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 Таҳрири 02 

амал аз 20 июни 2022 

________________________________________________________________________________________ 

 

ШАРТНОМА   

БАРОИ ХИЗМАТРАСОНӢ ДАР ДОИРАИ  

ЛОИҲАИ МУЗДИ МАОШ ДАР ҶСК “БОНКИ ЭСХАТА”  

(ОФЕРТАИ ОММАВӢ) 

 

  Ҷамъияти саҳомии кушодаи “Бонки Эсхата” минбаъд “Бонк” номида мешавад аз як тараф ва 

Шахси ҳуқуқӣ ё Соҳибкорӣ инфиродӣ, ки тибқи талаботи қонунгузорӣ амал менамояд ва минбаъд 

“Мизоҷ” номида мешавад аз тарафи дигар, дар якҷоягӣ “Тарафҳо” ва дар алоҳидагӣ “Тараф” номида 

мешаванд, Шартномаи барои хизматрасонӣ дар доираи лоиҳаи музди маош дар ҶСК “Бонки Эсхата” 

(минбаъд Шартнома) бо шарту талаботҳои боби 1-и Шартномаи мазкур бо шартҳои зерин бастанд: 

 

1. ТАРТИБИ БАСТАНИ ШАРТНОМА 

1.1. Шартномаи мазкур офертаи оммавӣ ба ҳисоб рафта дар сомонаи расмии Бонк www.eskhata.tj,    

дар барномаи низоми фосилавии бонкӣ ҷойгир карда мешавад. Аксепти шартномаи мазкур аз ҷониби 

Мизоҷ ин ба Бонк дар шакли чопӣ бо имзои шахсӣ ва муҳр ё тариқи барномаи фосилавии бонкӣ дар 

шакли электронӣ пешниҳод намудани шакли аз тарафи Бонк муқарраршудаи Ариза-дархост оид ба 

қабули офертаи оммавӣ (замимаи №1) мебошад. 

        Аксепт пурра ва бечунучаро ҳисобида мешавад, агар шартҳои зерин дар маҷмӯъ иҷро карда шаванд: 

- Ариза-дархост бо имзои Мизоҷ ва нақши муҳр дарҷгашта ё тариқи барномаи фосилавии бонкӣ 

дар шакли электронӣ ба Бонк пешниҳод карда шавад; 

- Ба Бонк тибқи талаботи қонунгузорӣ, санадҳои меъёрии БМТ ва санадҳои дохили бонкӣ маҷмӯи 

ҳуҷҷатҳо, ки барои бастани Шартномаи мазкур заруранд, пешниҳод карда шаванд. 

Аксепти пешниҳоди оммавӣ наметавонад бо тартиби дигаре анҷом дода шавад, ба ғайр аз 

талаботҳое, ки Шартномаи мазкур пешбинӣ намудааст. 

Ариза-дархост аз лаҳзаи аз ҷониби шахси ваколатдори Бонк қабул намудан ва дар он қайд оиди қабул 

шудан гузоштан, далели баста шудани Шартномаи мазкур мебошад. Як нусхаи Ариза-дархост бо 

имзои Мизоҷ ва нақши муҳр дарҷгашта ва бо қайди шахси ваколатдори Бонк дар Бонк нигоҳ дошта 

мешавад, нусхаи дуюми Ариза-дархост бошад бо қайди Бонк ба Мизоҷ  дар шакли чопӣ ё шакли 

электронӣ тариқи барномаи фосилавии бонкӣ дода мешавад.  

1.2. Аксепти Шартномаи мазкур аз ҷониби Мизоҷ ин тасдиқи бо шарту талаботҳои Шартномаи 

мазкур ва Тарофаҳои бонк шинос шудани Мизоҷ мебошад. Мизоҷ инчунин тасдиқ ва розӣ аст, ки шарту 

талаботҳои Шартнома ва Тарофаҳои бонкро  риоя менамояд.  

2. МАТЛАБИ ШАРТНОМА 

2.1. Тибқи шартномаи мазкур Бонк ба Мизоҷ хизматрасониро дар самти таъмини ҳисоббаробаркуниҳо 

бо кормандон ҳангоми ба онҳо пардохт кардани музди меҳнат, ҳавасмандгардониҳои пулӣ, 

ҷубронпулиҳои иҷтимоӣ ва дигар намуди пардохтҳои ба музди меҳнат алоқаманд буда бо истифодаи 

кортҳои пардохтии бонкии Бонк - минбаъд Кортҳо,  бо истифодаи ҳамёни электронии Эсхата онлайн 

(мушаххасшуда), суратҳисоби бонкӣ, кортҳои пардохтии бонкии дигар бонкҳо, инчунин  додани кортҳо 

ба кормандони Мизоҷ ва амалиётҳои ҳисоббаробаркуниро аз рӯи суратҳисобҳои кортҳоро мерасонад. 

