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1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 
 

1.1.  Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ташкилоти амонатии қарзии 

хурди «Тамвил», ки минбаъд «Ҷамъият» номида мешавад, дар асоси 

Оинномаи мазкур, мутобиқи Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳои дорои масъулияти 

маҳдуд», «Дар бораи ташкилотҳои маблағгузории хурд» ва дигар санадҳои 

меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфтааст.  

1.2. Номи пурраи Ҷамъият: 

- бо забони тоҷикӣ – Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ташкилоти  

амонатии қарзии хурди «Тамвил»; 

- бо забони русӣ – Общество с ограниченной ответственностью   

      Микрокредитная депозитная организация  «Тамвил»; 

- бо забони англисӣ – Limited Liability Company Microcredit deposit  

      organization «Tamvil». 

1.3. Номи мухтасари Ҷамъият: 

- бо забони тоҷикӣ      –ҶДММ ТАҚХ  «Тамвил»; 

-  бо забони русӣ         – ООО МДО «Тамвил»; 

-  бо забони англисӣ    – «Tamvil» LLC MDO 

1.4. Суроғаи ҳуқуқӣ ва ҷойгиришавии Ҷамъият: Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

шаҳри Душанбе,  хиёбони Рудакӣ - 110. 

1.5. Забони расмии Ҷамъият: тоҷикӣ. Забони кории Ҷамъият тоҷикӣ ва 

русӣ мебошад. 

1.6. Ҷамъият бидуни маҳдудияти мӯҳлати фаъолият таъсис дода мешавад. 

1.7. Муассиси Ҷамъият (минбаъд – Иштирокчӣ) шаҳрванди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон - Соибов Фарҳод Маҳмашарифович, дорандаи шиносномаи 

№А02072581, ки аз тарафи ШВКД дар шаҳри Бохтар дар санаи 29 июни соли 

2019 дода шудааст, РМА:037173731, истиқоматкунандаи вилояти Хатлон 

шаҳри Бохтар, кӯчаи А.Қаҳҳоров, хонаи 3 мебошад. 
 

2. МАҚСАДИ ТАЪСИС ВА АМАЛИЁТҲО 
 

2.1. Ҷамъият бо мақсади гирифтани фоида таъсис дода шудааст. 

2.2. Ташкилоти амонатии қарзии хурд метавонад амалиётҳои бонкии 

зеринро анҷом диҳад: 

 ҷалби амонат ва пасандозҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ; 

 додани қарзи хурд (бо таъмин ва бе таъмин); 

 кушодану пешбурди суратҳисобҳои бонкӣ; 

 интиқоли маблағҳои пулӣ бо фармоиши муштариён; 

 додани кафолат; 

 қарордодҳои форвардӣ ва своп барои худ; 

 амалиёти кассавӣ; 

 амалиёти ҳисоббаробаркунӣ ва мубодилавӣ; 

 барориши кортҳои пардохтии бонкӣ ва амалиёт бо онҳо. 
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3. МАҚОМИ ҲУҚУҚӢ 
 

3.1. Ҷамъият – ташкилоти маблағгузории хурд буда, барои ҷалби амонату 

пасандозҳо, додани қарзҳои хурд ва анҷом додани дигар фаъолиятҳое 

мебошад, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ташкилотҳои 

маблағгузории хурд» пешбинӣ намудааст ва дар асоси иҷозатномаи Бонки 

миллии Тоҷикистон амал мекунад. 

3.2. Ҷамъият шахси ҳуқуқӣ буда, дар асоси худмаблағгузорӣ ва худбасоӣ 

амал мекунад, дорои амволи алоҳида, тавозуни мустақил ва ҳисоб дар 

бонкҳо, мӯҳри мудаввар бо номи худ, бланкаҳои фирмавӣ ва дигар 

мушаххасот мебошад ва ҳамчунин метавонад аз номи худ шартнома бандад, 

ҳуқуқҳои амволӣ ва ғайриамволӣ ба даст орад, ба зиммаи худ масъулият 

гирад, дар суд даъвогар, ҷавобгар ва шахси сеюм бошад. 

3.3. Ҷамъият аз рӯи ӯҳдадориҳои худ ба ҳамаи амволе, ки ба вай тааллуқ 

дораду он мутобиқи қонунгузории ҷорӣ метавонад ҷаримабандӣ шавад, 

ҷавобгар аст. Ҷамъият барои қарзҳои хусусии Иштирокчии Ҷамъият 

ҷавобгар намебошад. 

3.4. Иштирокчии Ҷамъият барои ӯҳдадориҳои Ҷамъият ҷавобгар нест ва 

барои хавфи зиёне, ки бо фаъолияти вай вобаста аст, танҳо ба андозаи 

арзиши маблағе, ки ба Сармояи оинномавии Ҷамъият гузоштааст, ҷавобгар 

мебошанд. 
 

4. САРМОЯИ ОИННОМАВИИ ҶАМЪИЯТ 
 

4.1.Барои таъмини фаъолияти Ҷамъият аз ҳисоби маблағҳои Иштирокчии 

Ҷамъият Сармояи оинномавӣ ба маблағи 16’300’000,00 (шонздаҳ миллиону 

сесад ҳазор) сомонӣ ташкил карда шудааст.  

Ин маблағи Сармояи оинномавӣ ба 100 (сад) ҳиссаи баробар тақсим 

шудааст, ки арзиши номиналии ҳар яки он 163’000,00  (яксаду шасту се 

ҳазор) сомонӣ 00 дирам мебошад.  

Соҳиб шудан ба як ҳисса ҳуқуқи як овозро медиҳад. 

4.2. Ҳиссаи маблағи Иштирокчии Ҷамъият, ки  дар Сармояи оинномавии 

Ҷамъият гузошта шудааст, чунин мебошад: 
 

 

Иштирокчӣ 

Андозаи 

ҳиссагузорӣ 

(бо сомонӣ) 

Андозаи  

ҳисса 

(бо %) 

Соибов Фарҳод Маҳмашарифович 16’300’000,00 100,0% 
 

4.3. Сармояи оинномавии Ҷамъият ҳангоми бақайдгирии давлатӣ ба 

андозаи 100%-и маблағи эълоншуда пардохт карда шудааст. Дар рӯзи 

гирифтани иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон Сармояи оинномавии 

Ҷамъият пурра (100% - қисми пулии он) ташкил шудааст. 

