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эрхэм хүндэт Танд айлчлан ирж буй шинэ оны мэндийг 
дэвшүүлж, үйлс нь дэлгэр, бүтээл нь арвин, өрнүүн их 
амжилтаар ундарч байхыг хүсэн ерөөе.

2019 он бол монгол Улсын хувьд  томоохон сорилтыг 
амжилттай даван туулж, эдийн засгаа сэргээн, тогтворжуулсан 
жил байлаа. Үүнд монголбанкны гүйцэтгэх үүрэг өндөр байж, 
эдийн засгийг сэргээн тогтворжуулахад чиглэсэн зорилтуудаа 
амжилттай хэрэгжүүлснээр,  сэргэлт үргэлжилж, днб-ний 
өсөлт өндөр түвшинд хадгалагдлаа. Төв банкны зорилтын 
хүрээнд үнийн тогтвортой байдлыг хадгалах бодлогын үр 
дүнд инфляци 5.2% буюу дунд хугацааны зорилттой нийцтэй 
түвшинд байна. 2019 онд мөнгөний бодлогын шийдвэрүүд 
нь эдийн засгийн өсөлтийг тэтгэхийн хамт үндэсний мөнгөн 
тэмдэгт-төгрөгийн тогтвортой байдлыг хадгалахад чиглэгдлээ. 
ингэснээр иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн санхүүжилтийн өртөг 
буурч, хөрөнгө оруулалтын идэвхжил үргэлжлэв. Тухайлбал, 
гадаад валютын албан нөөц 4.2 тэрбум ам.долларын босгыг 
давсны дээр шинээр олгосон зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 
16.8%-д хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 1.7 нэгж хувиар буураад 
байна.

Өнгөрсөн онд төлбөрийн системийн шинэчлэлийг 
хэрэгжүүлж, автомат клиринг хаус системийг амжилттай 
нэвтрүүлснээр монгол Улсын төлбөр тооцоонд олон улсын 
стандартыг нэвтрүүлсэн чухал дэвшил боллоо. Үндэсний ₮ 
картын технологийг шат ахиулж, нууцлал аюулгүй байдлыг 
нь сайжруулж, олон улсын хэрэглээнд нэвтрүүлэх алхмыг 
тавилаа. мөн Төв банкны суурь бүртгэл болон байгууллагын 
нөөцийн удирдлагын (ERP) системийн шинэчлэлийг 

Мэндчилгээ
хэрэгжүүлж эхэлснээр олон улсын төв банкуудад ашиглагдаж 
буй дэвшилтэт шийдлийг нэвтрүүлэв.

энэ жил тохиож буй монгол Улсад банк санхүүгийн салбар 
үүсч, хөгжсөний  95 жилийн ойн хүрээнд Төв банкны олон талт 
хамтын ажиллагаа болон олон нийттэй харилцах харилцааг 
өргөжүүллээ. олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг 
дээшлүүлэх хөтөлбөрийн цар хүрээг тэлэн өргөжүүлсний 
үр дүнд олон улсын хүүхэд, залуучуудын санхүүгийн 
боловсролын байгууллагын “Шилдэг түншлэл-2019”  шагнал 
авлаа.

монголбанк нь үндэсний мөнгөний тэмдэгт-төгрөгийн 
тогтвортой байдлыг хангах, мөн санхүүгийн зах зээл, банкны 
салбарын тогтолцооны тогтвортой байдлыг хадгалах замаар 
эдийн засгийн тэнцвэртэй хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх үндсэн 
зорилтоо үр дүнтэй хэрэгжүүлж, монгол Улсын эдийн засаг, 
санхүүгийн салбарт тулгарч буй сорилтуудыг амжилттай 
даван туулж, шийдвэрлэхийн төлөө ирэх 2020 онд тэргүүн 
ээлжинд анхаарч ажиллах болно. Тухайлбал, 5 дугаар сард 
хэрэгжилт нь дуусах оУВс-ийн “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн 
хөтөлбөр”-ийг амжилттай хэрэгжүүлж дуусгавар болгоход 
онцгой анхаарна. Хоёрдугаарт, монгол Улс мөнгө угаах болон 
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ФаТФ байгууллагын 
“Cаарал жагсаалт”-аас ирэх онд багтан гарах зорилтыг 
хэрэгжүүлнэ. гуравдугаарт, монголбанк болон Хятадын 
ардын банкны хооронд байгуулсан мөнгөн тэмдэгт солилцох 
своп хэлцлийн хугацаа ирэх оны 7 дугаар сард дуусахтай 
холбогдуулж эдийн засагт сөрөг нөлөөгүйгээр шийдвэрлэх 
гарц, шийдлийг олж хэрэгжүүлнэ.

монгол Улс хөгжин цэцэглэж, мандан бадрах болтугай!

монголбанкны 
ЕрӨнХийлӨгЧ     б.лХагВасҮрэн
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4 “Монголбанкны мэдээлэл”-2019 оны 12 дугаар сар

МонголБАнКны 2019 оны  онЦлоХ үйл ЯвДАл 
1. ИнФлЯЦИйн зорИлтыг ХАнгАж, эДИйн зАсгИйн өсөлтИйг ДэМжИв

монголбанкнаас хэрэгжүүлж байгаа бодлого нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, сэргэлтийг 
эрчимжүүлэхэд чиглэж ирэв. санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах хүрээнд өрхийн өр, орлогын 
харьцааг тэтгэврийн зээлд 70%, тэтгэврээс бусад хэрэглээний зээлд 60%-д тогтоон мөрдүүлэх, 
хугацааг 30 сараас хэтрэхгүй байлгах, аан-ийн валютын зээлийн эрсдэлийн жинг 150% болгон 
нэмэгдүүлэх шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлснээр  бизнесийн зээл нэмэгдэж, зээлийн долларжилт 
буурав. 2018 оны 12-р сарын байдлаар иргэдэд олгосон зээлийн үлдэгдэл 34.9 хувиар өсч, 2017 
оноос хойш эрсдэл хуримтлагдаж байсан бол 2019 оны 10-р сард 12.5%-д суларлаа.  нөгөө талаас 
бизнесийн зээлийн өсөлт 7 улирал дараалан тэлж, 2019 оны зээлийн өсөлтийн 82%-ийг хувийн 
хэвшлийн зээл бүрдүүлж байна.

2. БАнК сАнХүүгИйн сАлБАрын Хууль эрХ зүйн шИнэтгэлИйг 
АМжИлттАй Хэрэгжүүлж БАйнА

монгол Улсын банк, санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангаж, хөгжүүлэхэд чиглэсэн 
“банкны салбарын хууль, эрх зүйн шинэтгэлийн хөтөлбөр”-ийг санаачлан банкны чанаргүй 
зээлийг шийдвэрлэх тогтолцоог боловсронгуй болгох,  харилцагч хадгаламж эзэмшигчдийн 
эрхийг хамгаалах, санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх агуулгаар хэд хэдэн хууль 
тогтоомжийн төслийн саналыг боловсруулж хууль санаачлагчид уламжлан, Улсын их Хурлаар 
өргөн мэдүүлж, хэлэлцүүлж эхлээд байна. мөн “Чанаргүй зээлийг бууруулах стратеги”, “Зээлийн 
хүүг  бууруулах стратеги”-ийн баримт бичигт туссан зээл, төлбөрийн үүрэг гүйцэтгэл, маргаан 
хянан шийдвэрлэх, эд хөрөнгийн эрх улсын бүртгэлийн харилцааг зохицуулсан хуулиудын төслийн 
саналыг бусад байгууллагатай хамтран боловсрууллаа. 

3. МонголБАнКны ХурИМтлАгДсАн АлДАгДАл 2 ДАХИн БуурлАА 

Төв банкны хараат бус байдлын нэг үндсэн тулгуур нь санхүүгийн эрүүл байдал юм. гэвч 
монголбанк 2012-2016 онуудад алдагдалтай ажиллаж ирсэн нь эрсдэлийг нэмэгдүүлээд байв. 
эдгээр он жилүүдэд монголбанк төсвийн шинж чанартай хөтөлбөр, үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж, 
гадаад валютын өрийг нэмэгдүүлсэн нь нийтдээ 3 их наяд төгрөгийн хуримтлагдсан алдагдалд 
хүргээд байв. Харин сүүлийн 3 жил гаруйн хугацаанд монголбанк улс орныг гадаад валютын 
өрөнд оруулсан, өнгөрсөн жилүүдийн бодлогын алдааг давтахгүй байх зарчмыг баримтлан 
ажиллаж ирлээ. Түүнчлэн, гадаад захын тогтвортой байдлыг хангах, гадаад валютын нөөцийг 
нэмэгдүүлэх чиглэлд санхүүгийн хэрэгслүүдийг шаардлагатай тухай бүр зах зээлийн нөхцөлөөр 
гэрээ байгуулан, ашиглаж ажиллалаа.

4. гАДААД вАлютын улсын нөөЦ 4.0 тэрБуМ АМ.ДоллАрыг ДАвлАА

2016 онд 1 тэрбум ам.долларт хүрч огцом буураад байсан валютын нөөцийг 2019 оны 9-р сард 
буюу 3 жилийн дотор 4 дахин нэмэгдүүлж 4 тэрбум ам.долларт хүргэж, импортын 9 сарын 
хэрэгцээг хангах түвшинд нэмэгдүүлэв. Валютын нөөцийг нэмэгдүүлэхийн тулд “алт” хөтөлбөрийг 
дэмжин ажиллаж, мөн үнэт металл худалдан авах үнийн бодлогоо дэлхийн зах зээлийн ханштай 
нийцүүлснээр 2016 онд 18.6 тн, 2017 онд 20 тн, 2018 онд 22 тн, 2019 онд 15.1 тн үнэт металл худалдан 
авлаа. мөн томоохон экспортлогч компаниудтай хэлцэл хийх замаар гадаад валют худалдан авч, 
гадаад валютын нөөцийг арвижуулав.  гВан нэмэгдсний үр дүнд үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгт 
итгэх итгэлийг сэргээж, улсын эрсдэлийг бууруулж, санхүүгийн дархлааг нэмэгдүүлж, зээлжих 
зэрэглэлд эерэгээр нөлөөлсөн бөгөөд  Засгийн газартай хамтран зээлжих зэрэглэлийг сайжруулах 
чиглэлд нягт хамтран ажиллаж ирлээ.

5. АвтоМАт КлИрИнг ХАус Буюу Асн+ сИстеМИйг нэвтрүүлэв

гурван сая төгрөг хүртэлх төлбөрийн системийг бүрэн шинэчилж, ACH+ (автомат клиринг хаус 
систем)-ийг амжилттай нэвтрүүллээ. Уг систем нь банк хоорондын төлбөр тооцоог бодит цагийн 
горимоор гүйлгээг илгээсэн даруй гүйцэтгэх, ижил төрөл, зориулалт бүхий гүйлгээг багцлан илгээх, 
төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ үүсгэх, харилцагчийн нэр данс зөрөх эрсдэлийг бууруулах дансны 
нэгдсэн сантай болох,  шинэ дэвшилтэт төлбөрийн хэрэгслийн гүйлгээг дамжуулах юм.  банкууд 
IBAN олон улсын стандартыг хэрэгжүүлэх, нөөц хөрөнгийг дансанд урьдчилан төвлөрүүлснээр үр 
дүнгийн тооцооллын үлдэгдэл хүрэлцэхгүй байх эрсдэл үгүй болох,  мөн санхүүгийн мэдээллийн 
олон улсын ISO 20022 стандартыг нэвтрүүлснээр гүйлгээний мэдээллийн бүтэц, гүйлгээний төрлүүд 
нэмэгдэх зэрэг олон улсын стандартад нийцсэн төлбөр тооцооны дэвшлүүд гарав. 
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Өөрийн хөрөнгө

Монголбанк Засгийн газартай хамтран “Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр”, “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлснээр инфляци зорилтот 8% орчимд тогтворжиж, эдийн засгийн өсөлт 6%-иас өндөр өсөлттэй байна.
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МонголБАнКны 2019 оны  онЦлоХ үйл ЯвДАл 
6. Монгол улс оувс-ААс БоловсруулАн гАргАсАн стАтИстИКИйн “МэДээлэл 
тАрХААлтын тусгАй стАнДАрт”-Д шИлжлээ

монгол Улс 2000 оноос оУВс-гийн “мэдээлэл тархаах ерөнхий систем”, 2017 оноос “сайжруулсан-
мэдээлэл тархаалтын ерөнхий систем” –ийн шаардлагыг тус тус ханган ажиллаж байсан бол 2019 
онд “мэдээлэл тархаалтын тусгай стандарт”-д албан ёсоор шилжээд байна.  энэхүү систем нь 
улс орнууд олон нийтэд статистик үзүүлэлтээ мэдээлэхдээ заалшгүй дагаж мөрдөх тодорхойлолт, 
давтамж, тоо мэдээ бүхий хамгийн дэвшилтэд дэлхийн жишиг стандарт юм. Уг стандартад 
шилжсэнээр статистик мэдээллийн агуулга, ил тод байдал, хамрах хүрээ боловсронгуй болох 
төдийгүй тухайн улсын олон улс дахь нэр хүндэд эергээр нөлөөлөх, бусад орнуудтай харьцуулсан 
судалгаа шинжилгээ хийх боломжийг нэмэгдүүлэх, судалгаа шинжилгээний ажилд эерэг нөлөө 
үзүүлэх зэрэг давуу талыг бий болгодог. 

7. ₮ КАртыг EMV чИп теХнологИД шИлжүүлж, ДАтА төвИйн шИнэчлэлИйг ХИйж 
эХлүүлэв

Төлбөрийн системийн шинэчлэл төслийн хүрээнд үндэсний брэнд болох төлбөрийн ₮ картыг 
технологийн дараагийн шатанд гаргах эхний алхам буюу EMV чип технологид шилжүүлэх ажлыг 
эхлүүллээ. энэ хүрээнд олон улсын картын үйл ажиллагаа эрхлэгч “мастеркарт” байгууллагатай 
хамтран үндэсний брэнд ₮ картыг EMV/NFC технологид шилжүүлэн нууцлал, аюулгүй байдлыг нь 
сайжруулж, ирээдүйд мобайл төлбөр тооцооны дэвшилтэд шийдлийг нэвтрүүлэхэд чухал алхам 
болох юм. Түүнчлэн дата төвүүдийг шинэчлэх, нууцлал аюулгүй байдлын төвийг байгуулах зэрэг 
төслийг үе шаттай хэрэгжүүлж, монголбанкны Үндэсний цахим гүйлгээний төвийн дархан-Уул 
аймагт байрлах нөөц дата төвийг шинэчлэх ажлыг 2019 оны 3-р сард дуусгаж хүлээн авав. мөн 
орчин үеийн дата төвийн дэд бүтэц, олон улсын стандарт шаардлага (TIER II)-ыг хангах түвшний 
дата төв байгуулах нээлттэй тендерийг зохион байгууллаа.

8. Монгол улс олон улсын сАнХүүгИйн Боловсролын БАйгууллАгын “шИлДэг 
түншлэл-2019” шАгнАл Хүртлээ

Үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж буй олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг нэмэгдүүлэх 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг  олон Улсын хүүхэд залуучуудын санхүүгийн байгууллагаас өндрөөр 
үнэлж “Шилдэг түншлэл-2019” нэр хүнд бүхий шагналыг монгол Улсад олголоо. Уг шалгаруулалтад 
дэлхийн 170 улсаас өрсөлдөж,   тэргүүлсэн нь хуримтлалыг бүх нийтийн зуршил болгоход дэлхийн 
мөнгөний долоо хоногийг амжилттай нэвтрүүлж, тэмдэглэдэг болсон, санхүүгийн боловсрол 
түгээх сургалт уулзалтын хүртээмжийг өргөжүүлсэн, зорилтод бүлгүүд болон  хөдөө орон нутаг,  
алслагдсан сум сууринд хүрч ажиллах сургагч багш, арга зүйч нарыг өргөн хүрээнд бэлтгэсэн зэрэг 
бүх шатанд хүрч буй үр дүнг үнэлсэнд юм. 

9. төв БАнКны суурь Бүртгэл Болон ERP сИстеМИйн шИнэчлэлИйг эХлүүллээ

дэлхийн төв банкуудын сүүлийн үед нэвтрүүлж буй “Intellect Quantum Central Banking” цогц 
шийдлийг нэвтрүүлж байна. Төв банкны суурь бүртгэлийн ерөнхий дэвтэр, банкны үйлчилгээ, 
төрийн үйлчилгээ, мөнгөний бодлого,  зээл болон барьцаа хөрөнгийн удирдлага, валютын ханшийн 
удирдлага, гадаад худалдаа, интернет банкны үйлчилгээ, нөөцийн удирдлага, төсвийн удирдлага 
гэх мэт хоорондоо нягт уялдаа бүхий байгууллагын удирдлагын модулиудыг үйл ажиллагаандаа 
ашиглахаар болж байна. мөн Төв банкны дотоод үйл ажиллагаа болон мэдээллийн урсгал нь 
хүний үйл ажиллагаанаас хамааралгүй бүрэн автомат болж, бүтээмж сайжирч, цаг хугацаа хэмнэх 
төдийгүй харилцаа холбоо бүхий мэдээллийн санг бий болгож, түүнийг үр дүнтэйгээр ашиглах 
боломж бүрдэнэ.  

Төсөл 
Үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж буй Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг 
нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг  Олон Улсын хүүхэд залуучуудын санхүүгийн 
байгууллагаас өндрөөр үнэлж “Шилдэг түншлэл-2019” нэр хүнд бүхий шагналыг 
Монгол Улсад олголоо. Уг шалгаруулалтад дэлхийн 170 улсаас өрсөлдөж,   тэргүүлсэн 
нь хуримтлалыг бүх нийтийн зуршил болгоход Дэлхийн мөнгөний долоо хоногийг 
амжилттай нэвтрүүлж, тэмдэглэдэг болсон, санхүүгийн боловсрол түгээх сургалт 
уулзалтын хүртээмжийг өргөжүүлсэн, зорилтод бүлгүүд болон  хөдөө орон нутаг,  
алслагдсан сум сууринд хүрч ажиллах сургагч багш, арга зүйч нарыг өргөн хүрээнд 
бэлтгэсэн зэрэг бүх шатанд хүрч буй үр дүнг үнэлсэнд юм.    

Төв банкны суурь бүртгэл болон ERP системийн шинэчлэлийг эхлүүллээ 

Дэлхийн төв банкуудын сүүлийн үед нэвтрүүлж буй “Intellect Quantum Central 
Banking” цогц шийдлийг нэвтрүүлж байна. Төв банкны суурь бүртгэлийн ерөнхий 
дэвтэр, банкны үйлчилгээ, төрийн үйлчилгээ, мөнгөний бодлого,  зээл болон барьцаа 
хөрөнгийн удирдлага, валютын ханшийн удирдлага, гадаад худалдаа, интернет банкны 
үйлчилгээ, нөөцийн удирдлага, төсвийн удирдлага гэх мэт хоорондоо нягт уялдаа 
бүхий байгууллагын удирдлагын модулиудыг үйл ажиллагаандаа ашиглахаар болж 
байна. Мөн Төв банкны дотоод үйл ажиллагаа болон мэдээллийн урсгал нь хүний үйл 
ажиллагаанаас хамааралгүй бүрэн автомат болж, бүтээмж сайжирч, цаг хугацаа хэмнэх 
төдийгүй харилцаа холбоо бүхий мэдээллийн санг бий болгож, түүнийг үр дүнтэйгээр 
ашиглах боломж бүрдэнэ.  

Зээлийн хүүг бууруулах стратегийг хэрэгжүүлж, үр дүнд хүргэж эхлэв 
“Зээлийн хүүг буруулах стратеги 2018-2023” болон түүнийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж байна. Үүний дагуу инфляцийг зорилтот түвшинд 
хадгалах, гадаад валютын албан нөөцийг нэмэгдүүлэх, долларжилтыг бууруулах, 
засгийн газрын өрийн ДНБ-нд эзлэх хувь буурах, чанаргүй активыг бууруулах стратеги 
зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүний үр дүнд эдийн засгийн болон санхүүгийн 
тогтвортой байдал хадгалагдаж, эерэг өөрчлөлтүүд гарч эхэлсний үр дүнд банкуудын 
шинээр олгосон зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 2019 оны 10-р сард 16.8%-д хүрсэн нь 
өмнөх оны түвшнээс буурсны дээр сүүлийн 5 жилийн хамгийн бага үзүүлэлт юм. 
“Зээлийн хүүг буруулах стратеги 2018-2023”-ийг үргэлжлүүлэн амжилттай 
хэрэгжүүлснээр зээлийн хүү цаашид ч үргэжлэн буурч, нам түвшинд тогтворжино.   

 

Монголбанкнаас хэрэгжүүлж буй бодлого, арга хэмжээ болон үр дүнг олон нийтэд 
нээлттэй хүргэж ажиллалаа 

Монголбанкнаас эдийн засгийн судалгааны үр дүнг танилцуулах болон зөвлөмж 
хүргүүлэх хурал, зөвлөгөөнүүдийг өргөн хүрээнд зохион байгууллаа. Тухайлбал,  
“Хөрөнгө оруулалтын орчин: Тогтвортой байдал”,  “Төлбөрийн тэнцэл ба гадаад өр” 
сэдэвт онол практикийн бага хурал, “Fitch on Mongolia 2019” форум, “Үндэсний 
төлбөрийн системийн зөвлөл”-ийн хурал, НҮБ-ын  Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй 

23.5%
20.6%

16.8%

15.0
17.0
19.0
21.0
23.0
25.0

03 06 03 08 01 06 11 04 09 02 07 12 05 10 03 08
01

06 11 04 09 2 7

200920102011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Зээлийн хүүний өөрчлөлт (сараар) 10. зээлИйн Хүүг БууруулАХ стрАтегИйг Хэрэгжүүлж, үр ДүнД Хүргэж эХлэв

“Зээлийн хүүг буруулах стратеги 2018-2023” болон түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлж байна. Үүний дагуу инфляцийг зорилтот түвшинд хадгалах, гадаад валютын албан 
нөөцийг нэмэгдүүлэх, долларжилтыг бууруулах, засгийн газрын өрийн днб-нд эзлэх хувь буурах, 
чанаргүй активыг бууруулах стратеги зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүний үр дүнд эдийн 
засгийн болон санхүүгийн тогтвортой байдал хадгалагдаж, эерэг өөрчлөлтүүд гарч эхэлсний үр 
дүнд банкуудын шинээр олгосон зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 2019 оны 10-р сард 16.8%-д хүрсэн 
нь өмнөх оны түвшнээс буурсны дээр сүүлийн 5 жилийн хамгийн бага үзүүлэлт юм. “Зээлийн хүүг 
буруулах стратеги 2018-2023”-ийг үргэлжлүүлэн амжилттай хэрэгжүүлснээр зээлийн хүү цаашид ч 
үргэжлэн буурч, нам түвшинд тогтворжино.   



