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2018 is a year of major 
reforms and refinements in 
the banking and financial 
sector.

the bank of mongolia is 
implementing a medium-
term strategy to revise and 
improve its operations.

Ерөнхийлөгч 
Н.БаяртсайхаН

Тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч 
О.ЭрдЭмБилЭг

Дэд Ерөнхийлөгч 
Б.лхагвасүрЭН

ТуушТай боДлого 
баримТалсны үр ДүнД 
сорилТ ихТэй жилийг 
амжилТТай Даван 
Тууллаа.

монголбанк үйл 
ажиллагаагаа 
шинэчилж, өөрчлөхөөр 
ДунД хугацааны сТраТЕги 
боловсруулан ажиллаж 
байна.

2018 он бол банк-санхүүгийн 
салбарын хувьД Томоохон 
шинэчлэл, рЕформын жил 
болно.

Mr. Bayartsaikhan n. 
Governor

Mr. ErdEMBilEg О.
First Deputy Governor

Mr. lkhagvasurEn B.
Deputy Governor

as a result of the policy 
consistency, we have 
successfully passed a year 
of major challengeы.
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Summary oF 17 HiGHliGHtS oF tHe Bank oF monGolia, in 2017

ИНфЛяцИйГ 
тОГтвОржууЛАх 
НөхцөЛ Бүрдэж, 
эдИйН зАсГИйН 
уНАЛтААс өсөЛтөд 
шИЛжИх төрИйН 
МөНГөНИй 
БОдЛОГыГ 
хэрэГжүүЛж эхЛэв

вАЛютыН зАхыН 
дэд БүтцИйГ 
хөГжүүЛэх БАНК 
хООрОНдыН 
цАхИМ АрИЛжААГ 
НэвтрүүЛж, 
вАЛютыН зАхыН 
ИЛ тОд, НээЛттэй 
БАйдЛыГ 
НэМэГдүүЛЛээ

хөрш 
ОрНуудыН 
төв БАНКтАй 
хАМтыН 
АжИЛЛАГААГАА 
цОО шИНэ 
шАтАНд 
хүрГэв

эдИйН зАсГИйН 
хүНдрэЛИйГ 
дАвАН тууЛАх 
“өрГөтГөсөН 
сАНхүүжИЛтИйН 
хөтөЛБөр”-ИйГ 
зАсГИйН ГАзАртАй   
хАМтрАН 
хэрэГжүүЛж 
БАйНА

ГАдААд вАЛютыН 
уЛсыН НөөцИйГ 
3 тэрБуМ 
АМ.дОЛЛАрт 
хүрГэж, МОНГОЛ 
төГрөГИйН 
тОГтвОртОй 
БАйдЛыГ 
БАтАЛГААжууЛАв

хуГАцАА Нь туЛААд 
БАйсАН хөГжЛИйН 
БАНКНы БОЛОН 
зАсГИйН ГАзрыН 
БОНдыН тухАй өрИйН 
удИрдЛАГыН АрГА 
хэМжээ Авч, МОНГОЛ 
уЛсыН өрИйН 
дАрАМтыГ БуурууЛАв

эдИйН зАсГИйН 
хүНдрэЛээс 
БОГИНО хуГАцААНд 
ГАрАх БОдЛОГО, 
шИйдвэрИйН үр 
дүНд МОНГОЛБАНК 
сүүЛИйН тАвАН 
жИЛд АНх удАА 
АЛдАГдАЛГүй 
АжИЛЛАЛАА

МОНГОЛБАНК, хятАдыН 
АрдыН БАНК хООрОНд  
БАйГууЛсАН 15 
тэрБуМ юАНИйН свОп 
хэЛцЛИйН ГэрээГ  
шИНэчЛэН хуГАцААГ 
3 жИЛээр суНГАж, 
ГАдААд вАЛютыН 
НөөцИйГ НэМэГдүүЛэх 
БОЛОЛцООГ 
БүрдүүЛэв

МОНГОЛБАНКНы үйЛ 
АжИЛЛАГААНы дуНд 
хуГАцААНы хөтөЛБөр 
БОЛОвсрууЛАН 
хэрэГжүүЛж 
эхэЛсэН Нь ОЛОН 
уЛсыН жИшИГт 
НИйцсэН төв БАНКИйГ 
төЛөвшүүЛэх түүхэН 
АЛхАМ  БОЛЛОО

