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РЕДАКЦЫН ЗУРВАС

“Хүртээмжтэй санхүү” сэтгүүлийнхээ тусгай дугаараар Эрхэм уншигч тантай уулзаж 
байгаадаа баяртай байна. Санхүүгийн зах зээлийн хувьд 2021 он бол түүхэнд 
тэмдэглэх үйл явдлаар дүүрэн жил болж байна. Учир нь Санхүүгийн зохицуулах 
хороо байгуулагдсаны 15 жилийн ой, Монголд хөрөнгийн зах зээл үүсэж, Монголын 
Хөрөнгийн Бирж байгуулагдсаны 30 жилийн ой тус тус тохиож буй тул энэхүү дугаараа 
толилуулж байна.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ 
ХОРООНЫ ДАРГА

Д.БАЯРСАЙХАН

Монгол Улсын эдийн засаг, санхүүгийн 
зах зээлийг хөгжүүлэн цэцэглүүлэх 

хариуцлагатай, нэр төртэй үйлсэд хүчин 
зүтгэж, мэдлэг туршлага, оюун ухаан, итгэл 
сэтгэлээ зориулан ажилладаг мэргэжлийн 
байгууллагынхан, салбарын бүхий л 
оролцогчид, ахмад буурлууд, үе, үеийн хамт 
олон, албан хаагчид Та бүхэндээ Санхүүгийн 
зохицуулах хороо үүсэн байгуулагдсаны 15 
жилийн ойн баярын халуун мэндийг дэвшүүлье.

УИХ-аас Санхүүгийн зохицуулах хорооны 
эрх зүйн байдлын тухай хуулийг баталснаар 
Үнэт цаасны хороо /1994 он/-ны суурин 
дээр Санхүүгийн зохицуулах хороо 2006 оны 
нэгдүгээр сарын 25-нд байгуулагдсан түүхтэй. 
Тухайн үед Монголбанкны чиг үүргээс банк бус 
санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн 
хоршооны салбарыг, Улсын мэргэжлийн 
хяналтын газрын эрхлэх асуудлаас даатгалын 
салбарыг татан авч үйл ажиллагаагаа 
эхлүүлсэн бол эдүгээ зохицуулалтдаа 5600 
гаруй оролцогчийг багтаасан, Олон улсын 
санхүүгийн зохицуулагчдын эгнээнд нэгдэн 
орсон томоохон байгууллага болон төлөвшөөд 
байна.

Өнгөрсөн жилүүдэд бид салбартаа өрнөж 
буй технологийн хувьсгалд нийцүүлж 
зохицуулалтын үйл ажиллагаагаа зохистой, 
үр дүнтэйгээр зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх 
зорилтын хүрээнд шинэ технологид суурилсан 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бодлогоор дэмжиж, 
санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийн төлөө 
хичээж ажилласан. Үүний үр дүнд ч чамгүй ахиц 
дэвшил үзүүлсэн амжилт бүтээлээр дүүрэн 15 
жилийн ойгоо угтаж байна.  ДНБ-д эзлэх хувь 
хэмжээ 14.0 хувь болж өссөн бол хөрөнгийн 
зах зээлийн үнэлгээ ч түүхэн дээд хэмжээ 
буюу 3.0 их наяд төгрөгт хүрлээ. Даатгалын 
салбарын хөрөнгө өмнөх оны мөн үеэс 4.6 
хувиар, банк бус санхүүгийн байгууллагынх 19 
хувиар, хадгаламж зээлийн хоршоо 6 хувиар 
тус тус өссөн.

Хэдий дэлхий нийтэд тархаад буй “Ковид 19” 
халдварт цар тахлын улмаас бүхий л салбарын 
түвшинд хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүссэн ч 
санхүүгийн зах зээл онцлогтой, Хорооны хамт 
олон асар их ажилтай жил байлаа. Олон улсын 
санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага 
/ФАТФ/-аас тавьсан шаардлагын дагуу мөнгө 
угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, 
хяналтыг сайжруулах хүрээнд үл хөдлөх эд 
хөрөнгө зуучлалын байгууллага болон үнэт 
металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн 
эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагааг 
тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэхээр УИХ-аас 
хуульчилсан. Энэ хүрээнд 2020 оны байдлаар 
Хороо үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын 
чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй 167 
аж ахуйн нэгж, үнэт металл, үнэт чулууны, 
эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа 
эрхэлж буй 30 хуулийн этгээд, 399 иргэнийг 
бүртгэлжүүлж, зохицуулалт тавин ажиллаж 
байна.  

Олон улсын санхүүгийн хориг арга хэмжээ 
авах байгууллага /ФАТФ/-аас манай улсад 4 
Шууд хэрэгжилтийн хүрээнд 6 үүрэг даалгавар 
өгсний 3 нь Хороонд шууд хамааралтай тул 
2019 оны 10 дугаар сараас 2020 оны тавдугаар 
сар хүртэл буюу 6-н сарын дотор шуурхай 
ажиллаж, үүрэг даалгаврыг бүрэн биелүүлсэн. 
Ингэж цаг хугацаатай уралдаж ажилласныхаа 
үр шимийг ч хүртэж ФАТФ-ын нэгдсэн 
хуралдаанаар Монгол Улсыг стратегийн 
дутагдалтай орнуудын жагсаалт буюу “Саарал 
жагсаалт”-аас гаргаж байгааг зарласан. Тэр 
тусмаа маш богино хугацаанд үүрэг даалгаврыг 
амжилттай биелүүлснийг онцлон сайшааж 
байсан. Европын холбооны комиссоос мөнгө 
угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлтэй 
улс орнуудын “Хар жагсаалт”-аас ч хасах 
шийдвэрийг гаргаад байгаа баярт мэдээг Та 
бид хүлээн авсан. 

Салбарын энэ бүх амжилт, өсөлтийн цаана 
Хорооны хамт олон, албан хаагчдын маань 
хөдөлмөр, хичээл зүтгэл оршиж байгааг 
энд тэмдэглэх нь зүйтэй. Нөгөөтэйгүүр, 
төрийн зохицуулагч байгууллагууд болон 
санхүүгийн зах зээлд оролцогч Та бүхний 
идэвх санаачлагатай хамтын ажиллагааны үр 
дүн гэдгийг хэлэх ёстой. Цаашдаа ч санхүүгийн 
салбарыг хөгжүүлэх, тогтвортой байдлыг 
хангах чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ үнэтэй 
санал, зөвлөмж, идэвхтэй оролцоо бүрийг тань 
хүндэтгэн хүлээн авч, бодлого, зохицуулалтын 
арга хэмжээндээ тусгаж, хэрэгжүүлж, хамтран 
ажиллах болно.   

Монгол Улсын санхүүгийн салбар улам 
хүчирхэгжиж, салбарын оролцогчид 
чадавхижин бэхжиж, эдийн засгийг тэтгэсэн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ арвижин дэлгэрэх 
болтугай. 
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Санхүүгийн зохицуулах хороо нь санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах, хөрөнгө 
оруулагч, харилцагч, даатгуулагчдын эрх ашгийг хамгаалах, банкнаас бусад санхүүгийн 
зах зээл болон үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын байгууллагууд, үнэт металл, үнэт чулууны, 
эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчдэд хяналт шалгалт хийх, бодлого 
зохицуулалтын орчныг бүрдүүлэх чиг үүрэгтэй төрийн байгууллага юм.

Улсын Их Хурал

Хяналтын зөвлөл Хорооны дарга, гишүүд
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АЛСЫН ХАРАА 
Чөлөөт, шударга өрсөлдөөнт, хэрэглэгчдийн эрх хамгаалагдсан, хүртээмжтэй, олон тулгуурт тогтвортой санхүүгийн зах зээлийг 
цогцлоож эдийн засгийн өсөлт, хөгжлийг тэтгэнэ. 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Санхүүгийн зохистой бодлого, үр ашигтай хяналт шалгалт, оновчтой зохицуулалтыг хэрэгжүүлж олон тулгуурт, хэрэглэгчдийн эрхийг 
хамгаалсан, итгэлийг нэмэгдүүлсэн тогтвортой санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлнэ.

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Цогц мөн чанар: Хүнлэг, үнэнч, шударга, итгэлтэй, өндөр ёс 
суртахуунтай байх нь; 

Хариуцлагатай байх: Ажил үүргээ гүнээ ухамсарлаж, чин 
эрмэлзэлтэй, ажлын цагаа ажилдаа бүрэн зориулдаг, хичээнгүй 
нямбай, түргэн шуурхай, хувийн зохион байгуулалт сайн байх нь;

Мэргэжлийн байх: Өндөр мэдлэг, ур чадвар эзэмшсэн, өрсөлдөх 
чадвартай, ёс зүйтэй, зөв шийдэл гаргах чадвартай байх нь;

Бие даасан байх: Хувийн ашиг сонирхлоос ангид, хөндлөнгийн 
нөлөөгүй, хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах нь; 

Манлайлал, санаачлагатай байх: Шинийг эрэлхийлэгч, 
сайжруулан хөгжүүлэгч, манлайлагч, бүтээлч тэмүүлэлтэй байх 
нь;

Багаар ажиллах: Нэг зорилгын төлөө мэдлэг мэдээллээ 
хуваалцах, хамт олноо сонсох, итгэл хүндэтгэлтэй хандах, 
дэмжин туслах, жигд оролцоотойгоор үр өгөөжтэй хамтран 
ажиллах чадвартай байх нь

БИДНИЙ ҮНЭТ ЗҮЙЛ ЮМ. 
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САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Хорооны 2018.09.12-ны өдрийн 310 тоот тогтоолоор батлав.

ЗОРИЛГО

Стратегийн зорилт 1.1. Зах зээлд нэвтрэх саад бэрхшээлийг бууруулж, оролцогчдыг тэгш боломжоор 
хангах

Дэд зорилт 1.1.1. Санхүүгийн салбарт өрсөлдөөнийг дэмжсэн хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх;

Дэд зорилт 1.1.2. Зах зээлд оролцогчдод тавигдах нөхцөл, шаардлагыг үйл ажиллагааны онцлогтой 
уялдуулан оновчтой тогтоох, хөнгөвчлөх замаар тэдгээрийг дэмжих;

Стратегийн зорилт 1.2. Санхүүгийн зах зээлд оролцогчдын мэдээллийн үнэн зөв, ил тод, нээлттэй 
байдлыг хангуулах замаар санхүүгийн зах зээлд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх

Дэд зорилт 1.2.1. Зах зээлд оролцогчдын бизнесийн хариуцлагыг сайжруулах замаар санхүүгийн 
болон санхүүгийн бус тайлагналын ил тод нээлттэй байдлыг хангуулах;

Дэд зорилт 1.2.2. Санхүүгийн зах зээлийн харилцагчдад үнэн зөв мэдээллээр хангахад чиглэсэн ёс 
зүйн хэм хэмжээ төлөвшүүлэх;

Стратегийн зорилт 2.1. Хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах болон мэдээллийн 
нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоог бүрдүүлэх

Дэд зорилт 2.1.1. Хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах хууль эрх зүйн орчинг 
сайжруулах;

Дэд зорилт 2.1.2. Харилцагчийн мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хамгаалах эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгох;

Дэд зорилт 2.1.3. Санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, барагдуулах үйл ажиллагааг 
цахимжуулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

Стратегийн зорилт 2.2. Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх

Дэд зорилт 2.2.1. Иргэдийн хувийн санхүүгээ удирдах, санхүүгийн залилангаас хамгаалах чадварыг 
эзэмшүүлэх чиглэлээр арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

Дэд зорилт 2.2.2. Иргэдийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр санхүүгийн зах зээлд 
оролцогч талуудын үр нөлөө бүхий хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх;

Стратегийн зорилт 3.1. Санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэх

Дэд зорилт 3.1.1. Санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах бодлогын баримт бичиг боловсруулж 
хэрэгжүүлэх;

Дэд зорилт 3.1.2. Санхүүгийн зах зээлд оролцогчдын чадавхыг нэмэгдүүлэх;

Дэд зорилт 3.1.3. Хямд эх үүсвэртэй, урт хугацаат зээл болон бусад санхүүгийн хэрэгслийг зах зээлд 
гаргахыг бодлогоор дэмжих;

Стратегийн зорилт 3.2. Технологид суурилсан санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санхүүгийн зах 
зээлд нэвтрүүлэх

Дэд зорилт 3.2.1. Технологид суурилсан санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлэх эрх зүйн 
орчныг бүрдүүлэх;

Дэд зорилт 3.2.2. Технологид суурилсан санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой үүсэх 
эрсдэлийг хянах тогтолцоог бий болгох;

ДАНГААР НОЁРХОЛГҮЙ, ИЛ ТОД, 
НЭЭЛТТЭЙ, ТЭГШ БОЛОМЖ БҮХИЙ 
ШУДАРГА, ЧӨЛӨӨТ ӨРСӨЛДӨӨНТ 
САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙГ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ

ОЛОН НИЙТИЙН САНХҮҮГИЙН 
МЭДЛЭГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ, 
МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ 
БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН 
ЭРХ АШИГ ХАМГААЛАХ 
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТОГТОЛЦООГ 
БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ

САНХҮҮГИЙН БҮХ ТӨРЛИЙН 
БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ 
ХЯМД, ХЯЛБАР, ТҮРГЭН ШУУРХАЙ, 
ЧИРЭГДЭЛГҮЙ ХҮРТЭЭМЖТЭЙ 
ХҮРГЭХ НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ
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Стратегийн зорилт 4.1. Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлж санхүүгийн зах зээлийг тэлэх

Дэд зорилт 4.1.1. Санхүүгийн зах зээл хоорондын уялдааг хангах чиглэлээр эрх зүйн орчныг 
сайжруулах;

Дэд зорилт 4.1.2. Хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн үр 
өгөөжтэй шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, шинэлэг санааг зохицуулалтын бодлогоор дэмжих;

Стратегийн зорилт 4.2. Санхүүгийн байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог сайжруулах

Дэд зорилт 4.2.1. Эрсдэлийг тархаан байршуулж, эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг нэвтрүүлэх;

Дэд зорилт 4.2.2. Зохицуулалттай байгууллагуудын засаглалыг сайжруулах замаар санхүүгийн 
байгууллагуудыг төлөвшүүлэх;

Стратегийн зорилт 5.1. Санхүүгийн зах зээлд учирч болох эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог 
хөгжүүлэх

