
 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 

ТОГТООЛ 
 

2010 оны 11 сарын 25 өдөр  Дугаар 68  Төрийн ордон, Улаанбаатар хот 
  

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 
2011 онд баримтлах үндсэн 

чиглэл батлах тухай 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалт, 

Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг үндэслэн 

Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ НЬ:  

1. Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2011 онд баримтлах үндсэн чиглэлийг 

хавсралтаар баталсугай. 

2. Зээлийн хүү бууруулах эдийн засгийн зохистой орчныг бүрдүүлэх хөтөлбөр 

боловсруулан хамтран хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар /С.Батболд/, 

Монголбанк /Л.Пүрэвдорж/, Санхүүгийн зохицуулах хороо /Д.Баярсайхан/-нд 

даалгасугай. 

3. Дараахь арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар 

/С.Батболд/, Монголбанк /Л.Пүрэвдорж/-нд даалгасугай: 

а/ тухайн жилд улсад тушаах алтны хэмжээг батлагдсан нөөөц, уулын ажлын 

төлөвлөгөө, олборлолтод үндэслэн тогтоож, биелэлтэд нь хяналт тавьж, 

хилийн хяналт, бүртгэлийг сайжруулж, татварыг бүрэн хураар ажлыг зохион 

байгуулах, дотоодод олборлосон алтыг худалдан авч мөнгөжүүлэх; 

б/ дунд хугацаанд төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханш чангарсанаар 

эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар буурах үр дагаварыг зөөлрүүлэх зорилттой 

холбогдох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэн, үр дүнг танилцуулж ажиллах. 

4. Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2011 онд баримтлах үндсэн чиглэлийг 

хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан дараахь арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Монгол 

Улсын Засгийн газар /С.Батболд/-т даалгасугай: 

а/ хүнсний гол нэрийн барааны нийлүүлэлтийг тогтвортой байлгах нөхцөл 

бүрдүүлж, нийлүүлэлт доголдсоны улмаас үнийн хэлбэлзэл үүсэхээс 

сэргийлэх; 

б/үнэт цаасны болон хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны зах зээлийг 



бодитойгоор хөгжүүлж, хөрөнгө оруулалтын сан бий болгох, Засгийн газрын 

үнэт цаасыг дотоодын зах зээлд гаргах, төсвийн алдагдлыг дотоодын эх 

үүсвэрээс санхүүжүүлэх; 

в/улсын экспорт, импортын түүхий эд, өргөн хэрэгцээний барааны дийлэнх нь 

дамжин өнгөрдөг хилийн боомт, төмөр зам, авто замын хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэн бодит эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих; 

г/худалдаа зохицуулалт, түүхий эдийн биржийн тогтолцоог бүрдүүлэхтэй 

холбогдсон эрх зүйн актыг баталж мөрдүүлэх. 

5. Энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, дүнг улирал тутам Улсын 

Их Хуралд танилцуулж байхыг Засгийн газар /С.Батболд/, Монголбанк 

/Л.Пүрэвдорж/, Санхүүгийн зохицуулах хороо /Д.Баярсайхан/-нд тус тус 

даалгасугай. 

6. Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Эдийн засгийн байнгын хороо 

/Ц.Баярсайхан/-нд үүрэг болгосугай. 

 

МОНГОЛ УЛСЫН 

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА    Д.ДЭМБЭРЭЛ 



ТӨРӨӨС МӨНГӨНИЙ БОДЛОГЫН ТАЛААР 2011 ОНД 

БАРИМТЛАХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 

 

Төрийн мөнгөний бодлого нь макро эдийн засгийн болон санхүүгийн тогтвортой байдлыг 

хангаж дунд болон урт хугацаанд эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг дэмжихэд чиглэгдэнэ.  

 

1. Мөнгөний бодлогын зорилтын хүрээнд: 

 

1.1.Дунд хугацаанд эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, хэрэглээний үнийн индексээр 

хэмжигдэх инфляцийг нэг оронтой тооноос хэтрүүлэхгүй байх бодлого баримтална.  

 

1.2.Эдийн засгийг хямралд өртөмтгий эмзэг байдалд хүргэхгүй байх, хямралыг сөрөх 

чадавхийг бий болгох зорилгоор макро эдийн засгийн болон санхүүгийн салбарын эрүүл, 

зохистой байдлын шинжилгээг хийж, төрийн мөнгөний бодлогод тусган хэрэгжүүлнэ.  

 

1.3.Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханш нь макро эдийн засгийн суурь нөхцөлтэй 

нийцэж уян хатан тогтох зарчмыг баримтална.  Монголбанк дотоодын зах зээлд гадаад 

валютын ханшийн огцом өөрчлөлтийг зөөлрүүлэх чиглэлээр оролцож, гадаад валютын 

албан нөөцийг нэмэгдүүлнэ. 

 

1.4.Монголбанк санхүүгийн зах зээл дээр урт хугацаатай эх үүсвэр бий болгох арга хэмжээ 

авна. Үнэт цаасны зах зээлийг өргөтгөн банкны салбарт үүссэн мөнгөн хуримтлалыг 

эдийн засгийн хөгжилд үр ашигтай ашиглах асуудлыг Засгийн газар, Санхүүгийн 

Зохицуулах Хороотой хамтран судлаж, холбогдох арга хэмжээ авна. 

 

2. Санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах, цаашид өөрчлөн сайжруулах 

хүрээнд:  

 

2.1.Банкны санхүүгийн чадавхийг бэхжүүлж, салбарын эрсдэл даах чадварыг нэмэгдүүлэн 

урт хугацаанд тогтвортой ажиллах нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

 

2.2.Банкны салбарын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг хангуулж, хяналт 

шалгалтыг цаашид сайжруулж, банкны зохистой засаглалын зарчмыг мөрдүүлэн 

салбарын санхүүгийн сахилга батыг өндөржүүлнэ. 



2.3.Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлэх, барьцаа хөрөнгийн хөрвөх чадварыг 

сайжруулах, өнөөгийн банкны нийтлэг үйлчилгээнээс гадна хөгжлийн болон хөрөнгө 

оруулалтын банкны үйл ажиллагаа эрхлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, санхүүгийн зах 

зээлийг өргөжүүлэн, хөрөнгийн захын хөгжлийг дэмжинэ. 

 

3. Монголбанкны бусад үйл ажиллагааны хүрээнд: 

 

3.1.Монгол Улсын төлбөр тооцооны системийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, 

тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллана. 

 

3.2.Монголбанк мөнгөний бодлого, арга хэрэгслийг олон нийтэд ил тод, нээлттэй байлган 

өөрийн хариуцлагыг дээшлүүлнэ.  Мөнгөний бодлогын зорилт, хэрэгжүүлж буй арга 

хэмжээ, хүлээгдэж буй үр дүнг тогтмол тайлбарлан таниулж иргэд, олон нийтийн зүгээс 

түүнд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлнэ. 

 

 