1
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олон улсын төв банкны жишигт хүрэх 
шинэчлэлт эхлүүлэв

монголбанкны 2017 оны онцлох 17 үйл явДлын Товчоон 
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ЕврОпыН 
төв БАНКНы 
АрГАчЛАЛыН 
дАГуу БАНКНы 
сИстЕМд АКтИвыН 
чАНАрыН Иж 
БүрэН үНэЛГээГ 
АНх удАА хИйв

МОНГОЛ уЛсыН 
зАсГИйН ГАзАртАй 
хАМтрАН ОЛОН 
уЛсыН зАх 
зээЛээс БАГА 
хүүтэй, урт 
хуГАцААтАй эх 
үүсвэрИйГ тАтАв

ОЛОН НИйтИйН 
сАНхүү, эдИйН 
зАсГИйН МэдЛэГИйГ 
дээшЛүүЛэх, 
НИйтИйГ хАМАрсАН 
шАт дАрААтАй 
АжЛуудыГ хИйж, 
хэрэГжүүЛж эхЛэв

МөНГө уГААх БОЛОН 
тЕррОрИзМыГ 
сАНхүүжүүЛэхтэй 
тэМцэх  
хөтөЛБөрИйГ 
БАтЛууЛж, МОНГОЛ 
уЛсыГ сААрАЛ 
жАГсААЛтАд  
ОрОхООс сэрГИйЛэх 
суурь АЛхМыГ хИйв

МОНГОЛБАНКНы 
судАЛГААНы 
АжЛууд БүхэЛдээ 
эдИйН зАсАГт 
туЛГАрсАН 
сОрИЛтуудыГ дАвАН 
тууЛАхАд чИГЛэв

“БАНКНы сАЛБАрыН 
хууЛь, эрх зүйН 
шИНэчЛэЛИйН 
хөтөЛБөр”-ИйГ 
БАтЛууЛж, 11 
БАГц хууЛИйН 
төсөЛ шИНэчЛэН 
БОЛОвсрууЛАхААр 
БОЛж, уИх-ААр 
хэЛэЛцүүЛж эхЛэв

ОЛОН уЛсыН 
зээЛжИх 
зэрэГЛэЛ тОГтООГч 
АГЕНтЛАГААс 
МОНГОЛ уЛсыН 
зээЛжИх 
зэрэГЛэЛИйГ 
НэМэГдүүЛэв

2017 ОНыГ 
МОНГОЛБАНКНы 
ОрОН НутГИйН 
хэЛтэс, сАЛБАрыГ 
БэхжүүЛэх жИЛ 
БОЛГОН зАрЛАсНААр 
21 АйМАГ, 4 БүсИйГ 
хАМАрсАН сурГАЛт 
ууЛзАЛтууд хИйв 

14 15
16 17

5 6 7 8
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THE CONDITIONS TO 
MEET THE OBJECTIVE OF 
STABILIZING INFLATION 
RATE HAVE BEEN 
FEASIBLE THROUGH THE 
IMPLEMENTATION OF 
THE MONETARY POLICY, 
WHICH LED TO A POSITIVE 
ECONOMIC GROWTH

INCREASED THE 
TRANSPARENCY 
OF THE FX MARKET 
BY LAUNCHING 
THE INTERBANK 
ELECTRONIC 
EXCHANGE PLATFORM 
FOR THE PURPOSE 
OF DEVELOPING THE 
FINANCIAL MARKET 
INFRASTRUCTURE

THE FOREIGN 
RELATIONS 
WITH 
NEIGHBOURING 
COUNTRIES 
CENTRAL BANKS 
HAVE BEEN 
TAKEN TO THE 
NEXT LEVEL

THE GOVERNMENT 
OF MONGOLIA 
AND THE  BANK OF 
MONGOLIA ARE JOINTLY 
IMPLEMENTING THE 
IMF’S EXTENDED 
FUND FACILITY 
(EFF) PROGRAM TO 
OVERCOME ECONOMIC 
DIFFICULTIES

MONGOLIA’S 
OFFICIAL RESERVES 
REACHED 3 BILLION 
U.S DOLLARS, 
SUSTAINING THE 
STABILITY OF 
THE NATIONAL 
CURRENCY TUGRIK.

