Тағйиру илова ба Тартиби гузаронидани санҷиши тахассусии
номзадҳо ба вазифаи кормандони роҳбарикунандаи
ташкилоти қарзӣ ва ташкилоти қарзии исломӣ

Ба Тартиби гузаронидани санҷиши тахассусии номзадҳо ба вазифаи
кормандони роҳбарикунандаи ташкилоти қарзӣ ва ташкилоти қарзии
исломӣ тағйиру иловаи зерин ворид карда шаванд:
1. Дар ном калимаҳои “ташкилоти қарзӣ ва ташкилоти қарзии
исломӣ” ба калимаҳои “бонк ва бонки исломӣ” иваз карда шаванд.
2. Дар муқаддима калимаҳои “ташкилоти қарзӣ ва ташкилоти
қарзии исломӣ” ва “ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии
исломиро” мутаносибан ба калимаҳои “бонк ва бонки исломӣ” ва
“бонкҳо ва бонкҳои исломиро (минбаъд – бонкҳо)” иваз карда шуда,
калимаҳои “(ба истинои ташкилотҳои маблағгузории исломии хурд)”
хориҷ карда шаванд.
3. Дар банди 1 калимаҳои “ташкилоти қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии
исломӣ” ба калимаҳои “бонкҳо (раиси бонк ва муовинони ӯ, раиси раёсат
ва аъзои дигари он, сармуҳосиби бонк, инчунин роҳбар ва сармуҳосиби
филиали бонк, равзанаи бонкии исломӣ, аз ҷумла филиали бонки хориҷӣ
(бонки исломии хориҷӣ))” иваз карда шаванд.
4. Дар банди 5 калимаи “довталабон” ба калимаи “бонкҳо” иваз
карда шавад.
5. Дар банди 8 калимаҳои “шахсоне”, “ташкилоти қарзӣ” ва
“ташкилоти қарзии исломӣ” мутаносибан ба калимаҳои “номзадҳое”,
“бонк” ва “бонки исломӣ” иваз карда шаванд.
6. Дар банди 9 калимаҳои “ташкилоти қарзӣ” ва “ташкилоти қарзии
исломӣ” мутаносибан ба калимаҳои “бонк” ва “бонки исломӣ” иваз карда
шуда, пас аз калимаи “то” калимаҳои “эълон карда шудани қарори
Комиссияи тахассусӣ ва дар сурати аз санҷиши тахассусӣ гузаштани
номзад то” илова карда шаванд.
7. Бандҳои 10 ва 12 дар таҳрири зерин ифода карда шаванд:
“10. Ба санҷиши тахассусӣ роҳбарони бонкҳо (раис ё узви Шӯрои
нозирон, раис, раиси раёсат ё муовинони ӯ) даъват карда мешаванд.
12. Бонкҳо номзадҳоеро, ки тибқи қарори Комиссияи тахассусӣ аз
санҷиши тахассусӣ нагузаштаанд, аз вазифаи иҷрокунандаи вазифа озод
менамоянд ва метавонанд онҳоро пас аз се моҳ ба санҷиши тахассусӣ
такроран пешниҳод намоянд.”.

8. Банди 13 бо мазмуни зерин илова карда шавад:
“13. Қарори мусбии Комиссияи тахассусӣ барои ба вазифаи роҳбар
ва сармуҳосиби филиали бонк, равзанаи бонкии исломӣ, аз ҷумла
филиали бонки хориҷӣ (бонки исломии хориҷӣ) таъин намудани
номзади пешниҳодшуда, дар давоми ду сол барои розигии Бонки миллии
Тоҷикистон ҷиҳати таъин намудани ӯ ба вазифаи роҳбар ва сармуҳосиби
дигар филиалҳо, равзанаҳои бонкии исломӣ, аз ҷумла филиалҳои бонки
хориҷии (бонки исломии хориҷии) ҳамин бонк асос мебошад, агар дар
ҳуҷҷатҳо ва ҳолати мутобиқати ӯ ба талаботи тахассусӣ тағйироти
монеъшаванда ба амал наомада бошад. Дар ин ҳолат бонкҳо бояд
ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаро оид ба мутобиқати номзади мазкур ба
талаботи тахассусӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод намояд.”.

