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1. Муқаддима 
1.1 Низомнома дар бораи Кумитаҳои Шӯрои нозирони ҶСК «Бонки Эсхата» 

(минбаъд дар матн – Низомнома) мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои 

меъёрӣ-ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон, Оиннома ва ҳуҷҷатҳои дохилии ҶСК «Бонки 

Эсхата» таҳия шуда, ҳуҷҷати асосии танзимкунандаи фаъолияти Кумитаҳои Шӯрои 

нозирони ҶСК «Бонки Эсхата» ва муайянкунандаи масъалаҳои ташаккули ҳайати онҳо, 

салоҳиятҳо ва фаъолияти онҳо ба шумор меравад. 

1.2 Низомномаи мазкур ҳадафҳо, салоҳият ва ӯҳдадориҳои Кумитаҳоро муайян 

карда, тартиби ташаккул, ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои аъзоёни Кумитаҳоро пешбинӣ менамояд. 

1.3 Кумитаҳои Шӯрои нозирон мақомоти доимоамалкунандаи дастаҷамъии 

машваратӣ буда, бо мақсади баррасии пешакии масъалаҳои ба фаъолияти Бонк дахлдошта, 

ки баррасии онҳо ба салоҳияти Шӯрои нозирон вогузошта шудааст, таъсис дода мешаванд 

ва ба ҳамин васила ба иҷроиши самараноки вазифаҳои назоратии Шӯрои нозирон оид ба 

масъалаҳои идоракунии хавфҳо, аудит, идоракунии корпоративӣ, комплаенс ва ҳамчунин 

ба риояи талаботҳои қонунгузорӣ, санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ва 

ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк мусоидат менамояд. 

1.4 Кумитаҳои Шӯрои нозирон мутобиқи Низомномаи мазкур таъсис меёбанд ва амал 

мекунанд, дар фаъолияти худ ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи Бонк ва 

дигар ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк ва қарорҳои Шӯрои нозирон такя мекунанд. 

1.5 Кумитаҳои Шӯрои нозирони Бонк мунтазам (на кам аз 1 маротиба дар як семоҳа) 

дар назди Шӯрои нозирон ҳисобот медиҳанд ва тавсияҳои худро барои маъқул донистани 

(тасдиқ намудани) мақомоти мазкур пешниҳод менамоянд. 

1.6 Масъалаҳое, ки барои баррасии пешакии кумитаҳо пешниҳод мешаванд, тибқи 

санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии БМТ, ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк ва ҳамчунин супориши Раиси ШН 

муайян карда мешаванд. 

1.7 Дар назди Шӯрои нозирони Бонк Кумитаҳои доимоамалкунандаи зерин таъсис 

дода шудаанд: 

1) Кумита оид ба Аудит; 

2) Кумита оид ба комплаенс ва идоракунии хавфҳо; 

3) Кумита оид ба идоракунии корпоративӣ, таъинот ва мукофотонӣ. 

1.8 Ҳангоми зарурат, тибқи қарори Шӯрои нозирони Бонк, дигар Кумитаҳои 

доимоамалкунанда ё муваққатӣ (барои ҳалли масъалаҳои муайян) таъсис дода мешаванд. 

 

2. Истилоҳҳо ва ихтисораҳо 
ҶТ – Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

БМТ – Бонки миллии Тоҷикистон; 

Бонк – ҶСК «Бонки Эсхата»; 

ШН – Шӯрои нозирони ҶСК «Бонки Эсхата»; 

Мониторинг ва назорат – функсияҳои назоратии Кумитаҳо, ки дар асоси баҳодиҳии 

маълумоти пешниҳодшудаи маъмурии Раёсати Бонк ва ё дигар сохторҳои ба ШН тобеи 

Бонк амалӣ мегарданд. 

МКД/МТ/МПСҚО – муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо 

роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии 

силоҳи қатли ом. 

ДАД-Департаменти аудити дохилӣ 

ДКХ-Департаменти комплаенс-хавф 

ДХБ- Департаменти хавфҳои бонкӣ 

ДКК- Департаменти кор бо кормандон 

СБҲМ-Стандарти байналхалқии ҳисоботи молиявӣ 
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3. Тартиби ташкили Кумитаҳо 
3.1. Кумитаҳо тибқи қарори ШН таъсис ва барҳам дода мешаванд; 

3.2. Аъзоёни Кумита бо қарори ШН, бо аксарияти овозҳо аз ҳисоби умумии аъзоёни 

ШН интихоб карда мешаванд, ки дар маҷлис иштирок кардаанд; 

3.3. Мутобиқи қонунгузории ҶТ «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» аъзоён ва раиси 

Кумита оид ба аудит ба мӯҳлати 4 сол интихоб карда мешаванд. 

3.4. Мӯҳлати ваколатҳои аъзоён ва Раисони Кумитаҳои боқимонда бо мӯҳлати 

ваколатҳои онҳо ба сифати аъзои ШН баробар аст; 

3.5.  Ҳайати миқдории Кумитаҳо бо қарори ШН муайян карда мешавад, аммо аз 3 (се) 

нафар кам буда наметавонад; 

3.6.  Раиси Шӯрои нозирон аъзои Кумита буда наметавонад; 

3.7.  Танҳо аъзоёни ШН метавонанд аъзои Кумита бошанд. Ба кори Кумита ба сифати 

коршиносони бе ҳуқуқи овоз шахсоне ҷалб карда мешаванд, ки дорои дониши кофӣ дар 

самти молия, кори бонкӣ, технологияҳои информатсионӣ, ҳуқуқ, идоракунии хавфҳо ва 

назорати дохилӣ бошанд. Ҷалби коршиносон бо риояи қоидаҳои Бонк оиди дастрасӣ ба 

маълумоти хусусияти махфидошта имконпазир аст; 

3.8.  Шахсоне, ки ба ҳайати Кумитаҳо интихоб мешаванд, метавонанд, ба миқдори 

номаҳдуд аз нав интихоб карда шаванд; 

3.9. Бо қарори ШН ваколатҳои ҳамаи аъзоён ё аъзоёни алоҳидаи Кумита метавонанд 

пеш аз мӯҳлат қатъ карда шаванд. Дар ҳолати пеш аз мӯҳлат қатъ гардидани ваколатҳои 

аъзои Кумита (аъзоёни Кумита) ШН қарорро дар бораи интихоби аъзои нави Кумита 

(аъзоёни нави Кумита) ё тасдиқи ҳайати нисбатан хурди миқдории Кумита қабул мекунанд; 

3.10. Ба вазифаи Раиси Кумита оид ба аудит танҳо аъзои мустақили ШН таъин 

гардида метавонад. 

 

4. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои аъзоёни Кумитаҳо 
4.1. Аъзоёни Кумита ҳуқуқ доранд: 

4.1.1. Маълумоти заруриро дар бораи фаъолияти Бонк гиранд, бо ҳуҷҷатҳои Бонк, 

аз ҷумла бо ҳуҷҷатҳои хусусияти махфидошта, ки онҳо барои қабули қарорҳои ба салоҳияти 

Кумита дахлдошта заруранд, шинос шаванд; 

4.1.2. Пешниҳодҳои хаттии худро оид ба таҳияи нақшаи кори Кумита ворид кунанд; 

4.1.3. Даъвати маҷлиси Кумитаро талаб кунанд; 

4.1.4. Тибқи тартиби муқарррарнамудаи Низомнома инъикоси ақидаи махсуси 

худро оид ба масъалаҳои рӯзномаи маҷлис ва қарорҳои қабулшаванда талаб намоянд; 

4.1.5. Тибқи тартиби муқаррарнамудаи Низомномаи мазкур масъалаҳоро ба 

рӯзномаи маҷлиси Кумитаҳо ворид намоянд. 

