
 

 

 



 

 

 



 

 

2.8 Үйлчилж буй ханшийн индекс тооцох суурь хугацаа гэдэгт тайлант хугацаанаас хоёр 

жилийн өмнөх оны 12 дугаар сарыг ойлгоно. Жишээ нь: 2012 оны 1 дүгээр сарын тухайд 

2010 оны 12 дугаар сарыг суурь хугацаа гэнэ. 

2.9 Үнийн индекс гэж тухайн нэг улсын 2005 оны 12 дугаар сарын суурьтай хэрэглээний 

үнийн индексийг хэлнэ. 

ГУРАВ. Төгрөгийн нэрлэсэн ба бодит үйлчилж буй ханшийн  

индексийг тооцох аргачлал 

 

3.1  Төгрөгийн нэрлэсэн үйлчилж буй ханшийн индексийг дараах томьёогоор тооцно: 

 

          
   

                     
 
      (1) 

   ~ худалдааны түнш орнуудын тоо 

   ~ худалдааны түнш орны дугаар 

     
 ~ t хугацааны эцэст i-р худалдааны түнш орны валюттай харьцах төгрөгийн нэрлэсэн ханшийн индекс 

  ~ индекс тооцож буй жилийн дугаар 

         ~ суурь хугацаа 

        ~ суурь хугацаанд тооцсон i-р орны валютад харгалзах хувийн жин 

 

3.1.1. t хугацааны эцэст i-р худалдааны түнш орны валюттай харьцах төгрөгийн нэрлэсэн 

ханшийн индексийг дараах томъёогоор тооцно: 

    
  

    

         
          

 

    
   

  
         

     (2) 

      ~ t хугацааны эцэст i-р улсын валюттай харьцах төгрөгийн нэрлэсэн ханш 

          ~ суурь хугацааны эцэст i-р улсын валюттай харьцах төгрөгийн нэрлэсэн ханш 

    

   
  
 ~ t хугацааны эцэст төгрөгийн ам.доллартай харьцах Монголбанкнаас зарласан, сарын дундаж ханш 

          ~ t хугацааны эцэст ам.доллартай харьцах i -р орны валютын сарын дундаж, нэрлэсэн ханш (кросс 

ханш) 

 

3.1.2. Худалдааны түнш орны валютад харгалзах хувийн жинг жилд нэг удаа, жил бүрийн 1 

дүгээр сард шинэчлэн тооцож индексийн тооцоонд ашиглана. 

 

3.2. Төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшийн индексийг дараах томьёогоор тооцно: 

 

          
    

 

    
                      

 
        (3) 

    
    -t хугацааны эцэст i-р орны үнийн индексийг дотоодын үнийн индексэд харьцуулсан харьцаа 

 

3.3. Худалдааны түнш орны валютад харгалзах хувийн жинг дараах томъёогоор тооцно: 



 

 

                                                (4) 
      ~ t хугацааны эцэст Монгол Улсаас i-р орон руу хийх экспортын Монгол Улсын нийт экспортод эзлэх 

хувь  

     ~ t хугацааны эцэст Монгол Улс болон i-р орноос гуравдагч зах зээлд хийх экспортын өрсөлдөөний    

 түвшинг харуулах үзүүлэлт 

         ~ t хугацааны эцэст i-р орноос Монгол Улс руу хийх экспортын Монгол Улсын нийт импортод эзлэх 

хувь 

     ~ t хугацааны эцэст Монгол Улсын экспортын жингийн нийт жин дэх ач холбогдлын түвшин 

     ~ t хугацааны эцэст Монгол Улсын импортын жингийн нийт жин дэх ач холбогдлын  түвшин 

 ~ Монгол Улс болон i-р орноос гуравдагч зах зээлд хийх экспортын өрсөлдөөний түвшинд харгалзуулах ач 

холбогдлын түвшин 

 

3.3.1. t хугацааны эцэст Монгол Улсаас i-р орон руу хийх экспортын Монгол Улсын нийт 

экспортод эзлэх хувийг дараах томъёогоор тооцно: 

     
    

     
 
   

         (5) 

    ~ t хугацааны эцэст Монгол Улсаас i-р орон руу хийх экспортын хэмжээ 

 

