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1. Муқаррароти умумӣ 

 
1.1. Низомномаи мазкур оид ба Шӯрои нозирони Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Бонки Эсхата», 

минбаъд «Низомнома», мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти 

бонкӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» ва Оинномаи 

Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Бонки Эсхата», (минбаъд «Бонк») таҳия шудааст ва он 

вазифаҳо, тартиби фаъолият, мақом, ҳайат, ҳуқуқҳо, уҳдадориҳо, масъулият ва 

мукофотонии аъзоёни Шӯрои нозирон, тартиби ташкили кор ва салоҳияти Шӯрои 

нозиронро муқаррар намуда, муносибати Шӯрои нозиронро бо мақомоти иҷроияи Бонк ва 

воҳидҳои сохтории он, инчунин тартиби қатъи пеш аз муҳлати ваколатҳои аъзоёни онро 

ба танзим медарорад.    

1.2. Шӯрои нозирон мақомоти коллегиалии идоракунии Бонк мебошад.  

1.3. Ҳайати миқдорӣ ва шахсии Шӯрои нозирон аз тарафи Маҷлиси умумии саҳмдорон муайян 

карда мешавад. Шӯрои нозирон на кам аз 5 (Панҷ) нафар аъзо иборат аст. Аъзоёни Шӯрои 

нозирон дар Маҷлиси умумии саҳмдорон пас аз мувофиқа бо Бонки миллии Тоҷикистон 

ба муҳлати на зиёда аз 4 (чор) сол интихоб карда мешаванд ва метавонанд аз нав интихоб 

гарданд. 

1.4. Шӯрои нозирон метавонад аз ҳисоби саҳмдорон, аз ҷумла муассисон, намояндаҳои 

саҳмдорон ва мутахассисони даъватшудае, ки дорои таҳсилоти олӣ буда, шахсони аз 

нигоҳи касбӣ босалоҳият ва боэътимод мебошанд, интихоб гардад.   

 1.5. Аъзоёни Шӯрои нозирон бояд ба талаботҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

фаъолияти бонкӣ” ҷавобгӯ бошанд.    
1.6 Аъзоёни Шӯрои нозирон наметавонанд: 

  корманди дигар ташкилоти қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон бошанд;  

  аъзои Шӯрои нозирон ё соҳиби ҳиссаи афзалиятнок дар дигар ташкилоти қарзии 

молиявӣ бошанд;  

  корманд, аз ҷумла корманди роҳбарикунандаи ташкилоти қарзӣ, ҷамъияти тобеъ ё 

фаръии он бошад, ба истиснои корманди ҷамъияти  вобастаи  Бонк будан;  

  хизматчии давлатӣ бошанд;  

  хешовандони наздики аъзоёни Шӯрои нозирон, аъзои раёсат, сармуҳосиб ва 

сараудитори Бонк, инчунин роҳбари сохтори амалиётҳои хазинавии Сарбонк, 

бошанд; 

  раис ё аъзои Раёсати Бонк бошанд; 

  синнашон аз сӣ кам бошад; 

 1.7. На камтар аз чор як ҳиссаи аъзои Шӯрои нозирон бояд дар низоми бонкии миллӣ ва  

хориҷӣ таҷрибаи кории зиёда аз се сол дошта бошанд.   

   1.8.  Барои иҷрои уҳдадориҳои аъзои Шӯрои нозирон аз тарафи Бонк мукофотпулӣ, аз ҷумла 

хароҷотҳо барои зист ва хароҷотҳои нақлиётӣ, ки бо иҷрои уҳдадориҳои аъзои Шӯрои 

нозирон алоқаманд аст, пардохт карда мешаванд. Андозаи чунин мукофотпулӣ, инчунин 

сохтор ва андозаи хароҷотҳои зикршудаи аз тарафи Бонк пардохтшавандаро маҷлиси 

умумии саҳмдорон муқаррар менамояд ва инчунин он бо Низомнома оид ба подошпулӣ 

ва ҷуброни хароҷотҳои аъзоёни Шӯрои нозирони ҶСК «Бонки Эсхата» пешбинӣ мегардад. 
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1.9. Муносибатҳои аъзои Шӯрои нозирон бо Бонк тариқи шартномаҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ ба 

расмият дароварда мешаванд, ки онҳоро аз номи Бонк Раиси ШН ё шахси дар Маҷлиси 

умумии саҳмдорон раисикунанда, ки дар он аъзо (ён) –и Шӯрои нозирон интихоб 

гардидаанд, ё шахси дигари бо қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон барои имзои шартнома 

бо аъзоёни ШН ваколатдоргардида имзо менамояд. 

1.10. Аъзоёни мустақили Шӯрои нозирон бояд аз се як ҳиссаи шумораи аъзоёнро ташкил 

диҳанд, лекин дар ҳама ҳолат на кам аз ду аъзои Шӯрои нозирон; 

1.11. Мустақилияти аъзоёни ШН мутобиқи нишондиҳандаҳои зерин муайян мешаванд, вақте 

ки аъзои ШН: 

а) дар муддати 3 (соли) охир корманди штатии Бонк набуд ва ҳангоми интихоб шудан 

чунин корманд намебошад, ҳамчунин шахси дар мақомоти идоракунии ширкати 

идоракунанда вазифаҳо ишғол наменамояд;   

б) шахси алоқаманди саҳмдорон ва шахсони роҳбарикунандаи Бонк ё ташкилоти 

идоракунанда  намебошад; 

в) яке аз тараф дар ӯҳдадориҳои Бонк намебошад, ки тибқи онҳо ӯ имконияти ба даст 

овардани моликиятро дорад ва нархи он 10 (даҳ) фоиз ва зиёда аз он ҷамъи даромади 

солонаи аъзои Шӯрои нозиронро ташкил медиҳад; 

г) соҳиби зиёда аз 1 (як) фоизи саҳмияҳои Бонк намебошад; 

д) корманд ё ин ки шахси алоқаманди дигар ташкилоти молиявии қарзии ҶТ намебошад; 

е) ҳамчун аъзои Шӯрои нозирони Бонк зиёда аз 8 (ҳашт) сол фаъолият намебарад ; 

ж) ҳамсар, волидайн, фарзандон, бародар ва хоҳар, фарзандхонд ва фарзандхондшудаи 

шахсе, ки дар мақомоти идоракунии Бонк соҳиби вазифа мебошад, роҳбари ташкилоти 

Бонк ё роҳбари Бонк мебошад;  

 

2. Истилоҳҳо ва шарҳҳо 
Бонк - ҶСК “Бонки Эсхата”; 

Маҷлиси умумии саҳмдорон ё МУС – мақоми олии идоракунии Бонк;  

Шӯрои нозирон ё ШН – мақоми коллегиалии Бонк, ки дар маҷлиси умумии саҳмдорон 

интихоб шудааст;  

       Аъзои мустақили ШН (директор) – аъзои Шӯрои нозирон, ки дорои касбияти кофӣ, 

таҷриба ва соҳибихтиёрӣ барои ташаккули мавқеи худ, қобили ба таври объективӣ ва 

поквиҷдонона қазоват намудан мебошад, ки он аз таъсири мақомоти иҷроияи Бонк ва 

гурӯҳҳои алоҳида ё дигар ашхоси манфиатдор озод аст. 

 

3. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои Шӯрои нозирон 

 
3.1   Аъзои Шӯрои нозирон ҳуқуқ дорад: 

3.1.1 Бо ҳуҷҷатҳои меъёрӣ, баҳисобгирӣ, ҳисоботӣ, молиявӣ ва дигар ҳуҷҷатҳо ва маводҳои 

Бонк, аз ҷумла, пайнавиштҳои маҷлисҳои Раёсати Бонк, ки барои ҳалли масъалаҳои ба 

салоҳияти Шӯрои нозирон тааллуқдошта заруранд, шинос шавад ва инчунин аз Раиси 

Раёсат маълумоти ба фаъолияти Бонк таалуқдоштаро бо асос дархост намояд; 

3.1.2 Бо пайнавиштҳои ҷаласаҳои Шӯрои нозирон ва дигар мақомотҳои коллегиалии Бонк 

шинос шуда, нусха ва иқтибосҳои онро ба даст орад; 

3.1.3 Ба пайнавишти ҷаласаи Шӯрои нозирон ворид намудани ақидаи махсуси худро оид ба 

масъалаҳои рӯзномаи маҷлис ва қарорҳои қабулшаванда талаб намояд; 
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3.1.4 Даъвати ҷаласаи Шӯрои нозиронро ташаббус намояд; 

3.1.5 Аз  ҳисоби Бонк кироя намудани коршиносро талаб намояд;  

3.1.6 Барои иҷрои уҳдадориҳои худ мукофотпулӣ ва ҷуброни хароҷотҳоро бо андозаи дар 

қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон тибқи Низомнома оид ба подошпулӣ ва ҷуброни 

хароҷотҳои аъзоёни Шӯрои нозирони ҶСК «Бонки Эсхата» муқарраркардашуда, гирад.  

