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ОРШИЛ

Монгол улсын санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах, 
санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэх замаар улс орны эдийн 
засгийн хөгжлийг дэмжихэд иргэдийн санхүүгийн мэдлэг, 
боловсрол, оролцоо чухал үүрэгтэй.

Хувь хүний санхүүгийн суурь ойлголттой болж, төлөвших нас 
нь хүүхэд наснаас эхэлдэг. Энэ үеэс эхлэн хувийн санхүүгээ 
төлөвлөн удирдах чадвартай, санхүүгийн сахилга баттай, 
хуримтлуулагч иргэнийг төлөвшүүлэх нь нэн чухал юм.

Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн Олон нийт, 
санхүүгийн боловсролын хэлтсээс эрхлэн бүтээсэн энэхүү ном 
нь ерөнхий боловсролын сургуулийн бүх насны сурагчдад 
санхүүгийн суурь ойлголтуудыг олгохын зэрэгцээ мөнгөө 
арвижуулах арга ухаанд суралцуулахад ач холбогдол нь 
оршино. 
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АГУУЛГА

1. Мөнгө – хүсэл ба хэрэгцээ 

2. Орлого ба зарлага

3. Зээл

4. Халаасны мөнгөө удирдах 

5. Хадгаламж ба хуримтлал

6. Инфляц

7. Хөрөнгө оруулалт 

8. Даатгал

9. Тэмдэглэл хөтлөх  

Монгол Улсын Их Хурлаас 2013 онд “Банкан дахь мөнгөн хадгаламжийн 
даатгалын тухай хууль”-ийг баталсанаар Хадгаламжийн Даатгалын 
Корпораци үүсгэн байгуулагдсан. Корпораци нь хадгаламжийн даатгалын 
үйл ажиллагааг эрхлэн явуулдаг ашгийн төлөө бус, төрийн өмчит 
байгууллага бөгөөд банкнаас даатгалын хураамж төвлөрүүлэх, сангийн 
хөрөнгийг удирдах, банк албадан татан буугдсан тохиолдолд хадгаламж 
эзэмшигчдэд нөхөн төлбөр олгох үндсэн чиг үүрэгтэй ажилладаг.
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ҮГИЙН ТАЙЛБАР

ХЭРЭГЦЭЭ  Аж төрөх, сурч хөдөлмөрлөхөд шаардлагатай орчин нөхцөл, эд зүйлс,  
  хэрэглээний мөнгө 
ЦАЛИН  Хийсэн ажлын хөлс
ОРЛОГО  Ажил хөдөлмөр хийж олсон ашиг, бусдаас шан харамж,  
  бэлэг хэлбэрээр авсан мөнгө, эд зүйлс
ЗАРДАЛ   Ямар нэгэн зүйлийг худалдаж авах,  
  хэрэглэхэд зориулах мөнгийг зардал 
ЗЭЭЛ  Хүү, төлөөс, үнэ өртгийг дараа өгөхөөр  
  тодорхой хугацаа зааж авсан мөнгө 
ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ  Зээлдүүлсэн мөнгөн дээр өсч нэмэгдсэн хувь,  
  (Зээлж авсан мөнгийг хэрэглэсний нэмэгдэл хувь)
ХАДГАЛАМЖ  Үнэтэй зүйл, мөнгөө банканд хадгалуулах 
ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮ - Хадгалуулсан мөнгөн дээр өсч нэмэгдсэн хувь  
         (Банканд хадгалуулсаны нэмэгдэл хувь)
ДААТГАЛ  Гэнэтийн осол, эрсдэлд үзүүлэх нөхөн төлбөр 
ДААТГАЛЫН ХУРААМЖ - Даатгуулсны төлөө төлбөл зохих хувь
ИНФЛЯЦ Улс орны эдийн засагт бараа, таваарын үнэ өсч,  
  мөнгөний ханш унах үзэгдэл 
ХУВЬЦАА  Хувь, хөрөнгө оруулсан хэмжээ, ногдол ашиг бий  
  болгодог үнэт цаас
Эх сурвалж: Монгол хэлний сурагчийн тайлбар толь, 2017 он

       Эрхэм зорилго 
•	 Санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг хангах
•	 Иргэдийн банканд итгэх итгэлийг бэхжүүлэх
•	 Хадгаламж эзэмшигчийн эрх ашгийг хамгаалах 
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МӨНГӨ – ХҮСЭЛ БА ХЭРЭГЦЭЭ

Хүүхдүүд ээ, бүгдээрээ номоо нэгэн саальчин охины 
түүхээс эхэлье. Тэр нэгэн өдөр сүүгээ зарах замдаа 

ийнхүү бодлогоширчээ. 

“Би сааль сүүгээ зарж борлуулаад мөнгөтэй болно.” 
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 “Олсон мөнгөөрөө тахиа худалдан авна.” 
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“Тахианы өндгөө зараад хувьдаа 
ямаа худалдан авна. Ямаагаа сааж, 
сүүг нь зараад, илүү их мөнгө олно.”
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Тэгээд олсон мөнгөөрөө үхэр худалдан 
авна. Энэ мэтчилэн мөнгөө арвижуулж, 

үржүүлснийхээ дараа нь би яах вэ?

Дуслыг хураавал далай гэдэг монгол ардын онч мэргэн үг байдаг. 

Аливаа зүйлийг багаас эхэлж хуримтлуулан арвижуулбал эд 

баялгийн эх ундрага нь болно.
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Арвижуулах арга ухаан нь мөнгийг хадгалж, арвижуулахаас эхэлнэ. 
Мөнгөө арвижуулж чадвал, хүмүүст хэрэгтэй зүйлийг бид бүтээж 
чадна. Үйлдвэрлэгч, бүтээгч хүн мөнгөө арвижуулахаас эхэлж их 
үйлсийг бүтээдэг.  

