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Сүүлийн жилүүдэд технологид суурилсан 

санхүүгийн үйлчилгээ зах зээлд нэвтэрч 

байгаатай холбогдуулан санхүүгийн зах 

зээлд сэндбокс зохицуулалтын орчны талаар 

яригдаж эхэлсэн. Сэндбоксын орчны талаар та 

дэлгэрэнгүй тайлбар өгнө үү

Аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгал буюу 

технологийн өндөр хөгжлийн нөлөөгөөр 

уламжлалт санхүүгийн зах зээл дэвшилтэт 

технологид суурилсан илүү ухаалаг эко систем 

рүү шилжих үйл явц манай улсад төдийгүй 

дэлхий нийтэд хурдацтай өрнөж байна. 

Хиймэл оюун ухаан, блокчэйн технологи, 

машин сургалт, их өгөгдөлд суурилсан 

финтекийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ зэргээс 

эхлэн санхүүгийн салбарт нэвтэрч буй шинэ 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь санхүүгийн 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хэрэглэгч бүр өөрийн 

хэрэгцээнд тохирсон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 

орон зай, цаг хугацааны хязгаарлалтгүйгээр 

хүртэх зэрэг олон боломжийг бий болгож 

байгаа. Нөгөө талаас урьд өмнө ашиглагдаж 

байгаагүй цоо шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 

даган зах зээлийн орчинд тодорхой бус байдал, 

урьдчилан харах боломжгүй технологийн эрсдэл 

үүсэх, хэрэглэгчийн эрх ашиг, мэдээллийн 

аюулгүй байдалд аюул учрах, мөнгө угаах 

болон санхүүгийн гэмт хэрэг үйлдэгдэх зэрэг 

олон тооны эрсдэлүүд үүсэх боломж бас бий. 

Гэтэл зах зээлийн шинэчлэл, өөрчлөлт тухай 

бүрд нийцсэн хяналт, зохицуулалтын орчныг 

бүрдүүлэх, хууль, эрх зүйн шинэчлэлтийг 

хийх нь ихээхэн цаг хугацаа шаардсан процесс 

болдог. Энэхүү цаг хугацааны хоцрогдлыг 

арилгах, технологи, шинэ бүтээгдэхүүний 

хөгжлийг дэмжсэн уян хатан зохицуулалтын 

орчныг бүрдүүлэх боломжийг олон улс 

орны зохицуулагч байгууллагууд эрэлхийлж 

буй бөгөөд үүний нэг жишээ нь сэндбокс 

зохицуулалтын орчин юм.

Сэндбокс гэдэг нь зах зээлд цоо шинээр 

нэвтэрч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь 

мөрдөгдөж буй хууль, эрх зүйн орчинд 

нийцэхгүй байх тохиолдолд тус бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг зохицуулагч байгууллагын хяналт 

дор хязгаарлагдмал бодит орчинд турших, 

хөгжүүлэх, зах зээлд нэвтрэхэд шаардагдах 

хууль, эрх зүйн өөрчлөлт болон үүсэж болох 

эрсдэлийг судлах зэрэг олон тооны боломжийг 

зохицуулагч болон оролцогч байгууллагуудад 

олгосон санхүүгийн зохицуулалтын шинэ арга 

хэрэгсэл юм. Сүүлийн жилүүдэд сэндбокс 

зохицуулалтын орчныг санхүүгийн зах зээлдээ 

нэвтрүүлж буй улс орнуудын тоо хурдацтай 

нэмэгдэн, олон улсын томоохон байгууллага, 

хөгжлийн бодлого тодорхойлогчид мөн уг арга 

хэрэгсэлд анхаарлаа хандуулж буй. Өнөөгийн 

байдлаар дэлхийн 50 гаруй улсын зохицуулагч 

байгууллагууд сэндбоксын орчныг нэвтрүүлэх 

ажлыг эхлүүлээд байна.

МОНГОЛ УЛСЫН САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛД СЭНДБОКСЫН
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ОРЧИНГ АМЖИЛТТАЙ НЭВТРҮҮЛЖ БАЙНА

Үргэлжлэл 8-р нүүрт
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ТАНЫ
САНХҮҮГИЙН
МЭДЛЭГТ

САНХҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА 

Эх үүсвэрийг захиран зарцуулах 
эрх бүхий этгээд, засгийн газрын 
байгууллага, эсвэл нийтийн 
итгэлийн албан тушаалтан тухайн 
байгууллагын эх үүсвэрийг 
зарцуулах төлөвлөгөө, түүний 
хэрэгжилтийн талаар тайлагнах 
үүрэг.

FINANCIAL ACCOUNTABILITY  

The obligation of anyone handling 
resources, public office or any 
other position of trust, to report on 
the intended and actual use of the 
resources or of the designated office.

 Эх сурвалж:
 Засаглалын үзэл баримтлал, нэр 

томьёоны тайлбар толь бичиг

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО БА БИЧИЛ, ЖИЖИГ, ДУНД 
ҮЙЛДВЭР, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧИД

БОДЛОГЫН НИЙТЛЭЛ

Аливаа улс орны эдийн засагт 

бичил, жижиг, дунд үйлдвэр чухал 

үүргийг гүйцэтгэдэг бөгөөд бичил, 

жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг 

дэмжиж, хөгжүүлснээр ажлын байрыг 

нэмэгдүүлж, ажилгүйдлийг бууруулах, 

хувийн секторын өсөлтийг хангах, 

инновацыг бий болгох, хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх зэрэг олон талын ач 

холбогдолтой.1

Үндэсний статистикийн хорооны бизнес 

регистрийн санд бүртгэлтэй аж ахуйн 

нэгжийн 77 хувь, нийт ажиллах хүчний 

72 хувь нь жижиг, дунд үйлдвэрийн 

салбарт ажиллаж байна. Дотоодын нийт 

бүтээгдэхүүний 17.8 хувь, экспортын 

2.3 хувийг жижиг, дунд үйлдвэрийн 

салбарт үйлдвэрлэж байна.2 Гэсэн 

хэдий ч Монголбанкны “Жижиг, дунд 

үйлдвэрлэлийн хөгжил, санхүүжилтийн 

байдал 2018” судалгаанаас харахад 

бизнес эрхлэгчид санхүүжилтийн 

үндсэн нөхцөлүүд болох хүүгийн 

түвшин өндөр, хугацаа богино, шимтгэл, 

хураамж өндөр зэрэг нь бизнес эрхлэхэд 

муугаар нөлөөлж байгаа төдийгүй 

төрийн байгууллагын үйлчилгээг 

чирэгдэлгүй болгох, татварын таатай 

орчин бүрдүүлэх, авлигыг бууруулж, 

санхүүгийн тогтвортой эх үүсвэрийг 

бий болгох хэрэгтэй3 гэж үзсэн 

байна. Харин Санхүүгийн зохицуулах 

хорооны “Жижиг, дунд үйлдвэрлэл 

ба түүний санхүүжилт: Харьцуулсан 

судалгаа, 2020”-д дурдсанаар 

“ЖДҮ-ийн санхүүжилтийн эх 

үүсвэр дутмаг, санхүүгийн хүртээмж 

хангалтгүй түвшинд байх тул эдийн 

засгийн өндөр хөгжил, зах зээлийн 

таатай нөхцөлөөс гадна ЖДҮ-ийн 

санхүүжилтийг нэмэгдүүлэхэд зах 

зээлийн дэд бүтэц, хууль, эрх зүй, 

зохицуулалтын орчин чухал нөлөөтэй 

бөгөөд бодлого гаргагчид, зохицуулагч 

байгууллагуудын анхааралдаа авах 

асуудал юм”4 хэмээсэн байна. 

Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг 

дэмжих тухай хуулийн 3 дугаар бүлгийн 

8 дугаар зүйлд Төрөөс баримтлах 

бодлогын чиглэлийг тодорхойлж, 10 

дугаар зүйлд заасны дагуу Засгийн 

газрын 2019 оны 04 дүгээр сарын 

17-ны өдрийн 156 дугаар тогтоолоор 

“Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих 

үндэсний хөтөлбөр”-ийг баталсан. Уг 

хөтөлбөрийн хүрээнд бичил, жижиг, 

дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн санхүүгийн 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд 

тэдгээрийн санхүүгийн боловсролыг 

дээшлүүлэх, бага хүүтэй санхүүгийн 

эх үүсвэрээр хангах, тогтвортой 

санхүүгийн бүтээгдэхүүн бий болгох 

1  http://upr-mongolia.mn/images/xupld/docs/201905/20190416_4.pdf 
2  Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр, 2019 оны 156 дугаар тогтоолын хавсралт
3  Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил, санхүүжилтийн байдал 2018 https://www.mongolbank.mn/documents/sudal-

gaa/SME_2018_report_last.pdf 
4 “Жижиг дунд үйлдвэрлэл ба түүний санхүүжилт: Харьцуулсан судалгаа, 2020” http://www.frc.mn/resource/frc/

Document/2021/06/04/nbi0x8hg6p7cgp6c/Sudalgaanii%20tomhimol%202020.pdf
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зэрэгт бодлогын дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлэх боломжийг судлахаар хадгаламж, зээлийн хоршооны 

гишүүн өрхийн үйлдвэрлэл болон бичил, жижиг, дунд үйлдвэр, 

үйлчилгээ эрхлэгчдийн цар хүрээг тодорхойлж, мэдээллийн сан 

бий болгох судалгааг явуулсан. 

Эхний шатанд зах зээлд тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр үйл ажиллагаа 

эрхэлж байгаа нийт хадгаламж, ээлийн хоршоодын дунд 

2021 оны 3 дугаар улирлын байдлаар судалгаа хийхэд нийт 

гишүүдийн 18.9 хувь нь өрхийн болон бичил, жижиг, дунд бизнес 

эрхлэгч гэсэн дүн гарсан. Үргэлжлүүлэн Улаанбаатар хотод үйл 

ажиллагаа явуулж буй 53 хадгаламж, зээлийн хоршооны бичил, 

жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч 175 /138 эмэгтэй, 37 

эрэгтэй/ гишүүнийг хамруулан судлахад олонх буюу 56.6 хувь нь 

40-59 насныхан бөгөөд тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоондоо 

гишүүнээр элсээд 2-20 жил, дундаж хугацаа 6.6 жил болсон 

байна. Судалгаанд хамрагдсан өрхийн, бичил, жижиг, дунд 

бизнес эрхлэгч гишүүдийн 70.9 хувь нь боловсруулах үйлдвэрлэл 

болон бөөний болон жижиглэн худалдаа, машин мотоциклийн 

засвар, үйлчилгээний салбарын үйл ажиллагаа эрхэлдэг байна.

Гишүүдийн 80.6 хувь нь хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, 18.3 хувь 

нь хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, 1.1 хувь нь бусад 

хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бөгөөд тэдгээрийн 24.3 хувь 

нь жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлжээ. Тэдний 61.8 

хувь нь 5 ба түүнээс дээш жилийн хугацаанд өрхийн болон бичил, 

жижиг, дунд үйлдвэр эрхэлж байгаа ба 78.3 хувь нь 3 хүртэлх 

ажилтантай байна. Жилийн орлогын хувьд 82.3 хувь нь 50.0 

сая хүртэлх төгрөгийн борлуулалтын орлоготой үйл ажиллагаа 

эрхэлдэг байна. 

Судалгаанд хамрагдсан гишүүдийн 83.4 хувь буюу 146 гишүүн 

өрхийн болон бичил, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэхээр зээл авсан, 

10.9 хувь буюу 19 гишүүн зээлгүй, харин 5.7 хувь буюу 10 гишүүн 

зээл авахаар хандсан. Зээл авсан 146 гишүүний зээлийн талаар 

тодруулахад 87.0 хувь буюу 127 гишүүн өөрийн гишүүнчлэлтэй 

хоршооноос 15.8 хувь буюу 23 гишүүн банкнаас, 6.8 хувь буюу 10 

гишүүн банк бус санхүүгийн байгууллагаас, 6.2 хувь буюу 9 гишүүн 

төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдсан, 2.1 

хувь буюу 3 гишүүн ломбардаас, 1.4 хувь буюу 2 гишүүн хувь 

хүнээс, 0.7 хувь буюу 1 гишүүн бусад эх үүсвэрээс тус тус зээл 

авсан байна.

Гишүүдийн эрхэлж буй үйл ажиллагаанд нийтэд тулгарсан 

“Ковид-19” цар тахал хэрхэн нөлөөлсөн талаарх асуулгад 

84.3 хувь буюу 145 гишүүн муу болон маш муугаар нөлөөлсөн 

гэж хариулсан бол 14.5 хувь буюу 25 гишүүн үйл ажиллагаа нь 

хэвийн, 1.2 хувь буюу 2 гишүүн өөрчлөлт ороогүй гэж хариулсан 

байна. Үүнээс харахад сүүлийн 3 жилийн хугацаанд “Ковид-19” 

цар тахал судалгаанд хамрагдсан гишүүдийн эрхэлж буй өрхийн 

болон бичил, жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээнд сөргөөр 

нөлөөлсөн бөгөөд зарим гишүүдийн хувьд түр хугацаанд үйл 

ажиллагаагаа зогсооход хүрсэн талаар дурдсан байна. 

Зураг. Гишүүдийн эрхэлдэг өрхийн үйлдвэрлэл болон бичил, жижиг, дунд бизнесийн үйл ажиллагааны төрөл /эдийн засгийн салбараар/
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Өөрөөр хэлбэл, цар тахлаас өмнө үед шаардлагатай байсан 

дэмжлэг туслалцаа энэ цаг үед өмнөхөөсөө ч илүү хэрэгтэй 

ба бичил, жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид үйл 

ажиллагаагаа сэргээх, өргөжүүлэх боломжтой болно.  