3.3.2. t хугацааны эцэст Монгол Улс болон i-р орноос гуравдагч зах зээлд хийх экспортын 

өрсөлдөөний түвшинг дараах томъёогоор тооцно: 

 

      
           

            

 
              (6) 

k~  i-р орноос бусад,  Монгол Улсын худалдааны түнш орны дугаар 

                нь харгалзан t хугацааны эцэст Монгол болон i-р орноос k-р орон руу хийх экспортын k-р 

орны нийт импортод эзлэх хувь 

 

3.3.3. t хугацааны эцэст i-р орноос Монгол Улс руу хийх экспортын Монгол Улсын нийт 

импортод эзлэх хувийг дараах томъёогоор тооцно. 

         
    

         
 
   

        (7) 

    ~ t хугацааны эцэст Монгол улсын i-р орноос авах импортын хэмжээ 

 

3.3.4. t хугацааны эцэст Монгол Улсын экспортын жингийн нийт жин дэх ач холбогдлын 

түвшинг дараах томъёогоор тооцно. 

 



 

 

     
     

 
   

            
 
   

        (8) 

 

3.3.5. t хугацааны эцэст Монгол Улсын импортын жингийн нийт жин дэх ач холбогдлын  

түвшинг дараах томъёогоор тооцно. 

 

     
     

 
   

            
 
   

        (9) 

 

ДӨРӨВ. Төгрөгийн нэрлэсэн ба бодит үйлчилж буй ханшийн индексийг 

 тооцоход ашиглах статистик мэдээлэл, эх сурвалж 

 

4.1. Энэхүү аргачлалын 3.1, 3.2, 3.3-т дурдсан худалдааны түнш орон гэдэгт Монгол Улсын 

экспорт, импорт, гадаад худалдааны нийт эргэлтэд дийлэнх хувийг эзэлж буй орнуудыг 

хамруулна. 

 

4.2. Энэхүү аргачлалын 3.1.1-д дурдсан t хугацааны эцэст i-р орны валютын ам.доллартай 

харьцах сарын дундаж, нэрлэсэн ханшийг Блүмберг терминалын өдөр бүрийн хаалтын 

спот ханшийн дунджаар тооцно. 

4.3. Энэхүү аргачлалын 3.2-т дурдсан түнш орнуудын хэрэглээний үнийн индексийг Эдийн 

засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (OECD)-ын цахим хуудас болон гадаад 

орнуудын төвбанк, статистикийн төв байгууллагын цахим хуудаснаас сар бүр авч 

ашиглана. Монгол Улсын хувьд Монголбанкны сар бүрийн статистикийн бюллетенийг 

ашиглана. 

 

4.4. Энэхүү аргачлалын 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4-т дурдсан Монгол Улсын экспорт, импортын 

статистикийг Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газраас гаргадаг “Гадаад худалдааны 

статистик мэдээлэл”-ээс авч ашиглана. 

 

4.5. Энэхүү аргачлалын 3.3.2-т дурдсан түнш орнуудын жил бүрийн импортын статистик 

мэдээллийг НҮБ-аас гаргадаг гадаад худалдааны статистикаас авч ашиглана. 

 

ТАВ. Төгрөгийн нэрлэсэн ба бодит үйлчилж буй ханшийн  

индексийг тооцож, олон нийтэд мэдээлэх 

 

5.1. Валют, эдийн засгийн газар нь төгрөгийн нэрлэсэн үйлчилж буй ханшийн индексийг нэг 

сарын хоцрогдолтойгоор, төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшийн индексийг хоёр сарын 

хоцрогдолтойгоор, сар бүрийн 15-ны өдрөөс өмнө тооцож Мөнгөний бодлого, судалгааны 

газарт цахим шуудангаар хүргүүлнэ. 

 



 

 

5.2. Мөнгөний бодлого, судалгааны газар нь төгрөгийн нэрлэсэн ба бодит үйлчилж буй 

ханшийн индексийг Монголбанкны тухайн сарын статистикийн бюллетеньд оруулж, 

нийтэд мэдээлж байна. 

 

 

_______ оОо_______ 