4.4. Сармояи оинномавӣ метавонад мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон зиёд ё кам карда шавад. 
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4.5. Сармояи оинномавии Ҷамъият метавонад аз ҳисоби даромаде, ки аз 

фаъолияти хоҷагию тиҷоратӣ ба даст меояд ва дар мавриди зарурат аз 

ҳисоби ҳақгузориҳои иловагии иштирокчии Ҷамъият пурра карда шавад. 
 

5. ҲУҚУҚУ ӮҲДАДОРИҲОИ ҶАМЪИЯТ 
 

5.1. Барои иҷрои мақсадҳои худ мутобиқи қонунгузорӣ ба Ҷамъият ҳуқуқҳои 

зерин дода мешавад: 

- танҳо ба фаъолияти пешбининамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи ташкилотҳои маблағгузории хурд», Иҷозатномаи Бонки 

миллии Тоҷикистон ва Оинномаи мазкур машғул шавад; 

- ҳиссаи Иштирокчии Ҷамъиятро мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

Бонки миллии Тоҷикистон харидорӣ намояд; 

- маблағҳои озоди худро дар ташкилотҳои қарзӣ ҷойгир намояд; 

- тибқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи 

андозаи қарзи хурд ба иҷораи молиявӣ (лизинг) машғул шавад, 

ҳамчунин аз ташкилотҳои қарзӣ, шахсони воқеию ҳуқуқии ватанӣ ва 

хориҷӣ қарз гирад. 

5.2.Ҷамъият  ҳуқуқ надорад: 

- ба фаъолияте, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

ташкилотҳои маблағгузории хурд», Иҷозатномаи Бонки миллии 

Тоҷикистон ва Оинномаи мазкур пешбинӣ накардааст, машғул шавад; 

- ба шахсони дигар барои харидани коғазҳои қиматноки баровардаи 

худ қарз диҳад; 

- таҳти гарави ҳиссаҳои худ қарз диҳад, аз ҷумла қарзе, ки аз иҷрои ҳар 

гуна ӯҳдадорӣ бармеояд; 

- дар бозори коғазҳои қиматнок фаъолияти касбиро анҷом диҳад; 

- ба фаъолияти истеҳсолӣ, савдо ва суғурта машғул шавад; 

- соҳиби молу мулки ғайриманқул гардад, ба истиснои молу мулки 

ғайриманқуле, ки барои таъмини фаъолияти худ ва эҳтиёҷоти 

иҷтимоии кормандон, аз ҷумла таъмини онҳо бо манзил зарур аст. 

5.3. Иштирокчии Ҷамъият ӯҳдадор аст молу мулки ғайриманқулеро, ки дар 

рафти гузаронидани амалиёти бонкӣ ба даст овардааст, ҳангоми зарар 

надидан дар муддати се моҳ ва дар дигар ҳолатҳо дар муддати на дертар аз 

ду соли баъди ба даст овардани он фурӯшад. 
 

6. АМВОЛИ ҶАМЪИЯТ 
 

6.1. Амволи Ҷамъият аз воситаҳои асосӣ ва гардон, ҳамчунин аз амволи дигар 

иборат аст, ки арзиши он дар тавозуни мустақил инъикос мегардад. Ҷамъият 

дорои ҳуқуқи моликиятдории амволи худ мебошад. 

6.2. Сарчашмаҳои ташаккули амволи Ҷамъият инҳоянд: 

- саҳми Иштирокчии Ҷамъият ба Сармояи оинномавӣ; 

- даромаде, ки аз фаъолияти он ба даст меояд; 

- дигар сарчашмаҳое, ки онҳоро санадҳои қонунгузорӣ манъ 

накардаанд. 
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Иштирокчии Ҷамъият метавонад дар бораи саҳмҳои иловагӣ ба амволи 

Ҷамъият қарор қабул намояд. 
 

7. БА ШАХСИ ДИГАР ГУЗАШТАНИ ҲИССАИ (ҚИСМИ ҲИССАИ) 

САРМОЯИ ОИНННОМАВИИ ҶАМЪИЯТ 
 

7.1. Иштирокчии Ҷамъият ҳақ дорад ҳиссаи худро ё як қисми онро аз 

Сармояи оинномавии Ҷамъият ба шахси дигар ё якчанд шахси  дигар бо 

тартиби муқарраркардаи қонунгузорӣ фурӯшад ё бо тариқи дигар диҳад.   

7.2. Ҳиссаи Иштирокчии Ҷамъият ба меросгирони он мегузарад. 

Гузариши ҳисса ба меросгирон ва тақсими он дар байни якчанд меросгирон 

мувофиқи Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. 

7.3. Иштирокчии Ҷамъият ҳақ дорад ҳиссаи ба ӯ тааллуқ доштаи Сармояи 

оинномавии Ҷамъиятро ба шахсони дигар  ба гарав диҳад.  
 

8. ҲУҚУҚУ ӮҲДАДОРИҲОИ ИШТИРОКЧӢ 
 

8.1. Иштирокчии Ҷамъият ҳуқуқ дорад: 
- дар идораи корҳои Ҷамъият бо тартиби муқарраркардаи ҳамин 

Оиннома иштирок намояд; 
- дар бораи фаъолияти Ҷамъият маълумот гирад ва бо дафтарҳои 

муҳосибавӣ  (бухгалтерӣ) ва дигар ҳуҷҷатҳои он бо тартиби 
муқарраркарда шинос шавад; 

- дар тақсимоти фоида иштирок кунад; 
- ҳиссаи худро дар Сармояи оинномавии Ҷамъият фурӯшад ё ба тарзи 

дигар як қисми онро ба як ё якчанд шахси дигар диҳад; 
- ҳар вақт бо тартибе, ки Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешбинӣ намудааст, аз Ҷамъият барояд; 
- дар сурати барҳам хӯрдани Ҷамъият як қисми амвол ё арзиши онро 

баъди ҳисобу китоб бо кредиторон гирад. 
Иштирокчии Ҷамъият инчунин дигар ҳуқуқҳое доранд, ки онҳоро ҳамин 
Оиннома ва Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст. 
8.2. Иштирокчии Ҷамъият ӯҳдадор аст: 

- бо тартиб, дар ҳаҷм, таркиб ва мӯҳлати пешбиникардаи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамин Оиннома саҳм гузорад; 

- иттилооти махфиро дар бораи фаъолияти Ҷамъият фош нанамояд. 
Иштирокчии Ҷамъият дигар ӯҳдадориҳоро низ дорад, ки Қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст. 
 

