  

- 



шудаанд ва пешницоди мунтазами 

натищацои он ба шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк (МКВ, 

ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк); 

  - тацияи тавсияцо оиди бартараф 

намудани вайронкуницо ва 

камбудицо дар фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк, аз 

щумла оиди ворид намудани 

тағйирот ва/ж иловацо ба цущщатцои 

дохилии ташкилоти қарзии 

молиявк дар асоси натищаи муайн 

кардани камбудицо дар фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк ва / ж 

дар цолати ба амал омадани 

шароитцое, ки ба сатци 

осебпазирии ташкилоти қарзии 

молиявк ба хавфи комплаенс 

(мувофиқа) ж эътибори ташкилоти 

қарзии молиявк, таъсир 

мерасонанд; 

  - гузаронидани назорат аз болои 

бартараф намудани вайронкунк ва 

камбудицо дар фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк, ки дар 

натищаи баррасии тацлили 

шикоятцои (аризацои) муштарижн 

ошкор шудаанд ва пешницоди 

маълумоти мувофиқ ба шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк (МКВ, ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк). 

13.1. Ташкилоти қарзии молиявк цущщатцои Шӯрои нозирони Тартиб, усул ва равандцои Ҳущщатцои - 



5 дохилиро тация менамояд, ки тартиби 

идоракунии хавфцо ва амалк гардонидани 

мониторинги молиявиро оиди муқовимат 

ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом, ба танзим 

медароранд. 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

идоракунии хавфцои  

қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом ба 

сохтори ташкилк,  хосият, хусусият 

ва сатци мураккабии фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк, цащм 

ва сохтори заминаи муштарижни 

ташкилоти қарзии молиявк, 

талаботи қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон дар соцаи муқовимат 

ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо 

роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци 

қатли ом, мувофиқ мебошад. 

  Принсипцои асосии тация ва 

татбиқи цущщатцои дохилии 

ташкилоти қарзии молиявк оиди 

идоракунии хавфцо ва 

гузаронидани мониторинги 

молиявк оиди муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят ба 

дастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом, 

таъмини ищрои амалцои зеринро 

дарбар мегиранд: 

  - аз тарафи кормандони 

ташкилоти қарзии молиявк (дар 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  



доираи ваколатцои онцо) муайян 

намудан ва омӯхтани (санщиши 

мувофиқи) муштарижн тибқи 

равиши ба хавф нигаронидашуда;  

  - аз тарафи кормандони 

ташкилоти қарзии молиявк ошкор 

намудани (дар доираи ваколатцои 

худ) амалижтцое, ки бояд аз 

мониторинги молиявк гузаронида 

шаванд, иншунин амалижтцое, ки 

нисбати онцо шубцаи содир 

кардани (кӯшиши содир намудани) 

онцо бо мақсади 

қонунигардонидани 

(расмикунонии) даромадцои бо 

роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци 

қатли ом (амалижтцои шубцанок) 

мушоцида мешаванд. 

  Ҳущщатцои дохилии ташкилоти 

қарзии молиявк, ки тартиби 

гузаронидани мониторинги 

молиявиро аз тарафи воциди 

сохтории ташкилоти қарзии 

молиявк, ки барои муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом 

масъул мебошад, ба танзим 

медароранд, цущщатцое мебошанд, 

ки дастраск ба онцо мацдуд карда 



мешавад. 

13.1.

5.1 

Бо мақсади муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории пацнкунии 

силоци қатли ом, ташкилоти қарзии 

молиявк низоми иттилоотии 

автоматонишуда ва тартиберо истифода 

мебарад, ки он имконияти ошкор намудани 

амалижтцои ба мониторинги молиявк 

дахлдор, аз щумла амалижтцои шубцанокро 

фароцам меорад, ва саривақт равон 

намудани маълумот ва иттилооти 

дахлдорро оиди ин амалижтцо ба 

Департаменти мониторинги молиявии 

Бонки  миллии Тощикистон (мақомоти 

мониторинги молиявк), таъмин менамояд.  

Низоми иттилоотии автоматонишуда 

зеринро дарбар гирифта, бо он мацдуд 

намешавад: 

  - номгӯи ташкилотцо ва шахсон, ки бо 

маблағгузории терроризм ва эктремизм 

алоқаманд мебошанд; 

  - критерияцо ва нишондицандацо барои 

муайян намудани сатци хавфи муштарижн 

тибқи Барномаи бацогузории хавфцо; 

  - маълумоти воридшаванда 

(хорищшаванда) ва саршашмацои иттилоотк 

барои бацогузории хавфцои 

қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом; 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Низоми иттилоотии 

автоматонишудаи ташкилоти 

қарзии молиявк зеринро таъмин 

менамояд: 

  - нигоц доштани тарщумаи цоли 

(анкета) муштарижни ташкилоти 

қарзии молиявк ва шахсони бо 

онцо алоқаманд, аз щумла 

тағйироту иловацои ба онцо 

воридшаванда; 

  - ошкор намудани суратцисобцои 

ба муштарк тааллуқдошта ва 

амалижтцои аз тарафи худи 

муштарк ва/ж ба фоидаи вай 

гузаронидашаванда; 

  - муттацид намудани маълумот 

(дар алоцидагии муштарижн, 

мацсулот (хизматрасоницо), 

марцилацо, вущуд доштани 

робитацои иттилоотк, иншунин 

муайян намудани сатци хавфи 

муштарк ва идоракунии огоцицо 

(изтироб) бо назардошти натищаи 

бацогузории қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо 

роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци 

қатли ом дар ташкилоти қарзии 

молиявк; 

  - ошкор намудани амалижтцое, ки  

бояд зери  мониторинги молиявк 

дар асоси маблағцои цудудк, 

- - 



  - алгоритми (раванди) гузаронидани 

бацогузории хавфцои қонунигардонии 

(расмикунонии)даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда, маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци қатли 

ом тибқи Барномаи бацогузории хавфцо.  

ғайриоддк ва амалижтцои 

шубцаноки бо истифодаи 

критерияцои (нақшацои) пешакк 

муқарраршуда қарор дода шаванд, 

бо назардошти натищацои 

бацогузории хавфцои 

қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом дар 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

иншунин талаботи қонунгузории 

Ҷумцурии Тощикистон дар соцаи 

муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо 

роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци 

қатли ом; 

  - таснифи маълумоти ба 

Департаменти мониторинги 

молиявии Бонкии миллии 

Тощикистон (мақомоти 

мониторинги молиявк) оиди 

номгӯи муштарижн, маблағцои 

цудудк, намудцои амалижт, санацои 

анщомдиции амалижт  ва дигар 

критерияцо пешницодшаванда; 

  - вущуд надоштани имконияти 

истиснои маълумот аз мацзани 

иттилоотк оиди тарщумаи цоли 

муштарижн, амалижтцои 

гузаронидашуда, маълумоти ба 



Департаменти мониторинги 

молиявии Бонки миллии 

Тощикистон (мақомоти 

мониторинги молиявк) 

равонкардашуда;   

  - татбиқ намудани талаботи  

қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон дар соцаи муқовимат 

ба қонунигардонии (рамикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом ва 

цущщатцои дохилии ташкилоти 

қарзии молиявк оиди масъалацои 

гузаронидани мониторинги 

молиявк бо мақсади муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом; 

  - вущуд доштани низоми 

захиравии нусхабардорк ва 

нигоцдории иттилоот; 

  - бурдани пайнавишти корцои цар 

як истифодабаранда, ки аз ворид 

намудани тағйирот цимоя карда 

шудааст. 

13.1.

5.2 

Бо мақсади ташкили идоракунии хавфцои 

қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Бо мақсади идоракунии хавфцои 

қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



пацнкунии силоци қатли ом, ташкилоти 

қарзии молиявк Барномаи бацогузории 

хавфцоро тация менамояд, ки он зеринро 

дарбар гирифта, бо он мацдуд намешавад: 

  а) тартиби ташкили идоракуниии хавфцои 

ташкилоти қарзии молиявк дар алоцидагии 

воцидцои сохтории он дар доираи 

муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории пацнкунии 

силоци қатли ом; 

  б) муайян намудани сохтор ва вазифацои 

функсионалии кормандон дар доираи цама 

самтцои фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк дар раванди хизматрасонк ба 

муштарижн, бо назардошти хусусиятцои 

бацогузории хавфцои муштарижн (дар 

тамоми марцилацои хизматрасонк) ва 

хавфцои истифодаи хизматрасоницои 

ташкилоти қарзии молиявк барои 

қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом (равиш дар 

асоси бацогузории хавфцо); 

  в) усули бацогузории хавфи 

қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом бо 

назардошти таркиби асосии хавфцо (дар 

асоси намуди муштарк, хавфи 

пацнкунии силоци қатли ом 

Барномаи бацогузории хавфцоро 

истифода мебарад. 

