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МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 
 

1. Ҳаққи хизмат дар асоси тарофаҳои Бонк бо пули миллӣ гирифта мешавад, ҳангоми 
бақияи суратҳисоби бонкии мизоҷ бо асъори миллӣ кифояги накунад, Бонк метавонад 
ҳаққи хизматроасониро аз суратҳисоби асъории мизоҷ гирад. Дар сурати расонидани 
хизмат бо асъори хориҷӣ, ҳаққи хизмат бо асъори пардохтшаванда ё бо пули миллӣ бо 
қурби расми Бонки миллии Тоҷикистон гирифта шавад. Ҳаққи хизмат дар рӯзи анҷом 
додани амалиёт бе аксепт аз суратҳисобҳои бонкии мизоҷ ситонида мешавад. Бо мақсади 
назорат кардани дурустии нигоҳдории маблағҳои ситонидашуда барои иҷрои 
хизматрасониҳо, мизоҷ ҳуқуқ дорад ҳар семоҳа тафтиши мутақобила гузаронад. 

 

2. Ҳамаи хароҷотҳо (хароҷотҷо вобаста ба нақлиёт, почта, телеграф, ҳаққи хизмати 
ташкилотҳои қарзии муросил, пардохтҳо вобаста ба расмиятдарорӣ дар идораи нотариалӣ 
ва ғайра), ки барои иҷрои супоришҳои мизоҷ аз тарафи Бонк сарф мешавад ё шудааст, аз 
тарафи мизоҷ бо арзиши воқеӣ пардохт карда мешавад. 

 

3. Бонк барои маълумоти нодурусти ҳуҷҷатҳои пардохт, ки аз ҷониби мизоҷон пешниҳод 
карда мешавад, барои таъхир, хато, тафсирҳои нодуруст ва инчунин маълумоти муфассал 
оид ба ҳуҷҷатҳои пардохтие, ки санадҳои меъёрии Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар 
санадҳои ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро вайрон мекунад ҷавобгар намебошад. 

 

4. Ҳангоми бекор намудани супоришнома аз ҷониби мизоҷ маблағи ҳаққи хизматрасонии 
расонидашуда баргардонида намешавад. 

 

5. Дар ҳолатҳои зарурӣ, тибқи созишномаи тарафҳо, Бонк метавонад андозаи амалиётҳои 
алоҳидаи хизматрасониҳоро тағйир диҳад. 

 

6. Бо тағирёбии шартҳои бозори молиявӣ, Бонк ҳуқуқ дорад, ки тарофаро яктарафа илова ё 
тағйирот ворид намуда дар сомонаи расмии худ  www.dushanbecity.tj онро ҷойгир намояд. 

 

7. Мизоҷ ӯҳдадор мебошад, ки пеш аз истифодаи хизматрасонии Бонк бо тарофаҳои 
амалкунанда шинос шавад. 

 

8. Пардохти пули нақд аз суратҳисоби бонкии мизоҷон бо пешниҳоди дархости онҳо дар  
арафаи гирифтани пули нақд амалӣ карда мешавад. 

 

9. Кафолатҳои бонкӣ ва аккредитивҳо танҳо бо таъмини 100% нақдӣ ё гарави таъминшуда 
дода мешаванд. Кафолати бетаъмин танҳо метавонанд ба мизоҷоне, ки ҳолати хуби 
молиявӣ доранд кушода шавад. Шартҳои шартномаҳои кафолатҳои бонкӣ ва аккредетив 
дар асосӣ Қарори кумитаи қарзии Бонк муайян карда мешавад. 
 
10. ҶСП “Душанбе Сити Бонк” ҳуқуқ дорад тарофаҳои мазкурро яктарафа тағйир диҳад ва ё ба он 
илова дарорад, ҳамзамон вазифадор аст дар ин бора дар мӯҳлатҳое, ки дар шартномаҳои байни 
мизоҷон ва бонкҳои муросил нишон дода шудааст, онҳоро хабардор намояд. 

