
ХУГАЦАА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ГАЗАР: 

2019 оны 06-р сарын  5-8-ны өдөр Сэлэнгэ аймгийн ...... сумын ......  10:00-

18:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдана. 



 

ОРОН НУТАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ “ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ 

 ЗЭЭЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ”- ИЙН УДИРДАМЖ 

 

ЗОРИЛГО: Орон нутгийн иргэдийн үнэт цаасны зах зээлийн талаарх 

мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, өмч хувьчлалын цэнхэр тасалбар болон “Эрдэнэс таван 

толгой” ХК-ийн хувьцаа эзэмшлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх, сургалт 

семинар явуулах, зах зээлд шинээр гарч байгаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 

танилцуулах, хөрөнгө оруулагчдыг бэлтгэх, үнэт цаас гаргагчдад зөвлөмж өгөх 

зорилгоор энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулна. Тус зорилгын хүрээнд үнэт 

цаасны зах зээлийн  нэг цэгийн үйлчилгээг үзүүлнэ. Үүнд: 

Үнэт цаасны зах зээлийн талаарх сургалт 

Арилжаа болон хувьцаат компанийн талаарх мэдээлэл 

Засгийн газрын үнэт цаасны талаарх мэдээлэл, танилцуулга 

ХК-иудын ногдол ашгийн тараалтын мэдээ 

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө 

Брокерын данс нээх үйлчилгээ 

Төлбөр тооцооны данс нээх үйлчилгээ 

Данс шалгах үйлчилгээ /Эрдэнэс таван толгой, цэнхэр тасалбар, хувьцаатай 

эсэх/ 

Дансны хуулга хэвлэн зөвлөгөө өгөх 

Үнэт цаастай холбоотой иргэдийн санал хүсэлт 

 “Эрдэнэс таван толгой” ХК-ийн хувьцааны мэдээлэл 

САНААЧЛАГЧ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ: 

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК 

 

ХАМТРАН ОРОЛЦОГЧИД: 

Санхүүгийн зохицуулах хороо, “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК, “Үнэт цаасны 

төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ТӨХХК, Монголын үнэт цаасны арилжаа 

эрхлэгчдийн холбоо, “Эрдэнэс таван толгой” ХК, Үнэт цаасны компаниуд 

ХУГАЦАА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ГАЗАР: 

2019 оны 06-р сарын  5-ны өдөр Сэлэнгэ аймгийн ...... сумын ......  10:00-18:00 

цагийн хооронд зохион байгуулагдана. 

2019 оны 06-р сарын  6,7-ны өдөр Сэлэнгэ аймгийн ...... сумын ......  10:00-

18:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдана. 



 

ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ҮҮРЭГ:  
 
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО  
 
Санхүүгийн зохицуулах хороо нь үнэт цаасны зах зээлтэй холбоотой иргэдийн 
гомдол, саналыг бүртгэж авах, судлах, шийдвэрлэх ажлыг гүйцэтгэнэ.  
 
Өдөрлөгийг нээх, үг хэлэх 
Иргэдийн санал гомдлыг бүртгэн авах  
Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалтын талаарх мэдээллийг олон нийтэд өгөх  
Хасагдсан ХК болон эрх нь цуцлагдсан ҮЦК-ийн талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх  
Бусад 
 
"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ТӨХК 
  
Монголын хөрөнгийн биржийн баг бүрэлдэхүүн өдөрлөгийн ерөнхий зохион 
байгуулалтыг хариуцаж ажиллах бөгөөд олон нийт иргэдэд өдөрлөг болон 
өөрийн үйл ажиллагааг танилцуулна.  
Монголын хөрөнгийн бирж болон хөрөнгийн зах зээлийн тухай товч мэдээлэл 

өгөх 

Үнэт цаас гаргах сонирхол бүхий ААН-д зөвлөгөө өгөх 

Засгийн газрын үнэт цаасны танилцуулга хийх 

МХБ-д бүртгэлтэй компаниудыг танилцуулах   

Гишүүн үнэт цаасны компаниудыг танилцуулах  

Арилжааны үзүүлэлт, статистик тоо баримтаар хангах  

Үнэт цаасны зах зээлийн талаарх сургалт 

 
“ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ТӨВ” ТӨХХК 
 
Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвийн баг бүрэлдэхүүн олон нийтэд 
доорхи үйлчилгээг үзүүлнэ. Үүнд: 
  
