
МОНГОЛБАНКНЫ ТҮҮХТ 90 ЖИЛИЙН ОЙН БАЯРЫГ ТОХИОЛДУУЛАН  
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН БҮТЭЭЛ ШАЛГАРУУЛАХ 

УРАЛДААН ЗАРЛАЖ БАЙНА 
 
 
 

 
 
Монголбанкны 90 жилийн ойн баярын арга хэмжээний хүрээнд эрдэм шинжилгээ, онол, 
практикийн бүтээл шалгаруулах уралдааныг Их, дээд сургуулиудын оюутнууд, Банкны 
салбарын ажилчид болон Судлаач эрдэмтэд гэсэн ангилалуудаар дор дурьдсан сэдвүүдийн 
чиглэлээр зохион байгуулах гэж байна.  
 
 
 
НЭГ. СЭДВИЙН ЧИГЛЭЛ: 

I. Оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн сэдвийн чиглэл: 
 
1. Гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнэ ба инфляци 
2. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгч, борлуулагч ААН-ийн үнэ 

бүрдэлтэнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн шинжилгээ 
3. Хэрэглээний болон хөрөнгийн үнийн хэт өсөлт санхүүгийн тогтвортой байдалд 

нөлөөлөх нь 
4. Монгол дахь компанийн засаглал: санхүүгийн зах зээлийн оролцогчийн хувьд 
5. Хөрөнгийн зах зээл болон макро эдийн засгийн хамаарал 
6. Санхүүгийн зах зээлийн эрсдэлийн удирдлага 
7. Арилжааны банкуудын эрсдлийн удирдлага, түүнийг сайжруулах арга замууд 
8. Банк бус болон бусад санхүүгийн байгууллагуудын эрсдэлийн удирдлага, 

сайжруулах арга замууд 
9. Гадаад худалдааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх арга замууд 
10. Валютын ханш ба урсгал данс 
11. Валютын ханшийн хэлбэлзлийн дотоодын аж ахуйн нэгжүүдэд үзүүлэх нөлөө 
12. Уул уурхайн салбар дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт болон эдийн засгийн 

эмзэг байдал: ГШХО-аас хараат байсаар байх уу? 
13. Гадаад өрийн макро эдийн засагт үзүүлэх нөлөө   

 

II. Банкны салбарын ажилчдын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн сэдвийн чиглэл: 
 
1. Хэрэглээний болон хөрөнгийн үнийн хэт өсөлт санхүүгийн тогтвортой байдалд 

нөлөөлөх нь 
2. Банк, санхүүгийн зах зээлийн бүтэц, төвлөрөл, өрсөлдөөн, ашигт ажиллагаа 
3. Арилжааны банкуудын эрсдлийн удирдлага, түүнийг сайжруулах арга замууд 
4. Санхүүгийн системийн эрсдэл, макро эдийн засгийн харилцан уялдаа 
5. Зээлийн эрсдэлийн шинжилгээ 
6. Банкуудын санхүүгийн шинжилгээний үр ашгийг нэмэгдүүлэх арга замууд 



7. Валютын ханшийн хэлбэлзлийн банк, санхүүгийн салбарт үзүүлэх нөлөө 
8. Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо, түүний банкны салбарт үзүүлэх нөлөө 
9. Санхүүгийн зах зээлийн хөгжил ба хөрөнгө оруулагчдын хандлага 
10. Гадаадын банк орж ирснээр дотоодын банк, санхүүгийн салбар болон нийт эдийн 

засагт үзүүлэх нөлөө 
11. Албан ёсны зөвшөөрөлгүй санхүүгийн байгууллагуудын үйлчилгээ 
12. Санхүүгийн үйлчилгээг алслагдсан нутаг, ядуу иргэдэд хүртээмжтэй болгох нь 

