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Низомномаи мазкур оид ба Котиби корпоративии ҶСК «Бонки Эсхата» (минбаъд - 

Низомнома) мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи Бонк ва санадҳои 

меъёрӣ-ҳуқуқии дохилии ҶСК «Бонки Эсхата» (минбаъд - Бонк) таҳия карда шудааст. 

Низомномаи мазкур тартиби интихоб ва қатъи ваколатҳои Котиби корпоративии 

Бонк, вазифаҳои ӯ, ҳуқуқ ва масъулияти ӯро муайян мекунад. 

 

1. Муқаррароти умумӣ 

1.1. Котиби корпоративии Бонк (минбаъд Котиби корпоративӣ)  шахси вазифадори Бонк 

мебошад, ки мақсадҳои кори ӯ аз зерин иборат аст: 

 таъмини аз ҷониби мақомоти идоракунӣ ва мақомоти иҷроияи Бонк иҷроии талаботҳои  

қонунгузории амалкунанда, Оиннома ва ҳуҷҷатҳои дохилӣ, ки татбиқи ҳуқуқ ва 

манфиатҳои қонунии саҳмдоронро дар Бонк кафолат медиҳад; 

 ташкил ва нигоҳдории ҳамкории байни Шӯрои нозирон, Раёсати Бонк ва саҳмдорони 

он; 

 мусоидат ба рушди таҷрибаи идоракунии корпоративӣ ва ҳамчунин нигоҳдории кори 

самараноки Шӯрои нозирони Бонк. 

1.2. Котиби корпоративӣ фаъолияти худро дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Оинномаи Бонк, Низомномаи мазкур ва дигар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии дохилӣ ва 

ҳамчунин қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон ва Шӯрои нозирони Бонк ба роҳ мемонад. 

1.3. Котиби корпоративӣ аз ҷиҳати маъмуриву вазифавӣ ба Шӯрои нозирони Бонк тобеъ аст. 

 

2. Тартиби ба вазифа таъин намудан, қатъи вақолатҳо ва подошпулии Котиби 

корпоративӣ 

2.1. Пешниҳодҳо оид ба номзадҳо ба вазифаи Котиби корпоративӣ аз ҷониби кумитаи 

дахлдори назди Шӯрои нозирон пешкаш карда мешаванд. Котиби корпоративӣ бояд 

дорои дониш, таҷриба ва тахассуси барои иҷрои вазифаҳои бар зиммаи ӯ вогузошташуда 

кофӣ бошад, инчунин сазовори боварии саҳмдорон ва Шӯрои нозирони Бонк бошад. 

2.2. Ба вазифаи Котиби корпоративӣ шахсе таъин карда мешавад, ки ба талаботҳои зерин 

ҷавобгӯ аст: 

2.2.1.маълумоти олии ҳуқуқӣ, ё иқтисодӣ, ё тиҷоратӣ бо шарти гузаштани барномаи такмили 

ихтисос оид ба масъалаҳои ҳуқуқ ва идоракунии корпоративӣ; 

2.2.2 донистани меъёрҳои қонунгузорӣ дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ, фаъолияти бонкӣ ва 

бозори қоғазҳои қиматнок; 

2.2.3 малакаи кор бо ҳуҷҷатгузорӣ, аз ҷумла, таҳияи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ, бурдани пайнавишти 

маҷлисҳо, бурдани мукотибот; 

2.2.4 донистани хусусияти фаъолияти Бонк; 

2.2.5 мавҷуд набудани вобастагӣ ба Бонк, шахси назораткунанда ва шахсони мансабдори 

Бонк; 

2.2.6 қобилияти муошират доштан, масъулиятнокӣ, малакаи ҳалли баҳсҳо, мавҷудияти 

малакаи ташкилӣ ва таҳлилӣ; 

2.2.7 донистани забонҳои тоҷикӣ ва русӣ дар сатҳи касбӣ ва ҳамчунин донистани забони 

англисӣ. 

2.3. Шахсе, ки доғи судии бардоштанашуда ё бекоркарданашуда дорад, ба сифати Котиби 

корпоративӣ интихоб шуда наметавонад. 

