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Бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагаандаа ногоон 

төсөл хэрэгжүүлэх нөхцөлд хөнгөлөлттэй, 

өртөг багатай ногоон зээл, санхүүжилт татах 

боломж манай улсын хувьд ч, олон улсад ч 

нээгдэж байна. Ногоон санхүүжилт татахад 

банк, санхүүгийн байгууллага юуны өмнө 

ногоон төслийн ангилалд таны төсөл хамаарч 

байгаа эсэхийг шалгадаг.

Ногоон таксономи нь хөрөнгө оруулагч, үнэт 

цаас гаргагч, төслийн дэмжигчид, бодлого 

гаргагчдад зориулсан ногоон төслийг байгаль 

орчны хувьд тогтвортой, нүүрс хүчлийн хий 

багатай үйл ажиллагаа мөн эсэхийг ойлгоход 

туслах хэрэгсэл болдог. 

Ногоон санхүүжилтийн хамгийн том зах зээл 

бол БНХАУ болон Европын холбооны улсууд 

ба зохицуулалтын орчиндоо ч манлайлдаг. 

Европын холбооноос баталсан Ногоон 

таксономид ногоон төслийн ангиллыг дараах 

байдлаар гаргасан:

• Уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах;

• Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 

зохицох;

• Ус, түүний эх үүсвэрийг хамгаалах, 

тогтвортой хэрэглэх;

• Мөчлөгийн эдийн засагт шилжих;

• Бохирдлоос сэргийлэх, хянах;

• Биологийн олон янз байдал болон 

экосистемийг хамгаалах, нөхөн сэргээх.

 НОГООН ТАКСОНОМИ

Үргэлжлэл  10-р нүүрт
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ТАНЫ
САНХҮҮГИЙН
МЭДЛЭГТ

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЗАСАГЛАЛ  

Олон улсын болон үндэсний 
хэмжээнд эдийн засгийн 
харилцааг зохицуулах, үүний 
дотор бараа бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх, үйлчилгээ үзүүлэх, 
байгалийн баялаг, санхүү, хүний 
нөөцийг бүрдүүлэх, хамгаалах үйл 
ажиллагааны цогцолбор. 

ECONOMIC GOVERNANCE   

The architecture for national and 
international economic activities, 
including processes to manage the 
production of goods and services and 
to marshal and protect natural, fiscal 
and human resources.

 Эх сурвалж:
 Засаглалын үзэл баримтлал, нэр 

томьёоны тайлбар толь бичиг

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН  

АРГА ХЭМЖЭЭ

БОДЛОГЫН НИЙТЛЭЛ

Ковид-19 цар тахлын нөхцөл 

байдал, БНХАУ-ын эдийн засгийн 

өсөлт саарах, ОХУ-Украйны нөхцөл 

байдал, хүлээлтээс давсан инфляц, 

улс орнуудын ОХУ-д тавьсан хориг 

арга хэмжээнээс шалтгаалан олон 

улсын хөрөнгийн зах зээлийн голлох 

индексүүд өмнөх оны мөн үетэй 

харьцуулахад уналттай байна. Харин 

Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээлийн 

үнэлгээ 2022 оны гуравдугаар улирлын 

байдлаар 4.79 их наяд төгрөг болсон 

нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 

3.7 хувиар буурсан бөгөөд уг үзүүлэлт 

ДНБ-ий 11.1 хувийг эзэлж байна. 

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 

хөрөнгийн зах зээлд гарч буй өсөлт, 

амжилтыг хэвээр хадгалах, иргэдийн 

хөрөнгийн зах зээлээс хүртэх өгөөжийг 

нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулагч, аж 

ахуйн нэгж, үнэт цаасны зах зээлд 

оролцогч мэргэжлийн байгууллагуудын 

идэвх, сонирхлыг өсгөх, олон нийтэд 

санал болгон хувьцаа, компанийн бонд 

гаргахтай холбоотой зардал, хугацаа, 

өртгийг бууруулах, шинэ бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээний тоог нэмэгдүүлэх, олон 

улсын зохицуулалтыг нэвтрүүлэх ажлын 

хүрээнд дараах бодлого, зохицуулалтын 

цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ:

Хөрөнгө оруулалтын сангийн эрх 

зүйн орчны шинэчлэл: Санхүүгийн 

зохицуулах хорооноос “Хөрөнгө 

оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үйл 

ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 

олгох, түүнд хяналт тавих журам”-

ын шинэчилсэн найруулгын төслийг 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 

2022 оны оны 5 дугаар сарын 25-ны 

өдрийн 275 дугаар тогтоолоор баталсан 

бөгөөд ингэснээр дотоодын иргэн, 

аж ахуйн нэгж, цаашлаад гадаадын 

хөрөнгө оруулагчид мөнгөн хөрөнгө, 

хуримтлалаа дотоодын зах зээлд үүсэн 

байгуулагдсан хөрөнгө оруулалтын сан 

буюу мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчаар 

дамжуулан үр ашигтай удирдуулж, 

урт хугацаанд хөрөнгөө өсгөх, өгөөж 

хүртэх бололцоо нэмэгдэх чухал ач 

холбогдолтой юм.

Түүнчлэн хөрөнгө оруулалтын сангийн 

зохицуулалтыг зах зээлийн нөхцөл 

байдал, олон улсын жишигтэй нийцүүлэн 

боловсронгуй болгон баталснаар 

хувийн хөрөнгө оруулалтын санг 

үүсгэн байгуулахад тавигдах нөхцөл, 

шаардлага илүү хялбар болохоос гадна 

хамтын хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн 

байгуулах, нэгж эрхийн танилцуулгыг 

олон нийтэд танилцуулах, сангийн 

анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн 

арилжааны зохион байгуулалт, сангийн 

үйл ажиллагаа, активт тавих шаардлага, 

мэдээллийн ил тод байдалтай холбоотой 

зохицуулалт сайжрах нөхцөл бүрдсэн.  

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны 

эрх зүйн орчны шинэчлэл: 2010 

онд Улсын Их Хурлаас Хөрөнгөөр 

баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийг 

баталж, нарийвчилсан зохицуулалтыг 
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Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоохоор хуульчилснаар 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны 266 дугаар 

тогтоолоор “Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, 

тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам”-ыг баталж, хөрөнгөөр 

баталгаажсан үнэт цаас гаргах эрх зүйн зохицуулалтын орчныг 

бүрдүүлж байсан билээ. Үүнээс хойш  зах зээлийн нөхцөл байдал, 

иргэдийн хэрэгцээ шаардлага, олон улсын санхүүгийн зах зээлд 

хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны зохицуулалтад гарч буй 

өөрчлөлт, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг олон нийтэд санал 

болгох, биржийн бүртгэлд бүртгүүлэх, анхдагч болон хоёрдогч 

зах зээлийн арилжааг эхлүүлэх зөвшөөрөл олгохтой холбоотой 

нарийвчилсан зохицуулалтыг бий болгох, үнэт цаас гаргагчийн 

засаглал, мэдээлэл тайлагналын ил тод байдлыг бэхжүүлэх, үнэт 

цаас гаргагчид тавигдах нөхцөл, шаардлагыг олон улсын жишигт 

нийцүүлэн шинэчилж, зохицуулалтын орчныг боловсронгуй 

болгох шаардлага тулгарсан.

Үүнтэй холбоотойгоор Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны 

266 дугаар тогтоолоор баталсан “Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт 

цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам”-ыг 

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуультай нийцүүлж, 

хууль болон журмын зохицуулалтын зөрүүг арилгаж, үнэт 

цаас гаргагч, хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч, хөрөнгийн багцын 

бүртгэлийг хянагч, аудитор, хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэгч 

хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд тавигдах нөхцөл, шаардлага, 

хяналт шалгалттай холбоотой харилцааг илүү хялбаршуулсан ба 

аудитор, хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэгч хуулийн этгээдийн гаргах 

дүгнэлтийн агуулгыг тодорхойлох, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт 

цаасыг олон нийтэд санал болгох, биржийн бүртгэлд бүртгүүлэх, 

анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхлүүлэх зөвшөөрөл 

олгох, тайлан мэдээлэл ирүүлэхтэй холбоотой зохицуулалтыг 

боловсронгуй болгох замаар журмын төслийг шинэчлэн 

боловсруулж, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 6 дугаар 

сарын 22-ны өдрийн 360 дугаар тогтоолоор баталсан.

Үнэт цаасны салбарын зохицуулалтын шинэчлэл: Сүүлийн 

жилүүдэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд IPO болон хаалттай 

хүрээнд нэмж үнэт цаас гаргах замаар хөрөнгийн зах зээлээс 

хөрөнгө татах хандлага ихээр нэмэгдэх болсон нь иргэд, хөрөнгө 

оруулагчдын хөрөнгийн зах зээл дэх оролцоо, түүний талаарх 

мэдлэг, ойлголт сайжирснаас гадна бизнес эрхлэгчдэд дээрх 

санхүүгийн хэрэгслээр дамжуулан хөрөнгө татах эрэлт, хэрэгцээ 

өндөр байгааг харуулж байна. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 

дотоодын аж ахуй нэгжүүд хөрөнгийн зах зээлээр дамжуулан урт 

хугацааны санхүүжилт татаж, нээлттэй хувьцаат компани болох 

идэвх, сонирхлыг нэмэгдүүлэхтэй холбогдуулан нийтэд санал 

болгон анх удаа хувьцаа гаргах ажиллагаа /IPO/-г хялбар шуурхай 

болгох ажлын хүрээнд 2021 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн 

225 дугаар тогтоолоор “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 

шинэчилсэн найруулгыг олон улсын жишиг, зах зээлийн нөхцөл 

байдал болон өөрийн орны онцлогтой нийцүүлэн баталсан. 

Түүнчлэн Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 7 дугаар 

сарын 06-ны өдрийн 378 дугаар тогтоолоор Үнэт цаасны 

бүртгэлийн журмын нэмэлт, өөрчлөлтийг баталсан. Дээрх журмын 
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нэмэлт, өөрчлөлт батлагдсанаар хувьцаат компани хаалттай 

хүрээнд нэмж хувьцаа гаргахтай холбоотой харилцаа нарийвчлан 

зохицуулагдаж, үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлж буй хууль, 

аудитын компаниудад тавигддаг шаардлага олон улсын жишигт 

нийцэж, боловсронгуй болгох нөхцөл бүрдсэн.

Хөрөнгийн зах зээлийн дэд бүтцийн хөгжил:  Монгол Улсын 

хөрөнгийн зах зээл нь олон улсын хэмжээнд хөрөнгийн зах 

зээлийн индексийн тооцоо, судалгааны чиглэлээр тэргүүлэгч 

Их Британийн FTSE Russell компаниас тогтоодог “Хөгжиж буй 

зах зээл” /Frontier market/ ангиллын “Ажиглалтын жагсаалт”-д 

2012 онд багтсан хэдий ч 2017 оны 9 дүгээр сард FTSE Russell 

компанийн Засаглалын зөвлөлийн хурлаас ажиглалтын 

жагсаалтаас арилжаанд оролцохын тулд мөнгөн хөрөнгийг 100 

хувь урьдчилан байршуулдаг, “DVP” буюу “Төлбөрийн эсрэг 

нийлүүлэлт”-ийн зарчмыг төлбөр тооцоонд нэвтрүүлээгүй, олон 

улсын кастодиан банкны үйл ажиллагаа хөрөнгийн зах зээлд 

нэвтрээгүй зэрэг шалтгааны улмаас манай улс уг жагсаалтаас 

хасагдсан. Улмаар Санхүүгийн зохицуулах хороо, хөрөнгийн 

зах зээлийн дэд бүтцийн байгууллагууд бэлтгэл ажлыг ханган 

системийн хэмжээнд үнэт цаасны дараа төлбөр тооцооны горим, 

төлбөрийн эсрэг нийлүүлэлтийн зарчимд  2020 оны гуравдугаар 

сард амжилттай шилжсэнээр манай улсын үнэт цаасны төлбөр 

тооцооны горим олон улсын жишигт нийцэж, гадаад дотоодын 

хөрөнгө оруулагчдын арилжаанд оролцох идэвх нэмэгдэж, 

Хөрөнгийн бирж дээр хийгдэж буй хувьцааны арилжааны хэмжээ 

өсөх суурь нөхцөл бүрдсэн. 2021 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдөр 

FTSE Russell-с Монгол Улсыг Хөгжиж буй зах зээл (Frontier 

market) ангиллын “Ажиглалтын жагсаалт”-д буцаж орсон талаар 

албан ёсоор мэдэгдсэн бол 2022 оны 9 дүгээр сарын 29-ний 

өдөр FTSE Russell группээс Хөгжиж буй зах зээл (Frontier Market) 

ангилалд албан ёсоор орсон талаар мэдээлсэн. FTSE Russell-с 

гаргадаг энэхүү ангилалд Монгол Улс орсноор мэргэжлийн 

хөрөнгө оруулагчдыг татах, зах зээлийн арилжааны идэвх, хөрвөх 

чадварыг нэмэгдүүлж, хөгжлийг хурдасгах нөхцөл бүрдэх чухал 

ач холбогдолтой юм.

Банкны салбарын реформ: Улсын Их Хурлаас Банкны тухай 

хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг 2021 онд 

баталсан нь арилжааны банкнуудад зохистой засаглалыг 

бий болгох, олон нийтийн хяналттай, нээлттэй, ил тод банкны 

салбарыг бүрдүүлэхэд томоохон түлхэц болох төдийгүй зөвхөн 

банкны салбар бус нийт санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг 

хангах, нэн ялангуяа хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхэд чухал ач 

холбогдолтой шийдвэр болсон.

Банкны реформыг хэрэгжүүлснээр банкны үйл ажиллагаа ил 

тод, нээлттэй болж, хяналтын тогтолцоо илүү боловсронгуй 

болох, хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ өсөж, чанартай, хөрвөх 

чадвар өндөр шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тоо нэмэгдэх, 

гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдын идэвх, оролцоо сайжрах, 

банкнуудад урт хугацааны санхүүжилтийн эх үүсвэр бий болохоос 

гадна олон тулгуурт санхүүгийн тогтолцоог бий болгоход чухал 

алхам болох юм. Үүний үр дүнд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 

2022 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 505 дугаар тогтоолоор 

“Төрийн банк” ХХК-ийн нийтэд санал болгон гаргаж буй хувьцааг 

бүртгэсэн бөгөөд ингэснээр банкны салбарын реформын хүрээнд 

банкны системд нөлөө бүхий банкнуудаас нээлттэй хувьцаат 

компани болсон анхны банк болоод байна.