 



хизматрасонк ва хавфи щуғрофк) нисбати: 

  - сатци хавфи муштарк; 

  - сатци осебпазирии мацсулотцои 

(хизматрасоницои) ташкилоти қарзии 

молиявк ба хавфи қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории пацнкунии 

силоци қатли ом; 

  г) тартиби гузаронидани (на камтар аз 1 

маротиба дар семоца) мониторинг, тацлил 

ва назорати хавфцои муштарижн ва сатци 

осебпазирии мацсулотцои 

(хизматрасоницои) ташкилоти қарзии 

молиявк ба хавфи қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории пацнкунии 

силоци қатли ом, ки зеринро пешбинк 

менамояд: 

  - номгӯи шорабиницои пешгирикунанда 

(шорабиницои цатмк), тартиб ва муцлати 

гузаронидани онцо, назорати натищацо 

мувофиқи шорацои дидашуда; 

  - тартиби гузаронидани курсцои омӯзишк 

барои кормандон оиди татбиқи амалии 

Барномаи бацогузории хавфцо; 

  д) тартиби таъинот, муцлат ва асосцо барои 

аз нав дида баромадани сатци хавфи 

муштарижн; 

  е) тартиби бақайдгирк ва бацисобгирии 

натищацои бацогузории хавфцои 

қонунигардонии (расмикунонии) 



даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом дар қисми 

сатци осебпазирии мацсулотцои 

(хизматрасонк) ташкилоти қарзии молиявк 

ба хавфцои қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории пацнкунии 

силоци қатли ом дар мавриди қабули 

қарор аз тарафи роцбарияти ташкилоти 

қарзии молиявк (шорабиницо оиди коциши 

хавфцои қонунигардонии (расмикунони) 

даромадцои бо роци щиноят ба дастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом дар мавриди 

муайян намудани дурнамои инкишоф, щорк 

намудани мацсулотцои (хизматрасоницои) 

нав, омӯзонидани кормандон оиди татбиқи 

амалии қарорцои қабулшуда нисбати 

коциши сатци хавфцо); 

  ж) тартиби санщиши (на камтар аз 1 

маротиба дар як сол) самарабахшии 

Барномаи бацогузории хавфцо ба воситаи 

муқоисаи натищацои бацогузории хавфи 

қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом бо натищацои 

санщишцои ташкилоти қарзии молиявк 

оиди масъалацои муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, 



маблағгузории терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом, ки аз тарафи 

воциди сохтории аудити дохилк ва/ж 

мақомоти ваколатдор гузаронида 

мешаванд. 

13.1.

6 

Ташкилоти қарзии молиявк вущуд доштани 

низоми иттилоотии идоракуниро таъмин 

менамояд, ки он зеринро дарбар гирифта, 

бо муқаррар намудани онцо мацдуд 

намешавад: 

критерияцо, таркиб ва басомади 

цисоботгузорк оиди идоракунии хавфи 

комплаенс (мувофиқа), ки ба 

истифодабарандагони гуногун, шахсони / 

воцидцои сохтории барои тайжр намудан ва 

расонидани иттилоот масъул, ба 

истифодабарандагони дахлдор вазифадор 

мебошанд, пешницод мешавад. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщати дохилиро тация менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

13.1.

6.1 

Ташкилоти қарзии молиявк шаклцои 

қолабии цисоботи идоракуниро тация 

менамояд, зеринро дарбар гирифта, бо ин 

маълумот мацдуд намешавад: 

  - оиди хавфи комплаенс (мувофиқа)- и 

ошкоршуда, оиди аз тарафи ташкилоти 

қарзии молиявк ва/ж кормандони он вайрон 

гардидан ж риоя нашудани талаботи 

қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон, ки 

масъалацои хизматрасонии ташкилоти 

қарзии молиявк ва гузаронидани 

амалижтцоро дар бозори молиявк ба танзим 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

маълумотро ба 

истифодабарандагони дахлдор 

мувофиқи цущщатцои дохилк 

мерасонад. 

Дар доираи тацияи цущщати дохилк 

ташкилоти қарзии молиявк 

пешницоди маълумотро ба шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ ва ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк, дар 

цащми пурра, мувофиқи талаботи 

Маълумот 

ба шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк, 

МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

Маълумот 

ба ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк                          



медароранд, иншунин қонунгузории 

давлатцои хорищк, ки ба фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк таъсир 

мерасонанд, цущщатцои дохилии ташкилоти 

қарзии молиявк оиди идоракунии хавфи 

комплаенс (мувофиқа); 

  - оиди натищацои тацлили шикоятцои 

(аризацои) муштарижн (контрагентон) 

нисбати амалцои ташкилоти қарзии 

молиявк ж кормандони он барои муайян 

намудани вущуд доштани хавфи комплаенс 

(мувофиқа); 

  - оиди бацогузории нишондицандацои 

миқдорк ва сифатк, ки сатци осебпазирии 

ташкилоти қарзиро ба хавфи комплаенс 

(мувофиқа)  муайян менамоянд; 

  - оиди натищацои тацқиқоти (санщиши) 

далелцои аз тарафи кормандони ташкилоти 

қарзии молиявк вайрон шудани талаботи 

қонунгузории Ҷумцурии Тощикистонро, ки 

масъалацои хизматрасонии ташкилоти 

қарзии молиявк ва гузаронидани 

амалижтцоро дар бозори молиявк ба танзим 

медарорад, иншунин қонунгузории 

давлатцои хорищк, ки ба фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк таъсир 

мерасонанд; 

  - оиди тацлили натищацои мониторинги 

хавфцои муштарижн ва бацогузории сатци 

осебпазирии мацсулотцои 

(хизматрасоницои) ташкилоти қарзии 

молиявк ба хавфцои қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда, маблағгузории 

банди зерин муайян менамояд. Маълумот 

ба 

Сарнозири 

комплаенс 

(мувофиқа)  

ва воциди 

сохтории 

назорати 

комплаенс 

(мувофиқа)  



терроризм ва маблағгузории пацнкунии 

силоци қатли ом, дар сатци ташкилоти 

қарзии молиявк (дар мащмӯъ) ва дар 

алоцидагии воцидцои сохтории алоцидаи он 

(цам дар каламрави Ҷумцурии Тощикистон 

ва цам берун аз он); 

  - оиди тавсияцо нисбати шорабиницои 

огоцикунанда нисбати коциши хавфцои 

қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом, аз щумла 

муцлатцои ищрои шорабиницои 

пешницодшуда; 

  - оиди тавсияцо нисбати бартараф 

намудани вайронкуницо ва камбудицо дар 

фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк, ки 

дар раванди назорати комплаенс 

(мувофиқа)  ошкор карда шудаанд, аз щумла 

масъалацои муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории пацнкунии 

силоци қатли ом; 

  - оиди шорацои андешидашуда нисбати 

бартараф намудани вайронкуницои роц 

дода шуда, ки аз тарафи воциди сохтории 

аудити дохилк ва/ж мақомоти ваколатдор 

дар натишаи санщиши самарабахшии 

низоми идоракунии хавфи комплаенс 

(мувофиқа)- и ташкилоти қарзии молиявк 

ошкор гардидаанд, аз щумла масъалацои 

муқовимат ба қонунигардонии 



(расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории пацнкунии 

силоци қатли ом, натищаи онцо ва/ж оиди 

наандешидани шунин шорацо – дар цолати 

вущуд доштан; 

  - оиди натищаи санщишцои аудиторк – дар 

цолати вущуд доштан. 