 

11. Тарофаҳо ва шартҳои мазкур аз санаи 1-уми октябри соли 2022 мавриди амал қарор 

дода шуда, тарифҳо ва шартҳои то ин дам амалкунанда бе эътибор дониста мешавад. 
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№ Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ Арзиши хизматрасонӣ 
 

I. КУШОДАН, ПЕШБУРД ВА БАСТАНИ СУРАТҲИСОБ 

1. 
Кушодани суратҳисоб амонати дархостшаванда 
(бо асъори миллӣ ва хориҷӣ) 

 

1.1 
Ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ барои ҳар 
як суратҳисоб 

35 сомонӣ 

1.2. 
Ба хоҷагиҳои деҳқонӣ, ташкилотҳои хайрияви ва барои 
хизматрасонии эквайринг 

Бе ҳаққи хизмат 

2. 
Бастани суратҳисоби амонатии 
дархостшаванда (бо асъори миллӣ ва хориҷӣ) 

 

2.1. Дар асоси аризаи мизоҷ Бе ҳаққи хизмат 

 
3. 

Барқарор намудани суратҳисоби амонати 
дархостшаванда (бо асъори миллӣ ва хориҷӣ) барои ҳар 
як суратҳисоб 

25 сомонӣ 

4. Пешбурди суратҳисоб (бо асъори миллӣ ва хориҷӣ)  

4.1. Бо асъори миллӣ Бе ҳаққи хизмат 

4.2 Бо асъори хориҷӣ Бе ҳаққи хизмат 

4.3. 
Машварат ва кӯмакрасонӣ зимни пур кардани 
маълумотҳои ҳатмии ҳуҷҷатҳои пардохтӣ 

10 сомонӣ 

4.4. 
Аз рӯи дархости мизоҷ таҳия ва/ё равон намудани 
маълумот ба фаъолияти он таалуқдошта 

25 сомонӣ 

4.5. 
Тасдиқи варақа бо намунаи нақши мӯҳр ва имзоҳои 
мизоҷ барои ду адад 

40 сомонӣ 

4.6. 
Тасдиқи варақаи бо намунаи нақши мӯҳр ва имзоҳои 
муштари барои хизматрасони эквайринг 

Бе ҳақи хизмат 

 
4.7. 

Ба муштари пешниҳод кардани беруннавис аз рӯи ҳисоби 
он, аз ҷумла дар намуди электронӣ ва/ё тариқи почтаи 
электронӣ 

 
Бе ҳақи хизмат 

 
4.8. 

Ба муштари пешниҳод кардани беруннависи такрорӣ аз 
рӯи ҳисоби он, аз ҷумла дар намуди электронӣ ва/ё 
тариқи почтаи электронӣ 

Барои ҳар 1 варақ – 1 
сомонӣ 

4.9. 
Аз бойгонӣ ёфта, ба муштари пешниҳод кардани 
маълумотҳо 

30 сомонӣ 

  

II. ВОРИД ВА ИНТИҚОЛИ МАБЛАҒҲО 
 

1. Вориди маблағҳои интиқолӣ (бо асъори миллӣ ва хориҷӣ) Бе ҳаққи хизмат 

2. Интиқоли маблағҳо (бо асъори миллӣ ва хориҷӣ)  

2.1. Интиқоли маблағҳо бо асъори миллӣ  

2.1.1 Пешниҳоди супоришнома дар намуди қоғазӣ:  

 аз соати 830 то 1700 3,5 сомонӣ 
   

2.1.2. Пешниҳоди супоришнома дар намуди электронӣ:  

 аз соати 830 то 1700 3,5 сомонӣ 
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2.1.3. Интиқоли маблағ дар дохили Бонк бо асъори миллӣ Бе ҳаққи хизмат 

2.2 Интиқоли маблағҳо бо асъори хориҷӣ  

2.2.1 Ба суратҳисоби худ дар дигар ташкилотҳои қарзӣ Чумхурии 
Точикистон 
 

 

 Пешниҳоди супоришнома тавассути          низоми фосилавӣ  

 бо рубли руссӣ (RUB) 20 сомонӣ 
 бо доллари ИМА (USD) 50 сомонӣ 

 бо евро (EUR) 100 сомонӣ 
 бо дигар намуди асъори хориҷӣ 100 сомонӣ 

2.2.2   Пешниҳоди супоришнома дар намуди қоғазӣ.  