2.4. Номзад ба вазифаи Котиби корпоративӣ уҳдадор аст, ки ба Шӯрои нозирон маълумоти 

зеринро ошкор намояд: 

-дар бораи маълумот ва тахассуси худ; 

- дар бораи доштани саҳмияҳои Бонк; 

- дар бораи кор дар дигар ташкилотҳо; 

- дар бораи муносибатҳо бо шахсони вобаста ва контрагентҳои асосии Бонк; 

- дигар маълумоте, ки қобили таъсир расонидан ба вазифаҳои иҷрошавандаи Котиби 

корпоративӣ аст. 
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2.5. Кумитаи дахлдори назди Шӯрои нозирони Бонк номзадонро ба вазифаи Котиби 

корпоративӣ баррасӣ менамояд, мутобиқати номзадонро ба талаботҳои 

муайянгардида баҳодиҳӣ менамояд ва тавсияҳои худро ба Шӯрои нозирон пешниҳод 

менамояд. 

2.6. Котиби корпоративӣ дар назди Шӯрои нозирон ҳисоботдиҳанда аст, бо қарори Шӯрои 

нозирон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешавад. 

2.7. Агар дигар муқаррарот бо қарори Шӯрои нозирони Бонк муайян нагардида бошад, 

шартҳои пардохт ва андозаи подошпулии Котиби корпоративӣ дар мувофиқа бо 

ҳуҷҷатҳои дохилии қабулгардидаи Бонк дар самти пардохти музди меҳнат муайян 

мешаванд ва дар шартномаи меҳнатӣ, ки он бо Котиби корпоративӣ баста мешавад ва 

аз ҷониби Шӯрои нозирони Бонк имзо мегардад, пешбинӣ мешавад. 

 

3. Вазифаҳои Котиби корпоративӣ 

3.1. Котиби корпоративӣ омоданамоӣ ва ташкили гузаронидани маҷлисҳои умумии 

саҳмдоронро мутобиқи талаботҳои қонунгузорӣ, Оиннома ва дигар ҳуҷҷатҳои дохилии 

Бонк дар асоси қарор оид ба гузаронидани Маҷлиси умумии саҳмдорон таъмин 

менамояд. 

Бо ин мақсад аз ҷониби Котиби корпоративӣ амалҳои зерин иҷро мешаванд: 

3.1.1. тартибдиҳии рӯзномаи Маҷлиси умумии саҳмдорон барои тасдиқи он аз ҷониби 

Шӯрои нозирони Бонк; 

3.1.2. таъмини тартиб додани рӯйхати шахсоне, ки ҳуқуқи иштирокро дар Маҷлиси умумии 

саҳмдорон доранд; 

3.1.3. таъмини огоҳии дурусти шахсоне, ки ҳуқуқи иштирокро дар Маҷлиси умумии 

саҳмдорон доранд, тартибдиҳии маводҳои маҷлис, ки бояд ба Маҷлиси  умумии 

саҳмдорон пешниҳод шаванд ва таъмини дастрасӣ ба онҳо; 

3.1.4. таъмини огоҳии дурусти ҳамаи аъзоёни Шӯрои нозирон, Раиси Раёсат ва аъзоёни 

Раёсат, ва ҳамчунин сараудитори Бонк ва роҳбари Хадамоти Комплаенс-хавф дар 

бораи гузаронидани Маҷлиси умумии саҳмдорон; 

3.1.5. ҷамъ овардани бюллетенҳои ба Бонк воридгашта барои овоздиҳии ғоибона, бурдани 

пайнавиштҳои маҷлисҳои саҳмдорон. 

3.1.6. таъмини иҷроиши ҷараёнҳои бақайдгирии иштирокчиёни маҷлиси саҳмдорон, 

ташкили бурдани пайнавиштҳои маҷлиси умумӣ ва тартибдиҳии пайнавишт дар 

бораи натиҷаҳои овоздиҳӣ дар маҷлиси умумӣ; 

3.1.7. ба самъи саҳмдорон расонидани натиҷаҳои овоздиҳӣ аз рӯи масъалаҳои рӯзномаи 

маҷлис; 

3.1.8. ташкили омоданамоӣ ва пешниҳоди иқтибосҳо аз пайнавиштҳои Маҷлиси умумии 

саҳмдорони Бонк; 

3.1.9. назорати иҷроиши қарорҳои Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк. 