  

Р/т Талабот 

Рӯйхати шахсони 

масъул ва 

иштирокчижни 

татбиқи талабот  

Тартиби татбиқи талабот  

Шакли 

татбиқи 

талабот  

Муцлати 

татбиқи 

талабот  

1 2 3 4 5 6 

14. Низоми назорати дохилк  

14.1 Ташкилоти қарзии молиявк вущуд доштани 

низоми назорати дохилиро таъмин 

менамояд, ки он ба вазъи щории бозор, 

дурнамо, цащм, сатци мураккабии 

амалижтцои ташкилоти қарзии молиявк 

мувофиқ мебошад. 

  Низоми назорати дохилк дар асоси се хати 

цимояи зерин ташкил карда мешавад: 

  - цама воцидцои сохтории ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - воцидцои сохтории ташкилоти қарзии 

молиявк, ки вазифацои назоратиро ищро 

менамоянд; 

  - санщиши мустақили самарабахшии 

низоми назорати дохилк аз тарафи воциди 

сохтории аудити дохилк. 

  Низоми назорати дохилк зеринро дарбар 

гирифта, бо он мацдуд намешавад: 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар мавриди ташкили низоми 

назорати дохилк, ташкилоти 

қарзии молиявк вазъи щории 

бозорро тацлил менамояд, 

дурнаморо барраск менамояд ва 

цащм, сатци мураккабии 

амалижтцои ташкилоти қарзиро 

бацогузорк намуда, цущщатцои 

дохилиро тартиб медицад, ки он 

щузъи таркиби низоми назорати 

дохилк мебошанд. 

Назорати дохилк – ин раванде 

мебошад, ки дар фаъолияти 

цамарӯзаи ташкилоти қарзии 

молиявк ворид карда шуда, аз 

тарафи мақомоти идоракунк, 

воцидцои сохторк ва цама 

кормандони ташкилоти қарзии 

- - 



  - сижсати назорати дохилк; 

  - тартиби назорати дохилк; 

  - низоми иттилооти идоракунк; 

  - бацогузории самарабахшии низоми 

назорати дохилк аз тарафи воциди 

сохтории аудити дохилк. 

молиявк дар рафти ищрои 

вазифацои худ амалк карда 

мешавад ва ба ищрои мақсадцои 

зерин равона карда мешавад: 

  - таъмини самарабахшии 

фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк, аз щумла самарнокии 

идоракунии хавфцои бонкк, 

дороицо ва уцдадорицои 

ташкилоти қарзии молиявк, 

таъмини нигоцдории дороицо; 

  - таъмини мукаммалк, сацецк ва 

саривақтии цисоботи молиявк, 

цатмк ва намудцои дигари 

цисоботцо барои 

истифадабарандагони дохилк ва 

беруна, иншунин бехатарии 

иттилоотк; 

  - таъмини аз тарафи ташкилоти 

қарзии молиявк риоя гардидани 

қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон, цущщатцои дохилии 

ташкилоти қарзии молиявк, аз 

щумла оиди масъалацои муқовимат 

ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо 

роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци 

қатли ом.  

Назорати дохилии самаранок 

тавассути таъсиси назорати 

идоракунии ва фарцанги назоратии 

(муцити назоратии) муносиб 



таъмин карда мешавад.  

Назорати идоракунк ва фарцанги 

назорат (муцити назоратк) 

муносибати умумк, маълумотнокк 

ва амалияи воқеии шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ражсати ташкилоти 

қарзиро муайян менамояд, ки ба 

ташкил ва фаъолияти самараноки 

низоми назорати дохилк равона 

карда шудааст. 

Назорати идоракунк ва фарцанги 

назорат (муцити назоратк) аз 

тарафи шӯрои нозирон ва ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк, дар 

асоси риояи принсипцои рафтор, 

стандартцои фаъолияти касбк ва 

идоракунии корпоративк таъсис 

дода мешавад, ки дар якщоягк бо 

вазифацо ва уцдадорицои дар қонун 

муқарраршуда, назорати 

мувофиқро аз тарафи мақомоти 

идоракунии ташкилоти қарзии 

молиявк, аз щумла назоратро аз 

болои омилцои зерин, таъмин 

менамояд: 

 - ташкили фаъолияти ташкилоти 

қарзии молиявк, аз щумла, тация ва 

татбиқи дурнамои ташкилоти 

қарзии молиявк ва цущщатцои 

дохилии ташкилоти қарзии 

молиявк; 

  - фаъолияти низоми идоракунк ва 

бацогузории хавфцои бонкк; 



  - тақсимоти ваколат дар мавриди 

гузаронидани амалижтцои 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

амалижтцои (сохтори ташкилк) 

дигар; 

  - идоракунии щаражни иттилоот 

(қабул ва интиқоли иттилоот) ва 

таъмини бехатарии иттилоотк; 

  - ташкил ва таъмини фаъолияти 

низоми назорати дохилк. 

14.1.

1 

Ташкилоти қарзии молиявк сижсати 

назорати дохилии ташкилоти қарзиро 

тация менамояд, ки зеринро дарбар 

гирифта, бо он мацдуд намешавад: 

  - мақсад ва вазифацои низоми назорати 

дохилк; 

  - принсипцои ташкили низоми назорати 

дохилк; 

  - талабот нисбати сифатцои касбии 

кормандон, ки вазифаи назорати дохилиро 

дар воциди сохторк ищро менамоянд; 

  - тартиб ва равандцои амалк намудани 

назорати дохилк; 

  - муайян намудани иштирокшижни низоми 

назорати дохилк, дар асоси се хати цимоя, 

ваколат ва масъулияти онцо бо 

мушаххасоти дақиқи сохтори тобеъияти 

онцо; 

  - тартиби цамкорк ва мубодилаи маълумот 

байни иштирокшижни низоми назорати 

дохилк дар доираи се хати цимоя; 

  - тартиби ворид намудани тағйирот ба 

цущщатцои дохилии ташкилоти қарзии 

молиявк, дар цолати ошкор шудани 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Дар доираи тацияи сижсати 

назорати дохилк, ташкилоти 

қарзии молиявк омилцои зеринро 

тацти назар гирифта, бо он мацдуд 

намешавад: 

  - дурнамои ташкилоти қарзии 

молиявк ва намудцои фаъолият; 

  - сатци щоизи хавфи ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - цащм, хусусият ва мураккабии 

фаъолияти тищоратии ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - мураккабии сохтори ташкилии 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - сатц ва намудцои хавфцои хоси 

фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк мебошанд; 

 - самарабахшии тартиботи 

назорати дохилк, ки дар гузашта аз 

тарафи ташкилоти қарзии 

молиявк истифода бурда шудаанд; 

  - қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон. 

  Ташкилоти қарзии молиявк 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



камбудицо дар мавриди амалк гардонидани 

назорати дохилк. 

сижсати назорати дохилиро дар 

асоси принсипцои зерин тация 

менамояд: 

  - иштироки цамаи воцидцои 

сохторк ва кормандони ташкилоти 

қарзии молиявк дар раванди 

назорати дохилк ва ташкили 

назорати дохилк цамшун 

фаъолияти цамарӯза дар тамоми 

сатццои идоракунк; 

  - фаро гирифтани цама самтцои 

фаъолият ва равандцои тищоратк  

бо назорати дохилк ва танзими 

тартиби назорати дохилк дар цама 

самтцо ва равандцои тищоратии 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - амалк намудани назорати 

дохилии мунтазам (бефосилагк). 

14.1.

2 

Ташкилоти қарзии молиявк иштирокшижни 

низоми назорати дохилиро дар асоси се 

хати цимоя муайян менамояд  

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Хати якуми цимоя аз тарафи 

воцидцои сохтории ташкилоти 

қарзии молиявк таъмин карда 

мешавад. Ин маънои онро дорад, 

ки роцбарони воцидцои сохторк 

барои ташкил ва амалк намудани 

назорати дохилк дар воцидцои 

сохтории худ вазифадор мебошанд. 

Хати дуюми цимоя аз тарафи 

воцидцои сохтории идоракунии 

хавфцо, назорати мувофиқа, 

шуъбаи цуқуқ, шуъбаи кор бо 

цайати кормандон (шуъбаи 

кадрцо), воциди назорати молиявк 

ва воцидцои сохтории дигари 

ташкилоти қарзии молиявк, ки 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



вазифацои назоратиро ищро 

менамоянд, таъмин карда мешавад. 

Барои амалк намудани 

цамоцангсозии фаъолият ва 

дастгирии методк оиди 

масъалацои назорати дохилк, 

ташкилоти қарзии молиявк 

метавонад МКВ-ро (воциди 

сохториро) таъин намояд. 