4.1.6. Бо пайнавиштҳои маҷлисҳои Кумита шинос шаванд ва нусхаҳо ё иқтибосҳоро 

аз онҳо гиранд; 

4.1.7. Дар ҳолати набудани имконияти ҳузури шахсӣ дар маҷлисҳои кумитаҳо, бо 

истифодаи воситаҳои алоқа (конференсияҳо) ширкат варзанд ё ба тариқи хаттӣ ақидаҳоро 

оиди масъалаҳои баррасишаванда пешниҳод намоянд. 

4.1.8. Дар доираи салоҳияти худ ва тартиби муқаррарнамудаи Низомномаи мазкур 

дигар ваколатҳоро, ки ШН муайян кардаааст, амалӣ гардонанд. 

 

4.2 Аъзоёни Кумитаҳо ӯҳдадоранд 

4.2.1 Ӯҳдадориҳои худро ба ҳайси аъзои Кумита, поквиҷдонона ва бошуурона иҷро 

намоянд; 

4.2.2 Баҳри манфиати Бонк ростқавлона ва бо масъулият амал кунанд; 

4.2.3 Барои иҷроиши самараноки ӯҳдадориҳои худ ҳамчун аъзои Кумита, аз ҷумла 

дар масъалаи омодасозӣ ва иштирок дар маҷлисҳо вақти заруриро ҷудо намояд; 
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4.2.4 Дар маҷлисҳои Кумита ширкат варзанд ва дар қабули қарорҳои Кумита тариқи 

овоздиҳӣ аз рӯи масъалаҳои рӯзномаи маҷлис иштирок намоянд; 

4.2.5 Дар ҳолати мавҷудияти бархӯрди манфиатҳо аз рӯи масъалаи 

муҳокимашавандаи рӯзномаи маҷлис ба дигар аъзоёни Кумита хабар диҳанд; 

4.2.6 Талаботҳоро нисбати махфияти маълумот, ки ба фаъолияти онҳо дар Кумита 

вобаста аст, иҷро намоянд, маълумоти гирифтаро оид ба фаъолияти Бонк истифода ва ба 

шахсони дигар интиқол нанамоянд. Дастрасии шахсони сеюм ба чунин маълумот метавонад 

ба Бонк ва обрӯву нуфузи кории он таъсири ҷиддӣ расонад; 

4.2.7 Дар раванди амалисозии ӯҳдадориҳои худ талаботҳоеро, ки бо қонунгузории 

ҷории ҶТ, Оинномаи Бонк, Низомнома дар бораи ШН, Низомномаи мазкур ва дигар 

ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк муқаррар гаштаанд, иҷро намоянд; 

4.2.8 Аъзоёни Кумита бояд дар доираи муқарраротҳои Сиёсат оид ба идоракунии 

бархӯрди манфиатҳо ва Кодекси этикаи корпоративии Бонк фаъолият баранд. Ба 

ӯҳдадориҳои аъзоёни Кумита ошкор кардани ҳамаи намудҳои бархӯрди манфиатҳои аъзои 

Кумита ва умуман бархӯрди манфиатҳои тамоми Кумита дохил мешаванд. Ҳангоми 

бавуҷудоии бархӯрди манфиатҳо, аъзоёни Кумита бояд аз қабули қарорҳо худдорӣ 

намоянд, Кумита дар навбати худ, бояд зарурияти худдории аъзои Кумитаи мазкурро 

муайян намояд. 

 

5. Тартиби амалӣ намудани ваколатҳо аз тарафи Кумитаҳо, Раиси 

Кумита 
5.1 Ҳангоми таъсиси Кумитаҳо (интихоби аъзоёни онҳо) бо қарори ШН, ҳамчунин 

Раиси Кумита бо аксарияти овозҳо аз ҳисоби умумии аъзоёни ШН, ки дар маҷлиси ШН 

иштирок доштанд, интихоб карда мешавад. 

5.2 Раиси Кумита: 

5.2.1 Маҷлисҳои кумитаро даъват мекунад ва дар онҳо раисӣ мекунад; 

5.2.2 Шакли баргузорӣ ва рӯзномаи маҷлиси Кумитаро муайян мекунад; 

5.2.3 Корҳоро оид ба иҷроиши қарорҳои ШН, ки ба салоҳияти Кумита вогузор 

гаштаанд, ҳамоҳанг ва таъмин месозад; 

5.2.4 Бурдани пайнавиштҳои маҷлиси Кумитаро ташкил менамояд ва ба 

пайнавиштҳои маҷлис имзо мегузорад; 

5.2.5 Ӯҳдадориҳоро байни аъзоёни Кумита, ки бо омӯзиши амиқи масъала ва 

омодасозии маводҳо барои баррасии маҷлиси кумита алоқаманданд, тақсим менамояд; 

5.2.6 Мунтазам (на кам аз як маротиба дар се моҳ) ба ШН дар бораи кори 

иҷрошудаи Кумитаи ба ӯ тобеъ ҳисобот медиҳад; 

5.2.7 Дигар вазифаҳои бо Низомномаи мазкур пешбинишударо иҷро менамояд. 

 

5.3 Хадамоти Котиби корпоративӣ 

5.3.1 Вазифаи таъмини ташкилӣ ва иттилоотии кори Кумитаро Хадамоти Котиби 

корпоративӣ  иҷро менамояд; 

5.3.2  Аз тарафи Хадамоти Котиби корпоративӣ баргузории маҷлисҳои Кумитаҳо 

омода ва ҳамоҳанг сохта мешаванд ва инчунин дастгирии лозима ба Кумитаҳо пешкаш 

карда мешавад; 

5.3.3 Хадамоти Котиби корпоративӣ аъзоёни Кумитаро дар бораи гузаронидани 

маҷлисҳо хабардор менамояд, қабл аз маҷлис ба аъзоёни Кумита маводҳоро ирсол 

менамояд; 

5.3.4 Котиби Кумита пайнавишти маҷлиси Кумитаро тартиб медиҳад, ва барои 

мувофиқа ба Раис ва аъзоёни Кумита ирсол менамояд; 

5.3.5 Котиби Кумита иқтибосҳоро аз пайнавиштҳои маҷлисҳои Кумита тасдиқ 

менамояд; 
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5.3.6 Хадамоти Котиби корпоративӣ дастгирии ташкилӣ ва техникиро дар 

масъалаҳои ҳамкории аъзоёни Кумита бо мақомоти идоракунӣ ва шахсони мансабдори 

Бонк таъмин менамояд; 

5.3.7 Хадамоти Котиби корпоративӣ нигоҳдории маводҳо маҷлиси Кумита, 

инчунин нигаҳдории бюллетенҳои овоздиҳӣ ва пайнавиштҳои маҷлиси Кумитаро таъмин 

менамояд; 

5.3.8 Хадамоти Котиби корпоративӣ дигар вазифаҳоро тибқи Низомномаи мазкур, 

қарорҳои ШН, Кумита ва супоришҳои Раиси Кумита иҷро менамояд. 

5.3.9 Хадамоти Котиби корпоративӣ дафтари назоратро аз рӯи вазифаҳои 

гузошташудаи Кумитаҳо мебарад. 

 

6. Маҷлисҳои Кумитаҳо 
6.1 Маҷлисҳои Кумитаҳо аз рӯи зарурат, аммо на кам аз як маротиба дар се моҳ 

гузаронида мешаванд. 

6.2 Маҷлисҳо метавонанд дар шакли рӯ ба рӯ (тариқи ҳузури якҷоя) ё ғоибона (бо 

роҳи овоздиҳии ғоибона) гузаронида шаванд. 

6.3 Маҷлисҳои рӯ ба рӯи Кумитаҳо ҳамчунин метавонанд бо истифодаи 

видеоконференсия ё алоқаи телефонӣ гузаронида шаванд. Иштироки аъзои Кумита дар 

маҷлис бо истифодаи воситаҳои мазкур ба ҳузури шахсӣ баробар карда мешаванд. 