6 “Монголбанкны мэдээлэл”-2019 оны 12 дугаар сар

11. МонголБАнКнААс Хэрэгжүүлж Буй БоДлого, АргА ХэМжээ Болон үр Дүнг 
олон нИйтэД нээлттэй Хүргэж АжИллАлАА

монголбанкнаас эдийн засгийн судалгааны үр дүнг танилцуулах болон зөвлөмж хүргүүлэх хурал, 
зөвлөгөөнүүдийг өргөн хүрээнд зохион байгууллаа. Тухайлбал,  “Хөрөнгө оруулалтын орчин: 
Тогтвортой байдал”,  “Төлбөрийн тэнцэл ба гадаад өр” сэдэвт онол практикийн бага хурал, 
“Fitch on Mongolia 2019” форум, “Үндэсний төлбөрийн системийн зөвлөл”-ийн хурал, нҮб-ын  
мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх албанаас Терроризмыг санхүүжүүлэх болон үй олноор 
хөнөөх зэвсгийг дэлгэрүүлэхтэй тэмцэх” сэдэвт бүсийн хурал зэргийг зохион байгуулж, оролцлоо. 
мөн монголбанкнаас орон сууцны ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн хөтөлбөрийг тэргүүлэн 
хэрэгжүүлэхдээ 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар нийт 313 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 
4,447 иргэнд олгоод байна. Цаашид монгол Улс 2020-2024 оны хооронд төр болон хувийн 
хэвшлийн томоохон дүнтэй гадаад өр, төлбөрийг төлж барагдуулах, манай улсын экспортын 
гол түүхий эдийн үнэ 2021 оноос буурах сорилтууд байгааг дурдаж, авч хэрэгжүүлэх бодлогын 
зөвлөмжийг хүргүүлэхээр боллоо.

12. оувс-Ийн зАХИрлууДын зөвлөл ДүрМИйн IV зААлтын 2019 оны зөвлөлДөХ 
ЯрИА ХэлэлЦээг Дүгнэв

олон Улсын Валютын сан (оУВс)-ийн захирлуудын зөвлөлийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 17-ны 
өдрийн хурлаар дүрмийн IV заалтын дагуу монгол Улсад хийгдсэн зөвлөлдөх  хэлэлцээрийг 
дүгнэлээ. ажлын хэсэг энэ удаагийн яриа хэлэлцээг УиХ-ын дарга, монголбанкны Ерөнхийлөгч, 
Засгийн газрын бусад албан тушаалтан, хувийн хэвшил, санхүүгийн салбарын төлөөлөлтэй хийв. 
Тус зөвлөлдөх хэлэлцээрээр эдийн засгийн өсөлт эрүүл байж, төсвийн тэнцэл сайжирч, гадаад 
валютын нөөц өссөний зэрэгцээ бүтцийн шинэчлэлд хэд хэдэн ахиц гарсныг онцоллоо. Цаашид 
мөнгөний бодлогыг инфляцийг тогтворжуулах болон гадаад тэнцвэргүй байдлыг шийдвэрлэхэд 
төвлөрөх хэрэгтэйг тэмдэглээд хэрэв шаардлагатай бол бодлогын төлөвийг чангаруулахад бэлэн 
байх ёстойг зөвлөлөө. нөгөөтэйгүүр, эдийн засаг шокоос сэргийлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, бүтцийн 
өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэх замаар өнөөг хүртэл хүрсэн үр дүнг өргөжүүлэх нь тэргүүлэх зорилт 
байх ёстойг тэмдэглэв.

13. Монгол улсАД БАнК сАнХүүгИйн сАлБАр үүсч ХөгжсөнИй 95 жИлИйн ойг 
тэМДэглэв

монгол Улсад банкны салбар үүсэж хөгжсөний 95 жилийн ойг угтаж “банкны хөгжил-95 жил” 
аяныг хийж, банкны салбарын түүхийг таниулах, төв банк болон арилжааны банк, харилцагч 
хоорондын итгэлцэл, олон нийтийн банкны үйл ажиллагааны талаарх мэдлэг, ойлголтыг 
нэмэгдүүлэх, санхүүгийн салбарын цаашдын хөгжлийг тодорхойлох зорьсон олон төрлийн үйл 
ажиллагааг зохион байгууллаа. Түүнчлэн банкны салбарын нийт 16 мянган ажилтан “сайн үйлсийн 
аян” өрнүүлж, Уран зургийн галерейд хагас зуун жилийн хугацаанд хадгалагдаж буй монголын 
дүрслэх урлагийн үнэт өв болсон бүтээлүүдийг сэргээн засварлахад хандив өргөснөөр алдарт 
зураач л.гаваа гуайн “алтайн уулс” уран зураг дахин үзэгчдийн өмнө дэлгэгдэх боломжийг 
бүрдүүлэв. Цаашлаад монголбанкны ажилтнуудын сайн санааны хандивын хөрөнгөөр монгол 
Улсын консерваторын сургалтад зориулж анУ-ын “Kimball” брэндийн төгөлдөр хуур болон 
герман, солонгос улсын хамтарсан “Samick” брэндийн төгөлдөр хуурыг бэлэглэллээ. 

14. “эХ орныХоо Алтыг эрДэнэсИйн сАнДАА”, “ХАрИуЦлАгАтАй ХАрИлЦАгч – 
ХАрИуЦлАгАтАй БАнК” АЯныг Хэрэгжүүлэв

“алт-2” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд “эх орныхоо алтыг эрдэнэсийн сандаа” аяныг хагас жилийн 
хугацаатай хэрэгжүүллээ. аяны хүрээнд алт олборлогч аж ахуйн нэгж, бичил уурхайчидтай уулзалт 
сургалт хийх, тэдэнд тулгарч буй бэрхшээл хүндрэлийг судлах, арилжааны банкуудад алтны 
худалдан авалтыг нэмэгдүүлэхэд харилцагчдадаа мэдээлэл өгөх гарын авлагаар хангах зэрэг олон 
нийтэд чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүллээ.  “Хариуцлагатай харилцагч – Хариуцлагатай банк” 
аяныг монголбанк, Хадгаламжийн даатгалын корпораци, монголын банкны холбоо болон бусад 
холбогдох байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлж, санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг хангахад  
санхүүгийн хэрэглэгчийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, санхүүгийн салбарын шударга өрсөлдөөнийг 
бэхжүүлэхэд чиглэсэн цогц сургалт уулзалтууд, мэдээллийг өргөн хүрээнд түгээн ажиллаа.  



7“Монголбанкны мэдээлэл”-2019 оны 12 дугаар сар

16. БАнКны сАлБАрын шИнэчлэлИйг эрчИМжүүлэв

монголбанк үндсэн зорилтынхоо хүрээнд санхүүгийн зах зээл, банкны тогтолцооны тогтвортой 
байдлыг ханган ажиллаж, өдгөө оУВс-ийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд банкуудын өөрийн 
хөрөнгөө нэмэгдүүлсэн эх үүсвэрийг тодруулах, магадлан шалгаад байна. банкууд өөрийн хөрөнгөө 
зохистой эх үүсвэрээр нэмэгдүүлсэн байх нь зүй ёсны асуудал бөгөөд магадлан шалгах ажиллагааг 
монгол Улсын хууль тогтоомж, харилцагчийн мэдээллийг нууцлах олон улсын стандартын дагуу 
хийлээ. 

17. Монгол улс Мөнгө угААХ Болон террорИзМыг сАнХүүжүүлэХтэй тэМЦэХ үйл 
АжИллАгААгАА эрчИМжүүллээ

2019 оны 10 дугаар сард болсон ФаТФ-ын ээлжит хурлаар монгол Улс мөнгө угаах, терроризмийг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх стратегийн дутагдалтай байна хэмээн үзэж, хяналтдаа оруулав. монгол 
Улс мУТсТ стратегийн дутагдалтай гэдгээ хүлээн зөвшөөрч үүнийгээ сайжруулахаар үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг ФаТФ-тай хамтран боловсруулж, төлөвлөгөөнд 2021 оны 5 дугаар 
сар хүртэл хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг тусгалаа. Үүнтэй холбогдуулан Хамтын ажиллагааны 
зөвлөлөөс 2019 оны 9 дүгээр сард ФаТФ-ын ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан 
төлөвлөгөөг боловсруулан, зөвлөлийн 2019 оны 10 дугаар сарын хурлаар хэлэлцэн санал нэгдэж, 
зөвлөлийн гишүүн байгууллага бүр байгууллагынхаа дотоод төлөвлөгөөнд холбогдох ажлаа 
тусган хэрэгжүүлж эхэллээ.

18. гАДААД ХАрИлЦАА, олон улсын ХАМтын АжИллАгААгАА өргөжүүлэХ 
БоДлогын тоМооХон АлХМууДыг ХИйлээ

олон улсын төв банкны жишигт хүрэх, дэлхий нийтээр хэрэгжүүлж буй бодлогын шинэ сорилт, 
түүнийг судлах, төлбөрийн системийн шинэ техник технологийг нэвтрүүлэхэд анхаарч, гадаад 
хамтын ажиллагааныхаа цар хүрээг тэлж, үр өгөөжийг нь нэмэгдүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэв. энэ 
хүрээнд монгол Улс, оХУ-ын банкуудын хамтарсан дугуй ширээний уулзалтыг зохион байгуулж, 
Хятад, монголын дипломат харилцаа тогтсоны 70 жилийн ойг тохиолдуулан Хятад-монголын 
банк, санхүүгийн хамтын ажиллагааны 8 дахь удаагийн дугуй ширээний уулзалтыг бнХаУ-ын 
Шанхай хотноо 2019 оны 9 дүгээр сард амжилттай зохион байгууллаа. Үүнээс гадна олон улсын 
байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэхэд чиглэсэн уулзалтуудыг хийж, оУВс, дэлхийн 
банкны 2019 оны жилийн уулзалтад оролцлоо.

19. МэДээллИйн теХнологИйн шИнэчлэлИйг олон улсын түвшИнД нИйЦүүлэн 
Хэрэгжүүлж эХэллээ

монголбанк мэдээллийн технологийн шинэчлэлийг олон улсын түвшинд нийцүүлэн хэрэгжүүлж 
эхэллээ. Үүний хүрээнд цахим оффисийн системийг нэвтрүүлсэн нь Төрөөс мөнгөний бодлогын 
талаар баримтлах үндсэн чиглэлийн болон монголбанкны дотоод ажлын төлөвлөгөөний 
гүйцэтгэлийг хангаж, түүнийг хянахад ихээхэн дэмжлэг болж байна. мөн гэрээ, санамж бичиг 
бүртгэлийн програмыг нэвтрүүлж, олон нийтэд зориулан дурсгалын зоос худалдах веб хуудсыг 
ашиглалтад орууллаа. Үйл ажиллагааныхаа эрсдэлийг бууруулах үүднээс эрсдэлтэй тохиолдлуудыг 
бүртгэн, мэдээллийн сан үүсгэх, уг мэдээллийг ашиглан эрсдэлийг тодорхойлж илрүүлэх, үнэлэх, 
түүнд дүн шинжилгээ хийх, мөн үйл ажиллагааны эрсдэлийн гол үзүүлэлтийн гүйцэтгэлийн хяналт 
зэргээ улам боловсронгуй болгов.

15. Мөнгөн ДэвсгэртИйн ХАМгААлАлтын элеМентүүДИйг сАйжруулж, нөөЦ ДАХИн 
БүрДүүлэХ Ажлыг Хэрэгжүүлж БАйнА

Үндэсний мөнгөн тэмдэгтийг хуурамчаар үйлдэж байгаагаас хамгаалах, сэргийлэх үүднээс 
монголбанк нь мөнгөн дэвсгэртийн хамгаалалтын элементүүдийг сүүлийн үеийн шинэ дэвшилтэт 
технологи бүхий элементээр солих, сайжруулах, зарим нэг зураг, дүрсийг залруулахад анхааран 
ажиллаж байна.  энэ ажлын хүрээнд нөөцийг нь дахин бүрдүүлэх шаардлагатай байсан 1-т, 50-т, 
5000-т, 20000-ын дэвсгэрт шинэчлэгдээд байна. 
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Монголбанкны Ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэнтэй Монголбанкнаас цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлого,  
арга хэмжээний талаар ярилцлаа. Энэ нь түүний Монголбанкны Ерөнхийлөгчөөр томилогдсоны  

дараах анхны хэвлэлд өгч буй ярилцлага юм. 

тАныг МонголБАнКны 
ерөнХИйлөгчИйн үүрэгт 
АлБАнД тоМИлогДсонД 
БАЯр Хүргэе. тА БАнК, 
сАнХүүгИйн сАлБАрт 
олон жИл АжИллАсАн 
туршлАгАтАй Хүн. тА 
АжлАА юунААс эХлэХээр 
төлөвлөж БАйнА вэ?

баярлалаа. олон томоохон 
сорилтууд хүлээгдэж буй энэ цаг үед 
хариуцлагатай албанд томилогдлоо. 
бид өнгөрсөн гурван жил гаруйн 
хугацаанд эдийн засгийг сэргээх, 
дархлааг дээшлүүлэх чиглэлд олон 
зорилтуудыг амжилттай хэрэгжүүлж 
ирлээ. Хэдийгээр тодорхой үр дүн 
гарч байгаа хэдий ч цаашид гүйцээн 
хийх ажил их байна. 

монголбанк ойрын ирээдүйд 
хүлээгдэж буй томоохон 3 сорилтыг 
амжилттай даван туулахад тэргүүн 
ээлжинд анхаарч ажиллана. нэгд, 
ирэх оны 5 дугаар сард дуусах 
олон Улсын Валютын сан (оУВс)-

Б.Лхагвасүрэн: 
Томоохон 
сорилТууд 
хүлээгдэж буй 
энэ цаг үед 
хариуцлагаТай 
албанд 
Томилогдлоо

ийн “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн 
хөтөлбөр (ӨсХ)”-ийг амжилттай 
хэрэгжүүлж дуусгавар болгоход 
онцгой анхаарна. банкны салбар 
дахь бүтцийн өөрчлөлтийн арга 
хэмжээ удааширснаас хөтөлбөр 
зогсонги байдалд ороод байна. 
иймд активын чанарын үнэлгээгээр 
өөрийн хөрөнгийн дутагдалтай 
гарсан банкуудад авах арга хэмжээг 
оУВс-тай тохирсон төлөвлөгөөний 
дагуу хэрэгжүүлэх ажлыг 
эрчимжүүлнэ. Хоёрт, монгол Улс 
мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ФаТФ 
байгууллагын “Cаарал жагсаалт”-
аас 2020 онд багтан гарах зорилтыг 
хэрэгжүүлнэ. энэ зорилт Төрөөс 
мөнгөний бодлогын талаар 2020 онд 
баримтлах үндсэн чиглэлд ч туссан 
байгаа. гуравт, монголбанкны 
хүлээгдэж буй гадаад өр, төлбөрийг 
эдийн засагт сөрөг нөлөөгүйгээр 
шийдвэрлэх гарц, шийдлийг олж 
хэрэгжүүлнэ. монголбанк болон 
Хятадын ардын банкны хооронд 

байгуулсан мөнгөн тэмдэгт 
солилцох своп хэлцийн хугацаа 
ирэх оны 7 дугаар сард дуусна. 
иймд энэ гадаад өрийг хэрхэн 
шийдвэрлэх талаар шуурхай арга 
хэмжээ авч ажиллах шаардлагатай 
байна. Тулгарч буй сорилтуудыг 
амжилттай даван туулахад төрийн 
холбогдох байгууллагууд болон 
олон улсын доноруудын дэмжлэг, 
туслалцааг авч ажиллахыг ярьж 
байна. 

Үүний зэрэгцээ төв банкны 
үндсэн чиг үүрэгт заасан үндэсний 
мөнгөн тэмдэгт-төгрөгийн 
тогтвортой байдлыг хадгалах, 
санхүүгийн зах зээл, банкны 
тогтолцооны тогтвортой байдлыг 
хангах замаар үндэсний эдийн 
засгийн тэнцвэртэй хөгжилд 
дэмжлэг үзүүлэх зорилтуудаа үр 
дүнтэй хэрэгжүүлнэ.

оувс-Ийн ХөтөлБөр 
үргэлжлэХ эсэХ нь 
тоДорХой Бус БАйнА. энэ 
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ярилЦлага

нь БАнКны сАлБАрт Авч 
ХэрэгжүүлэХ АжлууДААс 
Болж БАйгААг улс төрИйн 
нөлөө БүХИй эрХМүүД 
онЦолж БАйгАА. энэ 
АсууДАл Дээр Дэлгэрэнгүй 
тАйлБАр өгнө үү. 

монгол Улсын Засгийн газраас 
оУВс-тай хамтран хэрэгжүүлж буй 
хөтөлбөрийг цаашид үргэлжлүүлж, 
амжилттай хэрэгжүүлэхийн төлөө 
тууштай ажиллана. монголбанкнаас 
шаардлагатай бүхий л арга хэмжээг 
шуурхай авч хэрэгжүүлнэ. Өмнө 
нь монголбанкнаас мэдээлж 
байсанчлан 2017 онд хийсэн 
активын чанарын үнэлгээгээр 
зарим банк өөрийн хөрөнгөө 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэсэн үр 
дүн гарсан. эдгээр банкинд 2018 
оны эцэс гэхэд өөрийн хөрөнгөө 
нэмэгдүүлэх хугацаатай үүрэг 
даалгавар монголбанкнаас өгсөн. 
Татан буугдсан капитал банкнаас 
бусад банк өөрийн хөрөнгөө 
тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн. 
оУВс-ийн зүгээс банкуудын 
нэмэгдүүлсэн өөрийн хөрөнгийн 
эх үүсвэр нь холбогдох хууль, 
журамд нийцтэй байгаа эсэхийг 
тодорхойлох зорилгоор магадлан 
баталгаажуулах аудитыг олон улсын 
хөндлөнгийн компаниар хийлгэх 
шаардлага тавьсан. оУВс-гаас энэ 
аудитыг хийлгэж, үр дүнд суурилан 
банкууд өөрийн хөрөнгийн 
дутагдлаа бүрэн нөхөх хүртэл 
ӨсХ-ийн 6 дахь шатны үнэлгээг 
хийхгүй гэдгээ мэдэгдсэн. анУ-ын 
Duff & Phelps компаниар хийлгэсэн 
магадлан баталгаажуулах аудитын 
үр дүн энэ оны 9 дүгээр сард гарсан. 
Үр дүнгээр банкуудын нэмэгдүүлсэн 
өөрийн хөрөнгийн тодорхой хэсгийг 
хасч тооцохоор болж, банкуудын 
баланс дээр холбогдох тохируулгыг 
10 дугаар сард хийсэн байгаа. 

Өөрийн хөрөнгийн дутагдлыг бүрэн 
нөхөөгүй банкуудад энэ оны эцэс 
хүртэл нэмэгдүүлэх үүрэг өгч, хуульд 
заасан хяналт шалгалтын арга 
хэмжээг авч эхэлсэн. одоо цаашид 
авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг 
оУВс-тай хамтран гаргаж 
байна. эцэслэсэн төлөвлөгөөг 
үр дүнтэй хэрэгжүүлснээр ӨсХ 
эргэн хэвийн төлөвт шилжиж, 
6 дахь шатны үнэлгээ хийгдэж, 
хөтөлбөр амжилттай дуусгавар 
болно гэж найдаж байна. энэ 
ажлын ард амжилттай гарахад 
бүх талын ойлголцол, дэмжлэг 
чухал юм. банкны салбарын 
бүцтийн өөрчлөлтийг амжилттай 
хийснээр эдийн засгийн мөчлөгөөс 
үл хамааран санхүүгийн зуучлал 
хэвийн үргэлжилж, санхүүгийн 
тогтвортой байдал хадгалагдах 
суурь тавигдана. энэ нь дархлаатай 
эдийн засгийг бий болгох, дунд 
хугацаанд тогтвортой бөгөөд 
хүртээмжтэй өсөлтийг хангах 
зорилтыг хэрэгжүүлэх нэг чухал 
хэсэг юм. 

Монгол улс ФАтФ-ын 
сААрАл жАгсААлтААс 
2020 онД БАгтААн гАрАХ 
үүрэг ДААлгАвАр зАсгИйн 
гАзАр, МонголБАнКИнД 
Ирж БАйнА. БИД юу ХИйХ 
ёстой вэ? 

энэ оны 10 дугаар сард 
болсон ФаТФ-ын хурлаар монгол 
Улс мөнгө угаах, терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 
тогтолцооны Үр дүнтэй байдлыг 
сайжруулахаар Шууд хэрэгжилтийн 
дөрвөн үзүүлэлтийн хүрээнд  
6 ажил хийхээр тогтсон. Тодруулбал, 
нэгд, санхүүгийн зохицуулах хороо 
болон санхүүгийн бус мэргэжлийн 
бусад ажил, үйлчилгээ эрхлэгчдийн 
хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэгчид 

эдгээр мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн 
эрсдэлийг үнэлэх, улмаар эрсдэлийн 
үнэлгээнд суурилсан хяналт 
шалгалтын давтамж, хамрах хүрээг 
тогтоон ажиллах; Хоёрт, сЗХ мөнгө 
угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх хууль тогтоомж зөрчсөн 
зөрчилд тохирсон, дахин зөрчил 
үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэхүйц 
хариуцлагын арга хэмжээг авах; 
гуравт, мөнгө угаах арга хэлбэрийн 
бусад ялгаатай төрөл хэлбэрээр 
мөрдөн шалгах ажиллагаа, түүнд 
тавих прокурорын хяналтад 
ахиц гарган харуулах; дөрөвт, 
хилээр нэвтрүүлэхдээ худал, 
эсхүл мэдүүлээгүй бэлэн мөнгийг 
хураах, битүүмжлэх ажиллагаанд 
ахиц гаргах, энэ төрлийн 
зөрчилд тохирсон, дахин зөрчил 
үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэхүйц 
хариуцлагын арга хэмжээг авч 
ажиллах; Тавд, нҮб-ын аюулгүйн 
Зөвлөлийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, 
хориг арга хэмжээний хэрэгжилтээс 
зайлсхийх нөхцөл бүрдэхээс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
эрх бүхий байгууллагуудын 
хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог 
сайжруулах талаар арга хэмжээг 
авч харуулах; Зургаад, Үй олноор 
хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх болон нҮб-
ын аюулгүйн Зөвлөлийн санхүүгийн 
зорилтод хориг арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх үүрэгтэй холбогдуулан 
санхүүгийн байгууллага болон 
санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн 
ажил үйлчилгээ эрхлэгчдийн 
энэ талаарх үүргийн биелэлтэд 
хяналт тавьж ажиллах, илэрсэн 
зөрчилд тохирсон, дахин зөрчил 
үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэхүйц 
хариуцлагын арга хэмжээг авч 
ажиллах зэрэг ажлууд багтсан. 