Хөрөнгийн зах зээл дэх шинэ бүтээгдэхүүн, мэргэжлийн хөрөнгө 

оруулагчид: Өнгөрсөн хугацаанд Монгол Улсын хөрөнгийн 

зах зээлд зөвхөн хувьцаа, бонд гэсэн 2 төрлийн бүтээгдэхүүн  

арилжаалагддаг байсан бол Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 

шинэ бүтээгдэхүүний төрлийг нэмэгдүүлэх тал дээр онцгой 

анхаарал хандуулж, бодлого, зохицуулалтаар дэмжсэний үр 

дүнд 2020-2022 оны гуравдугаар улирлын байдлаар үнэт 

цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаар арилжаалагддаг хамтын 

сан, компанийн бонд, анхны арилжааны зориулалттай буюу 

хөтөлбөрийн бус хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас зэрэг нийт  

51 бүтээгдэхүүн гарсан байгаа нь хөрөнгийн зах зээлд чанартай, 

хөрвөх чадвар өндөр бүтээгдэхүүнд хөрөнгө оруулах эрэлт, 

хэрэгцээ өндөр байгааг харуулж байна. 
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САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТӨЛӨӨЛӨЛ ҮНЭТ 
ЦААСНЫ ХОРООДЫН ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА  
(IOSCO)-ЫН 47 ДАХЬ ЖИЛИЙН ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛД 
ОРОЛЦОЖ БАЙНА

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Д.Баярсайхан Үнэт 
цаасны хороодын олон улсын байгууллага (IOSCO)-ын 47 дахь 
жилийн тайлангийн хуралд оролцож байна. Мароккогийн Вант 
Улсын Марракеш хотноо энэ сарын 17-20-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулагдаж буй хурлаар үйл ажиллагааны жилийн тайланг 
хэлэлцэхийн зэрэгцээ хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх бодлого, 
зөвлөмж, зах зээлд тулгамдаж буй асуудлын талаар хэлэлцэж 
байна.

Энэхүү олон улсын байгууллага нь хөрөнгийн зах зээл дээрх 
санхүүгийн үйл ажиллагааны хяналт, шалгалтыг сайжруулах, 
гишүүн орнуудынхаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, харилцан 
мэдээлэл солилцох тогтолцоог гүнзгийрүүлэх зорилго 
бүхий бүс нутгийн дөрвөн дэд хороотой бөгөөд Санхүүгийн 
зохицуулах хороо нь Ази-Номхон далайн бүсийн хорооны 
гишүүн  юм. Ази, Номхон далайн бүсийн дэд хорооны хурлаар 

гишүүн байгууллагуудын хил дамнасан хяналт шалгалтын 
чиглэлээр хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх, газар дээрх хяналт 
шалгалтыг хамтран хэрэгжүүлэхэд онцгой анхаарч ажиллахаар 
боллоо. Түүнчлэн Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 
Д.Баярсайхан хурлын үеэр зохион байгуулсан дугуй ширээний 
уулзалт, зөвлөгөөнд оролцож Монгол Улсын хөрөнгийн зах 
зээлийн өнөөгийн байдал, сорилт, чиг хандлагын талаар 
мэдээлэл өглөө.

Мөн энэ үеэр Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Д.Баярсайхан 
БНЭУ-ын Үнэт цаас, биржийн зохицуулах хороо (SEBI)-ны дарга 
хатагтай Мадхаби Пури Бучтэй тусгайлан уулзлаа. Санхүүгийн 
зохицуулах хороо нь БНЭУ-ын Үнэт цаас, биржийн зохицуулах 
хороотой өнгөрсөн дөрөвдүгээр сард Техникийн туслалцааны 
хамтын ажиллагааны харилцан ойлголцлын санамж бичиг 
байгуулсан бөгөөд үнэт цаасны зохицуулалтын механизмыг 
боловсронгуй болгох зорилтыг хэрэгжүүлэхэд харилцан 
техникийн туслалцаа үзүүлэх, хил дамнасан санхүүгийн хяналт 
шалгалт, зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход хамтарч ажиллах 
мөн хоёр байгууллагын албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх, 
хүний нөөцийг хөгжүүлэх сургалт, арга хэмжээнд харилцан 
хамруулах зэрэг цаашдын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар 
ярилцаж, санал нэгдлээ. 

Үнэт цаасны хороодын олон улсын байгууллага нь 1983 онд 
байгуулагдсан бөгөөд дэлхийн 130 гаруй орны 230 гаруй 
байгууллагыг эгнээндээ нэгтгэсэн хөрөнгийн зах зээлийн 
бодлого, стандартыг тодорхойлогч олон улсын байгууллага 
юм. Санхүүгийн зохицуулах хороо нь 2009 онд тус байгууллагын 
үндсэн гишүүнээр элссэн бөгөөд 2014 онд Олон талт харилцан 
ойлголцлын санамж бичигт нэгдсэн.

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД СПОРТООР 
ӨРСӨЛДЛӨӨ

Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбооны 20 
жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулж буй 5 төрөлт хоёрдугаар 
бага олимпын тэмцээн боллоо.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэд дарга Т.Цэрэнбадрал 
тэмцээнийг нээж “Одоогоос 20 жилийн өмнө Банк бус санхүүгийн 
үйл ажиллагааны тухай хууль батлагдаж Монгол Улсад анхны 
ББСБ үүсгэн байгуулагдаж байсан бол энэ оны хагас жилийн 
байдлаар 527 ББСБ үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн зэрэгцээ 
салбарын нийт харилцагч 4.1 сая, нийт зээлдэгчдийн тоо 1.5 
сая,  нийт актив 3.1 их наяд төгрөг буюу ДНБ-ий 7 хувийг эзлэх 
хэмжээнд хүртэл өсөн нэмэгдэж, Монгол Улсад санхүүгийн 

ЗОХИЦУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ
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хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд томоохон хувь нэмэр оруулж байна. 
Өөрөөр хэлбэл ББСБ-ын нийт хамт олон та бүгдийн нөр их 
хөдөлмөр, хүчин зүтгэлийн үр дүнд салбар маань өнөөдрийн 
түвшинд хүртэл өсөн дэвжсэн гэдгийг хэлэхэд таатай байна.

Спорт бол нөхөрлөл, хүндлэл, харилцан ойлголцол, хамтын 
ажиллагааг нягтруулж байдаг юугаар ч орлуулшгүй гайхамшигтай 
зүйл. Спортоор дамжин хамт олны хамтын ажиллагаа, харилцан 
ойлголцол нэмэгддэг. Энэхүү бага олимпод тамирчид маань хурд 
хүч, авхаалж самбаагаа сорин өрсөлдөхөөс гадна тэмцээний дараа 
та бүгдийн салбарын хамтын ажиллагаа, харилцан ойлголцол улам 
нягт болж ирээдүйн салбарын хөгжилд их хувь нэмэр оруулна 
гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Ингээд энэхүү бага олимпыг зохион 
байгуулж буй Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 
холбооны хамт олонд Санхүүгийн зохицуулах хорооны нэрийн 
өмнөөс болон хувиасаа талархал илэрхийлэхийн сацуу нийт 
оролцож буй баг тамирчдадаа спортын өндөр амжилт хүсье” 
гэсэн юм.

Тэмцээнд нийт 40 гаруй байгууллагын 600 гаран тамирчин хурд, 
хүч, авхаалж самбаагаа сорин өрсөлдсөнөөс багийн дүнгээр 
“Есөн Шижир Инвест” ББСБ алтан медаль хүртэж шилжин явах 
цом гардлаа.

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД НЭРЭМЖИТ 
ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНДЭЭ МОД ТАРИЛАА  

Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбоо 20 
жилийн ойгоо тохиолдуулж Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 

У.Хүрэлсүхийн санаачилсан “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнд 
нэгдэж мод тарих өдөрлөгийг өчигдөр буюу энэ сарын 09-ний 
өдөр Минж үржүүлэн нутагшуулах төвд зохион байгууллаа.

МОНГОЛ УЛС FTSE RUSSELL-Н FRONTIER MARKET АНГИЛАЛД 
АЛБАН ЁСООР ОРЛОО

Олон улсад хөрөнгийн зах зээлийн индексийг тодорхойлогч Их 
Британийн FTSE Russell компани нь улс орнуудын хөрөнгийн зах 
зээлийг олон төрлийн техник шалгуураар үнэлгээ өгдөг бөгөөд 
тухайн улсыг албан ёсоор ангилалд хамруулахаас өмнө нэг 
жилийн хугацаанд “Ажиглалтын жагсаалт”-д оруулдаг. Монгол 
Улсын хувьд анх 2012 онд FTSE Russell-с гаргадаг Хөгжиж буй 
зах зээл (Frontier Market) ангиллын “Ажиглалтын жагсаалт”-д 
орж байсан боловч төлбөрийн эсрэг нийлүүлэлт зарчмыг 
нэвтрүүлээгүй, арилжаанд оролцохын тулд мөнгөн хөрөнгийг 100 
хувь урьдчилан байршуулдаг, түүнчлэн олон улсын кастодиан 
банк байхгүй зэрэг шалтгааны улмаас 2017 онд Хөгжиж буй зах 
зээлийн ангилалд орж чадалгүй “Ажиглалтын жагсаалт”-аас 
хасагдаж байв.

Санхүүгийн зохицуулах хороо дээр дурдсан асуудлын хүрээнд 
бодлогын арга хэмжээнүүдийг үе шаттайгаар авч үнэт цаасны 
төлбөр тооцооны горимыг олон улсын жишигт нийцүүлэх 
ажилд онцгойлон анхаарч Сангийн яам, “Монголын хөрөнгийн 
бирж” ТӨХК, “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК, 
“Монголын үнэт цаасны клирингийн төв” ХХК, Монголын үнэт 
цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо болон бусад мэргэжлийн 
оролцогч байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, үнэт цаасны дараа 
төлбөр тооцооны T+2, төлбөрийн эсрэг нийлүүлэлт зарчмыг 
нэвтрүүлэх шийдвэрийг 2020 оны нэгдүгээр сард гаргасан.

Санхүүгийн зохицуулах хороо, хөрөнгийн зах зээлийн дэд бүтцийн 
байгууллагууд болон мэргэжлийн оролцогч байгууллагууд 
бэлтгэл ажлыг ханган системийн хэмжээнд энэхүү горимд 
2020 оны гуравдугаар сард амжилттай шилжсэнээр манай 
улсын үнэт цаасны төлбөр тооцооны горим олон улсын жишигт 
нийцсэн цаг үеэ олсон шийдвэр байсан. Үүнээс хойш Санхүүгийн 
зохицуулах хорооноос үнэт цаас гаргагч, хөрөнгө оруулагч, зах 
зээлд оролцогчдыг дэмжиж, үнэт цаасны арилжааны шимтгэл, 
хураамжийг бууруулах чиглэлээр бодлого, зохицуулалтын цогц 
арга хэмжээг хэрэгжүүлсний үр дүнд Монгол Улс ангилал ахих 
боломж нэмэгдсэн.
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Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн эдийн засагт гарч буй өөрчлөлт, 

шинэчлэлүүд даатгалын салбарт ч мөн сорилтыг бий болгож 

байна гэж харж байна. Энэ талаар таны бодол? 

Даатгал нь санхүүгийн салбарын нэг тулгуур багана. Оновчтой 

даатгалын тогтолцоо нь нийгэм, эдийн засагт томоохон дэмжлэг 

үзүүлдэг, эргээд эдийн засаг хөгжих, тэлэх тусам даатгалын 

хэрэгцээ шаардлага улам нэмэгдэж байдаг харилцан уялдаа 

бүхий үйл явц юм. Тиймээс санхүүгийн салбар гэх том айл гэрийн 

чадавхыг нэмэгдүүлж, үр нөлөөг дээшлүүлэхэд даатгалын 

салбарын хөгжил нь чухал үүрэгтэй.

Дэлхийн эдийн засаг, улс төрийн орчинд тулгараад буй асуудлууд 

нь бусад салбарын нэгэн адил даатгалын салбарт ч мөн шууд 

болон шууд бусаар нөлөөлсөн. Тухайлбал, цар тахал, байгалийн 

гамшиг болон Орос-Украины мөргөлдөөний хямрал нь эрүүл 

мэнд, аялал жуулчлал, агаар, усан замын тээвэр, ачаа эргэлт, 

кибер аюулгүй байдлын даатгалуудад ихээхэн хүчтэй нөлөөллийг 

үзүүлж байгаа бөгөөд дэлхийн давхар даатгалын зах зээлийн 

зардал, хохирлыг тооцсон хосолсон харьцаа 2021 оны хохирлын 

жилд 87.6-аас 100.8 хувь хүртэл өсгөсөн бол 2022 оны хохирлын 

жилд 86.4-өөс 97.4 хувь болох төлөвтэй байна. Түүнчлэн манай 

улсад 2021, 2022 оны хагас жилийн байдлаар ачааны даатгалын 

хувьд давхар даатгалын хураамжийн өсөлт нь нийт хураамжийн 

орлогын өсөлтөөс илүү нэмэгдэх хандлага ажиглагдаж байна.

Ковид-19 цар тахлын нөлөөгөөр дэлхийн даатгалын нийт 

хураамжийн орлого буурах, эсрэгээрээ даатгалын нөхөн төлбөр 

өсөх, даатгалын салбарын бизнес загвар тэр чигээрээ өөрчлөгдөх 

шаардлага үүссэн гээд даатгалын салбарын хөгжилд нэлээдгүй 

саад бэрхшээл учирсан хэдий ч, нөгөөтээгүүр даатгалын салбар 

нь зөвхөн глобал эдийн засаг болон санхүүгийн салбарын өсөлтөд 

нөлөөлөхөөс гадна хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд нэн 

чухал болохыг нотолж харуулсан.  

Энэ мэтчилэн инфляц болон хүүгийн түвшний өсөлт, давхар 

даатгалын зах зээлийн хатуу бодлого, цар тахал, цаг агаарын 

өөрчлөлт болон геополитикийн асуудал, технологийн эрс 

шинэчлэл гээд даатгалын салбарын хөгжил, чиг хандлагад 

нөлөөлөх асуудлуудаас улбаалаад сүүлийн жилүүдэд даатгалын 

салбарт цаг үедээ нийцсэн, уян хатан зохицуулалтын орчныг 

бүрдүүлэх шаардлагууд бүх л улсын хувьд бий болсон. 

Нөгөөтээгүүр даатгалын салбарын оролцогчид ч мөн эдгээр 

өөрчлөлтийн эсрэг үр дүнтэй өөрчлөлтүүдийг хүлээж авахад 

бэлэн болоод байна гэж бид харж байгаа. 

Олон улсад үүсээд буй дээрх нөхцөл байдлын улмаас даатгалын 

салбарт илүү нээлттэй, салбарын оролцогч бүрд үр нөлөөтэй 

экосистемийг бүрдүүлэх, уламжлалт даатгалын загвараас 

хэрэглэгч, даатгуулагч төвтэй загварыг бий болгох, эцэст нь 

салбарын тогтвортой байдлыг хангах зохицуулалтын орчныг 

бүрдүүлэх зэрэг шаардлагуудтай дэлхийн бүхий л зохицуулалтын 

байгууллагууд нүүр тулаад байна.     