6.4 Қарор дар бораи гузаронидани маҷлиси Кумита ва шакли гузаронидани он аз 

ҷониби Раиси Кумита қабул мешавад. 

6.5 Огоҳинома дар бораи гузаронидани маҷлисҳои Кумита аз ҷониби котиби 

Кумита ба расмият дароварда шуда ба ҳамаи аъзоёни Кумита ва иштирокчиёни даъватшуда 

дар шакли хаттӣ ё электронӣ ирсол карда мешавад; 

6.6 Огоҳинома оиди гузаронидани маҷлис бояд чунин маълумотро доро бошад: 

- шакли гузаронидани маҷлис, 

- сана, вақт ва макони гузаронидани маҷлис (ҷамъбасти натиҷаҳои овоздиҳии 

ғоибона); 

- рӯзномаи маҷлис; 

- маводҳо оид ба масъалаҳои рӯзномаи маҷлис. 

6.7 Огоҳинома дар бораи гузаронидани маҷлисҳои навбатии Кумита бо замимаи 

маводҳои рӯзномаи маҷлис ба ҳар як аъзои Кумита ва иштирокчиёни даъватшуда дар 

мӯҳлати на кам аз 5 (панҷ) рӯз то гузаронидани маҷлис ирсол карда мешаванд; 

6.8 Рӯзномаи маҷлиси Кумита метавонад бо қарори раиси Кумита дар асоси 

пешниҳодҳои аъзоёни Кумита (аз он ҷумла Раиси Кумита), Раиси Раёсати Бонк, Раис ва 

аъзоёни ШН тағйир дода шавад, аммо чунин тағийрот бояд дар мӯҳлати на кам аз 1 (Як) 

рӯзи корӣ то санаи баргузории маҷлис ворид карда шавад. Дар ин ҳолат ба аъзоёни Кумита 

ахборот фиристода мешавад, ки он бояд маълумотро дар бораи тағйиротҳои воридшаванда 

ба рӯзномаи маҷлис, инчунин маводҳоро оид ба масъалаҳои иловашудаи рӯзномаи маҷлис 

дошта бошад; 

6.9 Дар ҳолати имконнопазир будани гузаронидани маҷлис тибқи вақти дар 

огоҳинома пешбинишуда, бо қарори Раиси Кумита маҷлиси Кумита мавқуф гузошта 

мешавад; 

6.10 Маҷлиси Кумита ҳамон вақт салоҳиятнок  (мавҷудияти кворум) ҳисоб 

мешавад, ки агар дар он аз нисф зиёди аъзоёни Кумита ҳузур дошта бошанд. Дар ҳолати 

мавҷуд набудани кворум, маҷлиси Кумита ба рӯзи дигар гузаронида мешавад; 

6.11 Ҳар як аъзои Кумита ҳуқуқи як овозро доро мебошад. Додани ҳуқуқи овози худ 

аз ҷониби як аъзо ба аъзои дигари Кумита имконнопазир аст; 

6.12 Ҳамаи қарорҳо бо аксарияти овозҳо, аз ҳисоби аъзоёни дар маҷлиси Кумита 

иштирокдошта қабул карда мешаванд. Ҳангоми баробарии овозҳо, овози Раиси Кумита 

ҳалкунанда аст. Дар ҳолати муваққатан ҳузур надоштани Раиси Кумита ва иҷро кардани 
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вазифаҳои ӯ аз тарафи аъзои дигари Кумита, овози охирон ҳангоми баробарии овозҳои 

аъзоёни Кумита ҳалкунанда нест; 

6.13 Аъзоёни Кумита ҳуқуқ надоранд, ки аз овоздиҳӣ худдорӣ намоянд, ба истиснои 

ҳолатҳои маъқул донистани аҳдҳо, ки нисбати бастани онҳо манфиатдории аъзоёни Кумита 

мавҷуд аст. Аъзои манфиатдори Кумита дар овоздиҳӣ ширкат намеварзад ва қарор бо 

аксарияти овозҳои аъзоёни Кумита, ки дар бастани чунин аҳд манфиатдор нестанд, қабул 

карда мешаванд. Агар миқдори аъзоёни манфиатдори Кумита аз миқдори кворуми тибқи 

Низомнома пешбинигардида кам бошад, он гоҳ масъала бо риояи қоидаҳои 

пешбининамудаи Низомнома «Дар бораи Шӯрои нозирони ҶСК «Бонки Эсхата» барои 

баррасӣ ба Шӯрои нозирон пешниҳод карда мешавад; 

6.14 Дар рафти қабули қарор, аъзоёни Кумита метавонанд ақидаҳо, пешниҳодҳо ва 

ризоияти худро дар шакли электронӣ баён намоянд; 

6.15 Дар маҷлисҳои Кумитаҳо танҳо масъалаҳои рӯзномаи маҷлис баррасӣ гашта 

метавонанд, ба истиснои ҳолатҳое, ки агар қарор дар бораи ворид намудани иловаҳо ба 

рӯзномаи маҷлис (ё тағйир додани масъалаҳои рӯзномаи маҷлис), бо як овоз аз ҷониби 

ҳамаи аъзоёни дар маҷлиси Кумита иштирокдошта қабул шуда бошад. Қарор дар бораи 

хориҷ кардани масъалаи рӯзномаи маҷлис метавонад аз ҷониби аъзоёни Кумита, дар рафти 

маҷлис қабул карда шавад. Қарори зикршуда бо аксарияти овозҳо аз ҳисоби аъзоёни дар 

маҷлиси Кумита иштирокдошта қабул мешавад; 

6.16 Пайнавиштҳои маҷлисҳои Кумита аз ҷониби котиби Кумита дар мӯҳлати на 

дертар аз 3 рӯзи корӣ, пас аз гузаронидани маҷлис ба расмият дароварда мешаванд, бо 

аъзоёни Кумита мувофиқа карда мешаванд, инчунин аз ҷониби Раис ва Котиби кумита имзо 

карда мешаванд; 

6.17 Тавсияҳои Кумита ба маълумоти ШН тариқи додани ҳисобот оид ба корҳои 

иҷрошудаи Кумита ё пешниҳоди иқтибос аз пайнавишти маҷлиси Кумита дар таркиби 

маводҳои ба маҷлиси ШН интиқолшаванда расонида мешаванд, ки рӯзномаи маҷлиси он 

масъалаи дахлдорро дар бар мегирад. Тавсияҳои Кумита оид ба масъалаҳои рӯзномаи 

маҷлиси ШН, ба матни пайнавишти маҷлиси ШН ҳамроҳ карда мешаванд. 

6.18 Раиси Кумита барои сари вақт ва пурра расонидани тавсияҳои Кумита ба 

маълумоти аъзоёни ШН масъул аст. 