Жагсаалтаас гарахын тулд дээрх 
6 ажлын хүрээнд шаардлагатай 
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арга хэмжээг монгол Улс яаралтай 
авч хэрэгжүүлэх ёстой. Хэдийгээр 
уг 6 ажилд монголбанкны үйл 
ажиллагаатай холбоотой арга 
хэмжээ байхгүй боловч “саарал 
жагсаалт”-ын асуудал нь банкны 
салбарын үйл ажиллагаанд тодорхой 
хэмжээнд сөрөг дагавартай тул Төв 
банкнаас мөнгө угаах, терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ажилд 
онцгой анхаарал хандуулж 
ажилласаар ирсэн. Цаашид 
бид мөнгө угаах, терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог 
бэхжүүлэхэд онцгой анхаарч, 
монголбанкны дэргэдэх санхүүгийн 
мэдээллийн алба болон Хамтын 
ажиллагааны зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг бэхжүүлэхэд бүхий л 
талын дэмжлэг туслалцааг үзүүлж, 
зөвлөлийн гишүүн байгууллагуудтай 
нягт хамтран ажиллана. 

Монгол улс 2020 
онД БАгтАн “сААрАл 
жАгсААлт”-ААс гАрАХ 
БолоМжтой юу?

нэн тэргүүнд монгол Улс ФаТФ-
тай тохирсон 6 ажлаа яаралтай 
хийх шаардлагатай. Товчхондоо 
бол хэдий чинээ хурдан ажиллаж 
үр дүн гаргана, төдий чинээ хурдан 
энэ жагсаалтаас гарна. 

Процессын хувьд жилд 3 удаа 
бид хийсэн ажлаа тайлагнах 
боломжтой. Тодруулбал, Үр 
дүнтэй байдлын тайланг хэлэлцэх 
олон улсын хамтын ажиллагааны 
хяналтын бүлгийн (ФаТФ болон 
андбб) Хамтарсан бүлгийн хурал 
жилд 3 удаа болдог. Тиймээс 
бидэнд дээр дурдсан 6 ажлаа хийж 
гүйцэтгээд, авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээний тайлангаа хэлэлцүүлэх 
боломж 2020 онд 3 удаа байгаа 
гэсэн үг. гэхдээ энэ бол процессын 
хамгийн эхний үе шат юм. 

Хамтарсан бүлгийн 2020 оны 
хамгийн эхний хурал 1 дүгээр сард 
болно. энэ хурлаар тайлангаа 
хэлэлцүүлэхээр эхний тайлангаа 
хүргүүлээд байна. энэ хурлаар 
манай тайланг хэлэлцсэний 
дараа ФаТФ-ын процессын дагуу 
үнэлгээний баг манай улсад ирж 
газар дээрх хяналт шалгалтыг хийх 
дараагийн үе шат байгаа. Үүний 
дараа үнэлгээний багаас монгол 
Улс ФаТФ-тай тохирсон 6 ажлыг 
хэрэгжүүлэх талаар хангалттай арга 
хэмжээ авсан гэж үзсэн тохиолдолд 
ФаТФ-ын ээлжит хурлаар манай 
асуудлыг хэлэлцүүлэх нөхцөл 
бүрдэнэ. 

ингэснээр бидний хувьд 
тайлангаа баталгаажуулан “саарал 
жагсаалт”-аас гарах хамгийн эхний 
боломж 2020 оны 10 дугаар сард 
болох ФаТФ-ын хурал байх болно. 

монголбанкны зүгээс энэхүү 
жагсаалтад орсноос үүдэн богино 
хугацаанд эдийн засагт томоохон 
сөрөг нөлөө бий болохгүй гэж харж 
байна. гэхдээ сөрөг үр дагаврууд 
илрэхээс өмнө жагсаалтаас гарах 
ёстой гэсэн байр суурьтай байгаа. 
иймд хугацаа алдахгүй байх нь 
бидний хувьд чухал байгаа тул 
ФаТФ-тай тохирсон 6 ажлын 
хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг 
Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн 
гишүүн байгууллагуудтай хамтран 
гаргасан. 

МАнАй улс ИрэХ 
жИлүүДэД тоМооХон өр 
төлБөрүүД төлнө. тэр 
ДунДАА ХЯтАДын АрДын 
БАнКтАй БАйгуулсАн 
своп ХэлЦлИйн ХугАЦАА 
ИрэХ оны 7 ДугААр сАрД 
ДууснА. тус ХэлЦлИйн 
ХүрээнД Авч АшИглАсАн 

Монгол улсын 
засгийн газраас 

оувс-тай хамтран 
хэрэгжүүлж буй 

хөтөлбөрийг цаашид 
үргэлжлүүлж, 
амжилттай 

хэрэгжүүлэхийн 
төлөө тууштай 

ажиллана. 
Монголбанкнаас 

шаардлагатай бүхий 
л арга хэмжээг 
шуурхай авч 
хэрэгжүүлнэ.
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Дүнг төлж чАДАХ уу?, 
ХэрХэн шИйДвэрлэХээр 
төлөвлөж БАйнА вэ?

монгол Улс ирэх 4 жилд 14 
орчим тэрбум ам.долларын гадаад 
өрийн үндсэн болон хүүний төлбөр 
төлөхөөр байгаа. энэ нь гадаад 
валютын албан нөөцийн одоогийн 
хэмжээнээс 3 дахин давсан дүн юм. 
глобал эдийн засагт худалдааны 
маргаан, геополитикийн тодорхой 
бус байдал нэмэгдэхийн зэрэгцээ том 
гүрнүүдийн өсөлт саарч байгаа нь 
дотоод эдийн засагт экспортын үнэ, 
эрэлтээр дамжин дунд хугацаанд 
сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй. Том 
дүнтэй гадаад өр төлбөрүүд төлөх 
хугацаа дотоодын эдийн засгийн 
уналтын үетэй давхцах ч эрсдэл 
байна. бидний хувьд гадаад өр, 
төлбөрийг шийдвэрлэх арга зам нь 
валютын ханшид нэмэлт дарамтгүй, 
эдийн засагт цочроо үүсгэхгүй 
байхыг чухалчилж байна. Засгийн 
газрын өрийн удирдлагын 2019-
2022 оны стратегийн баримт бичиг 
батлагдан хэрэгжиж эхэлсэн. энэ 
баримт бичигт ирэх жилүүдэд 
төлөгдөхөөр хүлээгдэж буй засгийн 
газрын том дүнтэй бондуудыг 
дахин санхүүжүүлэхээр тусгасан. 
монголбанкны хувьд Хятадын 
ардын банктай байгуулсан своп 
хэлцлийн хугацааг дахин сунгахаар 
төлөвлөж байна. ӨсХ-ийг 2017 онд 
эхлүүлж, доноруудын санхүүжилт 
болох 5.5 тэрбум ам.долларын 
шийдвэрлэгдэхэд своп хэлцлийн 
хүрээнд авч ашигласан дүн нэг хэсэг 
болж дотор нь багтсан. Өөрөөр 
хэлбэл, своп хэлцлийн хугацааг 2017 
онд 3 жилээр сунгасан нь ӨсХ-ийн 
хүрээнд давхар шийдвэрлэгдсэн гэж 
ойлгож болно. энэ үүднээс ӨсХ-ийг 
амжилттай хэрэгжүүлэх явдал нь тус 
хэлцлийн хугацааг сунгахад давхар 
нөлөөлнө. Төв банкууд хоорондын 

хамтын ажиллагаанаас гадна 
төрийн өндөр түвшний айлчлалын 
хүрээнд энэ асуудлыг ярих нь үр 
дүнтэй гэж харж байна. арилжааны 
банкууд, хувийн секторын гадаад 
өр, төлбөрийн хувьд мөн л 
дахин санхүүжүүлэх зүг рүү явах 
байдал ажиглагдаж байна. манай 
эдийн засагт гадаад өрийн жил 
бүрийн хүүний төлбөрийг гадаад 
худалдааны ашиг, гадаадын шууд 
хөрөнгө нь нөхөөд явдаг. иймд дунд 
хугацаанд том дүнтэй гадаад өрийн 
төлбөрүүд хүлээгдэж байгаа боловч 
эдийн засагт цочроо үүсгэхгүйгээр 
шийдвэрлэх боломжтой гэж харж 
байна. 

гАДААД өр, төлБөрүүДИйг 
ДАХИн сАнХүүжүүлэХИйн 
тулД юун Дээр АнХААрАХ 
ёстой гэж тА үзэж БАйнА 
вэ?

Хүлээгдэж буй гадаад өрийг 
амжилттай дахин санхүүжүүлэхэд 
ӨсХ-ийг амжилттай дуусгах, 
доноруудын өмнө хүлээсэн 
амлалтаа бүрэн биелүүлэхээс гадна 
эдийн засгийн оновчтой бодлогыг 
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх, энэ 
хүрээнд инфляци, эдийн засгийн 
өсөлтийг тогтворжуулах, төсвийн 
сахилга батыг хангах, санхүүгийн 
салбарын тогтвортой байдлыг 
бэхжүүлэх, хөрөнгө оруулалтын 
таатай орчин бүрдүүлэх, засаглалыг 
сайжруулах ажлыг эрчимжүүлэх 
нь чухал хэвээр байна. эдгээр 
нь зээлжих зэрэглэл үргэлжлэн 
сайжрахад нөлөөлөхөөс гадна 
хөрөнгө оруулагчид эдгээрт 
тулгуурлан монголын эдийн 
засгийн ирээдүйн төлөвт үнэлэлт 
өгнө. 2016 онд гадаад валютын 
албан нөөц (гВан) 1 тэрбум 
ам.доллар буюу импортын дөнгөж 
2.9 сарын хэрэгцээг хангах түвшинд 

хүрч буурсан, засгийн газрын өр, 
днб-ий харьцаа 80 хувь давсан, 
эдийн засгийн уналт бий болж 
байсан үетэй харьцуулахад эдийн 
засгийн суурь үзүүлэлтүүд илт 
сайжраад байна. Тухайлбал, одоо 
гВан импортын 9 сарын хэрэгцээг 
хангах түвшинд хүрч, засгийн 
газрын өрийн днб-нд эзлэх хувь 
50 хувь руу буурсан, эдийн засгийн 
өсөлт 6 хувийг давсан байгаа 
зэрэг нь гадаад өрийг амжилттай 
дахин санхүүжүүлэх, хүү нь буурах 
дотоод эерэг үзүүлэлт болж байгаа 
бол глобал зах зээл дээр хүүний 
ерөнхий түвшин буурч байгаа нь 
дахин санхүүжилтийн хүү буурахад 
эерэгээр нөлөөлөхөөр хүлээгдэж 
байна. гэхдээ монгол Улс “саарал 
жагсаалт”-д орсон нь дахин 
санхүүжилтийн хүү өсөх эрсдэлийг 
бий болгож байна. монгол Улс 2020 
ондоо багтан тус жагсаалтаас гарвал 
2021 оноос хугацаа нь дуусч эхлэх 
засгийн газрын евро бондуудыг 
дахин санхүүжүүлэхэд хүү нь бага 
байх боломжийг бүрдүүлнэ.

энэ удаад гадаад өрийн 
хугацааг хойшлуулах нь зайлшгүй 
сонголт байгаа боловч монгол Улс 
гадаад өрийн хүндрэлээс нэг мөр 
зайлсхийхийн тулд бид байгалийн 
нөөц, баялгийг эдийн засгийн 
эргэлтэнд оруулж, түүнээс олох 
орлогыг ирээдүйн экспортыг өсгөх 
чиглэлд хүмүүн капитал, экспортыг 
дэмжих дэд бүтэц, нөхөн сэргээгдэх 
эрчин хүч, дижитал секторт хөрөнгө 
оруулалт хийх асуудал чухал байна. 
энэ бодлогын сонголт үр дүнд 
хүрэхэд цаг хугацаа шаардах хэдий 
ч хугацааны туршид тогтвортой 
хэрэгжүүлснээр эдийн засаг олон 
тулгууртай болж, тогтвортой 
өсөлтийг бүрдүүлж, гадаад өрийн 
санхүүжилтийн хэрэгцээг бууруулна.
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эДгээр 3 тоМ сорИлтоос 
гАДнА ИрэХ онД  
уИХ-ын ээлжИт сонгууль 
Болно. үүнИйг ДАгААД 
төсөв ч тэлж, төсвИйн 
АлДАгДАл ДАрАА онД 2.1 
ИХ нАЯД төгрөг БАйХААр 
БАтлАгДлАА. гАДААД 
вАлютын ХАнш, үнИйн 
тогтвортой БАйДлыг 
ХАДгАлАХын тулД 
МонголБАнКнААс ЯМАр 
БоДлого БАрИМтлАХ вэ?

Улсын төсвийн хүрээнд бүтээн 
байгуулалт, дэд бүтэц болон 
нийгмийн суурь асуудлуудыг 
шийдвэрлэдэг. сүүлийн 3 жилийн 
эхний 2 жил нь төсөв ерөнхийдөө 
зардлаа хумьсан талдаа явж ирсэн. 
Харин эдийн засаг сэргэснээр 2019 
оноос төсвөөр дамжуулан хөрөнгө 
оруулалт, халамжийн асуудлуудыг 
шийдвэрлэх цаг хугацааны орон 
зай үүсч байна. энэ хүрээнд төсөв 
дээр 2020 онд тэлэлт гарахаар 
байгаа. 2019 онд төсвийн тэлэлтээс 
эдийн засгийн өсөлт өндөр түвшинд 
хадгалагдах, импортын томоохон 
өсөлтийг бий болгож болзошгүй 
гэж хүлээж байсан боловч 
зардлын гүйцэтгэл нь төлөвлөлтөөс 
дутуу явж байгаа нь хүлээгдэж 
байсан нөлөөг үзүүлсэнгүй. Хэрэв 
энэ байдал дараа онд хэвээр 
хадгалагдвал инфляцийг эрэлтийн 
талаас өдөөх, импортын өсөлтөөр 
дамжин валютын ханшид ирэх 
дарамт даруухан байхаар байна. 
гэхдээ төсвийн тэлэлт хүлээгдэж 
байгаа хэдий ч банкны зээлийн 

өсөлт хурдацтай саарч, глобал 
эдийн засаг, зах зээлд худалдааны 
маргааныг дагасан тодорхой бус 
нэмэгдэж байгаа зэрэг нь харилцан 
эсрэг чиглэлд үйлчилж, дотоод 
эдийн засагт эрэлтийн хэт тэлэлт 
үүсэхгүй байх гэж бид харж байна. 
Хэрэв зардал нь төлөвлөсний дагуу 
гарч эдийн засагт эрэлтийн богино 
хугацааны тэлэлт бий болохоор дүр 
зураг ажиглагдвал монголбанкнаас 
инфляци, ханшид ирэх дарамтыг 
зөөлрүүлэх зорилгоор мөнгөний 
болон макро зохистой бодлогын 
хэрэгслийг хослуулан хариу арга 
хэмжээг тухай бүр авч хэрэгжүүлнэ. 
Өөрөөр хэлбэл, монголбанкны 
хувьд гаднаас өгөгдсөн зүйлс (түүхий 
эдийн үнэ, гадаад эрэлт, төсөв гэх 
мэт)-ийг оруулан эдийн засгийн 
ирээдүйн төлөвийг тооцсоны үндсэн 
дээр мөнгөний бодлогын сулрах 
эсвэл чангарах орон зай байгаа 
эсэхийг тодорхойлж хэрэгжүүлдэг. 
бидэнд одоо байгаа мэдээллээр 
буюу ирэх оны төсвийн зардлыг 
оруулан тооцсон тооцоогоор ирэх 
онд инфляци 8 хувийн зорилтот 
түвшний орчим тогтворжих, 
эдийн засгийн өсөлт 5 хувь орчим 
гарахаар байна. Харин төлбөрийн 
тэнцлийн хувьд ашигтай эсвэл 
алдагдалтай гарах эсэх нь ӨсХ-ийн 
хүрээнд доноруудын санхүүжилт 
орж ирэх эсэхээс хамаарах болно. 

мөнгөний бодлого, түүний 
арга хэрэгсэл нь дунд хугацааны 
макро эдийн засгийн тогтвортой 
байдалд чиглэдэг. энэ хүрээнд 
инфляцийн зорилтот түвшинг 2021 

оноос 6 хувь болгон бууруулж, 
тухайн түвшинд тогтворжуулах 
бодлогыг одооноос 
хэрэгжүүлнэ. инфляцийг ийнхүү 6 
хувийн зорилтот түвшинд хадгалж 
чадсанаар өрхийн амьжиргаанд 
эерэг нөлөөтэйн дээр хадгаламж, 
зээлийн хүүг бууруулахад 
шууд нөлөөлнө. Үүний тулд 
‘инфляцийн зангуу’-г бий болгох, 
олон нийтийн инфляцийн талаарх 
хүлээлтийг удирдахад чиглэсэн 
бодлого, арга хэмжээг үргэлжлүүлнэ. 
Өөрөөр хэлбэл, эдийн засгийн 
төлөв, инфляцийн төсөөллийг 
гаргаж, инфляцийн тайлан 
болон мөнгөний 
бодлогын мэдэгдэлээр дамжуулан 
нийтэд тогтмол мэдээлэх, авсан арга 
хэмжээний үндэслэл, хүлээгдэж буй 
үр дүнг тайлбарлах, төв банкны үйл 
ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй 
болгох чиглэлд онцгой анхаарна. 
Засгийн газраас нийлүүлэлтийн 
шалтгаантай инфляцийн нөлөөг 
бууруулах, төлбөрийн тэнцлийн 
алдагдлыг багасгахад чиглэсэн арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлж, төсвийн 
сахилга батыг үргэлжлүүлэн хангах 
тохиолдолд инфляцийн 6 хувийн 
зорилтыг хангах боломжтой.

Ярилцсанд баярлалаа. 
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Блүүмбэрг тв: төлбөрийн тэнцэл 200 гаруй сая 
ам.долларын ашигтай, гадаад худалдааны тэнцэл 
10 сарын байдлаар 1.4 их наяд төгрөгийн ашигтай 
гарсан байна. Импортын өсөлт өнгөрсөн онд 40 
орчим хувьтай байсан нь саарсаар 5-6 хувьд 
хүрчээ. Ийм нөхцөлд төгрөгийн ханш суларсан 
үзүүлэлттэй байна. Хүлээлтийг харахад ханш 
чангарна гэжээ. тиймээс төгрөгийн ханш сулрахад 
юу нөлөөлж байна вэ? 

нөөцийн удирдлага санхүүгийн зах зээлийн 
газрын захирал (нусззг) А.энХжИн: 

Төлбөрийн тэнцэл 9 сарын байдлаар 264 сая 
ам.долларын ашигтай, урсгал дансны алдагдал 900 
сая ам.доллар болж өмнөх оноос 30 гаруй хувиар 
сайжраад байна. Төгрөгийн ам.доллартай харьцах 
ханш монголбанкнаас зарласан ханш 2.5 хувиар 
суларсан. оны эхнээс харьцангуй тогтвортой байсан 
ч 10 дугаар сар гарснаас хойш чангарах үзэгдэл 
ажиглагдсан. энэ нь саарал жагсаалтад орсноос үүдээд 
эдийн засагт томоохон дарамт үүсэх нь гэсэн яриа ард 
иргэдийн дунд гарснаас болж ханшид дарамт үүсэх 
нөхцөл байдал бий болоод байна. Төгрөгийн ханшийн 
хувьд он гарснаас хойш 2.5 хувиар сулраад байгаа нь 
дэлхийн улс орнуудын валютын ханшийн хэлбэлзэлтэй 
харьцуулахад харьцангуй тогтвортой гэж хэлж болохоор 
үзүүлэлт юм. гэтэл ихэнх улсын үндэсний валют нь 
ам.долларын эсрэг суларсан дүр зурагтай байна. Урд 

хөршийн валют гэхэд ам.долларын эсрэг суларсан. 
мөн солонгосын воннын ханш суларсан байна. манай 
улсын хувьд эдийн засгийн нөхцөл байдал сайн 
байгаа боловч ерөнхий үзүүлэлтийг харахад ханшийн 
тохируулга хийгдэхээс өөр аргагүй байна. Учир нь 
инфляци 8 хувь байхад худалдааны гол түнш орнуудын 
инфляцийн түвшин манайхаас бага байна. нэрлэсэн 
дүнгээрээ ханшид тохируулга хийгдэх шаардлагатай. 
Төв банкны зүгээс ойрын хугацаанд төгрөгийн ханш 
тогтвортой байна гэж харж байна. энэ оны хувьд 
төлбөрийн тэнцэл ашигтай гарна гэсэн хүлээлттэй байна. 
Тэгвэл ирэх онд төлбөрийн тэнцлийн нөхцөл байдал 
таатай байх болов уу гэсэн хүлээлттэй байна. манай 
улсын гол түүхий эдийн экспортуудын үнэ, тоо хэмжээ 
таатай байна. Хятадын ардын банктай байгуулсан своп 
хэлцлээс өөр Засгийн газар, монголбанкны зүгээс хийх 
томоохон хэмжээний төлбөр байхгүй байна. ирэх онд 
Тавантолгойн IPO хийх яриа хэлцэл нэлээд ахицтай явж 
байгаа. манай улсын хувьд таатай нөхцөл байдлыг бий 
болгоно. нөгөө талаасаа Улсын их Хурлаас баталсан 
оюутолгойн төсөлтэй холбоотой тогтоол тодорхойгүй 
байдлыг арилгахад томоохон түлхэц болсон гэж харж 
байна. моноглбанкны хувьд ханш тогтвортой байх 
болов уу гэсэн хүлээлттэй байна. манай улсын валютын 
нөөц 4 тэрбум ам.долларт хүрээд байгаа нь хэрэв 
ханш дээр огцом дарамт үүссэн тохиолдолд тодорхой 
хэмжээнд шийдвэрлэх нөөц бололцоо бүрдсэн. 

Монголбанкны ээлжит хэвлэлийн хурал 11 дүгээр сарын 28 -нд болж, Уг хурлаар эдийн засаг, банк, санхүүгийн 
салбарын статитистик мэдээллийг хүргэж, сэтгүүлчдийн сонирхсон асуултад хариуллаа. Хэвлэлийн хурлын асуулт 
хариултын хэсгээс толилуулж байна. 