 

3.2. Котиби корпоративӣ шароити лозимаро барои фаъолияти Шӯрои нозирон ва 

кумитаҳои Шӯрои нозирони Бонк фароҳам меоварад.  
Бо ин мақсад аз ҷониби Котиби корпоративӣ амалҳои зерин иҷро мешаванд: 

3.2.1. ташкили “вориднамоӣ ба вазифа”-и аъзоёни навинтихобгардидаи Шӯрои нозирони 

Бонк, гузаронидани вохӯриҳо ва шинос кардани онҳо бо тартиби амалкунандаи кори 

Шӯрои нозирони Бонк ва дигар мақомотҳои Бонк, сохтори ташкилии он, ҳуҷҷатҳои 

дохилии Бонк, стратегияи он, низоми идоракунии корпоративӣ, низоми идоракунии 

хавфҳо ва назорати дохилӣ, тақсимоти уҳдадориҳо байни мақомоти иҷроияи Бонк, ва 

ҳамчунин пешниҳоди дигар маълумот, ки барои иҷрои дурусти вазифаҳо аз ҷониби 

аъзоёни Шӯрои нозирони Бонк муҳим аст; 

3.2.2. тартиб додани Нақшаи солонаи кори Шӯрои нозирон ва пешниҳоди он барои тасдиқи 

Шӯрои нозирон;  

3.2.3. ташкили пешниҳоди тавзеҳоти талаботҳои қонунгузорӣ, Оинннома ва дигар 

ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк, аз ҷумла талаботҳое, ки ба ҷараёни омоданамоӣ ва 

гузаронидани маҷлисҳо/овоздиҳии ғоибонаи Шӯрои нозирони Бонк, ҳуқуқу 
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уҳдадориҳои онҳо тааллуқ доранд; 

3.2.4. назорат аз болои омоданамоӣ ва пешниҳоди маводҳо аз ҷониби шахсони масъул, оид 

ба масъалаҳои барои баррасӣ банақшагирифташудаи Шӯрои нозирони Бонк; 

3.2.5. таҳлили мутобиқати маводҳо барои пешниходи Шӯрои нозирон оид ба масъалаҳои 

рӯзномаи маҷлис, ҳамкорӣ бо шахсони масъул оид ба такмили маводҳои 

пешниҳодшуда; 

3.2.6. мувофиқа намудани рӯзномаи маҷлиси Шӯрои нозирони Бонк, шакл, сана, рӯйхати 

шахсони даъватшуда ва дигар масъалаҳои ташкилии маҷлис бо Раиси Шӯрои 

нозирони Бонк; 

3.2.7. пешниҳоди огоҳинома оид ба маҷлисҳо/овоздиҳии ғоибона ба Шӯрои нозирони Бонк 

ва маводҳо оид ба масъалаҳои рӯзномаи маҷлис, огоҳонидани шахсони даъватшуда 

дар бораи маҷлисҳои баргузоршавандаи Шӯрои нозирони Бонк; 

3.2.8. ба инобат гирифтани тавсияҳо ва қарорҳо, ки дар маҷлисҳо/овоздиҳиҳои ғоибонаи 

Кумитаҳои Шӯрои нозирони Бонк қабул шудаанд, маводҳое, ки ба  

маҷлисҳо/овоздиҳиҳои ғоибонаи Шӯрои нозирони Бонк пешниҳод карда мешаванд; 

3.2.9. назорати иҷроиши қарорҳои (фармонҳои) қаблан қабулшудаи Шӯрои нозирон ва 

Маҷлиси умумии саҳмдорон ва расонидани маълумоти мазкур ба самъи Шӯрои 

нозирони Бонк; 

3.2.10. таъмини иҷроиши дурусти ҷараёни гузаронидани маҷлисҳо/овоздиҳиҳои ғоибонаи 

Шӯрои нозирони Бонк, таъмини маҷлисҳо/овоздиҳиҳои ғоибонаи Шӯрои нозирони 

Бонк бо санадҳои меъёрӣ ва ҳамчунин маводҳои маълумотӣ ва дигар маводҳое, ки 

барои қабули қарорҳо аз ҷониби Шӯрои нозирони Бонк заруранд; 

3.2.11. ташкили бурдани пайнавишти маҷлисҳо/овоздиҳиҳои ғоибонаи Шӯрои нозирони 

Бонк; 