Ковид-19” цар тахлын нөлөөллийг бууруулж санхүүгийн 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, бичил, жижиг, дунд үйлдвэр, 

үйлчилгээ эрхлэгчдийг дэмжихээр Азийн хөгжлийн банктай 

хамтран жендэрийн мэдрэмжтэй ногоон санхүүгийн хүрээнд 

техникийн туслалцааны төслийг 2022-2024 онд хэрэгжүүлэхээр 

боллоо. Энэхүү техникийн туслалцааны хүрээнд олон улсын 

болон үндэсний зөвлөхүүдээс бүрдсэн баг ажиллах бөгөөд 

хадгаламж, зээлийн хоршооны зах зээл дэх ногоон санхүүгийн 

хүртээмжтэй байдлын судалгаа, үнэлгээг хийж, зохицуулалтын 

болон бодлогын баримт бичигт оруулах өөрчлөлтийн саналыг 

бэлтгэж, хүртээмжтэй ногоон болон жендерийн мэдрэмжтэй 

ногоон санхүүгийн талаарх олон улсын туршлагыг таниулах, 

хадгаламж, зээлийн хоршоодод ногоон санхүүгийн бүтээгдэхүүн 

хөгжүүлэх аргачлал боловсруулах, Санхүүгийн зохицуулах 

хорооны албан хаагчдыг чадавхжуулж сургагч багш бэлтгэх зэрэг 

арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулна. 

Төсөл хэрэгжсэнээр Монгол Улсын хүртээмжтэй ногоон санхүүгийн 

туршлага болох бөгөөд үр дүнг нь Төв Азийн бүс нутгийн эдийн 

засгийн хамтын ажиллагаа /CAREC/-ны гишүүн орнуудын дунд 

зохион байгуулагдах форумд танилцуулагдахаараа онцлог болно. 

Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөр нь Азийн хөгжлийн банкны 

дэмжлэгтэйгээр Төв Азийн бүс нутгийн орнуудын зам тээвэр, эрчим хүч, худалдаа зэрэг дэд бүтцийг 

хөгжүүлж, ядуурлыг бууруулж, эдийн засгийн өсөлтийг хангах зорилгоор 1997 оноос хэрэгжиж эхэлсэн 

бөгөөд 2001 онд “Сайн хөрш, сайн түнш, сайн хэтийн төлөв” гэсэн алсын хараатайгаар байгуулагдан 

ажиллаж байна. Хөтөлбөр нь Төв Азийн Афганистан, Азарбайжан, БНХАУ, Гүрж, Казакстан, Киргизстан, 

Пакистан, Тажикстан, Туркменистан, Узбекстан зэрэг 11 гишүүн орноос бүрдэх бөгөөд Монгол Улс 2003 

онд гишүүнээр элсэн орсон. 

Хөтөлбөрийн гишүүн орнууд CAREC 2030 урт хугацааны стратегийн баримт бичгийг баталсан ба дор дурдсан 5 зорилтоос гадна 

жендер болон дижитал /мэдээллийн болон харилцаа холбооны технологи/ сэдвийг үйл ажиллагааны чиглэл болгон  ажиллаж 

байна:

1. Эдийн засаг, санхүүгийн тогтвортой байдал

2. Худалдаа, аялал жуулчлал, эдийн засгийн коридор

3. Дэд бүтэц ба  эдийн засгийн холбоо

4. Хөдөө аж ахуй ба ус

5. Хүний хөгжил  
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САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНД 

ЭЗЛЭХ ХУВЬ 20.3 ХУВЬД ХҮРЧЭЭ

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2022 оны 08 дугаар сарын 

18-ны өдөр санхүүгийн салбарын 2022 оны эхний хагас жилийн 

тойм мэдээллээ танилцуулж хэвлэлийн бага хурал хийлээ. 

Хуралд Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны дарга 

Т.Жамбаажамц, Үнэт цаасны газрын дарга Б.Дөлгөөн, Хяналт 

шалгалт, зохицуулалтын газрын дарга Б.Долгорсүрэн, Банк бус 

санхүүгийн байгууллагын газрын дарга Б.Итгэлсүрэн, Хадгаламж, 

зээлийн хоршооны газрын дарга Ц.Алтантуул болон газрын бусад 

дарга нар оролцсон юм.  

Санхүүгийн зохицуулах хорооны зохицуулалтад хамаардаг хөрөнгийн 

зах зээл, даатгалын зах зээл, банк бус санхүүгийн байгууллага, 

хадгаламж, зээлийн хоршоодын ДНБ-д эзлэх хувь хэмжээ энэ 

оны эхний хагас жилийн байдлаар  20.3 хувьд хүрсэн нь өнгөрсөн 

оны мөн үеэс 2.0 пунктээр өссөн үзүүлэлт юм. Үүнээс хөрөнгийн 

зах зээлийн үнэлгээг ДНБ-д харьцуулсан дүн 11.3, даатгалын зах 

зээл 1.0, ББСБ 7.4, ХЗХ 0.6 хувьтай байна. Санхүүгийн зохицуулах 

хороо нь чиг үүргийнхээ хүрээнд 3,668 зохицуулалттай этгээд, 2,426 

даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаанд зохицуулалт, хяналт 

тавин ажиллалаа. Зохицуулалттай этгээдүүдийг салбарын ангиллаар 

харвал үнэт цаасны зах зээлд бүртгэлтэй 314 ХК, 267 мэргэжлийн 

оролцогчид, даатгалын зах зээлд нийт 329 даатгалын компани, 

мэргэжлийн оролцогчид, аудитор, банк бус санхүүгийн салбарт 527 

ББСБ, 200 ХЗХ, санхүүгийн бус бизнесийн салбарт 284 үл хөдлөх эд 

хөрөнгө зуучлалын байгууллага, үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа 

эрхлэгч 454 хувь хүн, хуулийн этгээд, болон тэдгээрийн 1,249 салбар, 

төлөөлөгчийн газар тус тус үйл ажиллагаа явуулж байна. 

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА Д.БАЯРСАЙХАН 

МОНГОЛЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧДИЙН 

ХОЛБООНЫ ТӨЛӨӨЛӨЛТЭЙ УУЛЗЛАА

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Д.Баярсайхан үнэт цаасны 

зах зээл дэх өөрийгөө зохицуулах байгууллага болох Монголын 

үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо (МҮЦАЭХ)-ны шинээр 

томилогдсон удирдах зөвлөлийн гишүүдийг энэ сарын 17-ны өдөр 

хүлээн авч уулзлаа. Энэ үеэр Санхүүгийн зохицуулах хороооны дарга 

Д.Баярсайхан удирдах зөвлөлийн гишүүдэд баяр хүргэж, өнгөрсөн 

хугацаанд Санхүүгийн зохицуулах хороо МҮЦАЭХ-той нягт хамтран 

ажилласны үр дүнд биржийн бус зах зээлийг хөрөнгийн зах зээлд 

анх удаа бий болгож, олон тулгуурт санхүүжилтийг тогтолцоог 

бүрдүүлснээр өдгөө компанийн бондын арилжаа 1 их наяд төгрөгийг 

даваад байгаа нь томоохон үр дүн боллоо гэдгийг онцоллоо.

Харин МҮЦАЭХ-ны зүгээс энэ оны хагас жилийн байдлаарх үйл 

ажиллагаа, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар товч 

мэдээлэл өгөхийн зэрэгцээ хөрөнгийн зах зээлийн дэд бүтцийн 

хөгжлийг сайжруулан үнэт цаасны арилжаа, төлбөр, тооцооны 

системийг шинэчлэх, санхүүгийн шинэ бүтээгдэхүүний нэр 

төрлийг нэмэгдүүлэх, дэд бүтцийн байгууллагуудын хүний нөөцийг 

чадавхжуулах, цаашид биржийн бус зах зээлийг улам идэвхжүүлэх 

тал дээр санал бодлоо солилцсон юм. Уулзалтын төгсгөлд 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Д.Баярсайхан  биржийн бус 

зах зээл дээр компанийн бондын арилжаа өнгөрсөн оны 09 дүгээр 

сарын 07-ны өдөр албан ёсоор эхэлсэн бөгөөд тун удалгүй энэ зах 

зээл үүсэн байгуулагдсаны нэг жилийн ой болж байгааг онцлохын 

зэрэгцээ удирдах зөвлөлийн гишүүдэд цаашдын ажилд нь өндөр 

амжилт хүслээ.

ЗОХИЦУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ
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ТӨСЛИЙН БАГИЙНХАНТАЙ УУЛЗЛАА

Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны дарга Т.Жамбаажамц 

болон холбогдох газрын зарим дарга нар 2022 оны 08 дугаар сарын 

16-ны өдөр Олон улсын валютын сан, Монголбанктай хамтран 

хэрэгжүүлж буй “Олон нийттэй харилцах харилцааг бодлогын арга 

хэрэгсэл болгох нь” техник туслалцааны төслийн багийнхантай 

уулзалт хийж санал солилцлоо.

Төслийн багаас Олон улсын валютын сангийн Валют, хөрөнгийн зах 

зээлийн газрын дэд захирал, зөвлөх Удайбир Эс Дас, Ази бүсийг 

хариуцсан техник туслалцааны төслийн зохицуулагч Василли 

Прокопенко болон Английн төвбанкны ахлах менежер Жонн Паувр 

оролцсон юм. Уулзалтын үеэр Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлийн 

хөгжил, өнөөгийн нөхцөл байдал, санхүүгийн тогтвортой байдлыг 

хангах хүрээнд Санхүүгийн зохицуулах хороо хэрхэн ажиллаж байгаа 

мөн олон улсын болон дотоодын салбарын байгууллагуудын хамтын 

ажиллагааны талаар ярилцсан юм.

ОУВС-ын Валют, хөрөнгийн зах зээлийн газрын дэд захирал, зөвлөх 

Удайбир Эс Дас энэ үеэр Санхүүгийн зохицуулах хороо салбарынхаа 

зохицуулалттай этгээдүүд болон аж ахуйн нэгж байгууллагууд, 

олон нийтэд санхүүгийн салбарын мэдлэг, мэдээллийг түгээн 

дэлгэрүүлэхэд ихээхэн анхаарч ажиллаж байгааг сайшааж онцгойлон 

талархал илэрхийллээ.

МОНГОЛ УЛС ФАТФ-ЫН ГИШҮҮН БУС ОРНУУДААС 

ЗӨВЛӨМЖ 15-ЫН ҮНЭЛГЭЭГ АХИУЛСАН АНХНЫ УЛС 

БОЛЛОО

Санхүүгийн хориг хэрэгжүүлэх байгууллага (ФАТФ)-ын Ази, Номхон 

далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг (АНДМУТБ)-ээс Малайз Улсын 

нийслэл Куала Лумпур хотод “Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай 

тэмцэх бүлгийн 25 дахь удаагийн жилийн уулзалт”-ыг 2022 оны 07 

дугаар сарын 24-28-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. Уулзалтад 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Д.Баярсайхан болон 

холбогдох албан тушаалтнууд Монгол Улсыг төлөөлөн ФАТФ-ын 

Зөвлөмж 15-ын үнэлгээг амжилттайгаар хамгаалж оролцсон.  

ФАТФ-ын Зөвлөмж 15-ын хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр 

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ 

үзүүлэгчийн салбарт зохистой эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, 

инновацийг дэмжсэн, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тогтолцоо 

бүхий нэгдсэн зохицуулалтыг бүрдүүлж, мөнгө угаах болон 

терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлд шат дараалсан 

арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. Үүнтэй холбоотойгоор Санхүүгийн 

зохицуулах хорооноос Монгол Улсын дахин үнэлгээний тайлан, 

тодруулгыг Зөвлөмж 15-ын хүрээнд тухай бүр АНДМУТБ-т 

хүргүүлж, техник зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 

идэвхтэй ажилласан. Үүний үр дүнд АНДМУТБ-ийн 25 дахь удаагийн 

жилийн уулзалтаар Монгол Улсын дахин үнэлгээний тайланг гишүүн 

орнуудаар хэлэлцүүлж, баталж улмаар Зөвлөмж 15-ын үнэлгээг 

1 шатаар амжилттай ахиулав. Ингэснээр АНДМУТБ-ийн 25 дахь 

удаагийн жилийн уулзалтаар Монгол Улсыг ФАТФ-ын Зөвлөмж 15 

(Шинэ технологи)-ын үнэлгээг ахиулсан анхны ФАТФ-ын гишүүн бус 

орон болсныг онцоллоо. Мөн АНДМУТБ-ийн урилгаар хуралдаанд 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Д.Баярсайхан, Мөнгө угаахтай 

тэмцэх албаны ахлах хянан шалгагч У.Ганчимэг, мэргэжилтэн 

Б.Цолмонтуяа нар гишүүн орнуудад Монгол Улс виртуал хөрөнгийн 

үйлчилгээ үзүүлэгчдийн салбарт ФАТФ-ын шаардлага, олон улсын 
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стандартыг нэвтрүүлсэн туршлагаас хуваалцаж, холбогдох илтгэл, 

тайланг тавив. Илтгэлийн төгсгөлд АНДМУТБ-ийн дарга болон бусад 

улс орнуудын төлөөлөл Монгол Улс ФАТФ-ын техник зөвлөмжийн 

үнэлгээг ахиулж, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 

тэмцэх тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр гаргасан ахиц дэвшлийг 

онцлон сайшааж, баяр хүргэсэн юм. 