3.2.  Аъзоёни Шӯрои нозирон ҳуқуқ надоранд, ки аз шахсони сеюм бо ҳама гуна роҳ ва дар 

ҳама гуна шакл барои иҷро кардан ё накардани уҳдадориҳои худ, инчунин барои ба роҳ 

мондани ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳои худ ҳамчун аъзои Шӯрои нозирон, ба истиснои 

мукофотпулӣ ва ҷуброни хароҷотҳое, ки бо қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон ва тибқи 

Низомнома оид ба подошпулӣ ва ҷуброни хароҷотҳои аъзоёни Шӯрои нозирони ҶСК 

«Бонки Эсхата»  мегиранд, мукофотпулӣ гиранд.  

3.3  Аъзои Шӯрои нозирон уҳдадор аст, ки:  

3.3.1   Дар доираи ҳуқуқ ва салоҳияти худ мувофиқи мақсад ва вазифаҳои Шӯрои нозирон амал 

намояд;  

3.3.2    Нисбати манфиатҳои Бонк ва саҳмдорон содиқона, боинсофона, оқилона ва бо ғамхории 

зарурӣ амал намояд;  

3.3.3  Маълумоти махфӣ ё инсайдерӣ оиди Бонк, ки ба ӯ маълум шудааст, фош накунад. 

Уҳдадории мазкур дар давоми 3 сол баъди аз вазифаи худ рафтани аъзои Шӯрои 

нозирон эътибор дорад;   

3.3.4    Дар маҷлисҳои Шӯрои нозирон шахсан, аз ҷумла тавассути воситаҳои алоқаи техникӣ 

(видеоконференсия) ва/ё тариқи овоздиҳии ғоибона ва электронӣ иштирок намояд; 

3.3.5   Дар қабули қарори Шӯрои нозирон бо роҳи иштирок дар муҳокимаронӣ ва овоздиҳӣ 

оиди масъалаҳои рӯзномаи маҷлиси ҷаласаҳои он, иштирок намояд;  

3.3.6  Қарорҳои асоснокро қабул намояд, ки барои он бояд тамоми маълумот (мавод)-ҳои 

заруриро омӯзад, тафтишотҳо гузаронад ва ба маълумоти ҳамаи аъзоёни Шӯрои 

нозирон ахборотеро, ки ба қарорҳои қабулшудаистода тааллуқ дорад, расонад;  

3.3.7  Аз амалҳое, ки ба рӯй додани бархӯрди манфиатҳо оварда мерасонад ё эҳтимолан 

метавонанд ба руй додани бархӯрди манфиатҳо оварда расонад, худдорӣ намояд. Дар 

ҳолати ба амал омадани бархӯрди манфиатҳо аъзои Шӯрои нозирон бояд фавран ба 

Раиси Шӯрои нозирон ин маълумотро ошкор кунад. Аъзои ШН вазифадор аст ҳангоми 

таъин ва мувофиқа намудани кормандони Департаменти аудити дохилӣ, Департаменти 

комплаенс-хавф ва дигар кормандоне, ки таъин ва мувофиқаи номзадии онҳо ба 

салоҳияти Шӯрои нозирон таалук дорад, аз овоздиҳӣ худдорӣ намояд, агар аъзои 

Шӯрои нозирони мазкур соҳиби саҳмияҳои Бонк бошад;    

3.3.8.  Мақоми худ ва маълумоти бадастовардаи оиди Бонкро ба манфиати худ истифода 

набарад, инчунин аз тарафи шахсони дигар ба манфиати шахсӣ истифода шудани 

онҳоро роҳ надиҳад;  

3.3.9    Ҳангоми қабули қарор хавфҳо ва оқибатҳои номусоидро барои Бонк санҷад;  

3.3.10  Ба Бонк оиди вобастагии худ ва тағйиротҳо дар он сари вақт хабар диҳад;  

3.3.11 Оиди аҳдҳои гумоншаванда, ки ӯ метавонад дар бастани онҳо ҳамчун шахси 

манфиатдор дониста шавад, ба Шӯрои нозирон маълумот диҳад;  

3.3.12 Дар гузаронидани ташхиси лоиҳаҳо ва барномаҳои аз тарафи Шӯрои нозирон 

пешниҳодшаванда иштирок намояд;  
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3.3.13  Ба Шӯрои нозирон оиди воқеаи аз тарафи шахсони вазифадор ва/ё кормандони Бонк 

вайрон намудани меъёрҳои қонунгузории амалкунанда, Оиннома ва дигар ҳуҷҷатҳои 

дохилии Бонк, хабар диҳад;   

3.3.14  Ба саволҳо ва дархостҳои саҳмдорон дар муҳлатҳои муқаррарнамудаи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути Котиби корпоративӣ  ҷавобҳоро пешниҳод намояд; 

3.3.15  Ягон фаъолиятеро, ки бо фаъолияти Бонк бо кадом шакле, ки набошад рақобат мекунад, 

анҷом надиҳад, инчунин дигар имкониятҳои аъзои Шӯрои нозиронро ба манфиати худ, 

ки ба манфиати Бонк ва саҳомони он мухолифат мекунад, истифода набарад;  

3.3.16 Дар ҳолате, ки агар ин барои ҳалли масъалаҳо дар доираи кори Шӯрои нозирон зарур 

бошад, дараҷаи ихтисоси худро баланд бардорад; 

3.3.17 Дигар уҳдадориҳои бо ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк ва қарорҳои Маҷлиси умумии 

саҳмдорон муққарраршударо иҷро намояд.  

 

3.4. Аъзоёни Шӯрои нозирон уҳдадоранд, ки ба Котиби корпоративӣ дар намуди хаттӣ 

пешниҳод намоянд:   

3.4.1  Маълумотҳо оид ба суроғаи почтаи худ (агар бо ин ё он сабабҳо чунин суроға дар 

ҳуҷҷатҳо оид ба пешниҳоди шахси дахлдор ҳамчун номзади Шӯрои нозирон, нишон 

дода нашуда бошад ё нодуруст нишон дода шуда бошад) ва тағйир ёфтани он;  

3.4.2  Маълумотҳо оид ба суроғаи почтаи электронӣ ва рақами факс, рақами телефон, 

ҳамчунин рақами телефони мобилӣ, ки бо воситаи он ба аъзои дахлдори Шӯрои 

нозирон ин ё он маълумот мувофиқи Низомномаи мазкур ё оиди тағйироти онҳо 

фиристода мешавад;  

3.4.3 Саривақт ба ҳуҷҷатҳои аз тарафи Котиби корпоративӣ фиристодашуда эътино карда, 

мавқеи худро оиди онҳо муайян намоянд. 

3.5. Нисбати аъзоёни  мустақили ШН –  ҳангоми ба вуҷуд омадани ҳолатҳое, ки дар натиҷаи 

он аъзои Шӯрои нозирон мустақилияти худро гум менамояд, ӯ вазифадор мешавад, ки 

тариқи хаттӣ Шӯрои нозиронро оиди ҳолати пайдошуда дар давоми 5 (Панҷ) рузӣ корӣ 

огоҳ намояд.  

   

4. Вазифаҳо ва салоҳиятҳои Шӯрои нозирон 

 
4.1     Шӯрои нозирон дар ҳудуди ваколатҳои худ роҳбарии умумии фаъолияти Бонкро ба иҷро 

мерасонад. Шӯрои нозирон барои муайян кардани самтҳои асосии фаъолияти Бонк ва 

назорати онҳо масъул аст. Шӯрои нозирон мақсадҳои фаъолияти Бонк ва дурнамои он 

стандартҳои идоракунии корпоративӣ, сиёсати дохилӣ ва инвеститсионӣ, ҳадди ақалли 

меъёрҳои мақбули дохилӣ, комплаенс (мувофиқа), меъёрҳои ахлоқӣ ва низоми назорати 

дохилии Бонкро муқаррар менамояд. Шӯрои нозирон ҳуқуқ дорад, ки оиди ҳама гуна 

масъалаҳои ба идоракунии Бонк тааллуқдошта, ба истиснои ҳалли масъалаҳое, ки ба 

салоҳияти Маҷлиси умумии саҳмдорон мансубанд, қарор қабул намояд.  