Бид эрүүл, энх амьдрахын хажуугаар бас хүсэл мөрөөдлөө 
биелүүлэх хэрэгтэй шүү дээ.

Ухаалаг хүмүүс хууль зөрчиж, буруу зүйл хийхгүйгээр их мөнгө олж, 
бас хуримтлуулж чаддаг. Чи ч бас энэ аргаас суралцаж болно шүү. 

Дэлхий ертөнц хүн болгоны хүсэл бус, харин хэрэгцээг хангах 
зүйлсийг бидэнд харамгүй хайрласан. Жишээ нь: цэнгэг ус, 
цэвэр агаар гэх мэт.

Хүмүүс хэрэгцээгээ хангах, хүслээ биелүүлэхийн тулд ажил, хөдөлмөр 
эрхэлдэг. Тэгвэл хүсэл ба хэрэгцээ хоёрын ялгаа юу вэ?
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Хүүхдүүд та нар видео тоглоом худалдаж авахаасаа өмнө өөрөөсөө 
дараах асуултыг заавал асууж үзээрэй.

“Энэ тоглоом надад үнэхээр хэрэгтэй юу?”       

Жишээ нь: Чиний амьдардаг газарт сургууль руу хүргэх автобус 
байдаггүй гэж бодъё. Тэгвэл чамд дугуй авах хэрэгцээ гарна. Харин 
видео тоглоом бол чиний хүсэл болохоос хэрэгцээ биш. Урт удаан, 
эрүүл энх амьдрахын тулд бид эрүүл хоол идэх хэрэгтэй. Харин 
хүүхдүүд бидний хүсэл бол зөвхөн эрүүлээр зогсохгүй, гоё харагдсан 
амттан бүрийг идэхийг хүсдэг. Энэ бол хүсэл юм. 
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Хүн бүр мөнгөө хүсэл ба хэрэгцээнээсээ шалтгаалан өөр, өөрөөр 
зарцуулдаг. Гэвч хүмүүс бидэнд хамгийн хэрэгтэй зүйл бол хоол, 
боловсрол, амьдрах аюулгүй орчин, мөн ирээдүйдээ зориулж 
хадгалсан мөнгөн хуримтлал юм.
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Хэрвээ бид хэрэгтэй зүйлдээ мөнгөө зарцуулсаны дараа хангалттай 
хэмжээний мөнгөтэй үлдвэл хүссэн зүйлээ авахыг илүүд үздэг.
Ээж чинь чиний хүссэн болгоныг худалдаж авж өгдөггүй бол 
“Яагаад?” гэж асуугаарай. Ээж нь тэр мөнгийг юунд зарцуулсныг 
сонирхоорой. 
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Ажил хөдөлмөрийн үнэ цэнэ, АЖИЛ=МӨНГӨ

Энэ хорвоо дэлхийн бүх ажил хөдөлмөрийг цалинтай 
ба цалингүй гэж ангилж болно. Чиний бодлоор 

тэдгээр ажил хөдөлмөрүүд юу вэ? 
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Үүнтэй адил энэ хорвоо дэлхийн бүх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 
төлбөртэй ба төлбөргүй гэж ангилж болно.
Жишээ нь: Бид ямар ч үнэ, төлбөргүй биеэ чийрэгжүүлэхээс гадна 
аз жаргалыг ч үнэгүй мэдэрч чадна. Чиний бодлоор тэдгээр зүйлс 
юу вэ?
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Бид орлогоо биш зардлаа яг л кинон дээр гардаг мөрдөн байцаагч 
шиг шалгаж сурвал бусад хүслээ биелүүлэх илүү олон боломжууд 
гарч ирнэ. Сонирхолтой сонсогдохгүй байна гэж үү?
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ОРЛОГО БА ЗАРЛАГА

ОРЛОГО Ажил хийж олсон мөнгө           

ЗАРДАЛ  Олсон мөнгөө хэрэгцээндээ зарах

Олон хүмүүс өөрсдийнхөө төлөө 
болон өөр хэн нэгний төлөө ажил 
хөдөлмөр эрхэлж мөнгө олдог. 
Танай гэр бүл хэдий хэмжээний 
мөнгө олдгоос хамаараад 
хэрэгцээгээ тооцож, зардал 
гаргадаг. Мөнгөө хэзээ, хаана, юунд 
зарцуулах вэ? гэдэг нь хамгийн 
чухал асуудлын нэг юм. Бидний 
амьдралд орлого, зарлага хэрхэн 
нөлөөлдөг болохыг тохиолдол бүр 
дээр харья.
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ТОХИОЛДОЛ 1. Орлого=Зарлага

Танай гэр бүлд хадгалах мөнгө үлдсэнгүй гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл, 
хэн нэгнээс зээлсэн мөнгөө эргүүлж өгөх, тооцоолоогүй зардал 
гарах үед танай гэр бүлийн төсөв ийм нөхцөл байдалд ордог. Энэ 
нь ихэнхи гэр бүлд тохиолддог.
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ТОХИОЛДОЛ 2. Орлого<Зарлага 

Хэрэв Тохиолдол.2 танай гэр бүлд учирсан бол тийм ч сайн зүйл 
биш гэдгийг санаарай. Учир нь төлөх ёстой төлбөрүүдээ төлөхийн 
тулд бусдаас мөнгө зээлэх шаардлагатай болдог. 
Бид зээлийг буцааж төлөхдөө тодорхой хугацаан дахь хүү буюу 
хуримтлагдсан мөнгөн дүнг дээр нь нэмээд төлдөг. 
Энэ тохиолдолд танай гэр бүл зарлагаа багасгаж, орлоготойгоо 
ижил түвшинд байлгахыг хичээх хэрэгтэй. Хэрвээ зээл авч чадахгүй 
бол бусад зүйлүүдээ зарж, мөнгө олж болох ч ийм байдалд аль 
болох орохгүй байхыг хичээгээрэй.
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Гэр бүл үлдсэн мөнгөө хадгалах, эсвэл энэ мөнгөө өсгөхийн тулд 
хөрөнгө оруулалт хийж болох юм. Товчхондоо: Энэ нөхцөл нь 
хамгийн таатай гэсэн үг. Орлого нь зардалаасаа илүү байх нь үлдсэн 
мөнгөө ирээдүйнхээ төлөө хадгалж, хуримтлалаа арвижуулах илүү 
таатай боломжийг бидэнд олгодог.  