3.2.12. иҷрои вазифаҳои котиби Шӯрои нозирон, аз ҷумла, барасмиятдарорӣ ва имзои 

пайнавишти Шӯрои нозирони Бонк; 

3.2.13. ташкили омоданамоӣ ва назорати пешниҳоди иқтибосҳо аз пайнавиштҳои Шӯрои 

нозирони Бонк; 

3.2.14. таъмини ҳамкории самаранок байни Шӯрои нозирон, кумитаҳои назди Шӯрои 

нозирон ва Раёсати Бонк оид ба масъалаҳои маъмурӣ ва идоракунии корпоративӣ; 

3.2.15. назорат аз болои омоданамоӣ ва гузаронидани маҷлисҳои кумитаҳои назди  Шӯрои 

нозирон ташкилшуда; 

3.2.16. назорати қабули қарорҳо оид ба масъалаҳои рӯзномаи маҷлисҳо/овоздиҳиҳои 

ғоибонаи кумитаҳои Шӯрои нозирони Бонк, ки барои тасдиқи минбаъдаи Шӯрои 

нозирони Бонк пешниҳод мешаванд; 

3.2.17. дар ҳолатҳои зарурӣ таъмини ирсоли бюллетенҳо барои овоздиҳӣ, инчунин ҷамъ 

кардани бюллетенҳо; 

3.2.18. мусоидат ба аъзоёни Шӯрои нозирон, дастрасӣ ба иттилооти зарурии ба онҳо муҳим. 

Ташкили ҳамкорӣ бо Раиси Шӯрои нозирон ва Раисони Кумитаҳои Шӯрои нозирон. 

 

3.3. Таъмини ошкорнамоии маълумот дар бораи Бонк, нигаҳдории ҳуҷҷатҳои 

корпоративии Бонк: 

Бо ин мақсад аз ҷониби Котиби корпоративӣ амалҳои зерин иҷро мешаванд: 

3.3.1 Таъмини нигоҳ доштани ҳуҷҷатҳои Бонк, ки нигаҳдории онҳо ҳатмӣ аст, дастрасӣ ба 

онҳо ва ҳамчунин пешниҳоди нусхаҳои онҳо. Нусхаҳои ҳуҷҷатҳо бояд аз ҷониби 

Котиби корпоративӣ тасдиқ карда шаванд. Ба чунин ҳуҷҷатҳо тааллуқ доранд: 

пайнавиштҳои Шӯрои нозирон, маҷлиси саҳмдорон, кумитаҳои назди Шӯрои 

нозирон, қарорҳои Шӯрои нозирон, қарорҳои Маҷлисҳои умумии саҳмдорон, 

бюллетенҳои овоздиҳӣ, ваколатномаҳо барои иштирок дар маҷлиси самҳдорон ва 

дигар ҳуҷҷатҳо; 

3.3.2 назорати аз ҷониби Бонк ошкор намудани маълумоте, ки дар матни қоғазҳои 

қиматноки Бонк зикр гардидаанд; 

3.3.3 огоҳонии фаврии Шӯрои нозирони Бонк дар бораи қонуншиканиҳои ошкоргардида, 

ва ҳамчунин муқаррароти ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк, ки риояи онҳо ба вазифаҳои 
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Котиби корпоративии Бонк тааллуқ дорад; 

3.3.4 ташкили ҳамкорӣ дар самти ошкорнамоии маълумот дар бораи Бонк бо шахсони 

масъули ширкатҳои фаръӣ; 

3.3.5 таъмини нигаҳдории бюллетенҳо барои овоздиҳӣ, ва ҳамчунин ваколатномаҳо 

(нусхаҳои ваколатномаҳо) барои иштирок дар Маҷлиси умумии саҳмдорон; 

3.3.6 супоридани пайнавиштҳо, маводҳои Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк ва Шӯрои 

нозирони Бонк ба бойгонии Бонк; 

 

4. Ҳуқуқ, уҳдадориҳои Котиби корпоративӣ ва тартиби ҳамкории Котиби 

корпоративӣ бо мақоми иҷроия (Раёсат) ва воҳидҳои сохтории Бонк. 