ФАТФ-ын 40 Зөвлөмжийн 25 нь Санхүүгийн зохицуулах хороонд 

шууд болон шууд бусаар хамааралтай байдаг ба Зөвлөмж 15-ын 

үнэлгээг “хагас хэрэгжсэн” гэж 2021 онд үнэлснийг “дийлэнх нь 

хэрэгжсэн” болгож, 1 шатаар амжилттай ахиулснаар Монгол Улс 

ФАТФ-ын нийт 40 техник зөвлөмжийн 39-ийг “бүрэн хэрэгжсэн” 

болон “дийлэнх нь хэрэгжсэн” үнэлгээтэй болж ахиц гарч буй юм. 

АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ ЦАН ЦОХИХ ЁСЛОЛ 

БОЛЛОО

Мон Бийф” ХК-ийн нийтэд санал болгон гаргаж буй энгийн 

хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжааны цан цохих ёслол энэ 

сарын 08-ны өдөр боллоо. Ёслолын арга хэмжээнд Санхүүгийн 

зохицуулах хорооны Ажлын албаны дарга Т.Жамбаажамц, Үнэт 

цаасны газрын дарга Б.Дөлгөөн, Хөрөнгийн биржийн гүйцэтгэх 

захирал Х.Алтай болон холбогдох бусад албаныхан оролцлоо.

Цан цохих ёслолыг нээж Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын 

албаны дарга Т.Жамбаажамц “Хөгжиж буй орнуудын үндэсний 

томоохон компаниуд нь тухайн орныхоо хөрөнгийн бирж дээр 

бүртгэлтэй, олон нийтийн хувьцаат компани байдаг. Энэ жишгээр 

манай улсын томоохон компаниуд болон тэдгээрийн охин компаниуд 

олон нийтийн болох хандлага сүүлийн хоёр жил эрс нэмэгдсэн. 

Үүний тод жишээ нь Таван богд группийн охин компани болох 

үндэсний үйлдвэрлэгч хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг 

“Мон Бийф” ХК нь өнөөдөр нийт хувьцааныхаа 30 хувийг олон 

нийтэд хөрөнгийн биржээр дамжуулан санал болгож байна. “Мон 

Бийф” ХК-ийн удирдлагууд, үүн дээр ажилласан бусад дэд бүтцийн 

компаниудад баяр хүргэе. Санхүүгийн зохицуулах хороо хөрөнгийн 

зах зээлийн зохицуулалтын орчныг олон улсын жишигт нийцүүлэн 

шинэчлэх, хөрөнгийн зах зээлийг тэлэх, үнэт цаас гаргагчдад 

тохирсон шаардлагуудыг тодорхой болгох, түүнчлэн УИХ-аас 

баталсан бодлогын томоохон арга хэмжээнүүдийг үе шаттайгаар 

авч хэрэгжүүлсэн. Энэ ажлуудын хүрээнд Монгол Улсын хөрөнгийн 

зах зээлд хувьцаа гаргах компаниудын оролцоо нэмэгдсэн”-

ийг онцоллоо.

“Мон Бийф” ХК нь нийт хувьцааныхаа 30 хувь буюу 64,285,700 

ширхэг хувьцааг тогтоосон үнийн аргаар нэг бүрийг нь 45 төгрөгөөр 

олон нийтэд санал болгож, 2,892,856,500 төгрөг татан төвлөрүүлэх 

юм. 
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Манай улсын хувьд технологид суурилсан санхүүгийн үйлчилгээ эрхэлж 
буй байгууллагуудыг бүртгэх, үйл ажиллагааны зөвшөөрөл олгох, 
зохицуулж хянах, шинэ төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ зах зээлд 
нэвтэрснээр үүсэж болох эрсдэлээс үйлчлүүлэгч, хөрөнгө оруулагчдыг 
хамгаалах зорилгоор “Сэндбокс зохицуулалтын орчны журам”-ыг 
Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлөөр 2021 онд баталсан.

Сэндбоксын зохицуулалтын орчин олон улсад хэрхэн зохицуулагдаж 
байгаа бэ?

Сэндбокс зохицуулалтыг хамгийн анх 2016 онд Их Британи Улс шинэ 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ гаргахад зарцуулах цаг хугацаа, зардлыг 
бууруулах, зах зээлд нэвтэрч буй бүтээгдэхүүний тоог нэмэгдүүлэх, 
технологид суурилсан шинэлэг бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрэхээс 
өмнө турших зорилгоор санхүүгийн зах зээлд нэвтрүүлсэн. Үүний 
дараагаар Сингапур Улс мөн тус онд Сэндбокс зохицуулалтын орчныг 
Төв банкны хяналт, зохицуулалтын дор бүрдүүлсэн бөгөөд өнөөдрийн 
байдлаар шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ тус бүрийн онцлогт тохирсон 
сэндбокс, сэндбокс экспресс, сэндбокс плас зэрэг 3 төрлийн сэндбокс 
зохицуулалтыг хэрэгжүүлж байна.

Хэдийгээр Англи, Сингапур зэрэг өндөр хөгжилтэй улс орнууд сэндбокс 
зохицуулалтын орчныг бий болгоход анхдагчид байсан хэдий ч 
Бразил, Болгар, Мексик, Гүрж, Унгар, Энэтхэг гэх зэргээр хөгжиж буй 
эдийн засагтай улс орнууд мөн тус зохицуулалтын арга хэрэгслийг 
хурдацтайгаар нэвтрүүлж байна.

Дэлхийн банкны 2020 оны 11 дүгээр сарын Сэндбоксын зохицуулалтын 
орчны олон улсын туршлага судалгаанд дурдсанаар тус аргачлалыг 57 
улс хэрэгжүүлж буй бөгөөд эдгээрийн 16 улс нь өндөр хөгжилтэй орон 
байгаа бол 41 улс нь хөгжиж буй орон байна. Уг судалгаанд сэндбоксын 
зохицуулалтыг бодлогод суурилсан, инновац болон бүтээгдэхүүнд 
суурилсан, нарийн зохицуулалт шаардагдах бүтээгдэхүүнд суурилсан, 
хил дамнасан санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зохицуулах 
зориулалттай гэж дөрвөн төрөлд ангилсан.

Түүнчлэн 2022 оны 07 дугаар сард Испанийн Засгийн газар болон 
Европын Комисс Брюссельд болсон арга хэмжээний үеэр хиймэл 
оюун ухааны (AI) анхны cэндбокс зохицуулалтын орчны туршилтыг 
танилцуулсан нь сэндбоксын зохицуулалтын орчин богино хугацаанд 
хурдацтай хөгжиж буйг илэрхийлж байгаа болов уу.

Сэндбокс зохицуулалтын орчны журам хэрэгжиж эхлээд жил гаруй 
хугацаа өнгөрсөн байна. Энэ хугацаанд ямар ажлууд хийгдсэн вэ?

“Сэндбокс зохицуулалтын орчны журам” нь 2021 оноос хэрэгжиж 
эхэлсэн. Тус журамд зааснаар сэндбоксод орох хүсэлтийг гурав болон 
есдүгээр саруудын ажлын эхний 10 хоногийн хугацаанд хүлээн авдаг 
ба журам батлагдаж хэрэгжсэн үеэс өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд 
нийт 12 байгууллага сэндбоксын орчинд орох хүсэлт ирүүлснийг хянан 
шаардлага хангаагүй 6 хүсэлтийг буцааж, нэр бүхий 4 байгууллагын 
системд газар дээрх үзлэг хийсэн. Одоогийн байдлаар Мобифинанс 
ББСБ ХХК-ны нээлттэй цахим өрийн хэрэгсэл буюу Монпэй дижитал 
бонд, Мони маркет фанд ХХК-ны Монимаркет вэб системээр дамжуулан 
репо хэлцлийн хүсэлт гаргах, хэлцлийн дагуу худалдах, худалдан авах 
ажиллагааг бүртгэх үйлчилгээ нь Сэндбоксын орчин амжилттай нэвтрэн 
үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Эдгээр санхүүгийн бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээ нь хоёул зах зээлд шинэлэг бүтээгдэхүүн бөгөөд амжилттай 
туршигдсан тохиолдолд бүтээгдэхүүний онцлогт тохирсон эрхзүйн 
орчныг бий болгох шаардлага үүсэх юм.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны хувьд санхүүгийн компаниудыг 
сэндбоксын орчинд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ бодитоор турших 
боломжийг бүрдүүлэх, амжилттай туршигдсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 
зах зээлд нэвтрүүлэхэд шаардагдах эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох 
чиглэлд голлон анхаарч, шаардлагатай судалгааг гүйцэтгэн, холбогдох 
төрийн байгууллагууд болон сэндбоксод оролцогч компаниудтай 
хамтран ажиллаж байна.

БАЙР СУУРЬ

МОНГОЛ УЛСЫН САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛД СЭНДБОКСЫН
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ОРЧИНГ АМЖИЛТТАЙ НЭВТРҮҮЛЖ БАЙНА

Энэ удаагийн ярилцлагаар сэндбокс зохицуулалтын орчин болон виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай 
авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэд дарга, Сэндбоксын зөвлөлийн 
дарга Н.Хүдэрчулуунтай ярилцлаа.

Өмнөх нь 1-р нүүрт
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Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль 2021 оны 12 сард 
батлагдсан. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос хуулийн хэрэгжилтийг 
хангахтай холбоотой ямар ажлыг хийж гүйцэтгээд байна вэ?

Монгол Улсад виртуал хөрөнгөтэй холбоотой үйл ажиллагааг эрхлэх 
эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг 
хангах, хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах, 
тэдгээрийг үүсэж болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, мөнгө 
угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний тогтолцоог 
бэхжүүлэх бодлогын хүрээнд Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 онд 
Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийг баталж, 
Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль болон 
бусад нэр бүхий 12 хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан. Эдгээр хуулиуд 
энэ оны 2 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж 
эхэлсэн. Түүнчлэн хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор хуульд 
тусгайлан 2 харилцаанд хамаарах шилжилтийн үеийн зохицуулалтуудыг 
тусгасан.

Нэгт, хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш дөрвөн сарын хугацаанд 
Хороо аливаа этгээдийг Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр 
бүртгэхгүй ба энэ хугацаанд Хорооноос виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ 
үзүүлэгчийн бүртгэл, засаглал, үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, 
мөн тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох, хяналт шалгалт хийх зэрэг 
10 орчим харилцааг зохицуулсан 8 журмыг боловсруулж, олон нийт, 
мэргэжлийн байгууллагын саналыг авч, хэлэлцүүлэн баталсан. Виртуал 
хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн дагуу Хороо 2022 оны 6 
дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэн виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэх 
компанийн хүсэлтийг хүлээн авч эхэлсэн.

Хоёрт, хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс өмнө виртуал хөрөнгийн 
үйлчилгээ үзүүлж байсан этгээдүүд шилжилтийн үеийн зохицуулалтын 
дагуу буюу 2022 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэн 3 сарын 
хугацаанд хууль, журмын шаардлагыг ханган виртуал хөрөнгийн 
үйлчилгээ үзүүлэгчээр Хороонд бүртгүүлэх үүрэгтэй байхаар хуульд 
зохицуулсан. Иймээс 2022 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өмнө 
энэ төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчид 2022 оны 09 дүгээр сарын 26-ны 
өдрийн дотор амжиж бүртгэлээ заавал хийлгэсэн байх шаардлагатай. 
Хэрэв хуулиар заасан энэ үүргээ биелүүлэхгүй, бүртгэл хийлгэж амжаагүй 
бол тухайн компани 2022 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс эхлэн 
үйл ажиллагаагаа бүрэн зогсоох шаардлага үүснэ. Үйл ажиллагаагаа 
зогсоохгүйгээр виртуал хөрөнгийн үйлчилгээг бүртгэлгүйгээр эрхлэх 
тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээх нөхцөл 
үүсэхээр байгаа юм. Одоогийн байдлаар албан ёсоор бүртгэгдсэн 
компани байхгүй боловч 8 компани бүртгэл хийлгэхээр хүсэлтээ 
ирүүлснийг хууль, журмын шаардлага хангаж байгаа эсэхийг тогтоохоор 
ажиллаж байна.

Өмнө виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлж байсан компани хуулийн 
хугацаанд хүсэлт гаргаагүй, эсвэл хууль, журмын шаардлага 
хангаагүйгээс таны хэлсэн хугацаанд бүртгүүлээгүй бол тухайн 
компанийн үйл ажиллагаа зогсоох шаардлагатай юу?

Тийм. Хуульд 5 төрлийн үйл ажиллагааг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээнд 
хамааруулна гэж тусгасан бөгөөд тухайн үйлчилгээг эрхлэхээр 
бүртгүүлээгүй этгээд виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэхийг 
хориглосон. Хэрэв виртуал хөрөнгийн үйлчилгээг бүртгэлгүйгээр 
эрхлэх тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх 
зохицуулалттай.

Иймээс миний сая дурдсан 2022 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 
өмнө энэ төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байсан этгээдүүд 2022 оны 9 
дүгээр сарын 26-ны өдрийн дотор хуулиар заасан үүргээ биелүүлэхгүй, 
бүртгэл хийлгэж амжаагүй бол тухайн компани 2022 оны 9 дүгээр сарын 
27-ны өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаагаа бүрэн зогсоох шаардлагатай 
болно. Харин үйл ажиллагаагаа зогсоохгүйгээр виртуал хөрөнгийн 
үйлчилгээг үргэлжлүүлбэл мөн адил Зөрчлийн тухай хуульд заасан 
хариуцлага хүлээх нөхцөл үүсэхээр байгаа.

Тэгвэл 2022.09.27-ны өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаагаа зогсоосон 
компанийн хувьд өмнө гэрээ байгуулсан харилцагч болон арилжаалж 
байсан койн, токен дээр ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай вэ?