Хяналт, шалгалтын зохицуулалтын орчинд ямар өөрчлөлтүүд 

гарч байгаа гэж харж байна?

Дэлхийн эдийн засгийн хямралуудыг авч үзвэл уламжлалт 

хяналт, шалгалтын арга хэрэгсэл нь зохицуулалтад байдаг 

байгууллагуудад учирч болох санхүүгийн хүндрэлээс 

сэргийлэхүйц эрсдэлийг үнэлж, удирдах хангалттай хэрэгсэл 

байж чадахгүй байна. Ерөнхийдөө даатгагчийн үйл ажиллагаанд 

эрсдэл учирсных нь дараа бус эрсдэл учрахаас нь өмнө олж 

мэдэж, урьдчилан сэргийлэх боломж олгох шаардлагатай байгаа 

тул даатгагчийн төлбөрийн чадварын тооцоолол болон хяналт 

шалгалтын арга, аргачлалыг өөрчилж, тогтмол хувь, дүрэмд 

суурилсан уламжлалт хэлбэрийн зохицуулалтаас эрсдэлд 

суурилсан аргачлалд шилжих зохицуулалтыг бий болгох нь 

зүйтэй байна.

Иймд олон улсад бүх даатгагчид, тэдгээрийн үйл ажиллагааны 

онцлог, цар хүрээ, бизнесийн бодлогоос үл хамааран нэг ижил 

төрлийн шаардлага шалгуур тогтоож, эдийн засаг нийгмийн 

өөрчлөлттэй хөл нийлүүлэн алхаж, шинэчлэгдэх хязгаарлагдмал 
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боломж нөхцөл бүхий зохицуулалт, төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаас 

илүү уян хатан зохицуулалтын орчин, эрсдэлд суурилсан хяналт 

шалгалтыг нэвтрүүлж, шинэчлэн сайжруулсаар байна.

Үүний зэрэгцээ даатгагч нь өөрийн эрсдэлээ удирдах боломж, 

нөхцөлийг бүрдүүлэх нь салбарын эрсдэлийг бууруулахад ихээхэн 

нөлөө үзүүлдэг болохыг олон улсын сайн жишгүүд харж болно.  

Даатгалын зохицуулалтын байгууллагуудын чиглэж буй сайн 

жишиг, хандлагаас цөөхөн жишээ дурдвал?

Даатгалын зохицуулагч байгууллагуудын олон улсын холбоо 

(IAIS)-ноос баталсан Даатгалын тулгуур зарчим (Insurance core 

principle)-аар зохицуулагч байгууллага нь даатгагчийг төлбөрийн 

чадвартай байлгах зорилгоор даатгагчийн хөрөнгийн хүрэлцээтэй 

байдалд шаардлага тавих, даатгагчийг өөрийн эрсдэл болон 

төлбөрийн чадварын үнэлгээг (ORSA) тогтмол хийж, эрсдэлийн 

удирдлагын тогтолцоогоо оновчтой бүрдүүлж буй эсэхэд хяналт 

тавихыг зөвлөдөг.

Дэлхий даяар улс орнууд даатгалын зах зээл дээр эрсдэлд 

суурилсан хөрөнгийн тогтолцоог нэвтрүүлэх замаар даатгагч үйл 

ажиллагаагаа тогтвортой явуулах, даатгалын нөхөн төлбөр төлөх, 

цар тахал, эдийн засгийн хямрал гэх мэт цочролуудыг даван туулах 

хангалттай хэмжээний хөрөнгөтэй, санхүү хөрөнгө оруулалтын 

зөв бүтэц, зохион байгуулалттай байлгахыг зорьж байгаа бөгөөд 

дээрх тогтолцооны хүрээнд Эрсдэлд суурилсан хөрөнгө (Risk 

based capital), Төлбөрийн чадвар-2 (Solvency-II) гэсэн үндсэн 

2 аргачлалыг өөр өөрийн онцлогт тохируулан хэрэгжүүлэхээр 

ажиллаж байна. Төлбөрийн чадвар-2 аргачлал нь даатгагчийн 

төлбөрийн чадварыг тоон шалгуур үзүүлэлтүүдээс гадна 

даатгагчийн өөрийн засаглал, эрсдэлийн удирдлага, тэдгээрт 

тавих хяналт, тайлагнал, ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтүүдийг 

багтаасан цогц системийн хүрээнд авч үздэг бөгөөд Европын 

холбооны улсууд энэхүү аргачлалыг ашиглаж байна. Харин АНУ, 

Япон болон БНСУ нь Эрсдэлд суурилсан хөрөнгийн аргачлалыг 

ашигладаг.

Ерөнхийдөө улс орнууд дээрх 2 аргачлал руу чиглэж, төлбөрийн 

чадварын тооцооллыг хэрэгжүүлж байгаа байдлыг 5 түвшинд авч 

үзэж болохоор байна. Нэгдүгээрт, хууль тогтоомжоор тодорхой 

хувь тогтоосны дагуу хамгийн энгийн аргачлалыг ашигладаг, 

хоёрдугаарт, бага түвшинд эрсдэлийг тооцоолдог буюу эрсдэлийн 

тодорхой нэг факторыг ашигладаг, гуравдугаарт, ахисан түвшинд 

эрсдэлийг тооцоолдог буюу хэд хэдэн факторыг ашигладаг, 

дөрөвдүгээрт, эрсдэл бүрийг тооцоолдог буюу эрсдэлийн 

хамаарлыг ашигладаг, тавдугаарт, даатгагч бүр өөрт тохирсон 

аргачлал буюу дотоодын загвар ашигладаг. Хөгжиж буй Азийн 

орнуудын хувьд авч үзвэл, Мьянмар улс нэгдүгээр, Азербайжан, 

Бруней, Камбож зэрэг улсууд хоёрдугаар, Индонез, Малдив 

улсууд гуравдугаар, Филиппин, Шриланк улсууд дөрөвдүгээр 

түвшинд байгаа бол манай улсын хувьд одоо мөрдөж буй 

зохицуулалтын хүрээнд хоёрдугаар түвшинд байна гэж харж 

байна.    

Манай улсын хувьд хоёрдугаар түвшний аргачлалын хүрээнд 

даатгагчийн төлбөрийн чадварыг тооцоолдог гэж ойлголоо. Энэ 

аргачлал нь ямар онцлогтой вэ?

Ер нь бол даатгалын салбарын үйл ажиллагааг салбарын 

хуулиудаас гадна Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан 

Даатгалын багц дүрэм болон холбогдох бусад журам зааврын 

хүрээнд зохицуулдаг.

Даатгагч даатгуулагчийн өмнө гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хугацаанд 

нь бүрэн биелүүлэхэд хүрэлцэхүйц хэмжээний хөрөнгөтэй 

эсэхийг даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт гэх 

үзүүлэлтээр тодорхойлдог бөгөөд энэхүү үзүүлэлтийг Даатгалын 

багц дүрмийн хоёрдугаар хавсралт “Даатгагчийн төлбөрийн 

чадварын шалгуур үзүүлэлт, түүнд хяналт тавих журам”-д заасны 

дагуу тоон үзүүлэлтээр буюу даатгагчаас нэхэмжилсэн хохирол, 

даатгалын хураамжийн тоо мэдээлэл, Санхүүгийн зохицуулах 

хорооноос тогтоосон дүрмийн сангийн доод хэмжээ, зээлийн, 

хөрвөх чадварын болон төвлөрлийн эрсдэлийг харгалзан үзсэн 

аргачлалыг дагуу тооцоолдог. Энэхүү зохицуулалтын дагуу 

даатгагчийн төлбөрийн чадварын байдалд улирал бүр Санхүүгийн 

зохицуулах хорооноос хяналт тавьдаг ба 2021 оны жилийн эцсийн 

байдлаар даатгалын компаниудын төлбөрийн чадварын зохистой 

харьцаа 100.2-347.6 хувийн хооронд байна. 

Эрсдэлд суурилсан хөрөнгө /Risk based capital/, Төлбөрийн 

чадвар-2 /Solvency-II/ гэсэн 2 аргачлал нь манай улсад одоо 

хэрэгжүүлж буй аргачлалаас юугаараа ялгаатай вэ?

Эдгээр аргачлалд даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур 

үзүүлэлтийг үндсэн 4-6 эрсдэлийн хүрээнд тодорхойлж, 

хөрөнгийг чанарын хувьд ангилан, зарим тохиолдолд даатгагч 

өөрийн эрсдэлийг илүү нарийвчилсан аргаар тооцоолох 

боломжийг олгож, даатгагчийн хөрөнгө, эрсдэлийн хэмжээнээс 

хамаарч өөр өөр эрсдэлийн түвшнийг тогтоож өгдөг бөгөөд 

даатгагчийн төлбөрийн чадварыг тоон шалгуур үзүүлэлтүүдээс 

гадна даатгагчийн өөрийн засаглал, эрсдэлийн удирдлага, 
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тэдгээрт тавих хяналт, тайлагнал, ил тод байдлын шалгуур 

үзүүлэлтүүдийг багтаасан цогц системийн хүрээнд авч үздэгээрээ 

онцлог юм. 

Энэхүү аргачлалыг сайжруулахаар Санхүүгийн зохицуулах 

хорооноос ямар ажлууд хэрэгжүүлж байна вэ?

Монгол Улсын хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд даатгалын 

зах зээлийн эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй 

болгох зорилго, зорилтыг тусгасан байдаг, нөгөөтээгүүр олон 

улсын даатгалын зах зээл дээр эрсдэлд суурилсан аргачлал руу 

шилжих шилжилтүүдийг шат дараатайгаар хэрэгжүүлж эхэлсэн 

үеэс л Санхүүгийн зохицуулах хорооноос холбогдох арга хэмжээг 

авч хэрэгжүүлж ажилласан. 

Үүний дагуу 2018 оноос хойш Дэлхийн банкны Төсөв санхүүгийн 

тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн олон улсын зөвлөхүүдтэй 

төлбөрийн чадварын арга, аргачлалыг сайжруулах чиглэлээр 

хамтран ажиллахаас гадна дээр дурдсан Эрсдэлд суурилсан 

хөрөнгө, Төлбөрийн чадвар-2  аргачлалыг судлан үзэж, 

манай улсын даатгалын салбарын онцлог, санхүүгийн зах 

зээлийн нөхцөл байдал, эдийн засгийн мөчлөг, цаашдын чиг 

хандлагад тохируулан, даатгалын компани тус бүрийн тоо 

мэдээлэлд тулгуурлан, холбогдох хөрөнгийн ангилал, тэдгээрт 

хамаарах эрсдэлийн хувиудыг тогтоосны дагуу “Эрсдэлд 

суурилсан хөрөнгийн аргачлалаар тооцсон төлбөрийн чадварын 

зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн журам”-ын төслийг 

боловсруулж, Санхүүгийн зохицуулах хороооны аравдугаар 

сарын хуралдаанаар баталж, хэрэгжүүлж эхлээд байна.

Энэхүү аргачлалын дагуу даатгагчийн төлбөрийн чадварыг 

эрсдэлд суурилан тооцоолж, эрсдэлийг илүү бодитой, 

нарийвчилсан, өөрт тохирсон аргаар тооцоолох боломжийг олгож 

байгаа. Ингэснээр дээр дурдсан эрсдэлд суурилсан хөрөнгийн 

аргачлалын дөрөвдүгээр түвшинд Монгол Улс хүрэх боломжтой 

юм.

Тэгэхээр даатгагч нар өөрсдөө эрсдэлээ тодорхойлох боломжтой 

гэж ойлголоо. Үүний ач холбогдол юу вэ?

Европын холбооны улсуудын хэрэгжүүлж буй “Төлбөрийн 

чадвар-2” аргачлалын нэг тулгуур нь даатгагчийн өөрийн эрсдэл 

болон төлбөрийн чадварын тооцоолол юм. Олон улсын даатгалын 

салбарт гарч буй хүндрэлүүдийг авч үзвэл, зохицуулагч 

байгууллагуудын шаардлагыг бүрэн хангасан хэдий ч даатгалын 

компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд хүндрэлтэй 

байдал үүссэн хэвээр байснаас харахад зөвхөн зохицуулагч 

байгууллагын шаардлагыг хангах нь даатгагчийн эрсдэлийн 

удирдлага хангалттай сайн, даатгагч эрсдэл даах чадвартай гэж 

үзэх боломжгүй нөхцөл байдлыг бий болгосон. Өөрөөр хэлбэл, 

даатгалын компани бүрийн эрхэлж буй үйл ажиллагааны цар хүрээ, 

санхүүгийн болон хөрөнгийн чадвар гээд бусад нөхцөл байдал нь 

бүгд ялгаатай байдаг учраас үүнтэй уялдаад учирч болох эрсдэл 

нь мөн ялгаатай байдлаар тодорхойлогдох шаардлагатай. Үүнээс 

улбаалаад зохицуулалтын байгууллагаас тавьж буй шаардлагаас 

гадна даатгагчийн бизнесийн үйл ажиллагаа, түүний онцлогтой 

холбогдох эрсдэлийг анхаарч үзэх шаардлагатай тулгарч 

байсан тул Европын холбооноос “Даатгагчийн өөрийн эрсдэл ба 

төлбөрийн чадварыг үнэлэх аргачлал”-ыг даатгагчийн эрсдэлийн 

удирдлагын тогтолцооны нэг чухал хэсэг гэж авч үзэх болсон. 

“Эрсдэлд суурилсан хөрөнгийн аргачлалаар тооцсон төлбөрийн 

чадварын зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн журам”-ыг 

хэрэгжүүлснээр даатгалын салбарт ямар өөрчлөлт гарна гэж харж 

байна вэ?

Уг журмын ач холбогдлыг цөөн хэдэн өгүүлбэрт багтаан хэлбэл, 

нэгт, төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлтийг тоон болон 

чанарын үзүүлэлтийн хувьд хамтад нь авч үзэх боломжтой 

болсноор даатгагчийн эрсдэлийг цогц байдлаар, үнэн зөв 

үнэлэх, хоёрт, даатгагч учирч болзошгүй эрсдэлээ өөрийн үйл 

ажиллагааны онцлогтой уялдуулан илүү нарийвчилсан байдлаар 

бодитойгоор тооцоолох нөхцөл бүрдэх, гуравт, олон улсын 

нийтлэг жишгийн дагуу даатгагчийн хөрөнгө оруулалтын төрөл, 

хэлбэрийг олшруулснаар даатгагчийн хөрөнгө оруулалтын үр 

ашиг нэмэгдэж, санхүүгийн чадавх сайжрах, дөрөвт, төлбөрийн 

чадварын түвшингээс хамааран зохицуулагчийн үзүүлэх хариу 

үйлдэл тодорхой болсноор даатгагчид эрсдэл учирсны дараа бус 

эрсдэл учрахаас өмнө холбогдох арга хэмжээг авах боломжтой 

болж байна.

