Бо Қарори Кумитаи сижсати
пулию қарзии
Бонки миллии Тоҷикистон
аз 28 ноябри с.2019,
“тасдиқ шудааст”

Нақшаи татбиқи Cтратегияи коммуникатсионии Бонки миллии
Тоҷикистон дар самти сижсати пулию қарзк, барои соли 2020
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Фишангҳои
Даврият
Маълумот
Шунавандагони
коммуникат
мақсаднок
сионӣ
Фишангҳои доимоамалкунандаи коммуникатсионӣ
Резаахбор аз рӯи Тибқи нақшаи
Асос ва шарци қарори
Воситацои ахбори
ҷаласаи
хулосацои
қабулшуда
умум,
Кумитаи
Кумитаи
иштирокдорони
сижсати пулию
сижсати пулию
бозори молиявк,
қарзии Бонки
қарзк
муцақиқон ва
миллии
коршиносон
Тоҷикистон
Шарци моцонаи Ҳармоца
Тацлил оид ба
Муцақиқон,
таваррум
таварруми
коршиносон ва
бавуҷудомада ва
олимон
омилцои ба он
таъсиррасон
Шарци таваррум Ҳар нимсола
Тацлили вазъи
Муцақиқон,
(шарци сижсати
(цар семоца)
иқтисоди дохилию
коршиносон,
пулию қарзк)
берунк, сижсати пулию олимон
қарзк, дурнамои
таваррум ва иҷроиши
он
Ҳисобот оид ба
Ҳар семоца
Тацлил ва мушоцидаи
Муцақиқон,
интизорицои
тағйиржбии нархцо ва
коршиносон,
таваррум
бацодиции он аз
олимон
ҷониби ацолк
Шарци
Ҳар семоца
Пацнкунии маълумоти Муцақиқон,
монетарк
тацлилию оморк оид
коршиносон,
ба нишондицандацои
олимон
пулк
Дурнамои
Ҳамасола
Мақсад ва вазифацои
Иштирокдорони
сижсати пулию
сижсати пулию қарзк
бозори молиявк,
қарзии
дар давраи
коршиносон,
Ҷумцурии
мижнамуцлат
муцақиқон,
Тоҷикистон
олимон
барои давраи
мижнамуцлат
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Ҳисоботи
солонаи Бонки
миллии
Тоҷикистон

Мусоциба ва
пешницоди
маълумоти
муфассал ба
ВАО.
Чорабиницои
ҷамъияти,
вохӯрк, семинар
ва мизи
муддавар
Резаахбор ва
шарци расмк

Ҳамасола

Фишангҳои коммуникатсионӣ
Аз рӯи зарурият Шарци мухтасар оид ба
қарори қабулшуда ва
натиҷаи тағйироти ба
амал омада, маълумот
оид ба татбиқи сижсати
пулию қарзк ва
Аз рӯи зарурият механизмцои
таъсиррасони он

Аз рӯи зарурият

Шарци расмии
тағйиржбии
нишондицандацои
макроиқтисодк

Баромадцои
расмк

Аз рӯи зарурият

Мақолацои
омӯзишк ва
нашрияцои
илмк тадқиқотк
Гузаронидани
семинар,
трейнингцо бо
донишҷужн ва
унвонҷужни
муассисацои
тацсилоти олк
Гузаронидани
трейнингцо бо
ташкилотцои
молиявк

Аз рӯи зарурият

Оид ба масъалацои
равандцои таваррум ва
омилцои ба он
таъсиррасон, вазъи
макроиқтисодк ва
фазои берунк,
фишанги сижсати
пулию қарзк
Корцои илмк
тадқиқотк дар самти
татбиқи сижсати пулию
қарзк
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Натиҷаи ҷамъбасти
фаъолият дар самти
сижсати пулию қарзк ва
низоми бонкк.

Иштирокдорони
бозори молиявк,
коршиносон,
муцақиқон,
олимон
Воситацои ахбори
умум,
иштирокдорони
бозори молиявк,
муцақиқон ва
коршиносон
Муцақиқон,
коршиносон,
олимон

Воситацои ахбори
умум,
иштирокдорони
бозори молиявк,
муцақиқон ва
коршиносон
Васоити ахбори
умум

Васоити ахбори
умум, муцақиқон,
коршиносон,
олимон

Ҳар семоца

Бо мақсади баланд
бардоштани
саводнокии – ацолк, аз
ҷумла донишҷӯжн

Донишҷӯжн ва
унвонҷӯжн

Аз рӯи зарурият

Воқиф намудани
иштироккунандагони
низоми молиявк бо
мақсаду вазифацо ва
механизми татбиқи

Ташкилотцои
қарзк ва дигар
иштирокчижни
низоми молиявк

сижсати пулию қарзк,
вазъи макроиқтисодк
ва дурнамои
нишондицандацои
тасосии он
Эзоц: Стратегияи коммуникатсионии Бонки миллии Тоҷикистон барои солцои
2019-2021 дар самти сижсати пулию қарзк аз 03 ноябри соли 2018 №165 тасдиқ шудааст.