Дэд зорилт 5.1.1. Санхүүгийн зах зээлийн эрсдэлийг тодорхойлж, үнэлэх, урьдчилан таамаглах арга, 
аргачлалыг нэвтрүүлэх; 

Дэд зорилт 5.1.2. Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах чиглэлээр зохицуулалтын 
орчныг бүрдүүлэх;

Стратегийн зорилт 5.2. Санхүүгийн зах зээлд нөөцийн оновчтой удирдлагын тогтолцоог хөгжүүлэх

Дэд зорилт 5.2.1. Санхүүгийн зах зээлд нөөцийн урсгалыг тасралтгүй, үр ашигтай, зохистой удирдах 
мэргэжлийн оролцогчдыг бий болоход бодлогоор дэмжих;

Дэд зорилт 5.2.2. Урт хугацааны мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих таатай орчин бүрдүүлэх;

Стратегийн зорилт 6.1. Нэг зорилго руу тэмүүлсэн хамт олонтой, хүний нөөцийн идэвхжүүлэлт болон 
хяналтын зохистой тогтолцоог бий болгох

Дэд зорилт 6.1.1. Хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийг хянах шалгуур 
үзүүлэлт тогтоож, урамшууллын механизмыг нэвтрүүлэх;

Дэд зорилт 6.1.2. Дотоод аудитын үйл ажиллагааг олон улсын стандартад нийцүүлэх;

Стратегийн зорилт 6.2: Мэдээллийн цогц дэд бүтцийг бий болгох, ил тод байдлыг хангах

Дэд зорилт 6.2.1. Нууцлал, аюулгүй байдлыг хангасан нэгдсэн мэдээллийн санг хөгжүүлэх; 

Дэд зорилт 6.2.2. Олон нийтэд мэдээ, мэдээллийг шуурхай хүргэх;

Стратегийн зорилт 6.3. Хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, идэвхжүүлэх

Дэд зорилт 6.3.1. Олон улс, бүс нутгийн хэмжээний санхүүгийн зах зээлийн институцийн олон талт 
үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, байр сууриа бэхжүүлэх;

Дэд зорилт 6.3.2. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодтой харилцан үр 
ашигтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх;

САНХҮҮГИЙН САЛБАР ХООРОНДЫН 
УЯЛДАА ХОЛБООГ ХАНГАЖ, ШИНЭ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ 
ДЭМЖИХ, САНХҮҮГИЙН 
БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРСДЭЛИЙГ 
ТАРХААН БАЙРШУУЛЖ, 
БУУРУУЛАХ ЗАМААР САНХҮҮГИЙН 
ОЛОН ТУЛГУУРТ БҮТЦИЙГ 
БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ

ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН 
ХООРОНД САНХҮҮГИЙН ЭХ 
ҮҮСВЭРИЙН ҮР АШИГТАЙ УРСГАЛ 
БҮХИЙ ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА, 
ХЯНАЛТЫН ОНОВЧТОЙ 
ТОГТОЛЦООГ ХӨГЖҮҮЛЖ, 
САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 
ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ

САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙГ 
ХӨГЖҮҮЛЭГЧ, ДЭМЖИГЧ, ХАРААТ 
БУС, ИТГЭЛ ХҮЛЭЭСЭН, ИЛ 
ТОД НЭЭЛТТЭЙ ЗОХИЦУУЛАГЧ 
БАЙГУУЛЛАГА БАЙХ
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ДУРСАМЖ

Эрхэм уншигч танд Монгол Улсад Хөрөнгийн зах зээл үүсэж 
хөгжсөний 30 жил, Санхүүгийн салбарын хяналт, зохицуулалтын 

байгууллага үүсэж хөгжсөний 27 жилийн ойн мэнд дэвшүүлье.

Монгол Улсын төр засгаас улс орноо зах зээлийн эдийн засгийн 
харилцаанд шилжүүлэх талаар авсан олон арга хэмжээний нэг нь 
Хөрөнгийн зах зээл буюу үнэт цаасны зах зээлийг үүсгэн хөгжүүлсэн 
явдал юм.

Манай улс 1990 онд Үндсэн хууль болон Иргэний хуульдаа өөрчлөлт 
оруулан хувийн өмчийг зөвшөөрсөн байдаг. Үүнийг дараа 1991 онд 
Аж ахуйн нэгжийн тухай хуулийг шинэчлэн, Өмч хувьчлах тухай 
хуулийг баталжээ. 

Эдгээр хуулийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр “Өмч хувьчлалын комиссын 
дүрэм” батлагдаж Засгийн газрын болон аймаг, орон нутгийн Өмч 
хувьчлалын комиссууд байгуулагдан ажилласан. Мөн “Үйлдвэрийн 
газрын эд хөрөнгийг үнэлэх журам”, “Хөрөнгө оруулалтын эрхийн 
бичиг тараах, ашиглах журам”, “Дуудлагын худалдаа зохион 
байгуулж, явуулах нийтлэг журам” зэрэг үйл ажиллагааг зохицуулах 
олон баримт бичиг батлагдаж хэрэгжсэн байдаг. 

Үүнтэй зэрэгцэн үнэт цаасны арилжааг нэгтгэн зохион байгуулах 
Хөрөнгийн биржийг Засгийн газрын 1991 оны 01 дүгээр сарын 18-ны 
өдрийн 22 дугаар тогтоолоор байгуулж, дүрмийг батлан мөрдүүлсэн 
түүхтэй.

Монгол Улсын Их Хурал 1994 оны 9 дүгээр сард Үнэт цаасны хуулийг 
баталж, зах зээлийн эдийн засгийн орчинд хөрөнгийн хуваарилалтын 
чухал арга хэрэглэгдэхүүн болсон Үнэт цаасны зах зээлийг 
зохицуулах, хянах үүрэг бүхий Үнэт цаасны хороог байгуулснаар 
санхүүгийн салбарын шинэ зохицуулалтын эх үндэс тавигдсан гэж 
үздэг.

Үүнээс жил шахмын дараа буюу 1995 оны 8 дугаар сард Үнэт 
цаасны хоёрдогч зах зээлийн анхны арилжаа явагдсан. Ийнхүү 
өнөөдөр Монгол Улсын хувьд цоо шинэ байсан Хөрөнгийн зах зээл 
хөгжлийнхөө тодорхой шатыг хэдийнээ туулжээ. 

Тухайн үеийн Үнэт цаасны хорооны бүтэц дээр Монголбанкны банк 
бус санхүүгийн байгууллага болон хадгаламж зээлийн хоршоодын 
үйл ажиллагаанд хяналт тавих газар, Улсын мэргэжлийн хяналтын 
газрын даатгалын салбарын үйл ажиллагаанд хяналт тавих газруудын 
чиг үүргийг нэгтгэж, нийгмийн хөгжил, хэрэгцээ шаардлагад 
тулгуурлан 2005 онд УИХ-аас Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх 
зүйн байдлын тухай хуулийг баталсан. 

Санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах, санхүүгийн 
үйлчилгээг зохицуулах, холбогдох хууль тогтоомжийн биелэлтэд 
хяналт тавих, хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг 
хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллага болох уг хороо 2006 
оны нэгдүгээр сард байгуулагдсан түүхтэй.

Миний хувьд 2001-2005 онд Үнэт цаасны хорооны Хөрөнгө оруулалт, 
бүртгэлийн хэлтэст мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн, 2006-2016 онд 
Санхүүгийн зохицуулах хорооны Хяналт, шалгалтын газар, Бичил 
санхүүгийн газар, Зах зээлийн үйлчилгээний хэлтэст хянан шалгагч, 
ахлах хянан шалгагч, хэлтсийн дарга, ахлах референт зэрэг ажлуудыг 
хийж байгаад насны тэтгэвэрт гарсан. 

Би өмнө нь төрийн яам газарт тодорхой хугацаагаар ажилласан, 
худалдааны сургуульд 10 гаруй жил багш болон удирдах ажилд 
хийсэн тул бас ч гэж овоо туршлага хуримтлуулсан хэмээн бодож 
ажил орсон боловч Үнэт цаасны зах зээлийн шинэ асуудалтай 
тулгарч уншиж судлах, танилцах, ойлгох, ажлын арга барилаа олох 
гэж ихээхэн чармайж билээ. 

Манай хороонд ажиллаж байсан аймаг, орон нутгийн удирдах ажлыг 
олон жил хашсан, УИХ-ын гишүүн асан С.Гүндэнбал, Ж.Жадамбаа, 
Х.Володъя болон хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан Б.Аюуш нарын 
ажлын арга барил, туршлагаас суралцаж энэ салбартаа харьцангуй 
олон жил ажиллаж туршлагажсан бусад нөхдийнхөө зөвлөгөө, 
дэмжлэгтэйгээр шинэ ажилтайгаа танилцаж, хамт олонтойгоо сэтгэл, 
гар нийлэн ажилласнаа эргэн санахад сайхан байна.  

Энэ үед Үнэт цаасны зах зээлийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй 
болгох, мэргэжлийн оролцогчдын үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлэх, 
мэргэшүүлэх, үнэт цаас өмчлөгч иргэд, байгууллагуудын өргөдөл, 
гомдлыг шийдвэрлэх, хувьцаат компаниудын бүртгэл, судалгааг 
төгөлдөржүүлэх, компанийн засаглалыг сайжруулах, хууль, 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, шинэ бүтээгдэхүүн болох 
компанийн бондыг зах зээлд нийлүүлэх, үнэт цаасны бүртгэлийн 
шаардлагыг боловсронгуй болгох, Хөрөнгийн бирж болон Үнэт 
цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагааг 
тусгаарлах зэрэг олон чиглэлийн ажил амжилттай явагдаж байсан 
юм. 

Дараа нь шинээр байгуулагдсан Санхүүгийн зохицуулах хорооны 
анхны ажилтнуудын нэг болж шинэ чиглэлийн үйл ажиллагаануудыг 
судалж, туршлагатай, ажилсаг, чадварлаг, эвсэг хамт олон, 
мэргэжилтнүүдтэй нэг баг болон хамтарч ажилласандаа чин 
сэтгэлээсээ баяртай явдаг. 

Эдгээр он жилүүдэд зохицуулалтын байгууллагуудын хууль эрх зүйн 
орчныг шинэчлэх, төгөлдөржүүлэх, бүртгэл судалгааг сайжруулах, 
санхүүгийн тайлан мэдээ болон баримт бичиг хөтлөлтийг 
цахимжуулах, албан ажлын дотоод сүлжээ нэвтрүүлэх, олон улсын 
төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, гадаад зах зээлийн туршлага 
судлах, суралцах ажлууд хэрэгжин хөгжиж эхэлсэн гэх мэтээр энэ 
салбарын маш олон ажлуудын эхлэлийг амжилттай тавьж байсан 
хамт олныхоо дунд ажиллаж байснаараа бахархаж байна. 

Ахмадуудынхаа мэдлэг, туршлага, ур чадвараас Залуучуудынхаа 
шинэхэн мэдлэг, мэдээлэл, чадвараас чадлын хэрээр суралцаж 
явсан сайхан он жилүүд байлаа. 

Нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагын үүднээс зохицуулалтын 
байгууллагуудын төлөвшил, үүрэг хариуцлага, харилцагчдаа хандах 
хандлага, удирдлага зохион байгуулалт нь улам сайжран хөгжинө 
гэдэгт итгэж явдаг. Мөн тэдгээр байгууллагуудын бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ нь байнга чанаржиж хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч, 
харилцагч, гишүүдийнхээ итгэлийг хүлээж харилцан ашигтай 
төгөлдөр хөгжөөсэй гэж хүсэж байна.

Санхүүгийн салбарын жирийн нэгэн ахмад ажилтан миний зүгээс 
Хорооныхоо хамт олон болон зохицуулалтын байгууллагуудын 
ажиллагсдад эрүүл энх, ажлын амжилт, аз жаргал хүсье. Сайн үйлс 
дэлгэрэх болтугай.

Ахмад ажилтан  
Бизъяа овогтой Пүрэв
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БИДНИЙ НЭН ТЭРГҮҮНИЙ ЗОРИЛТ БОЛ ОЛОН ТУЛГУУРТ, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ, УХААЛАГ 
САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД ЧИГЛЭГДЭНЭ

ЯРИЛЦЛАГА

15 жил гэдэг багагүй хугацаа. Энэ хугацаанд санхүүгийн зах 
зээлийн эрүүл, зөв бүтцийг нутагшуулахын тулд Хороо хэрхэн 
ажилласан мөн өнөөдрийн байдлаар ямар, ямар салбар 
зохицуулалт, хяналтад байна вэ? 

Санхүүгийн зохицуулах хороо санхүүгийн зах зээлийн хяналт 
зохицуулалтын байгууллагаар ажиллаад хэдийн 15 жилийг ардаа 
өнгөрөөсөн байна. Анх Монгол Улсын Их Хурлаас Санхүүгийн 
зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг 2005 оны 
11 дүгээр сарын 17-ны өдөр баталж, улмаар 2006 оны 01 дүгээр 
сарын 25-ны өдөр Санхүүгийн зохицуулах хороо байгуулагдсан. 
Энэ үед Хорооны Ажлын алба нь 5 газар, 40 гаруй албан хаагчдын 
бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан бол өдгөө 
9 газар, 4 хэлтэс, 4 албаны 142 албан хаагчтай болсон байна. 

Санхүүгийн зохицуулах хороог Санхүүгийн зохицуулах хорооны 
эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-т 
“Санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах, санхүүгийн 
үйлчилгээг зохицуулах, холбогдох хууль тогтоомжийн биелэлтэд 
хяналт тавих, хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг 
хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллага мөн” гэж заасан. 
Энэхүү чиг үүргийн хүрээнд Санхүүгийн зохицуулах хороо Банк 
бус санхүүгийн байгууллага, Хадгаламж, зээлийн хоршоо, Үнэт 
цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд, 
Даатгалын мэргэжлийн оролцогч, Үнэт металл, үнэт чулууны 
эсхүл тэдгээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч, Үл хөдлөх 
эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага гэсэн нийт 5,600 гаруй 
мэргэжлийн оролцогчдын үйл ажиллагаанд хяналт, зохицуулалт 
хийж ажиллаж байна. 

Сүүлийн жилүүдэд банкнаас бусад санхүүгийн зах зээл тэр 
дундаа хөрөнгийн зах зээлд өндөр өсөлт тохиож буй нь статистик 

тоон мэдээллүүдээс харагддаг. Гэхдээ анхаарч засах зүйл ч бий 
болов уу. Иймээс энэ талаар санал бодлоо хуваалцахгүй юу. Ер 
нь манай улсын санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийн түвшин ямар 
шатанд байна гэж Та үзэж байна вэ?