Үр дүнд нь даатгалын салбарын эрсдэл буурах, тогтвортой 

байдал хангагдах, улмаар гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татах 

боломж нээгдэх, нөгөө талаас даатгагчид хөрөнгийн эрсдэлийн 

үнэлгээг бие даан хийх, эрсдэлээ зөв удирдах боломж бүрдсэнээр 

даатгагчийн эрсдэлийн удирдлага, хяналт сайжирна.

Цаг гарган ярилцсан танд баярлалаа.
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ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮЖИЛТ

НОГООН ТАКСОНОМИ 

Дэлхийн дулаарлыг бууруулах буюу жилд дунджаар цельсийн 
+/-20 градуст барих зорилгыг дэлхий даяар баримтлаад байна. 
Европын холбооноос баталсан ногоон төслийн дээрх ангиллууд 
нь ерөнхийдөө гурван чиглэлд хуваагддаг. 

1. Ногоон зорилтод хувь нэмэр оруулах, салхин станц гэх 
мэт;

2. Ногоон үйл ажиллагааг бий болгох, сэргээгдэх цахилгаан 
эрчим хүчийг нөөцлөх гэх мэт;

3. Шилжих үйл ажиллагаа: Уламжлалт эдийн засгийн 
үйлдвэр, үйлчилгээ нь бүрэн тогтвортой, ногоон эдийн 
засаг руу шилжиж чаддаггүй ба үүний оронд хүлэмжийн 
хийг  салбарын дунджаас багаар ялгаруулдаг болох.

БНХАУ-ын хувьд Ногоон таксономиг (Ногоон үйлдвэрлэлийн 
удирдлагын каталог) 2016 онд анх баталж, 2019 онд шинэчилж 
байсан. Тус улсын хувьд нүүрсний хамгийн том хэрэглэгч, 
хүлэмжийн хийн томоохон ялгаруулагч орон учраас ногоон 
эдийн засаг, дэлхийн дулаарлын эсрэг идэвхтэйгээр Парисын 
хэлэлцээрт нэгдэн орсон улс юм. 

БНХАУ-ын ногоон таксономигийн ангилал:

• Энергийн үр ашиг;

• Бохирдлоос сэргийлэх, хянах;

• Эх үүсвэрийг хамгаалах, дахин боловсруулах;

• Хэмнэлттэй тээвэр;

• Хэмнэлттэй энерги;

• Экологийн хамгаалалт, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 
зохицох.

Түүнчлэн манай улс Ногоон таксономитай ба ногоон бонд гаргагч, 
ногоон зээл авах хүсэлт гаргагч, ногоон төсөлд хөрөнгө оруулах 
гээд бүх талуудад ашиглагдах удирдамж юм. Уг Ногоон таксономи 
нь нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн ногоон санхүүжилтийн үйл 
ажиллагааны тодорхойлолт, жагсаалтыг гаргасан ба дараах 
ангилалд хуваагддаг: 

• Сэргээгдэх эрчим хүч; 

• Бага бохирдуулагч эрчим хүч;

• Эрчим хүчний хэмнэлт;

• Ногоон барилга;

• Бохирдлоос сэргийлэх бууруулах үйл ажиллагаа;

• Тогтвортой ус, хаягдлын хэрэглээ;

• Тогтвортой хөдөө аж ахуй, газар ашиглалт, ой болон эко 
аялал жуулчлал;

• Карбон бага тээвэр.

Манай улс ногоон санхүүжилтийн ангилал дахь дэд ангиллыг 
мөн нарийвчилсан байдаг. Ингэснээр ногоон эдийн засгийн 
үйл ажиллагаа эрхлэгч нь өөрийн төслийг тогтвортой эсэхийг 
тодорхойлох, түүгээрээ дамжуулан хямд эх үүсвэртэй хөрөнгө 
оруулалт, санхүүжилт татах боломж нэмэгдэнэ. 

Ногоон таксономигийн үр дүнд үнэт цаас гаргагч ногоон 
төслийн хэрэгжилтийн талаар тайлагнах ба үүнийг эргэц, 
хөрөнгө болон үйл ажиллагааны зардлын харьцаа гэсэн хоёр 
төрлийн хэмжигдэхүүнээр тооцоолоохоор Европын холбооноос 
боловсруулсан байна.

Эхлэл нь 1-р нүүрт
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Сэтгүүлийн энэ удаагийн дугаараар та бүхэнд финтекийн түүхэн 

хөгжил болон түүний салбарууд болох иншуртек, регтекийн 

өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хүргэхээр бэлтгэлээ. 

Дэлхий дахинд эдийн засаг болон техникийн хөгжлөөрөө 

тэргүүлж байгаа улс орнууд бүхий л салбартаа хүний оролцоог 

багасгаж, автоматжуулах, технологижуулах ажлыг түлхүү 

хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд ингэснээр ажиллах хүчний зардал 

хэмнэх, шуурхай бөгөөд тасралтгүй байх, алдаа гаргахгүй зэрэг 

олон давуу талуудыг бий болгож байна.

Санхүүгийн салбарт нэвтрүүлж байгаа технологийг финтек хэмээн 

томьёолж байгаа бөгөөд энэхүү зах зээлд технологийн дэвшил 

хурдацтай нэвтэрч банк болон бичил санхүүгийн байгууллага, 

даатгалын үйл ажиллагаа цахим хэлбэрт шилжиж байна. 

Мөн төвлөрсөн санхүүгийн байгууллагаар дамжуулахгүйгээр 

платформ ашиглан иргэд хооронд, байгууллага иргэд хооронд, 

байгууллага хооронд төлбөр тооцоо хийх, хөрөнгө оруулах, зээл 

авах зэрэг санхүүжилтийн шинэ хэлбэрүүдийг ашиглаж байгаа 

нь дэлхий дахинаараа санхүүгийн шинэ тогтолцоонд нэвтэрч 

эхэлснийг харуулж байна. 

Ийнхүү финтек нь өнөөгийн түвшинд хүрэхдээ дараах үе шат, 

технологийн хувьслыг дамжин хөгжиж ирсэн бөгөөд эдгээр 

үе шатуудад хэрэглэгчдийн мөнгөтэй харьцах ялгаа тус бүр 

өөрчлөгдөж байжээ. 

ФИНТЕКИЙН ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛ

Финтекийн  I үе шат (1866-1967 он): 

Финтекийн судлаачид 1866 онд финтекийн анхны хэрэглээ бий 

болсон гэж үздэг бөгөөд дэлхий даяар сүлжээний дэд бүтэц, 

холболтыг бий болгох трансатлантик кабелийг суурилуулж, 1918 

оноос телеграф, морзын код, федвайр зэрэг технологи ашиглан 

цахим шилжүүлэг хийснээр мөнгийг дижитал хэлбэрт шилжүүлэх 

суурь тавигдсан. 

Хамгийн анхны төлбөрийн карт болох 1950 онд АНУ-д гаргасан 

“Diners” карт нь бэлэн бус төлбөр, тооцооны анхны оролдлого 

байсан бөгөөд энэ нь тухайн рестораны төлбөрөөр хязгаарлагдаж 

байсан ч олон нийтэд тархаж, ирээдүйн төлбөрийн картын 

системийн эхлэлийг тавьсан. Үүний дараа 1958 онд “Amex” 

компани зээлийн карт нэвтрүүлж, 1960 оноос “Quotron” компани 

цахим хөрөнгийн зах зээлийн суурийг тавьсан.  

Финтекийн  II үе шат (1967–2008):

Хоёрдугаар үе шат нь 1967 онд Англи улсын  “Barclays” банк анхны 

АТМ машиныг нэвтрүүлснээр эхэлсэн гэж үздэг бөгөөд 1966 

онд дэлхий даяар мэдээлэл дамжуулах зорилгоор Телеграфыг 

Телексээр сольсон байна.

Финтекийн томоохон дэвшил нь 1971 онд анхны цахим хөрөнгийн 

бирж “NASDAQ”-г анхны цахим хөрөнгийн зах зээл хэлбэрээр 

байгуулсан. Энэ нь уламжлалт арга барилыг өөрчилж, IPO үйл 

явцыг ихээхэн шинэчилсэн бөгөөд бүх цаг үеийн хамгийн чухал 

Финтек хөгжүүлэлтийн нэг гэж тооцогддог. Үүний дараа 1973 онд 

SWIFT-г хэрэглээнд нэвтрүүлж, 1980-аад онд цахим худалдаа, 

цахим банкны системийг хөгжүүлж эхэлсэн. “Tradeplus” компани 

нь 1982 онд анх удаа цахим худалдааг, 1985 онд цахим банкны 

үйлчилгээг нэвтрүүлсэн бөгөөд өнөөгийн нөхцөлд энэхүү хоёр 

технологийн үйлчилгээгүйгээр санхүүгийн харилцааг төсөөлөхийн 

аргагүй болжээ. 1983 онд ухаалаг утас анх худалдаанд гарч, 1998 

онд бэлэн бус төлбөр тооцооны анхдагч PAYPAL хэрэглээнд 

нэвтэрсэн байна. 

Финтекийн  III үе шат (2008 оноос хойш): 

2008 оны эдийн засгийн хямралын дараах шинэчлэл нь 

банкнуудад илүү хатуу шалгуурыг тавьж эхэлсэн бөгөөд энэ нь 

бичил санхүүгийн салбарт шинэ зах зээлийг нээж өгсөн. Үүний 

улмаас томоохон санхүүгийн байгууллагуудад олон нийтийн үл 

итгэх байдал бий болсон бөгөөд технологи ашиглан санхүүгийн 

үйлчилгээний зардлыг бууруулах чиглэлээр краудфандинг, P2P, 

криптовалют зэрэг шинэ технологиуд гарч ирснээр санхүүгийн 

хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн. 

Хүн амын тоогоор тэргүүлж байгаа БНХАУ, Энэтхэг зэрэг улсуудын 

Финтекийн хэрэглээ 2014 оноос хойш огцом өссөн нь Энэтхэгийн 

мэдээллийн технологийн компаниудын санхүүгийн программ 

ФИНТЕК БА РЕГТЕК

ФИНТЕКИЙН ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛ БА ИНШУРТЕК, РЕГТЕКИЙН ӨНӨӨГИЙН 
НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
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Зураг . Дэлхийн иншуртекийн салбарын хөрөнгө оруулалтын нийт дүн, хэлцлийн тоо

Эх сурвалж: KPMG

хангамж, банкны төлбөрийн үйлчилгээ, Африк дахь m-Pe-

sa, БНХАУ дахь Alipay гэх мэт программ хөгжүүлэлт нэмэгдэж, 

хэрэглээнд нэвтэрсэнтэй холбоотой байна.

Финтекийн хөгжлийн гуравдугаар үе шат буюу 2008 оноос хойш 

санхүүгийн зах зээлд технологийн дэвшил хурдацтай нэвтэрч 

санхүүгийн байгууллагуудын уламжлалт үйлчилгээ төрөлжиж, 

хэрэглэгчдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хэрэглэх хандлагад 

нөлөөлөх, цаашлаад эдийн засгийн хөгжил, тэгш бус байдал, 

санхүүгийн хүртээмжийн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд тус 

болохуйц томоохон өөрчлөлтийг авчирсны үр дүнд улс орнуудын 

макро эдийн засагт эерэгээр нөлөөлж эхэлсэн.

ИНШУРТЕК, РЕГТЕКИЙН ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

Мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг олон улсын сүлжээ 

байгууллага болох KPMG-ээс хагас жил тутам гаргадаг “Pulse 

of Fintech” финтекийн салбарын тоймын 2022 оны хагас жилийн 

дугаар есдүгээр сард нийтлэгдсэн бөгөөд үүнд финтекийн 

салбарууд болох иншуртек болон регтекийн талаар холбогдох 

тоон үзүүлэлтүүдийг дараах байдлаар тусгажээ. 

“ИНШУРТЕКИЙН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 2022 ОНЫ 

ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД БУУРСАН ҮЗҮҮЛЭЛТТЭЙ БАЙНА”

Даатгалын технологи буюу иншуртекийн салбарт оруулсан хөрөнгө 

оруулалт мэдэгдэхүйц буурч, дэлхийн хэмжээнд 2022 оны эхний 

хагас жилд 3.8 тэрбум ам.доллар болсон бөгөөд хамгийн том 

иншуртекийн хэлцэл нь АНУ-д байрлах Zenefits компанийг TriNet 

компани 220.0 сая доллароор худалдан авсан явдал байв. Мөн 

АНУ-ын Healthcare.com, Newfront компанийн 211.0 болон 200.0 

сая доллар, Франц улсын Alan компанийн 196.0 сая долларын 

хэлцэл нь хамгийн томоохон хэлцлүүд болжээ.

Иншуртекийн хөрөнгө оруулалтын дийлэнх хувийг Америк тив, 

Европт хийгдсэн хөрөнгө оруулалт бүрдүүлж байгаа бөгөөд 

Энэтхэг улсын Turtlemint компанийн 121.0 сая долларын хөрөнгө 

оруулалт Ази, Номхон далайн бүс нутагтаа хамгийн өндөр дүнтэй 

нь байна.
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Зураг . Дэлхийн регтекийн салбарын хөрөнгө оруулалтын нийт дүн, хэлцлийн тоо

Эх сурвалж: KPMG

Дэлхийн геополитикийн тодорхойгүй байдал, инфляц болон 

зээлийн хүүгийн өсөлт, дэлхийн эдийн засгийн цаашдын 

нөхцөл байдал зэрэг эрсдэлээс сэргийлэн хөрөнгө оруулагчид 

ажиглалтын байдалд шилжсэнээр иншуртекийн салбарын 

хөрөнгө оруулалт буурахад нөлөөлсөн байна.  

РЕГТЕКТИЙН САЛБАРТ 2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД 5.6 

ТЭРБУМ ДОЛЛАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН БАЙНА

Дэлхий даяар финтекийн бусад салбаруудтай харьцуулахад 

регтекд оруулсан хөрөнгө оруулалт 2022 оны эхний хагас жилд 

өндөр хэвээр буюу 157 удаагийн хэлцлээр 5.6 тэрбум долларын 

хөрөнгө оруулалт татсан нь 2021 оны мөн үетэй харьцуулахад 

ойролцоо түшинд байна. 