Мизоҷ бошад уҳдадор мегардад, ки тибқи тарофаи амалкунандаи Бонк ҳаққи хизматрасониро пардохт 

намояд. 

 

3. ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ МИЗОҶ 

3.1. Мизоҷ уҳдадор мешавад, ки:  

3.1.1. Ба Бонк чунин ҳуҷҷатҳоро пешниҳод намояд: 

http://www.eskhata.tj/
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- рӯйхати кормандоне, ки ба онҳо ба муҳлати нав аз рӯи Замимаи №2-и шартномаи мазкур (минбаъд-

Рӯйхат) кортҳо дода мешавад, ки бо муҳр ва имзои шахсони ваколатдори Мизоҷ тасдиқ карда шудааст 

дар шакли чопӣ ё электронӣ тариқи барномаи фосилавии бонкӣ;  

- нусхаи шиноснома ва РМА-и кормандон. 

- дигар ҳуҷҷатҳо, ки тибқи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии БМТ ва санадҳои дохили бонкӣ 

муқаррар шудаанд.  

Ҳуҷҷатҳои дар боло зикршуда, ҳангоми тариқи барномаи фосилавии бонкӣ пешниҳод шудан, бо 

ҳуҷҷатҳои ба таври чопӣ бо имзо ва муҳр тасдиқшуда баробар ҳисобида мешаванд.  

3.1.2. Кормандонеро, ки барои онҳо кортҳо дода мешаванд, бо тарофаҳо оид ба додан ва хизматрасонии 

корт (минбаъд - Тарофаҳо) ва «Қоидаҳои истифодабарии корт дар ҶСК «Бонки Эсхата» (минбаъд 

Қоида(ҳо)) шинос намояд.  

3.1.3. Мутобиқи рӯйхати ба Бонк пешниҳодшуда ҳузури кормандонро дар Бонк барои бастани 

«Шартномаи суратҳисоби бонкӣ барои кортҳои пардохтии бонкӣ» ва имзо дар ариза, ки намудаш аз 

тарафи Бонк тасдиқ шудааст, таъмин намояд.  

3.1.4. Маблағҳои зарурии ба кормандон пешбинишударо бо нигоҳ доштани маблағи андоз ва дигар 

пардохтҳои ҳатмӣ, ки тибқи қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд ва ҳаққи 

хизматрасонӣ – комиссияро, ки аз маблағи гузаронидашаванда барои гузаронидани маблағҳо бо 

истифодаи варақаи пардохтии музди меҳнат (ведомост) тибқи банди 6.1.-и Шартномаи мазкур муқаррар 

шудааст, ҳисоб карда, аз суратҳисоби худ ба ҳисоби транзитии дар Ариза-дархост зикршуда бо маблағи 

умумии супоришномаи пардохтӣ бо замимаи варақаи пардохтии музди меҳнат (ведомост)-и маблағи 

барои кормандон гузаронидашаванда, ки намуди он бо Бонк мувофиқа карда шудааст, (минбаъд 

Ведомост) бояд амалӣ намояд. Гузаронидани маблағҳо бояд дар давоми рӯзи амалиётии аз тарафи Бонк 

муқарраршуда ба амал бароварда шавад (аз соати 8:00 дақиқа то соати 15:00) минбаъд - рӯзи амалиётӣ. 

Дар ҳолати баъд аз гузаштани рӯзи амалиётии аз тарафи бонк муқарраршуда гузаронидани маблағҳо, 

рӯзи гузаштани маблағҳо рӯзи ояндаи корӣ ҳисобида мешаавад.  

3.1.5. Ба Бонк дар рӯзи амалиётӣ ведомост (Замимаи 3-и Шартномаи мазкур) барои гузаронидани 

маблағҳо мутобиқи банди 3.1.4-и Шартномаи мазкур дар шакли электронӣ (тариқи барномаи фосилавии 

бонкӣ)  ва дар шакли қоғазӣ (дар шакли файли андозаи муқарраршуда, ки тибқи Замимаи №3-и 

Шартномаи мазкур ба расмият дароварда шудааст) пешниҳод намояд. Дар ҳолати пешниҳоди худи 

Ведомост он аз тарафи шахсони ваколатдори Мизоҷ ба имзо расонида мешавад, ки ҳуқуқи имзо кардан 

ба ҳуҷҷатҳои хароҷотӣ доранд ва бо муҳри Мизоҷ тасдиқ карда мешавад. Нишониҳои (реквизитҳои) 

Ведомост (маблағи умумӣ, рақам ва санаи супоришномаи пардохтӣ), ки ба Бонк пешниҳод карда 

шудааст, бояд қатъиян ба супоришномаи пардохтии ба бонк пешниҳод шуда бояд мутобиқат кунад.  