 

7. Кумита оид ба аудити ШН 
7.1 Кумита оид ба аудити ШН мақомоти аввалиндараҷа дар самти амалигардонии 

назорат аз болои низоми назорати дохилӣ дар Бонк буда, мақоми махсусро нисбат ба дигар 

кумитаҳои дар назди ШН амалкунанда дорад; 

7.2 Кумита оид ба Аудит таъмини мукаммалӣ, саҳеҳӣ, эътимоднокии ҳисоботи 

муҳосибӣ ва молиявӣ, инчунин ҳисоботдиҳии маҷмӯии молиявии Бонкро назорат 

менамояд; 

7.3 Кумита оид ба Аудит таъмини фаъолияти низоми низорати дохилии Бонк, ва 

инчунин мустақилияту беғаразии амалигардонии вазифаҳои аудити дохилӣ ва беруниро 

назорат менамояд; 

7.4 Кумита оид ба Аудит нақшаи ҳарсолаи аудит, қоидаҳо ва назорати баҳисобгирии 

муҳосибӣ ва идоракунии хавфҳои Бонкро баррасӣ мекунад ва ба ШН қабули онҳоро тавсия 

менамояд; 

 

7.5 Салоҳиятҳои асосии Кумита оид ба аудит инҳоянд: 

7.5.1 Оид ба масъалаҳои аудити дохилӣ: 

7.5.1.1.  Гузаронидани мониторинг ва таҳлили самаранокии сохтори ташкилии ДАД 

дар доираи низоми умумии идоракунии хавфҳои Бонк, баррасии пешакӣ ва 

пешниҳоди тавсияҳо ба ШН оиди масъалаҳои тасдиқи Низомномаи ДАД, 

кодекси этикаи аудити дохилӣ, дастурамалҳои вазифавии кормандони ДАД 

ва дигар ҳуҷҷатҳои дохилӣ, ки бо танзими фаъолияти ДАД ва таъмини ҷорӣ 
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намудани сиёсати аудити дохилӣ таҳия шудаанд, муайянкунии ҳайати 

миқдории ДАД, таъмини кифоятии захиравии ДАД ҳангоми баррасии 

лоиҳаи буҷети Бонк; 

7.5.1.2. Бурдани назорат ва таъмини мустақилияту беғаразии амалигардонии 

вазифаҳои аудити дохилӣ; 

7.5.1.3. Баррасии пешакӣ ва ба тасдиқи ШН пешниҳод намудани тавсия оид ба 

нақшаи харсолаи ба хавф нигаронидашудаи аудити дохилӣ, буҷети ДАД, 

таҳлили натиҷаҳои санҷишҳои амаликунандаи ДАД, ҳамчунин пешниҳоди 

тавсияҳо нисбати вазифаҳои аудити дохилӣ, таъмини ҳамкорӣ ва 

ҳамоҳангсозии фаъолияти Департаменти аудити дохилӣ оид ба масъалаҳои 

аудити дохилӣ ва беруна бо Раёсати Бонк; 

7.5.1.4. Пешниҳоди тавсия ба ШН нисбати таъин ва озод кардани сардор 

(Сараудитор) ва дигар кормандони ДАД, баррасии андозаи мувофиқи музди 

маош ва дигар шаклҳои подошдиҳӣ, тахассус ва самаранокии кори 

кормандони ДАД, омодасозии тавсияҳои ШН оид ба масъалаҳои мазкур. 

Рафти интихоб, инчунин баҳодиҳии кормандон ва Сардори ДАД 

(Сараудитор) бо ҳамроҳии Кумита оид ба идоракунии корпоративӣ, таъинот 

ва мукофотонӣ, мутобиқи қоидаҳои дохилибонкӣ гузаронида мешавад; 

7.5.1.5. Баррасии пешакӣ ва ба маълумоти ШН пешниҳод намудани ҳисоботҳои 

ДАД, ки онҳо дар шакли умумӣ натиҷаҳои кор ва шарҳу эзоҳҳои муҳими 

аудиториро инъикос менамоянд; 

7.5.1.6. Назорат аз болои Раёсати Бонк бобати бартараф намудани саривақтии 

камбудиҳо дар низоми назорати дохилӣ, ва ҳамчунин, дигар норасоиҳо, ки 

аз ҷониби аудиторон ва воҳидҳои сохтории назораткунанда ошкор 

гардидаанд; 

7.5.1.7. Ташаббуси гузаронидани санҷишҳои ғайринақшавии ДАД, ва дар ҳолатҳои 

зарурӣ, гузаронидани санҷиши (баҳодиҳии) мустақил оид ба масъалаҳои 

аҳамиятдошта; 

7.5.1.8. Таъмини ҷоринамоии тартиб, стандартҳо ва принсипҳои аудити дохилӣ дар 

ташкилотҳои фаръии Бонк, ки ба стандартҳо ва принсипҳои аудити дохилии 

Бонк асос ёфтаанд; 

7.5.1.9.  Баррасии ҳисоботҳои ДАД дар бораи баҳодиҳии аудитории фаъолияти 

ташкилотҳои фаръӣ на кам яз як маротиба дар як сол; 

7.5.1.10. Баррасии пешакӣ ва пешниҳоди тавсияҳо ба ШН барои тасдиқи ҳисобот дар 

бораи баҳодиҳии берунаи самаранокии низоми аудити дохилӣ дар ҳар 

панҷсола; 

7.5.1.11. Дар асоси ҳисоботҳои ДАД гузаронидани баҳодиҳии Раёсати Бонк дар 

хусуси иҷро намудани талаботҳои ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк, ки аз ҷониби 

ШН тасдиқ гардидаанд. 

 

7.5.2. Оид ба масъалаҳои аудити беруна: 

7.5.2.1. Баҳодиҳии мустақилияти ташкилоти аудиторӣ ва мавҷуд набудани бархӯрди 

манфиатҳо, баҳодиҳии дараҷаҳои интихоби ташкилоти аудиторӣ, 

баҳодиҳии номзадон ба ташкилоти аудиторӣ, омодакунии тавсияҳои ШН 

оид ба интихоб, азнавинтихобкунӣ ва қатъи хизматрасониҳои аудитори ва 

ҳамчунин баҳодиҳӣ ва таҳлили шартҳои шартномаи басташаванда бо 

аудитори беруна; 

7.5.2.2. Ҳамоҳангсозӣ ва назорати раванди аудити ҳарсолаи ҳатмии ҳисоботдиҳии 

молиявии Бонк, аз ҷумла тавассути амалҳои зерин: 

 таъмини ташкили корҳо оид ба омодагии Бонк барои гузаштани ҷараёни 

аудити ҳатмии ҳисоботдиҳии молиявӣ тибқи СБҲМ; 
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  бо аудитори беруна муҳокима намудани масъалаҳои дар рафти 

гузаронидани аудити берунаи ҳатмӣ ба амал оянда (махсусан, оид ба ҳама 

гуна камбудиҳои дар низоми назорати дохилӣ ошкоршуда, ки бо ҳисоботи 

молиявӣ алоқаманданд), ва ҳамчунин гузаронидани баҳодиҳии тамоми 

раванди аудити беруна; 

  муҳокимаи арзҳои хаттии аудитори беруна; 

7.5.2.3 Баррасии ҳисоботи аудитори беруна нисбати ҳисоботи молиявии Бонк ва 

хабардор кардани Шӯрои нозирон оид ба ҳамаи камбудиҳои ошкоргардида 

қабл аз тасдиқ гардидани ҳисоботи молиявӣ аз тарафи мақомоти мазкур; 

7.5.2.4 Мониторинг ва баррасии ҳисоботҳои Раёсати Бонк дар бораи амалисозии 

тавсияҳои аудитори беруна, аз он ҷумла тавсияҳои ишорашудаи он дар 

Мактуб ба роҳбарият; 

7.5.2.5 Омодакунии тавсияҳо оид ба андешидани чораҳо барои бартарафкунии 

фаврии камбудиҳо дар низоми назорати дохилӣ ва вайронкунии талаботи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк, инчунин 

дигар норасоиҳое, ки аз ҷониби мақомотҳои танзимкундаи фаъолияти Бонк, 

ширкати аудитории беруна ва Департаменти аудити дохилӣ ошкор 

гардидаанд; 

  

7.5.3. Оид ба масъалаҳои ҳисоботдиҳии молиявӣ: 

7.5.3.1. Мониторинг ва назорати таъмини мукаммалӣ, саҳеҳият, эътимоднокӣ ва 

саривақтӣ будани ҳисоботи муҳосибӣ ва молиявӣ, инчунин ҳисоботи 

маҷмӯии молиявии Бонк; 

7.5.3.2. Баррасии масъалаҳои муҳим дар самти баҳисобгирии муҳосибӣ ва 

ҳисоботдиҳӣ; 