Тус хууль нь виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэх компанид тавигдах 
шаардлага, үүргийг тодорхойлох, тэдгээрийг бүртгэх, үйл ажиллагаанд 
нь хяналт тавихтай холбогдох харилцааг зохицуулахаар байгаа. Харин 
виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч болон харилцагчийн хооронд 
бий болсон гэрээ, хэлцлээс үүсэх маргаан, түүнчлэн виртуал хөрөнгө 
болон түүний зах зээлтэй холбоотой харилцаанд шууд хамаарахгүй 
гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, холбогдох шаардлага хангасан 
компани Хороонд бүртгүүлнэ, бүртгэгдсэн тухайн компани нь Хороогоор 
хянагдаж, зөвшөөрөгдөн батлагдсан виртуал хөрөнгийг арилжихтай 
холбоотой харилцааг зохицуулсан өөрсдийн бодлогын баримт бичиг, 
журамдаа нийцсэн шинэ виртуал хөрөнгийн арилжааг платформ дээрээ 
нэмэх, арилжих эсэхээ өөрөө шийдэх юм.

Тэгэхээр 2022 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаагаа 
зогсоосон компанийн хувьд цаашид үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй 
болж байгаа учир өөрсдийн платформд арилжиж, хадгалж байсан 
харилцагчдын виртуал хөрөнгийг тухайн харилцагчтай, мөн Хороонд 
албан ёсоор бүртгэгдсэн виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчтэй 
тохиролцож зөвшилцсөний үндсэн дээр тэдгээрийн арилжааны 
платформ руу шилжүүлэх боломжтой. Мэдээж тухайн харилцагчийн 
эзэмшдэг виртуал хөрөнгө нь гадаад улсын өөр виртуал хөрөнгийн 
үйлчилгээ үзүүлэгчийн арилжааны платформд арилжигддаг бол 
тэдгээрийн арилжааны платформ руу, эсхүл өөрсдийн тухайн койн, 
токеныг үүсгэсэн блокчэйн дэх хувийн данс руу хөрөнгөө шилжүүлэх 
хувилбар ч байж болно.

Мөн Хорооны хувьд Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай 
хууль, дагаж гарсан бусад хууль, баталсан захиргааны хэм хэмжээний 
актуудын хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих чиг үүрэгтэй учир хууль 
хүчин төгөлдөр болохоос өмнө бий болсон харилцаанаас үүсэлтэй 
эдгээр асуудалд шууд оролцох, зохицуулалт хийх бүрэн эрхгүй байдаг. 
Хэдийгээр ийм бүрэн эрх, чиг үүрэг олгогдоогүй ч хөрөнгө оруулагч, 
үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах хүрээнд Хорооноос хууль 
батлагдахаас өмнө виртуал хөрөнгө, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээтэй 
холбоотой бий болж болох эрсдэлүүдийг олон нийт, иргэдэд хандан 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим хуудсаар тухай бүр анхааруулга, 
сэрэмжлүүлэг хүргэж ажилласан.
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ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮЖИЛТ

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ ДЭХ ТЕХНОЛОГИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ

Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилгоор дамжуулан 2030 он 

гэхэд байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй үйлдвэрлэл, бизнесийг 

дэлгэрүүлэхэд технологийн хөгжил болон бизнес загвараар 

өөрчлөх юм. Энэ нь хүртээмжтэй, тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр 

оруулах эрэлт болон нийлүүлэлт талыг шинээр загварчилж байна. 

Тус ажлын хүрээнд чанартай, хямд үнэтэй бүтээгдэхүүнийг орлого 

багатай иргэдэд хүргэх загварыг гаргаад байна. Энэ орлого 

багатай иргэдэд бизнесийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ хүргэх 

загварыг “Base of pyramid” буюу пирамидын суурь гэж нэрлэдэг.

Нийлүүлэлтийн талаас хүртээмжтэй, тогтвортой бизнесийн 

загвар нь үнэ тогтоох үйл явц ба нийт зардалтай холбоотой. 

Үүнээс хамгийн чухал элемент нь хэрэглэгчид шаардлагатай 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тодорхойлж, хэрэглэгч түүний үнийг 

төлж, үр өгөөж хүртэж чадах эсэх, түүнчлэн үнэ цэн бий болгох 

байдаг. 

Хүртээмжтэй бизнесийн загварууд ихэвчлэн үнэ цэнийг бүхэлд 

нь дахин эргэцүүлэх гинжин хэлхээ, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 

үнэ цэний санал, бага орлоготой зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүн бий 

болгоход хүргэдэг. Бизнесээс хэрэглэгч рүү чиглэсэн уламжлалт 

загварууд илүү өндөр орлоготой хэрэглэгчдэд чиглэж байсан бол 

өөрчлөх шаардлага үүсээд байна. Өртгийн бүтцийг өөрчлөх нь 

бизнесийнхний хувьд шинэ зүйл биш ба өртөг бууруулах замаар 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнийг бууруулж, орлого багатай 

иргэдэд хүргэнэ. Хэдийгээр бага үнээр борлуулах ч их хэмжээний 

худалдан авалт нь бизнесийн ашгийг нөхдөг байна. 

Эрэлт талаас бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авах хүртээмж, боломж 

гэсэн хоёр хүчин зүйл чухал. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг өөрчлөхөд 

бизнес болон хэрэглэгчийн харилцаа худалдан авалттай 

холбоотой тасрах ёсгүй. Түүнчлэн бага орлоготой хэрэглэгч нь 

голчлон илүү сайн үнэ, гүйцэтгэлийн харьцааг эрэлхийлдэг тул 

илүү чанартай байх хэрэгтэй. Нөгөөтээгүүр Делойтте аудитын 

компаниас хийсэн судалгаагаар хэрэглэгчдийн 98 хувь байгаль 

орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүн сонгодог гэж дүгнэгджээ.   
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Бизнес загварыг хүртээмжтэй болгоход дижитал технологи чухал 

үүрэгтэй ба үр өгөөжийг нэмэгдүүлдэг. Нөгөө талаасаа тогтвортой 

технологийн өөрчлөлт гэх хандлага яригдах болсон ба агуулгын 

хувьд байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй бизнес явуулахад тулгараад 

буй асуудлуудыг технологийн дэвшлээр шийдвэрлэж инновацыг 

бүтээхэд чиглэж байна. Тогтвортой технологид нийтийн цахилгаан 

тээвэр, LED гэрэлтүүлэг, нарны эрчим хүч, нүүрстөрөгчийг 

хуримтлуулах технологи зэрэг багтана. 

Байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй технологийг бизнестэй холбосон 

загвар нь орц-үйл явц-гарц гэсэн үндсэн схемээс бүрдэх ба 

тогтвортой хөгжилд макро түвшинд хүрэх технологи болон 

бизнесийн инновацад төвлөрдөг. 

Бизнес загвар:

БИЗНЕС БА 
ТЕХНОЛОГИЙН 

ИННОВАЦ

БҮТЭЭХ,  
ХҮРГЭХ ҮНЭ ЦЭН

ЗАХ ЗЭЭЛ

ЗАРЦУУЛАЛТ

НИЙГЭМ БА 
 БАЙГАЛЬ

ТОГТВОРТОЙ 
ХӨГЖЛИЙН 
СТРАТЕГИ
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ФИНТЕК БА РЕГТЕК

КРАУДФАНДИНГ

Платформоор дамжуулан бага хэмжээний мөнгийг олон санхүүжүүлэгчдээс татаж аливаа төсөл, бизнесийг санхүүжүүлэх, түүнийг 

зуучлах үйл ажиллагааг краудфандинг буюу олон нийтийн санхүүжилт гэнэ. 

Судлаачид краудфандингийн хөгжлийн хурдацтай өсөлтийг WEB 

2.0-ийн технологийн шинэчлэл болон 2007-2008 оны дэлхийн 

санхүүгийн хямралаас үүдэлтэй гэж үздэг. Санхүүгийн хямралын 

үед АНУ-ын Lehman Brothers банк дампуурсны дараа Европ, Хойд 

Америкт банкны зээл олголт зогсонги байдалд орсон. Үүнээс 

шалтгаалан жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид (ЖДҮ) болон хувь 

хүмүүсийн санхүүжилт мэдэгдэхүйц буурч, улмаар мөнгө босгох 

өөр арга болох олон нийтийн санхүүжилтийн шинэ загварууд 

бий болж эхэлсэн (Dapp 2013; Hagedorn and Pinkwart 2013, 2016). 

Краудфандингийн үйлчилгээ нь гурван оролцогчоос бүрддэг. Үүнд 

үйлчилгээ үзүүлэгч буюу краудфандингийн платформ, хөрөнгө 

оруулагчид болон санхүүжигчид багтана.

Краудфандинг нь ихэвчлэн гарааны бизнес болон ЖДҮ эрхлэгчид 

буюу бизнесийн хөгжлийн 1 ба 2-р шатанд байгаа компаниудад 

санхүүгийн эх үүсвэр татах хэрэгсэл болдог (Caroline Kleiner, 2021).  

Платформууд ил тод байдалд суурилан гарааны бизнес эрхлэгчид 

болон хөрөнгө оруулагчдын эрэлт хэрэгцээг ханган санхүүжилтийг 

амжилттай хэрэгжүүлж чадвал гарааны бизнес дараагийн бизнесийн 

хөгжил рүү хурдацтай шилжих боломжтой.

Гэсэн хэдий ч гарааны бизнес нь зах зээлд туршиж үзээгүй 

шинэ санаанаас бүрддэг учраас платформуудын хувьд гарааны 

бизнесүүдийн өсөж дэвших боломжтой эсэх, удирдлагын шударга 

байдал, бодит бус санаа, өөрийгөө баяжуулах менежменттэй эсэхийг 

бусадтай харьцуулж ялгахад хүндрэлтэй байдаг (Klohn et al. 2018).

Зураг . Олон нийтийн санхүүжилтийн хялбарчилсан схем

Зураг . Бизнесийн хөгжлийн үе шат

Санхүүжүүлэгч 

Краудфандинг  

платформ 

Санхүүжигч 
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2015-2018 он хүртэл Хятадын P2P зээлийн салбар нь дэлхийн 

краудфандингийн зах зээлийн хамгийн том хувийг эзэлж, 

нэлээд хурдацтай хөгжиж байсан боловч 2018 онд Хятад улсад 

зохицуулалтын өөрчлөлтүүд хийгдсэнээс хойш дэлхийн зах зээлд 

эзлэх хэмжээ мэдэгдэхүйц буурсан.

2017 онд Хятад улс краудфандингийн зах зээлийн 86 хувийг, 2019 

онд 48 хувийг эзэлж байсан бол 2020 онд краудфандингийн зах 

зээл жижиг хэсэг болтлоо хумигдаж 1-ээс бага хувийг эзэлж байна. 

Ийнхүү Хятад улсын зах зээлийн хэмжээ хумигдсанаас хамааран 

2018-2019 оны хооронд дэлхийн зах зээлийн хэмжээ 42 хувиар, 

2019-2020 онд 35 хувиар буурчээ.

Харин 2018-2021 оны хооронд Америк ба Канадын краудфандингийн 

зах зээлийн хэмжээ 40 хувиар, Их Британийн краудфандингийн зах 

зээлийн хэмжээ 8 хувиар томорсон бол Хятад улсын хувьд 70 хувиар 

хумигдсан байна. Харин бусад бүс нутгийн хувьд зах зээлийн хэмжээ 

харьцангуй тогтвортой өсөлттэй байна 

Зураг . Дэлхийн краудфандингийн зах зээлийн хэмжээ, 2015–2021.II, ам.доллароор

Зураг . Дэлхийн краудфандингийн зах зээлийн хэмжээ, 2018–2021 он, бүсээр

Кембрижийн Альтернатив Санхүүгийн Төв (CCAF) нь 2015 оноос хойш 

алтернатив санхүүжилтийг судалж, олон нийтийн санхүүжилтийн 

зах зээлийн талаарх мэдээлэл цуглуулж эхэлсэн. 2019 он хүртэл 

CCAF зөвхөн бүс нутгийн зах зээлийн тайланг нийтэлдэг байсан бол 

2020 болон 2021 онд дэлхийн хэмжээний жишиг үнэлгээний тайлан 

нийтэлдэг болсон.

2021 оны тайланд 2020 оны 07 дугаар сараас 2021 оны 05 дугаар сар 

хүртэл 70 гаруй судалгааны түншүүдээр дамжуулан 170 орчим орны 

703 пүүсийн 1660 ажиглалтын утгатай судалгааг 2019 болон 2020 

онд хийж Дэлхийн краудфандингийн зах зээлийн хэмжээ, салбарын 

динамикийг тодорхойлжээ.

Эх сурвалж: The 2nd Global Alternative Finance 
Market Benchmarking Report 2021 database
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2021 оны байдлаар дэлхийн краудфандинг 90.0 хувийг зээлд 

суурилсан, 7.0 хувийг хөрөнгө оруулалтын бус, үлдсэн 3.0 хувийг 

хөрөнгийн оруулалтад суурилсан краудфандинг тус тус эзэлж байна. 

Үүнээс харахад зээлд суурилсан краудфандингийн үйлчилгээ нь 

бусад краудцандингийн хэлбэртэй харьцуулахад хурдацтай хөгжсөн 

нь ажиглагдаж байна. 

Эх сурвалж: The 2nd Global Alternative Finance Market Benchmarking 
Report 2021 database

2020-2021 оны нэг хүнд ногдох краудфандингийн санхүүжилтээр 

АНУ, Их Британи, Сингапур, Латви, Энтони зэрэг улсууд тэргүүлж 

байна.

Эдгээр улс орнууд 2014 оноос хойш краудфандингийг эрх зүйн 

орчныг бүрдүүлж, зохицуулалтыг бий болгосон. 