Хати сеюми цимоя аз тарафи 

воциди сохтории аудити дохилк ба 

воситаи бацогузории мустақили 

самаранокии низоми назорати 

дохилк таъмин карда мешавад. 

14.1.

2.1 

Барои гузаронидани назорати дохилк дар 

хати якуми цимоя, ташкилоти қарзии 

молиявк нозири дохилиро (нозирони 

дохилиро) муайян менамояд, ки вазифацои 

онцо зеринро дарбар гирифта, бо он мацдуд 

намешавад: 

  - гузаронидани санщиши мувофиқати 

фаъолияти воциди сохторк бо талаботи 

қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон ва 

цущщатцои дохилии ташкилоти қарзии 

молиявк; 

  - кӯмак расонидан ба роцбари воциди 

сохторк дар доираи гузаронидани назорат 

аз тарафи воциди сохторк риоя карда 

шудани сижсат ва тартиб оиди назорати 

дохилк ва талаботи цущщатцои дохилии 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - цамкорк бо воцидцои сохторк, ки хати 

дуюм ва сеюми цимояро дарбар мегиранд; 

  - цамоцангсозии масъалацои таълим ва 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Барои таъмини фаъолияти 

самараноки низоми назорати 

дохилк дар хати якуми цимоя, 

роцбари цар як воциди сохторк 

вазифаи назорати дохилиро ищро 

мекунад ва/ж нозири дохилиро 

(нозирони дохилк) дар воциди 

сохторк таъин менамояд, ки 

метавонад вазифаи цамоцангсози 

хавфро низ якщоя ищро намояд. 

Дар мавриди таъин кардани 

нозири дохилк, цащми воциди 

сохтории ташкилоти қарзии 

молиявк, намуди фаъолият ва 

мураккабии равандцои тищоратк ба 

инобат гирифта мешаванд.  

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



таъмини маълумотнокии кормандони 

воцидцои сохторк оиди талаботи сижсат ва 

тартиби назорати дохилк ва цущщатцои 

дигари дохилии ташкилоти қарзии 

молиявк, ки фаъолияти воцидцои 

сохториро танзим менамояд; 

  - таъмини щамъоварк ва пешницоди пурра 

ва саривақти маълумот ба роцбари воциди 

сохторк оиди вайронкуницо ва камбудицо, 

ки дар рафти амалк намудани назорати 

дохилк ошкор шудаанд ва иншунин 

тавсияцо оиди бартараф намудани онцо. 

14.1.

3 

Ташкилоти қарзии молиявк тартиби амалк 

намудани назорати дохилиро тация 

менамояд, ки дар асоси щузъцои зерини ба 

цамдигар алоқаманд тация мешавад: 

  - назорати идоракунии хавфцо; 

  - амалижтцои назоратк ва тақсимоти 

ваколатцо; 

  - маълумот ва цамкорк; 

  - мониторинг ва ислоци камбудицо. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

 а) Низоми назорати дохилк 

назоратро аз рӯи саривақт ошкор 

намудан ва бацогузории мунтазами 

хавфцои хоси ташкилоти қарзии 

молиявк ва қабули шорацои 

саривақт барои кам намудани 

онцоро тибқи цущщатцои дохилии 

ташкилоти қарзии молиявк 

таъмин менамояд. 

  Аз нуқтаи назари назорати 

дохилк, омилцои зерин аз санщиш 

гузаронида шуда, бо онцо мацдуд 

намешавад: 

 - таъмини барраск ва бацисобгирк 

дар рафти бацогузории хавфцои 

омилцои дохилк (мураккабии 

сохтори ташкилии ташкилоти 

қарзии молиявк, хусусияти 

фаъолияти он, хусусиятцои 

сифатии цайати кормандон, 

тағйироти ташкилк, щойивазкунии 

кадрцо), иншунин омилцои беруна, 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



(тағйиржбии шароити иқтисодк ва 

вазъи низоми бонкк, навгоницои 

технологк), ки метавонанд ба 

мақсадцои дар пеши ташкилоти 

қарзии молиявк гузошташуда 

таъсири манфии худро расонанд; 

  - таъмини бацогузории хавфцо, 

цам дар самтцои алоцидаи 

фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк ва цам дар мащмӯъ, бо 

назардошти тамоми ташкилотцое, 

ки ширкатцои фарък ж алоқаманди 

ташкилоти қарзии молиявк 

мебошанд; 

  - таъмини аз тарафи ташкилоти 

қарзии молиявк гузаронидани 

амалижтцо ва хизматрасоницои нав 

ба шарти вущуд доштани сижсатцои 

дахлдори тасдиқшудаи мувофиқ ва 

тартиби татбиқи онцо; 

  - таъмини маълумоти саривақтк 

шахсон (воцидцо, мақомоти 

ташкилоти қарзии молиявк), ки 

дар цущщатцои дохилии ташкилоти 

қарзии молиявк муайян карда 

шудаанд оиди ба омилцое, ки ба 

сатци осебпазирии ташкилоти 

қарзии молиявк ба хавфцо таъсир 

мерасонанд.  

Дар цолати ошкор шудани хавфцои 

нав ж назоратнашаванда, аз щумла 

хавфцои бо щорк намудани 

хизматрасоницо ва мацсулоти 

молиявии нав, бояд дар низоми 



назорати дохилк тасцецо ворид  

карда шаванд. 

  б) Чорацои назоратк зеринро 

дарбар гирифта, бо он мацдуд 

намешаванд: 

  - назорати аз тарафи Шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк, ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк ва МКВ 

гузаронидашаванда бо мақсади 

ошкор ва бартараф намудани 

камбудицои назорати дохилк, 

вайронкуницо ва хатогицо;  

  - назорати аз тарафи роцбарони 

воцидцои сохторк амалишаванда; 

  - назорати мавщудият ва дастрасии 

щисмонии арзишцои моддк, 

таъмини муцофизати биноцои 

нигоцдории арзишцои моддк; 

  - санщиши риояи цудудцои 

муқарраршуда; 

  - низоми мувофиқакунк ва 

тақсимоти цуқуқцо ва ваколатцо; 

  - санщиши саривақтк ва сацеции 

сабти амалижтцо ва ацдцои 

ташкилоти қарзии молиявк дар 

цисобцо ва цисоботцои муцосибавк; 

  - санщиши риояи сижсат ва 

тартиби ташкилоти қарзии 

молиявк дар мавриди анщом 

додани амалижт ва ацдцо. 

  Амалцои назоратк дар қисмати 

тақсимоти вазифацо пешгирии 

бархӯрди манфиатцо ва шароитцои 



пайдоиши он, ищрои амалцои 

ғайриқонунк, иншунин пешгирии 

ба як воциди сохторк ва/ж ба як 

корманд вогузор кардани 

имкониятцои зеринро таъмин 

менамоянд: 

  - имконияти гузаронидани 

амалижтцои ташкилоти қарзии 

молиявк ва амалижтцои дигар ва 

инъикоси яквақтаи онцо дар 

цисобот; 

  - имконияти тасдиқ кардани 

пардохти маблағцо ва амалк 

намудани пардохти воқеъии онцо 

бо назардошти цудудцое, ки дар 

цущщатцои дохилии ташкилоти 

қарзии молиявк муқаррар 

шудаанд; 

  - имконияти гузаронидани 

амалижтцо бо суратцисобцои 

муштарижни ташкилоти қарзии 

молиявк ва суратцисобцое, ки дар 

онцо фаъолияти молиявк – 

хошагидории худи ташкилоти 

қарзии молиявк инъикос 

гардидааст; 

  - имконияти бацогузории сацецк 

ва мукаммалии цущщатцое, ки дар 

мавриди додани қарзцо пешницод 

карда мешаванд ва гузаронидани 

мониторинги баргардонии қарз; 

  - имконияти гузаронидани 

амалижтцо дар цама гуна соцацои 

дигар, ки метавонад боиси ба мижн 



омадани бархӯрди манфиатцо 

гардад. 

  Усулцои зерини назорат вобаста аз 

амалижтцои ташкилоти қарзии 

молиявк татбиқ карда мешаванд: 

   - назорати душанда (усули «шор 

шашм» ва «дастрасии якщоя»).  