 бо рубли руссӣ (RUB) 50 сомонӣ 
 бо доллари ИМА (USD) 100 сомонӣ 

 бо евро (EUR) 150 сомонӣ 
 бо дигар намуди асъори хориҷӣ 150 сомонӣ 

2.2.2. 
Пешниҳоди супоришнома тавассути     низоми фосилавӣ  

 бо рубли руссӣ (RUB) 250 сомонӣ 
 бо доллари ИМА (USD) 1200 сомонӣ 
 бо евро (EUR) 1200 сомонӣ 
 бо дигар намуди асъори хориҷӣ 550 сомонӣ 

 

2.2.3. 
Пешниҳоди супоришнома дар намуди қоғазӣ.   

 бо рубли руссӣ (RUB) 350 сомонӣ 
 бо доллари ИМА (USD) 1300 сомонӣ 
 бо евро (EUR) 1300 сомонӣ 
 бо дигар намуди асъори хориҷӣ 650 сомонӣ 

 

 
2.3. 

Бо дархости мизоҷ гузаронидани таҳқиқ оиди гузаштани 
маблағи пардохт ба суратҳисоби бенефитсиар-баҳрагир 
(қабулкунанда), ҳамчунин барои бекоркунӣ, даровардани 
тағйирот ва иловаҳо ба пардохтҳо2 

 

барои RUB 200 сомони 
барои USD 300 сомони 
барои EUR 300 сомони 

 

III. АМАЛИЁТҲОИ ҚАРЗӢ 

1. Пешниҳоди қарзҳо (бо асъори миллӣ ва хориҷӣ) мувофиқи созишнома 

2. 
Аз рӯи талаби муштари пешниҳоди маълумотномаи 
бюрои таърихи қарзҳои Тоҷикистон 

59 сомонӣ 

3. Тартиб додани нақшаҳои тиҷоратӣ (бизнес-план) мувофиқи созишнома 
 

IV. ҶАЛБИ АМОНАТИ МУҲЛАТНОК 

1. Амонатҳои мӯҳлатнок мувофиқи созишнома 

 

V. АМАЛИЁТҲО БО ПУЛИ НАҚД 

1. 
Қабули маблағҳои нақдӣ ба суратҳисоб 
(бо асъори миллӣ ва хориҷӣ) 

Бе ҳаққи хизмат 
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1.1. 

 
 

Додани подошпули аз хисоби дарорвардани пули нақд ва 
интиқолдодан ба дигар ташкилоти қарзии ҶТ 

То 1 % 
Тибқи шартнома 

(созишнома, 
фармоиш, шартнома) 

дар 
рӯзи гузаронидани 

амалиёт 
 

2. 
Додани маблағҳои нақдӣ 

 

2.1. Бо асъори миллӣ То 1 % 

2.2. Бо асъори хориҷӣ То 1 % 

3. Ивази пулҳои фарсуда ва осебдида  

3.1. Бо асъои миллӣ Бе ҳаққи хизмат 

3.2. Бо асъори хориҷӣ 5 % 

4. Тафтиши аслӣ будани асъори хориҷӣ 0,5% аз маблағ 

5. Майда кардани асъори хориҷии нақдӣ  
 

         2Бе назардошти ҳаққи хизмати ташкилотҳои қарзии муросилотӣ. 
 