 

4.1. Котиби корпоративӣ ҳуқуқ дорад: 

4.1.1. маълумотро, ки барои иҷроиши вазифаҳои Котиби корпоративӣ зарур аст, аз 

роҳбарони воҳидҳои сохтории Бонк ва шахсони мансабдори Бонк дархост ва қабул 

намояд; 

4.1.2. ҳисоботро дар бораи рафти иҷрои қарорҳои Маҷлиси умумии саҳмдорон, Шӯрои 

нозирони Бонк ва ҳамчунин маълумотро дар бораи сабабҳои иҷро нагардидани 

қарорҳое, ки ба масъалаҳои фаъолияти воҳидҳои сохторӣ дахл доранд, аз роҳбарони 

воҳидҳои сохтории Бонк ва шахсони мансабдори Бонк дархост ва қабул намояд; 

4.1.3. дар мувофиқа бо роҳбарони воҳидҳои сохтории дахлдор ҷалб намудани кормандони 

воҳидҳои сохтории мазкур ба омоданамоии лоиҳаи ҳуҷҷатҳо вобаста ба салоҳиятҳои 

онҳо, ки ташкили таҳияи онҳо, мувофиқи Низомномаи мазкур ба салоҳияти онҳо 

дохил мешавад. 

4.1.4. Аз роҳбарони воҳидҳои сохтории Бонк ва шахсони мансабдори Бонк, тавзеҳотро дар 

бораи ҳолатҳои вайронкунии талаботи қонунгузории ҷорӣ, дар самти идоракунии 

корпоративӣ, бозори қоғазҳои қиматнок, Оиннома ва ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк 

дархост ва қабул намояд; 

4.1.5. аз роҳбарони воҳидҳои сохтории Бонк ва шахсони мансабдори Бонк қатъи амалҳоеро, 

ки ҳуқуқҳои саҳмдоронро халалдор месозанд ё баҳсҳои корпоративиро (имконияти ба 

вуҷуд омадани) ба вуқӯъ мепайванданд, талаб намояд; 

4.1.6. таҳия ва ҷорӣ намудани низомномаҳо ва тартибҳоро, ки ба баланд намудани 

самаранокии ҳамкории байни мақомотҳои идоракунӣ, назорат ва мақомоти иҷроия 

Бонк равона гардидаанд, ташаббус намояд. 

 

4.2. Котиби корпоративӣ уҳдадор аст: 

4.2.1. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии Бонки миллии 

Тоҷикистон, Оинномаи Бонк, қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон, Шӯрои нозирон, 

низомномаҳо ва регламентҳои Бонкро, ки масъалаҳои идоракунии корпоративӣ ва 

дастурамали вазифавиро танзим мекунанд, донад ва мутобиқи онҳо фаъолият барад; 

4.2.2. риояи ҳуқуқ ва манфитаҳои молумулкии саҳмдоронро таъмин намояд; 

4.2.3. супоришҳои Раиси Шӯрои нозиронро иҷро намояд; 

4.2.4. ба таври мунтазам, дар бораи фаъолияти худ дар назди Шӯрои нозирони Бонк ҳисобот 

диҳад; 

4.2.5. саривақт чораҳоро барои идора ва ҳаллии баҳсҳои корпоративии мавҷуда ва/ё 

бавуҷудоянда андешад; 

4.2.6. Раиси Шӯрои нозирони Бонкро дар бораи ба вуқӯъ пайвастани (имконияти рух 

додани) бархӯрди манфиатҳои саҳмдорон, аъзоёни Шӯрои нозирон ва Раёсат огоҳ 

созад ва ба сифати миёнарав ҳангоми ҳалли баҳси бавуҷудомада амал намояд; 

4.2.7. ба таври мунтазам тахассуси худро баланд намояд; 

4.2.8. дар такмили низом ва таҷрибаи идоракунии корпоративии Бонк, нигоҳдории таҷрибаи  

дурусти  идоракунии корпоративӣ ва дараҷаи лозимаи этикаи касбӣ ва маданият 

иштирок намояд; 

4.2.9. ба шахсони мансабдор ва саҳмдорон, инчунин ба аъзоёни Шӯрои нозирон оид ба 

масъалаҳои идоракунии корпоративӣ машварат диҳад. 
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4.2.10. баҳисобгирӣ ва баррасии муроҷиатҳо ва дархостҳоро, ки аз саҳмдорон оид ба 

масъалаҳои идоракунии корпоративӣ ва амалигардонии ҳуқуқҳои саҳмдорон ворид 

мешаванд, таъмин намояд; 

4.2.11. бо иштирокчиёни касбии бозори қоғазҳои қиматнок ва мақомотҳои идоракунии 

давлатӣ оид ба масъалаҳои муносибатҳои ҳуқуқии корпоративӣ ҳамкорӣ намояд. 