 

Шӯрои нозирон дорои ваколатҳои зерин мебошад: 

 

4.2. Салоҳияти ШН дар соҳаи идоракунии Бонк чунин аст: 

4.2.1 Муқаррар ва тасдиқ намудани стандартҳои идоракунии хавфҳо, сатҳи имконпазири 

хавфҳо ва меъёрҳои ҳадди ақалли мақбули (пруденсиалии) дохилӣ; 
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4.2.2 Назорати чораҳои андешидашудаи Раёсати Бонк оид ба ошкор кардан, санҷидан, 

мониторинг ва назорат кардани хавфҳо; 

4.2.3  Нигоҳ доштани низоми мувофиқи назорати дохилӣ, инчунин мониторинги самаранокии 

низоми назорати дохилӣ, ки аз ҷониби Раёсати Бонк амалӣ карда мешавад; 

4.2.4 Муқаррар намудани сиёсати дохилӣ, низоми назорати дохилӣ, комплаенс ва меъёрҳои 

ахлоқӣ; 

4.2.5 Интихоб кардан ва аз вазифа озод намудани аъзоёни Раёсат, ҳамчунин Раиси Раёсат аз 

ҳайати аъзоёни Раёсат, муайян намудани  мӯҳлати ваколат, пеш аз муҳлат қатъ намудани 

ваколат, муайян кардани музди маоши вазифавӣ, шартҳои пардохти музди маош ва 

мукофотпулӣ ва ҳамчунин дигар шартҳои шартномаҳои меҳнатии Раиси Раёсати Бонк ва 

аъзоёни Раёсат, тасдиқи Низомнома “Дар бооаи Раёсати ҶСК “Бонки Эсхата”, таъин ба 

вазифа ва аз вазифа озод намудани Сардори Департаменти хавфҳои бонкӣ; 

4.2.6 Тасдиқ намудани сохтори ташкилии Бонк дар сатҳи департаментҳо ва дигар воҳидҳои 

сохторӣ, ки бевосита дар тобеияти Раиси Раёсати Бонк мебошанд; 

4.2.7 Таъсис ва барҳам додани филиалҳо ва намояндагиҳои Бонк, ҳамчунин тасдиқи 

низомномаҳои онҳо;  
4.2.8 Баррасии натиҷаи санҷиши аудити дохила ва беруна, аз ҷумла натиҷаи санҷиши аз 

ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон гузаронидашуда ва қабули чораҳои дахлдор аз рӯи 

натиҷаи он; 

4.2.9 Таъсиси Департаменти аудити дохилӣ, тасдиқи сохтори ташкилӣ ва низомномаи 

Департаменти мазкур, тасдиқи нақшаҳои солона ва барномаҳои аудити дохилӣ, 

ҳамчунин дастурамалҳои мансабии кормандон, таъин ва озод намудани Сараудитор ва 

дигар кормандони Департаменти аудити дохилӣ, муайян намудани маоши вазифавӣ ва 

мукофотпулии кормандони Департаменти аудити дохилӣ, шартҳои пардохти онҳо;   

4.2.10 Таъсиси Департаменти комплаенс-хавф ва тасдиқи сохтори ташкилии он, низомномаи 

Департамент ва дастурамалҳои мансабии кормандони Департаменти мазкур, нақшаҳои 

солона ва барномаҳо, ҳамчунин таъин ба вазифа ва аз вазифа озод намудани Сардори 

Департаменти комплаенс-хавф ва дигар комрандони Департаменти мазкур, баррасии 

ҳисоботҳои пешниҳодшудаи Департаменти комплаенс-хавф, муайян намудани маоши 

вазифавӣ ва мукофотпулии кормандони Департаменти комплаенс-хавф, шартҳои 

пардохти онҳо;  

4.2.11 Таъсиси Хадамоти Котиби корпоративӣ ва тасдиқи сохтори ташкилии он, низомнома, 

дастурамалҳои мансабии кормандон ва нақшаи солонаи Хаддамоти мазкур, таъин 

намудан ба вазифа  ва пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколати Котиби корпоративӣ 

(Роҳбари Хадамот), ба вазифа таъин намудан ва аз вазифа озод намудани дигар 

кормандони воҳиди сохтории мазкур, муайян намудани маоши вазифавӣ ва 

мукофотпулии кормандони Хадамоти Котиби корпоративӣ, шартҳои пардохти онҳо;   

4.2.12 Амалисозии мониторинг, назорат намудан ва баҳодиҳии фаъолияти Раёсати Бонк, аз 

ҷумла: 

 тасдиқ намудани  меъёри баҳодиҳии  фаъолияти Раёсати Бонк тибқи санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон; 

 амалисозии мониторинги мутобиқати сатҳи касбии Раёсати Бонк ба намудҳо, сатҳи 

мураккабии фаъолияти Бонк ва ба намуди хавфҳои он. 
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4.2.13 Маъқул донистани додани қарзҳое, ки ҳаҷми он (бо назардошти бақия) аз 5% (панҷ 

фоиз)-и сармояи танзимкунандаи Бонк зиёд аст;  

4.2.14 Маъқул донистани ҷалби маблағҳое, ки ҳаҷмашон (бо назардошти бақия) аз 30% (сӣ 

фоиз)-и сармояи танзимкунандаи Бонк зиёд аст; 

4.2.15 Тасдиқи додани қарзҳо ба шахсони вобастаи Бонк, инчунин тасдиқи амалиётҳо ва аҳдҳо 

бо шахсони вобастаи Бонк, ки бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои 

меъёрию ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон  ба ваколатҳои ШН дохил карда шудаанд. 

Гузаронидани таҳлил ва муқоисаи шартҳои қарздиҳӣ, ҳамчунин пешниҳоди дигар 

хизматрасониҳои бонкӣ ба шахсони вобаста бо шартҳои қарздиҳии ва дигар 

хизматрасониҳои бонкӣ ба дигар мизоҷони Бонк пешниҳодшаванда; 

4.2.16  Маъқул донистани ҷалби қарзҳои субординарӣ; 

4.2.17 Ҳар сол, ҳамчунин ҳангоми зарурият, тасдиқ намудан ва ворид намудани тағйирот ба 

стратегияи рушди фаъолияти Бонк ва бизнес-нақша, тасдиқ намудан ва ворид намудани 

тағйиротҳо ба буҷети Бонк ба соли мувофиқ ва назорати иҷроиши онҳо;  

4.2.18 Маъқул донистани фурӯши амволҳои Бонк ба маблағи зиёда аз 1000000,00 (Як миллион) 

сомонӣ; 

4.2.19  Муайян намудани маълумот оид ба Бонк ва фаъолияти он, ки сирри хизматӣ, тиҷоратӣ, 

сирри бонкӣ, ё дигар сирри бо қонун ҳифзшавандаро ташкил медиҳад, инчунин тартиби 

аз ҷониби Бонк ошкор кардани онҳо ба шахсони сеюм; 

4.2.20 Ба даст овардани маълумоти идоракунӣ ва гӯш кардани ҳисоботи Раёсати Бонк оид ба 

натиҷаҳои фаъолият, ки мутобиқи талаботҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки 

миллии Тоҷикистон таҳия шудааст, аз ҷумла гирифтан ва гӯш кардани ҳисобот оиди 

баамалбарории мақсадҳои стратегӣ;  

4.2.21  Гузаронидани таҳлили ҳарсолаи бархӯрдҳои имконпазири манфиатҳо дар ӯҳдадориҳои 

кормандони роҳбарикунанда дар асоси ҳисоботҳо оид ба ӯҳдадориҳои вазифавии 

кормандони роҳбарикунандаи Бонк; 

4.2.22 Маъқул донистани қарорҳои Раёсати Бонк оиди аз тавозун баровардани қарзҳои 

беэътимод аз ҳисоби фонди талафотҳои имконпазир оид ба қарзҳо; 

4.2.23 Бо пешниҳоди Раёсати Бонк қабули қарорҳо оид ба бекор кардани қарздории кредитии 

мизоҷон, ки онҳо қаблан беэътимод дониста, аз тавозун бароварда шудаанд ё бо 

сабабҳои дигар, ки дар он ҳолат ситонидани қарз аз ҳисоби фонди талафотҳои 

имконпазир оид ба қарзҳо (масалан: марги қарздор, муфлисшавӣ ва ғ.) имконнопазир 

аст; 

4.2.24 Ҷойгир кардани саҳмияҳо, вомбаргҳо ва дигар коғазҳои қимматноки эмиссионии аз 

ҷониби Бонк баровардашуда; 

4.2.25 Амалӣ намудани назорат вобаста ба масъалаи  аз ҷониби Бонк ба даст овардани 

полисҳои суғуртавӣ мазкур:  

 Суғуртакунии комплексии фаъолияти ташкилотҳои молиявӣ/суғуртакунии 

институтҳои молиявӣ аз ҷиноятҳои электронӣ ва компютерӣ; 

 Суғуртакунии масъулияти оммавӣ; 

 Масъулияти директорон ва шахсони мансабдор. 