 

VI. ХИЗМАТРАСОНИИ ҲАМЛУ НАҚЛ 

1. 
Хизматрасонии ҳамлу нақл мувофиқи созишнома 

  

VII. АМАЛИЁТҲОИ МУБОДИЛАИ АСЪОР 
 

1. Харид ва фурӯши асъори хориҷӣ бо пули миллӣ Тибқи шартнома 

(созишнома, 

фармоиш, шартнома) 
дар рӯзи гузаронидани 
амалиёт 

2. Ивази як асъори хориҷӣ ба асъори хориҷии дигар Тибқи шартнома 

(созишнома, 
фармоиш, шартнома) 
дар        рӯзи гузаронидани 
амалиёт 

  

VIII. АМАЛИЁТҲО БО КОРТҲОИ БОНКӢ 
 

1. Вобаста ба лоиҳаи музди меҳнат (шахсони ҳуқуқӣ):  

1.1 Пайваст намудани корти бонкӣ ба суратҳисоби бонкӣ Бе ҳаққи хизмат 

1.2. Гузаронидани маблағ аз суратҳисобҳои бонки ба 
корти пардохти ва лоиҳаи музди меҳнат 

То 1% 

2. Хизматрасониҳои иловагӣ барои таъмини бехатарӣ 

2.1. Бо хоҳиши мизоҷ ва ё вобаста ба ҳолатҳои 
ғайричашмдошт муваққатан манъ намудани кортҳо 

Бе ҳаққи хизмат 

2.2. Тафтиши интиқолҳои баҳснок 45 сомонӣ 
2.3. Барориши корти пардохтии бонкӣ 10 сомонӣ 

2.4. Барориши такрории корт дар ҳолати гум кардан ва ё аз кор 
баромадани он 

5 сомони илова ба 
тарофаҳои банди 2.3. 
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3. Амалиётҳои дохили бонкӣ  

3.1. Гирифтани пули нақд аз банкомат (Withdrawal) то 5000 смн бе ҳаққи 
хизмат , аз 5000 то 10000 

смн 0,3%. Зиёда аз  
10000 смн 0,7% 

3.2. Гирифтани пули нақд аз нуқтаи пешниҳод ва ё қабули 
пули нақд (Cash-advance) 

то 5000 смн бе ҳаққи 
хизмат, аз 5000 то 10000 

смн 0,3%. Зиёда аз  
10000 смн 0,7% 

3.3. Пардохти харид ё хизматрасонӣ дар муассисаҳои савдо ва 
хизматрасонӣ (Purchase) 

Бе ҳаққи хизмат 

3.4. Дархости бақия тавассути банкомат (Balance inquiry ATM) Бе ҳаққи хизмат 

3.5. Дархости бақия тавассути POS-терминал (POS Balance 
inquiry) 

Бе ҳаққи хизмат 

3.6. Иваз кардани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ тавассути 
банкомат (PIN change) 

Бе ҳаққи хизмат 

3.7. Иваз кардани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ тавассути 
POS-терминал (POS PIN change) 

0,90 

3.8. Дархости беруннавис (Statement) Бе ҳаққи хизмат 

3.9. Дархости беруннависи фишурда (Ministatement) Бе ҳаққи хизмат 

3.10. Интиқоли маблағ аз корт ба корт тавассути банкомат Бе ҳаққи хизмат 
 

 (қисми дебетии транзаксия) (P2P Debit)  

3.11. Интиқоли маблағ аз корт ба корт тавассути POS-терминал 
(қисми дебетии транзаксия) POS P2P Debit 

Бе ҳаққи хизмат 

3.12. Пардохти маблағ ба шахсони сеюм тавассути банкомат 
(Payment) 

Бе ҳаққи хизмат 

3.13. Пардохти маблағ ба шахсони сеюм тавассути POS- 
терминал (POS Payment) 

Бе ҳаққи хизмат 

3.14. Ворид кардани пули нақд тавассути банкомат (Deposit 
Cash-in) 

0,5% 

3.15. Ворид кардани пули нақд дар нуқтаҳои қабули пули нақд 
(POS Deposit) 