Усули «шор шашм» талаб менамояд, 

ки кори як корманд аз тарафи 

корманди дигар бо мақсади щалби 

корманди дуюм ба санщиши 

дурустии цисобкунк, тасдиқкунк ва 

цущщатгузории амалижтцо, санщида 

шавад. 

Усули «дастрасии якщоя» 

тартиберо пешбинк менамояд, ки 

дар он ду ж зижда кормандон барои 

цимояи щисмонии арзишцо ва 

цущщатцо тацти масъулияти якщоя 

мебошанд. Масъулият дар асоси 

фармони дахлдор дар ташкилоти 

қарзии молиявк муқаррар карда 

шуда, ба маълумоти хамаи 

кормандон расонида мешавад; 

  - тацлили амалижтцо. Тацлили 

пешакии амалижтцо дар қисмати 

пешгирии амалижтцои нодуруст ж 

тасдиқ нашуда. Тацлили минбаъда 

пас аз гузаронидани амалижт бо 

мақсади ошкор намудани далели 

гузаронидани амалижти 

тасдиқнашуда. 

Бо мақсади таъмини самаранокии 

тацлил зарур аст, ки шахси 



тацлилро гузаронанда, аз 

кормандоне, ки амалижтро 

мегузаронанд, вобаста набошад; 

  - цисобот оиди натищацои 

амалижтцо барои таъмин кардани 

роцбарияти ташкилоти қарзии 

молиявк бо маълумот оиди 

нишондицандацои фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк, 

шароитцои молиявк ва кащравицо 

аз бущет, барои тасдиқи далели 

анщом додани худи амалижт ва 

ищрои қарорцои мувофиқи 

идоракунк; 

  - курсцои омӯзишк барои цайати 

кормандони ташкилоти қарзии 

молиявк оиди усулцои назорат ва 

ошкоркунии хатогицо; 

  - таъмини цифзи маълумот; 

  - таъмини цимоя аз хатогицои 

цайати кормандон; 

  - санщиш оиди вущуд доштани 

хатогицо бо мақсади ошкоркунии 

саривақтии онцо; 

  в) аз нуқтаи назари назорати 

дохилк, вущуд доштани маълумоти 

сацец ва муфассал, ки хусусияти 

молиявк ва амалижтк доранд ва 

иттилоот оиди риояи талаботи 

меъжрии муқарраршуда, иншунин 

маълумоти бозории аз берун 

воридшуда оиди цодисацо ва 

шароитцо, ки ба қабули қарор 

алоқаманд мебошанд, таъмин 



карда мешавад. 

  Ҷамъоварк, тацлил ва расонидани 

иттилоот тибқи таъинот таъмини 

зеринро талаб менамояд: 

  - шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк, ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

шахсон (воцидцо, мақомоти 

ташкилоти қарзии молиявк), ки 

дар цущщатцои дахлдори дохилии 

ташкилоти қарзии молиявк 

муайян карда шудаанд, бо 

маълумоти барои қабули қарорцо 

ва ищрои вазифацои худ зарур; 

  - вущуд доштани щаражни 

иттилоот, ки мукаммалк, бехатарк 

ва дарстрасии маълумотро дар 

дохили ташкилоти қарзии 

молиявк ва берун аз он таъмин 

менамояд; 

  - назорати мувофиқ аз паси 

щаражни иттилоот ва бехатарии 

иттилоотии ташкилоти қарзии 

молиявк. 

Назорати дохилии фаъолияти 

низомцои иттилоотк ва воситацои 

техникк, назорати низоми 

иттилоотк-технологиро пешбинк 

менамояд, ки бо мақсади таъмини 

цифз, пайвастагк ва бефосилагии 

кори онцо гузаронида мешавад. 

Аз нуқтаи назари назорати дохилк 

бақайдгирии цатмии тамоми 

амалижт ва ацдцои ташкилоти 



қарзии молиявк таъмин карда 

мешавад. 

   Назорати таъмини саривақтк, 

дурустк ва кифоятии иттилооти 

молиявии ташкилоти қарзии 

молиявк санщиши зеринро талаб 

намуда, бо он мацдуд намешавад: 

  - мувофиқати низоми 

бацисобгирк дар ташкилоти 

қарзии молиявк ба МБҲМ; 

  - вущуд доштани цущщати дохилк 

оиди гузаронидани бақайдгирии 

муцосибавк дар ташкилоти қарзии 

молиявк; 

  - таъмини бақайдгирии царрӯзаи 

муцосибавк бо инъикоси цар як 

амалижти ташкилоти қарзии 

молиявкк; 

  - таъмини ташаккули 

цисоботдицк, ки цолати царрӯзаи 

вазъи молиявии ташкилоти 

қарзиро инъикос мекунад; 

  - таъмини мувофиқати маълумот 

дар суратцисобцо бо иттилоот дар 

китоби асосии ташкилоти қарзии 

молиявк; 

  - гузаронидани санщишцои 

мунтазами қайдцои муцосибавк, аз 

тарафи кормандоне, ки ба раванди 

тасдиқкунк ж инъикоси амалижтцо 

дар цисоботцои молиявк щалб 

карда нашудаанд; 

  - вущуд доштани тасдиқи тамоми 

амалижтцои ташкилоти қарзии 



молиявк бо цущщатцои аввалия ва 

тасдиқи цамаи тағйиротцо дар 

гузаронидани амалижтцо бо 

қайдцои мувофиқ; 

  г) мониторинги низоми назорати 

дохилии ташкилоти қарзии 

молиявк ба тарзи мунтазам аз 

тарафи мақомоти зерин амалк 

карда мешавад: 

  - ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк (МКВ) ва кормандони 

воцидцои сохторк; 

  - воциди сохтории аудити дохилк. 

Камбудицои назорати дохилк, ки 

дар тамоми сатццои хати цимоя 

ошкор шудаанд, саривақт ба 

маълумоти роцбарияти воцидцои 

сохторк расонида шуда, фавран 

бартараф карда мешаванд.  

Маълумот оиди камбудицои 

назаррас дар назорати дохилк, 

цатман ба ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк, (МКВ)  ва Шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк пешницод карда мешавад.  

14.1.

4 

Ташкилоти қарзии молиявк вущуд доштани 

низоми иттилоотии идоракуниро таъмин 

менамояд, ки маълумоти зеринро дарбар 

гирифта, бо он мацдуд намешавад:  

критерияцо, таркиб ва басомади 

цисоботгузорк оиди назорати дохилк, ки ба 

истифодабарандагони гуногун, шахсон / 

воцидцои сохтории барои тайжр намудан ва 

расонидани маълумот ба 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщати дохилиро тация менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



истифодабарандагони дахлдор масъул 

мебошанд пешницод карда мешавад. 

14.1.

4.1 

Ташкилоти қарзии молиявк шаклцои 

қолабии цисоботцои идоракуниро тация 

менамояд, ки зеринро дарбар гирифта, бо 

онцо мацдуд намешаванд: 

  - цисобот оиди вайронкуницо ва 

камбудицо, ки дар рафти гузаронидани 

назорати дохилк ошкор шудаанд, иншунин 

оиди натищацои қарорцои қабулшуда ж 

шорацои барои бартараф намудани онцо 

андешида шуда; 

  - цисобот оиди натищацои бацогузории 

самаранокии низоми назорати дохилк, аз 

щумла аз тарафи воциди сохтории аудити 

дохилк амалишуда. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк 

Ташкилоти қарзии молиявк 

маълумотро ба 

истифодабарандагони дахлдор 

тибқи муқаррароти цущщати 

дохилк мерасонад.  

Дар доираи тацияи цущщати 

дохилк, ташкилоти қарзии 

молиявк пешницоди маълумотро 

ба шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк, МКВ ва ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк дар 

цащми пурра, мутобиқи талаботи 

банди мазкур муайян менамояд. 

Шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк, 

МКВ, 

ражсати 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк 

На камтар аз 1 

маротиба дар 

семоца 

 

Р/т Талабот 

Рӯйхати шахсони 

масъул ва 

иштирокчижни 

татбиқи талабот  

Тартиби татбиқи талабот  

Шакли 

татбиқи 

талабот  

Муцлати 

татбиқи 

талабот  

1 2 3 4 5 6 

15. Низоми аудити дохилк  

15.1 Ташкилоти қарзии молиявк вущуд доштани 

низоми аудити дохилиро таъмин менамояд, 

ки он ба дурнамо, сохтори ташкилк, цащм, 

хусусият ва сатци мураккабии амалижтцои 

ташкилоти қарзии молиявк мувофиқ 

мебошад. 

