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Мөнгөний бодлогын хороо (МБХ) 2020 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр 

хуралдаж, хуралдааныг Монголбанкны Ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэн удирдав. 

Хуралдаанаар мөнгөний бодлогын хүү, Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 

2021 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төсөл болон урт хугацаат репо 

санхүүжилтийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх талаар хэлэлцлээ. 

МБХ-ны хуралдааны эхний хэсэгт макро эдийн засгийн өнөөгийн болон 

ирээдүйн төлөв, санхүүгийн зах зээл, гадаад, дотоод орчны тодорхой бус 

байдал, тэдгээрт гарч буй гол өөрчлөлтүүд, КОВИД-19 вирусын тархалттай 

холбоотой эдийн засагт үүсч болзошгүй эрсдэлийг Монголбанкны Мөнгөний 

бодлогын газар (МБГ)-аас танилцууллаа. 

Инфляц 2020 онд нам түвшинд хадгалагдах төлөвтэй байна. Тодруулбал, 

КОВИД-19 цар тахлын нөлөөгөөр дотоод эдийн засгийн идэвхжил огцом 

суларч, эрэлтийн шалтгаантай инфляц энэ онд бага байхын зэрэгцээ 

нийлүүлэлтийн шалтгаантай үнийн огцом хэлбэлзэл үүсэхээргүй байна. Харин 

2021 онд эдийн засгийн өсөлт сэргэж, эрэлтийн шалтгаантай инфляц алгуур 

нэмэгдэн дунд хугацаанд зорилтот түвшин (6%)-ий орчимд тогтворжих 

төлөвтэй байна.   

МБГ-аас 2020 оны эдийн засгийн өсөлтийн төсөөллийг бууруулж байгааг 

танилцууллаа. Үүнд энэ оны эхний хагас жилд эдийн засгийн өсөлт хүлээлтээс 

доогуур гүйцэтгэлтэй гарсан, 7 сард салбарын үзүүлэлтүүд тооцооллоос сул 

байсан нь нөлөөлөв. Оны сүүлийн хагаст уул уурхайн салбар идэвхжиж, уул 

уурхайн бус салбар аажмаар сэргэх төлөвтэй байна. Харин 2021 онд гадаад 

эрэлт сэргэх, хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх, зарим нэр төрлийн эрдэс 

бүтээгдэхүүний экспорт сэргэх, уул уурхайн зэсийн баяжмал дахь металлын 

агууламж сайжрах, мөн энэ онд авч хэрэгжүүлж буй төсөв, мөнгө, макро 

зохистой бодлогын арга хэмжээ, банк, санхүүгийн системд хэрэгжүүлж буй 

зохицуулалтын арга хэмжээнүүдээс үүдэн эдийн засгийн идэвхжил нэмэгдэх 

төлөвтэй байна.  

Төсвийн орлого тодотгосон дүнгээс дутах эрсдэлтэй байгааг танилцуулав. 

Төсвийн нийт орлого энэ оны эхний 7 сард өмнөх оны мөн үеэс 1.5 их наяд 

төгрөгөөр буурсан бол нийт зардал 1.9 их наяд төгрөгөөр өсжээ. Мөн төсвийн 



шаардлагатай санхүүжилт эхний 7 сард 2.9 их наяд төгрөгийн гүйцэтгэлтэй 

гарсан бөгөөд цаашид төсвийн алдагдал тэлэх хүлээлттэй байгаагаас 

алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийн шаардлага нэмэгдэхээр байна. 

КОВИД-19 цар тахалтай холбоотойгоор гадаад болон дотоод эдийн засгийн 

идэвхжил сул, зах зээлийн эрсдэл нэмэгдэж байгаа нь ирэх саруудад зээлийн 

өсөлтийг хязгаарлахаар байна. Харин М2 мөнгөний жилийн өсөлт 2020 оны 7 

дугаар сард 5.8 хувь болж нэмэгдэхэд төсвийн алдагдлыг Засгийн газар банкны 

систем дахь нөөцөөсөө санхүүжүүлж байгаа нь нөлөөлөв. Түүнчлэн, эдийн 

засгийн идэвхжил сул, тодорхой бус байдал нэмэгдсэнтэй зэрэгцэн банкны 

систем дэх эх үүсвэрийн долларжилт болон хугацаа хэтэрсэн зээлийн дүн өсч 

байгаа нь банкуудын иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд олгох зээлийн өсөлтийг 

хязгаарлаж байна.  