7.5.3.3. Баррасӣ ва таҳлили ҳисоботдиҳии солонаи молиявӣ, аз ҷумла ҳисобот тибқи 

СБҲМ, бо назардошти мукаммалии он, асоснокӣ, мувофиқ будани 

принсипҳои истифодашудаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботдиҳии 

молиявӣ, нишондиҳандаҳои муҳими баҳодиҳӣ дар ҳисоботдиҳии молиявӣ, 

ислоҳотҳои муҳими ҳисоботдиҳӣ; 

7.5.3.4. Омӯзиши дигар қисмҳои ҳисоботдиҳии солона ва номутобиқати меъёрии 

вобаста ба он, баррасии саҳеҳият ва пуррагии маълумоти дар онҳо 

инъикосгардида қабл аз нашри ҳисоботи мазкур; 

7.5.3.5. Баррасии Ҳисобот дар бораи натиҷаҳои молиявии фаъолияти Бонк, ки 

минбаъд ба БМТ пешниҳод мегардад; 

7.5.3.6. Назорати таҳия ва амалӣ намудани барнома аз ҷониби Бонк оид ба бозомӯзии 

кормандони Департаменти молиявӣ дар самти ҳисоботдиҳии молиявӣ тибқи 

СБҲМ; 

 

7.6. Дигар ӯҳдадориҳои Кумита оид ба Аудит 

7.6.1.  Ҳар семоҳа пешнишод намудани ҳисобот ба Шӯрои нозирон дар бораи кори Кумита 

оид ба Аудит, ва ҳамчунин дар дораи салоҳияти худ, пешниҳоди тавсияҳо оид ба 

ҳамаи намуди масъалаҳое, ки аз ҷониби Шӯрои нозирон ба Кумита оид ба аудит 

вогузошта шудаанд; 

7.6.2. Вобаста ба зарурият ташаббус ва назорати тафтишотҳои махсус вобаста ба 

масъалаҳои аудити дохилӣ ва берунӣ, баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботдиҳии 

молиявӣ; 

7.6.3. Баҳодиҳии мунтазами самаранокии фаъолияти худ ва самарнокии фаъолияти аъзоёни 

алоҳидаи Кумита оид ба Аудит; 

7.6.4. На кам аз як маротиба дар як сол пешниҳоди ҳисобот дар бораи фаъолияти худ ба 

Маҷлиси умумии саҳмдорон; 
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7.6.5. Баррасии амалиётҳо ва аҳдҳои Бонк дар асоси нақшаҳои қабулнамудаи Кумита оид 

ба Аудит тибқи дархости ШН, дархости саҳмдорони (иштирокчиёни) Бонк, ки дорои 

зиёда аз 10% саҳмияҳои овоздиҳанда ҳастанд, ё тибқи талаботи муқаррарнамудаи 

оинномаи Бонк; 

7.6.6. Мониторинги самаранокии тартибот, ки тавассусти онҳо кормандон метавонанд ба 

таври махфӣ дар бораи қоидавайронкуниҳое, ки ба фаъолияти Бонк дахл доранд, 

хабар диҳанд ва самаранокии онҳоро баҳо диҳанд; 

7.6.7. Мониторинг ва назорати мутобиқати фаъолияти Бонк ба қонунҳо ва дигар санадҳои 

меъёрӣ-ҳуқуқӣ, пешниҳоди маълумот ба ШН; 

 

7.7. Аз ҷониби Кумита оид ба Аудит ҳуҷҷатҳои дохилии зерин баррасӣ ва ба тасдиқи ШН 

тавсия (вале бо онҳо маҳдуд намешавад): 

 Лоиҳаи сиёсати баҳисобгирӣ; 

 Лоиҳаи сиёсати аудити дохилӣ; 

 Лоиҳаи сиёсати ҷалби аудити беруна; 

 Лоиҳаи сиёсат (ҳуҷҷати дохилӣ), ки он қоидаҳоро дар бораи хабардиҳии махфии 

кормандон оиди қоидавайронкуниҳои бо фаъолияти Бонк алоқаманд муайян 

менамояд; 

7.8. Гузаронидани мониторинг ва назорат  аз ҷониби Бонк ва кормандони он риоя гардидани 

сиёсат ва дигар ҳуҷҷатҳои дар банди 7.7. Низомномаи мазкур пешбинигардида. 

 

8. Кумита оид ба комплаенс ва идоракунии хавфҳо 
8.1.Фаъолияти Кумита оид ба комплаенс ва идоракунии хавфҳо ба таъмини эътимоднокӣ ва 

самаранокии идоракунии комплаенс  – хавфҳо ва такмили назорати дохилӣ бо мақсади 

муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонӣ) даромадҳое, ки бо роҳи ҷиноят ба даст оварда 

шудаанд, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом, ва 

ҳамчунин баррасии пешакӣ ва омодакунии тавсияҳо ба ШН барои қабули қарорҳо оид ба 

масъалаҳои салоҳияти ШН дар самти хавфҳои бонкӣ ва мусоидат ба фароҳам овардани 

шароит барои идоракунии дурусти хавфҳо, назорати эътимоднокӣ ва самаранокии 

фаъолияти низоми идоракунии хавфҳо равона шудааст. 

8.2.Ваколатҳо ва салоҳиятҳои Кумита оид ба масъалаҳои комплаенс: 

8.2.1. Таҳлили ҳисоботҳои аудиторони берунӣ ва дохилӣ дар бораи ҳолати низомҳои 

идоракунии комплаенс-хафвҳо ва МҚД/МТ/МПСҚО; 

8.2.2. Назорати иҷроиши тавсияҳои аудиторони беруна ва дохилаи Бонк нисбати низоми 

идоракунии комплаенс-хавфҳо ва МҚД/МТ/МПСҚО; 

8.2.3. Баҳодиҳии натиҷаҳо ва сифати иҷроиши чорабиниҳои таҳиянамудаи Бонк (чораҳои 

ислоҳотӣ) оид ба такмили низомҳои идоракунии комплаенс-хафвҳо ва 

МҚД/МТ/МПСҚО, назорати дохилӣ ва идоракунии хавфҳо; 

8.2.4. Баррасии ҳисоботи ба Кумита пешниҳодшаванда оид ба самаранокии низоми 

идоракунии комплаенс хавфҳо ва МҚД/МТ/МПСҚО-и Бонк; 

8.2.5. Мониторинг ва баҳодиҳии самаранокии аз тарафи Раёсати Бонк иҷро гардидани 

сиёсати идоракунии комплаенс-хавф ва сиёсати назорати дохилӣ; 

8.2.6. Баррасии пешакӣ ва ба ШН барои тасдиқ пешниҳод намудани лоиҳаи комплаенс-

барномаи (нақшаи) солона; 

8.2.7. Баррасии пешакии лоиҳаи ҳуҷҷати дохилӣ оиди равиш ва тартиби муайян намудани 

қоидавайронкуниҳои ҷиддӣ (ҳодиса, аҳдҳо), ки онҳо боиси ба амал омадани хавфи 

комплаенс-хавф шуда метавонанд; 

8.2.8. Пешниҳоди тавсияҳо ба ШН нисбати ба вазифа таъин ва озод кардани Сардори 

Департаменти комплаенс-хавф, корманди масъул оид ба МҚД/МТ/МПСҚО ва дигар 

кормандони ДКХ, омодасозии тавсияҳо вобаста ба подошпулии Сардори 

Департаменти комплаенс-хавф (Сарнозири комплаенс) ва инчунин дигар 
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кормандони ДКХ, омодасозии тавсияҳо ба ШН нисбати тахассус ва самаранокии 

кори кормандони ДКХ. Раванди интихоби Сардори Департаменти комплаенс-хавф 

ва корманди масъул оид ба МҚД/МТ/МПСҚО мутобиқи қоидаҳои дохилии Бонк ва 

бо ҷалби Сардори Департаменти кор бо кормандон гузаронида мешавад; 