ТОХИОЛДОЛ 3. Орлого>Зарлага 

Танай гэр бүл төлөх ёстой бүх төлбөрүүдээ төлснийхөө дараа 
тодорхой хэмжээний мөнгө үлдэхийг хэлж байгаа юм.

Шигтгээ 1. Сайхан сэтгэлтэй хүмүүс бусдад үргэлж өгөөмөр, сайхан сэтгэлээр ханддаг. Эд 
хөрөнгөтэй, чинээлэг хүмүүс бусдынхаа сайн сайхны төлөө сургууль, эмнэлэг, барих зорилгоор 
буяны сан байгуулдаг. 
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 ГЭР БҮЛИЙН ТӨСӨВ БУЮУ  
(МӨНГӨӨ ЮУНД ЗАРЦУУЛАХ ТАЛААР ТӨЛӨВЛӨХ)    

Зарлагыг хугацаа болон зорилгоор нь бид ангилж мөнгөө төсөвлөж 
болно.   

Зардал

Богино хугацаа Урт хугацаа

Танай гэр бүл өдөр, долоо хоног, сар бүрийн аж амьдралын 
хэрэгцээгээ хангахын тулд зардал гаргадаг. Үүнийг богино хугацааны 
төсөв гэж ойлгож болно. Төсөвлөх гэдэг нь гэр бүлийнхээ мөнгийг 
хэзээ, хаана, юунд зарах вэ? үлдсэнийг нь яах вэ? гэдгийг 
төсөвлөхийг хэлж байгаа юм.
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Амьдрах хэрэгцээ гэдэг нь хувь хүний байр, хоол, унаа, боловсролын 
хэрэгцээг хэлнэ.
Орон сууц, зуслангийн байшин, газартай болох, хувийн компаниа 
байгуулах гэх мэт урт хугацааны зорилгоо биелүүлэхийн тулд танай 
гэр бүл мөнгөө найдвартай газар буюу банканд хадгалж, өсгөж, 
арвижуулахаас гадна зайлшгүй хэмнэж сурах хэрэгтэй. 
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Хүүхдүүд та бүхэн цаас бага үрэх, үзэг, бал, ном гэх мэт өөрийн 
гэсэн зүйлсээ хаяж үрэгдүүлэхгүй байх нь илүү зардал гаргахгүй 
байх, гэр бүлийнхээ төсвийг хэмнэхэд их тус болно шүү.
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•	 ЗЭЭЛ
Төсөвлөх нь танай гэр бүлд орлого буюу ажил хөдөлмөр хийж 
олсон мөнгөө зөв зарцуулахад тусална. Гэвч заримдаа төлөвлөөгүй, 
санаанд оромгүй зүйлс амьдралд гарч ирдэг. Хэрвээ бидний 
хэрэглэдэг зүйлсийн үнэ өсөх, эсвэл гэр бүлийн орлого буурахад 
танай гэр бүл өөр арга хэрэглэж болдог.

Жишээ нь:

Дугуйтай болохыг төлөвлөсөн бол худалдаж авахгүйгээр түрээслэх, 
эсвэл бага багаар, тодорхой хугацаанд дугуй худалдан авах мөнгийг 
төлөх, төр засгаас өгч буй тэтгэмжийг (жишээ нь: хүүхдийн мөнгө) 
ашиглах гэх аргуудыг хэрэглэж болох юм. 
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Аливаа төлбөрийг хэсэгчилж төлөх нь бидэнд илүү хялбар байдаг.

Банк болон бусад санхүүгийн байгууллагын ах, эгч нар бидэнд урт 
болон богино хугацааны зорилгоо биелүүлэхэд туслан зөвлөгөө 
өгөхөөс гадна мөнгө зээлдэг. Тэд бидэнд эхлээд хэрэгцээтэй байгаа 
зүйлээ худалдаж авчихаад, дараа нь төлбөрийг нь төлөх боломжийг 
олгодог.

Жишээ нь: Танай гэрт компьютер хэрэгтэй гэж бодьё. Түүний үнэ 
1000 төгрөг. Ийм хямдхан байхгүй л дээ. Гэхдээ та нарт хялбар 
ойлгуулах үүднээс үнийг 1000 болгоё.  

Банк болон бусад санхүүгийн байгууллагын ах, эгч нар эхлээд 
чамаас 200 төгрөг аваад компьютерийг чамд өгнө гэсэн үг. Үлдсэн 
800 төгрөгөө хуваан, сар бүр 200 төлөхөд 4 сарын дараа гэхэд 
компьютерийн үнийг бүтэн төлж дуусна гэсэг үг юм. Үүнийг зээл 
гэдэг.