9. ТАҚСИМИ ФОИДАИ ҶАМЪИЯТ 
 

9.1. Ҷамъият дар масъалаи тақсими фоидаи софи хоҷагидории худ комилан 

мустақил  мебошад. 

9.2. Фоидаи Ҷамъият бо тартибе, ки қонунгузорӣ пешбинӣ кардааст, муайян 

карда мешавад. Аз ҳисоби фоида ҳар гуна андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ 

ба буҷет пардохта мешаванд. 

Фоидаи софи Ҷамъият (пас аз пардохти андоз) дар ихтиёри Ҷамъият боқӣ 

мемонад ва бо Қарори Иштирокчии Ҷамъият дар шакли дивиденд тақсим 
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ва ҳамчунин барои мақсадҳои дигар аз ҷумла барои ташаккули фондҳо 

равона карда мешавад. 

9.3. Ҷамъият фонди захиравӣ ташкил медиҳад, ки барои таъмини 

ӯҳдадориҳои Ҷамъият ва пӯшонидани зиёни имконпазир аз рӯи фаъолияти 

он истифода мегардад. Фонди захиравӣ аз ҳисоби маблағҳои ҷудошудаи 

ҳарсола аз фоидаи Ҷамъият ташкил карда мешавад.  

9.4. Ба ғайр аз Фонди захиравӣ бо Қарори Иштирокчии Ҷамъият аз ҳисоби 

фоида пас аз пардохти андозҳо мутобиқи меъёрҳои муқарраршуда фондҳои 

зерин ташкил карда мешаванд: 

 Фонди рушди иҷтимоӣ – барои маблағгузории чорабиниҳо оид ба 

ҷорӣ кардани техникаи нав, механизатсия, автоматӣ кардани 

фаъолияти Ҷамъият, корҳои сохтмонию навсозии биноҳои Ҷамъият, 

иншооту объектҳои иҷтимоӣ, хароҷоти тарбияи кадрҳо ва дигар 

мақсадҳо истифода мегардад. 

 Фонди ҳавасмандии моддӣ – барои пардохти подошҳо аз рӯи 

натиҷаи кори моҳона, барои собиқаи корӣ дар Ҷамъият,  

мукофотпулии кормандон барои иҷрои корҳою вазифаҳои хеле 

муҳиме, ки ба афзоиши фоидаи Ҷамъият мусоидат мекунанд, барои 

расонидани ёрии моддӣ ба кормандони Ҷамъият, пардохти 

кӯмакпулӣ ба оилаҳои онҳо ва дигар пардохтҳои инфиродӣ истифода 

мешавад. 

 Фонди хавф (фонди суғурта) – барои ҷуброн кардани зиёни 

имконпазири (эҳтимолии) кормандон, ки бо гуноҳи Ҷамъият сар 

задааст, истифода бурда мешавад. 

9.5. Иштирокчии Ҷамъият ҳуқуқ дорад, ки дар бораи пардохт накардани 

дивидендҳо, ё қисман пардохт кардани дивидендҳо ҳангоми таҳдиди хатар 

ба устувории Ҷамъият, ҳамчунин ҳангоми таҳдиду хатар ба манфиати 

кредиторону амонатгузорон дар ҳолатҳои зерин қарор қабул кунад: 

- агар ин ба вайрон кардани меъёрҳои иқтисодии муқарраркардаи 

қонунгузорӣ оварда расонад; 

- агар андозаи ҳадди ақали Сармояи оинномавӣ, ки қонунгузорӣ 

муқаррар кардааст, таъмин нашуда бошад; 

- агар коэффитсиенти баробарии сармояи Ҷамъият аз ҳадди минималие, 

ки Бонки миллии Тоҷикистон барои Ҷамъияти мазкур муқаррар 

кардааст, камтар бошад; 

- агар ин ба камшавии ҳаҷми маблағҳои ба захира ҷудошуда барои 

пӯшонидани талафоти имконпазири қарзӣ ва лизингӣ оварда расонад; 

- агар андозаи фоидаи тақсимнашуда дар натиҷаи зиёноварии фаъолияти 

Ҷамъият ба сифр баробар ё аз он кам бошад; 

- агар Ҷамъият дар давраи гузаштаи соли ҷорӣ, дар соли ҳисоботӣ ва (ё 

дар давоми сол) қабл аз соли ҳисоботӣ зиён дида бошад; 

- агар Ҷамъият дар натиҷаи хеле бад шудани вазъи молиявии худ дар зери 

назорати махсуси Бонки миллии Тоҷикистон қарор дошта бошад ва (ё) 
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мутобиқи қонунгузории ҷорӣ ба гурӯҳи ҷамъияти «мушкиладор» 

гузаронида шавад; 

9.6.Ҷамъият андозаи дивидендҳоро бидуни ҳисоб кардани андоз муайян 

мекунад. Дивидендҳо ба Иштирокчии Ҷамъият бо тарҳи андози дахлдор 

пардохт карда мешавад. Барои дивидендҳои пардохтнашуда ва ногирифта 

фоиз ҳисоб карда намешавад. 
 

10. ТАЪМИНИ МАНФИАТҲОИ МУШТАРИЁН 
 

10.1. Ҷамъият ҳифзу нигаҳдории маблағҳои пулӣ ва дигар дороиҳоеро, ки 

муштариён ва муросилон  ба вай бовар карда супоридаанд, таъмин мекунад. 