0,5% 

3.16. Баргардонидани харид (Return) 0,5% 
3.17. SMS-паём Бе ҳаққи хизмат 

4. Амалиётҳои байнибонкӣ  

4.1. Гирифтани пули нақд аз банкомат (Withdrawal) Бе ҳаққи хизмат 

4.2. Гирифтани пули нақд аз нуқтаи пешниҳод ва ё қабули 
пули нақд (Cash-advance) 

Бе ҳаққи хизмат 

4.3. Пардохти харид ё хизматрасонӣ дар муассисаҳои савдо ва 
хизматрасонӣ (Purchase) 

Бе ҳаққи хизмат 

4.4. Дархости бақия тавассути банкомат (Balance inquiry ATM) 0,10 

4.5. Дархости бақия тавассути POS-терминал (POS Balance 
inquiry) 

Бе ҳаққи хизмат 

4.6. Иваз кардани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ тавассути 
банкомат (PIN change) 

0,90 

4.7. Иваз кардани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ тавассути 
POS-терминал (POS PIN change) 

Бе ҳаққи хизмат 

4.8. Дархости беруннавис (Statement) Бе ҳаққи хизмат 
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4.9. Дархости беруннависи фишурда (Ministatement) 0,1 

4.10. Баргардонидани харид (Return) 0,2% 

4.11. Интиқоли маблағ аз корт ба корт, қисми дебетӣ (P2P 
Debit, POS P2P Debit) 

Бе ҳаққи хизмат 

4.12. Пардохти маблағ ба шахсони сеюм тавассути банкомат 
(Payment) 

Бе ҳаққи хизмат 

4.13. Пардохти маблағ ба шахсони сеюм тавассути POS- 
терминал (POS Payment) 

Бе ҳаққи хизмат 

4.14. Ворид кардани пули нақд тавассути банкомат (Deposit 
Cash-in) 

Бе ҳаққи хизмат 

4.15. Ворид кардани пули нақд дар нуқтаҳои қабули пули нақд 
(POS Deposit) 

Бе ҳаққи хизмат 

4.16. SMS- паём Бе ҳаққи хизмат 

5. Хизматрасониҳои фосилавӣ (Интернет, бонкдории 
мобилӣ ва ғайра) 

Бе ҳаққи хизмат 

5.1. Пардохти харид ё хизматрасонӣ (Purchase) Бе ҳаққи хизмат 

5.2. Гузаронидани маблағҳо аз ҳисоб/корт (дохилибонкӣ) Бе ҳаққи хизмат 

5.3. Гузаронидани маблағҳо аз ҳисоб/корти як бонк ба 
ҳисоб/корти дигар бонк (байнибонкӣ) 

Бе ҳаққи хизмат 

 

 

IX. АККРЕДИТИВҲО 

1. Аккредитивҳои содиротӣ3 

1.1. Тасдиқи аккредитив ҳангоми мавҷудияти таъминот 120 сомонӣ 

1.2. Тасдиқи аккредитив бе таъминот мувофиқи созишнома 

1.3. Авизо (огоҳиномаи расмӣ)-и аккредитив ба мизоҷи бонк4 то 0,5%, 
min. 120 сомонӣ 
max. 2500сомонӣ. 

1.4. Авизо (огоҳиномаи расмӣ)-и аккредитив ба 
бонки     муросил 

до 0,5%, 
min 80 сомонӣ 

1.5 Авизо (огоҳиномаи расмӣ) ба тағйиротҳои 
аккредитиви  гирифташуда 

 

Бе ҳаққи хизмат 

1.6 Иҷрои дархостҳо вобаста ба бекоркунӣ, тағйироти 
шартҳои аккредитив ва иҷрои ӯҳдадориҳо аз рӯи он 

 

30 сомонӣ 

1.8 Аккредитиви интиқолӣ то 0,1%, 
min 290 сомонӣ 

1.9 Тасдиқ аз тарафи бонкҳои сеюм аз рӯи хароҷотӣ воқеӣ 

2 Аккредитивҳои воридотӣ5  

2.1 Кушодани аккредитив бо таъминоти пулӣ то 0,5%, 
min. 170 сомонӣ, 
max. 4500 сомонӣ 