Хэрвээ танай гэр бүл 1000 төгрөгөөр компьютер авахыг хүсэж 
байгаа бол сар бүр 100 төгрөг банканд хадгалаад 10 сарын дараа 
авах, дээр нь мөнгөө хадгалуулсаныхаа төлөө хүүний төлбөр 
банкнаас авна гэвэл чамд ямар санагдаж байна вэ?
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Эсвэл эхлээд банк, санхүүгийн байгууллагын ах, эгч нарт 200 төлж 
яг одоо худалдан аваад үлдсэн 4 сар тутамд 200 төгрөг болон 
хүүний төлбөрийг банканд төлж арай илүү өндөр үнээр авах уу? 
Санал бодлоо аав, ээж болон найз нөхөдтэйгөө ярилцаарай.
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Шигтгээ 2. Хичээл зүтгэлтэй хүмүүст туслах нь 
Дэлхий ертөнц маш уудам бас гайхалтай хүмүүсээр дүүрэн байдаг. Дэлхийн олон оронд бусдын 
төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд хичээнгүй боловч сургалтын төлбөрөө төлөх 
чадваргүй, мөнгө хэрэгтэй байгаа сайн суралцагч нарт тусалдаг. Жишээ нь, Хулан охин маш 
сайн суралцдаг бөгөөд тэрээр илүү сайн сургуульд сурч, өндөр боловсрол эзэмших хүсэлтэй 
боловч мөнгө байдаггүй. Учир нь илүү сайн сургуулиуд өндөр төлбөртэй байдаг. Хулан охин 
улам хичээж дээрх байгууллагуудаас зарласан тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой.
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ТЭТГЭМЖ ГЭЖ ЮУ ВЭ?        
                                                                                 
Жишээ нь: Энэтхэг улсын засгийн газраас хэрэгтэй байгаа зүйлээ 
худалдан авч чадахгүй байгаа хүмүүст мөнгийг хэсэгчилэн өгдөг. Тус 
улсад ядуу тариачид маш их хөдөлмөрлөдөг хэдий ч зээлээ төлж 
чадахгүй байх, эсвэл тарьдаг ногооныхоо үрийг хүртэл худалдан авч 
чадахгүй байх үе байдаг. Энэ үед засгийн газар тэдэнд хямд үнээр 
ногооны үрийг зардаг. Үүнийг тэтгэмж гэдэг. Тэгвэл тэтгэмжийг хэн 
өгдөг вэ? Тэтгэмж нь чиний аав, ээж, эмээ, өвөөгийн улсад төлсөн 
татвараас бүрддэг.  
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ХАЛААСНЫ МӨНГӨӨ УДИРДАХ

Ихэнхи ээж, аавууд маань хүүхдүүддээ тодорхой хэмжээний 
халаасны мөнгийг долоо хоног тутамд өгдөг. Зарим хүүхдүүд авсан 
даруйдаа бүгдийг нь үрдэг бол зарим нь халаасны мөнгөнийхөө 
маш багахан хэсгийг л үрдэг. Харин зарим нь хадгалдаг. Баяр болон 
тэмдэглэлт өдрүүдээр хүүхдүүд их мөнгөтэй болдог шүү дээ.
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Ялангуяа цагаан сарын баяраар их мөнгө цугладаг гэдэгт бүгд 
санал нийлэх байх. Энэ мөнгөө үрэхгүйгээр тодорхой хэсгийг нь 
хуримтлуулж хэвшвэл үүнээс бид их зүйл сурах боломжтой. Хэрвээ 
чи бага насандаа мөнгөө хэрхэн зарцуулах талаар суралцвал том 
болоход чинь их хэрэг болно гэдгийг санаарай.
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Шигтгээ 3. Халаасны мөнгөнөөс эхэлсэн түүх 
Хүүхдүүд та бүхэнтэй халаасны мөнгөнөөс 
эхлэлтэй нэгэн сонирхолтой түүхийг хуваалцья. 
Энэтхэг улсад Сухас гэдэг энгийн нэгэн хүү 
байжээ. Тэрээр 14хөн настайдаа вэбсайт 
бүтээн, 17 настайдаа дэлхийн хамгийн залуу, 
дэлхийн олон оронд салбартай технологийн 
компанийн Гүйцэтгэх захирал болсон юм. 
Тэр энэ бүхнийг яаж бий болгосон юм бол? Мэдээж шаргуу хөдөлмөр, хүсэл зорилго байх нь 
гарцаагүй.
Гэхдээ энэ бүх зүйл халаасны мөнгөнөөс эхлэлтэй гэвэл хүүхдүүд та нар итгэх үү? Долоо хоног 
бүр Сухасын аав, ээжээсээ авдаг халаасны мөнгө нь түүнд интернет кафе орж, дураараа 
цахим орчноор аялахад нь хүрэлцдэггүй байв.
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Сухасд нэгэн мэргэн санаа төржээ. Тэрээр өдрийн цайны цагаар 
“хаалттай” байдаг дэлгүүрийн эзэн дээр очих дараах саналыг 
тавьжээ.
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Сухасын тавьсан саналыг дэлгүүрийн эзэн ч зөвшөөрч, энэ нь 
түүний хамгийн анхны ажил хэргийн уулзалт болсон гэдэг. 
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ХАДГАЛАМЖ БА ХУРИМТЛАЛ
Бидний өвөө, эмээг хүүхэд байхад банк байсан болов уу? Тэд 
мөнгөө хаана хадгалдаг байсан бол? Хэрэв банк байсан бол өвөө, 
эмээд маань мөнгөө хадгалуулсан гэж хүүний төлбөр төлдөг байсан 
болов уу? гэх мэт сонирхож асуумаар зүйлс зөндөө байдаг.