Улс орнуудын зохицуулалтад хөрөнгө босгох болон хөрөнгө 

оруулалтын хязгаарлалт, ил тод байдал, олон нийтийн 

санхүүжилтийн зар сурталчилгааны хууль, хөрөнгийн шаардлагын 

бодлого, үйлчлүүлэгчийн хөрөнгийг хамгаалах болон платформд 

зориулсан тусгай зохицуулалтуудыг нийтлэг тусгаж өгсөн. Зарим 

улс орнууд олон нийтэд санал болгож буй нийт дүн нь доод босгоос 

бага тохиолдолд зарим шаардлагуудаас чөлөөлж, Сэндбокс 

зохицуулалтын орчинд үйл ажиллагаа явуулахыг зөвлөдөг. 

Жишээлбэл, Саудын Араб, АНУ, Австрали зэрэг улс орнууд олон 

нийтэд санал болгож буй хэмжээ нь тогтоосон хэмжээнээс бага бол 

сэндбокс орчинд үйл ажиллагаа явуулахыг санал болгодог. Энэ нь 

краудфандинг үйлчилгээ нь ихэвчлэн эхний шатанд бүтэлгүйтэх 

магадлал хамгийн өндөр байдагтай холбоотой байж болзошгүй юм. 

Эх сурвалж: The 2nd Global Alternative Finance Market Benchmarking 
Report 2021

Зураг . Дэлхийн краудфандингийн зах зээлийн хэмжээ, 2021.II, төрлөөр

Зураг . 2020 оны нэг хүнд ногдох өөр санхүүжилтээр шилдэг 30 улсын жагсаалт
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СУДЛААЧИЙН ИНДЭР

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ БА ТҮҮНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ

Энэхүү судалгааны ажилд дурдагдсан санал, дүгнэлт нь 

зөвхөн хувь судлаачдын байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны албан ёсны байр суурийг 
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ХУРААНГУЙ

Компанийн засаглал нь тухайн байгууллага урт удаан, тогтвортой 

оршин тогтнохын суурь үндэс төдийгүй, зах зээлийн тогтвортой 

байдалд нөлөөлөгч чухал хүчин зүйл учир компани, зохицуулагч 

байгууллага, олон улсын байгууллагууд болон засгийн газраас 

компанийн засаглалын асуудлыг чухалчлан авч үзэх болжээ. 

Компанийн муу засаглал нь санхүүгийн хямралд ч хүргэх 

боломжтой бөгөөд зохицуулагч байгууллагаас засаглалыг 

сайжруулах, хянах арга хэмжээнүүдийг тогтмол авч ажиллах нь 

өндөр ач холбогдолтой. Түүнчлэн, компанийн засаглалын төлөв 

байдал нь хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтад нөлөөлөгч 

нэгэн чухал хүчин зүйл бөгөөд засаглалын ил тод байдлыг 

сайжруулах нь зохицуулагч байгууллагын өмнө тулгарах 

нэгэн сорилт юм. Энэхүү судалгаа нь удиртгал, компанийн 

засаглалын ач холбогдол ба зохицуулагч байгууллагын үүрэг 

оролцоо, Монголын компанийн засаглалын өнөөгийн нөхцөл 

байдал, компанийн засаглалын зохицуулалт, зохицуулалттай 

салбаруудын компанийн засаглалын удирдамж, компанийн 

засаглалын ил топ байдлыг сайжруулах нь болон дүгнэлт гэсэн 

долоон бүлгээс бүрдэнэ. 

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ БА 

ЗОХИЦУУЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮҮРЭГ ОРОЛЦОО 

Үндэсний баялгийн сан сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй олширч, 

олон улсын санхүү, хөрөнгө оруулалт, худалдааны салбарт чухал 

үүрэг гүйцэтгэгч болсон. Үндэсний баялгийн сан бол төрийн 

мэдлийн байгууллага бөгөөд тухайн улсын ард түмний өмч юм.

Компанийн сайн засаглалын зорилтууд нь санхүүгийн 

байгууллагуудын хяналт, зохицуулалтын зорилтуудтай нийцдэг, 

учир нь эдгээр байгууллагууд нь хэрэглэгч, хөрөнгө оруулагчдын 

эрх ашгийг хамгаалах, зах зээлийн итгэлцэл болон санхүүгийн 

тогтвортой байдалд хувь нэмэр оруулах үүрэгтэй. 

Санхүүгийн системд итгэх иргэдийн итгэлийг олж авах, хадгалахад 

компанийн засаглалын сайн туршлага маш чухал нөлөөтэй. 

Санхүүгийн байгууллагууд хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийнхээ өмнө 

итгэлцлийн үүрэг хүлээдэг бөгөөд энэ нь сайн засаглал хэр чухал 

ач холбогдолтой болохыг илтгэж байна. Компанийн муу засаглал 

нь санхүүгийн системд итгэх итгэлийг алдагдуулж, хэрэглэгчид, 

хөрөнгө оруулагчтай зүй бусаар харьцах эсхүл санхүүгийн 

байгууллагуудын үйл ажиллагааг доголдуулахад нөлөөлөх 

боломжтой. 

Компанийн сайн засаглал нь хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

кодыг дагаж мөрдөх зэргийг хамардаг бөгөөд хэрэглэгчид, 

хөрөнгө оруулагчид болон компанийн бусад харилцагч талуудын 

эрх ашгийг мөн нэмэлтээр хамгаалж байдаг.  

Түүнчлэн, зохицуулагч байгууллагууд нь компанийн засаглал 

сайтай санхүүгийн байгууллагуудын дотоод хяналтын механизм 

болон эдгээр байгууллагуудаас мэдээлж буй тайлан мэдээлэлд 

илүү итгэлтэй байдаг. Удирдлага болон хяналтын механизм 

сайтай санхүүгийн байгууллагууд хянан шалгагчдаас шаардлага 

болгосон бүтцийн болон үйл ажиллагааны өөрчлөлтийг 

хэрэгжүүлэхэд илүү дөхөм байдаг. 

Санхүүгийн хямралаас авах сургамж

Компанийн муу засаглал нь 2007 онд тохиосон санхүүгийн 

хямралыг өдөөгч нэгэн хүчин зүйл болж байсан талаар Эдийн 

засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагаас гаргасан 

судалгаанд дурджээ (OECD, 2009). Зарим банкууд болон бусад 

санхүүгийн байгууллагуудын гаргасан ёс зүйгүй үйлдлээс 

дүгнэхэд компанийн муу засаглал нь компанийн аль ч түвшинд 
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ёс зүйн өндөр стандартыг бий болгож чадаагүйг харуулж байна. 

Санхүүгийн хямралыг бий болоход хүргэсэн компанийн 

засаглалын алдаанууд:

1. Удирдах зөвлөл нь гүйцэтгэх удирдлагадаа хангалттай 

хэмжээнд хяналт тавьдаггүй – Удирдах зөвлөлийн зүгээс 

гүйцэтгэх удирдлагаа хангалттай хэмжээнд сорихгүй байх. 

Зарим улсад, тэр дундаа АНУ-д гүйцэтгэх захирал нь 

төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар ажиллаж байх үед 

дээрх асуудал улам дордож байв. 

2. Удирдах зөвлөлийн эрсдэлийн талаарх ойлголт хангалтгүй 

байх – Маш олон ТУЗ компанийн эрсдэл даах чадварыг 

сайтар тодорхойлоогүй, мөн үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл 

гаргах, үнэт цаасжуулах, санхүүгийн хөшүүрэг ашиглах 

зэргээс үүдэлтэй эрсдэлийг ойлгож, урьдчилан харж, 

удирдаж чадаагүй байдаг. Удирдах зөвлөл болон дээд 

түвшний менежерүүд бизнесийн эрсдэлийг бүхэлд нь 

нэгтгэх чадваргүй удирдлагын мэдээллийн системд найдан, 

загваруудын хязгаарлагдмал чанарыг ойлголгүйгээр тэдгээр 

загваруудад хэт итгэж, зохих стресс тестийг хийдэггүй.

3. Гүйцэтгэх бус захирлын чадвар хангалтгүй байх – Санхүүгийн 

байгууллагуудын зарим ТУЗ нь мэргэжлийн байгууллага 

гэхээсээ илүүтэйгээр сайн үйлсийн төлөөх асрамжийн газар 

мэт харагддаг. Зарим гүйцэтгэх бус захирлууд гүйцэтгэх 

захирлын дотнын найз учраас тухайн албан тушаалд 

томилогддог бөгөөд үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхэд 

хангалттай цаг зарцуулдаггүй. Түүнчлэн, эрсдэлийг ойлгох, 

хянах, бууруулах тал дээр оролцоогүй, мөн бэрхшээлийг 

даван туулах чадваргүй байдаг.

4. Сул хяналт – Дотоод хяналт болон дотоод аудитын чадавхыг 

хөгжүүлээгүй байх.

5. Цалин урамшууллын буруу тогтолцоо – Богино хугацааны 

гүйцэтгэлийг үнэлсэн урамшуулал олгох. Тэр дундаа 

бизнесийн урт хугацааны гүйцэтгэл болон эрсдэлийг авч 

үзэлгүйгээр хэт их эрсдэл хүлээж авахыг дэмжих.

6. Соёл – Банкнуудад зонхилох соёлын алдаа дутагдал нь 

хууль зөрчсөн үйл ажиллагаа тасралтгүй үргэлжлэх, хэт их 

эрсдэл хүлээж авах гол шалтгаан болж байна.

Компанийн засаглалыг сайжруулахад зохицуулагч байгууллагын 

үүрэг оролцоо

2007 онд тохиосон санхүүгийн хямралаас өмнө, дэлхийн хамгийн 

хөгжсөн санхүүгийн зах зээлтэй улс орнуудын зохицуулагчид 

санхүүгийн байгууллагуудын аюулгүй болон найдвартай үйл 

ажиллагааг хангах үндсэн үүрэг нь зохицуулалттай этгээдийн 

дээд удирдлагад хамааралтай байна гэсэн зарчимд итгэдэг байв. 

Зохицуулалтын философи нь зах зээлийн хүч болон сахилга бат 

нь зохицуулаллттай этгээдүүдийн тогтвортой байдлыг хангаж, 

санхүүгийн байгууллагуудын удирдлага болон ТУЗ нь компанийг 

удаан хугацаанд гүйцэтгэл сайтай байлгах хүсэл сонирхолтой 

байна гэсэн таамаглалд үндэслэдэг байв. 

Санхүүгийн хямрал нь эдгээр таамаглалуудыг хоёуланг нь 

няцаасан. Зохицуулаагчид илүү эрчимтэй мөн хөндлөнгийн 

хандлагыг хянан шалгах үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн бөгөөд 

зохицуулалттай этгээдүүдийн компанийн засаглалыг илүү 

чухалчилж авч үзэх нь энэхүү хандлагын нэгэн хэсэг юм. 

Стандартууд

Хянан шалгагчид зохицуулалттай этгээдүүдийн дагаж 

мөрдөх компанийн засаглалын стандартыг тодорхой байлгах 

шаардлагатай. Дэлхийн улс орнууд компанийн засаглалын өндөр 

стандартыг тогтоох, сурталчлах бүхий хууль тогтоомж, дүрэм 

журам, кодексын олон хэлбэрийг нэвтрүүлсэн. 

Хууль тогтоомж нь ихэвчлэн хувийн компанийг байгуулах, 

ажиллуулах, бүтэц зохион байгуулалтыг хийх арга зам; 

санхүүгийн тайлагнал, компанийн дотоод систем болон хяналтын 

талаарх хууль ёсны шаардлага; мөн залилан, дотоод мэдээлэл 

эзэмшигчийн арилжаа болон мөнгө угаах гэмт хэргийн шинж 

чанарыг тодорхойлсон зохицуулалт бүхий Компанийн тухай 

хуулийг өөрт багтаадаг. 

Түүнчлэн, гадны олон улс орнууд компанийн засаглалын 

үндэсний хэмжээний кодексыг боловсруулсан байдаг. Тэдгээр 

кодекс нь тухайн улсын бизнес болон эрх зүйн хүрээнд 

компаниудын засаглалыг сайжруулж, чиглүүлэх зорилготой 

юм. Тэдгээр үндэсний хэмжээний кодексыг улсын хөрөнгийн 

бирж, тайлагналын стандартыг тогтоох байгууллага, үнэт цаасны 

зах зээлийн зохицуулагч эсхүл бусад эрх бүхий байгууллагууд 

гаргадаг. Тэдгээр нь ихэвчлэн удирдамж хэлбэртэй байх бөгөөд 

заавал дагаж мөрдөхгүй байж болдог. 

Англи улсад зарим сайн дураар мөрдөх кодекс нь мөрдөх эсхүл 

тайлбар хийх механизмыг ашигладаг. Энэхүү зохицуулалтын 

хүрээнд бүртгэлтэй компаниуд кодексийн олон төрлийн 

заалтуудыг хэрхэн мөрдөж буйгаа олон нийтэд мэдээлэх, эс 

бөгөөс яагаад дагаж мөрдөхгүй байгаа талаараа тайлбар хийх 

ёстой байдаг. Энэхүү зохицуулалтын хэлбэрийг даган мөрдөгчид 

нь уян хатан байдлыг бий болгож, олноор дагаж мөрдөх сэдлийг 

нэмэгдүүлдэг гэжээ. Гэвч зарим нь компаниуд кодексийн мөн 

чанарыг ойлголгүйгээр даган мөрдөх болон кодексийг яагаад 
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даган мөрдөөгүй талаарх тайлбар хийхэд хэт амархан гэх 

шүүмжийг хэлдэг. 