Ҳифзу нигаҳдории онҳо бо ҳамаи амволи манқул ва ғайриманқули Ҷамъият 

ва фонду захираҳои пулии он, ки мутобиқи қонунгузорӣ ва Оинномаи 

мазкур ташкил карда мешаванд, кафолат дода мешавад. Ҳамчунин ҳифзу 

нигаҳдории  онҳо ба воситаи тадбирҳое, ки Ҷамъият  барои таъмини 

устувории вазъи молиявии Ҷамъият ва пардохтпазирии он бо тартиби 

муқарраркардаи Бонки миллии Тоҷикистон амалӣ менамояд,  кафолат дода 

мешавад. 

10.2. Маблағҳои пулӣ ва  дигар дороиҳои шахсони ҳуқуқию воқеие, ки дар 

ҳисобҳо, амонатҳо ё барои нигаҳдорӣ дар Ҷамъият мавҷуданд, танҳо дар 

сурати ва бо тартиби пешбиникардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳабс карда мешаванд ё ҷарима баста мешаванд. 

10.3. Ҷамъият махфӣ будани амалиёт, ҳисобҳо ва амонатҳои муштариёни худ 

ва муросилонро кафолат медиҳад. Ҳамаи кормандони Ҷамъият 

вазифадоранд, ки махфӣ будани амалиёт, ҳисобҳо ва амонатҳои Ҷамъият, 

муштариёни вай ва муросилонро нигоҳ доранд. 

10.4. Маълумотномаҳо дар бораи ҳисобҳо, амонатҳо ва пасандозҳои шахсони 

воқеию ҳуқуқӣ аз ҷониби Ҷамъият бо тартиби зерин дода мешаванд: 

- ба соҳиби суратҳисоби бонкӣ ва соҳиби ашёи қиматбаҳо ё намояндаи 

онҳо; 

- ба фиристонандагон ва гирандагони интиқолҳои пулӣ; 

- ба Бонки миллии Тоҷикистон бо талаби он; 

- ба судҳо дар асоси қарори (таъиноти) суд (судя); 

- ба иҷрочии суд дар асоси қарори иҷрочии суд вобаста ба ҳуҷҷати иҷро; 

- ба бюрои таърихи қарз мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи таърихи қарз (кредит)»; 

- ба мақомоти таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ аз рӯи парвандаҳои ҷиноятӣ 

нисбат ба муштариёни ташкилоти маблағгузории хурд, дар асоси 

қарори (таъиноти) суд (судя) мутобиқи Кодекси мурофиавии ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- ба мақомоти андоз аз рӯи масъалаҳои пардохти андози шахсони ҳуқуқӣ 

дар асоси мактуби роҳбари мақоми андоз бо пешниҳоди нусхаи 

фармони мақоми андоз оид ба санҷиши онҳо, агар ин дар Кодекси 

андози Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуда бошад. 
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Муқаррароти мазкур дар ҳолати бо сабабҳои гуногун қатъ гардидани 

муносибатҳо байни муштарӣ ва ташкилоти маблағгузории хурд низ 

эътибори худро гум намекунанд. 

Маълумот дар бораи сирри бонкӣ дар сурати вафоти муштарӣ ба инҳо 

дода мешавад: 

- ба шахсоне, ки аз тарафи муштарӣ дар васиятнома зикр шудаанд; 

- ба судҳо, идораҳои нотариалӣ ва консулгариҳои хориҷӣ аз рӯи 

парвандаҳои меросии муштарии фавтида. 

10.5. Ҳамаи шахсони мансабдор ва кормандони Ҷамъият, Иштирокчии 

Ҷамъият ва намояндагони он, аудиторҳо вазифадоранд, ки ҳатман сирри 

Ҷамъиятро оид ба амалиёт, ҳисобҳо ва амонатҳои муштариёни Ҷамъият ва 

муросилони вай риоя кунанд. 

Номгӯи маълумоте, ки сирри Ҷамъиятро ташкил медиҳад, аз ҷониби Шӯрои 

нозирони Ҷамъият бо назардошти қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муайян карда мешавад. 

10.6. Иттилооте, ки дар раванди фаъолияти Ҷамъият ҷамъоварӣ ва дастрас 

шудааст, ҳамчунин иттилооти дигаре, ки дар ҳуҷҷатҳову дискҳои магнитӣ ва 

дигар воситаҳои Ҷамъият маҳфуз  аст ва он аз ҷониби Шӯрои нозирони 

Ҷамъият ҳамчун сирр шинохта шудааст, дар кадом шакле набошад бе 

розигии Шӯрои нозирони Ҷамъият  ё шахсони мансабдори  аз тарафи 

Шӯрои нозирони Ҷамъият ваколатдоршуда  фурӯхта ва ба касе дода 

намешавад ва нусхабардорию зиёдкунии адади нусхаҳо, мубодила, интишор 

ва паҳн кардани онҳо низ манъ мебошад. 

Тартиби кор дар Ҷамъият бо он иттилооте, ки сирри Ҷамъият 

мебошад ва масъулияти (ҷавобгарии) вайрон кардани тартиби кор бо он аз 

ҷониби Шӯрои нозирони Ҷамъият бо назардошти талаботи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. 
 

11. ҲИСОБГИРӢ ВА ҲИСОБОТДИҲИИ ҶАМЪИЯТ 
 

11.1. Ҳисобдорӣ, ҳисоботи молиявӣ ва оморӣ, ҳамчунин маълумоту 

иттилооти дигар мутобиқи қоидаҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар кардаанд, амалӣ 

мегардад. 

11.2. Натиҷаҳои фаъолияти Ҷамъият дар тавозуни моҳона, семоҳа ва 

тавозуни солонаи ҳисобдорӣ, дар ҳисобот оид ба фоидаю зиён, ҳамчунин дар 

ҳисоботи солонае, ки ба Бонки миллии Тоҷикистон дар мӯҳлати 

муқарраркардаи вай пешниҳод мешавад, инъикос мегардад. 

11.3. Тавозуни солонаи ҳисобдорӣ ва ҳисобот оид ба фоидаю зиёни Ҷамъият 

пас аз гузаронидани тафтиши ташкилоти аудиторӣ аз ҷониби Иштирокчии 

Ҷамъият тасдиқ гардида, бояд дар матбуот нашр карда шавад. 