Монгол Улсын эдийн засаг сүүлийн 30 жилд тасралтгүй өссөн. 
Үүний илрэл бол 2000 оноос хойш нэг хүнд ногдох дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүн бодитоор 3 дахин өссөн. 

Cүүлийн жилүүдэд банкнаас бусад санхүүгийн зах зээлийн өсөлт, 
хөгжил ихээхэн нэмэгдэж байгаа бөгөөд тэр дундаа хөрөнгийн 
зах зээлийн үнэлгээ, хөрвөх чадвар, анхдагч зах зээл дээр 
хувьцаагаа санал болгож буй компаниудын тоо зэрэг үзүүлэлтүүд 
нийлээдгүй өсөлттэй байна. Иргэд, хөрөнгө оруулагчдын хувьд 
хөрөнгийн зах зээлийн арилжаанд оролцох, өөрийн мөнгө, 
хөрөнгийг дан ганц хадгаламжийн дансанд хуримтлуулах бус 
хөрөнгө оруулалт хийх байдлаар нэмэгдүүлэх сонирхол нэмэгдэж 
байгаа бол бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүд маань ч мөн адил 
хөрөнгийн зах зээлээс хувьцаа, бонд болон бусад санхүүгийн 
хэрэгсэл гаргах хэлбэрээр санхүүжилт босгох хандлага нэмэгдэж 
байна. 

Даатгал, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн 
хоршоодын зах зээл сүүлийн жилүүдэд тогтмол 30-аас дээш 
хувийн өсөлтийг үзүүлж салбар бүрт зохицуулалт болон хяналтын 
дэвшлүүд гарсаар байна. Мөн манай улсын санхүүгийн зах зээлд 
технологийн дэвшил хурдацтай нэвтэрч санхүүгийн салбар 
уламжлалт үйлчилгээг давж, технологид суурилсан бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний хамрах хүрээ өргөжиж дэлхий нийтээрээ 
холбогдож санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж, 
үйлчлүүлэгчдэд санхүүгийн хэрэгцээгээ амар хялбар, түргэн 
шуурхай байдлаар шийдэх боломжтой болгож байна. Хамгийн 

Санхүүгийн зохицуулах хороо байгуулагдсаны 15 жилийг ой 
тохиож байгаатай холбогдуулан тус Хорооны Ажлын албаны дарга 
Т.Жамбаажамцтай Санхүүгийн зохицуулах хорооны үйл ажиллагаа, 
санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийн талаар ярилцав.
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энгийн жишээ нь бид цаасан мөнгө 
ашиглахгүйгээр цахим хэтэвч, цахим 
банк ашиглан орон зай, цаг хугацааны 
хязгаарлалтгүйгээр төлбөр тооцоогоо хийх, 
зээл авах боломжтой болсон байна. Энэхүү 
дэвшил нь санхүүгийн салбарын хувьд 
томоохон өсөлт, хөгжил юм.

Аливаа улс орны хөгжил, эдийн засгийг 
тодорхойлогч нь санхүүгийн салбарынхан 
байдаг. Иймээс санхүүгийн зах зээлийг 
зохицуулагч гол байгууллагын хувьд Хороо 
энэ 2021 ондоо ямар зорилтыг дэвшүүлж, 
эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх хүрээнд юун 
дээр анхаарч ажиллахаар төлөвлөөд байна 
вэ? 

Өнгөрөгч он бол манай улс төдийгүй 
дэлхий даяар коронавирус /Ковид-
19/-ийн халдварт цар тахалтай тэмцсэн 
жил байлаа. Монгол Улсын санхүүгийн 
салбарын хувьд ч мөн адил хүндхэн 
сорилтыг давах шаардлагатай тулгарч, 
ажиллаж байна. Санхүүгийн зохицуулах 
хороо нь 2020 онд санхүүгийн зах зээлийн 
тогтвортой байдлыг хангах бодлого 
хэрэгжүүлж зохицуулалттай этгээдүүдийн 
үйл ажиллагааг хэвийн ажиллуулах, 
хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчдийн эрх 
ашгийг хамгаалах чиглэлд шуурхай арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. Мөн Монгол 
Улс ФАТФ буюу Санхүүгийн хориг арга 
хэмжээг авах байгууллагын “Саарал 
жагсаалт”-аас богино хугацаанд гарсан 
нь санхүүгийн зохицуулагч байгууллагууд 
болох Санхүүгийн зохицуулах хороо, 
Сангийн яам, Монголбанк болон бусад 
холбогдох байгууллагын нөр их хөдөлмөр, 
хамтын ажиллагааны үр дүн байлаа. Иймд 
2021 ондоо ч энэхүү мөнгө угаахтай тэмцэх 
чиглэлээр тасралтгүй арга хэмжээнүүдийг 
авч, хэрэгжилтийг хангах зорилготой 
байна.

Санхүүгийн салбарын бодлого гаргагчид 
бидний хувьд олон тулгуурт, хүртээмжтэй, 
ухаалаг санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэх 
нь хамгийн чухал, нэн тэргүүний зорилт 
байдаг. Тэр ч утгаараа бид бүхэн уг 
зорилгод тулгуурлан стратеги, төлөвлөгөөг 
боловсруулан ирэх оныхоо зорилтыг 
чиглүүлж байна. Учир нь санхүүгийн 
салбар иргэд, оролцогчдын итгэл, 
үйл хөдлөл дээр суурилан ажилладаг 
маш эмзэг салбар. Өөрөөр хэлбэл сул 
зохицуулалт, хяналт шалгалт нь зах зээлд 
итгэх итгэлийг бууруулах, идэвхтэй сэргэж 
буй уг зах зээлд хөөсрөл үүсгэх зэрэг олон 
сөрөг талтай бол хэт чанга зохицуулалт нь 
салбарын хөгжил, бүтээмжийг боомилох 

аюултай байдаг. Өнөөдөр технологийн 
дэвшилд суурилсан санхүүгийн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний оновчтой зохицуулалтын 
орчин нь олон улс орны бодлого гаргагчдын 
гол анхаарах сэдэв нь болж байгаатай адил 
бидэнд ч бас энэ асуудал тулгарч байна. 
Иймээс үйлчлүүлэгч, хөрөнгө оруулагчийн эрх 
зүйн орчинг сайжруулах, банк бус санхүүгийн 
үйл ажиллагааг төрөлжүүлэх чиглэлээр 
өнөөдөр мөрдөж байгаа үндсэн салбарын 
зарим хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, 
шинэчилэх, финтектэй уялдаж зах зээлийн 
бүтцэд гарсан өөрчлөлтийг хянах, зохицуулах, 
хяналт тавих, шаардлагатай хариу арга хэмжээ 
авах, Сэндбокс зохицуулалтын журмыг 
хэрэгжүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
хангах зэрэг олон ажлуудыг гүйцэтгэх болно. 

Ярилцлагынхаа төгсгөлд Ажлын албаны 
даргын хувиар өнгөрсөн 15 жилийн хугацаанд 
санхүүгийн салбар тэр тусмаа Санхүүгийн 
зохицуулах хороог хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ 
оруулсан ахмад буурлууд болон ажилтан 
албан хаагчид, хамтран ажилладаг аж ахуйн 

нэгж, байгууллагуудад хандаж үгээ хэлнэ 
үү. 

Монгол Улсын Их Хурлаас Үнэт цаасны 
тухай хуулийг 1994 онд баталж, хөрөнгийн 
зах зээлд хяналт, зохицуулалт тавих 
Үнэт цаасны хороо байгуулагдсан бөгөөд 
энэхүү байгууллагын суурин дээр 2006 
оноос санхүүгийн зах зээлийн нэгдсэн 
хяналт, зохицуулалтын байгууллага үүсэж 
Санхүүгийн зохицуулах хороо маань үйл 
ажиллагаагаа эхлүүлсэн билээ.

Санхүүгийн зохицуулах хороо үүсэн 
байгуулагдсаны 15 жилийн ойг 
тохиолдуулан санхүүгийн салбарын 
хөгжлийн төлөө сэтгэл оюунаа зориулан 
ажиллаж ирсэн хамтран ажиллагсад, 
мэргэжлийн байгууллагынхан, салбарын 
бүхий л оролцогчид, Санхүүгийн зохицуулах 
хорооны үе үеийн хамт олон, албан 
хаагчид Та бүхэндээ баярын мэндчилгээг 
дэвшүүлье! Та бүхэндээ баярлалаа.

Ярилцсанд баярлалаа. Ажлын өндөр 
амжилт хүсье.
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САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ГОЛЛОХ ҮЗҮҮЛЭЛТ
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НИЙТ ХӨРӨНГӨ /тэрбум төгрөг/

НӨХӨН ТӨЛБӨР  /тэрбум төгрөг/
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БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

533

Б
А

Н
К

 БУС  САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛ
Л

А
ГА

ХАРИЛЦАГЧДЫН ТОО /мянга/
2,854

2,639

АРХАНГАЙ

БАЯН-ӨЛГИЙ
УВС

ЗАВХАН

ХОВД

ГОВЬ-АЛТАЙ

ХӨВСГӨЛ

БУЛГАН

ӨВӨРХАНГАЙ

ТӨВ

ДУНДГОВЬ

ГОВЬСҮМБЭР

ХЭНТИЙ

ДОРНОГОВЬ

СҮХБААТАР

ДОРНОД

ӨМНӨГОВЬ

ОРХОН

БАЯНХОНГОР

ДАРХАН-УУЛ

3
2

1

1

7

6
7

2

7

5

1

1

2

5

3

13
2

4

1

3

2

СЭЛЭНГЭ

УЛААНБААТАР

    456

НИЙТ ХӨРӨНГӨ /тэрбум төгрөг/

1,730.1
1,942.1

1,284.9
969.2787.2

623.2508.0379.7252.1205.4128.696.578.566.469.2

НИЙТ ЗЭЭЛ /тэрбум төгрөг/

1,357.81,233.1
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43.8

59.3

29.9

50.7

99.3

155.8

163.6

НИЙТ ХАДГАЛАМЖ /тэрбум төгрөг/

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

248Х
А

Д
ГАЛАМЖ,  ЗЭЭЛИЙН Х

ОРШ
О

О

НИЙТ  ГИШҮҮДИЙН ТОО

73,183

НИЙТ ЗЭЭЛ /тэрбум төгрөг/

2007

35.6

2011

61.9

2017

153.1

2009

44.6

2015

97.7

2013

73.8

2019

222.6

2020.III

234.3

НИЙТ ХӨРӨНГӨ /тэрбум төгрөг/

АРХАНГАЙ

УВС

ЗАВХАН

ХОВД

ГОВЬ-АЛТАЙ

ХӨВСГӨЛ

БУЛГАН

ӨВӨРХАНГАЙ

ТӨВ

УЛААНБААТАР

ДУНДГОВЬ

ГОВЬСҮМБЭР

ХЭНТИЙ

ДОРНОГОВЬ

СҮХБААТАР

ДОРНОД

ӨМНӨГОВЬ

ОРХОН

БАЯНХОНГОР

ДАРХАН-УУЛ

11
9

8

9

2
8

2

1

1

4

5

4

7

2

6
1

150

3

6

3

6

СЭЛЭНГЭ
БАЯН-ӨЛГИЙ 2007

2011

2015

2009

2013

2017

2019

2020.III
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ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ 
ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД

ҮХХЗБ

ҮМҮЧТХЭАЭ 
хуулийн этгээд

ҮМҮЧ-ны арилжаа 
эрхлэгч иргэд

ҮМҮЧТХЭАЭ иргэд

ҮМҮЧ-аар хийсэн эдлэлийн 
арилжаа эрхлэгч иргэд

167

30

111

57

231

ОНЦЛОХ АЖЛУУД

2020.01.17
Санхүүгийн зохицуулах хороо ҮХХЭХЗБ болон ҮМҮЧТХЭАЭ-ийн үйл 
ажиллагаанд зохицуулалт, хяналт тавихаар хуульчлагдсан.

•	 2 салбарын тусгай зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн 
журам, тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам, 
зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журмуудыг 
баталсан.

•	 УБЕГ-тай хамтран тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлтээ 
СЗХ-нд ирүүлээгүй байгаа 6,958 хуулийн этгээдийн үйл 
ажиллагааны чиглэлээс нь ҮХХЗБ болон ҮМҮЧТХЭАЭ-
ийн чиглэлийг хасуулсан.

•	 2 салбарын оролцогчдод зориулсан анхны гарын 
авлагуудыг боловсруулж хэвлүүлсэн.

•	 ҮМҮЧТХЭАЭ-дийн үндэсний холбоо үүсгэн байгуулагдаж 
СЗХ-ноос түүнд тавигдах шаардлагыг тодорхойлсон 
журмыг баталж, сургалтын чиглэлд хамтран ажиллах 
гэрээг байгуулсан.

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН  
ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН  

ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧ

2021 · 01 сар
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Монгол Улсад Санхүүгийн зохицуулах хороо байгуулагдсаны 15 
жилийн ойн мэндийг тус байгууллагын үе үеийн удирдлага, 

хамт олон, одоо ажиллаж шинэ түүхийг бүтээж буй нийт ажиллагсад, 
хэрэглэгч харилцагчид та бүхэнд Монголын банк бус санхүүгийн 
байгууллагуудын холбооны Удирдах зөвлөл болон нийт гишүүдийн 
өмнөөс дэвшүүлье. 

Өнгөрсөн хугацаанд ББСБ-ын салбар эрчимтэйгээр өргөжин тэлж 
533 ББСБ СЗХ-ны хяналт зохицуулалт дор хуульд заасан 10 төрлийн 
үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байна. Сүүлийн жилүүдэд манай 
салбарын засаглал эрс сайжирч олон нийтэд нээлттэй хувьцаат 
компани, хаалттай өрийн бичиг, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас, 
гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт татаж чадсан байгууллагууд 
олноор нэмэгдэж байна. Мөн санхүүгийн технологид суурилсан 
ББСБ-ууд зах зээлд хүч түрэн орж ирж санхүүгийн салбарт хүртээмж, 
бүтээмжийг нэмэгдүүлэх шинэчлэлийг манлайлан ажиллаж байна. 
Үүнтэй уялдаад Холбоо тогтвортой хөгжлийн төлөө улам ихийг хийж 
бүтээх үүрэг хариуцлага нэмэгдэж байна. 

Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбоо 2002 
оноос хойш тогтвортой засаглал, бүтэц зохион байгуулалттайгаар 
мэргэжлийн холбооны үйл ажиллагааг явуулж байна. Одоогоор 
салбарын үйл ажиллагааны дийлэнхийг бүрдүүлэгч 250 гаруй 
гишүүнтэйгээр санхүүгийн зах зээлд ББСБ-уудын нийтлэг эрх 
ашгийг төлөөлөх, олон улсын жишигт хүргэн хөгжүүлэх, бичил 
болон жижиг, дунд бизнесүүд, иргэдэд санхүүгийн тогтвортой 
шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хүргэхэд дэмжлэг болох замаар 
Монгол Улсын нийгэм эдийн засагт тоймтой хувь нэмрээ оруулах 
эрхэм зорилго тавин ажиллаж байна. Холбооны зүгээс ББСБ-уудаа 
санхүүгийн зах зээлд эзлэх байр суурь, санхүүгийн үйлчилгээний цар 
хүрээгээ нэмэгдүүлэх, нийгмийн хариуцлагаа дээшлүүлэх, ёс зүйн 
хэм хэмжээг тогтоох, боловсон хүчний чадварыг дээшлүүлэх, болон 
комплайнстай, тогтвортой эрх зүйн орчинд ажиллахад нь дуу хоолой 
нь болж дэмжлэг үзүүлж ажилладаг. 

Холбоо нь үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа төр, хувийн хэвшлийн 
хамтын ажиллагааг эрхэмлэж ирсэн бөгөөд СЗХ-той салбарын олон 
талын үйл ажиллагаанд хамтран ажиллаж ирсэн байдаг. Бид 2010 
оноос хойш санамж бичгийн хүрээнд ББСБ-уудын үйл ажиллагааны 
тогтвортой хөгжлийг хангах, нийгэм, санхүүгийн зах зээлд үзүүлж 
буй үр нөлөө, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хууль эрх зүйн орчныг 
сайжруулах, судалгаа, шинжилгээ, сургалтуудын чиглэлд хамтран 
ажиллах, тулгамдаж буй асуудлыг хамтран шийдвэрлэх зорилгоор 
тогтмол мэдээлэл солилцож, уулзалт, зөвлөгөөн амжилттай зохион 
байгуулж ирсэн. Санамж бичгийг хоёр талаас жил бүр дүгнэн 
сайжруулж үр дүнтэй ажилласан гэж Холбоо үздэг.

Өнгөрсөн 2020 онд ББСБ-ын салбарын эрх зүйн орчныг сайжруулах 
зорилгоор СЗХ болон Холбооны төлөөллөөс бүрдсэн ажлын хэсэг 
байгуулан ажиллаж мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх 
эрсдэлийг бууруулах ажлын хэсэг байгуулан амжилттай ажилласан. 
Салбарын комплаенс ёс зүйн хүрээнд сертификаттай танхимын болон 
онлайн сургалтуудыг амжилттай хэрэгжүүлсэн бөгөөд одоогоор 
Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийг ажлын хэсгээр хамтран хэлэлцэж байгаа гэх мэт 
олон ажлуудыг хэрэгжүүлж байна.

Мөн цар тахлын хүндрэлүүдийг хамтдаа даван туулахын тулд 
Холбоо ББСБ-уудын харилцагч нарыг төрийн төсөл хөтөлбөрүүдэд 
хамруулах, санхүүгийн хүртээмжийг бууруулахгүй харин ч 
нэмэгдүүлэх, салбарын бизнесийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй 
болгох, үйл ажиллагааны өртөг бууруулах, шинэ техник технологийн 
шийдлийг дэмжих, нэвтрүүлэх зэрэгт онцгойлон анхаарч, тодорхой 
үр дүнд хүрэх зорилготой ажиллаж байна. 

Санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийн төлөө сэтгэл, итгэлээ зориулан 
хэрэглэгчдийнхээ эрх ашгийг өндөрт өргөн, зах зээлд гарч буй өсөлт, 
хөгжлийг тогтвортой үргэлжлүүлж буй СЗХ-ны нийт хамт олонд 
талархал илэрхийлж та бүхний ирээдүйн хөгжил дэвшлийн төлөө 
хийж буй ажил үйлсэд тань амжилт, амьдралд тань аз жаргал, сайн 
сайхныг хүсэн ерөөе! 

Монголын Банк Бус Санхүүгийн 
Байгууллагуудын Холбооны ерөнхийлөгч 
З.АЛТАНЗУЛ
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Санхүүгийн 
зохицуулах хороо 
байгуулагдав.

Хадгаламж, зээлийн 
хоршооны тухай хууль 
батлагдав.

Зээлийн батлан даалтын 
тухай хуулиар Зээлийн 
батлан даалтын сангийн 
үйл ажиллагааг Санхүүгийн 
зохицуулах хороо хяналт 
тавихаар хуульчлагдав.

2006

20112012

Зохицуулалтын 
байгууллагуудын 
анхдугаар чуулга 
уулзалт болов.

Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон 
терроризмтой тэмцэх тухай хуульд үнэт металл, үнэт 
чулууны эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа 
эрхлэгчийн үйл ажиллагаа, үл хөдлөх эд хөрөнгө 
зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагааг Санхүүгийн 
зохицуулах хороо хянаж зохицуулахаар тусгагдав.

Хөдөө аж ахуйн биржийн 
брокеруудад тусгай 
зөвшөөрөл олгов.

2014

2019

2013

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ
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“Санхүүгийн зохицуулах 
хорооны үйл 
ажиллагааны хэтийн 
төлөвлөгөө 2008-2010 
он” батлагдав.

Валют солих цэгүүдийн 
үйл ажиллагаа Санхүүгийн 
зохицуулах хорооны хяналт, 
зохицуулалтын хүрээнд 
хамрагдах болов.

Санхүүгийн 
боловсролын жил 
болгов.

Олон улсын санхүүгийн 
хүртээмжийн нийгэмлэг 
(AFI)-ийн гишүүнээр 
элсэв.

2007 2008

20092010

“Санхүүгийн зах зээлийн 
хөгжил” үндэсний 
форумыг амжилттай 
зохион байгуулав. 

Олон улсын хадгаламж, 
зээлийн хоршооны 
зохицуулагчдын 
зөвлөлийн гишүүн 
байгууллага болов.

“Олон нийтийн 
санхүүгийн суурь 
мэдлэгийг дээшлүүлэх 
хөтөлбөр 2016-2021 он” 
батлагдав.

“Санхүүгийн зохицуулах 
хорооны стратеги, 
төлөвлөгөө 2018-2021” 
батлагдав.

2016

2017

2015

2018
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САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ ОНЦЛОХ АЖЛУУД

Санхүүгийн зохицуулах 
хорооны даргын 

тушаалаар салбарын 
зохицуулалттай 

холбоотойгоор 391 
шийдвэр гаргажээ.САНХҮҮГИЙН 

ЗОХИЦУУЛАХ 
ХОРООНЫ 
ХУРАЛДААНААР

1,051  
асуудал хэлэлцэн 
шийдвэрлэлээ.

ГАРГАСАН 
ШИЙДВЭРҮҮД

МӨНГӨ УГААХ, 
ТЕРРОРИЗМЫГ 
САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ 
ТЭМЦЭХ

•	Монгол Улсыг 2020.10.23-ны 
өдөр ФАТФ-ЫН НЭГДСЭН 
ХУРАЛДААНААР СТРАТЕГИЙН 
ДУТАГДАЛТАЙ УЛС ОРНЫ 
ЖАГСААЛТААС ХАССАН тухай 
зарлав.

•	 2020.12.09-ний өдөр Европын 
холбооны ХАР ЖАГСАААЛТААС 
гарлаа.

469

АЛБАН 
БИЧГЭЭР БУЮУ 

ЦААСААР
964

1,433
ЦАХИМААР 

БОЛОН УТСААР

ӨРГӨДӨЛ, 
ГОМДОЛ

ХОРОО ӨӨРИЙН 
ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ 

БҮХ САЛБАРЫН 

6 МОДУЛИЙГ 

82 ГИШҮҮНИЙ 
БҮРЭЛДЭХҮҮНТЭЙ 

ХАРИУЦАЖ 
ҮНДЭСНИЙ 

ЭРСДЭЛИЙН 
ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ, 
ТАЙЛАНГ БҮРЭН 

ГҮЙЦЭТГЭЖ ФАТФ-Т 
ХҮРГҮҮЛСЭН.
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СУДАЛГАА,  
ХӨГЖИЛ

МЭДЭЭЛЛИЙН 
ТЕХНОЛОГИ

2019-2020 онд нийт 
32 төрлийн судалгаа 

хийснээс зарим 
судалгааг эмхэтгэн 

СЗХ байгуулагдсаны 15 
жилийн ойд зориулан 

“СУДАЛГААНЫ 
ТОВХИМОЛ” 

сэтгүүлийн анхны 
дугаараа нийтлүүллээ.

•	 “Санхүүгийн зохицуулах 
хорооны мэдээллийн 
нэгдсэн сангийн журам”, 

•	 “Гамшгаас хамгаалах 
бэлэн байдлын 
төлөвлөгөө”

•	 “Сэндбокс зохицуулалтын 
орчин журам” 

•	  “Монгол Улсын 
санхүүгийн хүртээмжийг 
сайжруулах хөтөлбөр”

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Улирал бүр:
САНХҮҮГИЙН 
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 

ТОЙМ

Сар бүр:
“ХҮРТЭЭМЖТЭЙ 
САНХҮҮ” сэтгүүл

7 хоног бүр:
САНХҮҮГИЙН 
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 
7 ХОНОГИЙН 

МЭДЭЭ

Сар бүр:
САНХҮҮГИЙН ЗАХ 
ЗЭЭЛИЙН САРЫН 

ТОЙМ

Харилцаа холбоо, 
мэдээллийн технологийн 

газартай хамтран ажиллах 
санамж бичгийн хүрээнд 
E-Mongolia-д мэдээлэл 

солилцох зорилгоор ХУР, 
ДАН СИСТЕМҮҮДТЭЙ 

ФИЗИК ХОЛБОЛТ хийв.

Төрийн болон бусад 
байгууллагуудтай 

ТООН ГАРЫН ҮСЭГТ 
СУУРИЛСАН АЛБАН 

БИЧИГ СОЛИЛЦООНЫ ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА-г нэвтрүүлсэн.

11 захиргааны хэм хэмжээний акт баталсныг 
Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн тухай 
бүр захиргааны хэм хэмжээний актын улсын 

нэгдсэн санд бүртгүүлж ажилласан.

Тайлант хугацаанд хялбаршуулан 

журмаар 17 зөрчлийн хэрэгт 

ногдуулсан 58 сая төгрөгийн, 

12 зөрчлийн хэрэгт 150.4 
сая төгрөгийн торгууль, 

10,349,275.31 төгрөгийн 
улсад учруулсан хохирол нийт 

203.85 сая төгрөгийг төлүүлэх 
шийдвэр гаргасан ба өмнөх онд 

бүртгэгдэж 2020 онд зөрчил шалган 

шийдвэрлэж дууссан 6 хэрэгт 

117.5 сая төгрөгийн шийтгэл, 

нийт 336.35 төгрөгийг 
төлүүлэхээр шийдвэр гаргаж 

ажилласан байна.



Хүндэтгэсэн, 

Гүйцэтгэх захирал
 Х.АЛТАЙ
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Зах зээлийн судалгаа, хөгжлийн газар

РЕДАКЦЫН ЗУРВАС

“Хүртээмжтэй санхүү” сэтгүүлийнхээ тусгай дугаараар Эрхэм уншигч тантай уулзаж 
байгаадаа баяртай байна. Санхүүгийн зах зээлийн хувьд 2021 он бол түүхэнд 
тэмдэглэх үйл явдлаар дүүрэн жил болж байна. Учир нь Санхүүгийн зохицуулах 
хороо байгуулагдсаны 15 жилийн ой, Монголд хөрөнгийн зах зээл үүсэж, Монголын 
Хөрөнгийн Бирж байгуулагдсаны 30 жилийн ой тус тус тохиож буй тул энэхүү дугаараа 
толилуулж байна.

Монгол Улсад хөрөнгийн зах зээл 
үүсэж, “Монголын хөрөнгийн бирж” 

ТӨХК байгуулагдсаны түүхт 30 жилийн ойн 
мэндийг Та бүхэнд хүргэхэд таатай байна. 

Манай улсад өмч хувьчлалын нөлөөгөөр 
төрийн өмчит компаниудыг хувьцаат 
компанийн хэлбэрт шилжүүлэх үйл 
ажиллагааг 1991 оноос эхлүүлсэн. Улмаар 
аймаг, дүүрэг бүрт брокеруудыг бэлтгэснээр 
иргэдэд хувьцаа эзэмшүүлэн хотын төв дэх 
байршлыг сонгон “Элдэв-Очир” хүүхэлдэйн 
театрыг Хөрөнгийн биржээр сольж хөрөнгийн 
зах зээлийн суурийг төвхнүүлээд даруй 30 
жил болжээ.

Энэхүү хугацаанд хөрөнгийн зах зээлийн 
хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, дэд бүтцийн 

тогтолцоог олон улсын жишигт хүргэн шинэ 
төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нэвтрэх 
нөхцөл бүрдсэнийг дуулгахад таатай байна. 
Ялангуяа Үнэт цаасны зах зээлийн тухай 
хуулийн 2013 оны шинэчилсэн найруулга, 
Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль 
шинээр батлагдсан нь ихээхэн нөлөөллөө. 
Тухайлбал, хөрөнгө оруулагчдын эрх 
ашгийг хамгаалах, үнэт цаасны зах зээлийн 
ил тод байдал, үнэт цаасны зах зээлд 
оролцох, үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн 
байгууллагын төрөл, бүртгэлийн үндсэн дээр 
эрхлэх үйл ажиллагаа, тавигдах нөхцөл, 
шаардлагыг шинээр тогтоож нарийвчилсан 
дүрэм журмаар зохицуулахаар заасан. Мөн 
төрийн эрх бүхий байгууллага, үнэт цаасны 
зах зээл дэх бүрэн эрх, хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төрөл, хэлбэр, 
ялгааг заахаас гадна өөрийгөө зохицуулах 
байгууллагын эрх зүйн байдлыг тодорхойлж, 
тэдгээрийн бүрэн эрх, гишүүнчлэлийн 
асуудал зэргийг тусгасан нь онцлог юм.