Харамсалтай нь бидний эмээ, өвөөг хүүхэд байхад банк, санхүү 
гэдэг зүйл хөгжиж эхлээгүй үе байжээ. 
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Өвөө, эмээ маань ихэвчлэн авдар, орны гудсан доор, эсвэл модон 
доор нүх ухах гэх мэт өөрсдийн аюулгүй гэж бодсон газраа мөнгөө 
хадгалдаг байсан. Олон хүний хууч ярианаас сонсоход бидний 
өвөө, эмээг бага байхад банк, санхүүгийн байгууллагын талаар 
тайлбарладаг ном, хэвлэл тун ховор байсан.
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Гэвч өнөөдөр бол өөр болжээ. Бидэнд хадгаламж гэдэг мөнгөө 
аюулгүй газар хадгалах, хадгалсаныхаа төлөө хүүний төлбөр 
банкнаас авч, мөнгөө арвижуулах таатай, эрсдэлгүй боломж байна. 
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Мөнгөний үнэ цэнэ өөрчлөгддөг болов уу?

Бидний байнга хэрэглэдэг бараа, үйлчилгээний үнэ өөрчлөгдөхгүй хэвийн 
байна гэдэг нь мөнгө өөрийн үнэ цэнээ байнга хадгалж байна гэсэн үг. 
Энэ нь мөнгөө цуглуулж байгаад хэсэг хугацааны дараа ямар нэгэн 
зүйл худалдаж авахад маш чухал. Инфляц бол цөөн тооны барааг 
авахад их хэмжээний мөнгө зарцуулж эхлэхэд үүсдэг. 

Юмны үнэ янз бүрийн шалтгаанаар өсч болдог. 

Жишээ нь: Дэлгүүрт гоё амттай мандарин 1 кг л үлдсэн гэж бодъё. Гэтэл 
дэлгүүрт байгаа бүх хүн үүнийг худалдан авахыг хүсчээ. Энэ тохиолдолд 
дэлгүүрийн эзэн мандарины үнийг нэмж магадгүй юм. Яагаад гэвэл 1 
кг мандарины авах хүсэлтэй хүмүүс ихэсч байгаа тул үүнийг ашиглан 
өндөр үнээр зарж их мөнгө олох боломж дэлгүүрийн эзэнд байна.

Мөн мандариныг тарьж ургуулах өртөг өсөхөд үнэ нэмэгддэг. Жишээ 
нь: мандарины үрний үнэ нэмэгдэхэд түүнийг тарих зардал өснө.Энэ үед 
тариачид алдагдалд орохоос сэргийлж үнээ нэмэх тул чиний худалдаж 
авах үнэ ч бас дагаад өсөх юм.

 Бидний өвөө, эмээг залуу 
байхад 10,550 төгрөгөөр ГАЗ-51 
хэмээх ачааны машин худалдан 
авдаг байсан бол өнөөдөр 1 
кг мандарин л худалдаж авах 
боломжтой. 

ИНФЛЯЦ
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Өнөөдрийн чиний хадгалсан 
5,000 төгрөг 5 жилийн дараа юу 
худалдаж авч чадах вэ? 

Хүүхдүүд бидний үед интернет 
гэдэг зүйлсийг ашиглан өөрийн 
хүссэн санхүүгийн мэдээллийг 

ямар ч төлбөргүй, саадгүй авахаас гадна банк, санхүүгийн салбар 
хөгжихийн хирээр олон таатай үйлчилгээг санал болгож байна. 
Хүүхдүүд бид халаасны мөнгөө цуглуулан банканд хадгалуулснаар 
банкнаас нэмэлт төлбөр болох хүү бодуулан мөнгөө өсгөж 
арвижуулах боломжтой. 

Хуримтлуулах хамгийн тохиромжтой цаг үе бол яг одоо, яг өнөөдөр 
байдаг. Мөнгө гэдэг зүйлийг хаа нэг газарт хадгалаад, дараа нь 
зүгээр л нэг зарцуулчихдаг зүйл биш юм. Мөнгөний үнэ цэнэ үргэлж 
өөрчлөгдөж байдаг учраас бид үүнийг маш сайн ашиглах хэрэгтэй. 

Туршаад үзээрэй.

Чи 12 настайдаа сар тутамд 5,000 төгрөг банканд хадгалуулаад 
байя гэж бодьё. Банканд ажилладаг ах, эгчээсээ 18 нас хүрэхэд 
хэдэн төгрөгтэй болохыг асуугаарай. 
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ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
НАЙЗУУДЫН “НИМБЭГХЭН” КОМПАНИ

Хүүхдүүд та нар хадгалсан мөнгөөрөө юу хийх вэ? Банк, санхүүгийн 
байгууллагад ажилладаг хүмүүс биднийг мөнгөө хэрхэн зөв зүйлд зарцуулах 
тал дээр тусалдаг тухай бид өмнө нь ярилцсан. Тэгвэл тэд бас хүмүүст 
бизнес хийхэд тусалдаг. Чи ч мөн адил бизнес хийж болно шүү. 

Өнгөрсөн зун Хулан, Тэмүүлэн хоёрт анги дэвших шалгалтаа амжилттай 
өгсөн болохоор ээж нь хоёуланд нь 20,000 төгрөг өгчээ. Адал явдал ийнхүү 
эхлэв. Гадаа маш халуун байсан учир хүүхдүүд хүйтэн ундаа уухыг хүсчээ. 
Хулан: “Би найзуудыгаа хүйтэн нимбэгний ундаагаар дайлмаар байна” гэтэл 
ээж нь зөвшөөрсөнгүй.
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Хулан, Тэмүүлэн хоёр өөрсдөө ундаа хийхээр шийдэн зах руу 
явав. Замдаа тэд Анандтай таарчээ. Ах дүүс өөрсдийн санааг 
Анандад хэлэхэд түүнд ихэд таалагджээ.