III. Судлаач, эрдэмтдийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн сэдвийн чиглэл: 
1. Нийлүүлэлтийн шоктой үе дэхь мөнгөний бодлого 
2. Инфляцийг онилсон мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэхэд засгийн газрын оролцоо 
3. Мөнгөний бодлогын зөвлөлийн эрхлэх үйл ажиллагаа, түүний эрх зүйн орчин 
4. Макро зохистой харьцааны бодлого 
5. Макро эдийн засгийн тогтвортой байдал: төсөв, мөнгөний бодлогын уялдаа 
6. Санхүүгийн зах зээлийн хөгжил ба хөрөнгө оруулагчдын хандлага  
7. Санхүүгийн болон бодит секторын макро харилцан хамаарал өөрчлөгдөж байгаа нь 
8. Үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн хөөсрөлттэй үе дэхь мөнгөний бодлого 
9. Бондын зах зээлийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө 
10. Хөрөнгө оруулалтын үр ашигийг нэмэгдүүлэх арга замууд 
11. Ханш ба гадаад худалдааны бодлого 
12. Уул уурхайн салбарын макро эдийн засагт үзүүлэх нөлөө 
13. Гадаад худалдааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх арга замууд 
14. Экспортийг дэмжих, импортийг орлох үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх боломж 
15. Монголын эдийн засгийн макро эдийн засгийн гадаад орчин, эдийн засгийн 

дархлаажилт 
 
 

ХОЁР. БҮТЭЭЛД ТАВИГДАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА: 
 Онол, арга зүйн үндэслэлтэй 
 Шинэлэг, оновчтой санал, санаачлагыг дэвшүүлсэн 
 Бодит мэдээлэл ашиглаж баримтаар баталгаажуулсан 
 Эконометрик, статистикийн арга хэрэгслүүдийг ашигласан 
 Асуудал дэвшүүлж, тодорхой шийдэл, үр дүнд хүрсэн байх 

 
 
 

ГУРАВ. ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ: 
 Бүтээл шалгаруулах уралдаан нь хоёр үе шаттайгаар явагдах ба эхний шатанд ирүүлсэн 

бүтээлүүдийг комисс урьдчилан шүүж 2014 оны 3 сарын 15-нд ангилал тус бүрд 4 
материалыг шалгаруулна.(Жич:Уралдаанд багаар оролцож болох ба багийн гишүүдийн 
тоо 3-аас илүүгүй байна.)  

 Эхний шатны шалгаруулалтанд тэнцсэн бүтээлүүдийг хоёрдугаар шатанд илтгэл 
тавиулах бөгөөд Монголбанкны хурлын танхимд нээлттэй зохион байгуулна.  

 



ДӨРӨВ. ШАГНАЛЫН САН: 

I. Оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээл 

1-р байр: Өргөмжлөл, 3,000,000 төгрөг 
2-р байр: Өргөмжлөл, 2,000,000 төгрөг 
3-р байр: Өргөмжлөл, 1,000,000 төгрөг 

II. Банкны салбарын ажилчдийн эрдэм шинжилгээний бүтээл 

1-р байр: Өргөмжлөл, 5,000,000 төгрөг 
2-р байр: Өргөмжлөл, 3,000,000 төгрөг 
3-р байр: Өргөмжлөл, 1,000,000 төгрөг 
 

III. Судлаач, эрдэмтдийн эрдэм шинжилгээний бүтээл 

1-р байр: Өргөмжлөл, 5,000,000 төгрөг 
2-р байр: Өргөмжлөл, 3,000,000 төгрөг 
3-р байр: Өргөмжлөл, 1,000,000 төгрөг 
 

 
ТАВ. МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ:  
 Хугацаа: Бүтээлийг 2014 оны 2 -р сарын 28 -ний өдрийн 1600 – цаг хүртэл доорх 

хаягаар хэвлэмэл 2 хувь болон электрон хэлбэрээр хүлээн авна.  
Dulguun.l@mongolbank.mn  

 Хаяг: Монголбанкны “А” байр A-1-2 тоот. 
 

Бага тойруу 3, 15160, Улаанбаатар, Монголбанкны “А” байр  
Мөнгөний бодлого, судалгааны газар 

МОНГОЛБАНК 

 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.mongolbank.mn вэб хуудаснаас болон (976) 11-323990 утаснаас 
лавлана уу.  
 

 

 