МонголБАнКны ХэвлэлИйн  
БАгА ХурлААс... (2019.11.28)
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төв банкны үнэт цаасны хэмжээ нэмэгдсэн 
байна. засгийн газар дотооддоо үнэт цаас 
гаргахгүйтэй холбоотой үнэ нь огцом өссөн. гэтэл 
энэ нь эдийн засагт ямар эрсдэлийг үзүүлж байна 
вэ. эрсдэлгүй байх боломжтой эсэх дээр төв банк 
юу гэж үзэж байна вэ? 

нусззг-ын захирал А.энХжИн: 

Төв банкны үнэт цаасны үлдэгдэл өнөөдрийн 
байдлаар 4.2 их наяд төгрөг байна. Төв банкны үнэт 
цаасны хэмжээ өссөн нь Засгийн газрын үнэт цаас 
өссөнтэй шууд холбоотой. нөгөө талаас монгол Улсад 
орж ирэх валютын урсгал нэмэгдэж байгаа нь үнэт 
цаасны үнэ өсөх шалтгаан болсон. Төв банкны үнэт 
цаасны хэмжээ нэмэгдэж байгаа нь Төв банкнаас эдийн 
засагт эрсдэл үүсэхээс сэргийлж байгаа арга хэмжээ. 
4.2 их наяд төгрөгийн банкны систем дээр байршуулах 
эргэлтийн хөрөнгө байхгүй бол энэ нь ханш дээр дарамт 
үүсгэнэ. эсвэл банкны системийн зүгээс эрсдэлтэй зээл, 
бусад активт байршуулах нөхцөл нэмэгдэнэ. Үүнээс 
сэргийлэх зорилгоор сул эргэлдэж байгаа мөнгийг төв 
банкин дээр байршуулах замаар эдийн засагт эрсдэл 
үүсэхээс сэргийлэх зорилгоор авч хэрэгжүүлж байгаа 
арга хэмжээ юм. своп хэлцэлтэй холбоотой мэдээлэл 
сүүлийн өдрүүдэд гарсан. огт үндэслэлгүй мэдээлэл 
гарсан.

төв банкны ерөнхийлөгч солигдсонтой 
холбоотой бодлогод өөрчлөлт орох уу? одоогийн 
баг бол макро зохистой бодлого, уламжлалт 
мөнгөний бодлогыг давхар хэрэгжүүлж байна. энэ 
тал дээр байр суурь сонсмоор байна. 

ерөнхий эдийн засагч Д.гАн-очИр: 

монголбанкны Ерөнхийлөгч өнгөрсөн долоо 
хоногийн Пүрэв гарагт шинээр томилогдсон. Үүнтэй 
холбогдуулан Захирлуудын зөвлөлийн гишүүд, 
удирдлагуудтай уулзаж өөрийн баритлах бодлого 
чиглэлийн талаар ярилцсан. Үүний дагуу тодорхой 
мэдээллийг өгөхөд, монголбанкны сүүлийн гурван 
жилд баримталж ирсэн бодлого үргэлжилнэ. эдийн 
засгийн сэргэлтийг үргэлжүүлэн бататгах, тогтвортой 
байдлыг нь хадгалах гэсэн төв банкны үндсэн чиг 
үүрэгтэй холбоотой бодлогуудыг хэрэгжүүлнэ. Шинээр 
томилогдсон Ерөнхийлөгчийн хувьд ирэх жилийн 
нөхцөл байдалд үндсэн гурван том сорилт байна гэж 
харж байгаа. энэ утгаараа монголбанкны удирдлага, 
бодлого үйл ажиллагаа тэдгээр гурван сорилтыг 

богино хугацаанд үр дүнтэй шийдвэрлэх, үүнд чиглэсэн 
эрчимтэй арга хэмжээ авах ажлыг эхлүүлээд байна. 
ирэх оны тавдугаар сард оУВс-ийн өргөтгөсөн 
санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хугацаа дуусгавар 
болно. Хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж дуусгах нь 
монгол Улсын ирээдүйн дунд хугацааны сорилтуудыг 
амжилттай хэрэгжүүлэх гол тулгуур нь болж байна. 
энэ утгаараа хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд 
монголбанкны зүгээс шалтгаалах бүх арга хэмжээг 
үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ. Үүний тулд банкны салбарын 
бүтцийн өөрчлөлт, хяналт шалгалттай холбоотой 
асуудал бий. Шийдлүүд нь эхнээсээ тодорхой байна. 
Үүнээс гадна монгол Улс саарал жагсаалтад орсонтой 
холбоотой ирэх онд хэрэгжүүлэх мөнгөний бодлогын 
үндсэн чиглэлд уг жагсаалтаас 2020 ондоо багтаж гарна 
гэсэн зорилтыг тусгаад байгаа. монголбанкны дэргэд 
санхүүгийн мэдээллийн алба ажилладаг. энэ албаны 
үндсэн үүрэг нь төрийн холбогдох байгууллагуудын 
хоорондын харилцан уялдааг сайжруулах замаар 
монгол Улсад мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны тогтолцоог 
бүрдүүлэх ёстой. 2020 онд саарал жагсаалтаас гарахтай 
холбоотой ажлуудыг төрийн болон олон улсын 
байгууллагуудтай хамтран ажиллахад онцгой анхаарна. 
мөн дараагийн асуудал нь ирэх оны долоодугаар 
сард гэхэд монголбанк болон Хятадын ардын банкны 
хооронд байгуулсан своп хэлцлийн хугацаа дуусна. 
иймд монголбанкнаас олон улсын байгууллагуудын 
дэмжлэгийг авах, Хятадын ардын банктай гэрээ 
хэлэлцээр эхлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх ажлууд дээр 
онцгой анхаарч байна. дээрх гурван чиг үүрэг дээр 
монголбанк үндсэн чиг үүргийнхээ хажуугаар илүү 
эрчимтэй онцгой анхаарна гэдэг байдлаар бодлого 
үйл ажиллагаа төлөвлөн эхнээсээ ажлаа хэрэгжүүлээд 
эхэлсэн.

NTV тв: своп хэлцэл хийхээр явсан багийг урд 
хөрш тодорхойгүй шалтгаанаар хүлээж авсангүй 
гэсэн албан бус мэдээ news.mn сайтад гарсан. 
своп хэлцлийг сунгах ажил ямар үе шатан дээрээ 
явж байна вэ. Хэлцлийн үр дүнд орж ирсэн 
мөнгөний зарцуулалт, үр дүнг эргэж харах дүгнэх 
боломжтой юу? 

нусззг-ын захирал А.энХжИн: 

монголбанкны Ерөнхийлөгч 2018 оны 11 сард 
Хятадын ардын банкны Ерөнхийлөгчтэй уулзаад своп 
хэлцэлийг 2020 онд дуусах байсныг дахин гурван 
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жилийн хугацаатай сунгахаар шийдвэрлсэн байдаг. 
монголбанкны зүгээс Хятадын ардын банкны гэрээ 
хэлцэл дээр ажиллах ажлууд хийгдээд эхэлсэн. 2020 
оны долоодугаар сарын сүүл гэхэд своп хэлцэлийн 
хугацаа дуусна. Хятадын банкны зөвшөөрөлтэй своп 
хэлцэлийг холбож мэдээлэл гаргасан байсан. энэ хоёр 
тусдаа асуудал. Хятадын банк байгуулах асуудлыг 
Засгийн газраас эхлэн шийдвэрлэхээр байна. 

Бизнесийн зээл олголтыг идэвхжүүлэх 
зорилгоор өрхийн хэрэглээний зээлд хязгаар 
тогтоосон. үр дүн эхнээсээ яаж гарч байна вэ? 

ерөнхий эдийн засагч Д.гАн-очИр:

Үүний эдийн засагт гарч байгаа мөнгөний бодлого 
дээр нөлөөлөх эерэг нөлөө нь бизнесийн салбарын 
зээл өсөх, үүгээр ажлын байр нэмэгдэх, эдийн засгийн 
өсөлтөд эерэг нөлөө эхнээсээ гарч байна. бодлого авч 
хэрэгжүүлээд 11 сарын үр дүнг харахад анх хүлээж байсан 
үр дүнд хүрсэн гэж дүгнэж байна. Учир нь хэрэглээний 
жилийн зээлийн өсөлт 9-11 хувьд тогтвортой хадгалагдаж 
байна. 10 дугаар сарын статистикийг харахад 8 гаруй 
хувийн өсөлттэй байгаа нь тогтвортой байна. гэхдээ 
макро эдийн засгийн, санхүүгийн салбарын нөхцөл 
байдлыг харахад тогтворжиж байгаа боловч эргээд 
зээлийн өсөлт өндийх боломж хязгаарлагдмал байна. 
энэ өсөлтийн төвшиндөө хадгалагдах болов уу. Учир 
нь банкны салбарт байгаа нэг эмзэг зүйл нь чанаргүй 
зээлийн хувь хэмжээ харьцангуй өндөр байна. ялангуяа, 
хувийн сектор буюу бизнесийн зээлийн чанаргүй зээл 
18.4 хувьтай байгаа нь бусад салбартай харьцуулахад 
харьцангуй өндөр үзүүлэлт. энэ утгаараа тус салбарт 
нэмж зээл гарах, зээл эрчимжих нөхцөл байдал 
хязгаарлагдмал байна. санхүүгийн тогтвортой байдлын 
зөвлөлөөс чанаргүй зээлийг бууруулах стратеги 
гаргасан. стратегийн хүрээнд зохих хуулиудад өөрчлөлт 
оруулах хуулийн төслүүд ажлын хэсгийн төвшинд 
бэлэн болгоод явж байна. Чанаргүй зээлийг бууруулах 
стратеги амжилттай хэрэгжсэнээр энэ салбарын зээлийн 
өсөлт сэргэх боломжтой болно. 

Банк бус санхүүгийн байгууллагын зээлийн 
хэмжээ өссөн нь хэрэглээний зээлийн хязгаарлалт 
тогтоосонтой холбоотой гэсэн шүүмжлэл байна. 
Банк бус санхүүгийн байгууллагын зах зээл нь 
өөрөө жижиг, гэтэл зээл шилжих талбар мөн үү? 
статистик тоо, мэдээллийг өгөх боломжтой юу? 

ерөнхий эдийн засагч Д.гАн-очИр: 

Хэрэглээний зээл дээр авч байгаа арга хэмжээ нь 
нийт эдийн засагт гэнэтийн сөрөг шок орж ирэхэд иргэд, 
аж ахуйн нэгж дээр ялангуяа иргэдийн хувьд ажилгүй 
болох, ханшийн өөрчлөлтөөс шалтгаалж худалдан 
авч байгаа бараа бүтээгдэхүүний үнэ өсөх зэрэгт 
зээлийнхээ сар бүрийн төлбөрийг тодорхой хугацааны 
дараа баталгаатай төлж чадахаа болих эрсдэл үүсэж 
болзошгүй. энэ тохиолдолд тухайн өрх санхүүгийн 
хүнд байдалд орохоос гадна тухайн өрхөд зээл өгсөн 
санхүүгийн байгууллага эрсдэлтэй нүүр тулж энэ нь 
эдийн засагт санхүүгийн зуучлал хэвийн үргэлжлэх 
орон зай алдагдах эрсдэлтэй гэдэг агуулгаар энэ арга 
хэмжээг авч байгаа. бодит байдал дээр банкнаас авдаг 
хэрэглээний зээлийн дүн нь багасаад ирэхээр банкнаас 
нь өөр төрлийн зээлээр авдаг болсон. Жишээ нь, 
малчдын, картын зээл маш хурдацтай өссөн. мал гэдэг 
өөрөө барьцаа хөрөнгө болдог. барьцаа нь хангагдаад 
зээл авах орон зай үүсэхэд малчдаар дамжуулж 
хамаатан садан хэрэглээний зээл авах байдал бий болж 
малчдын зээл гэсэн хэлбэрт шилжиж байна. нөгөө 
нэг хэсэг нь банкин дотроо биш банк бус санхүүгийн 
байгууллагаас зээл авах хандлага руу явж байна. бид  
банкны салбарт эрсдэл учирч болзошгүй байна гэж 
үзээд эрсдэлийг бууруулах зорилгоор арга хэмжээ авсан 
боловч тэр эрсдэл нь банк бус санхүүгийн байгууллага 
руу шилжиж байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй болж 
байна. Үүн дээр хяналт шалгалт хийдэг эрсдэлийг нь 
бууруулахад зохицуулалт хийдэг байгууллага болох 
санхүүгийн зохицуулах хороотой удирдлагуудын 
түвшинд яриад явж байна.  эрсдэл маань банкнаасаа 
гараад банк бус санхүүгийн байгууллагад очлоо гээд 
монголбанк тайвшрахгүй. энэ бол санхүүгийн нэг 
систем. Том зургаараа санхүүгийн систем дотроо эрсдэл 
байсаар байна. энэ эрсдэлээс зайлсхийхийн тулд ижил 
арга хэмжээг зөв зохистой хэлбэрээр цаг хугацааны 
хувьд уялдаатай авч хэрэгжүүлье гэдэг ойлголцол дээр 
явж байгаа. энэ бүхэн үр дүнд хүрнэ. Холбогдох арга 
хэмжээг авах болно. 

эдийн засгийн шинжилгээ, бодлогын хэлтсийн 
захирал Б.түМэнЦэнгэл: 

макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлснээр ямар үр 
дүн гарсан бэ гэхээр хэрэглээний зээлийн өсөлт 2017 
оны гуравдугаар улирлаас эхлэн 30-50 хувийн хурдтай 
өсч байлаа. энэ өсөлт тогтворжсон нь сайн үзүүлэлт. 
бизнесийн зээлийн хувьд анх макро зохистой бодлогын 
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шийдвэрийг 2018 оны хоёрдугаар улиралд гаргасан. 
Үүнээс хойш долоон улирал дараалан бизнесийн 
зээлийн өсөлт хоёр оронтой тоогоор илэрхийлэгдэж 
байна. энэ нь эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх, 
ажлын байр бий болгох хөрөнгө оруулалтыг дэмжих 
сайн үр дүн. 10 сарын байдлаар зээлийн өсөлт 10.6 
хувьтай байна. Үүний 82 нэгж хувийг бизнесийн зээл 
бүрдүүлсэн бол үлдсэн 18 хувийг хэрэглээний зээл 
бүрдүүлжээ. Хоорондын харьцаа нь нэлээд эрүүл 
болсон гэж харж байна. Жишээ нь 2017 онд зээлийн 
өсөлт 11 хувь байсны 10 нэгж хувь нь хэрэглээний зээл 
байсан эрүүл бус бүтэц засагдсан байна гэсэн үг. банк 
бус санхүүгийн байгууллага банкны секторын зээлийг 
шингээх боломжтой юу гэвэл үгүй. яагаад гэвэл банк 
бус санхүүгийн байгууллагын салбар нь нэг их наяд 
төгрөгийн зээлийн багцтай. гэтэл банкны салбар 18 
их наяд төгрөгөөр хэмжигдэх зээлийн багцтай. Зөвхөн 
нэг сард гэхэд хоёр их наяд төгрөгийн зээлийг эдийн 
засагт нийлүүлдэг. энэ бүх зээлийг банк бус санхүүгийн 
байгууллага шингээх багтаамжгүй. банкин дээр байгаа 
эрсдэлтэй хэсэг нь банк бус руу шилжээд байгааг 
монголбанк дахин дахин анхааруулж ажиллаж байна. 

зариг.мн 2020 онд шинээр арилжааны банк 
үйл ажиллагаа явуулж эхэлнэ гэсэн мэдээлэл 
байна. энэ мэдээлэл үнэн үү? 

монголбанкнаас албан ёсоор зөвшөөрөл өгсөн 
шийдвэрийг гаргаагүй. монголбанкинд аливаа аж 
ахуйн нэгж, иргэд банк байгуулах болзол шаардлагаа 
хангасны үндсэн дээр зөвшөөрөл хүссэн өргөдлөө 
өгдөг. Үүний дагуу монголбанкны хяналт шалгалтын 
зөвлөл, захирлуудын зөвлөл энэ асуудлыг журмаараа 
хэлэлцэх ёстой. эцсийн шийдвэр өнөөдрийн үйлчилж 
байгаа хууль тогтоомжоор монголбанкны Ерөнхийлөгч 
өөрийн бүрэн эрхийн хүрээний түвшинд шийддэг. 

Алтны хууль бус наймаатай хууль хяналтын 
байгууллага тэмцэж чадахгүй байна гэдэг. гэтэл 
хууль хяналтын байгууллагын дарга нар нь 
хувьдаа хоёр, гурван уурхайтай, жилдээ бага 
хэмжээний алтыг Монголбанкинд тушаадаг гэсэн. 
Монголбанкнаас хяналт шалгалтын чиглэлээр 
ямар ажил хийж байна вэ. Алт тушаалт ямар 
байгаа вэ? 

нусззг-ын захирал А.энХжИн:

монголбанкнаас алт худалдан авсан алтны хэмжээ 
өнөөдрийн байдлаар 14 тонн байна. энэ нь өнгөрсөн 

оны мөн үетэй харьцуулахад 23 орчим хувиар буурсан 
үзүүлэлт. Өнгөрсөн оны мөн үед 18.2 тонн алт авч байсан 
бол энэ тоо 4.2 тонноор буурсан байна. Үүнд амнаТ-
ийн хэмжээ өөрчлөгдсөн нь нөлөөлж байгаа. нөгөө 
талаас монгол Улсын хувьд алтны шороон ордны нөөц 
буурч байгаа нь олборлолтын нөхцөл алт олборлогч аж 
ахуйн нэгжүүдийн хувьд хүндэрч байна. мөн байгаль 
орчны нөхөн сэргээлттэй холбоотой Засгийн газраас авч 
хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд нь хууль зөрчиж үйл 
ажиллагаа явуулж байсан газруудад нөлөөлсөн байх. 
Хууль бус алтны худалдаатай монголбанк тодорхой 
мэдээллийг цагдаагийн байгууллагатай хуваалцдаг. 
ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг хууль 
заасан хэмжээгээр аваад явж байгаа. энэ талаар үндсэн 
хуулийн цэцээс тодруулга авсан.

Ийгл тв: Капитал банкинд ипотекийн зээл 
төлж байсан иргэдийн зээлийг улаанбаатар 
хотын банкинд шилжүүлсэн. зээлийг төлөх явцад 
шинэ гэрээ байгуулахгүйгээр тодорхой данс өгч 
төлбөрөө шилжүүл гэж хэлсэн байна. зарим иргэд 
гэрээ хэлцэл хийхгүй бол төлбөрийг шилжүүлэхгүй 
гэж мэдэгдээд төлбөрөө төлөхгүй явсаар байгаад 
өнөөдөр чанаргүй зээлдэгчийн жагсаалтад орсон 
байна. энэ тал дээр тодорхой тайлбар мэдээлэл 
өгнө үү? 

нусззг-ын захирал А.энХжИн: 

капитал банкин дахь ипотекийн зээл авсан иргэдийн 
зээлийг Улаанбаатар хотын банкинд шилжүүлсэн. 
Зээлийн төлбөртэй холбоотой асуудал үүссэн талаар 
тодруулж болно. нэгэнт зээл авсан бол зээлийг нь 
монголын ипотекийн корпорацид худалддаг. иргэдийн 
хувьд үйлчилгээ үзүүлэгч банк солигдсон тохиолдолд 
дахин гэрээ байгуулах шаардлагагүй. Улаанбаатар 
хотын банкиндаа зээлээ хэвийн төлөөд явах ёстой. 
энэ мэдээллийг эргүүлж тодруулаад олон нийтэд 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх чиглэлээр ажиллана. 
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Зураг 1.1. Мөнгөний нийлүүлэлтийн жилийн өсөлтийн бүтэц Зураг 1.2 Мөнгөний нийлүүлэлтийн байршуулалт

- М2 мөнгөний жилийн өсөлт 11.7%-д хүрч 20.5 их наяд төгрөгт хүрэв.

М2 мөнгөний жилийн өсөлтийн 6.4 нэгж хувийг төгрөгийн хадгаламж, 4.1 нэгж хувийг төгрөгийн харилцах, 2.4 нэгж хувийг гадаад валютын

хадгаламж, -1.2 нэгж хувийг гадаад валютын харилцах бүрдүүлсэн байна.

- М2 мөнгөний нийлүүлэлтийг байршуулалт талаас нь авч үзвэл Төв банк болон хадгаламжийн байгууллагуудын дотоод цэвэр актив (ДЦА)-ын

дүн 17.7 их наяд төгрөг, гадаад цэвэр актив (ГЦА)-ын дүн 2.7 их наяд төгрөгтэй тус тус тэнцэж байна.

1. Мөнгөний үзүүлэлт
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Зураг 2.1. Зээлийн үлдэгдлийн жилийн өсөлт, сектороор Зураг 2.2. Зээл, зээлийн чанар 

▪ Банкуудын зээлийн үлдэгдэл өмнөх оны мөн үеэс 10.6%-иар өсч 18.0 их наяд төгрөгт хүрэв.

▪ Нийт зээл 18.0 их наяд төгрөг ( төгрөгийн зээл 15.8 их наяд, гадаад валютын зээл 2.2 их наяд төгрөг)

▪ Зээлийн үлдэгдэл өмнөх сараас 0.2%-иар

▪ Хэвийн зээл өмнөх сараас 0.8%-иар тус тус өссөн.

▪ Хугацаа хэтэрсэн зээлийн нийт зээл эзлэх хувь өмнөх сараас 0.22%-иар

▪ Чанаргүй зээлийн зээлд эзлэх хувь өмнөх сараас 0.27%-иар тус тус буурсан байна.

2. Зээл
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Зураг 3.2. Нийт шинээр олгосон зээл, хүүЗураг 3.1. Нийт шинээр татсан хадгаламж, хүү

▪ Иргэдээс татсан ₮-ийн хадгаламжийн ЖДХ 11.6%, хувийн байгууллагаас татсан ₮-ийн хадгаламжийн ЖДХ 11.0% байна.

▪ Иргэдэд шинээр олгосон ₮-ийн зээлийн ЖДХ 17.1%, хувийн байгууллагад олгосон ₮-ийн зээлийн ЖДХ 16.5% байна.

3. Хүү
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Зураг 5.1. Инфляцийн хүлээлт Зураг 5.2. Инфляцийн хүлээлтийн тархалт

▪ Олон улсын туршлагад тулгуурлан иргэд, ААН болон шинжээчдийн
инфляцийн хүлээлтийг улирал бүр тооцдог. 2019 оны IV улиралд
явуулсан судалгаагаар иргэд инфляцийг 2020 оны IV улиралд 10.2%,
ААН-үүд 7.5%, шинжээчид 8.7%-тай байхаар хүлээж байна.

▪ Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 45%, бизнес эрхлэгчдийн
45% нь 2020 оны IV улиралд инфляцийн түвшинг зорилтот
түвшин болох 8%-аас бага байна гэж үзсэн.