“Би та хоёртой мөнгөө нийлүүлж хамтдаа ундаа хийе” гээд 10,000 
төгрөг нэмж өгчээ. Тэд зах руу хамтдаа явжээ. Найзууд 100 аяга 
нимбэгтэй, хүйтэн ундаа хийлээ.
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Нийт 50,000 төгрөг байснаас Хулан 20,000 төгрөг нийлүүлсэн 
болохоор 40 ширхэг хувьцааг “Нимбэгхэн” найзуудын компаниас 
эзэмшихээр болов. Яг үүнтэй ижлээр Тэмүүлэн 20,000 төгрөг 
нийлүүлсэн учраас 40 ширхэг хувьцаа эзэмшихээр болжээ. 
Харин Ананд 10,000 төгрөг гаргасан учраас 20 ширхэг хувьцаа 
эзэмшихээр болов. Найзууд мөн “Нимбэгний ундаа -1,250 төгрөг” 
гэсэн зарын самбар хийжээ.
40/100 =20/50
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Харин ундааг бэлтгэхэд дараах орцууд оржээ.
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Хувилбар 1 - 
100 аяга зарагдсан 

Хувилбар 2 
75 аяга 

зарагдсан 

Хувилбар 3 
100 аяга 

зарагдсан 

Хувилбар 4 
100 аяга 

зарагдсан 
Үнэ -1,250 Үнэ - 1,250 Үнэ - 500 Үнэ - 250

Орлого - 125,000 Орлого - 93,700 Орлого - 50,000 Орлого - 25,000
Зарсан - 50,000 Зарлага - 50,000 Зарлага - 

50,000
Зарлага - 50,000

Ашиг - 75,000 Ашиг - 44,000 Ашиг - 0 Ашиг - 0
Аяга тус бүрээс – 

750 төгрөгний ашиг 
олсон

Аяга тус бүрээс 
– 440 төгрөгний 

ашиг олсон

Аяга тус бүрээс 
– 0 төгрөгний 

ашиг олсон

Аяга тус бүрээс 
– 250 төгрөгний 

алдагдал 
хүлээсэн

Хулангийн олсон 
ашиг - 30,000

Хулангийн олсон 
ашиг - 17,200

Хулангийн 
олсон ашиг - 0

Хулангийн олсон 
ашиг - 0

Тэмүүлэн - 30,000 Тэмүүлэн - 17,200 Тэмүүлэн - 0 Тэмүүлэн - 0
Ананд - 15,000 Ананд - 8,500 Ананд - 0 Ананд - 0

Ямар гоё юм бэ? 
Бизнесийн талаарх 
ойлголттой боллоо. 

Бас мөнгөтэй 
болчихлоо шүү дээ. 

Халаасандаа ч 
хэдэн төгрөгтэй 
болчихлоо. Бас 
25 аяга ундаа 
илүү гарлаа

Тэд ашиг 
олоогүй ч 

гэсэн цагийг үр 
бүтээлтэй, 
хөгжилтэй 
өнгөрүүлж 
чадсан шүү

Мөнгөө алдсан 
нь  гунигтай 
боловч олон 

хүмүүсийг 
халуунд хүйтэн 

ундаагаар 
дайлж чадсан. 

Бас олон 
зүйлийг сурлаа.
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Бизнес хийдэг хүмүүс шинэ компани байгуулахын тулд мөнгө 
цуглуулдаг. Бас тэд компанидаа мөнгө нийлүүлэх буюу хувь 
оруулахыг бусдад уриалдаг. 

Хувьцаа гэдэг нь хөрөнгө оруулах хэлбэр юм. Илүү тодорхой 
болговол мөнгө цуглуулан төвлөрүүлэх үйл явцыг хэлж байгаа 
юм. Тухайн компани хүмүүсийн мөнгийг авснаараа нэг ёсондоо 
хамтрагчаа болгож ашиг олсон үедээ түүнээсээ хуваалцдаг. 

Яаж гэж үү?

Тухайн компанид мөнгө нийлүүлсэн хүмүүсийн оролцоо буюу 
эзэмшлийг хувьцаа гэж нэрлэдэг. 

Жишээ нь: Ямар нэгэн компанийн 1000 ширхэг хувьцаа байлаа 
гэж бодьё, түүнээс 1-ыг л эзэмшсэнээр чи тус компанийн хувьцаа 
эзэмшигч болж байна гэсэн үг.
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“Нимбэгхэн” компанийн жишээн дээр найзуудын компани 100 хувьцаатай 
байсан бөгөөд нэгж хувьцаа нь 50 төгрөгний үнэтэй.       

Аливаа компанийг хамгийн анх бий болгосон хүнийг ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ 
гэх бөгөөд энэ хүн ихэвчлэн хамгийн их хувьцааг эзэмшдэг. Компани ашигтай 
ажиллавал хувьцааны үнэ цэнэ өсдөг. Алдагдалтай ажиллавал хувьцааны 
үнэ цэнэ буурна. Яг “Нимбэгхэн” найзуудын компанийн жишээ шиг ашиг 
олвол найзууд мөнгөтэй болно, ашиг олохгүй бол алдагдал хүлээнэ. 

Хувьцаа эзэмшигч гэж тухайн компанид мөнгө нийлүүлсэн хүн бүрийг хэлнэ. 
Чамд илүү сайн, их ашиг олж буй компанийн хувьцааг сонгоход тусалж 
зөвлөгөө өгдөг санхүүгийн менежерүүд байдаг. 