SHORT-TERM 
MATURITIES (INCLUDING 
GOVERNMENT AND DBM 
BONDS) HAVE BEEN 
ADDRESSED WITHIN THE 
DEBT MANAGEMENT 
STRATEGY, AND THESE 
ACTIONS REDUCED THE 
DEBT BURDEN OF THE 
COUNTRY

AS A RESULT OF 
THE POLICIES AND 
DECISIONS TO 
OVERCOME ECONOMIC 
DIFFICULTIES IN A 
SHORT TIMEFRAME, 
THE BANK OF 
MONGOLIA HAS MADE 
A PROFIT FOR THE 
FIRST TIME IN 5 YEARS

RMB 15 BILLION WORTH 
BILATERAL CURRENCY 
SWAP ARRANGEMENT 
BETWEEN THE BOM AND 
THE PBOC HAS BEEN 
EXTENDED FOR FURTHER 
3 YEARS OF PERIOD, AND 
THIS POLICY MEASURE 
PROVIDED POSSIBILITIES 
TO ACCUMULATE 
OFFICIAL RESERVES

IMPLEMENTATION OF THE 
MEDIUM-TERM ACTION 
PROGRAM OF THE BANK 
OF MONGOLIA IS THE 
START OF A HISTORIC 
STEP TO INTRODUCE 
INTERNATIONAL BEST 
STANDARDS OF THE 
CENTRAL BANK

1
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STARTED REFORM TO REACH THE INTERNATIONAL 
CENTRAL BANKS STANDART

Summary oF 17 HiGHliGHtS oF tHe Bank oF monGolia, in 2017



the BANK OF MONGOLIA

7

ASSET QUALITY REVIEW 
(AQR) BASED ON THE 
EUROPEAN STANDARDS 
WAS CONDUCTED FIRST 
TIME IN MONGOLIA 
AND SUCCESSFULLY 
COMPLETED 

THE BANK OF MONGOLIA 
HAS BEEN A PART OF 
A PROCESS OF DEBT 
MANAGEMENT OF UP-
COMING MATURITIES BY 
ATTRACTING MEDIUM AND 
LONG-TERM, LOW COST 
FINANCING FROM THE 
INTERNATIONAL MARKETS

CARRIED OUT MULTI-
LEVEL OUTREACH 
PROGRAMS TO 
EDUCATE AND 
PROVIDE FINANCIAL 
AND ECONOMIC 
KNOWLEDGE TO THE 
PUBLIC

SUCESSFULLY 
WORKING TO PREVENT 
THE COUNTRY FROM 
BEING PLACED IN 
THE FATF GREY-LIST, 
BY EFFECTIVELY 
CO-WORKING WITH 
THE GOVERNMENT, 
AND APPROVED 
THE PROGRAM ON 
COMBATING MONEY 
LAUNDERING AND 
COUNTER TERRORIST 
FINANCING

RESEARCH WORKS 
CONDUCTED BY THE 
BANK OF MONGOLIA 
WERE AIMED TO 
OVERCOME THE 
CURRENT ECONOMIC 
DIFFICULTIES

CREDIT 
RATINGS OF 
MONGOLIA 
HAS BEEN 
IMPROVED

THE BANK OF 
MONGOLIA 
ANNOUNCED 2017 
AS A YEAR OF 
STRENGTHENING ITS 
REGIONAL BRANCHES 
AND ORGANIZED 
EVENTS AND TRAININGS 
IN 21 AIMAG AND 4 
REGIONS

14 15
16 17
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LEGAL REFORM 
PROGRAM ON BANKING 
AND FINANCIAL SECTOR 
HAS BEEN APPROVED, 
AND A SET OF 11 LAWS 
(AMENDMENTS) HAVE 
BEEN DRAFTED TO BE 
SUBMITTED TO THE 
PARLIAMENT
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иНфляцийг тОгтвОржуулах Нөхцөл БүрдЭж, ЭдийН 
засгийН уНалтаас өсөлтөд шилжих төрийН мөНгөНий 
БОдлОгыг хЭрЭгжүүлж ЭхлЭв
tHe conDitionS to meet tHe oBjective oF StaBilizinG inFlation rate Have 
Been FeaSiBle tHrouGH tHe implementation oF tHe monetary policy, wHicH 
leD to a poSitive economic GrowtH

1

уих-ын 2016/11/24-ний 
өдрийн 71-р тогтоолоор 
“эдийн засгийг сэргээх 
хөтөлбөр”-ийг батлав.

the economic recovery 
program was approved 
by parliament resolution 
no.71 dated november 
24th, 2016.