Эх сурвалж:  Инфляцийн хүлээлтийн түүвэр судалгаа 2019 оны 11 сар, Монголбанк

ИНФЛЯЦИЙН ХҮЛЭЭЛТИЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГАА
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Зураг 5.3. Иргэдийн эдийн засгийн төлөвийн хүлээлт Зураг 5.4. Өрхийн санхүүгийн талаарх хүлээлт

Эх сурвалж:  Инфляцийн хүлээлтийн түүвэр судалгаа 2019 оны 11 сар, Монголбанк

▪ 2019 оны IV улиралд явуулсан түүвэр судалгааны дүнгээр
эдийн засгийн чиглэлийн индекс өмнөх улирлын судалгааны
дүнгээс буурч “эдийн засгийн өсөлт саарна” гэсэн мужид
гарлаа.

▪ Иргэдийн дийлэнх нь ирэх 12 сарын хугацаанд эдийн засгийн
өсөлт бага зэрэг саарна гэсэн хүлээлттэй байна.

▪ Иргэдийн дийлэнх нь ирэх нэг жилийн хугацаанд өрхийн
санхүүгийн байдал сайжирна гэсэн эерэг хүлээлттэй
байгаа бөгөөд өмнөх улиралтай харьцуулахад бага зэрэг
буурсан байна.
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сайжирна

муудна

$ 907.2 сая

Урсгал ба хөрөнгийн дансны тэнцэл

Барааны дансны ашгийн өсөлт

$ 1,322.2 сая

Санхүүгийн дансны тэнцэл

Алдагдалтай Ашигтай

ШХО-ын дансны орлогын  өсөлт

$ 264.3 сая

Нийт төлбөрийн тэнцэл

Алдагдалтай

ГВУН $3,985.6 сая

Бараа

Урсгал ба хөрөнгийн данс

Ашигтай

$ 1,142.1 сая

Үйлчилгээ

Алдагдалтай 

$ 1,113.1 сая $ 1,143.9 сая

Алдагдалтай 

Анхдагч орлого 

$ 195.4 сая

Ашигтай 

Хоёрдогч орлого 

$ 1,355.4 сая

Ашигтай

Шууд ХО

Санхүүгийн дансны гүйцэтгэл 

$ 399.4 сая

Ашигтай

Багц ХО Санхүүгийн ҮХ

$ 0.6 сая

Алдагдалтай

Бусад ХО

$ 432.0 сая

Алдагдалтай

4.1. Төлбөрийн тэнцлийн статистик, 2019 оны эхний 9 сар

$ 4,485.1 сая

$  5,598.3сая



Зураг 5.5. Валютын ханшийн талаарх хүлээлт Зураг 5.6. Зээлийн хүүний талаарх хүлээлт

▪ Валютын ханшийн хүлээлтийн чиглэлийн индексээс харахад
2017 оны I улирлаас эхлэн иргэд, ААН-ийн хувьд төгрөгийн
ханш чангарна гэсэн хүлээлт нэмэгдсэн,

▪ 2019 оны IV улиралд явуулсан судалгаагаар иргэд болон ААН-
ийн дунд төгрөгийн ханш чангарна гэсэн хүлээлт хэвээр
хадгалагдлаа.

▪ Иргэд ирэх 12 сарын хугацаанд зээлийн хүү харьцангуй
тогтвортой байна гэсэн хүлээлттэй байгаа бол ААН-
үүдийн хувьд зээлийн хүүг өснө гэж хүлээж байна.

▪ Чиглэлийн индекс “зээлийн хүү өснө” гэсэн мужид
хэвээр хадгалагдлаа.

Эх сурвалж:  Инфляцийн хүлээлтийн түүвэр судалгаа 2019 оны 11 сар, Монголбанк
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Зураг 5.7. Эдийн засгийн төлөвийн таамаглал Зураг 5.8. М2 мөнгөний өсөлтийн таамаглал 

Зураг 6.9. Зээлийн төлөвийн таамаглал Зураг 6.10. Зээлийн хүүний таамаглал 

Эх сурвалж:  Банкуудын макро эдийн засгийн талаарх төсөөлөл 2019 оны 11 сар, Монголбанк

БАНКУУДЫН МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТАЛААРХ ТӨСӨӨЛӨЛ
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Эх сурвалж:  Банкны зээлийн төлөвийн түүвэр судалгаа 2019 оны 11 сар, Монголбанк

БАНКУУДЫН ЗЭЭЛИЙН ТӨЛӨВИЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГАА

Зээлийн шалгуур (Credit standards): Зээлдэгчийг зээлийн шаардлага хангах эсэхийг тодорхойлдог
банкны дотоод журам, аргачлал, процедур. Тухайлбал, зээлдэгчийн өр-орлогын харьцааг тооцож,
тодорхой хязгаар заах.
Зээлийн нөхцөл (Credit terms and conditions): Зээлдүүлэгч болон зээлдэгчийн харилцан тохиролцсон
зээлийн дүн, хугацаа, хүү болон бусад нөхцөлийг ойлгоно (Нэр томъёоны тайлбар толиос).

Банкууд зээлийн шалгууртаа
төдийлөн өөрчлөлт оруулаагүй
байна.

Зээлийн шалгуурыг бага зэрэг
чангаруулсан бөгөөд үүнд
зээлдэгчийн төлбөрийн
чадварын тааруу байдал
голлон нөлөөлсөн.
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Банкууд зээлийн нөхцөлд
өөрчлөлт оруулаагүй байна.

Дунд банкнаас бусад 
банкуудын зээлийн эрэлт 
төдийлөн өөрчлөгдөөгүй 
байна.

Банкууд зээлийн нөхцөлд
өөрчлөлт оруулаагүй байна

Банкуудын зээлийн эрэлт
төдийлөн өөрчлөгдөөгүй
байна.

Банкууд ААН-д олгох
зээлийн шалгуураа өөрчлөх
төлөвгүй байна.

Зээлийн шалгуураа
өөрчлөх төлөвгүй байна.

ААН-ийн Иргэдийн

Зээлийн нөхцөлд өөрчлөлт 
оруулахааргүй байна.

Зээлийн эрэлт
өөрчлөгдөхгүй гэсэн
хүлээлттэй байна.

Зээлийн нөхцөлд
өөрчлөлт оруулахааргүй 
байна.

Зээлийн эрэлт
өөрчлөгдөхгүй гэсэн
хүлээлттэй байна.



монголбанкны 
эрдэнэсийн сангаас

А.И.Филатовагийн
гоёлын зүүлт

Бугуйвч: 51.8 гр, урт: 19.9 х 4.1 см
зүүлт: 42.1 гр, урт: 43.8 см

ээМэг: 12.6 гр, урт: 12.6 х 2.2 см
Бөгж: 3.3 гр

энгэрИйн зүүлт: 20 гр, 4.6 х 4 см

Хүзүү, энгэрийн зүүлт болон бугуйвч, ээмэг, бөгж.

сараана цэцгийн хэлбэрийг дуурайлган урлаж, дэлбээг сөөлжүүлсэн таван үе 
жижиг дэлбээтэй. дэлбээг ногоолин чулуугаар товойлгон урлаж, түүний голд 
жижиг, улаан хүрэн чулуу болон бөөрөнхий сувдыг хагас дугуй алтан хоногт 
шигтгэж, суурийг эрчилсэн мөнгөөр хүрээлжээ. 

суурь цэцгийн дэлбээний хүрээн дотор угалзарсан байдлаар хагас ороомог 
маягийн хээ гарган чимэглэсэн. сувдан чимэглэлийн доорх жижиг зургаан 
дэлбээг эрдэнийн чулуугаар хийсэн энгэрийн зүүлтэнд нэг, бугуйвчийн голд 
нэг, хүзүүний зүүлтийн голд нэг буюу нийт гурван ширхэг үйлджээ. 

бугуйвчинд зургаа, ээмгэнд хоёр, хүзүүний зүүл тэнд хоёр нийт арван ширхэг 
сараана цэцгийг дуурайлган хийсэн чимэглэл байх бөгөөд тэдгээр нь хэлбэр 
хийцийн хувьд ижил юм.



21“Монголбанкны мэдээлэл”-2019 оны 12 дугаар сар

огноо: 2019/12/05

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2020 онд баримтлах үндсэн чиглэлийг УиХ хэлэлцэн баталлаа. Төв банкны 
бодлого ирэх жил эдийн засгийн болон банк, санхүүгийн тогтолцооны тогтвортой байдлыг бэхжүүлж, санхүүгийн 
зах зээлийн хөгжлийг дэмжихэд чиглэнэ.

дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн төлөв саарч, гадаад орчинд тодорхой бус байдал нэмэгдсэн үед макро 
эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хадгалах нь чухал зорилт болж байна. монголбанк төсвийн бодлого болон 
санхүүгийн зуучлалын бизнесийн идэвхжилд үзүүлэх цэвэр нөлөөг харгалзан үнийн тогтвортой байдлыг хангах, 
түүнд нийцтэй эдийн засгийн өсөлтийн тогтвортой байдалд дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн мөнгөний бодлого, 
санхүүгийн зохицуулалтыг хэрэгжүүлнэ.

2019 онд инфляци Төв банкны зорилтот түвшний орчимд хадгалагдаж, эдийн засагт үнийн тогтвортой байдал 
хадгалагдаж байна. монголбанк мөнгөний бодлогыг зах зээлийн зарчимд тулгуурлан хэрэгжүүлж хэрэглээний 
үнийн индексээр хэмжигдэх инфляцийг 2020 онд жилийн 8 хувь, дунд хугацаанд 6 хувь орчимд тогтворжуулахыг 
зорино. монгол Улс эдийн засгийн харьцангуй өндөр өсөлтийн төлөвт шилжсэнийг үнийн түвшний өөрчлөлт 
илэрхийлж байна. Цаашид инфляцийн дарамтгүй эдийн засгийн өсөлтийг тогтвортой хадгалах, инфляцийг алгуур 
буулгах нь мөнгөний бодлогын зорилт байх болно.

Төв банк макро зохистой бодлогыг мөнгөний бодлоготой хослуулан хэрэгжүүлэх замаар санхүүгийн салбарт 
эрсдэл хуримтлахаас сэргийлэх, олон нийттэй харилцах харилцааг өргөжүүлж  бодлогын үр нөлөөг дээшлүүлэхийг 
зорьж, олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөрийг манлайлан хэрэгжүүлнэ. 

банкны салбар санхүүгийн зуучлалын үүргээ хэвийн үргэлжлүүлж, эдийн засагт бий болсон сэргэлтэд чухал 
хувь нэмэр оруулж байна. Төв банкны хуулиар заасан зорилтын хүрээнд монголбанк санхүүгийн тогтвортой 
байдлыг хангахад чиглэн банкны тогтолцооны эрсдэл даах чадварыг дээшлүүлэх, хувь эзэмшлийн төвлөрлийг 
бууруулах, зохистой засаглалын зарчим, олон нийтийн оролцоо, хяналтыг бий болгох эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх 
арга хэмжээг авч, хяналт шалгалтын стандартыг үргэлжлүүлэн сайжруулах хууль эрх зүйн реформыг хийнэ.

Төв банкны тухай хуулиар заасан үндсэн зорилтуудыг хангахад чиглэсэн ажлуудын зэрэгцээ 2020 онд монголбанк 
бие дааж болон төрийн эрх бүхий байгууллагуудтай хамтран олон улсын санхүүгийн байгууллагуудтай хамтын 
ажиллагааг үргэлжлүүлэх, мөнгө угаах - терроризмтой тэмцэх тогтолцоогоо сайжруулах, гадаад өрийн тогтвортой 
байдлыг хангах, монгол улсын валютын нөөцийн хүрэлцээт байдлыг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн зах зээлийн дэд 
бүтцийг хөгжүүлэх, санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, финтекийн зохицуулалтыг боловсронгуй 
болгох зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж байна.

төрөөс МөнгөнИй БоДлогын тАлААр 2020 онД 
БАрИМтлАХ үнДсэн чИглэл эДИйн зАсгИйн  

тогтвортой БАйДлыг БэХжүүлнэ
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бХВаЦТ-ыг 2017/4/10-нд нэвтрүүлсэнээс хойш 2019/12/25-ны хооронд 1,840.2 сая ам.долларын болон 113.4 сая 
юанийн нийт 1341 удаагийн арилжаа бХВаЦТ-т хийгдээд байна.

вАлют АрИлжААны ЦАХИМ  
тАлБАрын АрИлжААны тойМ

монголбанкны мэдээлэл

ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд 2019 
оны эхний 11 сарын байдлаар нийт 380 тэрбум 
төгрөгийн санхүүжилтийг 5,287 иргэнд олгоод 
байна. Үүнээс монголбанкны эх үүсвэрээс 175.2 
тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 2,513 иргэнд, 
Засгийн газрын эх үүсвэрээс 100 тэрбум төгрөгийн 
санхүүжилтийг 1,616 иргэнд, банкуудын өөрийн 
эх үүсвэрээс 105 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 
1,158 иргэнд олголоо.

ВАЛЮТ АРИЛЖААНЫ ЦАХИМ ТАЛБАРЫН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ 

БХВАЦТ-ыг 2017/4/10-нд нэвтрүүлсэнээс хойш 2019/12/25-ны хооронд 1,840.2 сая 
ам.долларын болон 113.4 сая юанийн нийт 1341 удаагийн арилжаа БХВАЦТ-т хийгдээд 
байна. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,287 ИргэнД ИпотеКИйн 
зээл олгооД БАйнА
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монголбанк 2019 оны 
эхнээс 12 сарын 25-ны өдрийг 

дуустал хугацаанд 15.1 тонн 
үнэт металл худалдан авсан 
нь өмнөх оны мөн үед 21.2 
тонн үнэт металл худалдан 

авснаас 6.1 тонноор бага буюу 
29%-иар буурсан үзүүлэлттэй 

байна.

монголбанк 2019 оны 12 
дугаар сарын 1-ний өдрөөс 12 

дугаар сарын 25-ны хугацаанд 
698 кг үнэт металл худалдсан 

авсан ба үүнээс дархан-Уул 
аймаг дахь монголбанкны 
хэлтэс 29.1 кг үнэт металл, 

баянхонгор аймаг дахь 
монголбанкны салбар 2.5 кг 

үнэт металлыг худалдаж авсан 
нь өмнөх оны мөн үед 2.2 

тонн үнэт металл худалдан авч 
байснаас 1.5 тонноор буурсан 

үзүүлэлттэй байна.

2019 оны 12 дугаар сарын 
1-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 
25-ны хугацаанд 1 грамм алт 

худалдан авах монголбанкны 
дундаж үнэ 128,731.14 төгрөг 

байлаа. 

МонголБАнК 
15.1 тонн 

үнэт МетАлл 
ХуДАлДАн 

АвлАА

график 1. 2018-2019 онд Монголбанкны худалдан авсан алтны сарын мэдээ (кг)

монголбанкны мэдээлэл

график 2. 1990-2019 онд Монголбанкны худалдан авсан алтны хэмжээ (тонн)

график 3. 2019 оны 11 дүгээр сард Монголбанкны алт худалдан авсан үнэ (төгрөг)

Монголбанк 2019 оны эхнээс 12 сарын 25-ны өдрийг дуустал хугацаанд 15.1 тонн үнэт металл 
худалдан авсан нь өмнөх оны мөн үед 21.2 тонн үнэт металл худалдан авснаас 6.1 тонноор бага 
буюу 29%-иар буурсан үзүүлэлттэй байна. 
 
Монголбанк 2019 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 25-ны хугацаанд 698 кг 
үнэт металл худалдсан авсан ба үүнээс Дархан-Уул аймаг дахь Монголбанкны хэлтэс 29.1 кг 
үнэт металл, Баянхонгор аймаг дахь Монголбанкны салбар 2.5 кг үнэт металлыг худалдаж авсан 
нь өмнөх оны мөн үед 2.2 тонн үнэт металл худалдан авч байснаас 1.5 тонноор буурсан 
үзүүлэлттэй байна. 
 
2019 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 25-ны хугацаанд 1 грамм алт худалдан 
авах Монголбанкны дундаж үнэ 128,731.14 төгрөг байлаа.  
 
 

 
График 1. 2018-2019 онд Монголбанкны худалдан авсан алтны сарын мэдээ (кг) 
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График 2. 1990-2019 онд Монголбанкны худалдан авсан алтны хэмжээ (тонн) 
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Хүн төрөлхтөн өдгөө цахим эрин зууныг бий болгож, 
цаг хугацааг хэмнэсэн ухаалаг хэрэглээнд хэдий нь 
дасал болжээ. Цаасан мөнгийг хүртэл цахим орлож, 
олон улсад банкууд үүн тийш технологийн аль сайн 
гэсэн шийдлийг нэвтрүүлцгээж байна. манай улсын 
хувьд энэ тал дээр дэлхийн хөгжилтэй эн зэрэгцсэн 
төлбөр тооцооны дэвшлийг ашиглаж, үйлчилгээний 
хүртээмж, гүйлгээ хийх хурд, найдвартай, аюулгүй 
байдлыг нь улам сайжруулсаар байна. 

Тухайлбал, банк хоорондын төлбөр тооцоонд бодит 
цагийн горимыг нэвтрүүлсэн дэлхийн цөөхөн орны 
нэг нь манай улс юм. иргэд, байгууллага гурван сая 
төгрөгөөс дээш дүнтэй гүйлгээг дамжуулахад ажлын 
өдөрт 1-60 хүртэлх минут зарцуулж байгаа бол гурван 
саяас доош дүнтэй гүйлгээг дамжуулахад нэгээс гурван 
секунд зарцуулж байна. олон улсын жишгээр энэ нь 
нэн шинэ дэвшилтэт үйлчилгээ гэдгийг хэлэхэд таатай 
байна. мэдээж хэрэг, өсөн нэмэгдэх хэрэгцээ шаардлага 
үүгээр хязгаардлагдахгүй. монгол Улсын эдийн засгийн 
тэлэлт, санхүүгийн салбарын хөгжилтэй холбоотойгоор 
төлбөрийн системээр дамжин хийгдэж буй гүйлгээний 
тоо жилээс жилд нэмэгдсээр байна1. Тиймээс 
монголбанк бэлэн бус төлбөрт шилжих шилжилтийг 
эрчимжүүлэх, шинэ дэвшилтэд төлбөрийн хэрэгслийн 
хэрэглээг нэмэгдүүлэх, харилцан зохицолдоог хангах, 
цахим худалдааг дэмжих, санхүүгийн үйлчилгээний 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Үндэсний 
төлбөрийн системийн тухай хуулийг хоёр шахам 
жилийн өмнөөс хэрэгжүүлж байна. Уг хуульд цахим 
мөнгөтэй холбоотой харилцааг анх удаа зохицуулахаар 
тусгасан. Харин хуулийг дагалдуулан гаргасан төлбөр 
тооцооны асуудлуудыг зохицуулах олон зохицуулалт 
байгаагийн нэг нь Цахим мөнгөний журам юм. 
монголбанк ерөнхий зохицуулагч байгууллагын хувьд 
цаашид өөр өөр нэршил бүхий цахим мөнгө зах 
зээлд гарч ирэх тохиолдолд цахим мөнгө хоорондын 
нийцэл, харилцан хөрвөх боломж, нэгдмэл байдлыг 
хангуулах бодлого баримтлана. иймээс Цахим 
мөнгөний тухай журамд нэгдмэл байдлыг хангахад 
чиглэгдсэн үндсэн зохицуулалт болох цахим мөнгө 
нь төгрөгтэй 1:1 байдлаар хөрвөх, цахим мөнгийг 
хадгаламж, зээл хэлбэрээр байршуулахгүй байх, олон 
улсын нийтээр хүлээн зөршөөрч дагаж мөрддөг жишиг 
стандартыг мөрдөх гэх мэт зохицуулалтыг тусгасан. 
мөн хуулиар төлбөр тооцооны системд оролцогч 
талуудыг тодорхойлох, цахим төлбөрийн хэрэгслүүдийн 
тодорхойлолт, банк болон банк бус оролцогчдын эрх 
үүрэг, төлбөрийн хэрэгслүүдийн тодорхойлолт, үнэт 
цаасны төлбөр тооцооны зохицуулалтууд, финтек 
компаниудын оролцоо зэрэг олон чухал зохицуулалтыг 
монгол Улс анх удаа хуульчлан тодорхойлж өгсөн. 
монголбанк нь 2019 оноос үндэсний ₮ картын 

Монгол Улсын 
төлбөрийн систеМийн 
чиг хандлага
Төлбөр тооцооны газрын Хяналт  
зохицуулалтын хэлтсийн хянан шалгагч  
Б.оюунДАрь
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технологийг шинэчилж, EMV/NFC буюу чип болон 
зайнаас унших боломж нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. 
Үндэсний төлбөрийн ₮ картыг шинэчилж, нууцлал 
аюулгүй байдлыг сайжруулснаар, цахим мөнгө болон 
цахим хэтэвч ашигласан төлбөр тооцоо хөгжиж, 
иргэдийн дунд эдгээр төлбөрийн хэрэгслийн хэрэглээ 
нэмэгдэнэ гэж тооцож байгаа юм. Цахим мөнгө, цахим 
хэтэвчний хэрэглээний цаашдын өсөлт нь үндэсний 
₮ картын технологийг шинэчлэх, нууцлал аюулгүй 
байдлыг сайжруулах, нэгдсэн EMV/NFC стандартад 
шилжих ажилтай салшгүй холбоотой.

Цахим төлбөр тооцооны хөгжлийг дагаад, финтек 
компаниуд болон банкууд тус бүртээ өөр стандарттай, 
тусгай апп, өөр өөр QR код ашиглах хандлага гарч 
байна. монголбанк үндсэн зохицуулагчийн хувьд 
үндэсний жишиг стандарт тогтоон гаргах үүрэгтэй. 
энэ чиг үүргийн хүрээнд QR код уншуулах, гар утас, 
цахим хэтэвч болон зайнаас унших төхөөрөмж ашиглан 
төлбөр тооцоо хийхэд баримтлах нэгдсэн стандартыг 
“MasterCard интернейшнл” компанийн нэвтрүүлсэн, 
олон улсад өргөн ашигладаг, EMVCo байгууллагын 
шаардлагад нийцсэн жишиг стандартад үндэслэн 
хөгжүүлнэ. Улмаар банкууд болон финтек компаниудын 
шинэ дэвшилтэд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ харилцан 
бие биеэ дэмждэг зохицуулалтыг бий болгоно. Үүний 
тулд QR код ашигласан болон төлбөр тооцооны шинэ 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нэвтрүүлж буй, нэвтрүүлэхээр 
ажиллаж байгаа банк болон бусад байгууллага, 
компанитай хамтран ажиллана. нэгдсэн стандарт бий 
болгоход эдгээр байгууллагын санал, хүсэлтийг тусгаж 
ажиллана. ингэснээр, төлбөр тооцооны системийн 
оролцогчид цаашдаа үндэсний стандартад нийцсэн 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд санал болгох боломж 
бүрдэнэ. 

