
ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, МАЛ АЖ АХУЙ, 
ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН САЛБАРЫН 

САНХҮҮЖИЛТ

МОНГОЛБАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ
Б.ЛХАГВАСҮРЭН

Улаанбаатар хот

2023 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдөр



ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРТ БАНКНЫ САЛБАРЫН ОЛГОСОН САНХҮҮЖИЛТ

2022 оны 12 сарын 31-ний байдлаар

Хугацаа: 1-3 жил

Засгийн газрын хүүгийн дэмжлэг:

2021 онд: 7.0-7.65 хувь

2022 онд: 10.65 хувь

2021 онд: 494.3 тэрбум төгрөг

2022 онд: 295.0 тэрбум төгрөг

Санхүүжилтийн хэмжээ:

Чанаргүй зээлийн хувь:

Хүнсний үйлдвэрлэл, мал аж ахуй, газар 
тариалангийн салбарт олгосон зээлийн үлдэгдэл:

852.5₮
тэрбум

Газар тариалан, мал аж ахуйн 

салбарт олгосон зээлийн 

үлдэгдэл

573.5₮

тэрбум

Хүнсний бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлийн салбарт олгосон 

зээлийн үлдэгдэл

279.0₮
тэрбум

11.2 хувь 17.7 хувь

Чанаргүй зээлийн хувь:

БАНКНЫ САЛБАР



ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРТ БАНКНЫ САЛБАРЫН ОЛГОСОН САНХҮҮЖИЛТ

2022 оны 12 сарын 31-ний байдлаар

Хөдөө аж ахуйг 

дэмжих зээлийн үлдэгдэл

416.3₮
тэрбум 

МБ-ны урт хугацаат репо 

арилжааны зээлийн үлдэгдэл

47.4₮
тэрбум 

Нийт банкны салбарт олгосон зээлээс 10 

их наядын цогц төлөвлөгөөний хүрээнд
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Дотоодын улаанбуудайн гурил

Гурил, тэжээл, ургамлын тос

2022-2023 Нөөцийн мах

Арьс, шир

Ноос

Газар тариалан

Малчдыг дэмжих зээл

Ноолуур 

Зураг 1. 10 их наядын цогц төлөвлөгөөний хүрээнд олгосон зээлийн үлдэгдэл (тэрбум ₮)

21.3 хувь

Чанаргүй зээлийн хувь:

141.0₮
тэрбум 

Хүнсний салбарт олгосон 

зээлийн үлдэгдэл:   

0.6 хувь

Чанаргүй зээлийн хувь:   

320.0₮
тэрбум 

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарт 

олгосон зээлийн үлдэгдэл:   



"ХҮНСНИЙ ХУВЬСГАЛ" ХӨТӨЛБӨРТ МОНГОЛБАНКНААС ОРОЛЦОХ ОРОЛЦОО

Хамтын ажиллагаа
Монголбанкнаас олон улсын санхүүгийн байгууллага, хөгжлийн түнш 

байгууллагуудтай эх үүсвэр татах чиглэлээр уулзалтууд зохион 
байгуулаад байна.

Монголбанк холбогдох тооцоо, судалгаа хийх,
Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 5.4-т заасны дагуу тус 
хөтөлбөртэй холбоотой банкны үйл ажиллагаанд хяналт тавих чиг 

үүрэгтэйгээр оролцоно.

Тооцоо судалгаа, 
хяналт

Зохион байгуулалт Дотоодын банкууд, холбогдох төрийн байгууллагууд, 
агентлагуудыг хамруулсан шаардлагатай уулзалтуудыг зохион 

байгуулж байна.



