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МОНГОЛБАНКНЫ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУШААЛ

3020 оны “ЯВ. сарын 431 адар Дугаар 45-600 Улаанбаатар хот

ё
Г.Дуламсүрэн, У.Сарнай нарт сургалтын

санхүүжилт олгох тухай

Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.1, 28.1.11 дэх
заалт, “Монголбанкны сургалтын журам”-ын 3.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн
ТУШААХнь:

Т.Мөнгөн тэмдэгтийн газрын Мөнгөн тэмдэгтийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн
ахлах эдийн засагч Г.Дуламсүрэн, эдийн засагч У.Сарнай нар нь Мөнгөн тэмдэгтийн
судалгааны олон улсын байгууллага “Каррэнси Рисэрч”-ээс 2020 оны12 дугаар сарын
01-нээс 03-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Азийн бэлэн мөнгөний эргэлт” сэдэвт цахим
сургалтад хамрагдсан тул сургалтын төлбөр болох 843,750.00 ( найман зуун дөчин гурван
мянган долоон зуун тавин) төгрөгийг Мөнгөн тэмдэгтийн газрын гадаад сургалтын зардлаас
тооцож, нэхэмжлэлийг нь үндэслэн шилжүүлэхийг Тамгын газар (Ж.Батхуяг), Санхүү
бүртгэлийн газар (Ц.Гарьд)-т тус тус зөвшөөрсүгэй.

2.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дотоод аудитын газар
(Т.Амарсайхан)-т даалгасугай.

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Б.ЛХАГВАСҮРЭН
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МӨТГ-ны захирал Р.Саранцэцэг УланТГ-ын ЗХНХ-ийн захирал Д.Бурмаа
ЗХНХ-ийн төсвийн ахлах мэргэжилтэн (л овоашоо

5.Боловсруулсан: ЇТ-ын ЗХНХ-ийн мэргэжилтэн Ф 1йцгл- С.Мягмарсүрэн

ТӨСӨЛ
Г.Дуламсүрэн, У.Сарнай нарт сургалтын

санхүүжилт олгох тухай

Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.1, 28.1.11 дэх
заалт, “Монголбанкны сургалтын журам”-ын 3.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ
нь:

Ї., Мөнгөн тэмдэгтийн газрын Мөнгөн тэмдэгтийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн
ахлах эдийн засагч Г.Дуламсүрэн, эдийн засагч У.Сарнай нар нь Мөнгөн тэмдэгтийн
судалгааныолон улсын байгууллага “ Каррэнси Рисэрч”-ээс 2020 оны12 дугаар сарын1-
3-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Азийн бэлэн мөнгдний эргэлт” сэдэвт цахим
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