Шинэчлэлийн тухайд зах зээлийн хөрвөх 
чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд гадаадын 
томоохон бирж дээр үнэт цаас гаргасан 
Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулдаг 
компаниуд дотоодын зах зээл дээр үнэт 
цаасаа гаргах “давхар бүртгэл”-ийн 
зохицуулалт, суурь үнэт цаасыг үндэслэн 
хадгаламжийн бичиг болон бусад төрлийн 
үүсмэл үнэт цаас гаргахтай холбогдсон 
харилцааг нарийвчлан тодорхойлсон, үнэт 
цаасны кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх 
байгууллагын талаар заалтууд орж, зах 

зээлд нэвтрүүлэв.

Олон улсын жишгийн дагуу гадаадын 
мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчид зах зээлд 
оролцох боломжийг нээх үнэт цаасны 
номиналь эзэмшигч болон бенефициар 
өмчлөгчийн тухай нарийвчлан зохицууллаа. 
Түүнчлэн өмнө нь дотоодын компаниуд 
гадаад зах зээл дээр бүртгэгдэх, үнэт цаасыг 
санал болгоход тавигдах шаардлага, үнэт 
цаасны танилцуулгад тусгах мэдээлэл, 
хариуцлагын тогтолцоо, мэдээллийн чанарыг 
сайжруулах, нээлттэй, тэгш хүртээмжтэй 
түгээх, түүнтэй холбоотой оролцогч талууд 
болон эрх бүхий этгээдийн мэдээлэх үүрэг, 
хариуцлагыг хуульчлав. 

Бид цаашид ард иргэдийг байгалийн 
баялгаас өгөөж хүртэх боломжийг нээх төр 
засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 
Стратегийн орд газруудын 10 хүртэлх 
хувийг олон нийтэд нээлттэй арилжаалах, 
“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн хувьцааг 
эргэлтэд оруулах, зээлийн хүү бууруулах 
үндэсний стратеги, тэтгэврийн тогтолцооны 
шинэчлэл зэргийг хэрэгжүүлэхэд хөрөнгийн 
зах зээлийн зохицуулалтыг улам бүр 
боловсронгуй болгох, түүнд оролцогч 
байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдааг 
сайжруулах, эрх зүйн орчныг дэлхийн 
жишигт хүргэн төгөлдөржүүлэхээр ажиллаж 
байна.

Монгол Улсад хөрөнгийн зах зээл үүсэж 
хөгжсөний түүхт 30 жилийн ойг тохиолдуулан 
оролцогч байгууллага, хөрөнгө оруулагч та 
бүхэнд эрүүл энх, ажлын өндөр амжилт, 
амьдралын сайн сайхныг хүсэн ерөөе.
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Юуны өмнө, Монгол Улсад хөрөнгийн зах зээл үүсэж хөгжсөний 
30 жилийн түүхээс манай уншигчидтай хуваалцахгүй юу? 

Манай улс төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн тогтолцооноос 
зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжих шатанд анх удаа 
төрөөс өмч хувьчлалыг биржээр дамжуулж явуулах болсноор 
хөрөнгийн зах зээл үүссэн түүхтэй. Хөрөнгийн зах зээлийн 
хөгжлийг цаг хугацааны хувьд гурав ангилж болно. Эхний үе шат 
болох 1991-2004 он. Учир нь, 1991 оноос улсын өмчит үйлдвэрийн 
газруудыг хувьцаат компани болгох, тэдгээрийн хувьцааг иргэдэд 
ХОЭБ буюу бидний сайн мэдэх цэнхэр, ягаан тасалбараар үнэ 
төлбөргүй эзэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. 1994 онд 
Үнэт цаасны тухай хууль батлагдаж, зах зээлд оролцогчдын үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих, хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг 
хамгаалах зорилгоор УИХ-ын 1994 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдрийн шийдвэрээр Үнэт цаасны хороог байгуулсан нь хожмоо 
Санхүүгийн зохицуулах хороо болох суурь тавигдсан юм. Улмаар 
2002 онд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль батлагдсанаар 
аж ахуйн нэгжүүд үнэт цаасны зах зээлд хувьцаа, компанийн 
бонд, бусад санхүүгийн хэрэгсэл гаргах замаар олон нийтээс 
санхүүжилт татах эрх зүйн суурь орчин бүрдэж, зах зээлийн дэд 
бүтцийн байгууллагууд болох арилжаа, төлбөр тооцоо, төвлөрсөн 
хадгаламжийн үйл ажиллагааг бие даасан байгууллагууд эрхлэх 
болсон байдаг.

Хөгжлийн дараах үе нь 2004-2014 он. Үнэт цаасны зах зээлийн 
тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2002 онд батлагдсаны 
үр дүнд 2005 онд анхны IPO гарч улмаар энэ хугацаанд нийт 
9 компани хөрөнгийн биржээр дамжуулан олон нийтээс 
санхүүжилт татсан байдаг. Энэ бол арилжааны банкны зээлийн 
санхүүжилтээс гадна хөрөнгийн зах зээлээр дамжуулж бусад 
төрлийн санхүүжилтийг татах боломжтойг харуулсан үйл явдал. 
Зах зээлийн дэд бүтцийн байгууллагуудад ашиглагдах арилжаа, 

төлбөр тооцоо, арилжааны хяналт, өмчлөх эрхийн бүртгэлийн 
цогц “Mиллениум Ай Ти” системийг нэвтрүүлэх, Үнэт цаасны 
зах зээлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Хөрөнгө 
оруулалтын сангийн тухай хуулиуд батлагдсан байдаг. Энэ бүхний 
үр дүнд үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн цоо шинэ институц 
болох кастодианы үйлчилгээ болон хадгаламжийн бичиг, давхар 
бүртгэл, өөрийгөө зохицуулах байгууллагын зохицуулалтын орчин 
бий болж, мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчид болох хамтын болон 
хувийн хөрөнгө оруулалтын сангууд бүрэлдэн бий болох нөхцөл 
бүрдсэн. Түүнчлэн Хороо Үнэт цаасны хороодын олон улсын 
байгууллагын гишүүнээр элсэж, олон улсын зарчим, стандарт, 
зөвлөмжүүдийг хууль, дүрэм, журам, зааварт тусгах, шинэ 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нарийвчилсан зохицуулалтуудыг бий 
болгох ажлууд эрчимтэй хийгдсэн юм.

Гуравдугаар үе болох 2015 оноос өнөөг хүртэлх хугацаанд манай 
орны хөрөнгийн зах зээлд шинэ хуудсыг бий болгосон олон 
чухал үйл явдал өрнөсөн. Тухайлбал, санхүүгийн байгууллага, 
даатгалын компани, үндэсний томоохон үйлдвэрлэгч нээлттэй 
хувьцаат компанийн хэлбэрт шилжиж, хувьцаа, өрийн хэрэгслээ 
олон нийтэд арилжаалах, зах зээлийн уламжлалт бүтээгдэхүүнээс 
гадна хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх, хөрөнгөөр 
баталгаажсан баталгаат үнэт цаасыг биржээр анх удаа олон 
нийтэд санал болгох ажлуудыг амжилттай хэрэгжүүлсэн. 
Ялангуяа, сүүлийн жилүүдэд хөрөнгийн зах зээлд санхүүгийн 
шинэ технологид суурилсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлж, 
цахим шилжилт хийх боломж бүрдсэн. Дүгнэж хэлэхэд, хөгжингүй 
орнуудад 200-300 жил хөгжүүлсэн туршлага, ололт амжилтыг 
30 жилийн хугацаанд өөрийн орны нөхцөл байдалдаа нийцүүлж 
нутагшуулж, улс орны эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх урт 
хугацааны санхүүжилтийн нөлөөллийг нэмэгдүүлэх үндэс суурийг 
тавьсан гэж хэлж болно. 

Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээл бий болсон ололт амжилт, цаашдын 
хөгжлийн хандлага сэдвээр Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 
Д.Баярсайхантай ярилцлаа.
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Өнгөрсөн жилийн хувьд “Ковид-19” цар тахлаас үүдэж нийгэм, 
эдийн засгийн байдал амаргүй байсан нь хөрөнгийн зах зээлд 
хэрхэн нөлөөлөв?

Үнэхээр ч цар тахлаас шалтгаалж санхүүгийн зах зээлд 
эрсдэлтэй, амаргүй нөхцөл байдал үүссэн. Гэхдээ УИХ, Засгийн 
газар, Хорооноос тулгарч буй хүндрэл, эрсдэлийг даван 
туулах чиглэлээр маш тодорхой арга хэмжээг тухай бүрт нь авч 
хэрэгжүүлсэн. Тухайлбал, Хорооноос хөрөнгийн зах зээлийн 
хөгжлийг дэмжих, өсөлтийг хангах чиглэлээр олон улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн үнэт цаасны төлбөр тооцооны горим, төлбөрийн 
эсрэг нийлүүлэлтийн зарчмыг амжилттай нэвтрүүллээ. Мөн 
дотоод болон гадаадын бирж хооронд үнэт цаас хөрвөх нөхцөлийг 
бий болгож, олон жил яригдсан биржийн бус зах зээлийн эрх зүйн 
суурь орчинг бүрдүүлж, түүхэнд анх удаа зах зээлийн үнэлгээ 
хамгийн өндөр төвшинд буюу 3.0 их наяд төгрөгт хүрсэн. 2021 
он гарсаар бид Монгол Улсад анх удаа олон нийтэд нээлттэй 
арилжаалах хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны анхдагч зах 
зээлийн арилжааг эхлүүлсэн бол Монголын хөрөнгийн биржид 
давхар бүртгэлтэй “Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн” 
ХК (ERDN)-ийн тодорхой хувьцааг Канадын хөрөнгийн бирж рүү 
анх удаа амжилттай хөрвүүлсэн үйл явдал болж хөрөнгийн зах 
зээлийн хөгжилд шинэ хуудас нээлээ.

Сүүлийн жилүүдэд банкнаас бусад санхүүгийн зах зээл тэр дундаа 
хөрөнгийн зах зээл өсөлттэй байсан нь статистик тоон мэдээллээс 
харагддаг. Цаашид хөрөнгийн зах зээлийг улам хөгжүүлэх, эрхзүйн 
орчинг боловсронгуй болгох хүрээнд Хорооноос бодлогын болон 
зохицуулалтын ямар арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх вэ?

Хөрөнгийн зах зээлийн тогтвортой хөгжлийг улам эрчимжүүлэх, 
нээлттэй, шударга зах зээлийг бий болгох, банкны салбартай 
өрсөлдөхүйц урт хугацааны санхүүжилтийн тогтолцоо болон 
мэдээлэл технологийн ололтыг зах зээлд нэвтрүүлж санхүүгийн 
хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилтыг тавьж ажиллаж байна. Нэн 
тэргүүнд бидний анхаарах ажил бол хөрөнгийн зах зээлийн 
одоогийн нөхцөл байдлыг сайжруулж, олон нийтийн зах 
зээлд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх юм. Энэ хүрээнд зах зээлд 
оролцогч мэргэжлийн байгууллагуудынхаа үйл ажиллагааг 
сайжруулах, одоо байгаа бүтээгдэхүүнүүдээ чанаржуулна. Учир 
нь, хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компаниудын дийлэнх нь 
тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдал хангалтгүй, засаглал болон 
төвлөрлийн асуудалтай талаар иргэд, олон нийт шүүмжлэлтэй 
ханддаг шүү дээ. Зохицуулалттай этгээдүүдийн хувьд зөвхөн цөөн 
хэдхэн компани нь л үйл ажиллагаагаа идэвхтэй явуулдаг. Энэ мэт 
асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс биржийн бүртгэлийн шаардлагыг 
хангаагүй компаниудыг бүртгэлээс хасах, тусгай зөвшөөрөл 
бүхий мэргэжлийн оролцогчдын үйл ажиллагааг үнэлэхдээ 
тоон үзүүлэлтээс гадна гүйцэтгэлд үндэслэдэг болгоно. Мэдээж 
тайлагнал, ил тод байдал, засаглалыг сайжруулах чиглэлээр 
холбогдох хууль, Үнэт цаасны бүртгэлийн журамд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж байна. Дээр нь хөрөнгийн зах 
зээл дээрх бүтээгдэхүүнүүдийн нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, чанарыг 
сайжруулах буюу компанийн бондын зах зээлийг хөгжүүлэхээр 
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компанийн тухай хуульд 

бондын зохицуулалттай холбоотой нэмэлт өөрчлөлтийг оруулах, 
бондын бүртгэлийн зохицуулалтыг хялбаршуулж, уян хатан 
болгох, санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох байгууллагыг бий 
болгоход анхаарна.