2022 оны эхний хагас жилд АНУ-ын Bottomline Technologies 

компанийг Thomas Bravo компани 2.6 тэрбум ам.доллароор, 

ConsenSys компани Series D-г 450.0 сая ам.доллароор, FourQ 

компанийг үүлэн технологид суурилсан санхүүгийн үйлчилгээний 

компани болох Blackline 240.0 сая ам.доллароор тус тус худалдаж 

авсан бөгөөд регтекд оруулсан хөрөнгө оруулалтын дүнгээр АНУ 

тэргүүлж байна.
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СУДЛААЧИЙН ИНДЭР

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ЗУУЧЛАЛЫН САЛБАР, ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУЛАЛТ

Энэхүү судалгааны ажилд дурдагдсан санал, дүгнэлт нь 

зөвхөн хувь судлаачдын байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны албан ёсны байр суурийг 

илэрхийлэхгүй болно.

Гүйцэтгэсэн: 

Зах зээлийн судалгаа, хөгжлийн газар rsa@frc.mn

Хураангуй

Сонгон судалсан улс орнуудын ихэнх нь үл хөдлөх хөрөнгийн 

зуучлалыг мэргэжлийн үйлчилгээ гэж үздэг бөгөөд харилцааг 

зохицуулсан хууль, тогтоомжтой, тэдний үйл ажиллагааг бие 

даасан төрийн байгууллага хянаж, зохицуулдаг байна. Иймд 

энэхүү судалгааны үр дүнд үндэслэн манай улсын үл хөдлөх 

хөрөнгийн зуучлалын салбарын хөгжлийн тогтвортой байдлыг 

хангахад шаардлагатай асуудлаар арга хэмжээний санал 

дэвшүүлэхийг зорилоо. 

Түлхүүр үгс: үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалын салбар, эрх зүйн 

зохицуулалт, зохицуулалтын байгууллага

НЭГ. МОНГОЛ УЛС

Манай улсын хувьд үл хөдлөх эд хөрөнгийн зуучлалын салбар 

харьцангуй залууд тооцогддог ч сүүлийн жилүүдэд олон 

улсын туршлага, үйлчилгээг амжилттай нэвтрүүлж байгаатай 

хролбогдуулан хурдацтай хөгжиж байна.  Монгол Улсын иргэн 

өмчлөлдөө үл хөдлөх хөрөнгө, газартай байх боломжийг 1992 

оны Үндсэн хуулиар анх нээж, 1994 оны Иргэний хуулиар тодотгон 

баталгаажуулсан.

Монгол улсад анхны 1998 онд үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын 

бүртгэлийн ажилчин “Монгол зууч” нэртэйгээр байгуулж байсан 

бол улмаар Master Properties,  Mongolian Properties, Осмо, Тэнхлэг 

зууч, Мон зууч гэх мэт компаниуд бий болж үл хөдлөх хөрөнгө 

зуучлалын суурийг нь тавьсан гэж үздэг.

Санхүүгийн хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх олон улсын 

байгууллага /ФАТФ/-аас олон улсын мөнгө угаах, терроризмыг 

санхүүжүүлэх болон үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг 

санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 40 зөвлөмжийн Зөвлөмж 22, 23, 28-д 

санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчид буюу 

үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагааг 

зохицуулах, хяналт тавих зорилтын хүрээнд Улсын Их Хурлаас 

2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр Санхүүгийн зохицуулах 

хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны 

тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулснаар үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагааг  

зохицуулах, хяналт тавих үүргийг Санхүүгийн зохицуулах хороо 

хэрэгжүүлэхээр хуульчлагдсан. Ийнхүү Санхүүгийн зохицуулах 

хорооноос үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын салбарт үйл ажиллагаа 

эрхэлж байгаа хуулийн этгээдийг бүртгэлжүүлж, хяналт 

зохицуулалтад хамруулан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх хүрээнд үл 

хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах 

шаардлагыг тодорхойлох, тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, 

бүртгэх, тэдгээрийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой 

холбоотой нарийвчилсан харилцааг зохицуулах “Үл хөдлөх эд 

хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журам” болон 

холбогдох бусад эрх зүйн актуудыг боловсруулан баталж мөрдөн 

ажиллаж эхлсэн нь тус салбарын тогтвортой хөгжилд тусгалаа 

олж байна. 

Өнөөдрийн байдлаар буюу 2022 оны хоёрдугаар улирлын 

байдлаар нийт 284 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагад 

Санхүүгийн зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрөл олгож үйл 

ажиллагаанд нь зайны болон газар дээр хяналтыг тавьж 

ажиллаж байна. Тайлант улирлын байдлаар давхардсан тоогоор 

Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нийт 3688 хэлцлээр, 

765 мянган м.кв талбай, 617.1 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий үл 

хөдлөх хөрөнгийг зуучлан худалдан, шилжүүлж, 1,777 хэлцлээр 

172 мянган м.кв талбай, 48.2 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий үл 
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хөдлөх хөрөнгийг зуучлан хөлслүүлж, түрээслүүлжээ. Тусгай 

зөвшөөрөлтэй Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагуудын 

418 хувьцаа эзэмшигчдийн нийт хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 5.9 

тэрбум төгрөг байна. Тугай зөвшөөрөлтэй  Үл хөдлөх эд хөрөнгө 

зуучлалынбайгууллагуудын 301 брокер, 1.392 агент ажиллаж 

байна.

Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа 

эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн 

журмаар үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь тусгай 

зөвшөөрлийн хүрээнд үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой 

эрхийг худалдах, худалдан авах, шилжүүлэх үйл ажиллагааг 

зуучлах; үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийг 

түрээслүүлэх, түрээслэх, хөлслүүлэх, хөлслөх үйл ажиллагааг 

зуучлах ба тусгай зөвшөөрөлтэй үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын 

байгууллага нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ; 

үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдан авч, засварлан борлуулах 

үйлчилгээ; Санхүүгийн зохицуулах хорооноос үл хөдлөх эд 

хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаанд хамаарна гэж үзсэн бусад 

үйлчилгээг Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгүүлснээр 

эрхэлж болно гэж заажээ.

Гэсэн хэдийгээр үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын салбарт үйл 

ажиллагаа эрхлэгч байгууллагууд төрийн зохицуулалтад орсон ч  

үл хөдлөх хөрөнгөийн зуучлалын эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, 

түүний үйл ажиллагаатай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулах 

бие даасан хуульгүйгээс зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэхтэй 

холбоотой хэлцлүүд болон холбогдох бусад харилцаа Иргэний 

хууль, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тухай хууль, Үл хөдлөх 

эд хөрөнгийн албан татварын тухай хууль зэрэг бусад хуулиар 

зохицуулагдаж байна. 

ХОЁР. ДЭЛХИЙН ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ЗУУЧЛАЛЫН 

САЛБАР 

Дэлхийн нийт үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ 326 тэрбум доллароор 

үнэлэгдэг бол Дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2021 онд 94 

их наяд ам.доллараар хэмжигддэг. 

Тэгэхээр  Дэлхийн нийт үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээий 

хэмжээгээрээ дэлхийн нийт ДНБ хэмжээнээс 4 дахин их байгаа 

бөгөөд дэлхий даяар нийт олборлосон алтны хэмжээ үл хөдлөх 

хөрөнгийн үнэлгээний зөвхөн 4 хувьтай тэнцэж байна.

COVID-19 цар тахал дэгдсэн 2020 онд хөл хорионы улмаас 

үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээ 

танагдсан энэ үед Дэлхийн үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн 

хэмжээ 2021 онд 3.4 их наяд ам.долларт хүрч өмнөх оны мөн 

үеэс 26.0 хувиар өссөн ба 2022 онд 3.74 их наяд ам долларт хүрэх 

төлөвтэй байна. 

Эндээс COVID-19 тахал, эдийн засгийн үр дагаврыг үл харгалзан 

орон сууцны зах зээлд орон сууцны үнийн өсөлт өндөр байна. 

Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд буюу 2021 оны хоёрдугаар улирал 

хүртэлх хугацаан дахь үнийн өсөлтийг авч үзвэл дараах байдалтай 

байна.  

Европын 25 орны 23 улсад орон сууцны үнийн өсөлт үзүүлсэн 

байна. 

Зураг 1. Европод орон сууцны үнийн өсөлт

Ази, Номхон далайн орнуудад ч бас орон сууцны зах зээлийн 

орон сууцны өсөлт өндөр байна.

Зураг 2. Номхон далайн орнуудын сууцны зах зээлд орон сууцны 

өсөлт
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Өмнөд Африкийн орон сууцны зах зээл сүүлийн таван жилийн турш 

хямралд орсон хэвээр байна.

2021 оны хоёрдугаар улирал хүртэл дунд зэргийн хэмжээтэй орон 

сууцны үнийн индекс жилийн хугацаанд 1.3 хувиар буурч, 2020 оны 

дөрөвдүгээр улиралд 0.6 хувиар өсөж, жилийн 0.02 хувиар буурсан 

үзүүлэлттэй.

Зураг 3. Өмнөд Африкын улс орон сууцны зах зээлийн орон сууцны 

өсөлт

Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын хэмжээ 2021 онд 1,221.8 тэрбум 

ам.долларыг эзэлсэн бол 2022 онд 10.0 хувиар өсөх тооцоололттой 

байна.

Зураг 4. Дэлхийн үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ ба үл 

хөдлөх хөрөнгө зуучлалын хэмжээ (он, тэрбум ам.доллараар) 

2,687.4 
3,386.1 3,741.1 

5,388.9 

913.3 908.9 1,221.8 1,344.5 1,913.0 

 -

 2,000.0

 4,000.0

 6,000.0

2019 2020 2021 2022 2026

ҮХХ зах зээлийн үнэлгээ

ҮХХ зуучлалын хэмжээ

Эх сурвалж: Дэлхийн үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн тайлан 2022

Дэлхийн үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн орлогыг үйлчилгээний 

төрлөөр ангилан үзвэл 52.1 хувийг түрээсийн үйлчилгээ эзэлж байна. 

Энэ нь хөгжингүй орнуудад орон сууцны үнэ өсөж, түрээслэгчдийн 

тоо нэмэгдсэнтэй холбоотой юм. 

Зураг 5. Дэлхийн үл хөдлөх хөрөнгийн үйлчилгээ төрлөөр 

Эх сурвалж: Дэлхийн үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн тайлан 2022

Дэлхийн банкны мэдээлснээр 2031 он гэхэд Өмнөд Азийн хотуудын 

хүн ам 250 саяар өсөх төлөвтэй гэжээ. Энэхүү хурдацтай хотжилт 

нь үл хөдлөх хөрөнгийн агент, брокеруудын эрэлтийг нэмэгдүүлэх 

болно.

Судалгаанд түүвэрлэн авч судалсан улс орнуудын талаар тоймлон 

судлахад дараах нийтлэг шинжүүд байна: 

• Эрх зүйн тогтолцоо (хуулиар, эрх зүйн актаар зохицуулдаг);

• Байгууллагын статус (бие даасан төрийн байгууллага, эсхүл 

төрийн аль нэг байгууллагын бүтцэд болон түүний дэргэд 

хамаардаг байгууллага хяналт зохицуулалт гүйцэтгэдэг);

• Салбарын ажилчдад тавигдах ёс зүйн болон мэргэжлийн ур 

чадвар шаарддаг;

• зуучлалын үйлчилгээний шимтгэлийн хувь хэмжээг эсхүл 

тооцоололыг эрх зүйн актад тусгасан;

• үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээллийн нэгдсэн сантай.

Оросын Холбооны Улсын хувьд: ОХУ-ын үл хөдлөх хөрөнгийн 

зуучлагчдыг тусгай зөвшөөрөлтэй байхыг шаарддаг хууль тогтоомж, 

Реалторын лиценз олгох байгууллага байхгүй. Энэ тогтолцоог 

өөрчлөхөөр 2020 онд Үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлагчдын үйл 

ажиллагааг сайжруулахаар ОХУ-ын Засгийн газар Үл хөдлөх 

хөрөнгийн зуучлалын холбоотой хамтран брокеруудын мэргэшлийн 

журам гаргасан. Журмын дагуу үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалын 

брокерийн шалгалтад тэнцсэн нөхцөлд үйл ажиллагааг эрхэлнэ. 

ОХУ-ын Засгийн газраас үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалын тухай 

хуулийг 2022-2023 онд багтаан боловсруулж, батлуулахаар 

төлөвлөж байна.

ОХУ-ын Хөдөлмөрийн сайд 2019 онд Үл хөдлөх хөрөнгийн агент, 

брокерийн мэргэжлийн стандартыг баталсан. 2002 онд Оросын 

REALTORS® Guild (RGR) үл хөдлөх хөрөнгийн агент, брокерийн 
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мэргэжлийн стандартыг Улсын стандартын системд бүртгэсэн. 

Өнөөдөр тус улсад үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээллийн нэгдсэн систем 

байдаггүй. 

Тус улсад үл хөдлөх хөрөнгө улсын бүртгэлийн системд бүртгүүлсэн 

байх ба худалдан авах гэрээ нь бичгээр үйлдэгдэж нотариатаар 

гэрчлэгдсэн байна. Ихэнх тохиолдолд үл хөдлөх хөрөнгийн 

зуучлагчаас үйлчилгээ авсан тал шимтгэлд 3-4 хувь  төлдөг.

БНХАУ-ын хувьд: БНХАУ нь Үл хөдлөх хөрөнгийн тухай хууль 2016 

онд батлагдсан. Үл хөдлөх хөрөнгийн тухай хуулийг БНХАУ-ын 

Үндсэн хуульд нийцүүлэн боловсруулсан ба үл хөдлөх хөрөнгийн 

салбартай холбоотой бүх арга хэмжээг зохицуулах заалтыг тусгасан 

байдаг.

Тус хуульд үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа 

явуулах гэж буй этгээд нь зохих шатны боловсрол эзэмшсэн, 

мэргэжлийн шалгалтад тэнцэж, тусгай зөвшөөрөл авсан байх 

шаардлагатай гэж заасан. 

БНХАУ-д үл хөдлөх хөрөнгийн гүйлгээ, шилжүүлгийг зохицуулдаг 

тогтсон дүрэм журам, стандарт байдаггүй.

Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын шимтгэлийн хувийг талууд харилцан 

тохиролцдог. Уг хувь нь үл хөдлөх хөрөнгийн байршил, үйлчилгээний 

зориулалт зэргээс хамааран ихэвчлэн 5-10 хувийн хооронд 

хэлбэлздэг. 

Зуучлалын шимтгэлийг брокер болон агентууд нь гэрээний 

үндсэн дээр 60:40, 50:50, 70:30 гэж хуваан авдаг бөгөөд ингэхдээ 

туршлагатай, мэргэшсэн брокерууд нь агентаас илүү их хувийн 

шимтгэлийг авах тохиолдол элбэг байдаг.