Низоми аудити дохилк щузъцои зеринро 

дарбар гирифта, бо онцо мацдуд намешавад:  

  - сижсати аудити дохилк; 

  - воциди сохтории аудити дохилк; 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

Дар мавриди ташкили низоми 

аудити дохилк дурнамо, сохтори 

ташкилк, цащм, хусусият ва сатци 

мураккабии амалижтцои 

ташкилоти қарзии молиявк ба 

инобат гирифта мешавад. 

Аудити дохилии самаранок ба 

шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк ва ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк 

- - 



  - тартиби гузаронидани аудити дохилк; 

  - низоми иттилооти идоракунк; 

  - бацогузории самаранокии аудити дохилк 

аз тарафи Шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк, аз щумла бо роци щалб 

намудани аудити беруна. 

кафолати оқилона ва мустақилро 

нисбати сифат ва самарабахшии 

фаъолияти низоми назорати 

дохилк, низоми идоракунии 

хавфцо, идоракунии корпоративк, 

ки дар мащмӯъ ба таъмини цимояи 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

нуфузу эътибори он равона карда 

шудаанд, пешницод менамояд. 

15.2 Ташкилоти қарзии молиявк сижсати аудити 

дохилиро тация менамояд, ки зеринро 

дарбар гирифта, бо онцо мацдуд намешавад: 

  - мақсад ва вазифацои аудити дохилк; 

  - талабот нисбати салоцияти касбии 

кормандон, ки вазифаи аудити дохилиро 

ищро менамоянд, ваколат ва масъулияти 

онцо; 

  - талабот нисбати муайян намудани 

мащмӯи амалижтцо, равандцо, ацдцо ва 

ғайра, барои гузаронидани санщишцои 

аудиторк; 

  - тартиб ва раванди гузаронидани аудити 

дохилк, аз щумла ба равиш дар асоси 

бацодиции хавфцо, аз щумла усулцои 

бацогузории самарабахшии низоми 

назорати дохилк, идоракунии хавфцо ва 

идоракунии корпоративк бо ишораи 

критерияцои бацогузорк; 

  - тартиби цамкорк ва мубодилаи иттилоот 

бо воцидцои сохторк ва ташкилотцои 

фаръии ташкилоти қарзии молиявк. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

Дар доираи тацияи сижсати аудити 

дохилк ташкилоти қарзии 

молиявк омилцои зеринро ба 

инобат гирифта, бо онцо мацдуд 

намешавад: 

  - дурнамои ташкилоти қарзии 

молиявк ва намудцои фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - цащм, хусусият ва мураккабии 

фаъолияти тищоратии ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - сохтори ташкилии ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - сатц ва намудцои хавфцои хоси 

фаъолияти тищоратии ташкилоти 

қарзии молиявк. 

Дар доираи тацияи сижсати аудити 

дохилк, ташкилоти қарзии 

молиявк аз принсипцои асосии 

ташкили аудити дохилк асос 

мегирад. 

Принсипцои асосии ташкили 

аудити дохилк аз зерин иборатанд:  

  - мустақилият ва беғаразк. 

Аудити дохилии ташкилоти 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



қарзии молиявк аз фаъолияти 

щории ташкилоти қарзии молиявк 

мустақил мебошад. 

Аудиторони дохилк фаъолиятро 

мустақилона, беғаразона ва бе 

хусумат ищро намуда, ба бархӯрди 

манфиатцо роц намедицанд. 

Бо мақсади таъмини беғаразк, 

аудиторони дохилк ба интихоб ва 

амалк намудани шорацои назорати 

дохилк ва идоракунии хавфцо щалб 

карда намешаванд. 

Аудиторони дохилк дар раванди 

гузаронидаи аудити фаъолият ж 

вазифацое, ки аз тарафи онцо дар 

муцлати дувоздац моци охир дар ин 

ташкилоти қарзии молиявк ва 

ташкилотцои фаръии он амалк 

шудааст, иштирок намекунанд. 

Мукофотонидани кормандони 

аудити дохилк аз 

нишондицандацои молиявии 

ташкилоти қарзии молиявк 

вобастагк надорад. Мукофотпулии 

роцбари воциди сохтории аудити 

дохилк дар асоси сижсат муқаррар 

карда мешавад. Мукофотонидан 

барои ищрои кори роцбар ж 

кормандони воциди сохтории 

аудити дохилк боиси бархӯрди 

манфиатцо ва зарар дар доираи 

бацогузории мустақили мавзӯъцои 

аудит шуда наметавонад; 

  - малака ва салоцияти касбк. 



Салоцияти касбии корманди 

воциди аудити дохилии ташкилоти 

қарзии молиявк асоси 

самаранокии аудити дохилии 

ташкилоти қарзии молиявк ба 

шумор меравад . 

Кормандони воциди сохтории 

аудити дохилк бояд дорои дониши 

кифоя оиди фаъолияти ташкилоти 

қарзии молиявкк ва усулцои 

аудити дохилк, тащрибаи 

щамъоварии маълумоти зарурк ва 

кифоя, тацлил ва бацогузории он 

бошанд, ки уцдадорицои хидматии 

худро ищро намуда тавонанд; 

  - этикаи касбк. Аудиторони 

дохилк дар доираи фаъолияти худ 

кодекси рафтор ва талаботи 

қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистонро риоя намуда, дар 

асоси стандартцои 

байналмиллалии аудити дохилк 

амал менамоянд. 

15.3 Ташкилоти қарзии молиявк воциди 

сохтории аудити дохилиро таъсис медицад, 

ки вазифацои зеринро амалк намуда, бо он 

мацдуд намешавад: 

  - бацогузории мувофиқат ва самарабахшии 

низоми назорати дохилк; 

  - бацогузории самарабахшии низоми 

идоракунии хавфцои ташкилоти қарзии 

молиявк (хавфи қарзк, хавфи 

пардохтпазирк, хавфи бозорк, хавфи 

амалижтк, хавфи мувофиқа, хавфи 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

Дар мавриди таъсиси воциди 

сохтории аудити дохилк, 

ташкилоти қарзии молиявк 

омилцои зеринро тацти назар 

гирифта, бо он мацдуд намешавад: 

  - дурнамои ташкилоти қарзии 

молиявк ва намудцои фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк; 

  - цащм, хусусият ва сатци 

мураккабии фаъолияти тищоратии 

ташкилоти қарзии молиявк; 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



технологияцои иттилоотк, бехатарии 

иттилоотк ва хавфцои дигар); 

  - бацогузории самаранокии сижсат ва 

тартиботи ташкилоти қарзии молиявк; 

  - бацогузории эътимоднокии низоми 

бацисобгирк, маълумот ва цисоботцои 

молиявк ва цатмии дар асоси онцо тартиб 

додашуда. 

  - сохтори ташкилии ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - сатц ва намудцои хавфцо, ки хоси 

фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявкк мебошанд. 

Воциди сохтории аудити дохилк 

барои ищрои вазифаи аудити 

дохилк ва цамоцангсозии 

фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк, иншунин дар 

ташкилотцои фаръии ташкилоти 

қарзии молиявк оиди масъалацои 

аудити дохилк ва беруна, масъул 

мебошад. 

Воциди сохтории аудити дохилии 

ташкилоти қарзии молиявк, 

тартиби цамкории воциди 

сохтории аудити дохилии 

ташкилоти қарзиро бо воциди 

сохтории аудити дохилии 

ташкилотцои фаръии ташкилоти 

қарзии молиявк тация менамояд. 

   Роцбар ва кормандони воциди 

сохтории аудити дохилк бояд: 

  - дорои маълумоти олии мувофиқ 

бошанд, ки талабот нисбати он аз 

тарафи ташкилоти қарзии 

молиявк муайян карда мешавад; 

  - дорои дониши қонунгузории 

Ҷумцурии Тощикистон, ки 

фаъолияти бонкиро танзим 

менамояд, бошанд; 

  - дорои салоцияти касбк бошанд; 

  - малакаи (тащрибаи) кории на 



камтар аз як сол дар соцаи 

пешницод ва/ж ба танзим 

даровардани хизматрасоницои 

молиявк бошанд. 

