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Олон нийтийн, санхүүгийн боловсролын төв
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Санхүүгийн 

мэдлэг яагаад 

чухал вэ?

• Ямарваа нэг улс эдийн засгийн бэрхшээлтэй тулгарсан үед

ард түмэн арай бага орлогоор амьдралаа залгуулдаг.

• Хүнд хэцүү цаг үед ард иргэдийг өөрсдийн мөнгөө

зохицуулахад нь туслахын тулд зааварчилгаа ба хэрэгслээр

хангах нь илүү чухал байдаг.

• Мессеж: төсөвлөх, хариуцлагатайгаар зээл тавих,

хадгаламжийн даатгалын хамгаалалт ба залилангаас

сэргийлэх

Санхүүгийн чадавхийн санаачлагууд нь 

эдийн засгийн бэрхшээлийг даван туулахад нэн чухал
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Санхүүгийн 

мэдлэг гэж юу вэ?

Санхүүгийн чадавхи /суурь мэдлэг гэдэг нь иргэн

өөрийн нөхцөл байдалд тохируулан санхүүгийн

зохистой шийдвэр гаргах, арга хэмжээ авч

хэрэгжүүлэхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар, хандлагыг

хэлнэ.
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Санхүүгийн 

мэдлэг Дэлхийд?
Дэлхийн Топ 10 
санхүүгийн 
мэдлэгтэй 
иргэдтэй улс
1. Денмарк: 71%
2. Норвеги: 71%
3. Швед:71%
4. Канад: 68%
5. Израил:68%\
6. Англи: 67%
7. Герман 66%
8. Недерланд: 66%
9. Австрали: 64%
10.Финланди: 63%
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Санхүүгийн 

мэдлэг Азид?
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Санхүүгийн 

мэдлэг Монголд

2012 оны суурь 

судалгаа
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Зорилго 
Санхүүгийн системийн 
тогтвортой байдал

Санхүүгийн хүртээмж
Санхүүгийн 

харилцагчдын эрх 

ашиг 

Харилцагчдийн 

санхүүгийн сахилга бат 

Шударга өрсөлдөөн 
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Хууль эрх 

зүйн орчин

2013-
2022

2015 2016 2017 2018

2019
-

2021

ТМБҮЧ-Санхүүгийн 

мэдлэгийг дэмжинэ 

Монголын 

тогтвортой 

хөгжлийн үзэл 

баримтлал 2016–

2030/ ….“иргэн бүр 

санхүүгийн 

эрсдлээс 

хамгаалагдсан 

байх...

Бүрэн дунд 

боловсролын 

сургалтын цөм 

хөтөлбөрт “Бизнес 

судлал” сонгон судлах 

хичээл

ОНССМДХ ЗГ-ын “Монгол 
Улсын 

санхүүгийн зах 
зээлийг 2025 он 

хүртэл 
хөгжүүлэх 
үндэсний 
хөтөлбөр”

Залуучуудын 
хөгжлийн хууль 

Төв банкны 
хууль

Зээлийн хүүг 
бууруулах 
стратеги 

Санхүүгийн 

хэрэглэгч 

хамгаалах тухай 

хуулийн төсөл 

БЖДҮҮЭ-д 

санхүүгийн 

мэдлэг олгох 

төлөвлөгөө
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Зорилтод бүлэг 
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Мэдлэг олгох 

сэдэв
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Сургалт 

ХУРИМТЛУУЛАХ ЗАРЧИМ

Хариуцлагатай хуримтлуулахХариуцлагатай

зарцуулах

Орлого олох

Хуримтлуулах

Зарцуулах
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Хамтрагч 

байгууллагууд 
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Олон улсын 

хамтын 

ажиллагаа

2012 2016 2017 2018 2019

2019
-

2021

Техникийн туслалцаа

Онол практик 

хосолсон сургалтын 

модуль, Дэлхийн 

хуримтлалын өдөр 

Гишүүн орон 

Шилдэг хамтрагч
БЖДҮҮЭ-д 

санхүүгийн 

мэдлэг олгох 

төлөвлөгөө
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Хэргэжилт
• ЕБС-ийн ахлах ангид сонгон судлах “Бизнес судлал” хичээл

• Дэлхийн мөнгөний долоо хоног

• Дэлхийн хуримтлалын долоо хоног

“Хувь хүний санхүү” 1 кредит хичээл

• Гарын авлага

• Аянууд

• Сургагч багш бэлтгэх

• Сургагч багшийн хөтөлбөр

• Сургагч багш бэлтгэх -2109

• Гарын авлага

Цахим хуудас, олон нийтийн хэрэгсэл 

• www.sankhuugiinbolovsrol.mn

• FB санхүүгийн боловсрол 

• YouTube, Instagram  санхүүгийн боловсрол

• Posters, 

• Аян

http://www.sankhuugiinbolovsrol.mn/
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Бүтээгдэхүүн
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Бүтээгдэхүүн
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Санхүүгийн 

мэдлэг ба Төв 

банк
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Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.

@mongolbank_mn

Санхүүгийн боловсрол

www.mongolbank.mn mongolbank

www.sankhuugiinbolovsrol.mn

Mail хаяг

http://www.sankhuugiinbolovsrol.mn/
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