3.1.6. Ба мутобиқати рақами кортҳо ва реквизитҳои кормандон - дорандагони кортҳо, рақамҳои 

суратҳисоб, кортҳои пардохтии дигар бонкҳо ва рақами ҳамёни электронии Эсхата онлайн 

(мушаххасшуда), ки дар ҳуҷҷатҳо, аз он ҷумла, дар Ведомости ба Бонк пешниҳодшаванда нишон дода 

шудааст, мустақилона назорат мекунад ва ҷавобгар мебошад. 

3.1.7. Дар ҳолати қатъи муносибатҳои меҳнатӣ бо кормандони Мизоҷ ҳамон лаҳза аз ин воқеа ба Бонк 

дар шакли хаттӣ (ба суроғаи электронии бонк) Огоҳинома оид ба қатъи муносибатҳои шартномавӣ бо 

корманд, ки маълумотҳоро оид ба кормандони аз кор озодшуда) бо нишон додани , ному насаб, 

маълумотҳои шиноснома, рақами суратҳисоб ва санаи қатъи муносибатҳои шартномавӣ, дар муддати 5 

(панҷ) рӯзи корӣ  ирсол намояд.  

3.1.8. Мизоҷ уҳдадор мешавад, ки ҳангоми аз кор рафтани корманд ӯро оиди доштани имконияти 

истифодаи Корт тибқи Тарофаҳои аз тарафи Бонк барои истифодаи кортҳо пешбинишуда маълумот 

диҳад. 

3.1.9. Дар давоми  3 (се) рӯзи корӣ Бонкро ба таври хаттӣ оиди тамоми тағйиротҳои дар маълумотномаи 

шахсии кормандон ба амал омада, ки пештар ба Бонк дода шуда буд (маълумотҳои шиноснома, ному 

насаби корманд, рақами телефон, суроғаи бақайдгирӣ ва суроғаи ҷойи истиқомат), огоҳ намояд.  

3.2.Мизоҷ ҳуқуқ дорад: 

3.2.1. Мустақилона кормандонеро, ки барои гирифтани корт ҳуқуқ доранд, муайян намояд. 

3.2.2. Дар ҳолати гум шудани корт ба Бонк барои ба корманд додани корти нав бо дархост муроҷиат 

намояд. 
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3.2.3. Дар ҳолати розӣ нашудан бо тағйиротҳои шартҳои Шартнома, Тарофаҳо ва Қоидаҳо  Мизоҷ ҳуқуқ 

дорад пеш аз муҳлат Шартномаро қатъ кунад ва дар ин бора Бонкро 10 (даҳ) рӯз пеш аз қатъ намудан, 

огоҳ намояд. 

 

4.Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои Бонк 

4.1. Бонк уҳдадор мешавад, ки:  

4.1.1. Барои кормандони Мизоҷ суратҳисоби бонкӣ кушода, корт ва пин - лифофаҳоро на дертар аз 10 

(Даҳ) рӯзи кории баъд аз рӯзи дигари иҷроиши амалҳои дар бандҳои 3.1.1 ва 3.1.3-и дар Шартномаи 

зерин нишондодашуда, пешниҳод намояд. 

4.1.2. Ба кормандони Мизоҷ хизматрасониҳоро мутобиқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, шартномаи мазкур ва шартномаи суратҳисоби бонкӣ ва пешниҳоди корти бонкӣ ба роҳ 

монад.   

4.1.3. Ба суратҳисоби кормандони Мизоҷ гузаронидани маблағҳоро дар рӯзи гузаштани маблағҳо 

мувофиқи банди 3.1.4-и шартномаи мазкур ба амал барорад ва бо баробари ин лозим аст, ки аз тарафи 

Мизоҷ пешниҳод кардани Ведомост дар шакли хаттӣ ва (ё) дар шакли электронӣ (тариқи барномаи 

фосилавии бонкии Эсхата бизнес), ки дар банди 3.1.4-и шартномаи мазкур пешбинӣ шудааст, ба шарте, 

ки ба суратҳисоби аз тарафи Бонк номбаршуда, маблағ ворид гардад. 