8.2.9. Баррасии пешакӣ ва пешниҳоди тавсияҳо ба ШН, барои тасдиқи нишондиҳандаҳои 

асосии фаъолияти (KPI) Сардор (Сарнозири комплаенс) ва дигар кормандони ДКХ; 

8.2.10. Дар мувофиқа бо Кумита оид ба идоракунии корпоративӣ, таъинот ва мукофотонии  

назди ШН баррасии масъалаҳо оид ба ҳалли бархӯрди манфиатҳо; 

8.2.11. Баррасии ҳисоботи ба Кумита пешниҳодшаванда оид ба самаранокии низоми 

идоракунӣ, ки ба Бонк тариқи шикоятҳо аз мизоҷон ворид мегарданд, гузаронидани 

мониторинги раванди мазкур; 

8.2.12. Назорати гузаронидани тафтишоти махсус оид ба масъалаҳои ҳолатҳои 

имконпазири қаллобӣ, истифодаи ғайримақсадноки маълумоти инсайдерӣ ё дигар 

маълумоти махфӣ; 

8.2.13. На кам аз як маротиба дар як сол дар бораи фаъолияти худ пешниҳод кардани 

ҳисобот ба Маҷлиси умумии саҳмдорон; 

8.2.14. Аз ҷониби Кумита оид ба комплаенс ва идоракунии хавфҳо ҳуҷҷатҳои дохилии 

зерин (вале бо онҳо маҳдуд намешавад), ки ба масъалаҳои идоракунии комплаенс-

хавфҳо ва МҚД/МТ/МПСҚО дахл доранд баррасӣ ва барои тасдиқ тавсия мешаванд: 

  Лоиҳаи Сиёсат оид ба идоракунии бархӯрди манфиатҳо дар Бонк; 

  Лоиҳаи Сиёсат оид ба идоракунии комплаенс-хавфҳо; 

  Лоиҳаи Сиёсати назорати дохилӣ; 

  Лоиҳаи Сиёсат оид ба МҚД/МТ/МПСҚО ва дигар ҳуҷҷатҳо (қоидаҳо, 

тартибот) дар самти МҚД/МТ/МПСҚО; 

  Лоиҳаи ҳуҷҷатҳо, ки кори Бонкро дар ошкорнамоӣ ва корбарии минбаъда бо 

амалиётҳои шубҳанок танзим менамоянд; 

  Лоиҳаи сиёсат оид ба муқовимат ба коррупсия дар Бонк; 

  Лоиҳаи сиёсат оид ба мониторинги амалиётҳо бо шахсони алоқаманди Бонк ва 

дигар ҳуҷҷатҳои (қоидаҳо, тартибҳо) танзимкунандаи муносибатҳои Бонк бо 

шахсони алоқаманд; 

  Лоиҳаи ҳуҷҷат оид ба муайян ва хизматрасонӣ ба шахсони бонуфузи сиёсӣ;  

  Лоиҳаи ҳуҷҷат оид ба баррасии арзу шикоятҳои мизоҷони Бонк; 

  Лоиҳаи сиёсат оид ба ошкорнамоии маълумот дар бораи Бонк; 

8.2.15. Гузаронидани мониторинг ва назорати  аз ҷониби Бонк ва кормандони он риоя 

гардидани ҳуҷҷатҳои дохилии дар банди 8.2.14 Низомномаи мазкур 

пешбинигардида. 

 

8.3. Ваколатҳо ва салоҳияти Кумита оид ба масъалаҳои идоракунии хавфҳо: 
8.3.1. Таҳлили ҳисоботҳои аудиторони берунӣ ва дохилӣ дар бораи ҳолати Бонк оид ба 

масъалаҳои низоми идоракунии хавфҳо; 

8.3.2. Назорати иҷроиши тавсияҳои аудиторони беруна ва дохилаи Бонк нисбати низомҳои 

идоракунии хавфҳо; 

8.3.3. Баҳодиҳии самаранокӣ, ва ҳамчунин таҳияи пешниҳодҳо оид ба масъалаҳои 

идоракунии хавфҳои Бонк; 

8.3.4. Таҳияи тартиб ва принсипҳои идоракунии хавфҳо дар ташкилотҳои фаръии Бонк, ки 

ба стандартҳо ва принсипҳои идоракунии хавфҳои Бонк асос ёфтаанд; 

8.3.5. Таъмини ҷорӣ намудани тартибот ва принсипҳои идоракунии хавфҳо дар 

ташкилотҳои фаръии Бонк, баррасии ҳисоботҳои ДХБ дар бораи идоракунии хавфҳо 

дар ташкилотҳои фаръӣ на кам аз як маротиба дар як сол; 

8.3.6. Баҳодиҳии натиҷаҳо ва сифати иҷроиши чорабиниҳои (чораҳои ислоҳотӣ) 

таҳиякардаи Бонк оид ба такмили низоми идоракунии хавфҳо; 



                                                                                                             Н-109:2022 

11 
 

8.3.7. Мониторинг ва назорати самаранокии тартибот ва қоидаҳо, ки ошкорнамоии 

самаранок, муайянкунии андоза ва мониторингу назорати хавфҳои Бонкро бо 

мақсади таъмини кифоятии сармояи худ, барои рӯйпӯш намудани он бо 

назардошти амалиётҳои дохили гурӯҳ таъмин менамоянд; 

8.3.8. Мониторинг ва назорати самаранокии тартибот ва қоидаҳо, ки андозагирии 

самаранок, мониторинг ва назорати дараҷаи кифоятии сармояи Бонкро бо 

назардошти амалиётҳои дохили гурӯҳ таъмин менамоянд; 

8.3.9. Мониторинг ва назорати самаранокии тартибот ва қоидаҳо, ки фаъолияти 

бефосилаи Бонкро таъмин менамоянд; 

8.3.10. Мониторинги самаранокии функсия оид ба идоракунии хавфҳо, аз ҷумла 

тавассусти баҳодиҳии он, ки асосҳо (сиёсатҳо) ва сохторҳои ташкилӣ (нақшаҳо, 

захираҳо, равандҳо) барои низоми дурусти идоракунии хавфҳо ва таъмини 

дараҷаи қаноатбахши низом дар самти идоракунии хавфҳо кифояанд; 

8.3.11. Баррасии пешакӣ ва ба тасдиқи ШН тавсия намудани ҳудудҳо, 

нишондиҳандаҳои пазириши хавф, ва ҳамчунин дигар нишондиҳандаҳо ва 

маҳдудиятҳо, ки онҳо аз тарафи ШН тасдиқ мешаванд, баррасии пешакии 

лоиҳаи методикаи муайянкунӣ ва баҳисобгирии пазириши хавфи Бонк, баррасии 

пешакии натиҷаҳои баҳисобгирии пазириши хавфи Бонк ва муқоисаи он бо 

дараҷаи кунунии хавфҳои Бонк; 

8.3.12. Баррасии ҳисоботи ба Кумита пешниҳодшаванда оид ба самаранокии низоми 

идоракунии хавфҳои Бонк; 

8.3.13. Баррасии ҳисоботҳо ва таҳлили ҳолати сифати сандуқи қарзии Бонк; 

8.3.14. Мониторингу назорати самаранокии раванди қарздиҳӣ ва тартибҳо, ки ба 

самаранокии ошкоркунӣ, андозагирӣ, мониторинг ва назорат аз болои хавфи 

қарзии Бонк бо мақсади таъмини кифоятии сармояи танзимшаванда барои 

рӯйпӯш кардани он мусоидат мекунанд; 

8.3.15. Баррасии пешакӣ, таҳлил ва баҳодиҳии асоснокии аз тарафи Бонк додани 

қарзҳое, ки маблағашон аз  5% сармояи танзимшавандаи Бонк зиёд аст; 