2.2 Кушодани аккредитив бе таъминоти пулӣ мувофиқи созишнома 

2.3 Тағйир додани шартҳои аккредитив (барои ҳар як 
тағйирот) 

30 сомонӣ 

2.4 Комиссия барои ихтилоф бо шартҳои аккредитив (барои 
ҳар як ихтилоф) 6 

50 сомонӣ, 
max. 100 сомонӣ 
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2.7 Иҷрои дархостҳо вобаста ба бекоркунии аккредитив ва 
иҷрои ӯҳдадориҳо аз рӯи он 

 

30 сомонӣ 
  

X. КАФОЛАТҲО 

1. Кафолати бонкӣ(бо асъори миллӣ ва хориҷӣ) 7 
1.2. Машварат Бе ҳаққи хизмат 

1.2. Кушодани кафолати бонкӣ (новобаста аз намуди 
кафолати бонкӣ) бо 100% таъминоти пулӣ 

то 4% солона, 

1.3 Кушодани кафолати бонкӣ (новобаста аз намуди 
кафолати бонкӣ) бо таъминоти гарави молӣ ва ё зомин8 

то 12% солона, 

1.4 Тағйир додани шартҳои кафолат (барои ҳар як тағйирот) 9 80 сомонӣ 

1.5. Авизо (огоҳиномаи расмӣ), тафтиши кафолат (% аз 
маблағи кафолати бонкӣ) ба бонки муросил 

 

          3Ҳаққи хизмати бонкҳои мобайниро бенефитсиар мепардозад, агар бо шартҳои аккредитив дигар хел пешбинӣ нашуда бошад. 
4Ҳаққи хизмат баъд аз воридшавӣ гирифта мешавад. 
5 Ҳаққи хизмати бонкҳои мобайниро аризадиҳанда мепардозад, агар дар шартҳои аккредитив дигар хел пешбинӣ нашуда бошад. 
6 Зиёд намудани маблағи аккредитив барои ҳисоби комиссия ҳамчун кушодани аккредитиви мустақил ҳисоб меравад. 
7 Ҳаққи хизмати бонкҳои мобайниро бенефитсиар мепардозад, агар бо шартҳои кафолат дигар хел пешбинӣ нашуда бошад. 
8 Дар ҳолати аз тарафи мизоҷ иҷро накардани ӯҳдадорӣ ва аз тарафи Ҷамъият пардохта шудани ин ӯҳдадориҳо, аз рӯзи пардохт 
мутобиқи Қарори кумитаи қарзӣ фоиз ситонида мешавад. 
9 Зиёд намудани маблағи кафолат барои ҳисоби комиссия ҳамчун кушодани кафолати мустақил ҳисоб меравад. 

 

1.5.1.  

Бо асъори миллӣ 
то 0,1%, 

min 30 сомонӣ 

1.5.2.  

Бо асъори хориҷӣ 
0,1%, 

min 100 сомонӣ 

1.2.3 Авизо (огоҳи номаи расмӣ), тафтиши кафолат 
(% азмаблағикафолатибонкӣ) ба мизоҷи 
бонк10 

0,1%, 
min 100 сомонӣ 

1.1.4 Пеш аз муҳлат бекор намудани кафолати бонкӣ 
пештарбасташуда 

Бе ҳаққи хизмат 

  

XI. НИЗОМИ ФОСИЛАВӢ 
 

1. Ба қайд гирифтан дар САБ (системаи 
автоматикунонидашудаи бонкӣ) ва барориш (генератсия)- 
и калидҳои электронӣ 

Бе ҳаққи хизмат 

2. Ба муштари пешниҳод кардани таҷҳизоти махсус зимни 
пайвастшавӣ ба низоми фосилави 

158 сомонӣ 

3. Насб кардани низоми «Интернет Бонк» дар компютери 
мизоҷ 

Бе ҳаққи хизмат 

4. Омӯзиши аввалияи кормандони мизоҷ бо кори низоми 
«Интернет Бонк» 

Бе ҳаққи хизмат 

5. Барориш (генератсия)-и такрории калидҳои электронӣ 
дар асоси дархости хаттии мизоҷ. 