   Мустақилияти воциди сохтории 

аудити дохилк бо омилцои зерин 

таъмин карда мешавад: 

  - воциди сохтории аудити дохилк 

дорои рутбаи (статуси) воциди 

мустақили сохтори ташкилоти 

қарзии молиявк мебошад 

(цущщатцои дохилии ташкилоти 

қарзии молиявк ваколат ва 

уцдадорицои воциди сохтории 

аудити дохилк, тартиби цамкорк 

бо воцидцои дигари ташкилоти 

қарзии молиявк, ки вазифацои 

назоратро дар хати дуюми цимоя 

амалк мекунанд, ражсати 

ташкилоти қарзии молиявк, МКВ, 

цисоботдиции роцбари воциди 

аудити дохилиро муайян 

менамоянд); 

  - воциди сохтории аудити дохилк 

аз тарафи роцбар идора карда 

мешавад, ки аз тарафи Шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзии 

молиявк таъин карда мешавад ва 

ба шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк цисобот медицад;  

  - кормандони воциди сохтории 

аудити дохилк цуқуқи дар як вақт 

ишғол кардани вазифацоро дар 

воцидцои сохтории дигари 



(ташкилотцои фаръии) ташкилоти 

қарзиро надоранд; 

  - роцбар ва кормандони воциди 

сохтории аудити дохилк цуқуқ 

надоранд дар як вақт дар сохторцои 

дигари (ташкилотцои фаръи) 

ташкилоти қарзии молиявк 

роцбарк (сарпарастк) кунанд, 

иншунин аъзои МКВ ва дигар 

мақомоти ташкилоти қарзии 

молиявк бошанд; 

  - кормандони воциди сохтории 

аудити дохилк дар доираи 

ваколатцои худ, дорои цуқуқи талаб 

кардани тамоми маълумотро аз 

воцидцои сохторк, ташкилотцои 

фарък дорои цуқуқе мебошанд, ки 

цар як корманди ташкилоти 

қарзии молиявк ва ташкилотцои 

фаръии онро барои дастгирии 

ищрои вазифацои аудити дохилк 

щалб намоянд. 

Роцбари воциди сохтории аудити 

дохилк барои фаъолияти воциди 

сохтории аудити дохилк масъул 

мебошад. 

15.4 Ташкилоти қарзии молиявк нақшаи 

солонаи аудити дохилиро тация менамояд, 

ки зеринро дарбар гирифта, бо он мацдуд 

намешавад: 

  - мақсад ва масоцати (цащми) аудит; 

  - самтцое, ки бояд зери аудит қарор 

гиранд, аз щумла муайян намудани 

воцидцои ташкилк ва вазифавк, равандцо, 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ 

Роцбари воциди сохтории аудити 

дохилк лоицаи нақшаи солонаи 

аудити дохилиро тация менамояд. 

Нақшаи солонаи аудити дохилк аз 

нуқтаи назари ба хавф 

нигаронидашуда тибқи цущщатцои 

дохилк, ки фаъолияти аудити 

дохилиро танзим менамоянд, тация 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



кормандони ташкилоти қарзии молиявк, ки 

нисбати онцо аудит гузаронида мешавад; 

  - муцлатцои гузаронидани аудит; 

  - захирацои зарурии кадрк ва захирацои 

дигар. 

карда шуда, щадвали корцои 

нақшавк оиди аудити дохилиро 

дарбар мегирад. 

15.5 Ташкилоти қарзии молиявк барномаи 

аудити дохилиро дар доираи супориши 

алоцидаи аудит тация менамояд, ки он 

мақсад ва вазифацои зеринро дарбар 

гирифта, бо он мацдуд намешавад: 

  - мақсад ва вазифацо; 

  - объекти аудит; 

  - саршашмацои иттилоот; 

  - муцлатцои ищрои супоришцои аудиторк; 

  - захирацои зарурк, аз щумла цайати 

аудиторон; 

  - номгӯи шорабиницои аудиторк ва 

масъалацое, ки баррасиро дар рафти ищрои 

супоришцои аудиторк талаб мекунанд. 

Воциди сохтории 

аудити дохилк  

Барномаи аудити дохилк барои 

таъмини татбики нақшаи солонаи 

аудити дохилк тация карда 

мешавад.  

Барномаи аудити дохилк аз тарафи 

воциди сохтории аудити дохилк 

тация шуда, аз тарафи роцбари 

воциди сохтории аудити дохилк 

тасдиқ карда мешавад. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

15.6 Ташкилоти қарзии молиявк аудити 

дохилии низомцои идоракунии хавфро 

амалк менамояд.  

Воциди сохтории 

аудити дохилк  

Дар доираи аудити дохилк 

самарабахшии низоми идоракунии 

хавфцо санщида мешавад, ки 

санщиш амалцои зеринро дарбар 

мегирад: 

  - ташкили раванди идоракунии 

хавфцо (хавфи қарзк, хавфи 

пардохтпазирк, хавфи бозорк, 

хавфи амалижтк, хавфи 

технологияцои иттилоотк, 

бехатарии иттилоот), аз щумла 

вазифацои воцидцои сохторк; 

  - тартиби ошкоркунк, андозагирк, 

бацогузорк, назорат, андешидани 

шорацо ва цисоботдицк нисбати 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



цамаи хавфцои хоси ташкилоти 

қарзии молиявк; 

  - иттилооти идоракунк оиди 

масъалацои идоракунии хавфцо, аз 

щумла сацецк, мукаммалк ва 

саривақтк; 

  - моделцои бацогузории хавф, аз 

щумла санщиши цамоцангк, 

саривақтк, мустақилк ва 

эътимоднокии саршашмацои 

маълумот, ки дар ин моделцо 

истифода мешаванд; 

  - моделцои нархгузорк, аз щумла 

санщиши цамоцангк,саривақтк, 

мустақилк ва эътимоднокии 

саршашмацои маълумот, ки дар ин 

моделцо истифода мешаванд; 

  - тартиби ташкилоти қарзии 

молиявк оиди бацогузории 

кифоягии сармоя бо назардошти 

осебпазирии ташкилоти қарзии 

молиявк ба хавфцо ва меъжрцои 

муқарраршудаи цадди ақалли 

кифоягии сармоя; 

  - тартиби стресс-тестинг; 

  - тартиби назорат барои пешгирк 

ва ошкор намудани вайронкуницо 

дар амалижтцои трейдинг; 

  - тартиби ташкилоти қарзии 

молиявк оиди андозагирк ва 

мониторинги мавқецои ташкилоти 

қарзии молиявк нисбати 

пардохтпазирк, асъор ва меъжри 

фоизк дар масъалаи мувофиқатии 



профили хавфцо  ташкилоти 

қарзии молиявк ба муцити беруна 

ва талаботи цадди ақалли танзимк; 

  - гузаронидани санщиши 

амалижтцои ташкилоти қарзии 

молиявк оиди мувофиқати онцо бо 

сижсат, тартиб ва бацогузории 

самаранокии шорацои назорати 

дохилк нисбати ин амалижтцо. 

15.7 Ташкилоти қарзии молиявк аудити 

дохилии тартиби бацисобгирк, тартиб 

додан ва таъмини мукаммалии цисоботцои 

молиявк ва танзимиро амалк менамояд.  

Воциди сохтории 

аудити дохилк  

Дар доираи аудити дохилк, 

санщиши самаранокии тартиб ва 

равандцои бацисобгирк барои 

таъмини саривақтк, мукаммалк, 

дурустии цисоботро барои 

роцбарият ва мақомоти 

ваколатдор, аз щумла равандцои 

цамкории байни воцидцои 

сохтории ташкилоти қарзии 

молиявк, гузаронида мешавад. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

15.8 Ташкилоти қарзии молиявк аудити 

дохилии низоми идоракунии хавфи 

комплаенсро (мувофиқаро) амалк 

менамояд. 

Воциди сохтории 

аудити дохилк  

Дар доираи аудити дохилк, 

санщиши самарабахшии низоми 

идоракунии хавфи комплаенс 

(мувофиқа) гузаронида мешавад, 

ки аз щумла санщишцои зеринро 

дарбар мегирад: 

  - санщиши ташкили низоми 

идоракунии хавфи комплаенс 

(мувофиқа); 

  - самаранокии равандцо ва 

тартибот оиди ошкор намудан,  

андозагирк, бацогузорк, назорат, 

андешидани шорацо ва цисоботдицк 

нисбати хавфи комплаенс 

(мувофиқа); 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 



  - санщиши иттилооти идоракунк 

оиди идора кардани хавфи 

комплаенс (мувофиқа), аз щумла 

сацецк, мукаммалк ва саривақтии 

он. 