монголбанкнаас банкууд, төлбөрийн системийн 
оролцогчдод тавьж буй гол шаардлагуудын нэг нь  
мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, хэрэглэгчийн 
эрхийг хамгаалах явдал юм. Үндэсний төлбөрийн 
системийн тухай хууль болон түүнийг дагалдаж 
гарсан журмууд, төлбөрийн системийн оролцогчийн 
зөвшөөрлийн асуудалд мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
хангах, хэрэглэгчийн мэдээллийг найдвартай хамгаалах 
гэсэн гол шаардлага тавьдаг. мөн монголбанк 
нь өөрийн банк хоорондын төлбөрийн системүүд 
болох RTGS, ACH+ болон картын төлбөр тооцоо 

дамжуулах системүүдийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
сайжруулахын тулд техникийн шинэчлэл хийж байна. 
Тухайлбал, азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 
хэрэгжүүлж байгаа “Төлбөрийн системийн шинэчлэл” 
төслийн хүрээнд мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
хангах нэмэлт системүүд болох цахим гарын үсгийн 
систем (PKI – Public Key Infrastructure), төлбөрийн 
картын гүйлгээний нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах 
Tokenization service зэрэг системийг монголбанкны 
Үндэсний цахим гүйлгээний төв (ҮЦгТ)-д нэвтрүүлж 
байна. 

монголбанкны ҮЦгТ нь банк хоорондын бага 
дүнтэй гүйлгээг болон картын гүйлгээг 24/7 горимын 
дагуу илгээсэн даруйд нь хүлээн авагчийн дансанд 
нь тусгадаг. асн+ систем нэвтрүүлснээр гүйлгээний 
бодит цагийн горимоо хадгалахаас гадна хүлээн 
авагчийн нэр данс зөрөх алдаанаас үүдэлтэй гүйлгээ 
амжилтгүй болох эрсдэл буурах, харилцагчийн 
хүсэлтээр төлбөрийн нэхэмжлэхэд суурилсан дебит 
гүйлгээг илгээх боломжтой болсноор иргэд үйлчилгээ 
үзүүлэгч байгууллагатайгаа урьдчилан гэрээ байгуулсны 
үндсэн дээр байнгын давтамжтай аливаа хуваарьт 
төлбөр, тухайлбал хэрэглээний төлбөр, гар утасны 
төлбөр, зээлийн эргэн төлөлт зэргийг цаг хугацаанд нь, 
хоцрогдолгүйгээр төлөх нөхцөл бүрдэнэ.            

Томоохон аж ахуйн нэгж байгууллагууд тус системд 
шууд холбогдох боломжтой болох тул заавал банкаар 
дамжуулахгүйгээр байгууллагын төлбөр тооцоогоо 
шуурхай гүйцэтгэх боломжтой болно. мөн ижил 
төрөл болон зориулалт бүхий гүйлгээг багцлан илгээх 
боломжийг бий болгосноор банкууд зардлаа хэмнэх, 
системийн ачааллыг бууруулах, Засгийн газраас иргэдэд 
олгодог хүүхдийн мөнгө, нӨаТ-ын буцаалт болон 
сугалааны хонжворын мөнгө, цалин тэтгэвэр зэрэг 
олголтын гүйлгээнүүд иргэдэд шуурхай дамжуулагдах 
боломжтой болж байна. 

дээр дурдсанчлан асн+ системийн томоохон хэсэг 
болох дансны нэгдсэн санг нэвтрүүлснээр харилцагчид 
утасны дугаар, цахим хаяг зэрэг нэмэлт мэдээлэл 
ашиглан гүйлгээ илгээх, хүлээн авах боломж бүрдэнэ. 
ингэснээр харилцагч өөрт дөт мэдээлэл ашиглан, 
хялбар аргаар гүйлгээ хийх зэрэг давуу талууд бий 
болно.

нийТлэл
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Энэ дугаартаа эдийн засгийн бүтцийг төрөлжүүлэх асуудалд  
эдийн засагчид ямар байр суурь илэрхийлж буйг хүргэж байна. 

Улсын экспортын 90 хувь нь уул уурхайгаас 
хамааралтай байна. гадаад зах зээлийн боломжоо 
харахаар монголын эдийн засгийн бүтэц тийм амархан 
өөрчлөгдөх боломжгүй. бүтцийн өөрчлөлтийг хийхийн 
тулд тодорхой хэмжээний хөрөнгө, цаг хугацааг 
зарах хэрэгтэй болно. ингэхээр хөрөнгө оруулагчдын 
сонирхолыг шинэ салбарууд татахгүй байгаа юм. 
Тэгэхээр ойрын таван жилд уул уурхай давамгайлсан 
хээвэр байх нь тодорхой. гол нь бид уул уурхайгаас 
орж ирж байгаа орлогыг хааш нь чиглүүлэх вэ гэдэг 
л чухал. гаднын судлаачид хэлэхдээ, шинээр хөрөнгө 
оруулалт татахаасаа илүү байгаа хөрөнгө оруулагчидтай 
зөв харьцаж, тааламжтай нөхцөл бүрдүүлвэл, тэд 
бидний хүссэн дараагийн хөрөнгө оруулалтыг хийнэ 
гэдэг. Хоёрдугаарт бид том бүтцийн өөрчлөлт хийхээсээ 
өмнө эдийн засгийн үр ашиг, хүртээмж дээрээ анхаарах 
хэрэгтэй. одоо бид боловсруулалт байхгүй, түүхийгээр 
нь бүтээгдэхүүнээ худалдаалж байгаа. Тиймээс 
боловсруулах хэрэгтэй. ингэвэл энэ нь эдийн засгийн 
дараагийн бүтцийн өөрчлөлтийг бий болгоно. магадгүй 
өнөөдөр сайн харж чадвал, технологийн салбар 
монголын эдийн засгийн бүтцэд манлайлж болно. 
Улсын төсвийн хуваарилалт дээр бид шүүмжлэлтэй 
ханддаг. Тэгэхээр бид технологийн шинэчлэлээр 
төсвийн зардлаа үр ашигтай болгох боломж байна. 
Харамсалтай нь бид үүнийгээ одоо аль ч шатандаа 
сайн ярьж чадахгүй байгаа учраас өнгөрсөн жилийн 

ЕрӨнХий сайдын ЗӨВлӨХ асан н.энХБАЯр

эдийн засгийг  
төрөлжүүлэх

гарц 
юу вэ?

суурин дээр төсвөө өсгөх замаар ажиллаж байна. 
Жишээлбэл, байгаль хамгаалах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
асуудлыг ярихад өнөөдөр 1000 цагдаа байсан бол 1100 
болох ёстой. Өнөөдөр 100 сая төгрөг зарцуулж байсан 
бол маргааш 150 сая төгрөг болох жишээтэй. боловсрол 
дээр ч гэсэн асуудлыг технологид даатгаж болохоор 
байгаа. орон нутгийн сургуулиудад шинжлэх ухааны 
хичээл заахад онлайн сургалтаар хүргэх боломжтой. 
Заавал багшийн хүрэлцээгүй гээд дээд сургуульдаа 
багш бэлтгээд байдаг. гэтэл багш нь орон нутагтаа 
хүрээд тогтвортой ажиллах уу гэдэг нь тодорхойгүй. 
байгаль хамгаалах дээр бас адилхан. Жил бүр боаЖя-
наас байгаль хамгаалагчийн тоо хүрэлцэхгүй байна. 
орон тоо, төсөв нэмж өгөөч гэдэг. гэтэл тэнд заавал 
хүн очоод хараад сууж байх албагүй. ажиглалтын 
камер, алсаас дроноор тандах, сэжигтэй газар нь илүү 
хяналт тавих гэх мэт асуудлыг мэдээллийн технологиор 
шийдэх боломж байна. гэтэл эднийг мэдээллийн 
технологиор илүү хялбар шийдэхгүй зардал тэлсэн арга 
замаар хийгээд байгаа болохоор эдийн засгийн бүтэц 
тэлэхгүй байна. Технологийг ингэж дотоодод ашиглаж 
хөгжлүүлэх хэрэгтэй. энэ нь цаашлаад монголын 
технологи дэлхийд танигдаж, хөрөнгө оруулалт татах, 
оюуны бүтээлээ экспортлох боломжийг нээх юм. 
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байр сУУрь

дэлхийд 200 гаруй улс бий. Үүнээс 50 гаруй улс нь 
өндөр хөгжилтэй. эдний туршлагыг харахад номер нэгт 
экспортоо хөгжүүлсэн байдаг юм билээ. гаднаас орлого 
ол. Тэгээд тэр мөнгөө дотооддоо зарцуул гэдэг. ингээд 
харахаар салбаруудыг ямар дарааллаар хөгжүүлэх вэ 
гэдэгт эрэмбэ тогтоно. манайд уул уурхай хамгийн 
боломжтой салбар. Цөөхөн хүн амтай. Хүн амынх нь 
боловсрол, хүртээмж өндөр биш. Тэгэхээр шууд Тоёота 
үйлдвэрлэж чадахгүй юм чинь зэс нүүрсээ зарахаас 
өөр аргагүй. Харин дараагийн эдийн засагт жин дарах 
салбар нь хөдөө аж ахуй, махны экспорт байж болно. 
Тэгээд дараагийнх нь аялал жуулчлал байна. Өөрөөр 
хэлбэл, дандаа валют олдог салбар нь түрүүлж хөгжих 
ёстой. Валют их олдсон цагт хүссэн салбараа хөгжүүлж 
болно. 

монголбанкны мӨнгӨний бодлогын 
гаЗрын эдийн Засгийн ШинЖилгээ, бодлогын 
ХэлТсийн ЗаХирал Б.түМэнЦэнгэл

Уул уурхайг орлох дараагийн салбар бол 
технологийн хувьсгал байна гэж боддог. яагаад гэвэл 
хэдий боловсролын системийг шүүмжилдэг ч манайх 
улсаараа бичиг үсэг тайлагдалт маш өндөр. Өөрөөр 
хэлбэл, бичиг үсэг тайлагдалт 90-ээс дээш хувьтай 
байна. Үүнээс гадна ямар нэгэн гадаадын хэл үзэх эрх 
нь нээлттэй сайн тал бий. мөн монголчуудын онцлог 
гэж хэлж болохоор нэг зүйл нь тоон шинжлэх ухаан, 
математикдаа массаараа сайн. энэ хоёр онцлогийг 
түшиглэхээр технологийн салбар хөгжих боломж 
байгаа. Технологи хөгжихөөр өргөн уудам нутагтай 
монгол Улсад нэн тохиромжтой болж байгаа юм. 
энэ салбараа дотооддоо сайн хөгжүүлбэл, дараа нь 
гаднын зах зээлд гаргаж болно. яг энэ жишгээр лэндмн 
гараагаа эхэлж байна. Өнөөгийн дотоодын төлвийг 
харвал энэ салбар дараагийн монголын “уул уурхай” 
бололтой. энэ салбараар эдийн засаг нь сайжирсан 
улсууд олон бий. Жишээлбэл Финлянд улс ганцхан 
Nokia гар утас гаргаад л дэлхийн өндөр технологитой 
улсын эгнээнд орж ирсэн. монгол Улс өдий хүртэл 
инженерүүдийг хөгжүүлэх арга хэмжээ авсан. налайхад 
оюутолгой компанитай хамтраад уул уурхайн том 
сургууль нээсэн. мУис, ШУТис-д технологийн анги 
нээсэн. “1000 инженер” төслө хэрэгжүүлээд япон гэх 
мэт гаднын улсад инженерүүдийг сургаж байгаа. Үүний 
үр дүн өнөөдөр биш гэхэд таван жилийн дараа гарч 
эхэлнэ. ингэхээр дараагийн гурав, дөрвөн жилийн том 
үсрэлт, технологи, контентийн салбарт гарах байх. 

эдийн ЗасагЧ ч.ХАшчулуун
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Монголбанк, АХБ-тай 
хамтраад “төлбөрийн 
системийн шинэчлэл” төслийг 
хэрэгжүүлж байгаа. төсөл 
анх хэдэн оноос хэрэжиж 
эхэлсэн, яагаад хэрэгжих 
болсон талаар ярилцлагаа 
эхэлье. 

монголбанк “Төлбөрийн 
системийн шинэчлэл” төслийг 
нэлээд эртнээс судлаж эхлүүлсэн. 
2013 оноос судалгааны ажил 
эхлүүлээд, төслийнхөө дизайныг 
гаргасан. ингээд хэд хэдэн олон 
улсын байгууллагууд руу хандсаны 
үндсэн дээр аХб-тай хамтрахаар 
болж, 2014 монголбанк, азийн 
хөгжлийн банк, сангийн яам 
хамтран төслийн гэрээнд гарын үсэг 
зурсан. гэвч УиХ-аар батлагдах 
хүртлээ тодорхой шалтгааны 
улмаас хугацаа алдаж, 2016 оны 
дөрөвдүгээр сараас төсөл хэрэгжиж 
эхэлсэн юм. 

Төсөл хэрэгжих болсон гол 
шалтгаан нь мэдээж төлбөрийн 
системийн дэд бүтцийг шинэчлэх 
зайлшгүй шаардлага үүссэн. Үүнээс 

өмнө монголбанк үе шаттайгаар 
төлбөрийн системийг шинэчилж 
байсан ч дахин томоохон хөрөнгө 
оруулалт хийж, суурь дэд бүтцээ 
шинэчлэх, шинэ дэвшилтэт 
төлбөр тооцооны бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээг хөгжүүлэхэд олон улсын 
жишигт нийцсэн төлбөрийн суурь 
системүүдтэй байх шаардлагатай 
байсан. энэ учир шалтгааны улмаас 
төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн гэж 
болно. 

“төлбөрийн системийн 
шинэчлэл” төслийн хүрээнд 
өнгөрсөн хугацаанд хийгдсэн 
томоохон ажлуудаас та 
дурдана уу. 

Төлбөрийн системийн шинэчлэл 
гэдэг маань үндсэндээ техник, 
технологийн шинэчлэлийн төсөл. 
дотроо дөрвөн том хэсэгтэй. 
нэгдүгээрт, Үндэсний цахим 
гүйлгээний төв буюу монголбанкны 
бага дүнтэй болон картын гүйлгээг 
боловсруулдаг үндсэн төвийн 
техник хангамж, програм хангамж, 
бусад дэд бүтцийг шинэчлэх. 
Хоёрдугаарт, монголбанкны 

өөрийнх нь дотооддоо ажиллуулдаг 
томоохон системүүдийг 
шинэчлэх. гуравдугаарт, эдгээр 
нарийн төвөгтэй, шинэ үеийн 
төлбөрийн системүүдийн техниз 
шаардлагуудыг тодорхой 
болгохын тулд олон улсын зөвлөх 
компани, хувь хүмүүстэй ажиллах. 
дөрөвдүгээрт, монголбанк болон 
банкны ажилтнуудыг сургах, 
дадлгажуулах, хүний нөөцийн 
чадавхийг сайжруулах болон 
олон нийтэд мэдээлэл хүргэх, 
сурталчилгаа хийх гэсэн дөрвөн 
хэсэгтэй. Төсөл эдгээр чиглэл тус 
бүрээрээ хэрэгжээд явж байна. 
Хэрэгжүүлж дууссан томоохон 
ажлуудаас дурдвал монголбанкны 
их дүнтэй гүйлгээний RTGS 
системийг бүрэн шинэчилж, олон 
улсын жишигт нийцүүлэн, 2017 онд 
нэвтрүүлсэн. мөн банк санхүүгийн 
байгууллага дундын цахим гарын 
үсгийн баталгаажуулалтын төвийг 
Үндэсний цахим гүйлгээний 
төвийг түшиглэн байгуулсан. 
банк хоорондын төлбөр тооцоог 
цахим гарын үсгийн нууцлалаар 

монголбанк юУ Хийдэг Вэ?

л.баТТӨгӨлдӨр: ACH+ 
сИстеМИйг нэвтрүүлсэн 
нь ИргэДИйн АМьДрАлД  
үр Дүнгээ шууД өгч БАйнА 

“Төлбөрийн системийн шинэчлэл” төслийг хэрэгжүүлэх нэгжийн 
зохицуулагч Л.Баттөгөлдөртэй ярилцлаа. 
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монголбанк юУ Хийдэг Вэ?

баталгаажуулан илүү өндөр 
түвшинд хүргэж байгаа нэмэлт 
систем юм. мөн энэ онд ҮЦгТ-ийн 
бага дүнтэй гүйлгээний системийг 
бүрэн шинэчлэн ACH+ (Automated 
Clearing House +) системийг анх 
удаа төлбөр тооцооны системд 
нэвтрүүллээ. бага дүнтэй гүйлгээ 
гэдэг нь 3 саяас доош дүнтэй 
буюу иргэдийн хувьд хамгийн их 
ашигладаг, маш чухал гүйлгээний 
систем юм. Уг системийг ACH+ 
системд шилжүүлснээр өмнө нь 
банк хоорондын бага дүнтэй 
гүйлгээ зөвхөн нэг банкнаас нөгөөд 
шилжүүлэг байдлаар хийгддэг 
байсан бол одоо нэмэлт олон 
төрлийн гүйлгээний төрөл бий 
болж, нэмэлт боломжуудтай болсон. 
Тухайлбал, байгууллага хооронд 
болон байгууллага хувь хүн хооронд 
нэхэмжлэх(direct debit) гүйлгээнүүд 
хийгдэх боломжтой боллоо. мөн 
багц гүйлгээний шинэ боломж бий 
болсноор ҮЦгТ нь Төрийн сантай 
хамтраад багц гүйлгээнүүдийг нэг 
дор, олон мянгаар дамжуулах 
боломжтой боллоо. энэ боломжийг 
бусад банкууд ч хоорондаа ашиглах 
боломжтой юм. мөн энэ шинэ 
системийг дагаад нууцлал, аюулгүй 
байдал сайжирч, гүйлгээний 
стандарт нь ISO222 буюу олон улсын 
нэгдмэл стандартад шилжлээ. Үүнээс 
гадна хамгийн гол нь бага дүнтэй 
төлбөрийн системийн эрсдэлийг 
олон улсын жишигт нийцүүлж 
хянадаг, бууруулдаг болсон. 
Цаашид бага дүнтэй гүйлгээний 
төлбөрийн системд төлбөр түргэн 
гүйцэтгэх эрсдэл гарахгүй, ийм 
эрсдэлт нөхцөл байдал үүсвэл 
систем урьдчилан тооцоолж тухайн 
эрсдэлт төлбөрийн системийн 
оролцогчийг тусгаарлна гэсэн үг 
юм. мөн монголбанк болон ҮЦгТ-
ийн техник хангамж, дэд бүтцийн 

шинэчлэлүүдийг хийж байгаа. 
монголбанкны ҮЦгТ-ийн үндсэн 
дата төвийг шинэчлэх ажил хийгдэж 
байна. мөн нөөц дата төвийг 
дархан-Уул аймагт олон улсын 
жишигт нийцүүлж байгуулсан. банк 
хоорондын сүлжээний хамрах хүрээг 
сайжруулж, тасралтгүй байдлыг 
бүрэн хангасан. Түүнчлэн ҮЦгТ-
ийн сүлжээний аюулгүй байдал, 
нууцлалын тоног төхөөрөмжүүдийг 
бүрэн шинэчилсэн. энэ бүх ажлыг 
өнгөрсөн гурван жилийн хугацаанд 
хийсэн. Цаашид ч хийх ажлууд 
бий. эдгээр шинэчлэл нь эцсийн 
дүндээ иргэд, байгууллагын төлбөр 
тооцоог аюулгүй, найдвартай, 
түргэн шуурхай гүйцэтгэх суурь 
бүтцийг байгуулах л зорилготой 
юм. 

төлбөрийн систем олон 
улсын жишигт хүрснээрээ 
иргэд байгууллагад хамгийн 
түрүүнд мэдрэгдэх давуу тал 
юу вэ? 

Төлбөрийн системийн суурь дэд 
бүтцийг шинэчлэх нь урт хугацаанд 
үр дүнгээ өгөх ажил юм. иргэдийн 
хувьд хамгийн гол нь найдвартай, 
аюулгүй, олон улсын жишигт 
нийцсэн байдлаар төлбөр тооцоогоо 
дамжуулах нь чухал. Шинэчлэгдсэн 
төлбөрийн систем дээр суурилаад 
банкууд болон төлбөрийн 
үйлчилгээ үзүүлэгч компаниуд шинэ 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ гаргах, 
төлбөрийн системд олон оролцогч 
орох боломжтой болсонтой 
холбогдуулан дам үр дүнгүүдийг 
олон нийт хүртээд явах боломжтой. 
Шинэчлэлийн ажлыг дотор нь 
хоёр хувааж болно. нэгдүгээрт, 
Техник хангамж, суурь дэд бүтцийг 
шинэчлэх ажил хийгдэж буй. 
энэ нь тэр бүр төлбөр тооцооны 
харилцаанд шууд үр дүн болж 
мэдрэгдэхгү болов уу. гэхдээ энэ 

шинэчлэл маш чухал. Жишээ нь 
цахилгаан станцуудын шинэчлэлийн 
ажил иргэдийн амьдралд шууд 
мэдрэгдэхгүй байж болно. гэхдээ 
үндсэн дэд бүтэц, улс орны аюулгүй 
байдалд хамааралтай гэдэг утгаараа 
маш чухал ажил байдаг. 

Цахилгаан станцуудыг 
шинэчилснээр иргэдийн цахилгааны 
эх үүсвэр найдвартай, тасралтгүй 
байх боломжууд нэмэгддэг. Үүнтэй 
адилаар суурь дэд бүтцүүд, гол 
төлбөрийн системийн шинэчлэлүүд 
нь хэдийгээр шууд үр дүн 
үзүүлэхгүй ч төслийн маш чухал 
зорилтот ажил юм. Хоёрдугаарт, 
иргэдийн амьдралд шууд нөлөө 
үзүүлэх шинэчлэлүүд бий. Жишээ 
нь өнгөрсөн сард монголбанк 
мастеркарт олон улсын 
байгууллагатай хамтраад Т картыг 
олон улсын стандартад нийцүүлэн 
EMV/NFC технологид шилжүүлэх 
ажлыг эхлүүлсэн. энэ ажил 
хийгдээд дууссаны дараа иргэдийн 
хэрэглэдэг Т карт олон улсын 
нууцлал, аюулгүй байдлын түвшинг 
хангасан карт болоод, гараад 
эхэлнэ. энэ нь гүйлгээний нууцлал, 
баталгаатай байдлыг хангах, түүнд 
суурилаад гар утсаар төлбөр тооцоо 
хийх, финтек компаниуд төлбөрийн 
шинэ үйлчилгээнүүд бий болгох 
зэрэг боломжийг нэмэгдүүлснээр 
шууд үр дүнгээ өгнө. Үүнээс гадна 
дээр дурдсан бага дүнтэй гүйлгээнд 
ACH+ системийг нэвтрүүлсэн нь 
иргэдийн амьдралд шууд үр дүнгээ 
өгч байгаа. Жишээ нь хүүхдийн 
мөнгийг өмнөх системээр Төрийн 
сангаас ҮЦгТ-өөр дамжуулан 2-3 
өдөрт банкуудад дамжуулдаг 
байсан. 