4.2.26.   Муайянкунии сиёсати подошпулӣ ва ҳамчунин ҷуброни хароҷотҳои аъзоёни Раёсат ва 

дигар кормандоне, ки дар тобеияти  Шӯрои нозирон мебошанд; 
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4.2.27.  Баррасӣ ҳарсолаи маълумоти (ҳисоботи) хаттии Раис ва аъзоёни Раёсати Бонк  

(ҳангоми интихоб шудан ва ҳар соли минбаъда) оид ба ҳар гуна манфиатҳои шахсии 

молиявии бевосита ё бовооситаи худ, аъзои оила ва  шахсони дигаре, ки бо ӯ хоҷагии 

умумӣ доранд. 

4.2.28.   Маъқул донистани ҳар як аҳди калони алоҳида вобаста ба хариду фурӯши асъори хориҷӣ ё 

амалиётҳоӣ банкнотӣ (пулӣ) бо як контрагент ба маблағи зиёда аз 10.000.000,00 (Даҳ 

миллион) доллари ИМА. 

 

4.3. Салоҳияти ШН дар соҳаи ташкили гузаронидани Маҷлиси умумии саҳмдорон: 

4.3.1  Даъвати Маҷлиси солона ва ғайринавбатии умумии саҳмдорон; 

4.3.2 Тасдиқи рӯзномаи маҷлиси умумии саҳмдорон, аз ҷумла маҷлисҳои ғайринавбатӣ, ки 

мутобиқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карда мешаванд;  

4.3.3  Муайян намудани шакли гузаронидани маҷлиси умумии саҳмдорон (иштироки якҷоя ё 

овоздиҳии ғоибона), муайянкунии сана, ҷой, вақти оғози гузаронидани маҷлиси умумии 

саҳмдорон, вақти оғоз ва анҷоми бақайдгирии саҳмдорон, суроғаи почта ва/ё суроғаи 

почтаи электронӣ, ки аз рӯи онҳо ирсоли бюллетенҳои пуркардашуда имконпазир аст; 

4.3.4  Муайян кардани санаи тартиб додани рӯйхати шахсоне, ки барои иштирок дар Маҷлиси 

умумии саҳмдорон ҳуқуқ доранд; 

4.3.5 Тасдиқи нигоҳдорандаи феҳристи Бонк ва шартҳои бастани шартнома бо ӯ; 

4.3.6 Пешниҳоди тавсияҳо ба Маҷлиси умумии саҳмдорон, аз он ҷмула тавсияҳо вобаста ба 

стратегия ва инкишофи фаъолияти Бонк, тавсияҳо вобаста ба интихоби аудитори беруна 

ва андозаи подошпулии ӯ; 

4.3.7 Тасдиқ намудани  тавсияҳо вобаста ба андозаи суди саҳмияҳо ва тартиби пардохти онҳо, 

ки ба Маҷлиси умумии саҳмдорон пешниҳод карда мешаванд;  

4.3.8 Тасдиқи пешакии ҳисоботи солона оид ба ҳисоботи солонаи муҳосибӣ, аз он ҷумла 

ҳисоботҳо оид ба фоида ва зарари аз аудит гузашта; 

4.3.9 Баррасии пешниҳодҳои аз саҳмдорон воридгардида нисбати ворид кардани масъала ба 

рӯзномаи маҷлис ва номзадҳо ба ҳайати Шӯрои нозирони Бонк; 

4.3.10 Таъмини саҳмдорон бо имконияти шиносоӣ бо маълумоти пешниҳодшаванда ба онҳо 

ҳангоми омодагӣ ба Маҷлиси умумии саҳмдорон. 

 

4.4. Салоҳияти ШН дар соҳаи ташкили кори худ: 

4.4.1 Таъсиси  Кумитаи аудит ва дигар кумитаҳои назди Шӯрои нозирони Бонк, муайян 

намудани ҳайати миқдорӣ ва шахсии он мувофиқи талаботҳои  тибқи Низомнома   оид 

ба кумитаҳои назди Шӯрои нозирон, муайян намудани муҳлати иҷроиши ваколатҳои  

ҳайати интихобшудаи кумитаҳои назди Шӯрои нозирон; 

4.4.2   Коркарди меъёрҳои баҳодиҳӣ (худбаҳодиҳӣ) –и фаъолияти ШН ва аъзоёни он, тасдиқи 

Низомнома оид ба баҳодиҳии фаъолияти Шӯрои нозирон ва кумитаҳои Шӯрои 

нозирон; 

4.4.3 Тасдиқи Низомнома оид ба кумитаҳои назди Шӯрои нозирони Бонк ва ҳамчунин 

нақшаҳои кории солонаи кумитаҳои мазкур;  

4.4.4 Муайянкунии сиёсати подошпулӣ, ва ҳамчунин ҷуброни хароҷотҳои аъзои Шӯрои 

нозирон ва пешниҳоди тавсияҳо ба Маҷлиси умумӣ саҳмдорони оид ба масъалаҳои 

зикршуда; 
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4.5. Дигар масъалаҳое, ки тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҷамъиятҳои 

саҳомӣ”, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти бонкӣ” ва санадҳои 

меъёрӣ ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ба салоҳияти Шӯрои нозирон дохил карда  

шудаанд. 

 

4.6. Вазифаҳои асосии Шӯрои нозирон:  
4.6.1  Идора ва намояндагӣ намудани Бонк дар ҳолати бархӯрди манфиатҳо байни кормандони 

Бонк ва аъзоёни Раёсат;  

4.6.2 Назорат намудани ҷараёни омодакунии ҳисоботҳои молиявӣ ва идоракунӣ (аз ҷумла 

ҳисоботи солона);  

4.6.3 Назорат намудани ҷараёни аудити беруна; 

4.6.4 Баҳодиҳии пулии амволи ба пардохти арзиши саҳмияҳои ҳангоми пардохт намудани 

саҳмияҳои иловагӣ бо воситаҳои ғайрипулӣ дохилкунанда. 

4.6.5 Тасдиқ намудани  ҳуҷҷати дохилӣ, ки салоҳияти мақомот ва шахсони мансабдори Бонкро 

оид ба тасдиқи ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк муайян менамояд; 

4.6.6 Таъмин намудани мавҷудият ва мувофиқати оинномаи Бонк ба талаботи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар ҳолати актуалӣ нигоҳ доштани оиннома;  

4.6.7 Таъмин намудани мувофиқати сохтори ташкилӣ ба андоза, сохтор, хусусият ва сатҳи 

мураккабии фаъолияти Бонк;  

4.6.8 Тасдиқ намудани сиёсати дохилӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои Бонк, ва ҳамчунин ҷамъиятҳои 

фаръии он, ки ба салоҳияти Шӯрои нозирон мансубанд, аз ҷумла:  

4.6.8.1.Сиёсатҳои баҳисобгирӣ, тарофаҳо, кадрӣ, сармоягузорӣ, қарзӣ, сиёсати назорати 

дохилӣ, сиёсати идоракунии хавфи пардохтпазирӣ, хавфи бозорӣ, сармоя, 

даромаднокӣ, хавфи амалиётӣ, фаъолияти мунтазами Бонк, хавфҳои 

технологияҳои иттилоотӣ, хавфҳои амнияти иттилоотӣ, идоракунии комплаенс-

хавф, ки талаботи онҳо самаранокии идоракунии корпоративӣ оид ба ҳалли 

бархӯрди манфиатҳоро дар Бонк таъмин менамоянд; 

4.6.8.2.Тартиби баррасии дархостҳои мизоҷон, ки дар ҷараёни пешниҳоди 

хизматрасониҳои   бонкӣ ба миён меоянд; 

4.6.8.3. Ҳуҷҷате, ки кормандони Бонк метавонанд тавассути он ба таври махфӣ дар 

бораи вайронкуниҳо вобаста ба фаъолияти Бонк хабар диҳанд; 

4.6.8.4. Сиёсати аудити дохила, кодекси ахлоқи аудитори дохила, низомнома оид ба  

сохтори  аудити дохилӣ; 