Нөгөө талаар бидний анхаарах асуудлын нэг нь хөрөнгийн зах 
зээлийн гол оролцогч буюу хөрөнгө оруулагчид юм. Сүүлийн 5-6 
жилийн хугацаанд буюу Засгийн газрын үнэт цаасыг хөрөнгийн 
бирж дээр арилжаалж эхэлснээс хойш мөн сүүлд хувьцаагаа 
нийтэд нээлттэй санал болгосон компаниудтай холбоотойгоор 
иргэд, олон нийтийн хөрөнгийн зах зээлийн талаарх мэдлэг, 
мэдээлэл эрс сайжирч, уг зах зээлийг сонирхох болсон. Гэтэл 
зах зээлд урт хугацаанд хөрөнгө оруулах мэргэжлийн хөрөнгө 
оруулагчид болох хөрөнгө оруулалтын сан, тэтгэврийн сангууд 
дутагдсаар байгаа нь үнэн. Иймээс хөрөнгө оруулагчдыг хөрөнгийн 
зах зээл рүү татахын тулд юуны түрүүнд хөрөнгө оруулалтын 
сангийн эрх зүйн орчныг сайжруулж хуулийн этгээдийн 
олон сонголтот хэлбэрийг бий болгох, түүнчлэн манай улсын 
хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхэд томоохон нөлөө үзүүлж чадах 
зээлжих зэрэглэл өндөртэй олон улсын томоохон санхүүгийн 
байгууллагуудыг зах зээлд татан оролцуулж, хөрөнгө оруулахад 
дэмжлэг үзүүлэх чиглэлд ажиллана. Эцэст нь хэлэхэд, арилжааны 
банкыг ялангуяа системийн нөлөө бүхий банкуудыг нээлттэй 
хувьцаат компани хэлбэртэй байхаар Банкны тухай хуульд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг УИХ-аар хэлэлцэж байна. Мөн 
шинээр урт хугацааны хөрөнгө оруулагч буюу тэтгэврийн сангийн 
тогтолцоог бий болгох Хувийн тэтгэврийн тухай хууль УИХ-д өргөн 
баригдсан. Хэрэв эдгээр хуулиуд батлагдвал засаглал, мэдээлэл 
тайлагнал, санхүүгийн чадавх сайтай компани шинээр хөрөнгийн 
зах зээлд гарах, урт хугацааны мэргэжлийн хөрөнгө оруулагч 
нэмэгдэх зэрэг зах зээл хөгжин тэлэхэд чухал алхам болно гэж 
харж байна.
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ТАНИЛЦУУЛГА 
“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ХК

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК (МХБ) нь 
Засгийн газрын 1991 оны 01 дүгээр сарын 18-
ны өдрийн 22 тоот тогтоолоор шилжилтийн 
эдийн засгийн түүхэн үетэй уялдан өмч 
хувьчлалын ажлыг эхлүүлэх, цаашид үнэт 
цаасны зах зээлийг хөгжүүлэх зорилгоор 
байгуулагдаж байсан. Энэхүү зорилгын 
хүрээнд иргэдэд хөрөнгө оруулалтын эрхийн 
бичгээр улсын үйлдвэрийн газрын хувьцааг 
эзэмшүүлэн, тэдгээрийг хувьцаат компанийн 
хэлбэрт шилжүүлснээр үйл ажиллагаагаа 
эхлүүлж байв. Үнэт цаасны хоёрдогч зах 
зээлийн арилжаа 1995 онд эхэлснээр 
хөрөнгийн биржийн үйл ажиллагаа сонгодог 
утгаараа явагдах болсон. Тухайн үед МХБ 
нь үнэт цаасны арилжаа, төлбөр, тооцоо, 
хадгаламжийн үйл ажиллагааг хамт 
эрхэлдэг байсан бол 2003 онд үнэт цаасны 
арилжаагаар дагнасан. 

Одоогоор МХБ нь 3 газар, 7 албатайгаар үйл 
ажиллагаагаа эрхэлж байгаа ба технологийн 
дэвшлийн хувьд 2011 оны 4 дүгээр сарын 
07-ны өдөр Төрийн өмчийн хороо, Монголын 
хөрөнгийн бирж болон Лондонгийн хөрөнгийн 
бирж групп хамтран дотоодын хөрөнгийн 
зах зээлийг шинэчилж, олон улсын жишигт 
нийцүүлэн хөгжүүлэх зорилгоор “Ажлын 
мастер гэрээ”-г байгуулж стратеги болон 
менежментийн түвшинд хамтран ажилласан. 
Үүний хүрээнд “Миллениум Ай Ти” 
системийг 2012 онд нэвтрүүлж, бонд болон 
богино хугацааны өрийн бичгийн хоёрдогч 
зах зээлийн цогц шийдэл, хүүгийн төлбөр 
тооцоо, эргэн төлөлтийн тооцоо, “бүгдийг нь 
эсвэл алийг нь ч биш” захиалга, худалдан 
авахаар эсвэл худалдахаар оруулсан 

захиалгыг нэг удаагийн хэлцлээр бүгдийг 
нь биелүүлэх эсвэл огт биелүүлэхгүй байх 
захиалгын аргачлалуудыг шинээр оруулсан.

Түүнчлэн тус системийн давуу талуудын 
нэг болох зайнаас арилжаанд оролцох 
технологийн шийдэл, дэд бүтцийг бэлэн 
болгож брокерууд тус тусын оффисоос өдөр 
тутмын арилжаанд оролцож байна.

МХБ нь 30 жилийн хугацаанд хувьцаа, 
Засгийн газрын болон компанийн өрийн 
хэрэгсэл, хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж 
эрх, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас зэрэг 
бүтээгдэхүүнийг хөгжүүллээ. МХБ-ийн үнэт 
цаасны захиалгын сан энгийн, багцын болон 
бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх 
гэсэн хэсгээс бүрдэх бол хувьцааны 3 
самбартайгаар гишүүн компаниуд, хөрөнгө 
оруулагч нартаа үйлчилгээ үзүүлж байна.  
Өнөөдрийн байдлаар 192 компанийн хувьцаа 
МХБ-ээр арилжаалагдаж байгаа бөгөөд 
бизнесийн үйл ажиллагаа нь тогтворжсон 
компаниудад зориулсан I ангиллын самбарт 
18 буюу нийт хувьцаат компанийн 9.4 хувь, II 
ангиллын самбарт 42 буюу 21.9 хувь, харин 
бизнесийн мөчлөгийн өсөлтийн үе шатанд 
буй жижиг, дунд хэлбэрийн компани, эсхүл 
хайгуулын, ашиглалтын лиценз бүхий уул 
уурхайн компаниудад зориулсан III самбарт 
132 буюу 68.8 хувь нь хамаарч байна. 

Нийт 54 үнэт цаасны компани тус биржид 
гишүүнчлэлтэй ба МХБ нь 2015 оны 10 дугаар 
сарын 13-ны өдөр Санхүүгийн зохицуулах 
хороонд Өөрийгөө зохицуулах байгууллагаар 
бүртгүүлсэн. Өөрийгөө зохицуулах 
байгууллагын статустай болсноор өөрийн 
гишүүн үнэт цаасны компани, бүртгэлтэй 
хувьцаат компаниудад нэгдсэн стандарт, 

ёс зүйн хэм хэмжээ тогтоож мөрдүүлэн, 
шалгуур, шаардлага хангахгүй байгаа 
компанид хариуцлага хүлээлгэж, хөрөнгийн 
зах зээлийн чиглэлээр гадаадын хөрөнгийн 
бирж, олон улсын байгууллагатай хамтран 
ажиллаж байна.

Үнэт цаасны арилжааг идэвхжүүлж, хөрвөх 
чадварыг сайжруулахад МХБ нь 2015 оны 
02 дугаар сарын 16-ны өдрөөс хөрөнгийн 
зах зээлийн стандарт дэд бүтцийн дагуу 
аливаа үнэт цаасыг худалдан авах эсвэл 
худалдах захиалгыг давхар өгч, үнэт цаасыг 
худалдан авах эсвэл худалдах захиалгууд 
орвол түүнийг заавал биелүүлэх байдлаар 
“зах зээлийг бий болгох” арга болох 
“Итгэмжлэгдсэн дилер”- ийн тогтолцоог 
нэвтрүүлсэн зэрэг ажлуудыг хэрэгжүүлсэн.

Цаашид МХБ нь давхар бүртгэлийн үйл 
ажиллагаанд анхааран зарим биржүүдтэй 
хамтран ажиллахаар тохиролцоод байна. 
Хамгийн сүүлд дэлхийд зах зээлийн 
үнэлгээгээрээ есд бичигддэг уул уурхай нийт 
санхүүжилтийн талаас илүүг босгож байгаа 
Торонтогийн хөрөнгийн биржтэй давхар 
бүртгэлийн чиглэлээр хамтран ажиллахаар 
болсон бөгөөд ингэснээрээ Торонтогийн 
хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Монгол 
Улсад үйл ажиллагаа явуулдаг “Erdene 
Resource Development Corporation”, “South 
Gobi Resources”, “Turquoise Hill Resources” 
зэрэг компаниудыг МХБ-д давхар бүртгэн, 
дотоодын хөрөнгө оруулагчдад үнэт цаасыг 
санал болгох бүрэн боломжтой юм. Мөн МХБ 
бүртгэлтэй томоохон уул уурхайн компаниуд 
Торонтогийн хөрөнгийн биржид давхар 
бүртгүүлж шаардлагатай санхүүжилтийг 
татах боломж бүрдэх юм.
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“МОНГОЛЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ КЛИРИНГИЙН ТӨВ” ХХК

“Монголын үнэт цаасны клирингийн төв” ХХК /Клирингийн төв/ нь 
үнэт цаасны зах зээлд клирингийн буюу тооцооны үйл ажиллагаа 
эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай зөвшөөрөл бүхий дэд 
бүтцийн байгууллагуудын нэг юм.

Клирингийн төв нь үнэт цаасны арилжааны дүнд үүссэн төлбөрийг 
тодорхойлж, тооцоо хийх, арилжаанд оролцогчдын үнэт цаас болон 
мөнгөн төлбөр тооцоо гүйцэтгэх чиг үүрэгтэйгээр 2016 оны 4-р сард 
“Арилжааны төлбөр тооцоо” ХХК нэртэй анх байгуулагдсан бөгөөд 
хөрөнгийн зах зээлийн төлбөр тооцооны үйл ажиллагааг олон улсын 
стандартад нийцүүлэн дотоод болон гадаад хөрөнгө оруулагчдын 
хэрэгцээ шаардлагыг хангах зорилгоор Төлбөрийн эсрэг нийлүүлэлт 
/Delivery versus Payment – DvP/ зарчим, дараа төлбөрт тооцооны 

T+2 горимд шилжин компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, гүйцэтгэх 
үүрэгт өөрчлөлт оруулан 2020 оны 3-р сарын 31-ний өдрөөс эхлэн 
“Монголын үнэт цаасны клирингийн төв” ХХК нэртэйгээр үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна.

Төлбөр тооцооны Т+2 горим: Үнэт цаасны арилжааны төлбөрийг 
урьдчилан байршуулахгүйгээр 2 хоногийн дотор багтаан төлөх 
санхүүгийн уян хатан боломжийг хөрөнгө оруулагчдад олгосон. 
Дараа төлбөрт тооцооны үед төлбөрийн эрсдэлийг бууруулах үүднээс 
төлбөр тооцооны хугацааг аль болох богино байлгах ёстой бөгөөд T+2 
нь гадны хөрөнгө оруулагчдад төлбөр тооцоо хийгдэхээс өмнө өөрийн 
мөнгөн хөрөнгийг арилжаанд ороход бэлэн байлгах боломжийг олгож 
буй хугацаа юм. 

Зураг 1. Үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн Т+2 горим

Зураг 2. Төлбөр тооцооны DvP зарчмууд

 Арилжаа  Арилжаа

МҮЦКТ МҮЦКТ

 Барьцаа 
байршуулах

 Төлбөр 
гүйцэтгэх

Т+0 Т+1 Т+2

Төлбөр тооцооны DvP зарчим: DvP зарчим нь худалдан авсан үнэт цаасны шилжүүлгийг холбогдох төлбөр хийгдсэн тохиолдолд хүргэлт 
хийгдэх нөхцөлийг хангаж өгөх үнэт цаасны төлбөр тооцооны механизм ба үнэт цаас худалдан авагч болон худалдагчийн аль нэг талын төлбөр 
төлөгдөхгүй байх эрсдэлийг бууруулдаг.

DVP 1 DVP 2 DVP 3

Үнэт цаас болон мөнгөн төлбөрийн 
даалгавар арилжаа тус бүр (gross 

settlement)-ээр

Үнэт цаасны шилжүүлэг арилжаа тус 
бүр (gross settlement)-ээр

Мөнгөн төлбөрийн даалгавар 
цэвэршүүлсэн дүн (net settlement)-ээр

Үнэт цаас болон мөнгөн төлбөрийн 
даалгавар цэвэршүүлсэн дүн  

(net settlement)-ээр

МҮЦКТ

Үнэт цаас  
(Gross)

Мөнгөн төлбөр  
(Net)

ҮЦК ҮЦК
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Гишүүн төлбөрийн саатал (default) буюу төлбөрийг хийх боломжгүй 
болсон тохиолдолд өөр бусад оролцогч талуудад сөргөөр нөлөөлөх 
холбоотой талуудын эрсдэл үүсдэг. Төлбөрийн саатал үүссэн уг 
нөхцөл байдалд Клирингийн төвийн авах арга хэмжээний дарааллыг 
“Үнэт цаасны клирингийн журам”-д тодорхой зааж өгсөн.

Зураг 5. Дифолтын үед авах арга хэмжээ (Default waterfall) 

Манай компани цаашид олон улсын үнэт цаас болон деривативын зах 
зээл дээр стандарт тогтоогч гол байгууллага болох IOSCO-оос гаргасан 
“Санхүүгийн зах зээлийн дэд бүтцийн байгууллагуудын баримтлах 
зарчим” (PFMI)-аас өөрсдийн үйл ажиллагаанд хамааралтай 14 
зарчмыг хэрэгжүүлэх, Дундын зуучлалын төв /Clearing counterparty/ 
болох зорилт тавин ажиллаж байна.

Клирингийн үйл ажиллагаа: Үнэт цаасны арилжаанд өдөр бүр олон 
тооны үнэт цаасны хэлцлийг өөр хоорондоо хийдэг. Тэдгээр хэлцлийг 
эмхтгэж, клирингийн гишүүний бусдад шилжүүлэх, бусдаас авах 
гүйлгээнүүдийг шилжүүлэх замаар талуудын харилцан хүлээсэн 
үүргийг хаах буюу эдгээр хэлцлийг нэгтгэн нэг гүйлгээ болгох 
(неттинг) нь Клирингийн төвийн үндсэн үйл ажиллагаа юм. Ингэснээр 
клирингийн гишүүдийн цаг хугацаа, үйл ажиллагаа, шилжүүлгийн 
зардал хэмнэгддэг.

Зураг 3. Клирингийн төвийн үйл ажиллагааны нөлөө

Эрсдэлийн удирдлага: Клирингийн оролцогчдын төлбөр хийгдэхгүй 
байх, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, эрсдэлийг тэсвэрлэн 
зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангахад чухал үүрэгтэй. 

Зураг 4. Клирингийн төвийн T+2 өдрийг хүртэлх эрсдэлийг удирдах 
хэрэгслүүд

 Маржин

 Гишүүнчлэл

 Барьцаа 
хөрөнгө

- Харилцагчийн байршуулах маржингийн хэмжээ, 
байршуулах хугацааг ҮЦХ тогтооно.