11.4. Соли амалиётии (молиявии) Ҷамъият аз 1 январ сар шуда 31 декабр ба 

охир мерасад.  
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11.5. Ҷамъият ҳифзу нигаҳдорӣ, дуруст ба тартиб овардан, нигаҳдории 

тӯлонию истифодаи (додани маълумотнома дар асоси дархости шахсони 

ҳуқуқӣ ва воқеӣ) ҳуҷҷатҳои ҳайати кормандонро таъмин мекунад. 

Ҳуҷҷатҳои ҳайати кормандони Ҷамъият бо тартибе, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст, ба бойгонии давлатӣ барои 

нигаҳдорӣ супурда мешаванд. 

Ҳуҷҷатҳо ва мӯҳлати нигаҳдошти онҳо мутобиқи феҳристи муқарраршуда 

(феҳристи парвандаҳо) муайян карда мешавад. 
 

12. МАҚОМОТИ ИДОРАКУНИИ ҶАМЪИЯТ 
 

12.1. Мақомоти идоракунии Ҷамъият инҳоянд: 

- мақоми олӣ - Иштирокчии Ҷамъият; 

- мақоми идоракунӣ - Шӯрои нозирон; 

- мақоми иҷроия – Директори генералӣ. 

 

13. ИШТИРОКЧИИ ҶАМЪИЯТ 
 

13.1. Иштирокчии Ҷамъият мақоми олии идоракунии Ҷамъият мебошад. 

13.2. Ба салоҳияти Иштирокчии Ҷамъият масъалаҳои зерин дохил 

мешаванд: 

- дохил намудани тағйирот ба ин Оиннома ва ё тасдиқ кардани таҳрири 

нави Оиннома, инчунин ворид намудани тағйирот ба хуҷҷатҳои таъсисӣ; 

- азнавташкилдиҳии Ҷамъият; 

- барҳам додани Ҷамъият. 

- зиёд ё кам кардани Сармояи оинномавӣ; 

- таъсиси мақоми идоракунии Ҷамъият (Шӯрои нозирон) ва пеш аз мӯҳлат 

қатъ намудани ваколатҳои онҳо; 

- тасдиқ кардани натиҷаҳои солонаи фаъолияти Ҷамъият ва филиалҳои 

вай, аз ҷумла, ҳисоботи молиявӣ (ҳисоботи тавозунӣ), ҳисобот оиди 

фоида ва зарари Ҷамъият, инчунин иҷозат додани тақсими фоидаи 

Ҷамъият ва усулҳои ҷуброни зарарҳо; 

- таъин ва рад кардани Аудитори берунии Ҷамъият, муайян намудани 

ҳаҷми пардохти хизмати ӯ; 

- муқаррар кардани таърих ва тартиби гузаронидани маҷлисҳо; 

- муайян кардани андозае, ки дар он Ҷамъият маводро (ахборро) ба 

Иштирокчии Ҷамъият, аз он ҷумла ба воситаҳои ахбори умум ҳангоми 

паҳнкунии огоҳиномаҳо хоҳад дод; 

- қабул кардани қарор дар бораи ба узви Маъмурият ё хизматчиёни 

Ҷамъият пешниҳод намудани даъво; 

- тасдиқ кардани қоидаҳо, тартиб ва дигар хуҷҷатҳои Ҷамъият; 

- қабул кардани қарор оид ба таъсис додан филиалҳо, марказҳои 

хизматрасонии бонкӣ, нуқтаҳои хизматрасонии хазинавӣ, нуқтаҳои 

интиқоли пул, воҳидҳои сайёр ва намояндагиҳо, оид ба тасдиқ кардани 

низомномаҳои онҳо ва таъин кардани роҳбарони онҳо оид ба иштирок 
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дар ширкатҳои холдингӣ, гуруҳҳои молиявӣ ва саноатӣ ва дигар 

ассотсиатсияҳои ташкилотҳои тиҷоратӣ; 

- қабул кардани қарор оид ба дигар масъалаҳо мутобиқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамин Оиннома. 

13.3. Маҷлисҳое, ки аз тарафи Иштирокчии Ҷамъият муайян карда мешавад 

навбатӣ ва ғайри навбатӣ мебошанд. 

13.4. Маҷлиси навбатӣ дар як сол як маротиба то 31 март даъват карда 

мешавад. Фосила байни маҷлисҳои навбатӣ набояд аз 15 моҳ зиёд бошад 

13.5. Ҳамаи он маҷлисҳое, ки дар фосилаи байни маҷлисҳои навбатӣ 

гузаронида мешаванд, маҷлисҳои ғайринавбатӣ дониста мешаванд. 

Маҷлиси ғайринавбатӣ барои ҳаллу фасли ҳар масъалаҳо мутобиқи тартиби 

муқарраркардаи қисми 13.2. муайян гардидааст даъват карда мешавад. 
 

14. ШӮРОИ НОЗИРОНИ ҶАМЪИЯТ 
 

14.1. Шӯрои нозирони Ҷамъият роҳбарии умумии фаъолияти Ҷамъиятро, 

ба истиснои ҳаллу фасли масъалаҳое, ки ба салоҳияти Иштирокчии Ҷамъият 

тааллуқ доранд, амалӣ менамояд. 

14.2. Ба салоҳияти Шӯрои нозирони Ҷамъият масъалаҳои зерин тааллуқ 

доранд: 

- муайян намудани самтҳои асосии фаъолияти Ҷамъият, тасдиқ кардани 

ҳисоботи молиявӣ ва нақшаҳои соҳибкории вай ва қабул кардани ҳисобот 

оид ба иҷрои онҳо; 

- муайян (муқаррар) кардани андозаи подош (шартҳои додани музди 

меҳнат), ки ба корманди роҳбарикунандаи Ҷамъият пардохт карда 

мешаванд; 

- таъсис ва назорат ба мақоми иҷроияи Ҷамъият, даъвати маҷлисҳои 

Иштирокчии Ҷамъият бо тартиби муқарраршуда; 

- тасдиқи сохтори ташкилӣ ва фонди музди меҳнат барои кормандони   

Ҷамъият; 

- таъин намудани Директори генералӣ ва Сармуҳосиб; 

- тасдиқи Қоидаҳои додани қарзҳои хурд. 