4.6.8.5. Сиёсати (тартиби)  ҷалби аудити берунӣ; 

4.6.8.6. Ҷараёни бекоркунии қарздории кредитии мизоҷон; 

4.6.9 Таъмин намудани татбиқи тартиб, стандартҳо ва принсипҳои аудити дохилӣ дар 

ташкилотҳои фаръии Бонк; 

4.6.10 Таъмин намудани мавҷудият ва фаъолияти низоми маълумоти идоракунӣ; 

4.6.11 Расонидани дурнамо, сиёсат ва дигар ҳуҷҷатҳои дохилии Бонкро ба кормандони 

роҳбарикунанда ва кормандони Бонк таъмин намудан; 

4.6.12 Таъмин намудани  мувофиқати сиёсатҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк бо стратегия, 

вазъи кунунии бозор ва иқтисодиёт, намуди хавфҳо ва талаботи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
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5. Кумитаҳои назди Шӯрои нозирон 
5.1 Барои мутолиаи амиқи масъалаҳои ба салоҳияти Шӯрои нозирон дохилшаванда, 

инчунин бо мақсади таъмини қабули қарорҳои асоснок ва пурсамар, Шӯрои нозирон 

кумитаҳои зеринро ташкил менамояд:  

 кумита оид ба аудит; 

 кумита оид ба идоракунии корпоративӣ, таъинот ва мукофотонӣ;  

 кумита оид ба идоракунии хавфҳо; 

 кумита оид ба комплаенс; 

 дигар кумитаҳо, бо ихтиёри Шӯрои нозирон. 

5.2.     Вазифаҳои асосии кумитаҳо ин омӯзиши пешакии ҳамаҷонибаи масъалаҳои ба 

салоҳияти Шӯрои нозирон тааллуқдошта оиди самтҳои фаъолияти онҳо ва омода 

намудани ҳисоботҳо, тавсияҳо барои Шӯрои нозирон мебошад.  

5.3.   Кумитаҳои Шӯрои нозирон мувофиқи Низомнома оид ба кумитаҳои азжи Шӯрои 

нозирони Бонк, ки аз тарафи Шӯрои Нозирон тасдиқ мегардад, ташкил дода шуда, амал 

менамоянд ва дар фаъолияти худ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Оинномаи Бонк, дигар ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк ва қарорҳои Шӯрои нозирон корбарӣ 

менамоянд. 

5.4.  Танҳо аъзоёни Шӯрои нозирон метавонанд ба ҳайати Шӯрои нозирон ва кумитаҳои он 

дохил шаванд; 

5.5.   Ба кори кумитаҳо коршиносон ва мутахассисони бидуни ҳуқуқи овоз метавонанд ҷалб 

карда шаванд, андозаи подошпулии онҳоро Шӯрои нозирон муайян менамояд. 

 

 

6. Масъулияти Шӯрои нозирон 

 
6.1 Шӯрои нозирон масъул аст: 

6.1.1 Барои муайян ва амалӣ намудани самти асосии фаъолияти Бонк ва назорати иҷроиши 

он;  

6.1.2 Барои мавҷудияти сиёсати идоракунии комплаенс-хавф;  

6.1.3 Барои риояи ҷиддии меъёрҳои ахлоқӣ ва стандартҳои фаъолияти касбӣ, барои ташкили 

фарҳанги корпоративӣ, ки ба ҳайати кормандон зарурати назорати дохилиро дар ҳамаи 

зинаҳо таъкид мекунад ва нишон медиҳад;  

6.1.4 Барои таъмини Бонк ва аз тарафи роҳбарият нигаҳдории низоми мувофиқу босамари 

назорати дохилӣ, низоми андозагирӣ ва баҳодиҳии хавфҳои фаъолияти Бонк, низоми 

муайянкунии хавфҳо, ки ба сатҳи сармояи Бонк дахл дорад ва усулҳои дахлдори 

мониторинги риояи қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва сиёсати дохилии Бонк; 
 6.2. Аъзои Шӯрои нозирон ҳамчун шахси мансабдори Бонк мувофиқи тартиби 

муайяннамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар мебошад. Дар ҳолати 

иҷрои номувофиқ ё иҷро накардани уҳдадориҳои худ, бо қарори Маҷлиси умумии 

саҳмдорон, аъзои Шӯрои нозирон аз ҳайати Шӯрои нозирон бароварда шуда, 

ваколатҳои ӯ қатъ карда мешаванд; 
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 6.3. Дар доираи амалигардонии назорати фаъолияти босамари низоми назорати  дохила, аз  

тарафи Шӯрои нозирон чорабиниҳои зерин амалӣ гардонида мешаванд: 

6.3.1. Мавҷудияти низоми назорати дохилии муносибро таъмин менамояд ва барои аз тарафи 

кормандони Бонк иҷро намудани ӯҳдадориҳои худ дар соҳаи назорати дохилӣ шароити 

мусоид фароҳам меорад; 

6.3.2. Мониторинги фаъолияти Бонкро тавассути кумитаҳое, ки дар назди Шӯрои нозирон 

таъсис ёфтааст, мегузаронад; 

6.3.3. Тасдиқи тартиб додани буҷети солона / нақшаи молиявиро дар давраи кӯтоҳмуддат ва 

банақшагирии стратегиро дар давраи дарозмуҳлат бо назардошти шароити ояндаи 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, кишварҳои хориҷӣ, ки резидентҳои онҳо  

мизоҷон/шарикони Бонк мебошанд ва вазъи бозорҳои ҷаҳонии  молиявию молӣ тасдиқ 

менамояд;  
6.3.4. Талаботҳо вобаста ба шартҳои аҳдҳое, ки бо холдингҳои бонкӣ баста мешаванд, 

муқаррар менамояд;   
6.3.5. Низоми пайгирии норасоиҳо дар назорати дохилӣ ва тадбирҳое, ки барои бартараф 

кардани онҳо андешида мешаванд, ташкил менамояд. 

6.3.6. Шӯрои нозирон ҳисоботи Департаменти аудити дохиларо оид ба низоми идоракунии 

хавфи амалиётӣ, хусусан ҳисобот оид ба амалигардонии сиёсати хавфи амалиётӣ, 

баҳодиҳии қоидаҳо, ҷараёнҳо ва равандҳои идоракунии хавфи амалиётиро гӯш мекунад.  

 

7. Раиси Шӯрои нозирон 

 
7.1 Шӯрои Нозирон раиси Шӯрои нозиронро бо аксарияти овозҳо аз ҳайати аъзоёнаш 

интихоб менамояд; 

7.2 Раиси Шӯрои нозирон барои ташкили кори Шӯрои нозирон уҳдадор мебошад ва дар 

ҳамаи ҷаласаҳои он раисӣ мекунад, дар ҳолати ҳозир набудани Раиси Шӯрои нозирон 

вазифаҳои ӯро яке аз аъзоёни Шӯрои нозирон  бо қарори Шӯрои нозирон иҷро менамояд; 

7.3 Раиси Шӯрои нозирон дар маҷлисҳои умумии саҳмдорони ҶСК “Бонки Эсхата” раисӣ 

мекунад. 

7.4 Ваколатҳои Раиси Шӯрои нозирон: 

7.4.1. Маҷлиси Шӯрои нозиронро даъват менамояд, ҳамчунин рӯзномаи маҷлисро тасдиқ 

менамояд ва дар он маҷлис раисӣ мекунад, инчунин овоздиҳии ғоибона ва 

электрониро ташкил менамояд; 

7.4.2. Кори Шӯрои нозиронро бо таъмини шароити мусоиди барои баёни озоди фикрҳо 

ва муҳокимаи кушоди масъалаҳои рӯзномаи маҷлис аз ҷониби аъзоёни ШН ташкил 

менамояд; 

7.4.3. Аз номи Бонк шартномаи меҳнатиро (созишномаҳои иловагӣ ба шартномаи 

меҳнатӣ) бо Раиси Раёсат, аввалин шарномаҳои меҳнатиро бо аъзоёни Раёсати 

Бонк, ва ҳамчунин бо роҳбарони воҳидҳои сохтории тобеъ ба Шӯрои нозирон имзо 

мекунад; 

7.4.4. Роҳбариро аз болои фаъолияти ШН амалӣ гардонида самаранокии онро таъмин 

менамояд; 

7.4.5. Амалиётҳои ба Шӯрои нозирон татбиқашон имконпазирро таҳлил, ворид ва амалӣ 

мегардонад; 
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7.4.6.Нақшаи солонаи кори ШН-ро муаррифӣ менамояд, онро бо раисони кумитаҳои 

назди ШН ва инчунин бо Котиби корпоративии Бонк ҳамоҳанг месозад; 

7.4.7. Муносибати самаранокро бо саҳмдорони Бонк таъмин менамояд; 

7.4.8.Ҳисоботи солонаи Шӯрои нозирон, инчунин ҳисоботро оид ба фаъолияти 

кумитаҳои назди ШН омода менамояд; 

7.4.9. Дигар вазифаҳоро, ки аз ҷониби маҷлиси умумии саҳмдорон ва ШН дар маҷмӯъ 

вобаста аз талабот ва ҳолатҳо муайян мегарданд, иҷро менамояд. 