энэ процесс хүмүүст 
мэдэгддэггүй байсан л даа. энэ 
системийг нэвтрүүлснээр 5 минутын 
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дотор төрийн сангаас бүх банкууд 
руу хүүхдийн мөнгийг байршуулж 
байгаа юм. нөгөө талдаа банкууд 
хүүхэд бүрийн дансанд мөнгийг 
нь байршуулахад дахиад 2-3 өдөр 
болдог байсан бол, одоо 8-9 цаг л 
зарцуулж байгаа. банкуудын систем 
сайжирвал тэр даруйдаа эсвэл 2-3 
цагийн дотор орох болможтой болж 
байгаа. Цаашдаа төрийн сангийн 
газартай хамтраад төрийн албан 
хаагчдын цалин, тэтгэвэр тэтгэмж 
зэргийг энэ системээр дамжуулан 
богино хугацаанд, нэгдсэн зохион 
байгуулалттайгаар гүйлгээг нь 
дамжуулах ажил хийгдэж байна. 

нөгөө талдаа төрийн 
байгууллагууд хүмүүсээс авдаг 
аливаа төлбөр тооцоо буюу татвар, 
хураамж, торгууль зэрэг олон 
гүйлгээг шинэ системээр хамгийн 
үр ашигтайгаар гүйцэтгэж болно. 
Үүнийг дагаад банкууд болон 
төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч 
компаниуд төрөл бүрийн үйлчилгээг 
иргэдэд хүргэх боломж нэмэгдэж 
байна. 

Цаашдаа төлбөрийн 
системийн шинэчлэл төслийн 
хүрээнд хийгдэхээр хүлээгдэж 
байгаа томоохон ажил юу 
байна вэ? 

Хамгийн том ажил нь Т картыг 
олон улсын стандартын EMV/NFC 
стандартад шилжүүлэх. Үр дүнгийн 
талаар өмнө нь ярилцсан. мөн 
төслийн хүрээнд хийхээр зорьж 
байгаа өөр нэг томоохон шинэчлэл 
нь үнэт цаасны төлбөр тооцооны 
системийг шинэчлэх болоод байна. 
банкны системийн төлбөр тооцоо 
үндсэндээ олон улсын түвшинд 
хүрсэн. Улсын төлбөрийн системийг 
бүхлээр нь авч үзвэл үүний нөгөө 
талд үнэт цаасны төлбөр тооцоо 
бий. Хөрөнгийн биржээр дамжиж 
байгаа төрөл бүрийн үнэт цаасны 

төлбөр тооцоог хэрхэн үр дүнтэй, 
түргэн шуурхай гүйцэтгэх, бүртгэх 
системүүд сайн хөгжөөгүй байна. 

манай төслийн нэг зорилго 
нь энэ чиглэлийн системүүдийг 
шинэчлэх юм. Тэгэхээр энэ хүрээнд 
монгол Улсын Үнэт цаасны 
хадгаламжийн нэгдсэн системийг 
бий болгох, одоогийн байгаа үнэт 
цаасны хадгаламжийн системийг 
шинэчлэх ажлыг эхлүүлээд, 
одоогоор компаниа сонгон 
шалгаруулах түвшинд явж байна. 
энэ ажил хоёр жил орчим хугацаанд 
үргэлжилнэ. Үүний дараа монгол 
улсын хэмжээнд явж байгаа бүхий л 
үнэт цаасны хадгалалт, шилжүүлэлт, 
түүнийг барьцаалах, төрөл 
бүрийн санхүүгийн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээнд хөрвүүлэн ашиглах 
боломж, систем нь бий болно. 

энэ томоохон төслийг 
монголбанк болон сангийн яам 
хамтран хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 
шинэ системийг Үнэт цаасны төлбөр 
тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн 
төв болон монголбанк хамтран 
ажиллуулна. энэ систем нь олон 
улсын жишгээрээ монголбанкны 
бусад систем, түүний дотор гол 
нь RTGS системтэй нягт уялдаатай 
ажиллах ёстой бөгөөд тэр хэрээр 
үнэт цаасаар дамжуулан хийгдэх 
төрөл бүрийн төлбөр тооцоо, 
бүтээгдэхүүн, боломжууд бий болох 
юм. 

Ярилцсанд баярлалаа. 

монголбанк юУ Хийдэг Вэ?
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Түүхээс үзэхэд хүний хөгжлийг дагаад түүний эдэлж 
хэрэглэдэг эд зүйлс тогтмол өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж 
иржээ. Үүнд эдийн засгийн эргэлтийн гол нэгж, бараа 
бүтээгдэхүүний үнийг илэрхийлэгч, төлбөрийн хэрэгсэл 
болох мөнгөний хэлбэр болон хэрэглээ багтана. 
мөнгийг анх мал, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээр 
орлуулж хэрэглэж байсан бол дараа нь металл, үнэт 
чулууг боловсруулдаг болсноор тэдгээрийг худалдаа, 
төлбөр тооцоонд ашиглаж эхэлсэн. Харин өдгөө бидний 
хэрэглэж буй мөнгө нь фиат буюу ямар нэг эд зүйл, 
металлаар баталгаажаагүй ч хүн бүр ижил түвшинд 
хүлээн зөвшөөрдөг учраас давамгай байдлаар оршиж 
байна. Технологийн хувьсгал XX зууны 2-р хагаст 
өрнөснөөр бидний өдөр тутмын амьдралд компьютер, 
дижитал технологи нь бүх чиглэлээр нэвтэрч, өдгөө 
төлбөр тооцоонд асар өндөр түлхцийг бий болгоод 
байна. энэхүү шинэчлэл нь одоо ч үргэлжилсээр байгаа 
ба орчин үед дижитал хувьсал хэрхэн төлбөрийн 
систем болон мөнгөн тэмдэгтэд нөлөөлж байгааг үүгээр 
тайлбарлахыг зорилоо.

төлбөрийн систем

эдийн засаг, санхүүгийн зах зээл дээр хийгдэж 
байгаа бараа бүтээгдэхүүний худалдаа, үйлчилгээний 
төлбөрийг бэлэн мөнгөнөөс гадна бэлэн бус төлбөрийн 
хэрэгсэл ашиглан төлбөр тооцооны системээр 
дамжуулан гүйцэтгэдэг. иймд төлбөр тооцооны систем 
нь эдийн засаг болон санхүүгийн зах зээлийн салшгүй 
чухал хэсэг нь юм. Төлбөрийн тооцоо, түүнд ашиглаж 
байгаа төлбөрийн систем нь хүмүүсийн амьдралыг маш 
их хялбарчилж өгсөн. Урд хожид дэлхийн нэг талаас 
нөгөө лүү мөнгийг шилжүүлэх гэж асар урт аяллыг 

хийдэг байсан бол өдгөө зөвхөн банкин дээрээ очиход 
хангалттай болжээ. дорнод аймгийн Халхгол суманд 
суугаа хүн баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл суманд байгаа 
найздаа шинэ хүүхэд төрсний бэлэг болгож мөнгө 
явуулахын тулд 3000 орчим км замыг туулахын оронд 
утсаа ашиглаад хормын төдийд мөнгө шилжүүлэх 
боломжтой байгаа нь төлбөрийн системийн ач тус юм.

олон улсад төлбөрийн системэнд гарч байгаа нэг 
өөрчлөлт нь мөнгөн гүйлгээг заавал банкаар бус бусад 
онлайн платформоор дамжуулж гүйцэтгэх боломжийг 
бүрдүүлж байна. анх элон маскын үүсгэн байгуулсан 
Paypal энэ салбарт асар том өөрчлөлтийг авчирсан. энэ 
нь интернет худалдааг мөн хөгжүүлж, харилцагчийн 
мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, сэжигтэй гүйлгээг 
буцаах гэх мэт боломжуудыг бий болгосноор хүн заавал 
банкаараа дамжуулж гүйлгээ хийнэ гэсэн ойлголтыг 
халсан.

Өдгөө тэгвэл Apple, Google, Amazon зэрэг компани 
өөрийн төлбөрийн платформыг хөгжүүлж төлбөр 
тооцооны шимтгэлийг бууруулж, бүр зарим тохиолдолд 
шимтгэлгүй болголоо. Цаашлаад төлбөрийн системд 
блокчэйн технологийг нэвтрүүлснээр төвлөрсөн 
системийг халж, гүйлгээг хурдтай, аюулгүй, шимтгэл 
багатай болгоход хувь нэмрээ оруулсаар байна. 
криптовалютыг олон улсад зохицуулж хараахан 
чадаагүй байгаа ч түүнд ашиглагдаж байгаа 
блокчэйнийг санхүүгийн тогтолцоонд хэдийнээ хүлээн 
зөвшөөрсөн. блокчэйн гэдэг нь утгачилбал гинжин 
цуваа бүхий тоосго буюу блок бөгөөд тэдгээрийг тоон 
нууцлал бүхий мэдээллээр дүүргэх технологийн процесс 
юм. 2008 оны хямралаас хойш санхүүгийн тогтолцоонд 

ОлОн улсын төлбөрийн системийн хөгжил 
ба цахим мөнгөний хувьсал
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дэлХийн эдийн Засаг

итгэлцлийн асуудал нүүрлээд байгаа ба уламжлалт 
төлбөрийн системийг орлох, түүнийг шинэ шатанд 
ахиулах бололцоог блокчэйн олгож байна.

Төлбөрийн системд өөрчлөлтийг бий болгоод 
байгаа өөр нэг дэд бүтэц бол автомат клиринг хаус 
буюу ACH систем юм. ACH нь төлбөр тооцоонд 
автоматчиллыг авчирч, тогтмол давтамжтай хийгддэг 
механик гүйлгээг гүйцэтгэхэд маш хялбар болгож 
байгаа. монгол Улсад энэ систем аль хэдийн нэвтэрсэн 
бөгөөд үр дүнд нь кредит дебит гүйлгээг боловсронгуй 
болгон, бичиг цаасны зардлыг бууруулах, гүйлгээг 
багцалж хийх, улмаар цаг хугацааг маш их хэмнэх, нэр 
данс зөрөх эрсдэлийг бууруулах, олон улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн IBAN стандартыг ашиглах, үр дүнгийн 
тооцооллын үлдэгдэл хүрэлцэхгүй байх гэсэн асуудлыг 
арилгах гэх мэт боломжийг олгож байна.

цахим мөнгө

Технологийн хөгжлийг даган төлбөр тооцоонд урган 
гарч ирж байгаа нэг чухал зүйл бол яах аргагүй түүнд 
ашиглагдаж байгаа мөнгөн тэмдэгт юм. Уламжлалт 
мөнгөн тэмдэгт нь биет байх гэсэн үндсэн шаардлагыг 
хангаж байх ёстой байсан бол дижитал буюу цахим 
мөнгөнд энэхүү шаардлага нь хамааралгүй болсон. 
Цахим мөнгө гэдэг ойлголтод маш олон хэрэгслүүд 
хамаарч байгаа бөгөөд тэдгээрийн зарим нь уламжлалт 
мөнгөтэй адил зохицуулалттай байдаг бол зарим нь 
тодорхой зохицуулалт байхгүй байсаар байна.

Зохицуулалттай цахим мөнгө гэдэг нь тухайн улсын 
төлбөр тооцоонд Төв банк, Засгийн газраас ашиглахыг 
зөвшөөрсөн албан ёсны хэрэгслийг хэлж байгаа. 
монгол Улсын хувьд холбогдох хууль, журмын дагуу 
цахим мөнгө нь мөнгөн хөрөнгөөр баталгаажсан, 1 
цахим мөнгө 1 төгрөгт чөлөөтэй хөрвөдөг байх, цахим 
мөнгө гаргагч нь санхүүгийн тусгай зөвшөөрлийн 
дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг байх гэх мэт хэд хэдэн 
шаардлагыг тавьдаг. “кэнди” нь эдгээр шаардлагуудыг 
бүрэн хангасан учраас цахим мөнгөний зөвшөөрлийг 
авч үйл ажиллагаа явуулж байгаа.

Төлбөр тооцоог банкны системээр дамжуулан 
хийдэг уламжлал шинэчлэгдэж, мэдээллийн технологи, 
ухаалаг утас, интернетийг ашиглан бэлэн бус гүйлгээг 
хийх олон төрлийн дэвшилтэд шийдлүүд бий болсоор 
байна. ялангуяа хөгжиж буй орнууд буюу африк, 

Зүүн Европын улсуудад үүрэн холбооны операторын 
сүлжээнд суурилсан цахим мөнгөний үйлчилгээ өргөн 
дэлгэрчээ. Үүний нэг жишээ нь кени Улсын м-песа 
гэх цахим мөнгөний үйлчилгээ юм. иргэд энэхүү 
үйлчилгээний тусламжтайгаар гар утасны дугаараа 
ашиглан төлбөр тооцоо хийх, өөр хоорондоо мөнгөн 
хөрөнгийн шилжүүлэг хийх, данснаасаа бэлэн мөнгө 
авах, дансаа зузаатгах гэх мэт үйлдлүүдийг хийдэг. 
банк, санхүүгийн хүртээмж сул уг улсын иргэд тус 
үйлчилгээнд бүртгүүлэхдээ гэрээт төлөөлөгч гэх этгээд 
дээр очин бэлэн мөнгө тушааж гар утасныхаа дугаарыг 
бүртгүүлснээр м-песагийн хэрэглэгч болно. банкны 
салбарын хөгжил сул, санхүүгийн үйлчилгээний 
хүртээмж тааруу байгаа улсуудад дээрх төрлийн цахим 
мөнгөний үйлчилгээ эрчимтэй хөгжсөн байдаг бол 
банкны салбар сайтар хөгжсөн, хөгжингүй орнуудын 
хувьд банкны данс, төлбөрийн карт дээр суурилсан 
мобайл төлбөр тооцоо илүү хөгжиж байгаа дүр зураг 
ажиглагдаж байна. 

нөгөөтэйгүүр, зохицуулалт нь хараахан тодорхой 
болоогүй цахим мөнгөнүүд зах зээл дээр ашиглагдсаар 
байгаа. Тэдгээрийн энэ тэргүүнд виртуал валют болон 
криптовалют бичигдэнэ. Виртуал валютын хувьд 
тухайлсан виртуал буюу цахим орчинд ашиглагддаг 
дижитал мөнгө юм. Виртуал валютыг купон хэлбэрээр 
бодит бараа, үйлчилгээг худалдаж авахаас гадна бодит 
бус хийсвэр эд зүйлс, тухайлбал компьютер тоглоомын 
баатрын эд хэрэглэл арилжаалахад ашиглагддаг.

криптовалют нь сүүлийн үеийн халуун сэдэв 
болоод байгаа боловч иргэд үүний бодит мөн чанарыг 
ойлгоогүйн улмаас хохирсоор байна. криптовалют 
нь дотроо биткойн, итериум, рипл, лайткойн зэрэг 
олон төрөл байдаг ба алийг нь ч төв банк, засгийн 
газраас хянаж, зохицуулдаггүй. Хяналтыг тухайн 
криптовалютыг хэрэглэгч этгээдүүд хариуцдаг ба 
кодчилогдсон төлбөрийн хэрэгсэл гэдэг утгаар хөрөнгө 
оруулагчдын сонирхлыг ихээхэн татдаг. Харамсалтай 
нь криптовалют нь өөрөө хөрөнгө оруулалтын эсвэл 
төлбөрийн хэрэгслийн алиных нь ч үүргийг бүрэн 
хангаж чаддаггүй. Үнэ нь өндөр хэлбэлзэлтэй, маш 
их эрсдэлтэй учраас дэлхийн томоохон Төв банкууд 
бүгд анхааруулга өгч байгаа. Зохицуулалтгүй цахим 
мөнгөний хувьд ханшийн маш их өндөр хэлбэлзэлтэй, 
түүнээсээ улбаалж эзэмшигч этгээдийг луйврын схемийн 
хохирогч болгох аюулыг дагуулж байдаг.
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мӨнгӨн ТэмдэгТийн ТҮҮХ

он: 1984

нэрлэсэн үнэ: 1 төгрөг

Метал: гуулин хайлш

жин: 14.9 гр, голч 32 мм

Улсын 
банкны 
60 жилийн 
ойд 
зориУлан 
гаргасан 
зоос
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сУдалгаа

монгол Улсад 1924 оны 6 дугаар сарын 2-нд 
монгол, Зөвлөлт орос улсын хувь нийлүүлсэн 
хөрөнгөөр монголын худалдаа, аж үйлдвэрийн банк 
байгуулагджээ. анх нээгдэхдээ 260 мянган янчааны 
хөрөнгөтэй, 22 орон тоотой, үүний дотор зөвлөлтийн 
мэргэжилтэн 18, монгол ажилчид 4 байжээ. энэ бол 
монголбанкны суурь тавигдсан түүхт үйл явдал байв.

1990 онд улс төр, нийгэм, эдийн засагт шинэчлэл 
хийгдэж 1990 онд "аж ахуйн банк байгуулах болон 
түүний үйл ажиллагааны нийтлэг дүрэм", 1991 онд 
"банкны тухай хууль" батлагдсанаар монгол Улсад 2 
шатлалт банкны тогтолцооны хөрс суурь тавигджээ.

банкны 2 шатлалтай тогтолцоонд шилжсэнээс 
хойш өдгөөг хүртэл арилжааны 31 банк байгуулагдаж, 
үйл ажиллагаа явуулснаас 18 банк нь өөрийн үйл 
ажиллагааны алдаа, эндэгдлээс шалтгаалан санхүү, 
төлбөрийн чадваргүй болон дампуурч, дүрмийн санг 
тогтоосон хэмжээнд хүргээгүй, бусад банктай нэгдэх, 
татан буугдах зэргээр үйл ажиллагаагаа зогсоож 
монголбанкнаас олгосон тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй 
болгосон байна. 2019 оны байдлаар нийт 13 арилжааны 
банк үйл ажиллагаагаа явуулж байгаагаас төрийн 
өмчийн /Төрийн банк/ нэг банк байна.

монголбанкны тодорхойлсноор банкны системд 
нөлөө бүхий банкуудад Хаан банк, ХХб, голомт банк, 
Хасбанк, Төрийн банк, Улаанбаатар хотын банк гэсэн 6 
банк багтаж байна. эдгээр банкууд нь системийн 90- 
ээс дээш хувийг бүрдүүлж буй юм.

аТм(автомат теллер машин)-ийн үүсэл хөгжлийн 
талаар авч үзвэл 1939 онд лютер Жорж симжиан 
гэдэг хүн бэлэн мөнгөний механик машин зохиож, 
түүнийгээ нью-йорк хотын банканд байрлуулсан боловч 
энэ нь тийм ч амжилттай болж чадаагүй тул 6 сарын 
дараа буулган авсан байдаг. Улмаар 1967 оныг хүртэл 
аТм-ийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх ажил зогсонг байдалд 
байсан. 1967 оны 6-р сарын 27-нд лондоны барклэйс 

банкинд де ла рью зохион бүтээгч анхны мөнгөний 
автомат машиныг банкны үйлчилгээнд амжилттай 
нэвтрүүлсэн. мөнгөний автоматаар үйлчлүүлсэн 
хамгийн анхны үйлчлүүлэгч нь британийн жүжигчин рег 
Варни байсан байна. мэдээжийн хэрэг тухайн үедээ 
ажиллуулахад ялимгүй бэрхшээлтэй байсан. Удалгүй 
1965 онд мөн британийн инженер Жэймс гүүдфэллөү 
карт дээр PIN код байрлуулах санааг боловсруулсан нь 
одоог хүртэл ашиглагдсаар байна. аТм-ийн хөгжлийн 
CWD, CD, RM, VTM үе шатууд нь амжилттай хэрэгжсэн 
цаашдын хөгжлийн чиг хандлага нь банкны бүх төрлийн 
үйлчилгээг үзүүлэхэд чиглэж байна.

2018 оны судалгаагаар дэлхий нийтэд 3,2 сая 
ATM тоологдсон байна. эндээс ATM-г хамгийн ихээр 
хэрэглэж буй улс орнууд бол америк, канад, япон 
болоод Европын орнууд байна. ази болон номхон 
далайн орнууд, латин америкийн орнуудад хэрэглээ 
нь дунд, харин ойрхи дорнод болоод африкийн 
орнуудад ATM нь тун бага хэрэглэгддэг гэсэн тооцоо 
байна. дэлхийн хамгийн умард хэсэгт орших ATM нь 
норвегийн свалбардын лонгиербенд байх бол өмнөд 
хязгаарт бол антарктидын мкмурдо станцад байдаг. 
Хамгийн хол газарт холбогдсон ATM нь энэтхэгийн 
нату ла Пасс дахь энэтхэгийн нэгдсэн банкны ATM 
бөгөөд энэ нь 4500 километрийг дамжин Төвдийн 
нагчу дахь Хятадын Хөдөө аж ахуйн банкны ATM-д 
холбогдсон байдаг. мөн ATM нь хөлөг онгоцон дээр 
бас байдаг.

монгол улсын анхны аТм-ийг зах зээлд Худалдаа 
хөгжлийн банк 2001 онд нэвтрүүлснээр аТм 
төхөөрөмжийн манай улсад нэвтрэх хөгжлийн гарц 
нээгдсэн байдаг билээ. одоогийн байдлаар монгол 
улсын хэмжээнд нийт арилжааны банкуудын 2300-
аад аТм төхөөрөмж үйл ажиллагаа явуулж байна. 
одоогоор Хаан, Хас, Худалдаа хөгжил, голомт, 
капитрон, Төрийн банкууд орлого, зарлагын аТм-ийг 
үйлчилгээндээ нэвтрүүлэн ашиглаж байна.

БАнКны тАтАн төвлөрүүлсэн 
ХөрөнгИйг нэМэгДүүлэХэД   
АтМ-Ийн үзүүлэХ нөлөө
сэЗис-ийн магистр, судлаач Д.ДАвгАсүрэн
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дэлхийн банкнаас гаргасан судалгаагаар насанд 
хүрсэн 100,000 хүн тутамд ногдох аТм-ийн тоо дэлхийн 
дундаж 2018 оны байдлаар 41 аТм байхад монгол 
Улсын хувьд 106 аТм байгаа нь дэлхийн дунджаас 
65-аар их байна. энэ нь манай улсын хувьд аТм-
ийн хэрэглээ өндөр байгааг харуулж байна. дэлхийн 
банкнаас гаргасан уг судалгаанаас харахад жил бүр 
улс орнуудын аТм-ийн тоо нэмэгдэж байгаа нь аТм-
ийн хэрэглээ олон улсын хэмжээнд нэмэгдэж байгааг 
илэрхийлж байна.