14. 3. Шӯрои нозирони Ҷамъият аз панҷ нафар иборат аст. 

Узви интихобшудаи Шӯрои нозирон бо тарзи овоздиҳӣ байни худ Раиси 

Шӯрои нозирони Ҷамъиятро интихоб мекунанд. 

14.4. Узви Шӯрои нозирони Ҷамъият аз тарафи Иштирокчии Ҷамъият ба 

муддати панҷ сол интихоб карда мешавад ва метавонад чанд дафъа аз нав 

интихоб гарданд. 

14.5. Шӯрои нозирони Ҷамъият ҳуқуқ надорад, ки ба фаъолияти оперативии 

(ҷории) мақоми иҷроияи Ҷамъият мудохила намояд. 

14.6. Ба фаъолияти Шӯрои нозирони Ҷамъият Раиси Шӯрои нозирони 

Ҷамъият роҳбарӣ мекунад. 

Раиси Шӯрои нозирони Ҷамъият ҳуқуқ дорад: 

- Оинномаи мазкурро имзо намояд; 

- қарорҳои қабулкардаи Шӯрои нозирони Ҷамъиятро имзо кунад; 
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- ҳуҷҷатҳое, ки ба фаъолияти Шӯрои нозирони Ҷамъият дахл доранд, 

имзо намояд; 

- аз номи Шӯрои нозирон бо Директори генералӣ шартнома бандад. 
 

15. МАҚОМИ ИҶРОИЯИ ҶАМЪИЯТ 
 

15.1. Мақоми иҷроияи Ҷамъият Директори генералӣ мебошад, ки аз тарафи  

Шӯрои нозирон таъин карда мешавад. 

15.2. Мӯҳлати ваколати Директори генералӣ се сол мебошад. Директори 

генералӣ метавонад бемаҳдуд чанд бор аз нав таъин шавад. 

15.3. Директори генералӣ ҳамаи масъалаҳои фаъолияти Ҷамъиятро, ба ғайр 

аз он масъалаҳое, ки ба салоҳияти Иштирокчии Ҷамъият ва Шӯрои 

нозирони Ҷамъият дохил мешаванд, ҳаллу фасл менамояд. 

15.4. Директори генералӣ ба Иштирокчии Ҷамъият ва Шӯрои нозирони 

Ҷамъият тобеъ буда, иҷрои қарорҳои онҳоро ташкил мекунад. 

15.5. Дар сурати бо қарори қабулшудаи Шӯрои нозирони Ҷамъият норизо 

будан, Директори генералӣ ҳуқуқ дорад, ки фикру ақидаи худро дар ин хусус 

ба Иштирокчии Ҷамъият изҳор намояд.  

15.6. Директори генералӣ метавонад дар ҷаласаҳои Шӯрои нозирони 

Ҷамъият бо ҳуқуқи овози машваратӣ иштирок кунад. 

15.7. Директори генералӣ метавонад то тамом шудани мӯҳлати амали 

шартномаи меҳнатӣ (қарордод) аз рӯи асосҳое, ки шартномаи меҳнатӣ 

(қарордод) ё қонунгузории ҷорӣ пешбинӣ намудаанд, аз вазифаи 

ишғолкарда озод карда шавад. 

15.8. Директори генералии Ҷамъият: 

- ба фаъолияти хоҷагии Ҷамъият роҳбарӣ мекунад; 

- бидуни ваколатнома аз номи Ҷамъият амал мекунад, манфиатҳои 

Ҷамъиятро дар ҳамаи мақомоти ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар муассисаҳо намояндагӣ 

мекунад; 

- масъалаи интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳоро ҳаллу фасл менамояд; 

- масъалаи пардохти музди меҳнат ва дигар подошпулиҳоро барои 

кормандони Ҷамъият ҳаллу фасл мекунад; 

- аз номи Ҷамъият муомилот анҷом медиҳад, шартномаю қарордодҳо 

мебандад, фармонҳо содир мекунад ва дастурҳо медиҳад, ки иҷрои онҳо 

барои ҳамаи кормандони Ҷамъият ҳатмӣ мебошад; 

- ҷадвали штатиро ба ҳадди андозаи муқарраршудаи музди меҳнат 

тасдиқ  мекунад; 

- барои ҳавасмандкунии кормандон тадбирҳо меандешад ва мутобиқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба онҳо  ҷазо медиҳад; 

- мутобиқи ҷадвали штатӣ кормандонро, ба истиснои кормандони 

роҳбарикунанда ба вазифа таъин ва аз вазифа озод мекунад; 

- ба баррасии Шӯрои нозирони Ҷамъият ва Иштирокчии Ҷамъият аз 

рӯи масъалаҳое, ки ба салоҳияти онҳо тааллуқ доранд, таклифҳо 

пешниҳод мекунад; 
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- дигар амалҳоеро, ки ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ва ин Оиннома 

мухолиф нестанд ва барои ноил шудан ба мақсадҳои Ҷамъият заруранд, 

иҷро мекунад. 

15.9. Ҳуқуқу ӯҳдадориҳои Директори генералӣ ва кормандони 

роҳбарикунанда  мутобиқи қонунгузорӣ ва шартномаи (қарордоди) 

меҳнатие, ки ҳар яки онҳо бо Ҷамъият мебандад, муайян карда мешаванд. Аз 

номи Ҷамъият шартномаи (қарордоди) меҳнатиро Раиси Шӯрои нозирони 

Ҷамъият имзо менамояд. 
 

16. НАЗОРАТИ ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИЮ 

ХОҶАГИИ ҶАМЪИЯТ 
 

16.1. Ба фаъолияти молиявию хоҷагии Ҷамъият комиссияи тафтишотӣ 

назорат мекунад, ки он аз тарафи Иштирокчии Ҷамъият дар ҳайати 3 нафар 

ба мӯҳлати 2 сол интихоб карда мешавад. 