 

8. Даъвати маҷлиси Шӯрои нозирон ва пешниҳоди маводҳо 

 
8.1.      Ҷаласаҳои Шӯрои нозирон аз рӯи зарурат даъват карда мешавад, вале на камтар аз чор 

(чор) маротиба дар як сол. Ҷаласаҳое, ки дар як семоҳа як бор гузаронида мешаванд 

навбатӣ ҳисобида мешаванд, боқимонда ҷаласаҳои гузаронидашуда ҷаласаҳои 

ғайринавбатӣ мебошанд. Огоҳинома барои ҳар як ҷаласаи Шӯрои нозирон, лоақал, 10 

(даҳ) рӯз пеш аз санаи эҳтимолии гузаронидани ҷаласа фиристода шуда, дар он сана, 

макон ва вақти гузаронидани маҷлис, инчунин рӯзномаи маҷлис замима карда мешавад. 
Ҷаласаҳои ғайринавбатӣ ҳангоми зарурат  пешакӣ бо аъзоёни Шӯрои нозирон 

мувофиқа карда шуда, ташкил карда мешаванд. 

8.2.       Ҷаласаи Шӯрои нозирон аз тарафи раиси Шӯрои нозирон бо ташаббуси худ, бо талаби   

аъзои Шӯрои нозирон, Кумитаи аудит, ва ҳамчунин дигар кумитаҳои назди ШН, 

аудитор, саҳмдор ё саҳмдороне, ки дар маҷмӯъ дорои на кам аз 10% (даҳ фоиз)-и 

саҳмияҳои овоздиҳанда мебошанд, инчунин бо талаби Раёсат даъват карда мешавад. 

8.3.        Ба ҳар як аъзои Шӯрои нозирон 10 (даҳ) рӯз пеш аз рӯзи гузаронидани ҷаласаи навбатии 

Шӯрои нозирон, ҳуҷҷатҳо ва маводҳо оид ба масъалаҳое, ки ба рӯзномаи маҷлис 

дароварда шудааст, дастрас карда мешаванд.   

8.4.      Ҳуҷҷатҳое, ки барои маҷлиси Шӯрои нозирон бо забони тоҷикӣ тайёр карда шудаанд, 

ҳангоми зарурат, то тақсим намудани онҳо бояд ба забони русӣ ё англисӣ тарҷума карда 

шаванд.  

 

9. Тартиби гузаронидани маҷлиси Шӯрои нозирон  

 
9.1.     Мавҷудияти кворумро Раиси Шӯрои нозирон ҳангоми ифтитоҳи ҷаласаи Шӯрои нозирон 

муайян менамояд. Кворум барои гузаронидани ҷаласаи Шӯрои нозирон бояд на кам аз 

се ду ҳиссаи шумораи аъзоёни Шӯрои нозирон ҳангоми баррасии ҳар як мавзӯи масъалаи 

маҷлис ҳузур дошта бошад.  

9.2.     Ҳар як аъзои Шӯрои нозирон дар вақти овоздиҳӣ доир ба қабули қарор аз рӯи масъалаҳои 

баррасишаванда дар маҷлиси Шӯрои нозирон, дорои як овоз аст. Қарорҳои Шӯрои 

нозирон бо аксарияти оддии овозҳо аз шумораи умумии аъзоёни Шӯрои нозирони дар 

ҷаласа иштирокдошта қабул карда мешаванд.  Додани ҳуқуқи овоздиҳӣ аз ҷониби аъзои 

Шӯрои нозирон ба шахси дигар, инчунин ба дигар аъзои Шӯрои нозирон, манъ аст. 

9.3.   Дар ҳолати баробарии овозҳо, раиси Шӯрои нозирон дорои ҳуқуқи овози ҳалкунанда аст. 

9.4.   Аъзоёни Шӯрои нозирон ба ғайр аз иштироки шахсӣ дар ҷаласаҳои Шӯрои нозирон ҳуқуқ 

доранд дар ҷаласаҳо бо истифода аз воситаҳои алоқаи техникӣ (видеоконференсия, 

конференс-алоқа, скайп ва ғ.), ки алоқаи яквақтаи ҳамаи иштирокчиёни маҷлисро ташкил 
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намуда, ба саҳеҳ муайян намудани шахсияти аъзои Шӯрои нозирон ва қарори ӯ оид ба 

масъалаи баррасишаванда имконият медиҳад, иштирок намоянд.  

9.5.  Дар ҳолати гузаронидани ҷаласа бо истифода аз воситаҳои алоқаи техникӣ, ҷаласаи 

мазкур бо тартиби барои чаласаҳои рӯ ба рӯӣ пешбинишуда гузаронида мешавад. 

Макони гузаронидани чунин ҷаласаҳо ҷои ҳузури Котиби корпоративӣ ба ҳисоб меравад.  

9.6.  Аъзоёни Шӯрои нозирон ҳуқуқ надоранд аз овоздиҳӣ худдорӣ намоянд. Дар ҳолати маъқул 

донистани аҳдҳо (аз ҷумла, қарз, гарав, кафолат), ки дар баста шудани онҳо манфиатдории аъзои 

Шӯрои нозирон дида мешавад, аъзои манфиатдори Шӯрои нозирон дар овоздиҳӣ иштирок 

намекунад ва қарор бо аксарияти овозҳои аъзоёни Шӯрои нозирон, ки барои ба амал овардани 

он манфиатдор нестанд, қабул карда мешавад. Агар миқдори аъзоёне, ки дар қабули чунин қарор 

манфиатдор нестанд аз кворуми дар Оиннома барои гузаронидани маҷлиси Шӯрои нозирони 

ҷамъият муқарраршуда кам бошад, қарор оид ба масъалаи мазкур бояд аз тарафи Маҷлиси 

умумии саҳмдорон, бо тартиби аз тарафи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда, 

қабул карда шавад.   

9.7.  Рӯзномаи маҷлиси Шӯрои нозирон дар асоси пешниҳодҳои аъзоёни Шӯрои нозирон, 

Кумитаи аудит ва ҳамчунин дигар кумитаҳои назди ШН, Раиси Раёсат ва саҳмдор ё 

саҳмдорон, ки дар маҷмӯъ дорои на кам аз 10% (Даҳ фоизи)-и саҳмияи овоздиҳанда 

мебошанд, тартиб дода мешавад. Раиси Шӯрои нозирон барои ирсол намудани 

огоҳинома ва тайёр кардани рӯзномаи маҷлиси Шӯрои нозирон масъул мебошад.  

9.8.    Қарорҳо дар ҷаласаҳои Шӯрои Нозирон бо аксарияти овозҳои аъзоёни Шӯрои нозирон 

қабул карда шуда, қарорҳо оид ба масъалаҳои дар бандҳои 4.2.5, 4.2.7, 4.2.13, 4.2.14, 

4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.3.8, банди 4.6.8. ва ҳамаи зербандони он,  муайяншуда қабул карда 

мешаванд, агар барои онҳо на кам аз  се ду ҳиссаи аъзоёни Шӯрои нозирон овоз дода 

бошанд.  