8.3.16. Баррасии пешакӣ ва барои тасдиқи ШН тавсия намудани: 

 Лоиҳаи сиёсати қарзии Бонк; 

 Лоиҳаи сиёсати идоракунии хавфи пардохтпазирӣ; 

 Лоиҳаи сиёсати идоракунии хавфӣ амалиётӣ; 

 Лоиҳаи сиёсати идоракунии хавфҳои технологияҳои иттилоотӣ; 

 Лоиҳаи сиёсати идоракунии хавфҳои амнияти иттилоотӣ; 

 Лоиҳаи сиёсати идоракунии фаъолияти бефосилагии Бонк; 

 Лоиҳаи сиёсати идоракунии даромаднокӣ; 

 Лоиҳаи сиёсат оид ба идоракунии хавфҳои бозорӣ; 

 Лоиҳаи сиёсати идоракунии сармоя; 

 Лоиҳаи сиёсат дар самти идоракунии хавфҳо; 

 Лоиҳаи сиёсати сармоягузорӣ; 

8.3.17. Гузаронидани мониторинг ва назорати аз тарафи Бонк ва кормандони он риоя 

шудани сиёсатҳои дар б.8.3.16 пешбинишуда; 

8.3.18. Баррасии пешакии лоиҳаи стратегияи Бонк, аз он ҷумла стратегияи пазириши 

хавф, мониторинги иҷроиши стратегия, гузаронидани мониторинг ва баҳодиҳии 

мутобиқати стратегияи Бонк ба профили хавфҳо ва иқтидори молиявиву бозорӣ 

ва ҳамчунин мутобиқат бо қонунгузории ҶТ; 

8.3.19. Баррасии пешакии Ҳисоботи Раёсат дар бораи амалишавии стратегияи Бонк, ки 

он ҷавоб ба масъалаҳои зеринро дар бар мегирад (вале бо онҳо маҳдуд 

намешавад): 
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 оид ба ноил шудани Бонк ба мақсадҳое, ки дар раванди банақшагирӣ гузошта 

шудаанд бо қайд намудани монеаҳо, дар ҳолати мавҷуд будани онҳо, ки 

барои ноил шудан ба онҳо монеъ гардиданд; 

 оид ба даромаднокии Бонк дар қисмати муқаррар намудани он, ки оё 

даромаднокии Бонк натиҷаи татбиқи стратегия аст ё натиҷаи амалиётҳои 

Бонк мебошад, ки даромадҳои кӯтоҳмуддатро зиёд намуда, дар марҳилаи 

дарозмуддат боиси пайдоиши хавф мешаванд; 

 мувофиқати натиҷаҳои фаъолият, ки ба татбиқи стратегияи Бонк равона карда 

шудаанд, бо сатҳи ҷоизи хавфҳо, профили хавфҳо, иқтидори молиявӣ ва 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 воқеияти стратегияи Бонк бо назардошти профили хавфҳо, иқтидори молиявӣ 

ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

8.3.20. Баррасии пешакӣ ва пешниҳоди тавсияҳо ба ШН барои тасдиқи лоиҳаи 

низомномаи ДХБ, аз ҷумла муайянкунии ҳайати миқдории департаменти 

мазкур, таъмини кифоятии захиравии ДХБ ҳангоми баррасии буҷети Бонк, 

омодасозии тавсияҳо оид ба таъин кардани (аз нав таъин ва аз вазифа озод 

кардани) Сардори ДХБ. Баррасии андозаи мувофиқи подошпулӣ, тахассус ва 

самаранокии кори Сардори ДХБ; 

8.3.21. На кам аз як маротиба дар як сол пешниҳоди ҳисобот дар бораи фаъолияти худ 

ба Маҷлиси умумии саҳмдорон: 

8.3.22. Назорати хавфҳои ошкоргардидаи бонкӣ аз рӯи натиҷаи санҷиши (мавзӯи ва 

ҳамаыониба) аз тарафи БМТ ва аудити беруна гузаронидашуда; 

8.3.23. Назорати иҷроиши супоришҳо ва талаботҳои санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии БМТ  

оид ба масъалаҳои идоракунии хавфҳои бонкӣ; 

 

 

9. Кумита оид ба идоракунии корпоративӣ, таъинот ва мукофотонии 

назди ШН 
 Кумита оид ба идоракунии корпоративӣ, таъинот ва мукофотонӣ ваколатҳои 

зеринро дорад: 

9.1. Мусоидат ба Шӯрои нозирон барои ҷалби мутахассисон ба идоракунии Бонк ва 

ҳавасманднамоии зарурӣ барои кори бомуввафақи онҳо.  

9.2. Таҳлил ва баҳодиҳии таҷрибаи амалкунандаи идоракунии корпоративӣ ва таҳияи 

нақшаҳои рушди функсияи мазкур, ки ба тачрибаи пешкадам асос ёфтааст, ва ҳамчунин 

санҷиши мунтазами амалишавии нақшаи мазкур; 

9.3. Пешгирӣ ва ҳалли низоъҳои корпоративӣ, этикӣ ва бархӯрди манфиатҳо, ҳамчунин 

баҳодиҳии хавфҳои рух додани низоъҳои корпоративӣ ва тасдиқи нақша-чорабиниҳо 

оид ба кам кардани чунин хавфҳо; 

9.4. Таъмини мавҷудияти шахси мансабдор (Котиби корпоративӣ) дар Бонк, ки барои амалӣ 

намудани сиёсати мувофиқи идоракунии корпоративӣ дар Бонк ва ҷорӣ намудани 

таҷрибаи зарурӣ дар самти мазкур масъул аст, пешниҳоди тавсияҳо ба ШН оид ба 

масъалаҳои таъсиси Хадамоти Котиби корпоративӣ, тасдиқи низомномаи Хадамот ва 

дастурамалҳои вазифавии кормандони сохтори мазкур; 

9.5. Таҳияи тавсияҳо оид ба омодагии зарурӣ ва ташкили Маҷлиси умумии саҳмдорон, ки 

дар ҳамкории зич бо Котиби корпоративӣ амалӣ мегардад; 

9.6. Таъмини инъикоси дурусти ҳуқуқи саҳмдорон дар Оиннома ва Низомномаҳои Бонк, 

бурдани назорат аз болои иҷроиши онҳо; 

9.7. Гузаронидани баҳодиҳии ҳарсолаи кори ШН аз ҷониби худи ШН (худбаҳогузорӣ) ё бо 

ҷалби мутахассисони беруна аз нуқтаи назари тахассусмандии касбӣ, мустақилият ва 

иштироки аъзоёни он дар кори ШН, муайян кардани самтҳои афзалиятноки 

қавигардонии ҳайати кадрии ШН, пешниҳоди тавсияҳо оид ба такмили кори ШН дар 
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асоси натиҷаҳои (худ) баҳодиҳӣ ва хулосаҳо, таҳлили мунтазами мутобиқати аъзоёни 

мустақили ШН ба дараҷаҳои мустақилият ва таъмини ошкорнамоии фаврии маълумот 

дар бораи ҳолатҳое, ки ҳангоми маълум гардидани онҳо аъзои ШН мустақилияти худро 

гум мекунад; 

9.8.Гузаронидани баҳодиҳии ҳарсолаи кори кумитаҳои ШН аз нигоҳи самаранокии кори 

онҳо, ва ҳамчунин саҳми шахсии ҳар як аъзо ба кори ШН ва кумитаҳои он, таҳияи 

тавсияҳои ШН нисбати такмили ҷараёни кори ШН ва кумитаҳои он, аз ҷумла 

муайяннамоии самтҳои афзалиятноки қавигардонии ҳайати кадрии ШН; 

9.9.Баррасӣ ва пешниҳоди тавсияҳо ба талаботҳои тахассусӣ барои номзадон ба ҳайати ШН, 