Дэлхийн эдийн засаг сэргэх хандлага ажиглагдаж байгаа боловч өсөлтийн 

төлөв муу хэвээр байна. Манай гадаад эрэлтийг тодорхойлогч БНХАУ-ын 

өсөлтийн төлөв тогтвортой байгаа боловч АНУ, Орос, Евро бүс зэрэг томоохон 

эдийн засгийн өсөлтийн шинэ төсөөлөл өмнөхөөсөө муудлаа. Цаашид 

КОВИД-19 цар тахлын дараагийн давлагаа үүсэх эсэх, үүнтэй холбоотойгоор 

улс орнуудаас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнээс гадаад эрэлт, түүний 

сэргэлтийн төлөв хамаарна.  

Сүүлийн саруудад экспорт талаас дэлхийн зах зээл дээрх алт, зэс, нүүрс, 

төмрийн хүдрийн үнэ нэмэгдсэн, импорт талаас газрын тосны үнэ харьцангуй 

бага түвшинд байсан нь 2020 оны худалдааны нөхцөлийг өмнөх төсөөллөөс 

сайжруулахад голлон нөлөөлөв. Тодруулбал, оны сүүлийн хагаст алт, зэс, 

төмрийн хүдрийн үнийн сэргэлт хадгалагдаж, газрын тосны үнэ харьцангуй 

тогтвортой байхаар байна. 

Төлбөрийн тэнцлийн 2020 оны төсөөлөл өмнөхөөс сайжирсан ч алдагдалтай 

гарах хэвээр байна. Эхний 7 сарын төлбөрийн тэнцлийн гүйцэтгэл болон 8-р 

сарын гадаад цэвэр нөөцийн өөрчлөлтөөс харахад төлбөрийн тэнцэл энэ оны 

эхний 8 сард 400 орчим сая ам.долларын алдагдалтай гарахаар байна. Оны 

сүүлийн саруудад экспорт алгуур сэргэж, үйлчилгээний зардлууд буурах, 

донор санхүүжилтүүд орж ирэх нь гадаад валютын орох урсгалд эергээр 

нөлөөлөх хэдий ч гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт буурах, хувийн секторын 

гадаад зээлийн ашиглалт буурч, зээлийн эргэн төлөлтүүд нэмэгдэхээр байгаа 

нь валютын гарах урсгалыг нэмэгдүүлж, төлбөрийн тэнцэл энэ онд 

алдагдалтай байхаар байна.  



Мөнгөний бодлогын газрын зүгээс бодлогын хүүг 0.5 нэгж хувиар бууруулж, 

8.5 хувь болгох санал гаргасныг МБХ-ны гишүүд хэлэлцлээ.  

МБХ-ны гишүүдийн хувьд инфляц бага түвшинд хадгалагдаж байгаагийн 

дээр, эдийн засаг хүлээлтээс давж буурсан, гэхдээ төлбөрийн тэнцэлд ирэх 

саруудад эерэг өөрчлөлтүүд гарахаар хүлээгдэж буй энэ үед бодлогын хүүг 

бууруулах нь цаг үеэ олсон шийдвэр гэдэгт санал нийлсэн бөгөөд бодлогын 

хүүг 0.5 нэгжээр эсвэл 1 нэгжээр бууруулах дээр хэлэлцүүлэг өрнүүллээ.  

Гишүүдийн зарим нь гадаад хүүнүүд буурч байгаа нь төгрөгийн гадаад 

валюттай харьцах ханшид дарамт багатайгаар  бодлогын хүүг бууруулах орон 

зайг нэмэгдүүлж байгаа, эдийн засгийн өсөлт хүлээлтээс муудаж буйг онцлов. 

Түүнчлэн зээлийн хүүг бууруулах шаардлагатай нийцтэй байгааг талаар 

саналаа илэрхийллээ. 