Тэдгээр хууль тогтоомж болон кодекс нь санхүүгийн 

байгууллагуудад тусгайлан зориулагдаагүй, мөн бүх 

зохицуулалттай этгээдүүдийг хамрахгүй байж болно. Тухайлбал, 

компанийн засаглалын үндэсний кодекс нь зөвхөн хөрөнгийн 

биржид бүртгэлтэй компаниудад хамааралтай байдаг бол зарим 

улсад жижиг болон төрийн өмчит компаниудад хамаардаг байна. 

Зохицуулагч байгууллагын зүгээс гаргасан удирдамж, илүү 

нарийвчилсан дүрэм, өндөр түвшний зарчмууд зэргийг 

хослуулсан хэлбэртэй зохицуулалт нь санхүүгийн салбарын 

зохицуулалттай этгээдүүдэд тусгайлан шаардлагатай байх 

боломжтой. Энэ нь санхүүгийн байгууллагын хэмжээ, бүтэц, 

эрсдэл даах чадвар зэрэг үзүүлэлтүүдтэй харилцан нийцтэй байх 

шаардлагатай. Тухайлбал, системийн хувьд ач холбогдолтой 

байгууллагууд нь жижиг компаниудтай харьцуулахад илүү хатуу, 

цогц хэлбэрийн компанийн засаглалын стандартыг дагаж мөрдөх 

шаардлагатай. 

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛТЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Хянан шалгагчдын зүгээс зохицуулалттай этгээдүүд компанийн 

засаглалын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг хянах 

шаардлагатай байдаг. Хянан шалгах аргачлал нь өөр өөр 

хэлбэртэй байж болох бөгөөд тэдгээрийн алийг нь сайжруулах 

эсхүл нэвтрүүлэх тал дээр анхаарч үзэх шаардлагатай. Компанийн 

засаглалыг хянах үндсэн 5 аргачлал байдаг бөгөөд тэдгээр 

нь зайны хянан шалгалт, газар дээрх хянан шалгалт, эрсдэлд 

суурилсан хянан шалгалт, сэдэвчилсэн үнэлгээ болон тусгай 

зөвшөөрөл олгоход хийх үнэлгээ зэрэг байна. 

1. ЗАЙНЫ ХЯНАН ШАЛГАЛТ

Хянан шалгагчид дараах зүйлсэд үнэлгээ хийснээр санхүүгийн 

байгууллагуудын компанийн засаглалын талаар тодорхой 

ойлголттой болох боломжтой:

a) Санхүүгийн байгууллагаас бүрдүүлсэн ТУЗ болон хороодын 

бүтэц, бүрэлдэхүүний талаарх баримт бичиг; ТУЗ болон 

хороодын үүрэг хариуцлага; гүйцэтгэх удирдлагад оногдох 

үүрэг хариуцлага; гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаа; 

дотоод хяналтын (эрсдэлийн удирдлага, комплаенс, актуар, 

дотоод аудит) бүтэц, нөөц, үүрэг хариуцлага;

b) ТУЗ, ТУЗ-ийн болон дотоод хяналтын хороод үүрэг 

хариуцлагаа хэр үр дүнтэй гүйцэтгэж байгааг илтгэх хурлын 

тэмдэглэл. Тухайлбал, тэдгээр хурлын тэмдэглэл нь 

байгууллагын эрсдэл даах чадварыг тодорхой болгосон эсэх, 

ТУЗ болон бусад хороод эрсдэлийг хэрхэн үр дүнтэйгээр 

хянах талаар хэлэлцэхэд хангалттай цаг зарцуулсан эсэх, мөн 

гүйцэтгэх бус захирлуудын гаргасан алдааны шинж чанар 

цар хүрээний талаар нотолгоо болж өгдөг;

c) Дотоод хяналтаас гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-д дотоод 

үйл ажиллагааг тайлагнах;

d) Компанийн засаглалын талаарх хөндлөнгийн аудиторууд 

болон бусад гуравдагч этгээдээс гаргасан тайлан;

e) Санхүүгийн байгууллага нь өөрийн эрсдэлээ хэрхэн удирдаж 

байгааг багтаасан дотоод эрсдэлийн болон өөрийн хөрөнгийн 

хүрэлцээний үнэлгээ, мөн санхүүгийн байгууллагын сценари 

шинжилгээ, стресс тестийн үр дүн. Зарим улс болон зарим 

салбарын санхүүгийн байгууллагууд эдгээр баримт бичгийг 

бүрдүүлэхийг шаардлага болгодог;

f) Бизнесийн тасаралтгүй үйл ажиллагаа болон хямралын 

менежментийн засаглал;

g) Цалин урамшууллын бодлого, цалин урамшуулал олгох 

хэлбэр болон түүнд тавигдах хязгаарлалт (бэлэн мөнгөөр бус 

хувьцаагаар цалин урамшуулал олгох зэрэг байна);

h) Санхүүгийн байгууллагын харьяалагдах бүлгийн бүтэц, үйл 

ажиллагаа, бүлгийг хянан зохицуулах үйл явцын талаарх 

мэдээлэл.

Эдгээр мэдээллүүд нь хянан шалгагчдыг байгууллагын стратеги 

болон эрсдэл даах хүчин чадал, ТУЗ-ын удирдлагын талаар хүлээн 

авсан мэдээлэл, гүйцэтгэх бус захирлуудын чанар болон хараат 

бус байдал, ТУЗ-ийн дарга болон гүйцэтгэх удирдлагын үүрэг 

хариуцлага тодорхой хуваарилагдсан эсэх зэрэг шаардлагатай 

мэдээллээр хангадаг. 

Зайны хянан шалгалтыг хийснээр газар дээрх хянан шалгалт хийх 

замаар илүү нарийвчлан авч үзэх шаардлага бүхий засаглалын 

чиглэлүүдийг тодорхойлох, мөн асуудлыг илрүүлэх боломжтой 

байдаг. 

2. ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

Байгууллагын засаглалын талаар илүү нарийн мэдээлэл олж авах, 

санхүүгийн байгууллагын засаглалын үр дүнтэй байдалд дүгнэлт 

хийхийн тулд зохицуулагч талаас газар дээрх хянан шалгалтыг 

хийх нь зохистой. 

Зохицуулагч байгууллагаас газар дээрх хянан шалгалтыг хийх 

замаар байгууллагын ТУЗ нь стратеги, соёл, үнэт зүйлс болон 

эрсдэл даах чадварыг хэрхэн тодорхойлж буй; ТУЗ-ийн гишүүд 
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бизнесийн үйл ажиллагаа болон эрсдэлийг хэр сайн ойлгож буй; 

ТУЗ-ийн ерөнхий үйл ажиллагаа; гүйцэтгэх бус захирлуудын 

ачаалал; ТУЗ-ийн зүгээс байгууллагын үйл ажиллагаа 

тулгуурладаг удирдлагын мэдээлэл болон хяналтын функцийн 

чанар болон үр дүнтэй байдлыг хэрхэн баталгаажуулдаг зэргийг 

эрэлхийлэх шаардлагатай. 

Газар дээрх хяналт шалгалт дараах зүйлсийг багтаана:

a) Гүйцэтгэх бус захирлуудтай хийсэн ярилцлага (тэр дундаа 

ТУЗ-ийн дарга, аудит, эрсдэл болон ТУЗ-ийн бусад 

хороодын дарга нар);

b) Дээд түвшний удирдлагатай хийсэн ярилцлага (даатгалын 

компанийн хувьд ерөнхий актуар);

c) Хяналтын чиг үүргийн дарга нар болон хөндлөнгийн 

аудитортай хийсэн ярилцлага;

d) Хяналтын зөвлөл болон гүйцэтгэх хороодтой хийсэн уулзалт;

e) Санхүүгийн байгууллагын бүх түвшний төрөл бүрийн 

ажилтнуудтай ярилцлага хийснээр удирдах албан 

тушаалтнуудын хэрэгжүүлж буй хяналт нь бизнесийн үйл 

ажиллагаанд нийцэж байгаа эсэхэд үнэлгээ хийх;

f) Санхүүгийн байгууллага нь тодорхой төрлийн эрсдэлийг 

(банкуудын хувьд зээлийн эрсдэл, амьдралын даатгалын 

компанийн хувьд нас баралтын эрсдэл, үнэт цаасны 

компанийн хувьд арилжааны эрсдэл) хэрхэн удирдаж байгаа 

болон тэдгээрийг хэрхэн хянаж байгааг судлах.

Газар дээрх хяналт шалгалтын хийснээр:

a) Гүйцэтгэх бус захирлуудыг хангалттай хэмжээнд сорьж 

байгаа эсэх, эсхүл гүйцэтгэх болон гүйцэтгэх бус захирлуудын 

хооронд хэт албан бус харилцаа зонхилж байгаа эсэхийг 

хянах;

b) ТУЗ-ийн зүгээс байгууллагын эрсдэлийг хэрхэн ойлгож 

байгаа болон тэдгээр эрсдэлийг бууруулахад шаардагдах 

хөрөнгө, бусад нөөц болон хөрвөх чадварыг тодорхойлох;

c) ТУЗ нь хөндлөнгийн аудиторууд, дотоод хяналт болон 

аудитын чиг үүргээс ирүүлсэн мэдээллийг хэр сайн 

ашигладагийг үнэлэх;

d) Дотоод хяналтын чиг үүрэг нь өндөр чанартай, хангалттай 

нөөцтэй бөгөөд бизнесээс хараат бус байдлаар үйл 

ажиллаагаагаа хэрэгжүүлдэг эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт хийх;

e) Байгууллагын дотоод хяналт, цалин урамшууллын болон 

бусад бодлого, дүрэм журмын үр дүнтэй хэрэгжилт, мөн 

эдгээр нь ТУЗ-өөс боловсруулсан стратеги болон эрсдэл 

даах чадварт нийцэж байгаа эсэхийг ТУЗ-ийн зүгээс хэрхэн 

баталгаажуулж байгаад үнэлэлт дүгнэлт өгөх.

Гэсэн хэдий ч байгууллагад тогтсон соёлыг хянан шалгах үйл 

явц нь ихэнх зохицуулагч байгууллагуудын хувьд хөгжлийн эхэн 

шатандаа байна. Хянан шалгагчид санхүүгийн байгууллагын 

соёлыг хэрхэн хянах, үнэлэх, мөн үүнийг санхүүгийн байгууллагын 

ерөнхий үнэлгээнд хэрхэн нэгтгэх нь тодорхой бус байна. 

3. ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

Маш олон зохицуулагч байгууллагууд эрсдэлд суурилсан хяналт 

шалгалтыг хэрэгжүүлдэг. Зохицуулалттай этгээдийн компанийн 

засаглалын үнэлгээ нь эрсдэлд суурилсан хянан шалгалтын 

салшгүй нэгэн хэсэг, учир нь сайн компанийн засаглалтай 

байснаар эрсдэл үүсэх магадлалыг бууруулж, хэрэв үүссэн 

тохиолдолд санхүүгийн байгууллагын эдгээр эрсдэлийн үр 

нөлөөг удирдах чадварыг бэхжүүлдэг. Нөгөөтээгүүр, компанийн 

засаглал муу байснаар санхүүгийн байгууллагад эрсдэл үүсэх 

магадлалыг нэмэгдүүлж, улмаар тэдгээр эрсдэлийн үр дагавар 

ноцтой хохирол дагуулах нөхцөлийг бүрдүүлдэг. 

Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт нь компанийн засаглал болон 

төрөл бүрийн эрсдэлийн нөлөөллийг илүү өргөн хүрээнд үнэлэх 

боломжийг олгодог. Компанийн засаглалын үнэлгээг дангаар 

хийдэггүй бөгөөд бизнесийн шинж чанар, хэмжээ, нарийн 

төвөгтэй байдал болон санхүүгийн байгууллага бүрд хамаарах 

бусад эрсдэлийг харгалзан үздэг.

4. СЭДЭВЧИЛСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Сэдэвчилсэн үнэлгээг хэсэг бүлэг санхүүгийн байгууллагуудын 

тодорхой асуудлуудад төвлөрөхөд хянан шалгагчид ашиглаж 

болдог. Үүнийг хянан шалгагчдын баг бүрэлдэхүүнийг 

байгуулан газар дээрх болон зайны хянан шалгалтыг хэсэг бүлэг 

байгууллагуудад богино хугацаанд хийж болдог. Үр дүнг дараа 

нь хэсэг бүлэг байгууллагуудын сайн муу туршлагыг тодорхойлох 

(a) тэдгээр байгууллагуудын муу туршлагыг арилгах; (б) сайн 

туршлагын үр дүнг нийтлэх замаар алдаршуулж, шаардлагатай 

тохиолдолд зохицуулалтын дүрэм журамд өөрчлөлт оруулах;  

(в) ирээдүйд байгууллагуудтай хийх уулзалт болон тэдгээрт 

төвлөрсөн үнэлгээг хийхэд юунд тусгайлан анхаарах шаардлагатай 

талаар хянан шалгагчид тодорхой ойлголттой болоход тустай. 

Тухайлбал, компанийн засаглалын сэдэвчилсэн үнэлгээ нь ТУЗ-

ийн чадавх болон хараат бус байдал, эрсдэлийн засаглалын 

тогтолцоо, цалин урамшууллын систем болон дотоод хяналтын 

тодорхой функцуудыг багтаадаг. 
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5. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ

Компанийн засаглалын зарим асуудлыг зохицуулагч 

байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл олгох эсхүл эрх бүхий албан 

тушаалтныг томилсныг бүртгэх үйл явцын дунд шийдэж болдог. 