 

9.9 Тартиби қабули қарорҳои Шӯрои нозирон бо овоздиҳии ғоибона: 

 

9.9.1.  Ҳангоми зарурати қабули қарорҳои фаврӣ ва таъхирнопазир Шӯрои нозирон метавонад 

чунин қарорҳоро бо роҳи овоздиҳии ғоибона қабул намояд. Овоздиҳии ғоибонаи 

аъзоёни Шӯрои нозирон метавонад доир ба  ҳамаи масъалаҳои ба салоҳияти Шӯрои 

нозирон тааллуқдошта гузаронида шавад; 

9.9.2. Қарор оиди гузаронидани овоздиҳии ғоибона дар асоси мувофиқакунии шифоҳии 

аъзоёни Шӯрои нозирон қабул карда мешавад; 

9.9.3. Барои гузаронидани овоздиҳӣ ба ҳамаи аъзоёни Шӯрои нозирон огоҳӣ оиди 

гузаронидани овоздиҳии ғоибона бо нишондоди рӯйхати масъалаҳои ба овоздиҳии 

ғоибона гузошташуда бо замимаи тамоми маводҳои зарурӣ ва лоиҳаи қарор, инчунин 

бюллетенҳо фиристода мешаванд; 

9.9.4.  Бюллетен барои овоздиҳӣ бояд чунин маълумотҳоро дар бар гирад: 

  Номи пурра ва макони ҷойгиршавии Бонк; 

  Санаи ниҳоии қабули бюллетенҳо барои овоздиҳӣ;  

  Суроға/суроғаи электронии қабули бюллетенҳо барои овоздиҳӣ; 

  Моҳияти масъалаи ба овоздиҳӣ гузошташуда ва вариантҳои овоздиҳӣ ба он, ки бо 

калимаҳои “тарафдор”, “муқобил” баён карда мешаванд; 

  Нишондод ба он, ки бюллетен бояд аз тарафи аъзои Шӯрои нозирон ба имзо расад. 

9.9.5. Баъди гирифтани огоҳӣ аъзоёни Шӯрои нозирон дар муҳлати дар қарор оиди 

гузаронидани овоздиҳии ғоибона пешбинишуда, бюллетенҳо барои овоздиҳиро пур 
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мекунанд ва ба Котиби корпоративӣ ирсол менамоянд. Бюллетенҳо барои овоздиҳӣ бо 

тарзи мувофиқ фиристодашуда ҳисоб карда мешаванд, агар онҳо ба Котиби 

корпоративӣ шахсан супорида шаванд ё бо почта бо огоҳкунӣ оид ба дастраскунӣ ба 

суроғаи Бонк ё дар шакли сканершуда ба почтаи корпоративии Котиби корпоративӣ 

ирсол карда шаванд. Санаи пешниҳоди бюллетенҳои овоздиҳӣ ин санаи фиристодани 

огоҳиномаи бюллетени овоздиҳӣ ба Котиби корпоративӣ ё санаи фиристодани 

бюллетенҳои овоздиҳии сканершуда ба почтаи электронии корпоративии Котиби 

корпоративӣ мебошад. 

9.9.6. Дар овоздиҳии ғоибона аъзоёни Шӯрои нозирон, ки бюллетенҳои онҳо на дертар аз 

муҳлати муқарраршудаи қабули бюллетенҳо гирифта шудаанд, иштирокдошта ҳисоб 

карда мешаванд.  

9.9.7.  Бюллетен барои овоздиҳӣ метавонад беътибор дониста шавад:  

  ҳангоми мавҷуд набудани имзои аъзои овоздиҳандаи Шӯрои нозирон; 

  дар дигар ҳолатҳое, ки агар бо тарзи мушаххас муайян намудани изҳори хоҳиши 

аъзои Шӯрои нозирон аз рӯи варақаи овоздиҳии қабулкардашуда имконнопазир 

бошад;  

9.9.8.  Ҳангоми аз ҷониби Шӯрои нозирон қабул шудани қарорҳо бо овоздиҳии ғоибона, дар 

қарор нишон дода мешаванд: 

 санаи тартиб додани қарор; 

 аъзоёни Шӯрои нозирон, ки дар ин сана бюллетенҳои имзошудаи барои овоздиҳиро 

пешниҳод намудаанд; 

 рӯзномаи маҷлис; 

 масъалаҳои ба овоздиҳӣ гузошташуда ва натиҷаҳои овоздиҳӣ аз рӯи онҳо; 

 қарорҳои қабулшуда. 

9.9.9.  Аз рӯи натиҷаи овоздиҳии ғоибона дар муҳлати на дертар аз 3 рӯзи корӣ баъд аз санаи 

муқарраркардашудаи қабули бюллетенҳо, пайнавишти Шӯрои нозирон тартиб дода 

мешавад. Пайнавишти зикркардашуда аз ҷониби Раиси Шӯрои нозирон, ки барои 

дурустии тартиб додани қарор масъул аст, ва Котиби корпоративӣ имзо карда мешавад.  
9.9.10. Нусхаи Пайнавишт, ки аз ҷониби Шӯрои нозирон бо овоздиҳии ғоибона қабул карда 

шудааст ва натиҷаҳои овоздиҳии ғоибона бояд дар давоми 5 рӯз ба аъзоёни Шӯрои 

нозирон бо замимаи бюллетенҳо, ки дар асоси онҳо Пайнавишти мазкур қабул карда 

шудааст, ирсол карда шавад.  

9.10. Тартиби қабули қарорҳои Шӯрои нозирон бо воситаи овоздиҳии электронӣ 

9.10.1 Ҳангоми зарурати қабули қарорҳои фаврӣ ва таъхирнопазир ва дар ҳолатҳое, ки масъала 

аз ҷониби кумитаи дахлдори назди ШН пешакӣ баррасӣ гардида, аз ҷониби кумитаи 

мазкур тавсияҳо пешкаш карда шудаанд, ҳамчунин  ҳангоми мавҷуд набудани зарурати 

омӯзиш ва муҳокимаи иловагии масъала, ШН ҳуқуқи қабули қарорро тавассути 

овоздиҳии электронӣ дорад; 

9.10.2. Овоздиҳии электронии аъзоёни Шӯрои нозирон метавонад аз рӯи ҳама гуна масъалаҳои 

ба салоҳияти Шӯрои нозирон тааллуқдошта ба истиснои масъалаҳои дар бандҳои 4.2.5, 

4.2.6, 4.2.7, 4.2.8,  4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17., 4.2.24, 4.2.26, 4.2.27, ҳамаи 
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зербандҳои банди 4.3,  ҳамаи зербандҳои банди 4.4.-и низомномаи мазкур гузаронида 

шавад; 

9.10.3. Қарор оиди гузаронидани овоздиҳии ғоибона дар асоси мувофиқакунии шифоҳии 

аъзоёни Шӯрои нозирон қабул карда мешавад; 

9.10.4. Барои гузаронидани овоздиҳии электронӣ ба ҳамаи аъзоёни Шӯрои нозирон 

огоҳиномаҳо оид ба гузаронидани овоздиҳии электронӣ бо нишон додани рӯйхати 

масъалаҳои ба овоздиҳӣ баровардашаванда, бо замима кардани ҳамаи маводҳои лозима, 

ва ҳамчунин лоиҳаи қарорҳои ШН фиристода мешаванд. 

9.10.5. Дар овоздиҳии электронӣ аъзоёни ШН иштирокнамуда маҳсуб мешаванд, ки овози 

онҳо бо воситаи почтаи электронии расмӣ на дертар аз санаи муайяншуда гирифта 

шудаанд; 

9.10.6. Аз рӯи натиҷаҳои овоздиҳии электронӣ дар мӯҳлати на дертар аз 3 рӯзи корӣ аз санаи 

муайяншудаи анҷомёбии қабули овозҳо аз рӯи почтаи электронии расмӣ, Пайнавишт 

бо қарори Шӯрои нозирон тартиб дода мешавад. 

9.11 Тартиби қабули қарори Шӯрои нозирон, назорат оид ба иҷроиши он   

9.11.1. Дар ҷаласаҳои Шӯрои Нозирон пайнавишт тартиб дода мешавад, ки аз тарафи шахси 

дар ҷаласа раисикунанда ва котиб имзо карда мешавад. Дар пайнавишт ҷой ва вақти 

гузаронидани он, инчунин шахсони дар ҷаласа иштирокдошта, рӯзномаи маҷлис, 

масъалаҳои ба овоздиҳӣ гузошташуда ва натиҷаҳои овоздиҳӣ аз рӯи онҳо, қарорҳои 

қабулшуда нишон дода мешаванд. Пайнавишт дар муддати 3 (Се) рӯзи корӣ тартиб дода 

мешавад ва баъд аз он ба ҳамаи аъзоёни Шӯрои нозирон барои баррасӣ ва пешниҳодҳо  

ирсол карда мешавад. Агар дар муддати 3 (се) рӯзи корӣ аз лаҳзаи гирифтани 

пайнавишт ягон хел эътироз аз рӯи он аз тарафи аъзоёни Шӯрои нозирон қабул карда 

нашавад, пас ин пайнавишт тасдиқшуда ҳисобида мешавад.   

 9.11.2. Пайнавишти ҷаласаи Шӯрои нозирон ба аъзоёни Раёсат, Кумитаи аудит, Сараудитори 

дохилӣ ва саҳмдорон бо дархости онҳо, ба аудитори беруна ва танзимгар (БМТ) бо 

дархости онҳо, пешниҳод карда мешавад.  