даатгагдсан хадгаламж
хамгаалагдсан хуримтлал

49

Таны харилцах, хадгаламжийн дансны нийт 20 сая хүртэлх төгрөг албан журмын даатгалд хамрагдсан. 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

51

ДААТГАГДСАН ХАДГАЛАМЖ-ХАМГААЛАГДСАН ХУРИМТЛАЛ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хувьцаа худалдан авахад мөнгийг ашиглах нь нэг ёсондоо мөнгөө 
арвижуулах нэг хэлбэр юм. Гэхдээ нэг зүйлийг үргэлж санах хэрэгтэй. Учир 
нь чиний нийлүүлсэн мөнгө үргэлж ашигтай байх үе тэр бүр байдаггүй. Юу 
ч тохиолдож болдог. Яг “Нимбэгхэн” найзуудын компанийн Хулан, Тэмүүлэн, 
Ананд нарт тохиолдсон 4-р хувилбар шиг ашиггүй ажиллах үед чиний мөнгө 
байхгүй болно гэдгийг санаарай.

Илүү их ашиг олохыг хүсвэл эрсдэл дааж сурах хэрэгтэй!

Бидний уншиж өссөн үлгэр домгуудад нэгэн баатарлаг ханхүү уулс өөд 
авиран луутай тулалдаж ялалт байгуулсны эцэст өөрийн эзэнт гүрнийг 
байгуулдаг. Ханхүү түүнд тулгарч болох аюулыг мэдэж байгаа боловч 
тэмцдэг. Гэвч тэр үүнийг боломж гэж харж, чанга атган ялалт байгуулдаг. 

Эрсдэл хэдий хэмжээгээр их байна, үр ашиг төдий чинээ нэмэгддэг. Яг 
эсрэгээрээ, үр ашиг хэдий хэмжээгээр их байна, төдий чинээ эрсдэл байна 
гэсэн үг. Тиймээс бид ямарваа нэг хөрөнгө оруулалтын алхам хийхээсээ 
өмнө маш сайн судлах хэрэгтэй.
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Бизнес эрхэлдэг хүмүүс хөрөнгө оруулах үедээ үргэлж эрсдлийг 
дааж байдаг. Жишээ нь: Танай гэр бүл ирээдүйд үнэ цэнэ нь өснө 
гэх таамаглалаар газар худалдан авлаа гэж бодьё. Ихэнхидээ 
газрын үнэ өсдөг боловч зарим тохиолдолд буурах үе байна. Энэ 
үед газраа худалдах нь мэдээж алдагдалд оруулна. 

Мөнгөний тухайд эрсдэл даана гэдэг нь хууль бус зүйл биш юм. 
Гэвч улсынхаа хууль, журмын эсрэг мөнгө олж байгаа бол энэ нь 
хууль бус юм.
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Жишээ нь: Хэрвээ худалдагч чамаас худалдан авсан баримтан 
дээр бичигдсэн мөнгөн дүнгээс илүү мөнгө авбал худалдагч хууль 
бус аргаар мөнгө олж байна гэсэн үг.
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ДААТГАЛ – БОРООНЫ ШҮХЭР

ХҮҮХДҮҮД ТА БҮХЭН ДААТГАЛ ГЭЖ  
ЯГ ЮУ БОЛОХЫГ МЭДДЭГ ҮҮ?

Бид бороо болон нартай өдрүүдэд өөрсдийгөө норохоос болон хэт халахаас 
сэргийлж шүхэр авч явдаг. Яг үүнтэй ижилхэн даатгал гэдэг бол биднийг 
болон бидний гэсэн зүйлсийг муу болон сайн цагт ч хамгаалж байдаг. 

Даатгалтай болохын тулд бага хэмжээний мөнгийг тогтмол хугацаанд төлөх 
хэрэгтэй. Яагаад гэвэл даатгалд төлсөн төлбөр маань биднийг ирээдүйд 
учирч болох, тодорхойлох боломжгүй их хэмжээний алдагдлаас хамгаалдаг.

Тогтмол хугацаанд даатгалд төлөх төлбөрийг даатгалын хураамж гэж 
нэрлэдэг. Ирээдүйд учирч болох, тодорхойлох боломжгүй хохирол, аюул, 
алдагдлыг бид эрсдэл гэдэг.
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ДААТГАГДСАН ХАДГАЛАМЖ-ХАМГААЛАГДСАН ХУРИМТЛАЛ              

Жишээ нь: Нэгэн комьютерийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг компанийн эзэн 
байжээ. Тэрбээр компаниа ирээдүйд учирч болох хулгай, осол гэх мэт 
тооцоолох боломжгүй эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор даатгалд хамрагдан 
хураамж төлжээ. 

Даатгалын хураамж нь тухайн компанийн эзэн хэдий хэмжээний 
төлбөрийг, ямар хугацаанд төлөхыг бидэнд хэлж өгдөг. Компани аюулд 
өртсөн тохиолдолд компаний эзэн даатгалд төлсөн хураамжийнхаа дагуу 
даатгалаар хохирлоо барагдуулдаг. 
Компютерийн компани хулгай болон осолд өртлөө гэж бодоход тус 
компанийн эзэн даатгалын компанид юу алдсан, хэрхэн хохирсоноо хэлнэ. 
Харин даатгалын компани компьютерийн компанийн төлсөн хураамжаас 
шалтгаалж тооцоолол хийн хэдий хэмжээний төгрөгт нөхөн төлбөр олгохыг 
шийднэ. 

ХЭРВЭЭ ЭНЭ КОМПАНИ АЮУЛД ӨРТӨХГҮЙ БОЛ ЯАХ ВЭ? 
Хураамж нь даатгалын компаниудад харилцагч буюу хүмүүс биднийг 
ирээдүйд учирч болох эрсдэлээс хамгаалах боломжийг олгодог. Мөн энэ 
хураамж нь даатгалын компаниудыг бусад санхүүгийн дэмжлэг хэрэгтэй 
байгаа хүмүүст туслахад нэмэр болдог байна. 