2023 ОНД БАНКУУДЫН ОЛГОХ САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал, ХАА-н үйлдвэрлэлийг дэмжих зээлийн нөхцөл:

САНХҮҮЖИЛТ ОЛГОХ СХЕМ

АЖ АХУЙ НЭГЖ, 
БАЙГУУЛЛАГА

2. Хүүгийн татаас: 135.5 тэрбум ₮
(13%-15%)

1. Хөнгөлөлттэй зээл: 1 их наяд ₮
(3%-5%)

МОНГОЛ УЛСЫН 
ЗАСГИЙН ГАЗАР

АРИЛЖААНЫ БАНК

Мал аж ахуйн салбар

Хүнсний үйлдвэр, 
худалдаа үйлчилгээний
салбар

Хөнгөн үйлдвэрийн
салбар

Газар тариалангийн
салбар

САНХҮҮЖИЛТ ОЛГОХ САЛБАРУУД



2023 ОНД БАНКУУДЫН ОЛГОХ САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал, ХАА-н үйлдвэрлэлийг дэмжих зээлийн нөхцөл:

Банк
Нийт оролцох 

боломжтой 
хэмжээ

Хүү (татаас 13%)
Хугацаа

(жил)

Дахин 
санхүүжилтийн 

хувь

Хаан банк
500 тэрбум төгрөг 

хүртэл 
19%-20% 1-5 жил 50%

ХХБ 
50 тэрбум төгрөг 

хүртэл
18% 1-2 жил 100%

ТХБ 25 тэрбум төгрөг
Бодлогын хүү + 

8%
2-3 жил ---

Бусад ---
Бодлогын хүүтэй 
уялдуулж тогтоох

1-2 жил 30%-50%

Эх сурвалж:Монголбанк

Хүснэгт 1. Арилжааны банкуудын олгох санхүүжилтийн мэдээлэл

Нийт татаас олгох боломжтой САНХҮҮЖИЛТ: 1042.3 тэрбум

Татаасын ХУВЬ: 13%

Баталсан татаасын ХЭМЖЭЭ: 135.5 тэрбум

Зээлдэгчийн төлөх ХҮҮ: 3%-5%

>30%

>10%

НИЙТ ЗЭЭЛИЙН:

➢Тус салбарт шинээр бизнес
эхлүүлсэн,

➢ЖДҮ эрхлэгч иргэн, ААН үйл
ажиллаагаагаа өргөтгөхөд,

➢импортыг орлох, экспортод
чиглэсэн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэлийн төслүүд



ХӨТӨЛБӨРИЙГ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД АНХААРАХ АСУУДЛУУД

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа нь макро эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл (инфляц, банк,
санхүүгийн салбарын эрсдэл)-ийг хамгийн бага байлгах зарчмыг баримтлах;

Эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл

Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал, ХАА-н үйлдвэрлэлийг дэмжихэд хэрэгжүүлэх аливаа хөтөлбөр, арга
хэмжээнүүд нь Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, эдийн засгийн төрөлжилт, бүсчилсэн хөгжлийн
бодлоготой нийцтэй байх;

Монгол Улсын хөгжлийн бодлоготой нийцтэй байх

Хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх болон хяналт тавихад ёс зүй, ашиг сонирхлын гажуудал гарахгүй байхад
анхаарах. Тухайлбал,

i) банкны олгосон санхүүжилт, бусад арга хэмжээнүүд нь хөтөлбөрийн зорилго, зорилтонд нийцсэн
байх,

ii) банкны бие даасан, хараат бус шийдвэр гаргах нөхцөлийг хангах,

iii) хөнгөлөлттэй зээл, санхүүжилт олгох шаардлага нь нээлттэй, тэгш боломж олгосон байх.

Ёс зүй, ашиг сонирхлын гажуудалгүй байх

Хөтөлбөрийн хүрээнд банканд хийгдэх хяналт шалгалтыг банкны үйл ажиллагаанд хүндрэл
учруулахгүй байхаар зохион байгуулах.

Хяналтыг үр дүнтэй зохион байгуулах

Цаашлаад бодлогын чиг, төлөвлөөгөөтэй нийцтэй, ХАА-н нийлүүлэлт, хүнсний үйлдвэрлэл, худалдааны
нэгдсэн тогтолцоо, кластерын сүлжээг бүрдүүлэх, нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгоход
анхаарсан, тогтвортой санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгоход чиглэх.

Тогтвортой санхүүжилтын тогтолцоо бий болгох



Анхаарал тавьсанд 
баярлалаа
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