- 1 клирингийн ерөнхий гишүүн, 10 шууд гишүүд бүртгэлтэй байна.
- Гишүүний шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан байх

- Худалдан авсан үнийн дүнгийн 30%
- Худалдан авсан үнэт цаас

- Клирингийн гишүүдийн хуримтлал Төлбөрийн 
баталгааны 
сан

Бүх 
оролцогчдоос

Клирингийн төвийн 
нэмэлт хөрөнгөөс

Дифолт болоогүй, бусад гишүүдийн 
ТБС-д оруулсан хөрөнгөөс /үлдсэн 
бүх ТБС-н хөрөнгө/

Клирингийн төвийн эрсдэлийн сангаас

Дифолт болсон гишүүний ТБС-д оруулсан хөрөнгөөс

Дифолт болсон гишүүний нээлттэй позицийг хаах, үнэт цаасыг 
дуудлагаар худалдах

Дифолт болсон гишүүний барьцаанаас

Барьцаа ТБС ТБС ТБС МҮЦКТ МҮЦКТҮнэт цаасыг 
зарах
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“ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ТӨВ”  
ХХК-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК 
(ҮЦТХТ) нь 1991 онд Монголын хөрөнгийн бирж 
үүсгэн байгуулагдах үед МХБ-ийн бүрэлдэхүүнд 
“Төлбөр тооцоо, хадгаламжийн алба” нэртэйгээр 
үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн ба Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2003 оны 72 тоот тогтоолоор 

“Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ТӨХХК бие 
даасан байгууллага болон өргөжиж үнэт цаасны бүртгэл, хадгаламж 
болон төлбөр тооцооны үйлчилгээг эрхлэн гүйцэтгэж эхэлсэн. 

2016 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр Засгийн газрын 147 тоот 
тогтоолын дагуу “Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн 
төв” ТӨХХК-ийг “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК 
болон “Арилжааны төлбөр тооцоо ҮЦК” ХХК гэж үйл ажиллагааных 
нь чиглэлээр бие даасан 2 байгууллага болгон байгуулсан. 

ҮЦТХТ нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасан үнэт цаасны 
хадгаламжийн, үнэт цаасны өмчлөх эрх бүртгэлийн болон үнэт 
цаасны арилжааны төлбөрийн үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 3 жил тутам авч, 
хуульд заасан чиг үүргийн дагуу ажилладаг.

Бүтэц зохион байгуулалтын хувьд Хадгаламж, өмчлөх эрх бүртгэл, 
кастодианы алба, Мэдээлэл технологийн алба, Захиргаа, санхүүгийн 
алба, Стратеги, эрсдэлийн удирдлага хамтын ажиллагааны алба, 
Дотоод хяналтын нэгж гэсэн 4 алба, 1 нэгжтэйгээр үйл ажиллагаагаа 
явуулж байна.

ҮЦТХТ-ийн үндсэн үйл ажиллагаа нь үнэт цаасны арилжаа эрхлэх 
байгууллагын арилжааны болон арилжааны бусаар хийгдэх 
хэлцлийн үр дүнд үүссэн төлбөрийг тодорхойлж, төлбөр, тооцоо 
хийх үйлчилгээг гэрээний үндсэн дээр эрхлэн гүйцэтгэх, үнэт цаасаар 
гэрчлэгдсэн өмчлөх эрх болон уг эрх бусдад шилжсэнийг бүртгэх, 
үнэт цаас хадгалах явдал юм. 

2021 оны 01 дүгээр сарын байдлаар ҮЦТХТ-д нийт 333 ХК-ийн 
88,234,971,706 ширхэг үнэт цаас хадгалагдаж байгаа бөгөөд үнэт 
цаасны хоёрдогч зах зээл эхэлснээс хойш төвлөрсөн хадгаламжид 
өссөн дүнгээр нийт 2,385,822 шинэ данс, 377,434 холболтын данс 
нээгдсэн.

2020 онд нийт 145 хувьцаат компани, 52 үнэт цаасны компаниудтай 
гэрээ байгуулан хамтран ажилласан бөгөөд 33 ХК-тай ногдол 
ашиг, хувь зуучлуулан тараах гэрээ байгуулан 2,125,381 хувьцаа 
эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршуулаад 
байна.

Монгол Улсын Засгийн газраас иргэдэд эзэмшүүлсэн “Эрдэнэс- 
Тавантолгой” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг тараах ажлыг зохион 
байгуулах үүднээс шаардлагатай програм хангамжийн хөгжүүлэлтийг 
хийн, холбогдох эрх бүхий байгууллагуудтай хамтран ажилласны 
дүнд одоогийн байдлаар нийт 2,038,200 хувьцаа эзэмшигчдийн 
ногдол ашгийг амжилттай тараагаад байна. 

Мэдээллийн аюулгүй байдал, техник програм хангамжийг 
сайжруулахад онцгой анхаарч, автоматжуулалтын ажлуудыг тогтмол 
хийж байна. Тухайлбал, иргэдийн хувьцааны дансыг нээх өргөдлийг 
цаасаар хүлээн авч байсныг халж, “MIT CSD” дэд системд данс нээх 

үйл ажиллагааг автоматжуулан, дансыг бөөнөөр нь нээх функцийг 
нэвтрүүлснээр 43 ҮЦК-тай цахим гэрээгээр хамтран ажиллаж байна.

Мөн Үнэт цаасны давхар бүртгэлийг Монгол Улсад анх удаа 
нэвтрүүлсэн бөгөөд олон улсын хөрөнгийн зах зээлийн PFMI зарчим 
дээр суурилсан Delivery versus Payment (DVP) буюу төлбөрийн эсрэг 
нийлүүлэлт зарчмын хүрээнд үнэт цаасны арилжааны төлбөрийг Т+2 
горимоор гүйцэтгэх үйл ажиллагааг 2020 оны 3 дугаар сарын 31-нээс 
эхлэн нэвтрүүллээ.

ҮЦТХТ нь Ази Номхон далайн орны Үнэт цаасны хадгаламжийн 
байгууллага /ACG/, Олон улсад үнэт цаасны нэгдсэн дугаар олгодог 
байгууллага (ANNA)-д гишүүн орноор элсэн орсон. Түүнчлэн 
олон улсын жишиг, стандартад нийцсэн үнэт цаасны бүртгэл, 
хадгаламжийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх үүднээс Тайвань, БНСУ, 
Япон, ОХУ-ын төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагуудтай Хамтын 
ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зуран 2006 оноос нягт 
хамтран ажиллаж байна.

ҮЦТХТ-ийн зүгээс хөрөнгийн зах зээлд оролцогч үнэт цаас 
эзэмшигчдэд зориулан Үндэсний дата төвтэй хамтран Төрийн 
үйлчилгээний цахим систем буюу ТҮЦ машинаар дамжуулан өөрийн 
үнэт цаасны мэдээллийг авах үйлчилгээнд 2020 оны 4 дүгээр сарын 
22-ны өдрөөс шилжлээ. Түүнчлэн иргэд 158989 тусгай дугаарт 
өөрийн регистрийн дугаараа мессежээр илгээн үнэт цаасны данс 
нээлгэсэн эсэхээ гар утсаараа дамжуулан шалгах боломжтой болсон.

ҮЦТХТ нь Хөрөнгийн зах зээлийн болон компанийн үйл ажиллагааг 
олон нийтэд таниулах, сурталчлах ажлын хүрээнд мэргэжлийн 
оролцогч байгууллагуудтай хамтран хөдөө орон нутгуудаар ажиллаж, 
иргэдэд зориулсан нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг жил бүр зохион 
байгуулдаг.

Цаашид бид үнэт цаасны хадгаламж, өмчлөх эрх бүртгэлийн 
үйлчилгээг харилцагчдад түргэн шуурхай үзүүлэх, хөрөнгийн зах 
зээлд оролцогчдын идэвхийг нэмэгдүүлэхийн тулд үнэт цаасны 
барьцааны үйлчилгээ, үнэт цаас зээлдэх, зээлдүүлэх үйлчилгээ 
болон хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн цахим бүртгэл 
хөтлөх зэрэг зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн шинэ үйлчилгээнүүдийг 
нэвтрүүлэхийг зорин ажиллаж байна.

Монголд Хөрөнгийн зах зээл үүсэж хөгжсөний түүхт 30 жилийн 
ойг тохиолдуулан хөрөнгийн зах зээлд оролцогч мэргэжлийн 
байгууллага, үе үеийн төлөөллүүд, хөрөнгө оруулагч Та бүгдэд эрүүл 
энх, ажлын өндөр амжилт, амьдралын сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе! 
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ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН БҮТЭЦ

Худалдан авах захиалга Худалдах захиалга

Хөрөнгө 
оруулагч А

Хөрөнгө 
оруулагч Б

Электрон арилжааны системд 
захиалга шивэгдэнэ.

Баталгаажсан хэлцлийг 
хүлээн авна.

Хэлцлийн тооцоог 
боловсруулж, төлбөр 

гүйцэтгэх мэдээг үүсгэнэ.

ТГБ Төлбөрийг ҮЦТХТ-
ийн Монголбанкан дахь 

дансанд шилжүүлнэ.

Төлбөр гүйцэтгэх банк 
хоорондын гүйлгээг 

Монголбанкны сүлжээгээр 
дамжуулна.

ТГБ

Өмчлөх эрхийн бүртгэлҮЦТХТ- Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв

ТГБ - Төлбөр гүйцэтгэгч банк

Мөнгөн хөрөнгийн 
данс гүйлгээ

Үнэт цаасны 
дансны гүйлгээ

ҮЦТХТ 

Мөнгөн төлбөр, үнэт цаасны 
шилжүүлгийн даалгавар 

боловсруулна.

Барьцааны дүнг 
тодорхойлж гишүүнд 

мэдээлнэ.

Клирингийн гишүүн 
барьцаа байршуулна.

Брокер Брокер

Захиалгын 
нэгдсэн сан

Т+0

Т+2

Т+1
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ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ИРЭХ 30 ЖИЛ МАШ ӨӨДРӨГ ХАРАГДАЖ БАЙНА

Монголын хөрөнгийн биржийн 30 жилийн мэндийг танд болон танай 
хамт олонд хүргэе. 

Баярлалаа. Монгол Улсад хөрөнгийн зах зээл үүсэж, Монголын 
хөрөнгийн бирж байгуулагдсаны түүхэн 30 жилийн ойн мэндийг 
биржийн хамт олондоо болон хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхэд 
хамтран зүтгэж буй зах зээлийн оролцогчид, үнэт цаас гаргагч болон 
хөрөнгө оруулагч нартаа хүргэе. 

Хөрөнгийн биржийн түүхэн ололт амжилтаас та юуг нь онцлон 
тэмдэглэх вэ?

Миний бие биржийнхээ үйл ажиллагаа явуулсан 30 жилийн 10 орчим 
жилд нь энэ байгууллагадаа ажиллажээ. Анх 1991 онд Монгол Улс 
төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас чөлөөт зах зээлийн эдийн 
засагт шилжиж, ард иргэдийг хувийн өмч хөрөнгөтэй болгох, түүнийг 
нь эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах түүхэн чухал ажлыг Монголын 
хөрөнгийн биржээр дамжуулж хийсэн байдаг. Үүний хүрээнд улсын 
475 үйлдвэрийн газрууд хувийн өмчид шилжиж, нийт хүн амын тал 
гаруй хувь нь тэдгээрийн хувьцаа эзэмшигч болж байсан. 

Үүнээс хойш 30 жилийн хугацаанд хөрөнгийн бирж, хөрөнгийн зах 
зээл нь цоо шинэ түвшинд хүрч хөгжиж, олон шинэ бүтээгдэхүүнтэй, 
идэвхтэй арилжаатай, дэд бүтэц, технологи, хууль эрх зүйн орчны 
хувьд олон улсын жишигтэй хөл нийлүүлсэн, шинэ өнгө төрх бүхий 
орчин үеийн зах зээл болон хөгжиж байна. 

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль 2013 онд шинэчлэгдэн 
батлагдсанаар хууль эрх зүйн орчин маань олон улсын түвшинд 
хүрч, мөн эртний түүхтэй, дэлхийн тэргүүлэх хөрөнгийн бирж 
болох Лондонгийн хөрөнгийн биржтэй 2011 онд хамтын ажиллагаа 
эхлүүлснээр, зах зээлийн хэмжээнд ашиглагдах техник технологи, 
дэд бүтэц шинэ түвшинд гарсан. 

Ингэснээр 2017 оноос хөрөнгийн зах зээл идэвхжиж манай зах 
зээлийн түүхэн дээд амжилтууд бүртгэгдсэн. Тухайлбал, 2017 онд 
МХБ түүхэндээ анх удаа 859.2 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийж, 
ТОП-20 индекс 68.9 хувиар, зах зээлийн үнэлгээ 67.4 хувиар тус тус 
өссөн, 2018 онд хамгийн олон шинэ IPO хийгдсэний зэрэгцээ үнэт 
цаасны анхны давхар бүртгэл, даатгалын компаниудын үнэт цаас анх 
удаа бүртгэгдсэн зэрэг онцлог үйл явдлууд тохиосон. 2019 онд үнэт 
цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа хамгийн өндөр түвшинд хүрсэн. 
Харин өнгөрсөн 2020 онд зах зээлийн үнэлгээ 2011 оны 3 сараас 
хойш хамгийн дээд түвшиндээ хүрч 3 их наяд төгрөг давсны зэрэгцээ 
давхар бүртгэлтэй үнэт цаас гадаадын бирж, Монголын хөрөнгийн 
бирж хооронд хөрвөн арилжаалагдах боломж бүрдэж, урьд өмнө 
манай зах зээл дээр арилжигдаж байгаагүй цоо шинэ бүтээгдэхүүнүүд 
болох хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх, хөрөнгөөр баталгаажсан 
үнэт цаас манай бирж дээр арилжаалагддаг болоод байна. 

Монголын хөрөнгийн биржийн хөгжлийн түвшин хаана явна гэж 
үнэлэх вэ? 

Хөрөнгийн зах маань хөгжлийн шинэ түвшинд гарч байна. Цаашдаа 
улам олон компани олон нийтийнх болж, уул уурхайн төслүүд 
шууд болон давхар бүртгэлийн замаар манай бирж дээр гарч, бонд 
болон бусад санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүд эрчимтэй гарах төлөвтэй 
байна. Ялангуяа одоо УИХ-ын түвшинд хэлэлцэгдэж байгаа Хувийн 
тэтгэврийн сангийн тухай хууль, Банкны тухай хуулийн нэмэлт 
өөрчлөлтүүд батлагдсанаар хувийн тэтгэврийн сангууд хөрөнгийн 
зах зээлийн гол хөрөнгө оруулагч болох, банкууд нээлттэй хувьцаат 
компани болж, иргэд маань тэдний хөрөнгө оруулагч нь болж, 
өсөлтийнх нь өгөөжийг хүртэх бодит боломжийг бий болгох юм. 

Хөрөнгийн биржийн дараагийн 30 жилийг хэрхэн төсөөлж байна вэ? 