Засгийн газрын 
2016/12/28-ны өдрийн 
208-р тогтоолоор 
“эдийн засгийг сэргээх 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 
нарийвчилсан 
төлөвлөгөө”-г батлав.

“detailed action plan for 
the economic recovery 
program was approved 
by the government 
resolution no. 208 dated 
december 28th, 2016. 

монгол улсын Засгийн газартай хамтран ”эдийн засгийг сэргээх” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэв.
the bank of mongolia and the government of mongolia jointly implemented the economic recovery program. 
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2016 оны 3 дугаар улиралд / 3rd quarter of 2016

•	 эдийн засгийн өсөлт -1.4%,
•	 Дефляци -0.8%,
•	 Төлбөрийн тэнцэл 232.1 сая 

ам.долларын алдагдалтай,
•	 Зээлжих зэрэглэл буурсан,
•	 чингис бондын 500 сая, Евро 

бондын 580 сая ам.долларын 
болон хятадын ардын банкны 
15 тэрбум юанийн төлбөр 
хүлээгдэж байв.

2017 оны 4 дүгээр улиралд / 4th quarter of 2017

6.4%

•	 эдийн засгийн өсөлт 5.1%,
•	 инфляци 6.4%,
•	 Төлбөрийн тэнцэл 1.5 тэрбум 

ам.долларын ашигтай,
•	 богино хугацааны өрийн 

дарамтыг шийдсэн,
•	 Зээлжих зэрэглэлийн төлөв 

сайжирсан,
•	 цаашид тогтвортой өсөх суурь 

нөхцөлүүд бүрдлээ. 

- Эдийн засаг идэвхжиж эрэлт 
  нэмэгдсэн,
- Хэрэглээний сагс өөрчлөгдөж,  
  зарим татвар өссөн,
- 2016 оны дефляцийн суурь нөлөө,
- Улирлын шинж чанартай зарим 
  барааны үнэ нэмэгдэж, ханшийн 
  нөлөө.

Зорилтот 8% / target 8%

инфляци зорилтот түвшинд хадгалагдлаа.

инфляци 2017 оны 2-р хагаст өссөн 
шалтгаан:

inflation rate has been kept within the target range.

иНфляцийН өөрчлөлт / inFlation
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2017 оны 5 дугаар сарын 24 / may 24, 2017

•	санхүүжилт: 5.5 тэрбум ам.доллар 
•	хугацаа: 3 жил 
•	Эргэн төлөлт: 4½–10 жил
•	хүү: 1-2%

•	total funding uSD 5.5 billion 
•	term: 3 years 
•	Payback: 4½–10 years 
•	rate: 1-2%

мОНгОл улс Ба Оувс monGolia & imF
1991:  Stand-By agreement
1993: enhanced Structural adjustment Facility i
1997: enhanced Structural adjustment Facility ii
2001: poverty reduction Growth arrangement (ecF)
2009: Stand-By agreement
2017: extended Fund Facility

ЭдийН засгийН хүНдрЭлийг даваН туулах “өргөтгөсөН 
саНхүүжилтийН хөтөлБөр”-ийг засгийН газартай 
хамтраН хЭрЭгжүүлж БайНа
tHe Government oF monGolia anD tHe Bank oF monGolia are jointly 
implementinG tHe imF’S extenDeD FunD Facility (eFF) proGram to 
overcome economic DiFFicultieS

2
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өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэхэд монголбанк Засгийн газрыг 
дэмжин ажиллаж, банк санхүүгийн салбарын 
тогтвортой байдлыг хангах, олон улсын зах 
зээлээс мөнгөн хөрөнгө татахад хамтран 
ажиллав. үүний үр дүнд 2017 онд 700 гаруй 
сая ам.долларын санхүүжилтийг авсан нь 
эдийн засагт тулгараад байсан асуудлуудыг 
шийдвэрлэхэд дэмжлэг болсон юм. 