Орон сууц, хот хөдөөгийн хөгжлийн яам / Ministry of Housing and Ur-

ban-Rural Development/-ыг 2008 онд БНХАУ-ын Төрийн зөвлөлийн 

дэргэдэх барилгын ажлыг хариуцдаг яам болгож байгуулсан. Тус 

яамны чиг үүрэг:

• Хятадын хөдөө тосгон, хот суурин газрын төлөвлөлт хийх;

• Бүтээн байгуулалтыг удирдан чиглүүлэх;

• Барилгын үндэсний стандартыг боловсруулах;

• Барилгын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх;

• Хятадын барилгын зах зээлийг зохицуулах;

• Орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгийн салбарыг удирдах /үл хөдлөх 

хөрөнгө зуучлалын салбар багтдаг/.

Япон улсын хувьд: Барилгын талбай, барилга байгууламжийн 

гүйлгээний бизнесийн тухай хуулиар үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, 

худалдан авах, солилцох, түрээслэх зорилгоор агентлаг эсвэл 

зуучлалын үйлчилгээ үзүүлдэг үл хөдлөх хөрөнгийн компаниудын 

харьцааг зохицуулдаг.  Мөн уг хуулийн дагуу Газар, дэд бүтэц, тээвэр, 

аялал жуулчлалын сайд эсвэл мужийн захирагч өөрийн хөрөнгө, 

мэргэжлийн ур чадвар хангалттай гэж хүлээн зөвшөөрөгдсөн 

брокеруудад худалдах, зуучлал, үл хөдлөх хөрөнгийн гүйлгээ хийх 

зөвшөөрөл олгодог.

Эдгээр зөвшөөрөл авсан үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлагчид Газар, 

Дэд бүтэц, Тээвэр, Аялал жуулчлалын яамны “Барилга, орон сууцны 

газар, барилгын дилер болон бусад компанийн талаарх мэдээлэл 

хайх систем”-ийг ашиглан интернет хайлт хийх боломжтой.  

Үйлчилгээ шимтгэлийг дараах байдлаар тооцдог. Үүнд:

Түрээслэх:

Зуучлагч = 1 сарын түрээс + хэрэглээний татвар 

Худалдан авах ба худалдах:

Зуучлагч = Үндсэн үнийн 3% + 60,000 иен + Хэрэглээний татвар

Сингапур улсын хувьд: ESTATE AGENTS ACT (CHAPTER 95A)- ыг 2010 

оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр баталсан. Тус актаар Сингапур улсад 

байрлах болон тус улсаас гадна байрлах үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй 

холбоотой зуучлалын үйл ажиллагааг зохицуулж байна.

Сингапур улсын үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт үйл ажиллагаа 

эрхлэгч зуучлагчдыг “Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлагчдын зөвлөл /

The Council for Estate Agencies (CEA)/ зохицуулдаг. Тус зөвлөл нь 

2010 онд байгууллагдсан ба Үндэсний хөгжлийн яамны харьяанд 

байдаг. Зөвлөл нь үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын салбар дахь хууль, 

тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах үндсэн чиг үүрэгтэй. Үүнд:

• Үл хөдлөх эд хөрөнгийн зуучлагчид тусгай зөвшөөрөл олгох, 

бүртгэх ажлыг зохион байгуулах;

• Үл хөдлөх эд хөрөнгийн зуучлагч ба борлуулагчийн үйл 

ажиллагаа, үл хөдлөх эд хөрөнгийн зуучлалын хэлцлийг хянах, 

зохицуулах;

• Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлагч болон борлуулагчийн 

мэргэжлийн боловсролыг үргэлжлүүлэх курс, хөтөлбөр, үйл 

ажиллагааг магадлан итгэмжлэх;

• Үл хөдлөх эд хөрөнгийн зуучлагч ба борлуулагчийн мэргэжлийн 

дүрэм, ёс зүйн дүрмийг батлах;

• Үл хөдлөх эд хөрөнгийн зуучлалын үйл ажиллагаа, түүнтэй 

холбоотой зөрчил, хангалтгүй үйлчилгээ, ёс зүйн зөрчлийг 

мөрдөн шалгах, сахилгын зөрчил шалгах үйл ажиллагаа 

явуулах;

• Хэрэглэгчдийг үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын хэлцлийн 

шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдлэгээр хангах.

Хонг Конг улсын хувьд: 1997 оны 8 дугаар сарын 08-ны өдөр 

баталсан Үл хөдлөх хөрөнгийн агентуудын тухай захирамж (Cap.511) 

(“Захирамж”) /The Estate Agents Ordinance (Cap.511) (“Ordi-
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nance”)/-ийн дагуу байгуулагдсан Үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалын 

зохицуулалтын байгууллага /Estate Agents Authority  (EAA)/ нь 

үл хөдлөх хөрөнгийн агент ба борлуулагчийн үйл ажиллагааг 

зохицуулах, хянах, тэдний шударга байдал, ур чадварыг дэмжих, 

статусыг хадгалах, сайжруулах зорилгоор зохих арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлдэг.

Солонгос улсын хувьд: БНСУ-д үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалын 

салбарт үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын байгууллага, үл хөдлөх 

хөрөнгийн менежментийн болон хөгжүүлэлтийн үйлчилгээ, 

хөрөнгийн үнэлгээний болон зөвлөх компаниуд үйл ажиллагаа 

явуулдаг.     

Үл хөдлөх хөрөнгийн харилцааг БНСУ-ын Тусгай зөвшөөрөлтэй үл 

хөдлөх хөрөнгийн зуучлагчийн хууль, Иргэний хууль, Худалдааны 

хууль, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тухай хууль (баримт 

бичгийн бүртгэх, хөтлөх), Үл хөдлөх эд хөрөнгийн хэлцлийн 

тайлангийн тухай акт (гадаадын иргэд оролцуулан үл хөдлөх хөрөнгө 

худалдан авсан тухай тайлан гаргах, батлах журам) –аар зохицуулдаг.  

БНСУ-ын Тусгай зөвшөөрөлтэй үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлагчийн 

хуулиар Газар, дэд бүтэц, тээврийн яамны дэргэд Үл хөдлөх 

хөрөнгийн зуучлагчийн бодлогын зөвлөлдөх хороо ажилладаг. Уг 

хороо нь тусгай зөвшөөрөл олгох, үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлагчийн 

мэргэшлийн шалгалт авах гэх мэт тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой 

асуудал, үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалын үйл ажиллагааг зохицуулах, 

зуучлалын хөлс, баталгаа гаргах, алдагдлыг нөхөх гэх мэт асуудлыг 

хэлэлцэн шийдвэрлэж, зохион байгуулна. 

Солонгос улсын Газар, дэд бүтэц, тээврийн яам нь улсынхаа үл 

хөдлөх хөрөнгийн салбарын  хөгжлийн бодлогыг тодорхойлдог. 

Тус яам нь нутаг дэвсгэрийн тэнцвэртэй хөгжил, байгаль орчинд 

ээлтэй менежмент, бага орлоготой хүмүүст зориулсан орон сууцны 

халамжаар дамжуулан бүх нийтийг орон сууцжуулах, аюулгүй, тав 

тухтай тээврийн үйлчилгээ, үр ашигтай логистикийн систем, агаарын 

тээврийг хөгжүүлэх зорилгын хүрээнд ажилладаг. 

БНСУ нь агаарын чанар, ус, хөрс, газар, хог хаягдал, химийн 

бодис, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй амьдралын хэв маяг зэрэг 

асуудлыг тусгасан байгаль орчны үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, 

дэлхийн зах зээлд гаргах бодлогын хүрээнд багц арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлсэн. Үр дүнд нь Өмнөд Солонгос өөрийн ногоон барилгын 

гэрчилгээжүүлэх систем болох Эрчим хүч, байгаль орчны дизайны 

ногоон стандартыг (G-SEED) боловсруулсан. Үл хөдлөх хөрөнгийн 

зуучлалын байгууллагууд барилга байгууламжийн байгальд ээлтэй 

байдлыг үнэлдэг нь худалдан авагчдын байраа сонгох үйл явцыг 

хөнгөвчилсөн.

Америкийн нэгдсэн улсын хувьд: АНУ-ын үл хөдлөх хөрөнгийн 

зуучлалын тухай хууль нь 50 мужид хэрэгждэг. Уг хуульд хөрөнгө, 

гэрээ, мортгэйж, шүүх үйл ажиллагаа, орлогын татвар, хуулийн 

хариуцлага, шимтгэлийн бүтэц болон брокерын зөвшилцлийг 

тусгасан. Мөн хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагыг тусгасан 

байдаг. 

Үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалын үүргийг гүйцэтгэх брокер, агент 

нарт мэргэшлийн шаардлага, мэргэжлийн шалгалт өгч, эрх авсан 

байх шаардлага тавьдаг. Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын байгууллагад 

ажилладаг зуучлалын мэргэжилтнүүдийг гишүүн гэж нэрлэдэг ба 

тэдгээрийн мэргэжлийн эрхийн түвшнийг муж бүрийн Үл хөдлөх 

хөрөнгийн зуучлалын хороо ялгаатайгаар тогтоодог. Өөрөөр хэлбэл 

зарим муж үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалын гишүүдийн мэргэжлийн 

эрхийг Миссисипи, Идахо, Луисиана, Невада мужууд бүгдээс нь 

шаарддаг бол Колорадо, Индиана, Миссури, Оклахома, Вашингтон 

мужууд гишүүдийн тавны дөрвийг лицензтэй байхыг шаарддаг 

АНУ-д Үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалын салбарыг зохицуулах 

байгууллага болох Үл хөдлөх хөрөнгийн хороо муж бүрд ажилладаг 

ба үл хөдлөх хөрөнгийн брокер болон зуучлагчийн байгууллагуудыг 

бүртгэх, зохицуулах, холбогдох дүрэм, журмыг боловсруулж 

батлуулах үүрэгтэй. Хорооны үндсэн үүрэг нь брокер болон 

зуучлагчдад зохицуулалтын шаардлага, мэргэжлийн боловсрол 

олгох, мэргэжлийн ёс зүйг хангуулах замаар олон нийтийн эрх 

ашгийг хамгаалахад оршдог. Хороо нь зарим мужуудад бие даасан 

байгууллага байдаг бол заримд нь Даатгалын зохицуулалтын 

хорооны харьяанд ажилладаг байна. 

ДҮГНЭЛТ 

Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагын судлаачид Монгол Улсын 

эдийн засаг гадаад зах зээлийн эрэлт, түүхий эдийн үнэ ханшийн 

савлагаа, байгаль цаг уурын өөрчлөлтөд ихээхэн эмзэг байсаар 

ирсэн гэдгийг сануулсаар ирсэн.

Монгол улсад 2000 оноос эхлэн барилгын салбар хурдацтай 

хөгжсөнтэй холбогдуулан үл хөдлөх эд хөрөнгийн нийлүүлэлтийн 

тоо нэмэгдэж, төрөөс орон сууцжуулах, гэр хорооллын газрын 

дахин төлөвлөлт хөтөлбөр хэрэгжиж, мөн нийслэлд орон нутгаас 

шилжин ирж суурьшигчдын тоо  буурахгүй байгаа нь орон сууцны 

эрэлт хэрэгцээ өсөж хувь хүн болоод албан байгууллагууд зуучлах 

албан ба албан бус хэрэгцээ нэмэгдсэнтэй холбогдуулан үл хөдлөх 

эд хөрөнгийн зуучлалын салбарт 2011 оноос эхлэн үйл ажиллагаа 

эрхлэгч байгууллагуудын тоо эрчимтэй өссөөр байна.

Үл хөдлөх зуучлалын байгууллагын санал болгож буй үйлчилгээ нь 

хэрэглэгчийн сонголтыг хязгаарлах, эрх ашгийн хөндөх, үйлчилгээний 

шимтгэл хураамж өндөр тогтоосон нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнийн 

хөөрөгдүүлэх, зах зээлийн шударга бус өрсөлдөөнийг бий болгох, 

мөнгө угаах зэрэг болзошгүй эрсдэлийг дагуулдаг гэж үздэг.

Иймд судлаачийн байр сууриас энэхүү судалгаанд үндэслэн үл 
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хөдлөх эд хөрөнгийн зуучлалын салбарт шударга өрсөлдөөнийг 

хадгалах, салбарын тогтвортой байдлыг хангах, хэрэглэгчийн эрх 

ашгийг хамгаалах, үйл ажиллагааг чанаржуулж, ажилтангуудыг 

чадваржуулах, хариуцлагын тогтоолцоог бий болгоход дараах 

холбогдох арга хэмжээг санал болгож байна. Үүнд:

• Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлагчдын нэгдсэн холбооны чадавхыг 

сайжруулах; 

• төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр дамжуулан хувийн хэвшлийн 

үйл ажиллагааг дэмжих, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх;

• үл хөдлөх эд хөрөнгийн мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх;

• зах зээлийн өрсөлдөөний шударга чөлөөт байдлыг гажуудуулах 

бусдын эрхийг хязгаарлахад чиглэсэн шударга бус үйл 

ажиллагааг явуулж байгаа эсэхэд хяналт тавих, хязгаарлах арга 

хэмжээг тогоох, олон нийтэд мэдээлэл;

• Үл хөдлөх эд хөрөнгийн зуучлалын салбарын бие даасан хуулийг 

боловсруулж батлуулах /хуульд зуучлалын байгууллагуудын 

нэр томьёо, үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлох, тавигдах 

нөхцөл шаардлага, гэрээ, хэлцэлд тусгах заалт, тайлагнах 

хугацаа, үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын үйлчилгээний шимтгэл, 

хураамжийн хязгаарыг тогтоох, хөнгөлөлтийн заалтуудыг 

тусгах/, 

• Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын салбарm үйл ажиллагаа эрхэлж 

буй байгууллагад стандарт бий болгох;

• мэргэжлийн ажиллах хүчний ур чадварыг дээшлүүлэх 

ба мэргэшүүлэх, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн зуучлагч гэдэг 

мэргэжлийг Монголын мэргэжлийн жагсаалтад бий болгох; 

• үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах салбарын этик ёс 

зүйн зарчмыг тогоох;

• засаглалын кодыг нэвтрүүлэх, 

• үл хөдлөх зуучлалын үйлчилгээний гэрээний төрлийг 

тодорхойлж, гэрээний загвар, маягтыг боловсруулж 

зохицуулалтын байгууллагаар холбогдох хууль тогтоомжид 

нийцсэн эсэх хянуулж баталгаажуулах;

• санхүүгийн бус бизнесийн байгууллагын хэрэглэгчдийг 

хамгаалах хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах,  ойлголтыг 

нэмэгдүүлэх; 

• үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчдэд чиглэсэн илүү таатай 

үйлчилгээнүүдийг санал болгох, төрлийг нэмэгдүүлэх;

• технологийн дэвшил инновацийг нэвтрүүлэхэд зохицуулагч 

байгууллага бодлогоор дэмжих.