9.11.3. Баррасии масъалаҳои ба салоҳияти Шӯрои нозирон вогузошташуда наметавонанд 

барои баррасӣ ба Раёсат дода шавад. 

9.11.4. Бонк ӯҳдадор аст, ки Пайнавиштҳои ҷаласаҳои Шӯрои нозиронро тибқи муҳлати 

муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нигоҳ дорад. Пешниҳоди 

Пайнавиштҳои ҷаласаҳо ба шахсони сеюм манъ шудааст, ба истиснои ҳолатҳое, ки 

пешниҳоди Пайнавиштҳои мазкур аз ҷониби қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

санадҳои меъёрию ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар шудааст.  

9.11.5. Иҷроиши қарорҳои дар доираи салоҳият ва вазифаи Шӯрои нозирон  қабулнамуда ва 

ба пайнавишт дохилкарда, барои ҳамаи воҳидҳои сохторӣ ва кормандони Бонк ҳатмӣ 

мебошад. 

9.11.6. Вобаста аз натиҷаи муҳокима ва баҳодиҳии ҳамаҷониба, Шӯрои Нозирони Бонк қарори 

дахлдор оид ба ҳар як масъалае, ки ба беҳтар намудани фаъолият ва таъмини босуботи 

молиявии Бонк нигаронида шудааст, қабул менамояд, ки дар он зарурати коркард ва (ё) 

татбиқи чораҳои мушаххас, шахсони масъул ва муҳлати иҷрои онҳо нишон дода 

шудааст, инчунин  ба сохтори (ҳо)-и дахлдор мониторинг ва назорати иҷроиши 

қарорҳоро вогузор менамояд.  
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9.11.7. Назорат аз болои иҷрои қарорҳои Шӯрои нозирон тавассути пешниҳод намудани 

ҳисоботҳо аз ҷониби иҷрокунандагоне, ки бо қарори дахлдори Шӯрои нозирон таъин 

карда шудаанд, таъмин карда мешавад. 

9.11.8. Котиби корпоративӣ ба маълумоти Раёсати Бонк ва Роҳбарони сохторҳо расонидани 

қарорҳои қабулшуда ва супоришҳои ба онҳо дахлдорро таъмин менамояд.  

9.11.9. Бо мақсади ба роҳ мондани назорат аз болои иҷроиши қарорҳои Шӯрои нозирон, 

Котиби корпоративӣ гузаронидани таҳлили рафт ва натиҷаҳои иҷроиши қарорҳои 

Шӯрои нозиронро ташкил менамояд. Котиби корпоративӣ маълумот оид ба иҷроиши 

қарорҳоро ба Раис ва аъзоёни Шӯрои нозирон пешниҳод менамояд.  

                                                

10. Котиби корпоративӣ ва Хадамоти Котиби корпоративӣ 

Бо мақсади таъмини иҷрои самараноки вазифаҳои Котиби корпоративӣ дар Бонк бо 

қарори ШН Хадамоти Котиби корпоративӣ таъсис дода мешавад. 

Хадамоти Котиби корпоративӣ ва/ё Котиби корпоративии Бонк: 

10.1. Таҳияи лоиҳаи нақшаи кори Шӯрои нозиронро ташкил менамояд; 

10.2.     Пешакӣ аъзоёни Шӯрои нозиронро оиди ҷаласаҳои дар пеш истода хабардор менамояд 

ва ба онҳо тамоми маълумоти заруриро оиди масъалаҳои рӯзномаи маҷлиси Шӯрои 

нозирон пешниҳод мекунад, инчунин оид ба гирифтани дигар маълумоти зарурӣ 

мусоидат менамояд; 

10.3.     Ба аъзоёни Шӯрои нозирон ҳангоми қабули қарори Шӯрои нозирон, ки бо роҳи пурсиш 

(овоздиҳии ғоибона) қабул карда мешаванд, бюллетенҳо барои овоздиҳиро  ирсол 

намуда, бюллетенҳои пуркардашударо қабул менамояд, овозҳоро ҳисоб намуда, 

натиҷаҳои чунин овоздиҳиро ҷамъбаст мекунад;  

10.4.  Ҳисоби ҳуҷҷатҳои воридотиро мебарад ва нусхаҳои ҳуҷҷатҳои содиротии Шӯрои 

нозиронро нигоҳ медорад;  

10.5.    Дар ҷаласаҳои Шӯрои нозирон иштирок намуда, пайнавиштҳои маҷлисҳоро мебарад ва 

тартиб медиҳад, тартиби гузаронидани ҷаласаҳои Шӯрои Нозиронро риоя менамояд;  

10.6.  Риояи тартиби таҳия ва қабули қарорҳоро оид ба аҳдҳо, ки нисбати бастани онҳо 

шартҳои махсус муқаррар карда шудаанд, таъмин менамояд;  

10.7.    Ба аъзоёни дар ҷаласа иштирокнадошта оиди натиҷаҳои ҷаласаҳои гузаронидашудаи 

Шӯрои нозирон хабар медиҳад;  

10.8.     Пайнавиштҳои ҷаласаҳои Шӯрои нозиронро нигоҳ медорад; 

10.9.    Бюллетенҳо барои овоздиҳиро, ки ба аъзоёни Шӯрои нозирон барои қабули қарори бо 

роҳи пурсиш қабулкардашаванда (овоздиҳии ғоибона) ирсол мешаванд, нигоҳ медорад;  

10.10.  Ба аъзоёни Шӯрои нозирон ҳангоми аз тарафи онҳо ба роҳ мондани вазифаҳояшон  

мусоидат мекунад; 

10.11.  Ба аъзоёни дахлдори Шӯрои нозирон мактубҳо, дархостҳо, пешниҳодҳоеро, ки аз 

саҳмдорон, мизоҷони ширкат, кормандон ба номи аъзоёни Шӯрои нозирон ва раис 

ирсол карда шудаанд, мефиристонад.  

10.12. Дигар вазифаҳоро мувофиқи Низомномаи мазкур, Низомнома оид ба Котиби 

корпоративии Бонк, дигар ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк ва супоришҳои Раиси Шӯрои 

нозирон иҷро мекунад.  
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11. Робитаи мутақобилаи Шӯрои нозирон ва Раёсати Бонк 

 
11.1.  Шӯрои нозирон, ҳар сол мақсад ва вазифаҳои Раёсатро муайян менамояд, фаъолияти 

Раёсатро ба комёбшавӣ ба мақсадҳои дар соли ҳисоботии молиявии банақшагирифтааш 

таҳлил ва баҳогузорӣ мекунад. Дар ҳолати мувофиқ набудани натиҷаҳои фаъолияти 

ташкилоти қарзӣ ба нишондиҳандаҳои мақсадноки соли ҷорӣ, Шӯрои нозирон ҳуқуқ 

дорад нисбати аъзоёни Раёсати Бонк чораҳои таъсиррасон мутобиқи Кодекси меҳнати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда татбиқ намояд.  

11.2.   Шӯрои нозирон шакл ва муҳлати аз тарафи Раёсат ба Шӯрои нозирон ва ба Маҷлиси 

умумии саҳмдорон пешниҳод шудани ҳисоботи молиявӣ ва идоравиро муқаррар 

менамояд. 
11.3.     Раёсат ҳар сол Шӯрои нозиронро дар бораи идоракунии самарабахши комплаенс-хавф 

хабардор менамояд. 

11.4.    Раёсат ба Шӯрои нозирон дар бораи ҳар гуна амалиётҳое, ки бинобар риоя нашудани 

талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки боиси зарар ё аз даст додани обрӯю 

нуфузи корӣ мегардад, фавран хабар медиҳад. 

 

12. Муқаррароти хотимавӣ 
 

12.1.  Низомномаи мазкур аз лаҳзаи тасдиқи он эътибор пайдо мекунад. Ҳама гуна  тағйироту 

иловаҳо ба Низомномаи мазкур аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳомон  (МУС) тасдиқ 

карда мешавад.  

12.2. Аз рӯзи мавриди амал қарор гирифтани Низомномаи мазкур,  таҳрири 02-и Низомнома 

дар бораи Шӯрои нозирони ҶСК “Бонки Эсхата”, ки аз ҷониби Маҷлиси умумии 

саҳмдорони Бонк (Пайнавишти №29 аз 02.11.2020с.) тасдиқ шудааст, беэътибор 

дониста мешавад.     

 


	10. Котиби корпоративӣ ва Хадамоти Котиби корпоративӣ