Хэлэлцүүлгийн эцэст  эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл 

байдал, ирээдүйн төлөв болон гадаад, дотоод орчны тодорхой бус байдал, 

эрсдэлийг харгалзан үзээд хуралдаанд оролцсон 6 гишүүн бодлогын хүүг 1 

нэгж хувиар бууруулж 8 хувьд хүргэх шийдвэрийг 100 хувийн саналаар 

гаргалаа. Энэхүү шийдвэр нь банкны салбараас эдийн засгийн бодит секторт 

олгох зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, зээлийн хүү буурах зах зээлийн 

нөхцөлийг дэмжинэ гэж дүгнэлээ. 

Хуралдааны дараагийн хэсэгт үндсэн чиглэлийг боловсруулах ажлын хэсгээс 

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн 

төслийг танилцууллаа.  

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах үндсэн чиглэлийн төслийн 

баримт, бичгийг боловсруулахдаа ирэх онд KОВИД-19 вирусын нөлөөгөөр 

эдийн засагт үүссэн хүндрэл, банк, санхүүгийн салбарт үүсч болзошгүй 

эрсдэлийг бууруулах, дунд, урт хугацааны эдийн засгийн тогтвортой байдлыг 

хангахад анхаарал хандуулж, зорилтуудаа тодорхойлсон байна. 

Монголбанкнаас Монгол улсын Засгийн газар болон Санхүүгийн зохицуулах 

хороотой хамтран хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төслийг батлах Улсын Их 

Хурлын тогтоолын төслийг танилцуулав. Үүнд:  

1. Зээлийн хүүг бууруулахад эдийн засгийн бодлогын оновчтой хослол, 

эрх зүйн шинэчлэл, санхүүгийн байгууллагын үр ашиг, шуурхай цахим 

шилжилт зэрэг олон зорилт, арга хэмжээ нэгэн зэрэг хамтдаа хэрэгжих 

шаардлагатай бөгөөд Монгол Улсын Их Хурлаас баталсан “Зээлийн хүү 



бууруулах стратеги”-ийг хэрэгжүүлэхэд төр, хувийн хэвшлийн оролцогч 

бүх талын хамтын ажиллагаа, ажлын уялдаа, холбоо нь нэн чухал 

үүрэгтэй  болохыг онцлов.  

2. Санхүүгийн харилцагчийг зайнаас таньж мэдэх тухай эрх зүйн орчинг 

тодорхой болгохгүйгээр технологид суурилсан санхүүгийн цахим 

үйлчилгээг хэрэглэгчдэд хялбар хүргэх боломж ихээхэн хязгаарлагдмал 

байна. Иймээс харилцагч санхүүгийн байгууллагад заавал биеэр очиж, 

бүртгүүлж, гэрээ байгуулахыг шаардаж буй одоогийн эрх зүйн 

зохицуулалтыг өөрчлөх болон харилцан мэдээлэл солилцох дэд бүтцийг 

хөгжүүлэхэд төрийн холбогдох байгууллага хоорондын нягт хамтын 

ажиллагаа нэн чухал болохоор байна.  

3. Чанаргүй зээлийг шүүхээр шийдвэрлэх явц удаан хугацаанд 

үргэлжилдгээс барьцаа хөрөнгийн үнэ цэнэ алдагдахын зэрэгцээ түүнтэй 

холбоотой гарч буй зардал банкны зээлийн хүүг нэмэгдүүлэх нөлөөг 

үзүүлдэг. Иймээс зээлийн хүүг бууруулах, санхүүгийн зуучлалд дэмжлэг 

үзүүлэхэд чанаргүй зээлийг шийдвэрлэх процессийг хурдасгахад 

чиглэсэн холбогдох хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгоход нягт 

хамтын ажиллагаа чухлаар тавигдаж байгаа болохыг танилцуулав. 

Үндсэн чиглэлийн төсөлд Монголбанк хэрэглээний үнийн индексээр 

хэмжигдэх инфляцыг 2021-2023 онд +/-2 нэгж хувийн интервалд 6 хувийн 

орчимд тогтворжуулах зорилтыг хангахад чиглэсэн бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэж 

тусгасан. Мөн макро зохистой бодлогыг КОВИД-19 цар тахлаас шалтгаалан 

эдийн засгийн төлөв, санхүүгийн орчинд бий болсон сөрөг үр дагаврыг 

зөөлрүүлэх, банкны системийн эрсдэлээс сэргийлэх, санхүүгийн зуучлалыг 

тасалдуулахгүй байлгах зорилгоор мөнгөний бодлоготой хослуулан 

хэрэгжүүлнэ. Түүнчлэн Монголбанк олон нийттэй харилцах харилцааг 

хөгжүүлэн Төв банкны ил тод байдал, хариуцлагатай байдлыг хангах, зах зээл 

дээрх мэдээллийн тэгш бус байдлыг бууруулах, бодлогын үр нөлөөг 

дээшлүүлэхийг зорьж ажиллахаар төлөвлөжээ.  