ЭХ СУРВАЛЖ

2002-01-10 Иргэний хууль,

2018-06-21 Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тухай хууль 

2000-11-17 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хууль

2005-11-17 Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын 

тухай хууль

2020-03-11 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл 

ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, 

бүртгэлийн журам болон холбогдох бусад журам

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал үндэсний статистикийн 

мэдээ 2020, 2021

Санхүүгийн зохицуулах хороо, Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн 

үйлчилгээ үзүүлэгчдийн 2020, 2021 оны жилийн эцсийн тайлангийн 

нэгтгэлийн танилцуулга

Ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүд, Дэлхийн банкны ядуурал ба тэгг 

байдлын дэлхийн туршлага 2018, 2020

Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан “Орон сууц” 2020, 2021

“Тэнхлэг зууч”-ийн 2021 оны 4-р улирлын судалгаа

Guide to the World’s Housing Markets

GLOBAL RESIDENTIAL MARKETS REPORT 2021

World Bank Mongolia Quarterly Economic Update, October 2012

The Mongolian Real Estate Report 2015, M.A.D

https://unread.today/c/random-realty-statistics

Housing Prices Continue to Soar in Many Countries Around the World 

October 18, 2021

Guide to the World’s Housing Markets

GLOBAL RESIDENTIAL MARKETS REPORT 8 SEPTEMBER 2021

https://www.worldpropertyjournal.com

https://ikon.mn

https://lemonpress.mn/news/

https://unread.today/c/random-realty-statistics

ubstat.mn

World Bank Mongolia Quarterly Economic Update, October 2012

The Mongolian Real Estate Report 2015, M.A.D

http://www.remax.mn/

https://www.barilga.mn/

https://www.globalpropertyguide.com/

https://blogs.imf.org

https://www.statista.com

https://www.globenewswire.com

https://www.primecapital.com/residential-property-market

https://www.bloomberg.com/news/ 

https://www.economist.com/finance-and-economics/how-long-can-

the-global-housing-boom-last

https://www.us.jll.com
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САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ

СТАТИСТИКИЙН ТООЦООЛЛЫН СУУРЬ ОЙЛГОЛТУУД 
ХИЧЭЭЛ №8-ЫН ҮРГЭЛЖЛЭЛ

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ  

ГАЗРЫН ДАРГА В.ЭНХБААТАР

  “ИНДЕКСИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН ӨӨРЧЛӨХ”

Хөрөнгийн бирж, судлаачид, хөрөнгийн удирдлагын менежерүүд 

үүсгэсэн индексийн бүрэлдэхүүнийг өөрчилж болно, энэ тохиолдолд 

тусгай тохируулга хийнэ. Индексийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орохын 

өмнөх өдрийн байдлаар индексийн утгыг тооцоолно, үүний дараа 

индексдээ нэмэх хасах хөрөнгө, үнэт цаасаа оруулж өөрчилнө. 

Индексийн шинэ бүрэлдэхүүний хувьд зах зээлийн үнэлгээг 

тооцоолж, өмнөх багцын хувьд тооцоолсон индексийн утгад хувааж, 

шинэ индексийн ‘хуваагч’-ийг гаргана. Өмнөх хичээлд танилцуулсан 

жишээний хувьд индексийг өөрчлөхийн өмнөх цаг үеийн индексийн 

утгыг өмнө дараах байдлаар тооцоолсон. 

Үнэт цаас Хувьцаа Зах зээлийн 

үнэлгээ (₮)Нэгж үнэ (₮) Тоо (ш)

А 105 1,000 105,000

Б 52 1,000 52,000

В 124 500 62,000

Индексийн нийт үнэлгээ 219,000

Индексийн утга 219,000 / 2,125=103.06

Индексээс ‘Б’ үнэт цаасыг хасаж, ‘Г’ үнэт цаасыг нэмэхэд, багцын зах 

зээлийн нийт үнэлгээ ₮267,000 байна. 

Үнэт цаас Хувьцаа Зах зээлийн 

үнэлгээ (₮)Нэгж үнэ (₮) Тоо (ш)

А 105 1,000 105,000

Г 100 1,000 100,000

В 124 500 62,000

Индексийн нийт үнэлгээ 267,000

Шинэ бүрэлдэхүүн бүхий индексийнхээ үнэлгээг өөрчлөлт орохоос 

өмнөх индексийн утгад хувааж шинэ ‘хуваагч’-аа олно, үүнийгээ 

ашиглан дараагийн өдрүүдийн индексээ тооцоолно. 

267,000 / 103.06 = 2,590.72 

Дараагийн өдөр манай индексийн үнэт цаасны үнэ дараах байдлаар 

өөрчлөгдсөн гэж төсөөлье. 

Үнэт цаас Хувьцаа Зах зээлийн 

үнэлгээ (₮)Нэгж үнэ (₮) Тоо (ш)

А 100 1,000 100,000

Г 103 1,000 103,000

В 120 500 60,000

Индексийн нийт үнэлгээ 263,000

Индексээ тооцвол 263,000 / 2,590.72 = 101.51 байна, хэдийгээр 

индексэд нэмсэн Г үнэт цаасны үнэ өссөн боловч А, В үнэт цаасны 

үнэ буурсан тул нийт зах зээлийн үнэлгээнд эзлэх энэ хоёр үнэт 

цаасны жин илүү учраас индексийн утга 2 нэгжээр буурсан байна. 
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КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ

КОМПЛАЙНСЫН ҮР ДҮНТЭЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН 5 ҮЕ ШАТ

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ БА КОМПЛАЙНС

Комплайнсын зохицуулалтын хамрах хүрээ тогтмол өөрчлөгдөн 

шинэчлэгдэж, үүний улмаас байгууллагын комплайнс, эрсдэл, 

засаглал эсвэл дотоод аудитын асуудлыг хариуцсан албан 

тушаалтанд шинэ сорилтууд байнга тулгарч байна. Гэсэн хэдий 

ч байгууллагадаа комплайнсын хөтөлбөрийг үе шаттай төлөвлөн 

хэрэгжүүлснээр байгууллагын үйл ажиллагааны цар хүрээнээс 

үл хамааран аливаа төрлийн зохицуулалтын сорилттой тулгарах 

бэлтгэл хангагдаж байдаг. Комплайнсын бүтэц ойлгомжтой, 

тодорхой байх нь байнга өөрчлөгдөж буй сорилт, эрэлт хэрэгцээг 

хангах ажиллагаа илүү шуурхай болж, түүнд нийцүүлэн уян хатан 

байдлаар ажиллах, өөрчлөгдөн шинэчлэгдэх боломжийг олгож 

байна.

Комплайнс гэж юу вэ? Яагаад чухал асуудалд тооцогддог вэ?

Юуны өмнө комплайнс нь яагаад ийм чухал гэдгийг тайлбарлавал, 

хувьсан өөрчлөгдөж буй өнөөгийн ертөнцөд комплайнсын хяналт, 

зохицуулалт хэрэгжсэнээр үйлчлүүлэгчид, харилцагчид итгэлтэй 

байх, нөгөө талдаа байгууллагын үйл ажиллагаа ёс зүйтэй байхыг 

баталгаажуулж өгдөг. Хууль тогтоомжийг чанд дагаж мөрдөх, 

дотоод зохицуулалтын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулах нь 

үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг нэн тэргүүнд тавьж байгааг харуулах 

бөгөөд нөгөө талаас, үйлчлүүлэгчдэд өөрийгөө итгэл хүлээхүйц 

байгууллага  болохоо харуулснаар бизнесийн нэр хүндээ өсдөг  

бол хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөөгүй нөхцөлд торгууль, 

шийтгэл хүлээх, зарим тохиолдолд бизнесийн үйл ажиллагаагаа 

цаашид явуулах боломжгүй ч болох эрсдэлтэй. Комплайнсын 

хяналтыг тогтмол хэрэгжүүлж хэвшүүлэх нь байгууллагын 

засаглалыг сайжруулах, үйл ажиллагааг хэвийн явуулах үндсэн 

суурь болдог.

Комплайнсын хандлагаа бэхжүүлэх

Комплайнсын  хөтөлбөрийг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх хэд хэдэн 

энгийн арга байдаг. Үүнд: 

1. Дээрээс доош гэх соёлыг бүрдүүлэх буюу удирдлагын 

зүгээс “миний хийдэг шиг хий” гэх хандлагыг төлөвшүүлэх 

нь байгууллагын ажилтны хүчин чармайлт гаргаж ажиллах 

үндэс болдог. Харин “миний хэлснээр хий” гэж хандах нь 

эсрэгээрээ сулруулдаг.

2. Комплайнсыг хэрэгжүүлдэг багтай байж болох ч комплайнс 

нь зөвхөн тухайн багийн гүйцэтгэх үүрэг биш гэдгийг бүх 

түвшинд ойлгуулах хэрэгтэй. Комплайнсыг үр дүнтэй 

хэрэгжүүлэхэд хүн бүрийн үүрэг, оролцоо чухал ба 

дотоод аудитор, компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 

нарийн бичгийн дарга нар манлайлан оролцож, эрсдэл, 

маркетинг, борлуулалтын албаныхан гэх мэт байгууллагын 

бусад нэгжүүд бүгд өөрсдийн гүйцэтгэх  үүрэгтэй байх 

ёстой. Түүнчлэн, заавал дагаж мөрдөх шаардлагатай 

үйл ажиллагааны тодорхой үе шат бүхий төлөвлөгөөтэй 

байх хэрэгтэй. Комплайнсын хяналтыг төлөвлөгөөний 

дагуу үе шаттай хэрэгжүүлэх нь илүү үр дүнтэй, аливаа 

эрсдэлийг бууруулах бөгөөд орчин үед ихэнх байгууллагууд 

комплайнсын хяналтын зарим үе шатыг механик аргаар бус 

автоматжуулах нь үр дүнтэй байгааг хүлээн зөвшөөрч байна.

Комплайнсын үр дүнтэй хөтөлбөр гэж юу вэ? Комплайнсын үйл 

ажиллагаанд хэрхэн нэвтрүүлэх вэ?

I. Комплайнсын  хөтөлбөрөө хянаж, үнэлэх: Комплайнсын 

хяналтын ач холбогдлыг дутуу үнэлж болохгүй. Шилдэг 

туршлагыг нэвтрүүлэх, аливаа сорилтод үзүүлэх хариу 

арга барилаа тогтмол хянаж байх нь комплайнсын  

хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх эхний бөгөөд чухал 

алхам. Эрсдэлээ үнэлж, гүйцэтгэлээ хянаж, зөрчлийг олох 

буюу зохицуулагдаагүй орон зайг тогтоосноор анхаарлаа 

хандуулах шаардлагатай тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлсон 

төлөвлөгөөг бий болгох боломжтой болно. Комплайнсын 

зохицуулалтын орчин өөрчлөгдөж байдаг учир хөтөлбөрөө 

нэг удаа хянах нь хангалтгүй ба гүйцэтгэлдээ байнгын дүн 

шинжилгээ  хийх  хэрэгтэй. Энэ нь гүйцэтгэлийн бодит дүр 



www.frc.mn

2022 * 10 сар24

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ САНХҮҮ

зургийг гаргахад тустай. Байгууллага үйл  ажиллагаагаа 

зохицуулалтын орчинд орж буй нэмэлт, өөрчлөлтөд 

нийцүүлж, хяналт хийх арга барилаа цогцоор нь авч үзэх 

хэрэгтэй. Комплайнсын хөтөлбөрөө нэг удаа үнэлээд орхих 

бус тодорхой бодит дүр зурагтай болтлоо үнэлж, хянаж байх 

хэрэгтэй байдаг. Байгууллагын өдөр тутмын хэвийн үйл 

ажиллагаанаас эхлээд шинээр тулгарч буй асуудал бүрд 

үнэлгээ хийж, хяналтыг хэрэгжүүлж байх нь зохистой. 

II. Үзэл бодлоо үйлдэл болгон хувиргах: Хяналт, үнэлгээний үр 

дүнд бодит арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээгүй бол судалгаа, 

дүн шинжилгээ нь ямар ч утгагүй. Гүйцэтгэлийн бодит 

дүр зургийг гаргасны үр дүнд зөрчил, дутагдалтай хэсэг, 

зохицуулалтгүй орхигдсон орон зайг илрүүлж, түүнд тохирсон 

арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Төлөвлөгөөг эрх 

зүйн зохицуулалтад нийцүүлэн боловсруулж, түүнд хүрэх 

алхмуудыг тодорхойлох хэрэгтэй. Үүнийг хэрэгжүүлэхдээ 

дээр дурдсанчлан байгууллагын соёлд тулгуурлах, 

удирдлагын түвшнээс манлайлан оролцож, бүгд өөрсдийн 

гэсэн үүргээ гүйцэтгэх шаардлагатайг анхаарах нь зүйтэй. 

Мөн туслах үүрэг бүхий автоматжуулалтын шийдэл нь энэ 

цаг үед чухал эхлэл байхыг үгүйсгэхгүй.

III. Үүрэг, хариуцлагыг тодорхой болгох: Зохицуулалтад 

нийцүүлэн үйл ажиллагаа явуулах нь гагцхүү комплайнсын 

ажилтан, эсхүл багийн үүрэг биш гэдгийг дээр дурдсан. 

Тиймээс хүн бүрийн гүйцэтгэх үүрэг, хариуцлагыг тодорхой 

болгож, биелүүлэх боломжоор нь хангах шаардлагатай. Мөн 

хэрэгжүүлэх хугацааг тодорхойлсноор үр дүн гарах хугацаа 

нь ойлгомжтой болно. Комплайнсыг автоматжуулах нь 

олон давуу талтай бөгөөд жишээ нь ажлын явцыг хуанлийн 

сануулгад хийж өгснөөр өөрт хуваарилагдсан үүрэг, 

даалгавраа мэдээгүй, эсхүл мартсан гэх мэт шалтгаан дахиж 

сөхөгдөхгүй.

IV. Үйл явцыг оновчтой, хялбар болгох: Комплайнсын хяналтыг 

үр ашиггүй үгчилсэн гарын авлага болгохгүйн тулд арга барил, 

аргачлалаа боловсронгуй болгох нь ажилтнуудад түүнийг 

хэрэгжүүлж хэвших суурь нөхцөл болно. Автоматжуулалт нь 

комплайнсын ажлын ачааллыг бууруулж, зөрчлийг хугацаа 

алдалгүй илрүүлэх боломжийг олгодог бөгөөд ингэснээр 

стратегийн асуудалд илүү анхаарлаа төвлөрүүлж, тэргүүлэх 

чиглэлүүдэд үр дүн гаргах хугацаа олгодог байна.