4.1.4. Бонк уҳдадор мешавад, Мизоҷро оиди ошкор шудани далели номувофиқатӣ ва нодурустии дар 

ҳуҷҷатҳои аз тарафи Мизоҷ пешниҳодшуда, ки дар шартномаи мазкур пешбинӣ шудааст, дар давоми 

рӯзи корӣ пас аз ошкор шудани номувофиқатӣ ва нодурустии зикршуда огоҳ намояд. 

4.2. Бонк ҳуқуқ дорад: 

4.2.1. Ба Мизоҷ барои додан (аз нав додан)-и корт дар ҳолати ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда ба талаботҳои 

Бонк мутобиқ набудан, рад кунад. 

4.2.2. Яктарафа ба Шартномаи мазкур ё замимаҳои он ва Тарофаи Бонк тағйироту иловаҳо ворид намояд 

ва оид ба яктарафа тағйир ёфтан (аз он ҷумла, оиди мавриди амал қарор гирифтани чунин тағйиротҳо) 

на дертар аз 10 (даҳ) рӯзи тақвимӣ то мавриди амал қарор гирифтани тағйироту иловаҳо ба мизоҷ  

маълумот диҳад. Маълумот ба Мизоҷ аз тарафи Бонк тариқи лавҳаҳои иттилоотии бонкӣ ва ё инчунин 

тавассути ҷойгирнамоии таҳрири нави Шартнома (замимаҳои он) ва Тарофаи Бонк ва ё худи тағйироту 

иловаҳо дар сомонаи расмии Бонк www.eskhata.com /низоми фосилавии бонкӣ, расонида мешавад. 

4.2.3. Мувофиқати рақамҳои суратҳисоб, кортҳои пардохтии дигар бонкҳо, рақами ҳамёни электронии 

Эсхата онлайн (мушаххасшуда)ва ному насаби кормандон-дорандагони кортро, ки дар ведомости хаттӣ 

ё электронӣ нишон дода шудааст, тафтиш накунад. 

4.2.4. Ба суратҳисоби кормандони Мизоҷ маблағҳоро дар чунин мавридҳо нагузаронад: 

- дар ҳолати нагузаштани маблағи андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ, ки тибқи қонунҳои амалкунандаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд ва ба музди маош алоқаманд буда; 

- дар ҳолати нагузаштани ҳаққи хизматӣ ба Бонк тааллуқдошта дар асоси банди 3.1.4-и Шартномаи 

мазкур; 

- ҳангоми мавҷуд будани номувофиқатии маблағи супоришномаи пардохтӣ ва  маблағи дар Ведомост 

зикршуда, ки аз тарафи Мизоҷ тибқи банди 3.1.4-и Шартномаи мазкур пешниҳод/фиристода шудааст;  

- ҳангоми ба Бонк дастрас нашудани ҳуҷҷатҳо мувофиқи банди 3.1.5-и Шартномаи мазкур 

муқарраршуда; 

- агар  яке аз рақамҳои суратҳисобҳои кормандони Мизоҷ, ки дар ведомости маблағҳои гузаронидашуда 

нишон дода шудааст, бо суратҳисоби воқеӣ мувофиқ наояд ё суратҳисоби гирандаи маблағ набошад. 

Дар ин маврид Бонк ҳуқуқ дорад маблағҳои аз Мизоҷ воридшударо дар муҳлатҳои аз тарафи 

қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраршуда ба суратҳисоби Мизоҷ баргардонад.  

4.2.5. Марҳила ба марҳила оид ба кормандони Мизоҷ, санади муқоисавиро (мутобиқи замимаи №4) 

тартиб диҳад.  

4.2.6. Ҳангоми вайрон намудани талаботҳои  қонунгузорӣ дар бораи муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории 

паҳнкунии силоҳи қатли ом иҷрои супориши Мизоҷро рад намояд ё шартномаро қатъ кунад. 

 

5.Махфият 

5.1. Маълумоте, ки Бонк ва Мизоҷ дар асоси Шартномаи мазкур ба ҳамдигар пешниҳод мекунанд,  

махфӣ ҳисобида мешавад. 

http://www.eskhata.com/
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5.2. Тарафҳо тамоми чораҳои заруриро меандешанд, ки роҳи ошкор шудани маълумотҳои мутобиқи 

шартнома ба дастомадаро пешгирӣ намоянд. Маълумот ба шахси сеюм танҳо дар асоси қоидаҳое, ки 

қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, пешниҳод карда мешавад.  

5.3. Барои мукотибот суроғаҳои электронии Тарафҳо, ки дар Ариза-дархост зикр карда мешавад, 

истифода мегардад. 

6.Пардохти ҳаққи хизматрасонии бонк 

6.1. Мизоҷ ҳаққи хизматрасонии аз тарафи Бонк расонидашударо мутобиқи Тарофаи амалкунандаи Бонк 

пардохт мекунад. 