ДААТГАЛ ХЭДЭН ТӨРӨЛ БАЙДАГ ВЭ?
Дэлхий дээр маш олон төрлийн даатгалын үйлчилгээ, төрлүүд хүний 
амьдралын хэрэгцээ шаардлагаас үүдэн шинээр бий болсоор л байна. Үүнд:

•	 Хадгаламж, хуримтлалын даатгал
•	 Гэнэтийн ослын даатгал 
•	 Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
•	 Мал, амьтны даатгал
•	 Ачааны даатгал
•	 Эрүүл мэндийн даатгал 
•	 Амь, насны даатгал 
•	 Эрүүл мэндийн даатгал 
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Хүүхдүүд та бүхэн нэг зүйлийг үргэлж санах хэрэгтэй. Хэдий бид 
даатгалд хамрагдсан ч гэсэн энэ нь биднийг хянуур болгоомжтой 
зангаа орхи гэсэн үг огт биш юм. 

Жишээ нь: Болд гэнэтийн ослын даатгалтай байлаа гээд замаар 
явж буй автобусны урдуур гүйж болохгүй. Учир нь даатгалын 
компаниас нөхөн төлбөр авахаасаа өмнө хүнд гэмтэл авч эрүүл 
мэндээрээ хохирох эрсдэлтэй шүү дээ. 
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ЧИНИЙ МӨНГӨ ХЭР АЮУЛГҮЙ БАЙДАГ ВЭ?

Хүүхдүүд та бүхэн улсаас сар бүр олгодог хүүхдийн тэтгэмжээ 
банканд хадгалуулдаг байлаа гэж бодъё. Хуримтлуулсан мөнгө чинь 
жил ирэх тусам өссөөр оюутан болоход чинь сургалтын төлбөр 
төлөх хэмжээнд хүрчээ. Гэтэл банк хулгай, дээрэмд өртөх ч юм уу 
ахуйн эрсдэл, төлбөрөө төлж чадахгүй болох гэх мэт аюулд өртвөл 
чиний мөнгийг даатгал хамгаална гэсэн үг.
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1 "Банкан дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай" хуулийн 8-р зүйлийн 8.1 заалт 

1
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Шуналтай байх уу эсвэл ухаантай байх уу?
Хүүхдүүд та нар өлсөж байна гэж өөрийгөө төсөөлье. Өөрийн 
дуртай хоол болох бургер 1 ширхэгийг авч идлээ. Энэ бол өлссөн 
мэдрэмжээ дарах гэж буй чиний хэрэгцээ. Хэрвээ чи 5 ширхгийг 
худалдан авбал бүх л өдөржингөө үүнийг идээд ч барахгүй шүү 
дээ. Энэ бол шунал ба илүү хэрэглээ юм. 

Харин чиний ээж нийт 50 бургерыг хийх материалыг худалдан 
аваад сарын турш, тодорхой хугацаа, давтамжтайгаар чамд хийж 
өгвөл үүнийг ухаалаг бөгөөд хэрэгцээнд суурилсан, товчхондоо 
шуналгүй үйлдэл гаргаж байна гэж ойлгож болно. 

Яагаад? Шунал бол “Би бүгдийг яг одоо авмаар байна” гэсэн сэдэл 
бөгөөд бидэнд сайнаар нөлөөлөхгүй. Өөрт байгаа мөнгөө маш 
хянуур, бодлоготой зохицуулж сурах нь зарлага болон хэрэгцээг 
зөв тооцоолоход маш чухал үүрэгтэй. 

Ирээдүйдээ мөнгөн хуримтлал үүсгэх нь шуналтай хүний шинж 
бус, харин ирээдүйд бидний амьдралд учирч болох сайн, муу үйл 
явдалд ухаалгаар хандах УХААЛАГ хүний шинж юм. 



даатгагдсан хадгаламж
хамгаалагдсан хуримтлал

59

Таны харилцах, хадгаламжийн дансны нийт 20 сая хүртэлх төгрөг албан журмын даатгалд хамрагдсан. 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

61

ДААТГАГДСАН ХАДГАЛАМЖ-ХАМГААЛАГДСАН ХУРИМТЛАЛ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТЛӨХ
Хүүхдүүд та бүхэн доорх мөнгөтэй холбоотой зүйлсийн талаар 
тэмдэглэл хөтөлдөг бол маш сайн хэвшил шүү.

•	 Бусдыг баярлуулах зорилгоор өгсөн зүйл (бэлэг)

•	 Бусдад эргүүлж өгөх ёстой мөнгө (зээл)

•	 Өөртөө болон ирээдүйдээ хадгалсан мөнгө (хадгаламж)

•	 Зарцуулсан мөнгөний хэмжээ (зардал)

•	 Бусдаас өгсөн мөнгө (орлого)
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Дээрх зүйлүүдийг өдөр бүр, хамгийн багадаа долоо хоног 
бүр тэмдэглэж хэвшсэнээр мөнгөө маш сайн удирдаж чадна. 
Судлаачдын үзэж буйгаар санхүүгийн өдөр тутмын шийдвэрээ 
бичиж, тэмдэглэл хөтөлдөг хүн илүү амжилттай байдаг ажээ. 

Бид мөнгөний тухай маш гүнзгий ойлголттой боллоо. Хэрвээ 
танай гэр бүл хуримтлал, хадгаламж, хөрөнгө оруулалт, орлогоо 
хэрхэн сайжруулах талаар төлөвлөгөө гаргадаг бол танай гэр бүл 
санхүүгийн хувьд аюулгүй байна гэсэн үг. 

Хүүхдүүд та бүхэн мөнгийг хэрхэн удирдах дүрмүүдийг ойлгохыг 
хичээвэл бүх зүйл хялбар бөгөөд олон сонирхолтой, үр ашигтай 
зүйлс гарч ирдэг юм шүү. 
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