the Government of mongolia and the Bank of mongolia 
are jointly implementing the three-year economic 
recovery program under the extended Fund Facility 
for mongolia to attract funding from the international 
market and ensure stability of the banking and financial 
sector.
under the arrangement uSD 700 million worth of 
funding has been granted so far, which in turn aided 
to solve the economic problems.
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хуралдай БОНд  
(600 сая ам.доллар)

82% Буюу  
476 сая  
ам.дОллар

18% Буюу 
124 сая 
ам.дОллар

82% or uSD 
476 million

18% or uSD 
124 million

khuraldai Bond  
(uSD 600 million)

Евро бондын эзэмшигчдэд сольж өгсөн
exchanged for the euro bond holders

Шинэ бонд эзэмшигчдэд
new bondholders

issued at 8.75% for 7 years

2017 оны 3 дугаар сарын 3  / march 3, 2017

хугацаа Нь тулаад БайсаН хөгжлийН БаНкНы БОлОН 
засгийН газрыН БОНдыН тухай өрийН удирдлагыН арга 
хЭмжЭЭ авч, мОНгОл улсыН өрийН дарамтыг Бууруулав
SHort-term maturitieS (incluDinG Government anD DBm BonDS) Have 
Been aDDreSSeD witHin tHe DeBt manaGement StrateGy, anD tHeSe actionS 
reDuceD tHe DeBt BurDen oF tHe country

3

7 жилийн хугацаатай 8.75% хүүтэй
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“Finance asia” болон “the asset” сэтгүүлийн 2017 
оны шилдэг хөрөнгө оруулалтыг шалгаруулах 
ёслолын үеэр монгол улс хүнд нөхцөл байдлаас 
санхүүжилт амжилттай босгосон үзүүлэлтээр 
“азийн шилдэг хөрөнгө татагч”, 2017 оны 3 
дугаар сард гаргасан хуралдай бонд нь “Finance 
asia” сэтгүүлийн  “2017 оны монгол улсын 
шилдэг хэлцэл”, the asset сэтгүүлийн “2017 
оны Засгийн газрын шилдэг бонд” номинацын 
шагналуудыг хүртлээ.

mongolia has won “asia’s best investment attractor” 
award, the khuraldai bond won “mongolia’s best deal 
in 2017” award by Finance asia magazine and “Best 
Sovereign bond in 2017” award by the asset magazine 
during the asian financial publications 2017 awards 
granting ceremony.
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монголбанк хятадын ардын Банк хооронд 
хоёр орны худалдаа, хөрөнгө оруулалт, 
эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор 
байгуулагдсан своп хэлцлийн хугацааг 
сунгаж, төлбөрийг хойшлуулснаар дунд 
хугацаанд дарамт багатай шийдвэрлэх 
боломжийг бүрдүүллээ. цаашид хоёр тал 
харилцан зөвшилцөлд хүрсэн тохиолдолд 
хэлцлийг дахин шинэчлэх боломжтой.

мОНгОлБаНк, хятадыН ардыН БаНк хООрОНд  БайгуулсаН 
15 тЭрБум юаНийН свОп хЭлцлийН гЭрЭЭг  шиНЭчлЭН 
хугацааг 3 жилЭЭр суНгаж, гадаад валютыН Нөөцийг 
НЭмЭгдүүлЭх БОлОлцООг БүрдүүлЭв
rmB 15 Billion wortH Bilateral currency Swap arranGement 
Between tHe Bom anD tHe pBoc HaS Been extenDeD For FurtHer 3 
yearS oF perioD, anD tHiS policy meaSure proviDeD poSSiBilitieS to 
accumulate oFFicial reServeS

4

the deal aims to facilitate bilateral trade, 
investment and promote the economic 
development of both countries. the 
agreement is valid for three years and 
extendable by mutual consent.
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монголбанкны Дэд Ерөнхийлөгч б.лхагвасүрэн, 
хятадын ардын банкны Дэд Ерөнхийлөгч  
ий ганг нар

lkhagvasuren B - Deputy Governor, the Bank of mongolia, 
yi Gang - Deputy Governor, the people’s Bank of china.
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ЕврОпыН төв БаНкНы аргачлалыН дагуу БаНкНы 
систЕмд активыН чаНарыН иж БүрЭН үНЭлгЭЭг аНх 
удаа хийв
aSSet quality review (aqr) BaSeD on tHe european 
StanDarDS waS conDucteD FirSt time in monGolia anD 
SucceSSFully completeD