Узви комиссияи тафтишотӣ дар як вақт наметавонанд узви Шӯрои нозирони 

Ҷамъият бошанд ва дар мақоми иҷроияи Ҷамъият вазифаҳои дигарро 

ишғол  кунад. 

16.2. Узви комиссияи тафтишотӣ барои иҷрои боадолатонаи вазифаҳои ба 

онҳо вогузоршуда бо тартибе, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муайян кардааст, масъулият ба зимма доранд. 

16.3. Дар рафти иҷрои вазифаҳое, ки ба зиммаи комиссияи тафтишотӣ 

вогузор шудаанд, комиссияи тафтишотӣ аз ҳисоби шахсоне, ки ягон вазифаи 

штатиро дар Ҷамъият ишғол намекунанд, метавонад коршиносонро ҷалб 

намояд. Раиси комиссияи тафтишотӣ барои амалу фаъолияти 

мутахассисони (коршиносони) ҷалбгардида масъулият ба зимма дорад. 

16.4. Комиссияи тафтишотӣ аз ҷониби Ҷамъият риоя гардидани санадҳои 

қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқиро,  ки  фаъолияти он, 

қонунмандии аз ҷониби Ҷамъият анҷом додани амалиётро (тафтиши 

саросарӣ ва интихобиро) танзим менамояд, ҳамчунин ҳолати касса ва 

амволи Ҷамъиятро тафтиш мекунад. 

Тартиби кори комиссияи тафтишотӣ ва салоҳияти он аз рӯи Низомнома дар 

бораи комиссияи тафтишотии Ҷамъият муайян карда мешавад, ки онро 

Иштирокчии Ҷамъият тасдиқ мекунад. 

Комиссияи тафтишотӣ ба Иштирокчии Ҷамъият дар бораи тафтиши 

гузаронидашуда ҳисобот ва ҳамчунин дар хусуси ба ҳолати ҳақиқии корҳои 

Ҷамъият мувофиқат кардани тавозуни ҳисобдорӣ ва ҳисобот оид ба фоидаю 

зиён, ки барои тасдиқ пешниҳод шудаанд, бо тавсияҳо ҷиҳати бартараф 

кардани камбудиҳои ошкоршуда хулосаҳо пешниҳод мекунад. 

16.5. Тафтиши (ревизияи) фаъолияти молиявию хоҷагии Ҷамъият аз рӯи 

натиҷаи фаъолияти солонаи он, ҳамчунин дар ҳар вақти дилхоҳ бо 

ташаббуси комиссияи тафтишотии Ҷамъият, Қарори Иштирокчии 

Ҷамъият, Шӯрои нозирони Ҷамъият сурат мегирад. 
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16.6. Аз рӯи натиҷаҳои тафтиш, ҳангоми ба миён омадани хатару таҳдид ба 

манфиатҳои Ҷамъият ё амонатгузорони вай, ё ҳангоми ошкор гардидани 

сӯъистифодаи шахсони мансабдор, комиссияи тафтишотӣ даъвати  

Иштирокчии Ҷамъиятро дар якҷоягӣ бо Шӯрои нозирон талаб мекунад. 

16.7. Натиҷаҳои тафтиш, ки аз ҷониби комиссияи тафтишотӣ  бо ҳуҷҷат ба 

расмият дароварда шудаанд, барои баррасӣ ба мақоми дахлдори идории 

Ҷамъият, ҳамчунин ба мақоми иҷроияи Ҷамъият барои андешидани чораҳо 

пешниҳод мегарданд. 

16.8. Ҷамъият барои тафтиш ва тасдиқи дурустии ҳисоботи молиявии 

солонаи худ ҳар сол ташкилоти касбии аудиториеро, ки бо Ҷамъият ва 

Иштирокчии вай манфиатҳои амволӣ надошта (аудити берунии мустақил) 

дорои иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон барои гузаронидани ин гуна 

тафтиш мебошад, ҷалб мекунад. 

16.9. Тафтиши аудитории Ҷамъият мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар асоси шартномае, ки бо ташкилоти аудиторӣ баста мешавад, 

амалӣ мегардад. 

16.10. Хулосаи аудиторӣ бо тартиби муқарраршуда  ба Бонки миллии 

Тоҷикистон низ пешниҳод мегардад. 

16.11. Дар хулосаҳое, ки ташкилоти аудиторӣ аз рӯи натиҷаҳои тафтиши 

фаъолияти молиявию хоҷагии Ҷамъият таҳия мекунанд, бояд маълумоте 

дарҷ гардад, ки мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии 

Тоҷикистон ва талаботи қонунгузории ҷорӣ муайян карда мешаванд.  

16.12. Ҷамъият аз ҳисоби маблағҳои худ  мутобиқи талаботи ҳисобдорие, ки 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мешавад ва мутобиқи Стандартҳои 

байналхалқии ҳисобдорӣ китоби ҳисобгирӣ ва сабтҳои молиявиро ба пеш 

мебарад.  
 

17. ХАДАМОТИ НАЗОРАТИ ДОХИЛИИ ҶАМЪИЯТ 
 

17.1. Хадамоти назорати дохилии Ҷамъият дар асоси Оинномаи мазкур ва 

Низомнома, ки онро мақоми иҷроияи Ҷамъият тасдиқ кардааст, ташкил ва 

ба роҳ монда мешавад. 