Энэ нь хянан шалгагчдад (a) гүйцэтгэх бус захирлууд болон дээд 

түвшний удирдлагуудын шударга байдал, туршлага, чадавхыг 

үнэлэх, (б) шаардлага хангаагүй нэр дэвшигчдийг бүртгэхээс 

татгалзах замаар ТУЗ-ийн бүтэц бүрэлдэхүүнд нөлөөлөх 

боломжийг олгодог. 

Саяхныг хүртэл олон зохицуулагч байгууллагууд санхүүгийн 

байгууллагын удирдах албан тушаалд нэр дэвшиж буй этгээдийг 

бүртгэхдээ нарийн шалгуураар шалгадаггүй байв. Харин зарим 

зохицуулагчид ТУЗ болон удирдах албан тушаалд нэр дэвшиж 

буй этгээдийн туршлага, чадавх болон тухайн албан тушаалд 

тохирох эсэхийг үнэлэх замаар илүү идэвхтэй эрчимтэй 

аргачлалыг ашиглаж эхэлжээ. Зарим зохицуулагч байгууллагууд 

томоохон санхүүгийн байгууллагуудын эрх бүхий албан тушаалд 

нэр дэвшиж буй этгээдтэй ярилцлага хийдэг байна. 

Засаж, залруулах үйл ажиллагаа

Зохицуулагч байгууллагын зүгээс зохицуулалттай этгээдийн 

компанийн засаглал сулрахад тэдгээрт мэдээлэх, алдаа 

дутагдлыг засаж залруулах арга хэмжээг цаг тухайд нь авахыг 

шаардах ёстой. 

Энэ нь санхүүгийн байгууллагын төлөв байдлыг өөрчлөх 

зохицуулалтын интервенцтэй ижил бөгөөд үүнд дараах зүйлс 

багтаж болно:

a) Хэлэлцээр эсхүл ёс суртахууны суртал ухуулга хийх: 

Санхүүгийн байгууллагад холбогдох дүрэм журам, 

зааварчилгаа, стандартад хэрхэн нийцэхгүй байгаа, 

сайжруулалт хийх нь яагаад чухал болохыг, эдгээр 

сайжруулалтыг хийхгүй байснаар ямар үр дагавар авчрахыг 

тайлбарлах.

b) Зохицуулалтын арга хэмжээ: Компанийн засаглал муу байх 

нь санхүүгийн байгууллагаас дутагдлаа нэн даруй арилгахыг 

шаардах, эс тэгвээс хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг 

нэмэгдүүлэхийг шаардах, эсхүл компанийн засаглалын 

асуудлыг засах хүртэл бизнесийн арга хэмжээг зогсоохыг 

шаардах үндэслэл болж болно. 

c) Хууль, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулах арга хэмжээ: 

Зохицуулалтын байгууллагад олгосон эрх мэдэл, компанийн 

засаглалтай холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм журмын 

хэрэгжилтээс хамааран зохицуулалтын байгууллага нь 

санхүүгийн байгууллагад торгууль ногдуулах, бизнесийн 

үйл ажиллагааг хязгаарлах, эсхүл тодорхой төрлийн бизнес 

эрхлэхийг хориглох замаар компанийн засаглалын алдаа 

дутагдлыг арилгах боломжтой. 

Нөөц бололцоо

Зохицуулагч байгууллага нь зохицуулалттай этгээдийн компанийн 

засаглалыг хянах, үнэлэх хангалттай тооны, чадавхтай, ажлын 

туршлагатай ажилтнуудтай байх шаардлагатай. 

Тэр дундаа, хянан шалгагчид хангалттай сайн бэлтгэгдсэн байх 

ёстой бөгөөд газар дээрх хяналт шалгалт болоод санхүүгийн 

байгууллагын компанийн засаглалын үр нөлөөг үнэлэх асуулгын 

аргаар судалгаа хийх хэмжээний чадвартай байх шаардлагатай. 

Зохицуулагч байгууллагад хамаарах хамгийн чухал элементүүд 

дараах байна: (a) компанийн засаглалын дотоодын болон 

олон улсын кодекс, стандарт, удирдамжийг ойлгодог байх; 

(б) санхүүгийн байгууллагын компанийн засаглалын “хэлбэр” 

ба бодит “мөн чанар”-ыг хүлээн зөвшөөрөх; (в) санхүүгийн 

байгууллагын захирлууд болон удирдах албан тушаалтнуудтай 

ярилцлага хийх зэрэг газар дээрх хяналт шалгалтыг хийх 

чадвартай байх; (д) шаардлагатай тохиолдолд алдааг засаж 

залруулах арга хэмжээг боловсруулж, хэрэгжүүлэх чадвартай 

байх. 

Эрх мэдэл

Зохицуулагч байгууллага нь санхүүгийн байгууллагуудыг 

компанийн засаглалаа сайжруулахыг шаардах эрх мэдэл, хүчин 

чадалтай байх ёстой. 

Бодит байдал дээр зохицуулагч байгууллагын зүгээс дараах 

арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх эрх мэдэл нь хязгаарлагдмал 

байдаг: (a) компанийн засаглалын стандартыг гаргах; жишээлбэл 

зохицуулалтын дүрэм журам гэхээсээ илүүтэй хуульд холбогдох 

шаардлагыг тусгадаг байх; (б) зохицуулалттай этгээдээс тодорхой 

төрлийн мэдээллийг авах; (в) газар дээрх хяналт шалгалт хийх 

эсхүл (д) зохицуулалттай этгээд компанийн засаглалын алдаа 

дутагдал гаргасан тохиолдолд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 

хэмжээг нэмэгдүүлэх, эсхүл алдаа дутагдлыг арилгах хариу арга 

хэмжээ авах.
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САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ

СТАТИСТИКИЙН ТООЦООЛЛЫН СУУРЬ ОЙЛГОЛТУУД ХИЧЭЭЛ №8

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ  

ГАЗРЫН ДАРГА В.ЭНХБААТАР

  ВАРИАЦ, СТАНДАРТ ХАЗАЙЛТ 

Өмнөх хичээлд арифметик дунджийг тайлбарласан, энэ нь бүлэг 

тооны нийлбэрийг бүлгийн гишүүдийн тоонд хуваасан ноогдвор 

буюу энгийн дундаж юм. 

52, 53, 57, 58, 60 бүлэг тооны арифметик дундаж:

  

Дунджийн тоон утга нь тухайн бүлэг тооны хэдий хэмжээний их, 

багыг илэрхийлнэ, дээрх жишээний хувьд дундаж нь ‘56’ байна. 

Гэхдээ энгийн арифметик дундаж нь бүлгийн тоонууд дунджаас хэр 

алслалтайг илэрхийлэхгүй, тухайлбал бүлгийн бусад гишүүд дундаж 

56 тооны ойр орчимд, эсвэл хэр их алслалтай хол байгааг мэдэх 

боломжгүй. Үүнийг ‘стандарт хазайлт’-аар хэмждэг. Хэрэв бүлгийн 

гишүүд бүгд адил тоо бол стандарт хазайлт ‘тэг’ байна, харин гишүүд 

дунджаас хол байрлах тусам стандарт хазайлтын хэмжээ их байна. 

Товчхондоо стандарт хазайлт нь бүлгийн дунджаас гишүүн тоонууд 

‘дундаж’-аар хэр зэрэг хазайлттай байгааг илэрхийлнэ. Стандарт 

хазайлт нь квадрат язгуураас гаргасан ‘вариац’ утгатай тэнцэнэ. 

Вариац нь бүлгийн тоо бүрийн дунджаасаа алслагдсан хэмжээг 

квадрат зэрэгт дэвшүүлсэн нийлбэрийн ‘дундаж’ утга юм. 

Дараах хоёр бүлэг тооны стандарт дунджийг сонирхъё. Хоёулангийнх 

нь дундаж 56 боловч, эхний гистограмд байх тоонууд 56 тооны 

орчим бөөгнөрсөн, их нягтралтай байхад, харин хоёр дахь бүлэг тоо 

нь дунджаасаа их алслалтай, графикаас харахад тоонууд нь хэвтээ 

тэнхлэг дагуу өргөн тархалттай байна. Эхний бүлэг тооны стандарт 

хазайлт нь 1.4, нөгөө бүлгийнх нь 4.3 байна. Хэрэв стандарт хазайлт, 

вариацын тоон утга бага бол гистограмд тоонууд хэвтээ тэнхлэгийн 

дагуу хоорондоо ойр нягтралтай график дүрслэл өндөр байна, харин 

стандарт хазайлт, вариацын утга их бол хэвтээ тэнхлэгийн дагуу 

өргөн тархалттай нам харагдаж байна. Тооцооллын энэ аргачлалыг 

санхүүгийн олон төрлийн шинжилгээнд ашигладаг, тухайлбал 

тухайн нэг үнэт цаас, хувьцааны үнийн хөдөлгөөнийг тандах, үнэт 

цааснуудыг нэгтгэн багцалсан индекс тооцоолох, ирээдүйн үнийн 

таамаг тооцоолох, инфляц тооцоолох зэрэгт өргөн ашигладаг. 

((52+53+57+58+60))/5=56
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КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ

ХЭРХЭН КОМПЛАЙНСЫН АЖИЛТАН БОЛОХ ВЭ?

Комплайнсын ажилтнаас хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх, бизнес 

сэтгэлгээ болон тоон, чанарын өгөгдлүүдтэй ажиллах гурван үндсэн 

ур чадвар шаардагддаг.

Мөн нэмэлтээр дараах чадварыг эзэмшсэн байвал зохистой. Үүнд:

• Аналитик сэтгэлгээ;

• Харилцааны ур чадвар;

• Эрх зүйн болон ёс суртахууны шударга байдал;

• Стратеги сэтгэлгээ;

• Гадаад хэл;

• Компанийн үйл ажиллагаа болон холбогдох зах зээлийн 

мэдлэг;

Удирдах ажлын туршлага.

Комплайнсын ажилтан болох суурь нөхцөл бол хууль, бизнесийн 

удирдлага эсвэл мэдээллийн шинжлэх ухааны чиглэлээр 

суралцахаас эхэлнэ. Жишээ нь ХБНГУ-д бизнесийн удирдлага, 

мэдээллийн шинжлэх ухааны чиглэлээр бакалаврын зэрэг олгоход 

6-7 семестр, магистрын зэрэгт 3-4 семестр нэмэлтээр суралцдаг. 

Харин эрх зүйч мэргэжлээр төгсөхөд мөн 10 семестр шаардлагатай 

бол бусад улс орнуудад дээрх шаардлагууд нь харилцан адилгүй 

байдаг.

Ер нь аливаа компанид комплайнсын ажилтнаар шууд томилогдон 

ажиллах нь ховор. Учир нь комплайнсыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн 

тулд зах зээлийн нөхцөл байдал, тухайн компанийн үйл ажиллагааны 

болон салбарын онцлогийг сайтар мэддэг байх шаардлагатай тул 

эхний ээлжинд өөр албан тушаалд, тухайлбал хуулийн хэлтэст 

ажлын туршлага хуримтлуулсны дараа комплайнсын ажилтнаар 

шилжүүлэн томилдог байна.

Эрх зүйн мэдлэг нь комплайнсын хяналтын хувьд чухал тул бусад 

салбарын мэргэжилтнүүдэд энэ ажлын карьерыг эхлүүлэхэд 

амаргүй. Харин комплайнсын мэргэжлийн сургалтад хамрагдах нь 

эрх зүйч болон бизнес эрхлэгч, эдийн засагчдад харьцангуй ижил 

гарааны нөхцөлийг бий болгодог.  

ЦАЛИН

Комплайнсын ажилтны цалингийн хэмжээ ажлын туршлагаас шууд 

хамаарна. Хэдий туршлагатай байх тусам илүү цалин авах жишээтэй. 

Энэхүү ажлын байр нь шударга байдал, ёс зүй, харилцааны ур 

чадвар, удирдахуйн мэдлэгийг шаарддаг учраас комплайнсын 

ажилтнууд ихэвчлэн ахлах буюу дээд ангиллын албан тушаалд 

байх бөгөөд бага, дунд шатны ажлын байрны зэрэглэлд ажиллах нь 

ховор.

ХАРИУЦЛАГА

Комплайнсын ажилтны цалин их байхын хэрээр хүлээх хариуцлага 

нь ч адил өндөр. Тэрээр тухайн компанийн бизнесийн үйл ажиллагаа 

нь хууль тогтоомжийн шаардлага, ёс зүйн хэм хэмжээнд хэрхэн 

нийцэж байгаад хяналт тавих үүрэгтэй. Комплайнсын ахлах ажилтан 

нь компанийн бизнесийн зорилго, түүний хэрэгжилт нь хууль, ёс 

зүйн стандартуудад нийцсэн эсэхэд баталгаа өгдөг тул тун ч өндөр 

хариуцлага хүлээдэг.

Үүнтэй холбоотойгоор захирлууд болон мэргэжилтнүүдийн 

хариуцлагын даатгал (D&O) нь дээр өгүүлсэн комплайнсын ажилтны 

хариуцлагын эрсдэлийг бууруулж чадах уу?

Юуны өмнө энэхүү даатгалын гэрээгээр комплайнсын ажилтны 

эрсдэл хамрагдах эсэх, даатгалын тохиолдол гарахад хүлээх 

хариуцлагыг тодруулах, шаардлагатай тохиолдолд даатгалын 

эрсдэлийн хамрах хүрээг даатгагчтай дахин тохиролцох нь зөв.

Уг даатгалын эрсдэлд ихэвчлэн хууль ёсны төлбөр, шимтгэл, 

хохирол хамаардаг байтал торгууль тэр болгон хамрагддаггүй байна.

Эцэст нь компаниуд өөрийн комплайнсын ажилтныхаа чиг үүрэг, 

хариуцлагыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хэмжээнд тодорхойлон 

холбогдох шийдвэрээр баталгаажуулж байхыг зөвлөе.