Раёсат, кормандони Бонк, ки таъин кардани онҳо ба салоҳияти ШН тааллуқ дорад, 

муайян кардани дараҷаҳои интихоби номзадон ба вазифаву мансабҳои зикршуда; 

9.10. Гузаронидани баҳодиҳии пешакии номзадон ба вазифаҳои Раиси Раёсат ва аъзоёни 

Раёсат; 

9.11. Ташаккули барномаи такмили ихтисос ва бозомӯзӣ барои аъзоёни ШН, ки он 

талаботҳои инфиродии ҳар як аъзои он ва назорати амалишавии барномаи мазкурро 

дар таҷриба ба назар мегирад; 

9.12. Таҳияи меъёрҳо ва низоми баҳодиҳии кор,  инчунин гузаронидани баҳодиҳии 

мунтазами кори Раиси Раёсат, аъзоёни Раёсат ва роҳбарони воҳидҳои сохтории Бонк, 

ки ба ШН ҳисоботдиҳандаанд; 

9.13. Гузаронидани баҳодиҳӣ ва мониторинги мутобиқати сиёсати кадрии Бонк ба 

стратегия, сохтори ташкилӣ, профили хавфҳои Бонк, натиҷаҳои бадастоварда ва 

ҳамчунин мутобиқати он ба талаботҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

9.14. Баррасии лоиҳаи сохтори ташкилӣ дар бобати тақсимоти мушаххаси ӯҳдадориҳо ва 

истиснои бархӯрди манфиатҳо. Бурдани мониторинги мутобиқати сохтори ташкилӣ, 

ба ҳолати ҷории иқтисодӣ ва бозорӣ, дараҷаи хавфҳо ва имконияти молиявии Бонк; 

9.15. Гузаронидани баҳодиҳӣ ва пешакӣ маъқул донистани номзадҳо-аъзоёни мустақил ба 

ҳайати ШН, омодакунии тавсияҳо ба ШН ва Маҷлиси умумии саҳмдорон; 

9.16. Ворид намудани пешниҳодҳо оид ба андозаи подошпулии аъзоёни мустақили ШН, 

аъзоёни Раёсат, кормандони Бонк, ки таъини онҳо ба салоҳияти ШН тааллуқ дорад; 

9.17. Пешакӣ маъқул донистани нишондиҳандаҳои асосии корпоративии фаъолияти Бонк 

(KPI) барои Раиси Раёсат, аъзоёни Раёсат ва кормандони Бонк, ки таъин гардидани 

онҳо ба салоҳияти ШН тааллуқ дорад ва ба мақомоти мазкур ҳисоботдиҳандаанд; 

9.18. Таҳияи барномаи воридкуни ба вазифа барои аъзоёни навинтихобгардидаи ШН, ки ба 

шиносоии аъзоён бо дороиҳои асосии Бонк, миссия ва стратегияи он, низоми 

идоракунии корпоративӣ, таҷрибаи кории дар Бонк қабулгардида, сохтори ташкилии 

Бонк,  ва ҳамчунин тартиби кори ШН равона гардидааст, бурдани назорат аз болои 

амалишавии барномаи мазкур; 

9.19. На кам аз як маротиба дар як сол баррасӣ намудани Ҳисобот ва пешниҳоди тавсияҳо 

ба ШН оид ба ӯҳдадориҳои функсионалии кормандони роҳбарикунандаи Бонк; 

9.20. Ҳар семоҳа баррасӣ намудани Ҳисоботи Раёсат ва пешниҳоди тавсияҳо ба ШН оиди 

иҷроиши сиёсати кадрӣ; 

9.21. Тибқи супориши ШН, иҷро намудани дигар вазифаҳое, ки ба салоҳияти Кумита 

тааллуқ доранд; 

9.22. На кам аз як маротиба дар як сол дар бораи фаъолияти худ пешниҳод кардани ҳисобот 

ба Маҷлиси умумии саҳмдорон; 

9.23. Аз ҷониби Кумита оид ба идоракунии корпоративӣ, таъинот ва мукофотонӣ ҳуҷҷатҳои 

дохилии зерин баррасӣ ва барои тасдиқи ШН ва/ё Маҷлиси умумии саҳмдорон 

(вобаста ба салоҳият) тавсияҳо пешниҳод мешаванд (вале бо онҳо маҳдуд 

намешаванд): 

 Лоиҳаи Кодекси идоракунии корпоративии Бонк; 

 Лоиҳаи Оинномаи Бонк; 

 Лоиҳаи Низомнома дар бораи Шӯрои нозирон; 



                                                                                                             Н-109:2022 

14 
 

 Лоиҳаи Низомнома дар бораи Котиби корпоративӣ (ё Хадамоти Котиби 

корпоративӣ) 

 Лоиҳаи Кодекси этикаи Бонк; 

 Лоиҳаи сиёсати кадрӣ; 

 Лоиҳаи сиёсат оиди суди саҳмияҳо; 

 Лоиҳаи низомнома (ё сиёсат) оиди подошпулӣ ва ҷуброни хароҷотҳои аъзоёни 

ШН-и Бонк; 

 Лоиҳаи низомнома (ё сиёсат) оиди подошпулӣ ва ҷуброни хароҷотҳои 

кормандони роҳбарикунандаи Бонк, ки ба ШН ҳисоботдиҳандаанд; 

 Лоиҳаи низомнома дар бораи кумитаҳи ШН; 

 Лоиҳаи Низомномаи (сиёсат) банақшагирии ворисии аъзоёни ШН, Раис ва 

аъзоёни Раёсат, ва дигар кормандони роҳбарикунандаи Бонк, ки таъини ба 

салоҳияти Шӯрои нозирони Бонк тааллуқ дорад; 

 Лоиҳаи Низомнома дар бораи Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк; 

 Лоиҳаи Кодекси этикаи аъзои мустақили Шӯрои нозирони Бонк; 

9.24. Бурдани мониторинг ва назорат аз ҷониби Бонк ва кормандони он риоя гардидани 

ҳуҷҷатҳои дохилии дар банди 9.23 Низомномаи мазкур пешбинигардида. 

 

10. Муқаррароти хотимавӣ 
10.1. Низомномаи мазкур аз лаҳзаи тасдиқ гардидани он эътибор пайдо мекунад. Ҳама гуна 

тағйироту иловаҳо ба Низомномаи мазкур аз ҷониби Шӯрои нозирони Бонк тасдиқ 

карда мешаванд; 

10.2. Ҳамаи масъалаҳое, ки дар Низомнома пешбинӣ нашудаанд, бо Оинномаи Бонк, 

Низомнома “Дар бораи Шӯрои нозирони ҶСК “Бонки Эсхата”, дигар ҳуҷҷатҳои 

дохилии Бонк ва қонунгузории ҷорӣ танзим мешаванд; 

10.3. Ҳангоми ворид гаштани тағйирот дар қонунгузории ҶТ, санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии 

БМТ ё Оинномаи Бонк ва мухолифат кардани бандҳои алоҳидаи Низомнома, бандҳои 

мазкур беэътибор дониста мешаванд ва аъзоёни Кумитаҳо то лаҳзаи ворид кардани 

тағйиротҳои дахлдор ба Низомнома бояд дар доираи муқарраротҳои қонунгузории 

ҷорӣ, санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии БМТ ё Оинномаи Бонк амал кунанд; 

10.4. Аз санаи мавриди амал қарор гирифтани Низомнома, таҳрири 02 Низомнома дар 

бораи кумитаҳои Шӯрои нозирони ҶСК «Бонки Эсхата», ки аз ҷониби Шӯрои 

нозирони Бонк тасдиқ гардидааст (Пайнавишти МҒШН №179 аз 12.02.2021 с.),  

беэътибор дониста шавад. 