Дар доираи аудити дохилии 

царсола, санщиши самаранокии 

равандцо ва тартиби идоракунии 

хавфцои қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо 

роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци 

қатли ом, гузаронида мешавад, ки 

аз щумла зеринро дарбар мегирад: 

  - ташкили раванд ва тартиби 

идоракунии хавфцои  

қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом; 

  - самаранокии раванд ва тартиби 

ошкоркунк, андозагирк, 

бацогузорк, назорат, андешидани 

шорацо ва цисоботдицк оиди 

хавфцои қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо 

роци щиноят ба дастоварда, 

маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци 

қатли ом; 

  - самаранокии тартиби назорати 

риояи талаботи цущщатцои дохилии 



ташкилоти қарзии молиявк ва 

қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон дар соцаи муқовимат 

ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо 

роци щиноят ба дастоварда, 

маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци 

қатли ом; 

  - иттилооти идоракунк оиди 

масъалацои идоракунии хавфцои 

қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят ба 

дастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом, аз 

щумла сацецият, мукаммалк ва 

саривақтии он. 

15.9  Ташкилоти қарзии молиявк аудити 

дохилии низоми назорати дохилиро амалк 

менамояд.  

Воциди сохтории 

аудити дохилк  

 Дар доираи аудити дохилк, 

санщиши самаранокии назорати 

дохилк гузаронида мешавад, ки аз 

щумла санщишцои зеринро дарбар 

мегирад: 

  - ташкили низоми назорати 

дохилк; 

  - раванд ва тартиби назорати 

дохилк; 

  - иттилооти идоракунк оиди 

назорати дохилк, иншунин сацецк, 

мукаммалк ва саривақтии он. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

15.10  Ташкилоти қарзии молиявк аз рӯи натищаи 

аудити дохилк цисобот тартиб медицад  

Шӯрои нозирон, 

МКВ, Воциди 

сохтории аудити 

Дар асоси натищаи санщишцои 

аудиторк, цисоботи натищацои 

аудити дохилк тартиб дода 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

- 



дохилк  мешавад, ки он зеринро дарбар 

гирифта, бо он мацдуд намешавад: 

  - маълумоти умумк, аз щумла 

мақсадцо, цащм, муцлатцои 

гузаронидани санщишцои 

аудиторк, маълумот оиди цайати 

гурӯци бозрасон; 

  - номгӯи вайронкунк ва 

камбудицои дар рафти санщиш 

ошкоршуда, бо мушаххасоти 

сабабцои пайдоиши вайронкунк ва 

камбудицо ва таъсири онцо ба 

фаъолияти ташкилоти қарзии 

молиявк; 

  - тавсияцо оиди бартараф 

намудани вайронкуницо ва 

камбудицои ошкоргардида; 

  - рӯйхати шахсоне, ки цисоботи 

аудиторк ба онцо ирсол мегардад. 

Ҳисобот оиди натищацои аудити 

дохилк ба воциди санщидашуда 

равона карда шуда, тибқи тартиб 

ва муцлати дар цущщати дохилк 

муқарраршуда мувофиқа карда 

мешавад. 

Ҳисобот оиди натищацои аудити 

дохилк ва дар цолати вущуд 

доштани ихтилоф, бо замимаи 

онцо, ба ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк равона карда мешавад. 

Пас аз шиносок бо цисобот оиди 

натищацои аудити дохилк аз 

тарафи ражсати ташкилоти қарзии 

молиявк, цисобот/цисоботи 

қарзии 

молиявк  



мухтасар оиди натищацои аудити 

дохилк тация карда шуда, ба 

шӯрои нозирони ташкилоти 

қарзии молиявк равона карда 

мешавад. 

15.11 Ташкилоти қарзии молиявк мониторинги 

ищрои нақшаи шорабиницоро оиди 

бартараф намудани вайронкуницо ва 

камбудицои дар натищаи санщиши аудиторк 

ошкоршуда мегузаронад. 

Воциди сохтории 

аудити дохилк  

Бо мақсади амалк намудани 

мониторинги ищрои тавсияцои 

аудити дохилк, воциди сохтории 

аудити дохилк амалцои зеринро 

ищро менамояд: 

  - назорати ищрои нақшаи 

шорабиницо оиди бартараф 

намудани вайронкуницо ва 

камбудицои дар натищаи аудити 

дохилк ошкор шуда; 

  - таъмини дастрасии маълумот 

оиди натищацои назорати ищрои 

нақшаи шорабиницо нисбати 

бартараф намудани вайронкуницо 

ва камбудицои аз рӯи натищаи 

аудити дохилк ошкоршуда шӯрои 

нозирон ва ражсати ташкилоти 

қарзии молиявк. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

15.12  Ташкилоти қарзии молиявк вущуд доштани 

низоми иттилоотии идоракуниро таъмин 

менамояд, ки зеринро дарбар гирифта, бо 

он мацдуд намешавад: 

 критерияцо, таркиб ва басомади 

цисоботгузорк оиди аудити дохилк, ки ба 

истифодабарандагони гуногун, шахсон / 

воцидцои барои тация намуда расонидани 

маълумот ба истифодабарандагони дахлдор 

масъул, пешницод карда мешавад. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

Воциди сохтории 

аудити дохилк  

Ташкилоти қарзии молиявк 

цущщати дохилиро тация менамояд. 

Ҳущщатцои 

дохилии 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк  

- 

15.12 Ташкилоти қарзии молиявк шаклцои Совет директоров, Ташкилоти қарзии молиявк Маълумот На камтар аз 1 



.1 қолабии иттилооти идоракуниро тация 

менамояд, ки он иттилооти зеринро дарбар 

гирифта, бо он мацдуд намешавад: 

  а) иттилоот оиди ищрои нақшаи солонаи 

аудити дохилк, аз щумла иттилоот оиди: 

  - бацогузории самаранокии идоракунии 

хавфцои хоси воцидцои сохтории аз аудит 

гузаранда; 

   - масъалацои назарраси бо бацисобгирк, 

тацияи цисоботи молиявк ва танзимк, 

алоқаманд; 

   - вайронкуницо ва камбудицо, ки дар 

рафти гузаронидани аудити дохилк ошкор 

шудаанд; 

   - маълумот оиди монеацо, ки дар рафти 

гузаронидани аудити дохилк ба амал 

омадаанд; 

   - маълумот оиди натищацои қарорцои аз 

тарафи ражсати ташкилоти қарзии молиявк 

қабулшуда ж шорацои андешидашуда оиди 

бартараф намудани вайронкуницо ва 

камбудицо ва / ж ихтилофи назарцо бо 

ражсати ташкилоти қарзии молиявк; 

   б) иттилоот оиди натищацои омӯзиши 

кормандони воциди сохтории аудити 

дохилк. 

 

МКВ, Воциди 

сохтории аудити 

дохилк  

маълумотро ба шахсон ва 

мақомоти дахлдор тибқи цущщати 

дохилии ташкилоти қарзии 

молиявк пешницод менамояд. 

ба шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк, 

МКВ 

маротиба дар  

семоца 

 

Иттилоот оиди худбацодиции самаранокии 

низоми аудити дохилк. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

Воциди сохтории 

аудити дохилк  

Ташкилоти қарзии молиявк 

маълумотро ба шахсон ва 

мақомоти дахлдор тибқи цущщати 

дохилии ташкилоти қарзии 

молиявк пешницод менамояд. 

Маълумот 

ба шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк, 

МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 1 

сол  



  

Ҳисобот оиди бацогузории берунаи 

самаранокии низоми аудити дохилк. 

Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии 

молиявк, МКВ, 

Воциди сохтории 

аудити дохилк  

Ташкилоти қарзии молиявк 

маълумотро ба шахсон ва 

мақомоти дахлдор тибқи цущщати 

дохилии ташкилоти қарзии 

молиявк пешницод менамояд. 

Маълумот 

ба шӯрои 

нозирони 

ташкилоти 

қарзии 

молиявк, 

МКВ 

На камтар аз 1 

маротиба дар 5 

сол  

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