Үргэлжлэл...

Эх сурвалж: EQS.CROUP
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ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭ

ОУВС МОНГОЛ УЛСАД ХӨТӨЛБӨР САНАЛ БОЛГОХГҮЙ.

Олон улсын валютын сангаас Монгол Улсын эдийн засгийн эрсдэлийг 

өндөр инфляц, экспортын саатал гэж тодорхойлж байна. Цаашдаа 

Засгийн газар, Төв банк инфляцын эсрэг төсөв мөнгөний зөв 

бодлого барьж, халамжийн бодлогоо зорилтот иргэдэд чиглүүлэхийг 

зөвлөлөө. ОУВС-гийн Монгол Улс дахь суурин төлөөлөгч Юн Сок 

Хён хэвлэлд өгсөн ярилцлагадаа “Инфляцтай холбоотойгоор 

Монголбанк бодлогын хүүгээ нэмсэн нь дорвитой алхам болсон. 

Мөн төсвөө хоёр удаа тодотгохдоо гол зорилгоо орхигдуулалгүй 

төсвийн алдагдлыг анх зорьсон хэмжээндээ барьж чадсан. Түүнчлэн 

эхний хагас жилийн төсвийн орлогын гүйцэтгэл төсөөллөөс давсан 

дүр зурагтай байна. Монгол Улс төсвийн бүтцийн шинэтгэлээ олон 

жилийн хугацаанд хийж ирсэн. Хамгийн сүүлд Төр хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн тухай хуулийг боловсруулж дууслаа. Мөн төрийн өмчит 

аж ахуйн нэгжүүд дээр шинэчлэл хийхээр хууль эрх зүйн зохицуулалт 

явагдаж байна. Энэ хүрээнд Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийн 

хэмжээг богино хугацаанд бууруулсан. Үүгээр бондын төлбөрийг 

төлөх хэмжээнд хүрсэн гэж харж байна. Өөрөөр хэлбэл зээлийн 

эргэн төлөлт сайн явагдсан тул ОУВС Монгол Улсад хөтөлбөр санал 

болгохгүй. Монголбанкны зүгээс гадаад валютын ханшийг хатуу 

барихаа больж чөлөөтэй хөрвөх боломжийг бүрдүүлснээр төгрөгийн 

ханш 10 гаруй хувиар суларсан ч тогтворжиж байгаа гэж хэлж болно.

Цаашид төсвийн зарцуулалтаа оновчтой болгож, халамжийг 

зорилтот бүлэг рүү чиглүүлэхийг зөвлөж буй. Мөн нөөцтэй уялдуулан 

гадаад валютын арилжаагаа Монголбанк талдаа ашигтай байхаар 

хийх хэрэгтэй. Дотоодод засаглал сайжирч ил тод байдал илүү 

нэмэгдсэнээр Монгол Улс гадаадын хөрөнгө оруулалт татаж чадна. 

Бизнесийн орчин сайжирснаар өрийн дарамтаас гарах боломж 

бүрдэнэ” гэлээ.   

НЭНСИ ПЕЛОСИГИЙН АЙЛЧЛАЛТАЙ ХОЛБООТОЙГООР АЗИЙН 

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ САВЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ.

АНУ-ын Конгрессын Төлөөлөгчдийн танхимын дарга Нэнси Пелоси 

2022 оны 8 дугаар сарын 2-нд Тайваньд айлчилж магадгүй гэсэн 

мэдээлэл гарснаар Азийн хөрөнгийн зах зээл савлаж эхэлсэн. 

Хэдийгээр албан ёсны хөтөлбөртөө зарлаагүй ч хатагтай Пелоси 

мягмар гарагийн үдэш Тайвань аралд бууна гэсэн таамаглал хүчтэй 

байна. АНУ, БНХАУ-ын хооронд хурцадмал байдал үүсгээд буй 

дээрх айлчлалаас улбаатайгаар Азийн хөрөнгийн зах зээлд уналт 

ажиглагдаж эхэлсэн тухай Аль Жазира суваг мэдээллээ. Тухайлбал 

эх газрын Хятадын CSI300 индекс 1.4 хувиар буурсан бол Шанхайн 

нэгдсэн индекс 1.7 хувиар унажээ. Түүнчлэн Хонконгийн Hang Seng 

индекс 2.5 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Цаашлаад Тайваний TAIEX нэг өдрийн дотор 2.1 хувиар унасан бол 

Япон, Өмнөд Солонгос, Австралийн үндсэн индексүүд өглөөний 

арилжаагаар 0.5-1.6 хувиар буурсан дүн үзүүлжээ.

ФАТФ-ЫН ЗӨВЛӨМЖ 15-ЫН ҮНЭЛГЭЭГ АХИУЛАВ.

Малайз улсын Куала Лумпур хотод 7 дугаар сарын 24-28-нд 

Санхүүгийн хориг хэрэгжүүлэх байгууллага (ФАТФ)-ын Ази, Номхон 

далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг (АНДМУТБ)-ийн 25 дахь жилийн 

уулзалтад Монгол Улсыг төлөөлж Санхүүгийн зохицуулах хорооны 

дарга Д.Баярсайхан холбогдох байгууллагуудын төлөөллийн хамт 

оролцож байна.

Эх сурвалж: Eagle.mn, itoim.mn
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ФАТФ-аас виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг тодорхойлж, 

өөрийн ‘Зөвлөмж 15’-д мөнгө угаах болон терроризмыг 

санхүүжүүлэхтэй тэмцэх шаардлагыг мөрдүүлэх, эрсдэлд суурилсан 

аргачлалыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой нэмэлт оруулж, улс орнуудыг 

дагаж мөрдөхийг мэдэгдсэн билээ. Монгол улс ФАТФ-ын ‘Зөвлөмж 

15’ (Шинэ технологи)-ын үнэлгээг ахиулах хүрээнд АНДМУТБ-т 

Дахин үнэлгээний тайлан, тодруулгыг тухай бүр хүргүүлж, техникийн 

зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр идэвхтэй ажилласан. 

Тухайлбал, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн эрх зүйн 

зохистой орчныг бүрдүүлэх, инновацыг дэмжсэн, эрсдэлийг 

бууруулахуйц тогтолцоог бий болгох чиглэлээр Санхүүгийн 

зохицуулах хороо мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг 

виртуал хөрөнгийн салбарт үндэсний хэмжээнд үнэлэх, журам 

зааврыг боловсруулж батлуулах, хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, 

иргэд олон нийтийн анхаарлыг хандуулах, мэдлэгийг дээшлүүлэх 

шат дараалсан арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн юм.

АНДМУТБ Монгол улсын Дахин үнэлгээний тайланг гишүүн орнуудаар 

хэлэлцүүлж, батлав. Хуралдаанаар Дахин үнэлгээг Зөвлөмж 15-ын 

хүрээнд танилцуулж, ‘Зөвлөмж 15’-аар Монгол Улсыг 2021 онд 

үнэлсэн ‘хагас хэрэгжсэн’ үнэлгээг ‘дийлэнх нь хэрэгжсэн’ болгон 

ахиулав. Энэ зөвлөмжийн ахисан үнэлгээ баталгаажсанаар Монгол 

улс ФАТФ-ын 40 зөвлөмжийн 39-ийг нь “бүрэн хэрэгжүүлсэн” 

болон “дийлэнхийг нь хэрэгжсэн” үнэлгээтэй болж дээшиллээ.

Монгол улс виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зохистой 

зохицуулалт, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 

тэмцэх, санхүүгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

ФАТФ-ын шаардлага, олон улсын стандартыг нэвтрүүлсэн туршлагаа 

АНДМУТБ-ийн гишүүн орнуудад танилцууллаа. АНДМУТБ-ийн 

дарга Иан Маккартни Хорооны дарга Д.Баярсайхан болон бусад 

байгууллагуудын төлөөллийг хүлээн авч уулзаж, цаашид мөнгө 

угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлд хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлэх талаар санал солилцлоо. 

ТАЙВАНИЙН ХООЛОЙД ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАДГАЛАХЫН 

ТУЛД ЯПОН, АНУ НЯГТ ХАМТРАН АЖИЛЛАНА.

Японы Ерөнхий сайд Кишида Фүмио, АНУ-ын Конгрессын 

Төлөөлөгчдийн танхимын дарга Нэнси Пелоси нар Токиод уулзах 

үеэрээ Тайванийн хоолойд энх тайван, тогтвортой байдлыг хадгалах 

нь чухал болохыг нотолж, БНАСАУ болон Украины байдлын талаар 

хэлэлцсэн байна. 

Энэ тухай Японы Засгийн газрын тэргүүн 2022 оны 08 дугаар сарын 

5-ны өдрийн баасан гарагт сэтгүүлчдэд мэдээлжээ.

“Бид Хятад, Умард Солонгос, Украины байдал зэрэг олон улсын хэд 

хэдэн сэдвээр санал бодлоо солилцсон. Үүнээс гадна, бид Тайванийн 

хоолойд энх тайван, тогтвортой байдлыг хадгалахын тулд Япон, АНУ 

нягт хамтран ажиллана гэдгийг нотолсон” гэж К.Фүмио хэлжээ. 

К.Фүмио, Н.Пелоси нарын уулзалт ажлын өглөөний цай  хэлбэрээр 

болсон байна. АНУ-ын Конгрессын Төлөөлөгчдийн танхимын дарга 

пүрэв гарагт Японд хүрэлцэн иржээ.

Тэрбээр тус өдөр үдээс хойш Японы парламентын доод танхимын 

дарга Хосода Хироюкитай уулзсаныхаа дараа тус улсыг орхин 

явж, Азийн орнуудад хийсэн айлчлалаа өндөрлөнө. Америкийн 

төлөөлөгчид Сингапур, Малайз, Тайвань, Өмнөд Солонгост 

айлчилсан билээ.

Н.Пелосигийн Тайваньд хийсэн айлчлал Хятадын зүгээс эрс 

шүүмжлэл дагуулсан юм. Хэрэв түүнийг Тайваньд айлчилбал 

хатуу хариу арга хэмжээ авна гэдгээ Бээжин АНУ-д удаа дараа 

анхааруулсан. АНУ-ын Конгрессын төлөөлөгчдийн айлчлалын 

хариуд Хятадын Ардын чөлөөлөх арми 2022 оны 08 дугаар сарын 04-

ны өдрийн пүрэв гарагт Тайванийг тойрсон зургаан бүсэд байлдааны 



www.frc.mn

2022 * 08 сар26

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ САНХҮҮ

буудлагатай, томоохон хэмжээний сургуулилалт эхлүүлсэн. Цэргийн 

сургууль орон нутгийн цагаар тухайн өдрийн 12:00 цагт эхэлсэн 

бөгөөд 2022 оны 08 дугаар сарын 6-ны өдрийн ням гаргийн үд 

дунд хүртэл үргэлжлэхээр төлөвлөгдсөн. Сургуулилалтын үеэр 

байлдааны буудлага хийх тул БНХАУ-ын эрх баригчид иргэний 

агаарын тээврийн нисэх онгоцууд болон хөлөг онгоцуудыг дурдсан 

зургаан бүсэд нэвтрэхгүй байхыг анхааруулсан байна. Энэ удаагийн 

сургуулилалт цар хүрээгээрээ 1996-1997 оны Тайванийн хямралын 

үеэр хийж байсан ийм сургуулилалтынхаас давна гэж шинжээчид 

үзэж байна.    

ҮР ТАРИА АЧСАН ДӨРВӨН ХӨЛӨГ ОНГОЦ УКРАИНААС 

ХӨДӨЛЛӨӨ.

Үр тариа тээвэрлэсэн дөрвөн хөлөг онгоц Хар тэнгисийн боомтоос 

2022 оны 08 дугаар сарын 8-ны өдрийн даваа гарагт хөдөллөө. 

Эдгээр хөлөгт 170 000 тонн эрдэнэ шиш болон бусад хүнсний 

бүтээгдэхүүн тээвэрлэж яваа гэж Украины далайн боомтын газар 

(USPA) мэдэгджээ. 

Экспортыг сэргээхэд Орос, Украин, Турк болон НҮБ-ын ажилтнууд 

хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд Истанбул дахь зохицуулах төв (JCC) 

хяналт тавьж байна. Үр тарианы тээвэрлэлт зогссоны улмаас дэлхийн 

зарим хэсэгт өлсгөлөн нүүрлэж болзошгүйг НҮБ анхааруулсны 

дараа Турк далайн тээвэрлэлтийг эхлүүлэх хэлэлцээрийг зуучилсан 

юм.Украин удахгүй өмнөд боомтоор үр тариа экспортолж эхэлбэл 

сард дор хаяж 3 сая тонн бараа тээвэрлэх боломжтой болно гэж 

найдаж буй.

Энэ оны хоёрдугаар сарын 24-нд ОХУ-ын зэвсэгт хүчин Украины 

нутаг дэвсгэрт довтлохоос өмнө эдгээр улсууд дэлхийн улаан 

буудайн экспортын гуравны нэгийг бүрдүүлдэг байсан юм.
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ОЛОН УЛСЫН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ИНДЕКС

2022 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдөр

S&P 500 /^GSPC/

FTSE 100 /^FTSE/

Nikkei 225 /^N225/

NASDAQ Composite (^IXIC)

4,128.73 -9.26 (-0.22%)

7,488.10 -45.68 (-0.61%)

28,341.58 -110.97 (-0.39%)

12,381.30 –0.27 (-0.00%)

Эх сурвалж: www.finance.yahoo.com

Эх сурвалж: www.finance.yahoo.com

Эх сурвалж: www.finance.yahoo.com

Эх сурвалж: www.finance.yahoo.com
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