Банкны салбарын тогтвортой байдлын хүрээнд КОВИД-19-ийн эдийн засгийн 

хүндрэлийн үед мөчлөг сөрсөн арга хэрэгслийг ашиглан банкны салбарын 

эрсдэл даах чадварыг хадгалах, хяналт шалгалтын болон зохицуулалтын 

орчныг боловсронгуй болгох, хууль эрх зүйн орчны шинэтгэлийг 

үргэлжлүүлэхээр байгаа бол санхүүгийн захын дэд бүтцийг хөгжүүлэх 

хүрээнд үндэсний төлбөрийн системийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй 

болгож шинэ технологид суурилсан санхүүгийн үйлчилгээг дэмжих, Төв 

банкны бүртгэлийн болон дотоод удирдлагын системд мэдээллийн 



технологийн шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэн шинэ түвшинд хүргэх, иргэд 

болон ЖДҮ эрхлэгчдэд санхүүгийн суурь мэдлэгийг олгох чиглэлийн 

ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн болохыг танилцуулав. 

МБХ-ны гишүүд Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах 

үндсэн чиглэлийн төслийг Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн хамт Улсын 

Их Хуралд өргөн мэдүүлэх саналыг 100 хувь дэмжлээ. 

Танилцуулгын төгсгөлд мөнгөний бодлогын хэрэгсэл болох репо 

санхүүжилтийн нөхцөлд өөрчлөлт оруулах саналыг Мөнгөний бодлогын газар 

болон Нөөцийн удирдлага, санхүүгийн зах зээлийн газраас боловсруулан 

Нөөцийн удирдлага, санхүүгийн зах зээлийн газар танилцуулж хэлэлцүүллээ.  

Монголбанкнаас банкуудын хэвийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаасыг репо 

нөхцөлөөр худалдан авч, урт хугацааны санхүүжилт олгох саналтай байгааг 

танилцуулав. Энэхүү арга хэмжээ нь банкуудын хөрвөх чадварыг дэмжих, 

зээлийн тасалдлаас сэргийлж, зээлийн нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх замаар 

эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, банкны системийн тогтвортой байдлыг 

хангах зорилготой.  Репо арилжаагаар худалдан авах үнэт цаас нь жижиг дунд 

үйлдвэрлэл, уул уурхайн бус экспортын салбарын төгрөгийн хэвийн зээлээр 

баталгаажсан байх нөхцөлтэй. Тус хэрэгслээр банкуудад санхүүжилт 

олгосноор эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, төрөлжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, 

тухайн салбарууд дахь санхүүжилтийн зардал буурах, урт хугацаандаа 

санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэх ач холбогдолтой хэдий ч, төгрөгийн ханш 

сулрах дарамтыг өсгөх, гадаад валютын нөөц буурах, санхүүжилт зорилтот зах 

зээлд хүрэхгүй байх, төсвийн шинжтэй үйл ажиллагаанд ашиглах эрсдэлтэйг 

харгалзах нь зүйтэй болохыг дурдав.  

Улмаар МБХ-ны гишүүд урт хугацаат репо санхүүжилтийн хэрэгслийг 

нэвтрүүлэх саналыг 100 хувь дэмжлээ. 

 

 

 

 

 

 



ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ: 

Монголбанкны Мөнгөний бодлогын хорооны 2020 оны 9 дүгээр сарын 14-ний 

өдрийн ээлжит хурлаар 

1) Бодлогын хүүг 1 нэгж хувиар бууруулж 8 хувьд хүргэх;  

2) Урт хугацаат репо санхүүжилтийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх; 

3) Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн 

төслийг Улсын Их Хуралд өргөн барих шийдвэрүүдийг тус тус гаргалаа. 

 