50 сомонӣ 

6. Даъвати такрории мутахассиси Бонк аз тарафи мизоҷ 
ҳангоми вайрон шудани низоми «Интернет Бонк» 

30 сомонӣ 

7. Ҳаққи абонентӣ Бе ҳаққи хизмат 
8. Машварат бо телефон Бе ҳаққи хизмат 

9. Ба қайд гирифтан дар САБ  ва барориш (генератсия)- и 
калидҳои электронӣ 

Бе ҳаққи хизмат 
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10. Насб намудани замимаи мобилии «DC Next» дар 
телефони мизоҷ 

Бе ҳаққи хизмат 

11. Омӯзиши истифодаи аввалияи мизоҷ бо замимаи 
мобилии «DC Next» 

Бе ҳаққи хизмат 

12. Ҳаққи абонентӣ замимаи мобилии «DC Next» Бе ҳаққи хизмат 

13. Интиқоли маблағ тавасути замимаи мобилии «DC Next» 
ба корти дигар бонкҳои ҶТ 

То 1% 

14. Интиқоли маблағ тавассути замимаи мобилии «DC Next» 
ба корти дигар бонкхои хориҷа 

То 3% 

  

XII. ХИЗМАТРАСОНИҲО ТАРИҚИ ТЕРМИНАЛҲОИ 
ХУДХИЗМАТРАСОН 

 

1. Гузаронидани маблағҳои барои алоқаи мобилии 
телефонӣ ба операторони мобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пардохтшаванда 

то 3,0 % 
ё 0,2 сомонӣ барои як 

интиқол 

2. Гузаронидани маблағҳои барои алоқаи мобили аз 5,0 % то 10,0 % 
 

10 Ҳаққи хизмат баъд аз воридшавии пардохт гирифта мешавад 
 

 телефонӣ ба операторони мобилии хориҷӣ 
пардохтшаванда 

 

3. Гузаронидани маблағҳои барои алоқаи телефонӣ 
(статсионарӣ) пардохтшаванда 

аз 2,0 % то 3,0 % 

4. Гузаронидани маблағҳои барои интернет 
пардохтшаванда 

аз 2,0 % то 3,0 % 

5. Гузаронидани маблағҳои барои пӯшонидани қарзҳои аз 
дигар ташкилотҳои қарзӣ гирифташуда 

мувофиқи 
созишнома то 1 % 

6. Пурра кардани ҳисобҳои амонатии дар дигар 
ташкилотҳои қарзӣ кушодашуда 

мувофиқи 

созишнома то 1 % 

7. Пурра кардани ҳисобҳои кошелёки мобилӣ, ки дар дигар 
ташкилотҳои қарзӣ кушода шудаанд 

мувофиқи 
созишнома то 1 % 

8. Гузаронидани маблағҳои барои Интернет-бозиҳо 
пешбинишуда 

аз 5,0 % то 10,0 % 

9. Гузаронидани маблағҳои барои пардохти пули 
телевизиони тиҷоратӣ пешбинишуда 

аз 1,0 % то 3,0 % 

10. Гузаронидани маблағҳои ба корхонаҳои обу коррезӣ 
пардохтшаванда 

Бе ҳаққи хизмат 

11. Гузаронидани маблағҳои ба корхонаҳои қувваи барқ 
пардохтшаванда (на кам аз 2 сомонӣ бошад) 

0,75 сомонӣ барои як 
интиқол 

12. Гузаронидани маблағҳои ба корхонаҳои коркарди 
партовҳо пардохтшаванда 

Бе ҳаққи хизмат 

13. Вориди пули нақд 
То 0,5% 
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