6.2. Пардохти ҳаққи хизматрасонӣ амали карда мешавад: 

6.2.1. Бо асъори милли - сомонӣ; 

6.2.2. Тибқи супоришномаи пардохтӣ аз рӯи нишониҳо (реквизит), ки дар банди 3.1.4-и Шартномаи 

мазкур зикр шудааст; 

6.2.3. Дар як вақт ҳангоми ба Бонк интиқол ёфтани маблағҳо, ки барои ба суратҳисобҳои кортӣ , 

рақамҳои суратҳисоб, кортҳои пардохтии дигар бонкҳо, рақами ҳамёни электронии Эсхата онлайн 

(мушаххасшуда)-и кормандони Мизоҷ гузаронидан пешбинӣ шудаанд. 

6.3. Дар дигар ҳолатҳо (ҳангоми аз тарафи Мизоҷ тариқи супоришномаи пардохтӣ пардохт нагардидани 

ҳаққи хизматрасонии Бонк) Бонк ҳуқуқ дорад, маблағи ҳаққи хизматрасониро  ба таври беаксептӣ аз 

суратҳисоби Мизоҷ ситонад. 

7. Ҷавобгарии тарафҳо 

7.1. Барои иҷро накардан ва ё иҷрои номатлуби шартҳои Шартномаи мазкур, тарафҳо мутобиқи 

қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар мебошанд. 

7.2. Бонк барои дуруст ва/ё сари вақт гузаронида нашудани маблағҳо ба суратҳисобҳои кортӣ, рақамҳои 

суратҳисоб, кортҳои пардохтии дигар бонкҳо, рақами ҳамёни электронии Эсхата онлайн 

(мушаххасшуда)-и кормандони Мизоҷ бо сабабҳои хатогиҳои Мизоҷ дар супоришномаи пардохтӣ ва 

Ведомост, ҷавобгар намебошад.  

7.3. Мизоҷ, ҳамчун пардохткунандаи маблағҳо, ҳамаи баҳсҳоро, ки ҳангоми додани фармоиши нодуруст 

оид ба гузаронидани маблағ ба суратҳисоби кортии кормандонаш сар мезанад, мустақилона бо 

кормандони худ ҳал менамояд.  

7.4. Мизоҷ уҳдадор мешавад, ки ба Бонк ҳамаи ҳуҷҷатҳои дар банди 3.1.1 ва 3.1.7 Шартномаи мазкур 

зикршударо бо маълумотҳои санҷида ва дақиқ пешниҳод намояд. 

7.5. Мизоҷ ҷавобгариро оид ба дуруст нишон додани рақамҳои суратҳисобҳои кортӣ ва маблағҳои 

пулие, ки бояд ба ҳар як корманди Мизоҷ пардохт шавад, ки он дар доираи Шартномаи мазкур дар 

намуди маводи чопшуда / электронӣ бошад, ба зиммаи худ мегирад. 

7.6. Ҷавобгарӣ оид ба номутобиқии ҳуҷҷатҳое, ки аз тарафи Мизоҷ дар маводи чопшуда ва ё электронӣ 

пешниҳод карда шудааст, ба зиммаи Мизоҷ гузошта мешавад. 

7.7. Дар сурати дер ё нодуруст ба суратҳисоби кортӣ,  рақамҳои суратҳисоб, кортҳои пардохтии дигар 

бонкҳо, рақами ҳамёни электронии Эсхата онлайн (мушаххасшуда)-и кормандони Мизоҷ гузаронидан ё 

аз онҳо хориҷ кардани маблағҳои пулӣ, Бонк бояд барои ҳар рўзи таъхир, ба Мизоҷ аз рӯи маблағи 

муҳлати пардохташ батаъхирафтода мувофиқ ба меъёри бозтамвили Бонки миллии Тоҷикистон ҷарима 

диҳад. 

7.8. Ҳангоми аз ҷониби Мизоҷ баъд аз имзо шудани Шартномаи мазкур, аз хизматрасонии лоиҳаи музди 

маош даст кашидан ё шартномаро қатъ намудан Мизоҷ ҷавобгарии молиявиро ба зиммаи худ дар намуди 

пардохти хароҷотҳои воқеии Бонкро аз рӯи арзиши кортҳои фармоишшуда ба уҳда мегирад. Бонк хуқуқ 

дорад, ки дар ҳолати мазкур маблағи корҳои бонкии фармоишшударо аз суратҳисоби Мизоҷ тариқи 

беаксептӣ ситонад.  