V. Тогтмол хяналт: Дээр дурдсанчлан, комплайнсын хяналт 

зогсолтгүй үргэлжилдэг. Өнөөдөр хэрэгжиж буй арга барил 

нь зөв байх хэдий ч дараагийн удаа нарийвчилсан тохируулга 

хийгдэх, эсхүл бүрмөсөн шинэчлэх шаардлага ч үүсэж 

болзошгүй. Тогтмол хяналт, шалгалтыг хийх замаар арга 

барилаа зөв эсэхийг шалгаж, шаардлагатай өөрчлөлтийг 

хийж байснаар шинэ тутам тулгарах сорилт, бэрхшээлд 

бэлэн байх боломжтой. 

Комплайнсын хөтөлбөрийг илүү оновчтой болгох нь

Үргэлж өөрчлөгдөж буй комплайнсын зохицуулалтын нөхцөл, 

шаардлагад үйл ажиллагаагаа бүрэн нийцүүлэх нь амаргүй 

сорилт. Дээрх таван үе шатыг багтаасан комплайнсын хөтөлбөрт 

нийцүүлэн арга барилаа сайжруулах нь эрсдэл болон засаглалын 

асуудлыг илүү хэрэгжих боломжтой, комплайнсын ажилтныг 

зохицуулалтын өөрчлөлт, шинэчлэлтэд зохистой хариу үйлдэл 

үзүүлэх чадвартай болгоно. Иймд комплайнсын хөтөлбөрөө 

үр дүнтэй болгож хувьсан өөрчлөгдөж буй шинэчлэлтэй хөл 

нийлүүлэн алхахын тулд хөтөлбөрөө тогтмол сайжруулж, 

комплайнсын ажилтан болон дотоод аудиторыг чадваржуулах 

шаардлагатай. 
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ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭ

ДЭЛХИЙН ХУДАЛДААНЫ ӨСӨЛТ 2023 ОНД ЭРС СААРНА.

Дэлхийн худалдааны байгууллага /ДХБ/-аас 2022 оны 10 дугаар 

сарын 05-ны өдөр “Дэлхийн эдийн засагт тулгарч буй олон цочролын 

нөлөөгөөр дэлхийн худалдааны өсөлт 2022 оны хоёрдугаар хагаст 

эрчээ алдаж, 2023 онд үргэлжлэн саарах төлөв ажиглагдлаа” гэж 

мэдэгдлээ.

ДХБ-ын эдийн засагчдын мэдэгдэлд дурдсанаар, дэлхийн 

худалдааны эргэлт 2022 онд 3.5 хувиар өсөх төлөвтэй байгаа нь 

энэ 2022 оны дөрөвдүгээр сарын төсөөллөөс /3.0 хувь/ бага зэрэг 

өссөн үзүүлэлт болж байна. Гэсэн хэдий ч 2023 онд 1.0 хувиар өсөх 

төлөвтэй байгаа нь өмнөх төсөөлөлтэй /3.4 хувь/ харьцуулахад эрс 

буурсан үзүүлэлт боллоо.

Тус байгууллагын шинэ төсөөллөөр, дэлхийн дотоодын нийт 

бүтээгдэхүүн /ДНБ/ 2022 онд 2.8 хувиар, 2023 онд 2.3 хувиар 

өсөх тооцоотой байгаа бөгөөд сүүлийн үзүүлэлтийн хувьд өмнөх 

таамаглалаас 1.0 хувиар буурсан байна.

Дөрөвдүгээр сард Украины зөрчил дөнгөж эхэлж, үр дагавар 

нь тодорхойгүй байсантай холбоотойгоор өсөлтийн төсөөллийг 

загварчлалд тулгуурлан гаргасан тул ирэх оны хувьд хэт өөдрөг 

таамаглал гарсан гэдгийг ДХБ-ын эдийн засагчид онцолжээ. 

Түүнээс хойш эрчим хүчний үнэ огцом өсөж, инфляцын түвшин 

ихээхэн нэмэгдсэнээс гадна зөрчил намжих шинжгүй хэвээр байгаа 

юм.

Эдийн засагчдын тайлбарласнаар, томоохон эдийн засагтай 

орнуудын өсөлт янз бүрийн шалтгаанаар саарч байгаатай 

холбоотойгоор импортын эрэлт буурах төлөвтэй байна.

Орос-Украины зөрчлөөс үүдэлтэй эрчим хүчний үнийн өсөлт Европт 

өрхийн зарлага, үйлдвэрлэлийн зардлыг нэмэгдүүлж байгаагаас 

гадна АНУ-д мөнгөний бодлогыг чангатгаж байгаа нь хүүд 

мэдрэмжтэй салбаруудад сөргөөр нөлөөлөх хандлагатай байна.

Мөн түлш, хүнс, бордооны импортын төлбөр нэмэгдэж байгаа нь 

хөгжиж буй орнуудын хүнсний аюулгүй байдалд нөлөөлж, өрийн 

дарамтад хүргэж болзошгүй байна.

Бодлого боловсруулагчид инфляцыг тогтоон барих, ажлын байрыг 

хадгалахтай зэрэгцэн цэвэр эрчим хүч рүү шилжих тэргүүтэй 

бодлогын чухал зорилтуудыг хэрэгжүүлэх оновчтой тэнцвэрийг 

олохыг хичээж байгаа тул хүндхэн сонголтуудтай тулгарч байна гэж 

ДХБ-ын тэргүүн Нгози Оконжо-Ивеала ярьжээ. 

ОХУ-ТАЙ ЗЭЭЛИЙН ТУСГАЙ ЭРХ СОЛИЛЦОХЫГ 

ХОРИГЛОЖЭЭ.

ВАШИНГТОН. /RIA Novosti/. АНУ-ын Ерөнхийлөгч Жо Байден тус 

улсын Сангийн яамыг ОХУ, Беларусын эзэмшиж буй зээлийн тусгай 

эрх (SDR) солилцох үйл ажиллагаанд оролцохыг хориглох тухай 

хуульд гарын үсэг зуржээ. 

“2022 оны 10 дугаар сарын 04-ний даваа гарагт Ерөнхийлөгч “Орос, 

Беларусын SDR солилцохыг хориглох тухай” хуульд гарын үсэг зурж, 

Сангийн сайдыг Орос эсвэл Беларусын эзэмшиж буй зээлжих тусгай 

эрхийг солилцох зэрэг ажиллагаа багтсан гүйлгээнд оролцохыг 

хориглолоо” гэж Цагаан ордон мэдээлжээ.

АНУ-ын Конгрессын цахим хуудсанд мэдээлснээр, шинэ хууль нь 

SDR солилцооны үйл ажиллагаанд оролцохыг хориглохоос гадна, 

Орос, Беларусыг дэмжсэн ажиллагааг эсэргүүцэх арга хэмжээ 

авахыг шаардана. 
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“АНУ-ын Сангийн яам ОУВС-ийн гишүүн орнуудыг Орос, Беларусын 

эзэмшиж буй SDR солилцохтой холбоотой ажиллагааг хориглохыг 

идэвхтэй дэмжиж, эдгээр улсад хүн амын үндсэн хэрэгцээнд 

зориулагдсанаас бусад санхүүгийн тусламж үзүүлэхийг эсэргүүцэх 

зорилгоор олон улсын санхүүгийн байгууллага бүрд АНУ-ын 

төлөөлөгчдийг илгээх ёстой” гэж уг хуулийн заалтад дурджээ. 

SDR бол ОУВС-аас баталгаажсан олон улсын нөөц хөрөнгө юм. 

Энэхүү хэрэгсэл нь Валютын сангийн гишүүн орнуудын татвар дээр 

суурилдаг. Түүнд оролцогчид SDR солилцохоос гадна, валютад 

хөрвүүлэх боломжтой. 

АНУ-ЫН ӨР 31 ИХ НАЯД АМ.ДОЛЛАР ДАВЖЭЭ.

ВАШИНГТОН. /The New York Times/. АНУ-ын өр түүхэндээ анх удаа 

31 их наяд ам.долларыг давжээ. 

2022 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр нийтэлсэн Сангийн яамны тоо 

баримтаас үзэхэд 2022 оны 10 дугаар сарын 03-ны байдлаар АНУ-

ын төлөгдөөгүй өрийн хэмжээ 31.123 их наяд ам.доллар болсон 

байна. 

Энэ нь Америкийн улсын өрийн хамгийн дээд үзүүлэлт юм. 1993 

онд тус улсын өр 4.3 их наяд ам.доллар байсан бөгөөд үүний дараа 

тогтмол өсжээ. 

 “The New York Times” сонинд бичиж буйгаар, “Холбооны Нөөцийн 

Сан (ХНС, Төв банк) хурдацтай өсөж буй инфляцыг даван туулахыг 

оролдож байгаа нөхцөлд түүхэн бага хүүтэй зээлийн хүү өндөр хүүгээр 

солигдож байгаа тохиромжгүй үед дээд үзүүлэлт эвдэгдсэн байна”. 

Үүний улмаас “эдгээр өндөр хүү нь Америкийн өрийн үйлчилгээг 

урт хугацаандаа илүү үнэтэй болгож байна” гэж уг хэвлэлд нэмж 

дурджээ .

ЕХ ОРОСЫН ГАЗРЫН ТОСНЫ ҮНИЙН ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ 

ТАЛААР ЗӨВШИЛЦӨЛД ХҮРЧЭЭ.

МОСКВА. /RIA Novosti/. ОХУ-ын газрын тосны үнэд хязгаар 

тогтоохыг санал болгож байгаа тус улсын эсрэг шинэ багц хориг 

арга хэмжээний талаар Европын Холбооны /ЕХ/ гишүүн орнуудын 

төлөөлөгчид зөвшилцөлд хүрсэн гэж “Politico” сонинд Европын 

дипломатчидын мэдээллээс эш татан бичжээ. 

Уг хэвлэлд мэдээлж буйгаар, 2022 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр 

ЕХ-ны төлөөлөгчид найм дахь багц хориг арга хэмжээний талаар 

суурь тохиролцоонд хүрсэн бөгөөд 2022 онй 10 дугаар сарын 05-ны 

өдөр эцэлсэн хувилбарыг батална. 

ЕХ Оросын газрын тосны үнийн дээд хязгаарыг хоёр үе шаттайгаар 

баталж магадгүй гэж урьд нь “The Wall Street Journal” сонин албан 

тушаалтнуудаас эш татан мэдээлж байсан юм. Гэхдээ Европын улс 

төрчид “G7”-ийн бүх улсыг бэлэн болтол эцсийн баримт бичгийг 

батлахаа хойшлуулж магадгүй гэж хэвлэлүүд бичжээ.

“G7”-ийн орнуудын Сангийн сайд нар Оросын эрчим хүчний эх 

үүсвэрээс хараат байдлаа бууруулахаар төлөвлөж байгаагаа 2022 

оны 6 дугаар сарын 26-28-ны өдрүүдэд болсон дээд хэмжээний 

уулзалтын үеэр нотолж, тус улсаас газрын тос импортлоход 

баримтлах үнэ ханшийн дээд хязгаар тогтоох талаар урьдчилсан 

тохиролцоонд хүрсэн юм. Есдүгээр сард тэд хар алтны дээд хязгаарыг 

нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байгаагаа нотолсон байна. Газрын тосны 

үнийн хязгаарыг 2022 оны 12 дугаар срын 05-ны өдрөөс, газрын 

тосны бүтээгдэхүүний үнийн хязгаарыг 2023 оны 2 дугаар сарын 05-

ны өдрөөс мөрдөж эхлэхээр төлөвлөжээ.

Үүний хариуд Москва хязгаарлалтыг хэрэгжүүлэх улс орнуудад 

экспортоо зогсооно гэж анхааруулсан байна.

Ерөнхийлөгч Владимир Путин мэдэгдэхдээ, хэрэв ашиг сонирхолтой 

нь зөрчилдвөл Москва гадаадад юу ч нийлүүлэхгүй гэжээ.
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ГАЗРЫН ТОСНЫ ҮНЭ ӨСЧЭЭ.

ЛОНДОН. /Reuters/. Газрын тос экспортлогч орнуудын байгууллага 

болон түүний холбоотнууд /ОПЕК+/ олборлолтоо өдөрт нэг сая гаруй 

торхоор бууруулах талаар хэлэлцэх гэж байгаа тухай мэдээлэл 

гарсны дараа газрын тосны үнэ 2022 оны 10 дугаар сарын 04-ны 

өдөр ойролцоогоор 4 ам.доллароор өсжээ.

Тодруулбал, “Brent” маркийн нэг торх газрын тосны арванхоёр 

дугаар сард нийлүүлэх фьючерс хэлцлийн үнэ 3.72 ам.доллар буюу 

4.4 хувиар өсөж, 88.86 ам.долларт хүрсэн байна. Мөн “WTI” маркийн 

газрын тосны үнэ 4.14 ам.доллараар /5.2 хувь/ өссөнөөр 83.63 

ам.долларт хүрчээ.

Эрчим хүчний томоохон хэрэглэгч орон болох Хятад улсад 

“COVID-19” халдварын улмаас хөл хорио тогтоосон нь эрэлтэд 

нөлөөлж, Төв банкнууд бодлогын хүүгээ өсгөж, ам.долларын 

ханш чангарсан нь дэлхийн санхүүгийн зах зээлд нөлөөлсөнтэй 

холбоотойгоор газрын тосны үнэ зургаадугаар сараас хойш дөрвөн 

сар дараалан унасан юм.

“ОПЕК+” 2022 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр болох уулзалтаараа 

газрын тосны олборлолтоо өдөрт нэг сая гаруй торхоор бууруулах 

талаар хэлэлцэнэ гэж тус байгууллагын эх сурвалжууд “Reu-

ters” агентлагт мэдээлжээ. Үүнд гишүүдийн сайн дурын таналтыг 

оруулаагүй гэдгийг мөн нэгэн эх сурвалж уламжилсан байна .

Эх сурвалж: www.montsame.mn 



ОЛОН УЛСЫН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ИНДЕКС

2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр

S&P 500 /^GSPC/

FTSE 100 /^FTSE/

Nikkei 225 /^N225/

NASDAQ Composite (^IXIC)

3,830.60  -28.51 (-0.74%)

7,056.07  +42.59 (+0.61%)

27,431.84  -25.68 (-0.09%)

10,970.99   –228.12 (-2.04%)

Эх сурвалж: www.finance.yahoo.com

Засгийн газрын IV байр, Бага тойруу-3, Чингэлтэй дүүрэг, 
Улаанбаатар хот, Монгол Улс 15160

976-51-264444

press@frc.mn

www.frc.mn

Санхүүгийн зохицуулах хороо

@FRC_of_Mongolia

© САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО


