
Bank of Mongolia

ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУДАЛГАА 

СУРГАЛТЫН ХҮРЭЭЛЭН

10/26/2018 Эдийн засгийн судалгаа, сургалтын хүрээлэн



Зорилго

 Монгол улсын хөгжил, эдийн засаг болон санхүүгийн бодлогын шийдвэрт

дэмжлэг болохуйц суурь судалгааны ажлуудыг өргөн хүрээнд хийж

гүйцэтгэх, төрийн албан хаагчид болон санхүүгийн салбарын

мэргэжилтнүүдэд зориулсан дунд болон ахисан түвшний сургалт явуулах

үндсэн зорилготой.
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Чиг үүрэг
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 | иргэдийн санхүүгийн байдал | бизнес эрхлэгчдийн 

зан төлөв | хөтөч үзүүлэлтүүд | геополитикийн эрсдэл 

| эдийн засгийн төлөв | загварчлал | санал асуулга | 

 | макро эдийн засаг | санхүү | өрсөлдөөн | хүний нөөц 

| аж үйлдвэр болон үйлчилгээний эдийн засаг |  төрийн 

санхүү | нийгмийн байдал | хүн ам | хотжилт |  

| бодлогын форум | семинар | хэлэлцүүлэг

| гадаад болон дотоод хамтын ажиллагаа |

| сургалтын хөтөлбөр боловсруулах | дунд болон

ахисан түвшний мэрэшүүлэх сургалт | мэргэжил

дээшлүүлэх сургалт |



2018 оны II улиралд хийсэн судалгааны ажлууд
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2018 оны III улиралд хийсэн судалгааны ажлууд

 “Санхүүгийн хэрэглэгчийн хамгаалалт, зээлийн гэрээний 

талаар тусгасан байдал” -д дүн шинжилгээ, дүгнэлт, 

зөвлөмжүүдийг нэгтгэн танилцуулж улмаар санхүүгийн 

хэрэглэгчийг хамгаалах тухай хуульд холбогдох саналууд 

тусгагдсан.   
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“Зээлийн хүүг бууруулах эрх зүйн орчинг бий болгох 

олон улсын туршлага”-ыг нэгтгэн танилцуулж зээлийн хүүг 

бууруулах стратегийн ажлын төлөвлөгөөнд бие даасан 

санал оруулж энэ чиглэлээр хурал зөвлөгөөн зохион 

байгуулж ажиллаж байна.  



Дундаж давхаргын төлөв байдлыг тодорхойлох түүвэр судалгаа 

Танилцуулга:

 ЭЗССХ нь Монголбанкны орон нутгийн салбаруудтай хамтран “Дундаж 

давхаргын төлөв байдал” –ын талаар түүвэр судалгааны ажлыг орон даяар  

явуулах бэлтгэл ажлыг хангаад байна.

 Mонголбанкны Ерөнхийлөгчийн удирдамжийн дагуу, орон нутгаас авах 

түүвэр судалгааг Монголбанкны орон нутгийн салбаруудтай хамтран 2018 

оны 10 сарын 29 -нөөс 11 сарын 04 хүртэл явуулах болно.
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Дундаж давхаргын төлөв байдлыг тодорхойлох түүвэр судалгаа 

Зорилго:

 Өрхийн орлого, зарлага болон хөрөнгө, өр төлбөрийн мэдээллийг нэгтгэн 

Монгол улсын өрхийн балансыг гаргах;

 Өрхийн санхүүгийн байдал, өрийн дарамтыг ажил эрхлэлт, хөрөнгө, 

орлогын ангилалаар анализ хийх;

 Мөнгөний бодлогын шинэ арга хэрэгслүүдийг ашиглахад шаардлагатай 

өрхийн санхүүгийн нөхцөл байдал, өрийн дарамт гэх зэрэг мэдээллийн сан 

үүсгэх ач холбогдолтой.
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