7.9. Дар сурати аз ҷониби Мизоҷ иҷро нашудани уҳдадориҳои дар зербанди 3.1.7-и Шартномаи мазкур, 

Бонк ҳуқуқ дорад ба андозаи 1 % аз маблағи дар суратҳисоби кортии собиқ корманди Мизоҷ гардиш 

шуда, аз ҳисоби Мизоҷ ҷарима ситонад.  

 

8. Форс-мажор 
8.1. Тарафҳо аз масъулияти пурра ё қисман иҷро накардани уҳдадориҳои тибқи шартномаи мазкур ба 

зиммаи худ гирифтаашон озод мешаванд, агар он дар натиҷаи ҳолатҳои фавқулода, ки баъди имзо 

шудани шартномаи мазкур ба миён омада ва барои тарафҳо ғайричашмдошт ва рафънопазир мебошанд. 

8.2. Ба ҳолатҳои фавқулода руйдодҳое мансубанд, ки тарафҳо ба онҳо таъсир расонида наметавонанд 
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ва барои ба миён омадани онҳо ҷавобгар нестанд, аз қабили: обхезӣ, сӯхтор, заминларза, дигар офатҳои 

табии, осеб дидани хатҳои алоқа, корпартоиҳо, ҳолати ҷанг, қарорҳои ҳукумати ва ё фармонҳои 

мақомотҳои давлатӣ, ки бевосита ё бавосита барои иҷрои уҳдадориҳои Шартномаи мазкур монеа 

мешаванд. 

8.3. Муҳлати иҷроиши уҳдадориҳо аз рӯи шартномаи мазкур ба муҳлати давом ёфтани ҳолатҳои 

фавқулода гузаронида мешавад. 

8.4. Агар ҳолатҳои мазкур беш аз 30 (си) рӯзи тақвимӣ давом ёбанд, ҳар як тараф ҳуқуқ дорад, ки аз 

иҷрои уҳдадориҳои шартномавӣ даст кашад ва дар ин ҳолат тарафҳо аз ҳуқуқи ҷуброни хисороти 

эҳтимоли озод мешаванд. 

8.5.  Тарафе, ки дар ҳолати фавқулода қарор дорад, бояд тарафи дигарро тариқи хаттӣ ё электронӣ ва 

тибқи талаботи тарафи дигар бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи мавҷудияти чунин ҳолатҳо, ки 

аз ҷониби мақомоти давлатӣ дода шудааст, огоҳ намояд. 

 

9. Тартиби ҳалли баҳсҳо 

9.1. Баҳсҳое, ки байни тарафҳо ҳангоми иҷрои шартномаи мазкур ба миён меоянд, бо роҳи гуфтушунид 

байни тарафҳо ҳал карда мешаванд.  

9.2. Дар ҳолати аз ҷониби кормандони Бонк, саривақт иҷро накардан, дағалона рафтор намудан ва дигар 

кирдорҳое, ки ба пастшавии сифати хизматрасонӣ ва поймолкунии ҳуқуқҳои Мизоҷ оварда мерасонад, 

Мизоҷ метавонад тариқи рақами 808 ва ё почтаи электронии contactcenter@eskhata.tj ба Бонк муроҷиат 

намояд.  

9.3. Даъво, иддао ба ҳаҷм ва ё муҳлати гузаронидани маблағ ба суратҳисоби кортӣ, рақамҳои 

суратҳисоб, кортҳои пардохтии дигар бонкҳо, рақами ҳамёни электронии Эсхата онлайн 

(мушаххасшуда)-и кормандони Мизоҷ аз Тарафҳо ҷиҳати баррасӣ дар асоси аризаи Тарафи дигар қабул 

карда мешавад, ки он якҷоя бо нусхаи ҳуҷҷатҳои дахлдор, ки аз тарафи роҳбарияти ҳамон Тараф тасдиқ 

карда шудааст, қабул карда мешавад. 

9.4. Дар ҳолате, ки баҳсҳо ба тариқи гуфтушуниди тарафайн ҳалли худро наёбанд, онҳо мутобики 

конунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар суди иқтисодӣ баррасӣ мегарданд. 

 

10.Муҳлати амали шартнома, шарт ва қоидаҳои бекор кардани он 

10.1 Шартномаи мазкур аз мавриде, ки Ариза-дархост аз ҷониби Бонк оиди қабул шудан қайд гузошта 

мешавад қувваи ҳуқуқӣ пайдо мекунад ва ба муҳлати номуайян амал менамояд.  