Котиби корпоративӣ дар бастани аҳдҳо оид ба дастрасии назорат байни саҳмдори 

назораткунанда (гурӯҳи саҳмдорон) ва дигар саҳмдорони Бонк ҳангоми қабули 

пешниҳодҳо ба харидории саҳмияҳо ва дигар қоғазҳои қиматноки ба саҳмияҳои 

муқаррарӣ конвертатсияшаванда, ба сифати миёнарав баромад мекунад. Хусусан, 

Котиби корпоративӣ огоҳонии саривақтии саҳмдоронро дар бораи пешниҳоди харид 

мутобиқи талаботҳои қонунгузорӣ, Оиннома ва дигар ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк 

таъмин менамояд. 

4.2.12. Котиби корпоративӣ кӯшиш мекунад, ки доимо аз тағйиротҳои охирин дар 

қонунгузорӣ ва таҷрибаи эътирофгардидаи пешқадами идоракунии корпоративӣ 

бохабар шавад ва давра ба давра маълумоти дахлдорро ба Шӯрои нозирон ва Раёсати 

Бонк пешниҳод менамояд. Котиби корпоративӣ бояд бо Шуъбаи ҳуқуқи Бонк 

ҳамкорӣ намояд. 

4.2.13. Тибқи дархости Бонки милли Тоҷикистон пешниҳоди саривақтии рӯйхати масъалаҳо, 

ки барои баррасӣ дар маҷлиси Шӯрои нозирон бароварда шуданд ва маълумотҳоро 

дар бораи иштироки аъзоёни Шӯрои нозирони Бонк таъмин намояд. 

4.2.14. Шахсони мансабдор ва роҳбарони воҳидҳои сохтории Бонк бояд ба фаъолияти 

Котиби корпоративӣ мусоидат намоянд ва ба ӯ маълумотҳои (маводҳо) 

дархосшавандаро, ки барои иҷрои вазифаҳои ӯ лозиманд, пешниҳод намоянд. 

4.2.15. Котиби корпоративӣ Раиси Шӯрои нозиронро дар бораи ҳамаи ҳолатҳои халалдор 

шудани ҷараёҳо, ки таъмини иҷрои онҳо ба уҳдадории Котиби корпоративии Бонк 

дохил мешаванд, хабардор менамояд. 

 

5. Масъулияти Котиби корпоративӣ 

5.1. Котиби корпоративии Бонк ҳангоми амалӣ намудани ҳуқуқҳои худ ва иҷрои 

уҳдадориҳо, бояд баҳри манфиатҳои Бонк фаъолият барад, амалигардонии ҳуқуқҳои 

худ ва иҷрои уҳдадориҳоро поквиҷдона ва оқилона иҷро намояд. 

5.2. Котиби корпоративӣ ҳангоми расонидани зарар ба Бонк бо амалҳо (беамалии)-и худ 

ҷавобгар мебошад, агар асос ва андозаи дигари ҷавобгарӣ тибқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян нагардида бошанд. 

5.3. Паҳнкунии маълумотҳо аз ҷониби Котиби корпоративӣ, ки сирри тиҷоратӣ ё дигар 

маълумоти махфии Бонкро ташкил медиҳад, истифодабарии он бо мақсади шахсӣ ва ё 

интиқоли он ба шахси сеюм тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгариро 

пешбинӣ менамояд. 

 

6. Муқаррароти хотимавӣ 

6.1. Низомномаи мазкур аз лаҳзаи тасдиқи он аз ҷониби Шӯрои нозирони Бонк мавриди 

амал қарор мегирад. 

6.2. Ҳамаи тағйироту иловаҳо ба Низомномаи мазкур, бо қарори Шӯрои нозирон, бо 

аксарияти овозҳо ворид карда мешаванд. 
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