Их хувьчлал /цэнхэр тасалбар/ болон ЭТТ хувьцаа эзэмшлийн талаарх  

дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх  
Хувьцааны данс нээсэн иргэдийн хуулгыг хэвлэн өгөх   
Өв залгамжлал, бэлэглэл, үүргийн гүйцэтгэл хангуулах талаар иргэдэд зөвлөгөө 

өгөх  
Төвлөрсөн хадгаламжид нээгдсэн дансны судалгааг танилцуулах 
Иргэдийн дансыг шүүж холбогдох брокерийн пүүсийн мэдээллийг өгөх 

ХК-иудын ногдол ашиг тараалтын судалгаа /1993-2018/-г олон нийтэд таниулах  

Иргэдийн дансанд хуримтлагдаж буй ногдол ашгийн тухай мэдээллийг өгөх 



 

ОРОН НУТГИЙН ХУВЬЦААТ КОМПАНИУД: 

Хувьцаа эзэмшигчид болон хөрөнгө оруулагчдад мэдээ мэдээллээр хангаж 
компанийн үйл ажиллагааг сурталчлан оролцоно. 

 

Санхүүгийн үйл ажиллагаагаа танилцуулах 

Компанийн үйл ажиллагааг сурталчлах 

Өдөрлөгт ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийнхээ ногдол ашгийг тараах 

 
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ГИШҮҮН ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИУД 
ОЛОН НИЙТЭД ДАРААХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛНЭ.  
 

Арилжаа эхлэх зөвшөөрөл бүхий гишүүн компаниудын төлөөлөгчид мэдээлэл 
авахаар хүрэлцэн ирсэн иргэдийг хүлээн авч шаардлагатай мэдээ 
мэдээллээр ханган сонирхсон асуултуудад хариулт өгч, шаардлагатай 
тохиолдолд сургалт зохион байгуулах. 

Харилцагчаас брокерийн данс нээх хүсэлтэй эсэхийг лавлан тодруулах ба 
данс нээлгэх хүсэлтэй тохиолдолд Аппликэйшн буюу мэдүүлэг хэлбэрээр 
харилцагчийн хүсэлтийг хүлээн авч данс нээх. 

Брокерийн данс нээснээс хойш арилжаанд оролцох хүртэл бүхий л заавар 
зөвлөгөө, мэдээллийг өгөх, 

“ЭРДЭНЭС ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК:  

· Компанийн үндсэн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл сурталчилгаа, 

· Үнэт цаас гаргах үйл явцын талаарх мэдээ мэдээлэл  

· Компанийн өнөөгийн төлөв байдлын талаар мэдээлэл 

· Санхүүгийн тайлан  

 

 
 



 
"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-аас санаачлан орон нутагт зохион 

байгуулж байгаа "Үнэт цаасны зах зээлийн нээлттэй өдөрлөг"-ийн 
хөтөлбөр  

 
 

Эхлэх 
цаг 

Дуусах 
цаг 

Үйл ажиллагаа 

2019 оны 06-р сарын 5-ны өдөр 

9:30 10:00 Бэлтгэл ажил 

10:00 10:05 Нээлтийн ажиллагаа: Засаг дарга нээж үг хэлнэ 

10:05 10:10 Оролцогч байгууллагуудын төлөөлөл үг хэлнэ 

10:15 11:00 
Сургалт: Нийт иргэдэд хөрөнгийн зах зээлийн үндсэн ойлголтуудыг 

өгөх сургалт 

11:00 12:00 Сургалт:Хэрхэн хөрөнгө оруулагч болох вэ ? 

12:00 13:00 Сургалт: “Эрдэнэс таван толгой” ХК-ийн танилцуулга 

10:00 17:00 Оролцогч байгууллагуудын үйл ажиллагаа: 