10.2.Тарафҳо ҳуқуқ доранд, ки Шартномаи мазкурро яктарафа қатъ намоянд. Тарафе, ки майли қатъ 

кардани Шартномаро дорад, ба Тарафи дигар 30 (си) рӯз пеш огоҳиномаи хаттӣ бо ибрози хоҳиши қатъ 

намудани Шартнома, ирсол менамояд. Пас аз 30 (си) рӯз аз мавриди гирифтани чунин огоҳинома, 

Шартнома қатъшуда ба ҳисоб меравад, ба шарте ки он нисбат ба Тарафи огоҳинома фиристода даъвое 

надошта бошад. 

10.3. Ҳангоми қатъ кардани Шартнома бо ташаббуси кадоме аз Тарафҳо ки набошад, Мизоҷ бояд дар 

муддати 15 (Понздаҳ) рӯзи корӣ кортҳо ва ариза оид ба бастани (маҳкам) кардани суратҳисобҳои корти  

бонкиро, ки он аз тарафи кормандони Мизоҷ имзо шудааст, ҳангоми рад кардани истифодаи минбаъдаи 

кортҳо, ё худ ариза оид ба гузаронидан баҳри хизматрасонӣ бо Тарофаҳои амалкунандаи Бонк нисбат 

ба кортҳо, ки он аз тарафи кормандони Мизоҷ имзо шудааст, дар ҳолати минбаъд ҷиҳати истифода қарор 

додани кортҳо, пешкаш намояд.  

10.4. Ҳама гуна тағийрот ва илова ба Шартномаи мазкур, ба истиснои ҳолати дар банди 4.2.2. 

Шартномаи мазкур зикр гардида, ба таври хаттӣ иҷро шуда, ба он ҳар ду Тараф имзо мегузорад ва он 

ҷузъи ҷудонашавандаи Шартномаи мазкур маҳсуб мешавад. 

 

 11. Талаботҳои зиддикоррупсионӣ 

11.1. Тарафҳо уҳдадоранд, ки талаботҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мубориза бар зидди 

коррупсияро бе чунну чаро риоя намояд. Тарафҳо огоҳ ҳастанд ва тасдиқ менамоянд, ки барои содир 

намудани кирдорҳои коррупсионӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ, маъмурӣ, гражданӣ ва интизомӣ вуҷуд дорад.      

11.2. Ҳар як тарафи шартномаи мазкур кафолат ва тасдиқ менамояд, ки на худи тараф, на роҳбарият ва 

ё кормандон ва дигар шахсони масъули онҳо бо мақсади бастани шартнома ва амали он, маблағҳои пулӣ, 

коғазҳои қиматнок, ягон намуди имтиёз ва ё дигар намуди молҳои арзишнок пешниҳод/талаб/ваъда 
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надодаанд. Тарафҳо дар давоми амали шартномаи мазкур ва баъд аз он ҳам уҳдадоранд чораҳои 

заруриро барои содир нашудани кирдорҳои коррупсионӣ андешанд.  

11.3. Дар ҳолати аз ҷониби яке аз Тараф вайроншудани талаботи дар боло қайдшуда Тарафи дигар ҳуқуқ 

яктарафа қатъ намудани шартномаро дорад. 

 

12. Муқаррароти хотимавӣ 

12.1. Дигар ҳолатҳо ва шартҳое, ки дар Шартномаи мазкур пешбинӣ нашудаанд, мутобиқи 

қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим карда мешаванд. 

12.2. Ҳангоми тағйир ёфтани суроға ё суроғаи ҳуқуқӣ, нишониҳои бонкӣ, ҳайати ашхоси дар корти 

намунаи имзоҳо дарҷ гардида ва инчунин ягон дигар тағйироте, ки барои иҷроиши шартҳои Шартномаи 

мазкур таъсир мерасонанд, Тарафҳо вазифадоранд, ки ба таври хаттӣ фавран ба ҳамдигар хабар диҳанд. 

Ҳангоми тағийр ёфтани ҳайати ашхоси дар корти намунаи имзоҳо дарҷ гардида, қатъи ваколати ашхоси 

ба ҳуҷҷатҳои партдохтӣ ҳуқуқи имзо дошта бояд ин, ки ба таври ҳуҷҷатӣ тасдиқ карда шавад. 

12.3. Мизоҷ метавонад тавассути рақами телефонии +992 44 6000600 ё рақами кӯтоҳи 808 ба сохтори 

масъули хизматрасони Бонк, ки бо мизоҷон корбарӣ менамояд, муроҷиат намояд. 

12.4. Шартнома дорои замимаҳои зерин аст: 

Замимаи №1: Ариза-дархост 

Замимаи №2: Рӯйхати кормандони Мизоҷ  

Замимаи №3: Ведомости пардохтӣ  

Замимаи №4: Санади муқоисавӣ  

12.5. Аз санаи ба қувваи амал даромадани таҳрири 02-и шартномаи мазкур, таҳрири 01-и 

шартнома, ки қаблан амал мекард аз эътибор соқит дониста мешавад.  