17.2. Мақсаду вазифаҳои асосии хадамоти назорати дохилии Ҷамъият 

инҳоянд: 

- ҳимояи манфиатҳои Ҷамъият, Иштирокчии Ҷамъият ва муштариёни вай 

аз ҳар гуна зиёне, ки дар натиҷаи хатокорию вайронкунӣ ё сӯъистифодаи 

Ҷамъият, филиалҳо ва воҳидҳои сохтории он дар рафти фаъолият 

расонида мешавад; 

- назорати пешакӣ, ҷорӣ ва минбаъда ба ҳамаи самтҳои фаъолияти 

молиявию хоҷагии Ҷамъият ва воҳидҳои сохтории он барои аз ҷониби 

онҳо риоя гардидани қонунгузории ҷорӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

Бонки миллии Тоҷикистон, Оинномаи мазкур, ҳамчунин низомномаю 

дастурамалҳо ва фармону фармоишҳо; 

- ошкор кардани камбудию қонунвайронкуниҳо дар фаъолияти воҳидҳои 

сохторӣ ва кормандони Ҷамъият, маълум кардани сабаби онҳо ва 
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коркарди пешниҳодот, тавсияҳо ва расонидани кӯмак баҳри  бартараф 

кардани ин камбудиҳою қонунвайронкуниҳо, кам кардани хавфҳое, ки ба 

онҳо алоқаманданд; 

- таъмин ва ҳамоҳангсозии корҳое, ки комиссияи тафтишотии Ҷамъият ва 

аудитори берунии Ҷамъият анҷом медиҳанд. 

17.3. Хадамоти назорати дохилии Ҷамъият бевосита ба Директори генералӣ 

тобеъ мебошад. 

17. 4. Хадамоти назорати дохилии Ҷамъият давра ба давра (на камтар аз ду 

бор дар як сол) ба Директори генералӣ оид ба ҳолати назорати дохилӣ дар 

Ҷамъият ҳисобот пешниҳод мекунад. 
 

18. ФИЛИАЛҲО ВА НАМОЯНДАГИҲОИ ҶАМЪИЯТ 
 

18.1. Ҷамъият бо тартибе, ки Қонун муқаррар кардаанд, метавонад дар 

тамоми ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон филиалҳо, марказҳои хизматрасонии 

бонкӣ, нуқтаҳои хизматрасонии хазинавӣ, нуқтаҳои интиқоли пул, воҳидҳои 

сайёр ва намояндагиҳо кушояд ва  ба ҳадди муқаррароти оинномавии 

Ҷамъият бидуни додани ҳуқуқи шахси ҳуқуқӣ ба онҳо ҳуқуқҳои муайян 

диҳад. 

18.2. Ҷамъият метавонад берун аз маҳали воқеъгардии худ тибқи тартиби 

муқараркардаи қонунгузорӣ воҳидҳои сохтории худро иборат аз филиал, 

марказҳои хизматрасонии бонкӣ, нуқтаҳои хизматрасонии хазинавӣ, 

нуқтаҳои интиқоли пул, воҳидҳои сайёр ва намояндагиҳояшро таъсис диҳад. 

18.3. Роҳбарони воҳидҳои сохторӣ дар асоси ваколатномаҳое, ки Ҷамъият 

додааст, амал мекунанд. 
 

19. МУНОСИБАТҲОИ МЕҲНАТӢ БО КОРМАНДОН 
 

19.1. Муносибатҳои меҳнатии кормандон бо Ҷамъият бо қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ  бо назардошти 

махсусиятҳое, ки ин Оиннома ва ҳуҷҷатҳои Ҷамъият пешбинӣ кардаанд, 

танзим карда мешаванд. 

19.2. Ҷамъият ба кормандони худ ҳуқуқҳои иҷтимоию иқтисодӣ медиҳад, ки 

онҳоро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. 

19.3. Даромадҳои меҳнатии ҳар як корманд аз саҳми шахсию меҳнатии вай 

бо назардошти натиҷаҳои ниҳоии кор (маҳсули кор) вобаста буда, бо андозаи 

ҳадди аксар маҳдуд намегарданд ва ин даромадҳо мутобиқи қоидаҳои 

муқарраршуда андозбандӣ карда мешаванд. 

19.4. Ҷамъият шаклу низоми пардохти музди меҳнатро мустақилона муайян 

мекунад ва дар шартномаҳои (қарордодҳои) меҳнатӣ андозаи меъёри 

тарифавӣ ва моҳонаро пешбинӣ менамояд. 

19.5. Ҷамъият вазифадор аст, ки шароити бехатарии корро ба ҳамаи 

кормандон таъмин намуда, бо тартиби муқарраркардаи қонунгузорӣ барои 

зараре, ки ба саломатӣ ва коршоямии онҳо расонидааст, ҷавобгар бошад. 
 

 20. ТАРТИБИ НИГАҲДОРИИ ҲУҶҶАТҲОИ ҶАМЪИЯТ  

ВА ПЕШНИҲОДИ МАЪЛУМОТ 
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20.1. Ҳуҷҷатҳои расмии Ҷамъият дар маҳалли ҷойгиршавии мақоми 

иҷроияи Ҷамъият нигоҳ дошта мешаванд. 

20.2. Ҷамъият бояд дастрасию иҷозати мувофиқ, бемаҳдуд ва озоди  

Иштирокчии Ҷамъиятро ба ҳуҷҷатҳои Ҷамъият, аз ҷумла дастрасӣ ба 

маълумоти ҳисобдорӣ  ва шарҳу тавзеҳи фаъолияти вайро таъмин намояд. 

Ҷамъият дар асоси дархост нусхаи ҳуҷҷатҳои талабшавандаро ба  

Иштирокчии Ҷамъият пешниҳод мекунад. 
 

21. АЗНАВТАШКИЛДИҲӢ ВА БАРҲАМДИҲИИ ҶАМЪИЯТ 
 

21.1. Азнавташкилдиҳӣ ва барҳамдиҳии Ҷамъият бо тартиби 

муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. 

21.2. Азнавташкилдиҳии ихтиёрӣ (мутаҳидшавӣ, ҳамроҳшавӣ, ҷудошавӣ, 

дигаргуншавӣ) мумкин аст бо Қарори Иштирокчии Ҷамъият ва розигии 

Бонки миллии Тоҷикистон бо тартиби муқарраркардаи қонунгузорӣ амалӣ 

карда мешавад. 

21.3. Дар сурати барҳам додани Ҷамъият талаботи кредиторон бо тартиби 

муқарраркардаи Кодекси Граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда 

мешавад. 
  

22. ЭЪТИБОР ПАЙДО КАРДАНИ ОИННОМА 
 

22.1.Оинномаи мазкур аз лаҳзаи тасдиқ кардани он аз тарафи Иштирокчии 

Ҷамъият эътибор пайдо мекунад.  