Хөрөнгийн биржийн дараагийн 30 жил маш өөдрөг харагдаж байна. 
Сая дурдсан ажлууд хийгдсэнээр Монголын хөрөнгийн зах зээлийн 
улсын эдийн засагт гүйцэтгэх үүрэг, дарах жин нэмэгдэж, биржийн 
маань зах зээлийн үнэлгээ ДНБ-ий хэмжээтэй дүйцэхүйц болж 
томорно гэдэгт итгэлтэй байна. Ер нь хөрөнгийн зах зээл өөрөө 
гадаадын хөрөнгө оруулалтыг Монгол Улсад татах томоохон үүд 
хаалга юм. 

Хөрөнгийн зах зээл, тэр дундаа Хөрөнгийн биржийг хөгжүүлэхэд 
хууль эрх зүйн болон бодлогын ямар шийдвэр нэн түрүүнд гарах 
шаардлагатай вэ?

Хууль эрх зүйн хувьд Хувийн тэтгэврийн сангийн тухай хуулийг 
баталж хэрэгжүүлснээр хөрөнгийн зах зээлд нэн шаардлагатай 
байгаа урт хугацааны хөрөнгө оруулагчид бий болохоос гадна нийт 
иргэдийн тэтгэврийн хуримтлалыг хөрөнгийн зах зээлээр дамжуулан 
өсгөх, хуримтлалын мөнгийг санхүүжилт шаардлагатай бизнес, аж 
ахуйн нэгжүүдэд зуучлан, эдийн засгаа тэтгэх боломжтой болно. Мөн 
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийгдсэнээр 
манай зах зээлд арилжааны банкны хадгаламжийн сертификат 
арилжигдах боломж бүрдэх бөгөөд ингэснээр гадаад, дотоодын 
хөрөнгө оруулагчдыг ихээр татах бүтээгдэхүүн гарч ирнэ. 

Түүнчлэн үнэт цаас гаргагч болон хөрөнгө оруулагчид ногдох зарим 
төрлийн татварын хөнгөлөлт бий болгох, төрийн өмч хувьчлалыг 
биржээр дамжуулан явуулах, “Эрдэнэс тавантолгой” ХК-ийн 1072 
хувьцааг биржээр дамжуулан эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, 
Засгийн газрын үнэт цаасыг Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулан 
арилжих гэх мэт бодлогын шийдвэрүүдийг авч хэрэгжүүлбэл эдгээр 
нь хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг хурдасгах хөшүүрэг болно. 

Монголын хөрөнгийн биржийн түүхэн ололт амжилт, ирээдүйн талаар Монголын хөрөнгийн биржийн захирал Х.Алтайтай ярилцлаа.
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ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

Үндсэн хууль болон 
Иргэний хуульд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулж, 
иргэдийн хувийн 
өмчийг зөвшөөрөв.

Засгийн газрын 
1991 оны 22 дугаар 
тогтоолоор Монголын 
хөрөнгийн бирж 
байгуулагдав.

Анхны IPO 
хийгдэв.

Санхүүгийн 
зохицуулах хороо 
байгуулагдав.

“Хөрөнгийн 
зах зээлийн 
хөгжлийн 
жил” болгон 
зарлав.

Монголын хөрөнгийн 
бирж Ази номхон 
далайн орнуудын 
хөрөнгийн биржүүдийн 
холбоонд гишүүнээр 
элсэв.

Үнэт цаасны хороодын олон улсын байгууллага (IOSCO)-ын 
“Олон талт харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-ийн “Б” 
хавсралтад нэгдэн оров.
Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, хадгаламжийн үйл ажиллагаанд 
ашиглагдах иж бүрэн “E-Clearing house” системийг 
ашиглалтад оруулж, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүллээ.
Онлайн дансны үйлчилгээг нэвтрүүлэв.

Хөрөнгөөр 
баталгаажсан үнэт 
цаасны тухай хууль 
шинээр батлагдав. 
Бэлэн бус төлбөр 
тооцоонд шилжив.

1990 1991

2005

2009 2010

20072008 2006

Хамгийн анхны гадаад 
улсын хөрөнгийн 
биржид бүртгэлтэй 
компани Монгол 
Улсад давхар 
бүртгүүлэв.

Үнэт цаасны дараа 
төлбөр тооцооны Т+2 
горим, төлбөрийн 
эсрэг нийлүүлэлт 
зарчим нэвтрэв.

20182020
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Үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн 
арилжааг 475 улсын өмчит 
компанийн хувьчлалыг явуулж, 
хөрөнгө оруулалтын эрхийн 
бичгээр 1.3 сая иргэнд хувьцаа 
эзэмшүүлснээр эхлүүлэв.

Үнэт цаасны 
тухай анхны хууль 
батлагдаж, Үнэт 
цаасны хороо 
байгуулагдав.

Брокер, дилерийн бие даасан компаниуд 
бий болж, Монголын үнэт цаасны 
арилжаа эрхлэгчдийн холбоо үүсгэн 
байгуулагдав. 
Үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн 
арилжаа эхлэв.

Засгийн газрын 
бондын анхны 
арилжаа явагдав.

ТОП-75 индекс 
тооцож эхэлсэн ба 
төлбөр тооцооны 
системийн 
шинэчлэл явагдав.

Анхны 
компанийн 
бонд гарав.

Үнэт цаасны зах 
зээлийн тухай 
хууль шинэчлэгдэн 
батлагдав. 

“Үнэт цаасны төлбөр 
тооцоо, төвлөрсөн 
хадгаламжийн төв” 
ХХК байгуулагдав.

Монголын хөрөнгийн 
бирж Лондонгийн 
хөрөнгийн биржтэй 
“Ажлын мастер гэрээ” 
байгуулав.

Монгол Улсын хөрөнгийн 
зах зээл FTSE-ийн “Хөгжиж 
буй” зах зээлийн зэрэглэлийн 
“Ажиглалтын жагсаалт”-нд багтав. 
Төлбөр тооцооны үйл ажиллагааг 
арилжааны 4 банкаар гүйцэтгэдэг 
болов.

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулга, Хөрөнгө оруулалтын 
сангийн тухай хууль шинээр батлагдав. 
Анхны ипотекийн зээлээр баталгаажсан 
үнэт цаас гарав. Үнэт цаасны зах зээлийн 
зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийг хугацаагүй олгодог болов.

Санхүүгийн зохицуулах хороо 
Үнэт цаасны хороодын олон 
улсын байгууллага /IOSCO/-
ын олон талт санамж бичигт 
нэгдэн оров.

“Үнэт цаасны төлбөр 
тооцоо, төвлөрсөн 
хадгаламжийн 
төв” ХХК бүтцээ 
өөрчлөн, “Арилжааны 
төлбөр тооцоо” ХХК 
байгуулагдав.

“Гадаад улсын арилжаа эрхлэх 
байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн 
этгээд Монгол Улсад үнэт цаас гаргах, 
Монгол Улсын арилжаа эрхлэх 
байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн 
этгээд гадаад улсад гаргах үнэт 
цаасыг бүртгэх журам” батлагдав.

1992 1994 1995

19961999200120022003

201420162017

2011 2012 2013
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ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ – 30 ЖИЛ

Манай улсад хөрөнгийн зах зээл бий болсноос хойш түүний хөгжлийг 
олон улсын жишигт хүргэхийн тулд 2007 оноос эхлэн дараах урт, дунд, 
богино хугацааны бодлогуудыг баримталж, төсөл хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлээд байна:

БОДЛОГЫН ШИЙДЭЛ

•	 Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2007 оныг “Хөрөнгийн зах 
зээлийн хөгжлийн жил” болгон зарлав. Үүнд:

•	 Дүрэм журмын шинэчлэл хийв.

•	 Стратегийн орд газрыг ашиглах хөрөнгийн 10-аас доошгүй 
хувийг хувьцаа гаргах замаар Хөрөнгийн биржээр дамжуулан 
арилжих шийдвэр батлуулав.

•	 Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах тухай хуулийн төсөл 
боловсруулав.

•	 “Монголын компанийн засаглалын кодекс”-ыг батлав.

•	 2008 оны Санхүүгийн зохицуулах хорооны 228 дугаар 
тогтоолоор “Хөрөнгийн зах зээлийг 2009-2012 онд хөгжүүлэх 
арга хэмжээний үндсэн чиглэл”-ийг батлав.

•	 Засгийн газрын 2010 оны 115 дугаар тогтоолоор “Хөрөнгийн 
зах зээлийг 2010-2012 онуудад хөгжүүлэх чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө” батлагдав.

•	 Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 69 дүгээр тогтоолоор 
“Компанийн засаглалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг 
батлав.

•	 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 187 дугаар тогтоолоор 
“Компанийн засаглалын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх Компанийн 
засаглалын үндэсний зөвлөлийг байгуулав.

•	 “Санхүүгийн зохицуулах хорооны үйл ажиллагааны стратеги 
(2012-2016)”-ийг батлав.

•	 “Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх 
хөтөлбөр 2016-2021”-ийг Санхүүгийн тогтвортой байдлын 
зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах 
хороо, Сангийн яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамтай 
хамтран батлав.

•	 Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор 
“Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” 
урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг батлагдаж 
санхүүгийн зах зээлийг “Санхүүгийн зах зээлд банкны бус 
санхүүгийн байгууллагын гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлж, 
арилжааны банк, хөрөнгийн зах зээл, даатгалын зах зээлийн 
эзлэх хувийг зохистой түвшинд хүргэх” зорилтыг дэвшүүлсэн.

ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД

•	 Азийн хөгжлийн банкны 2006-2010 онуудад 2 үе шаттай 
хэрэгжүүлэх төслөөр Хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх, 
Санхүүгийн тогтвортой байдлыг бий болгоход туслах, үнэт 
цаасны зах зээлийн үр ашгийг дээшлүүлэхэд гадаадын зөвлөх 
мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллав.

•	 Люксембургийн Их Вант Улсын Засгийн Газрын санхүүжилтээр 
“Санхүүгийн салбарын чадавхыг бэхжүүлэх, сургалтын МОН-
004” төслийг 2011-2016 онд хэрэгжүүллээ. 

•	 Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага (JICA)-ын 
санхүүжилтээр “Үнэт цаасны зах зээлийн чадавхыг бэхжүүлэх 
төсөл” 2014-2017, 2019-2021 онуудад хэрэгжүүлж байна.

•	 Олон улсын санхүүгийн корпорацтай хамтран Ногоон санхүүжилт, 
нийлүүлэлтийн сүлжээний зах зээлийг хөгжүүлэх төслийг 2020 
оноос хэрэгжүүлж эхэллээ.

ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ БА ХАМТЫН 
АЖИЛЛАГАА

•	 Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Санхүүгийн үйлчилгээний 
хороо, Санхүүгийн хяналт, шалгалтын хороо (FSC, FSS)

•	 Хонконгийн Үнэт цаас, фьючерсийн хороо (SFC)

•	 Японы Санхүүгийн Үйлчилгээний Байгууллага (FSA)

•	 Үнэт цаасны хороодын олон улсын байгууллага (IOSCO)

•	 Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Үнэт цаасны санхүүжилтийн 
корпорац (КSFC)
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Зах зээлийн тэлэлт

Эрэлт, нийлүүлэлтийг дэмжих Кибер аюулгүй байдал

Хөрөнгө оруулагчийг нэмэгдүүлэх Дэд бүтцийн шинэчлэл

Зах зээлийн төрлийг  
нэмэгдүүлэх

Мэргэжлийн хөрөнгө 
оруулагчдыг хөгжүүлэх

Хиймэл оюун ухаанд суурилсан 
хөрөнгө оруулалтын зөвлөх 

үйлчилгээг нэвтрүүлэх

Гарааны хөрөнгийн сан  
бий болгох

Их өгөгдөлд суурилсан, алгоритмын 
болон өндөр давтамжтай арилжааны 

платформыг нэвтрүүлэх

Эрх зүйн орчны сайжруулалт

Дэд бүтэц, эрх зүйн орчны 
сайжруулалт

АЛСЫН ХАРАА 2050 
(Олон тулгуурт, хүртээмжтэй 

санхүүгийн систем)

Технологийн дэвшил
Гарааны бизнесийг 

санхүүжүүлэх

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН УРТ ХУГАЦААНЫ БОДЛОГО

Хөрөнгө оруулагчид болон үнэт цаас 
гаргагчдын зах зээлд оролцох идэвх 
сэргэж, үйлчилгээ авах нөхцөл илүү 

хялбар болж, тэдгээрийн эрх ашиг 
хамгаалагдаж, бүтээгдэхүүний нэр 

төрөл нэмэгдэнэ.

Хөрөнгийн зах зээлийн дэд 
бүтцийн байгууллагуудын шимтгэл, 
хураамжийг бууруулж, үнэт цаас 
гаргагч, хөрөнгө оруулагчдад 
татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт 
үзүүлж, дэмжинэ.

Үнэт цаас гаргагчид болон зуучлагч 
байгууллагуудын засаглал сайжирч, 

өрийн хэрэгслийн зах зээл идэвхжиж, 
үүсмэл хэрэгслийн болон цахим 

технологид суурилсан шинэ төрлийн 
бүтээгдэхүүний зах зээл төлөвшинө.

Монгол 
Улсын 

санхүүгийн 
зах зээлийг 

2025 он 
хүртэл 

хөгжүүлэх 
үндэсний 
хөтөлбөр

Зээлийн хүүг 
бууруулах 
стратеги

Үндэсний хөгжилд шаардлагатай 
төсөл хөтөлбөрийг тэтгэврийн сан, 
үндэсний хуримтлалын сан зэрэг 
нийтийн өмчлөл бүхий сангаас 
хөрөнгийн зах зээлээр дамжуулан 
санхүүжүүлдэг байх эрх зүйн орчныг 
бий болгоно.

Олон улсын банк, санхүүгийн 
байгууллагууд салбараа нээх, 
мэргэжлийн зуучлагчийн үйл 

ажиллагаа явуулах, гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын урсгал бий болох, ил тод, 

нээлттэй, шударга, үр ашиг бүхий 
хөрөнгийн зах зээл бий болсон байна.

Банк хөрөнгийн зах зээлд оролцох 
зохицуулалтыг олон улсын жишигт 
нийцүүлэн зээлийн бус хэлбэрээр 
санхүүжилт олгох нөхцөл бүрдүүлнэ.

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ 
ЗЭЭЛИЙН ДУНД 

ХУГАЦААНЫ 
БОДЛОГО