иймд судлаач миний зүгээс аТм-ийн хэрэглээ 
өсөн нэмэгдэхийн хэрээр банкны зүгээс аТм-ийн 
үйлчилгээгээ сайжруулах, орлого, зарлагын аТм-
ээр дамжуулан хямд эх үүсвэр татах боломж байгаа 
гэж үзэн дараах шинэ санал санаачлагыг дэвшүүлэн 
эмпирик судалгаа шинжилгээ хийж, уг санаагаа 
хэрэгжих боломжтой болохыг батлахыг зорьсон болно. 
Шинэлэг санал санаачлагын хувьд арилжааны банкууд 
орлогын аТм-ээ дундаа ашиглах. ингэснээр аль ч 
банкны харилцагч байсан өөрт ойр орлогын аТм-
ээр дамжуулан дансандаа орлого хийх боломжтой 
болно. Уг үйлчилгээг нэвтрүүлсэн хамгийн ойрын улс 
бол бнХаУ бөгөөд манай улсын банкны салбарт уг 
үйлчилгээ нэвтэрснээр банк талаас хямд өртөгтэй эх 
үүсвэр татах, харилцагчиддаа илүү ойр хүрч үйлчлэх, 
зардал хэмнэх /теллерийн цалингийн зардал, сургалтын 
зардал, хангамжийн зардал/, салбарын ачаалал 
багасах боломжууд бий болно, харилцагч талаас цаг 
хугацаа хэмнэх, зардал хэмнэх давуу талуудтай.

эмпирик судалгаагаа дараах 3 чиглэлээр авсан:

•	 Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч (жижиглэн 
худалдаа эрхлэгч)

•	 банкны салбар дээр ажиллаж байгаа ажилтан

•	 банкны төв албаны хариуцсан нэгжийн ажилтан

орлогын аТм-ийн хэрэглээ хамгийн өндөртэй 
хүмүүс нь бизнес эрхлэгчид учраас сонгон авч судалгаа 
авсан. сонгох болсон шалтгаан нь өдөр тутмын орлогоо 
гар дээрээ байлгахаас илүү банкны дансандаа хийхийг 
илүүд үздэг. судалгаагаа анкетын аргаар нарантуул 
захын талбай түрээслэгч 150 хүн, алтжин бөмбөгөр 
худалдааны төвийн 40 хүн, Хар хорин захын 50 хүн, 
нийт 240 жижиг дунд бизнес эрхлэгчдээс авсан. 
судалгаанд оролцсон 240 хүний 215 нь орлогын аТм-
ээр үйлчлүүлж байсан, 25 хүн нь үйлчлүүлж байгаагүй 
гэсэн хариултыг сонгосон байсан. Хувиар тооцвол нийт 

судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчидийн 90% нь 
орлогын аТм-ээр үйлчлүүлж байсан 10% нь үйлчлүүлж 
байгаагүй гэсэн хариултыг өгсөн байна. Үүнээс харахад 
орлогын аТм-ийн хэрэглээ зах зээл дээр өндөр 
байгаа нь харагдаж байна. бизнес эрхлэгчдээс авсан 
судалгааны гол асуултуудын үр дүнг нэгтгэж харвал.

1. Танд орлогын аТм-ээр үйлчлүүлсэнээр ямар давуу 
талууд бий болдог вэ? (олон сонголттой асуулт)

Эх сурвалж: SPSS программ дээр судлаачийн 

боловсруулснаар

судалгаанд хамрагдсан 215 хүн нийт 390 хариулт 
сонгосон байсан бөгөөд үүний 6.4% зардал хэмнэдэг, 
51.3% нь цаг хугацаа хэмнэдэг, 16.7% нь оочир дараалал 
бага, 24.4% нь хэрэглэхэд хялбар, 1.3% нь бусад гэсэн 
хариултыг сонгосон байна. Үүнээс харахад судалгаанд 
оролцсон хүмүүсийн 51.3% нь цаг хугацаа хэмнэдэг 
гэсэн хариултыг сонгосон байгаа нь орлогын аТм-ийн 
хувьд харилцагчдад цаг хугацаагаа хэмнэх боломжийг 
илүү олгож байгаа нь судалгааны үр дүнгээс харагдаж 
байна.

2. Та аль ч банкны харилцагч байсан өөрт ойр 
байрлах дурын банкны орлогын аТм-ээр дамжуулан 
өөрийн дансандаа орлого хийдэг болвол уг үйлчилгээг 
дэмжих үү?

сУдалгаа
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Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулснаар

судалгаанд хамрагдсан 215 хүний 185 нь тийм, үгүй 
гэсэн хариулт сонгосон хүн байхгүй, хэлж мэдэхгүй 
байна гэсэн хариултыг 30 хүн сонгосон байна. Үүнээс 
харахад судалгаанд оролцсон хүмүүсийн 86% нь уг 
үйлчилгээг дэмжсэн хариултыг сонгосон байгаа нь уг 
үйлчилгээ зах зээл дээр хэрэглэгчдэд хүрэх боломжтой 
байгаа нь харагдаж байна.

арилжааны топ 5 банкны төлөөлөл болгон 3 
банкийг сонгон авч 6 салбарын 165 ажилтнаас анкетын 
аргаар судалгаа авсан бөгөөд судалгааны зорилго нь 
банкны ажилчид орлогын аТм-ийн өнөөгийн байдал 
болон цаашдын чиг хандлага, үйл ажиллагааг нь 
өргөжүүлэх тал дээр ямар санаа бодолтой явдагыг 
олж мэдэх зорилготой авсан. банкны ажилчдаас 10 
асуултаар судалгаа авсан. судалгааны үр дүнгээс 
харахад банкны ажилчидын хувьд орлогын аТм-ийн 
хэрэглээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэдэгтэй санал 
нэг байсан. мөн орлогын аТм-ийг дундаа ашиглахыг 
дэмжиж байсан. 

Та аль ч банкны харилцагч байсан өөрт ойр байрлах 
дурын банкны орлогын аТм-ээр дамжуулан өөрийн 
дансандаа орлого хийдэг болох үйлчилгээг нэвтрүүлэх 
боломжтой гэж үзэж байна уу?
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Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулснаар

арилжааны топ 5 банкны төлөөлөл болох 1 банкийг 
сонгон авч аТм, картын арын албаны менежер, аТм-
ийн инженер, программ хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн, 
ACH төслийн багийн 2 ажилтан нийт 5 ажилтнаас 
ярилцлагын аргаар судалгаа авсан. судалгааны зорилго 
нь арилжааны банкууд орлогын аТм-ээ дундаа 
ашиглах боломжтой эсэх, ингэснээр аль ч банкны 
харилцагч байсан өөрт ойр байрлах орлогын аТм-ээр 
дамжуулан дансандаа орлого хийх боломжийг бий 
болгох тал дээр ярилцсан. ярилцлагын үр дүн эерэг 
гарсан бөгөөд ярилцсан 5 ажилтан бүгд уг үйлчилгээ 
нэвтрэх бүрэн боломжтой гэсэн бөгөөд аль ч банкны 
аТм-ээс харилцагч өөрийн картнаасаа зарлага 
гаргахад 500 төгрөгний шимтгэл төлөөд мөнгө авч 
болж байгаа учраас орлогын гүйлгээ хийхэд болохгүй 
зүйлгүй гэсэн бөгөөд программын хөгжүүлэлт зайлшгүй 
хийх шаардлагатайг дурдаж байсан. мөн дэд бүтэц 
хөгжүүлэх болон монголбанк, арилжааны банкуудын 
хооронд гэрээ хийгдэх шаардлага гарах байх гэсэн 
тайлбарыг ярилцлагын явцад өгч байсан.

эмпирик судалгаа, шинжилгээний үр дүнгээс харахад 
банк орлогын аТм-ийн хэрэглээг өргөжүүлснээр дараах 
давуу талуудыг олж авна.Үүнд:

•	 Хямд өртөгтэй эх үүсвэр татах

•	 Харилцагчиддаа илүү ойр хүрч үйлчлэх

•	 Зардал хэмнэх /теллерийн цалингийн зардал, 
сургалтын зардал, хангамжийн зардал/

•	 салбарын ачаалал багасна

Харин харилцагчийн хувьд цаг хугацаа хэмнэх, 
зардал хэмнэх давуу талтай. сүүлийн үед дэлхийн 
банк санхүүгийн салбарын чиг хандлага цахим 
бүтээгдэхүүн, өөрөө өөртөө үйлчлэх үйлчилгээн дээр 
тулгуурлан хөгжих болсон тул монголын банкуудын 
хувьд дэлхийн жишигтэй нийцэн цахим бүтээгдэхүүн, 
аТм-ийн хэрэглээгээ өргөжүүлэх тал дээр анхааран 
ажиллах болсон. Харилцагчидийн хувьд банкан дээрх 
урт оочир дарааллаас залхан аТм, мобайл банк, 
интернэт банкыг сонгон үйлчлүүлдэг болсон. иймд 
банкуудад харилцагчдын сонгон үйлчлүүлж байгаа 
үйлчилгээнүүдийг илүү сайжруулах шаардлага зайлшгүй 
тулгарч байгаа тул цаг хугацаа алдалгүй сайжруулалтын 
ажлыг эхлүүлэх нь зүйтэй юм.

сУдалгаа
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ихэнх гэмт хэргийн үйл ажиллагаа нь тухайн 
үйлдлээс ашиг, хонжоо олж авах зорилготой байдаг. 
Тэгвэл мөнгө угаах гэдэг нь гэмт хэргээс олсон ашиг, 
орлогын хууль бус гарал үүслийг нуун дарагдуулж, 
хууль ёсны болгох үйл ажиллагаа юм. энэхүү үйл 
ажиллагаа нь гэмт хэргийн орлогын эх үүсвэрийг 
нууж, олсон орлогоо эзэмшиж, зарцуулах, гэмт хэргийг 
дахин санхүүжүүлэх боломжийг бий болгодог байна. 
авлига, хээл хахууль, хар тамхины наймаа, зэвсгийн 
наймаа, цахим орчин дахь луйвар гэх мэт бидэнд 
аюул занал учруулж байгаа маш олон төрлийн гэмт 
хэргээс ихээхэн хэмжээний хууль бус орлого олдог 
байна. гэмт хэрэгтнүүд тухайн орлогыг олсон арга 
хэлбэр, оролцсон этгээдүүдийг нуун далдалж, хууль 
сахиулах байгууллагын анхаарлыг татахгүйгээр захиран 
зарцуулах арга замыг олохыг үргэлж эрэлхийлж байдаг. 
Тухайлбал, эд хөрөнгийн гарал үүслийг далдлах, нуух, 
эд хөрөнгийн хэлбэрийг өөрчлөх, байршлыг өөрчлөх, 
оффшор бүсээр дамжуулах, эд хөрөнгөтэй холбоотой 
гүйлгээний ул мөрийг баллах зэрэг маш олон арга 
хэлбэрийг ашигладаг байна. ингэж мөнгийг цэвэршүүлж 
хууль ёсны бизнес, хөрөнгийг санхүүжүүлэх замаар 
угаадаг байна.

мөнгө угаах үйлдлийг маш олон янзаар, арга хэлбэр 
ашиглаж хийдэг боловч ерөнхийдөө 3 шатлалтайгаар 

угаадаг. Хууль бус орлого, мөнгийг санхүүгийн системд 
байршуулах, хууль бус орлогыг янз бүрийн суваг 
хэлбэрийг ашиглан далдалж нуух, хууль бус орлогыг 
буцаан төвлөрүүлэх гэсэн үе шатуудыг дамжиж хууль 
бус мөнгө хууль ёсны орлого мэт харагддаг байна. 

Мөнгө угААХ гэМт ХэргИйн оролЦогчИД

мөнгө угаах гэмт хэргийг цагаан захтнуудын гэмт 
хэрэг гэж үздэг. Учир нь хууль бус орлогын хэмжээ 
өсөх тусмаа мөнгийг угаах, цэвэршүүлэхэд мэргэжлийн 
үйлчилгээг ашиглах, илрүүлэхэд түвэгтэй болж 
байдаг. гэмт хэргээс олсон орлогыг угаах мэргэжлийн 
үйлчилгээ хүртэл бий болсон байна. Өөрөөр хэлбэл 
мөнгө угаагчид маш ухаантай. Хуулийн цоорхой, сул 
зохицуулалттай салбар, бизнесийн үйлчилгээ, улс орон, 
эд хөрөнгийг ашиглаж мэргэжлийн түвшинд угаадаг. 
Тиймээс мөнгө угаах үйл ажиллагаанд санаатай болон 
санамсаргүйгээр хэн ч өртөх эрсдэлтэй. 

оУ-ын байгууллагаас гаргасан стандартад 
мөнгө угаах үйл ажиллагаанд өөрийн мэргэжлийн 
үйлчилгээгээрээ дэмжлэг үзүүлэх магадлалтай гэж 
үзсэн зарим санхүүгийн байгууллага болон мэргэжлийн 
үйлчилгээ үзүүлэгчдийг тодорхойлсон байдаг. энэ 
нь банк, санхүүгийн бүхий л байгууллагууд дээр 
нэмээд хуульч, нотариат, нягтлан бодогчид гэх зэрэг 

мөнгө угаах гэж юу вэ? 
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мэргэжлийн оролцогчдыг хэлдэг. Түүнээс гадна үнэтэй 
машины наймаа эрхлэгчид, уул уурхайн бизнэс эрхлэгч, 
уран зураг наймаалагч этгээд гэх зэрэг мөнгө угаах 
бохир мөнгийг хувиргах эрсдэл байдаг байна. 

ихэнх томоохон мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй улс 
төрч, нөлөө бүхий этгээд холбогдож байдаг учраас 
улс төрд нөлөө бүхий этгээд гэдэг ойлголт хүртэл гарч, 
тухайн этгээдтэй харилцахдаа нэмэлт арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэхийг банк, санхүүгийн байгууллагуудаас 
шаарддаж байна. 

террорИзМыг сАнХүүжүүлэХ гэж юу вэ?

Терроризм гэдэг нэр томъёог нэгдсэн байдлаар 
тодорхойлсон тогтсон ойлголт одоо хэр алга. дэлхийн 
урдаа барих 100 гаруй терроризм судлаачдаас 
терроризмын тодорхойлолтын талаар судалгаа 
явуулахад 109 өөр тодорхойлолтыг өгсөн байдаг. 
Учир нь терроризм гэдэг ойлголт нь байнга хувьсаж 
өөрчлөгдөж, улмаар эрдэмтэн судлаачид нэгдсэн 
ойлголтод одоог болтол хүрээгүй, мөн бусад төрлийн 
гэмт үйлдэл, зөрчилтэй харьцуулахад тогтсон хэлбэргүй 
өөр ойлголт юм. 

Террористууд янз бүрийн арга техник, технологийг 
ашиглаж террорист үйлдлийг үйлдэж зорилгодоо 
хүрдэг. Террорист харгис үйл ажиллагааг явуулахад 
хамгийн чухал шаардлагатай зүйл бол тус үйлдлийг 
санхүүжүүлэх хөрөнгө, мөнгө юм. иймд терроризмтой 
тэмцэх гэдэг нь түүнийг санхүүжүүлдэг мөнгө, 
хөрөнгөтэй тэмцэх гэж ойлгож болно. 

мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх тухай хуульд терроризмыг санхүүжүүлэх гэдгийг 

“Террорист байгууллага, террорист хүн, эсхүл террорист 
үйл ажиллагаанд зарцуулагдахыг мэдсээр байж 
шууд, эсхүл шууд бусаар эд хөрөнгө хуримтлуулсан, 
шилжүүлсэн, зарцуулсныг “терроризмыг санхүүжүүлэх” 
гэж тодорхойлжээ.

террорИзМыг ЯМАр эХ сурвАлжААс 
сАнХүүжүүлДэг вэ?

•	 онц их хэмжээний эд хөрөнгө хулгайлах

•	 Хар тамхи, зэвсгийн наймааны хууль бус эргэлт

•	 Хууль бус цагаачлал болон хүн худалдаалах

•	 барьцааны төлбөр гаргуулж авах зорилгоор 
хүн хулгайлах

•	 далайлган сүрдүүлэх үйл ажиллагаа явуулах

Хууль ёсны болон хууль бус орлогоос хандив 
тусламж өгөх (хувь хүн, тусгай алба, хүмүүнлэгийн 
байгууллага)

мөнгө угаах гэмт хэрэг болон терроризмыг 
санхүүжүүлэх гэмт хэргийн ялгаа

Мөнгө угаах гэмт хэрэг терроризмыг 
санхүүжүүлэх гэмт хэрэг

Хууль бус орлогыг 
хууль ёсны юм шиг 

харагдуулахыг зорьдог.

Хууль ёсны болон хууль 
бус орлогыг террорист 

үйл ажиллагаанд 
зарцуулахыг хэлдэг.

мөнгө угаах гэмт хэргийн арга хэлбэр нь терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй ижил төстэй явагддаг тул энэ хоёр 
гэмт хэргийг нягт холбодог. гэвч агуулгын хувьд энэ 
хоёр нь ялгаатай билээ. Тухайлбал, мөнгө угаах нь 
хууль бус орлогыг хууль ёсны мэт харуулахыг зорьдог 
байхад терроризмыг хууль ёсны орлогоор бас 
санхүүжүүлж болдог.



42 “Монголбанкны мэдээлэл”-2019 оны 12 дугаар сар

“үнэт МетАлл ХуДАлДАХ, ХуДАлДАн АвАХ гэрээ”-нД 
гАрын үсэг зурАХ ёслол Боллоо
2019.12.25

ФоТо мэдээ

гадаад валютын улсын нөөцийг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн 10.1 
дэх хэсэг, Төв банк (монголбанк)-ны тухай хуулийн 
22  дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг болон иргэний хуулийн 
холбогдох хэсгүүдийг үндэслэн “Үнэт металл худалдах, 
худалдан авах хамтын ажиллагааны гэрээ”-г Худалдагч 
талын толгой компани болох “эрдэнэс монгол” 
компани, Худалдагч тал болох “эрдэнэс силвер ресурс” 
компани, нөгөө талаас буюу Худалдан авагч тал болох 
монголбанкны хооронд байгууллаа.

гэрээнд гарын үсэг зурах ёслолд УиХ-ын 
дарга г.Занданшатар монголбанкны Ерөнхийлөгч 
б.лхагвасүрэн нар оролцож, монголбанкны нөөцийн 
удирдлага, санхүүгийн зах зээлийн газрын захирал 

а.энхжин, “эрдэнэс монгол” компанийн гүйцэтгэх 
захирал П.ганхүү, “эрдэнэс силвер ресурс” компанийн 
гүйцэтгэх захирал Т. мөнхбаяр нар Үнэт металл 
худалдах, худалдан авах хамтын ажиллагааны гэрээнд 
гарын үсэг зурлаа.

Өнөөдрөөс эхлэн 2024 оны 12 дугаар сарын 24-
ний өдрийг хүртэл нийт 5 жилийн хугацаанд хамтран 
ажиллахаар талууд гэрээг ёслон баталгаажуулав.

Уг гэрээгээр 850-980 хувиас доошгүй сорьцтой алт, 
мөнгө болох үнэт металлын агууламж бүхий гулдмайг 
“эрдэнэс силвер ресурс” компаниас монголбанкинд 
нийлүүлэх, улмаар гэрээнд тусгасны  дагуу төлбөрийг 
төлөхтэй холбоотой харилцааг зохицуулахад орших 
юм.



Дугаар: 2019/04

огноо: 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр

монголбанкны мөнгөний бодлогын хорооны 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн ээлжит хурлаар 
бодлогын хүүг 11 хувьд, банкны төгрөгийн заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг 10.5 хувьд хэвээр 
хадгалах, гадаад валютын заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг 3 нэгж хувиар нэмэгдүүлж, 15 хувиар 
тогтоох шийдвэрийг гаргалаа.

Жилийн инфляци 2019 оны 11 дүгээр сард улсын хэмжээнд 5.2 хувь, Улаанбаатар хотын хэмжээнд 
5.0 хувь байна. нийлүүлэлтээс шалтгаалсан цөөн бараа, бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлт нь инфляцийн 
хэлбэлзлийг тайлбарласан хэвээр байгаа бол эрэлтийн шалтгаантай суурь инфляци тогтвортой байна. 
Цаашид инфляци Төв банкны зорилтот түвшний орчимд тогтворжихоор байна.

экспортын үнэ харьцангуй таатай түвшинд хадгалагдаж, төсвийн зардал тэлж, томоохон төслүүдийн 
хөрөнгө оруулалт үргэлжилж байгаа ч гадаад орчны тодорхой бус байдлаас шалтгаалан эдийн засгийн 
өсөлт саарахаар байна. ирэх онд төсвийн зардал тэлж, цалин нэмэгдэж дотоод эрэлтийг дэмжих боловч 
уул уурхайн салбарын өсөлт буурч, хөрөнгө оруулалтын өсөлт саарч эдийн засгийн идэвхжил тогтворжих 
төлөвтэй байна.

эдийн засгийн өсөлт болон зээлийн өсөлт саарч буй хандлагатай холбоотойгоор мөнгөний бодлогын 
хороо бодлогын хүүг бууруулах хувилбарыг хэлэлцсэн хэдий ч төсвийн гүйцэтгэл, гадаад орчны тодорхой 
бус байдлыг харгалзан үзээд энэ удаад бодлогын хүүг өөрчлөхгүй байхаар шийдвэрлэв.

Түүнчлэн мөнгөний бодлогын хорооноос төгрөгийн харьцангуй өгөөжийг хадгалах, улмаар төгрөгийн 
ханшийн хэлбэлзлийг бууруулах зорилгоор гадаад валютын заавал байлгах нөөцийн хувийг 3 нэгж 
хувиар нэмэгдүүлэхээр шийдвэрлэлээ. 

Хорооны хуралдааны хураангуй тэмдэглэлийг хоёр долоо хоногийн дараа монголбанкны цахим 
хуудаст байршуулна.

МөнгөнИй БоДлогын Хороо

МөнгөнИй БоДлогын МэДэгДэл

огноо: 2019/12/20

Бодлогын хүүг хэвээр хадгалж, заавал байлгах  
нөөцийн хувийг тогтоох тухай



"дэлхийн хуримтлалын өдөр-2019" нэгдсэн арга хэмжээ (2019.10.31)