12. Маълумот оиди Бонк: 

Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Бонки Эсхата» (Сарбонк) 

Иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон барои иҷрои амалиётҳои бонкӣ аз 20-уми майи соли 

2010. Муҳлати амали иҷозатнома - бемуҳлат. 

Суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хуҷанд, к. Гагарин 135 

Хадамоти маълумотӣ (Маркази тамос): 808 

Суратҳисоби муросилотӣ: 20402972457071 

РЯМ:5110001371 

РМА: 510004229 

БИК: 350501707 

СВИФТ: EJSATJ22 

 

                          

 

  



   

7 

 

ЗАМИМАИ 1 

Ба Шартнома барои хизматрасонӣ дар доираи  

лоиҳаи музди маош (офертаи оммавӣ) 

 

 

Ба ҶСК “Бонки Эсхата” 

 

 

АРИЗА-ДАРХОСТ 

 

   Аз Шумо хоҳиш менамоем, ки ба ташкилоти мо барои пайвастшавӣ ба хизматрасонии лоиҳаи музди 

маош  дар ҶСК «Бонки Эсхата» иҷозат диҳед.  

Номгӯи ташкилот  

ИНН  

 

   Бо пешкаши Ариза-дархости мазкур тасдиқ менамоям, ки бо шартҳои Шартнома барои хизматрасонӣ 

дар доираи лоиҳаи музди маош дар ҶСК “Бонки Эсхата” (офертаи оммавӣ) ва Тарофаи Бонк шинос ва 

розӣ мебошам.  

 

Почтаи электронӣ барои мукотибот:___________________________________________ 

 

АЗ БОНК 

 

                                             (Ному насаби корманди Бонк, вазифа) 

 

_____________________                                Сана: «____»________20___сол 

           (имзо) 

    ҶМ 

 

  

АЗ МИЗОҶ 

 

                                                 (Вазифа ва ному насаби роҳбари ташкилот) 

_____________________          

     (имзо)                                                          Сана: «____»________20___сол 

           ҶМ 

 

ҚАЙДИ БОНК: 

 

Ариза-дархости мазкур аз ҷониби Бонк қабул карда шуд. 

Маълумот ва ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда тафтишкарда шуд.  

 

Суратҳисоби транзитӣ № __________________________________ кушода шуд.  

 

Почтаи электронӣ барои мукотибот:___________________________________________ 

 



   

8 

 

ЗАМИМАИ №2 

Ба Шартнома барои хизматрасонӣ дар доираи  

лоиҳаи музди маош (офертаи оммавӣ) 

 

Рӯйхати кормандони Мизоҷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОҲБАРИ МИЗОҶ _______________________ 

  ҷ.м. 

САРМУҲОСИБ _______________________ 

 

р/т  

Ному 

насаби 

корманд 

Рузи 

таваллуди 

корманд 

Суроғаи ҷои 

зист 

№ 

телефон 

(+992…...) 

Шиноснома 

(силсила) 

Рақами 

шиноснома 

Санаи дода 

шудаи 

шиноснома 

Аз ҷониби 

ки 

шиноснома 

дода 

шудааст 

РМА (ИНН) 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



   

9 

 

ЗАМИМАИ №3 

Ба Шартнома барои хизматрасонӣ дар доираи  

лоиҳаи музди маош (офертаи оммавӣ) 

 

 

Намунаи ведомости пардохтӣ 

№ Ному насаби корманди 

ташкилот 

Рақами табелӣ ПАН рамзи корти 

бонкӣ 

Рақами суратҳисоби 

корманди ташкилот 

Маблағи маош 

      

      

 

Имзои роҳбар __________________       Ному насаб ____________________ 
 

ҶМ 
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ЗАМИМАИ №4 

Ба Шартнома барои хизматрасонӣ дар доираи  

лоиҳаи музди маош (офертаи оммавӣ) 

 

Санади муқоисавӣ 

оид ба кормандони Мизоҷ  

 

 

РОҲБАРИ МИЗОҶ                       _______________________    

САРМУҲОСИБ   _______________________ 

 

Сардори ША ___________________________ 

ҷ.м.          

 

Шахси масъул ____________________________ 

ҷ.м. 

 

№ Ному насаб ва номи падарӣ Таб.№(агар 

бошад) 

Айни 

замон кор 

карда 

истодааст? 

(ха/не) 

Рақами телефон 

(+992............) 

 

РМА (ИНН)  

      

      

      

      

      

      

      