5

активын чанарын үнэлгээгээр банкуудын зээлийн багцын чанарыг 
үнэлэхээс гадна тэдгээрийн үйл ажиллагааны бодлого, журам, 
зээлийн эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо, барьцаа хөрөнгө, 
гуравдугаар түвшний хөрөнгө зэргийг үнэлэх зорилготой байсан.

активын чанарын үнэлгээний үр дүнд банкны системийн 
хэмжээнд өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний шаардлага 2017 оны 
жилийн эцсийн дНБ-д харьцуулахад 1.9 хувьтай тэнцэхүйц 
хэмжээтэй гарсан нь монголбанкнаас төсөөлж, урьдчилан 
таамаглаж байсан хэмжээтэй дүйцэж байгаа болно.

зОрилгО:

үр дүН:

as a result of the review, required capital of the banking system is needs to be 
increased by equivalent to 1.9 percent of 2017’s GDp, in order to meet capital 
adequacy ratio requirement. it is consistent with the Bank of mongolia’s estimates.

the purpose of the aqr was to assess the quality of the loan portfolio of banks 
as well as to evaluate their operational policies, regulations, credit risk management 
systems, collateral and third-level assets.

purpoSe:

output:



сонгон шалгаруулалТаар 
pricewaterHouSe cooperS 
компанийн чЕх улс Дахь 
салбар шалгарч үнэлгээг хийв.

Европын Төв банкны акТивын 
чанарын үнэлгээний 
аргачлалыг ашиглав.

Европын Төв банкны 
аргачлалыг ашиглахДаа 
монгол улсын хууль, 
монголбанкны журмууДыг 
мөрДлөг болгов.

tHe pricewaterHouSecooperS ceSka 
repuBlic S.r.o HaS Been SelecteD to 
conDuct tHe aSSet qulaity review. 

tHe aqr waS BaSeD on tHe 
metHoDoloGieS anD principleS 
aDopteD By tHe ecB manual.

wHile aDoptinG tHe ecB manual, 
lawS anD reGulationS oF monGolia 
aS well aS ruleS anD reGulationS 
approveD By tHe Bank oF monGolia 
were FolloweD DurinG tHe 
aSSeSSment.
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2017 оны 11 дүгээр сарын 2 / november 2, 2017

мОНгОл улсыН засгийН газартай хамтраН ОлОН 
улсыН зах зЭЭлЭЭс Бага хүүтЭй, урт хугацаатай 
Эх үүсвЭрийг татав
tHe Bank oF monGolia HaS Been a part oF a proceSS oF DeBt 
manaGement oF up-cominG maturitieS By attractinG meDium anD 
lonG-term, low coSt FinancinG From tHe international marketS

6

чингис болон Дим сам 
бондуудын эргэн төлөлт

шинэ бонд  
эзэмшигчид

Repayment of the Chinggis 
Bond as well as Dim Sum Bond

New bond holders

ГэрэГэ бонд
(800 сая ам.доллар)

397.8 сая 
ам.доллар
USD 397.8 million

402.2 сая 
ам.доллар
USD 402.2 million

5.5 жил 5.625%-ийн хүү

Issued at 5.625% for 
5.5 years

GereGe BonD 
(USD 800 million)
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монГол улсын өрийн бичГүүд

Chinggis  
Bond

4.125
5.125 5.75

1.52

7.54

10.875
8.75

5.625

eurobond Samurai 
Bond

Dim Sum 
Bond

mazaalai 
Bond

Khuraldai 
Bond

Gerege 
Bond

(2012) (2012) (2013) (2015) (2016) (2017) (2017)

“гэрэгэ” бондын хүү Засгийн газрын гаргаж байсан “Димсам” /7.5% хүү, 3 жил/, “мазаалай” 
/10.8% хүү, 5 жил/ зэрэг бондоос харьцангуй бага, урт хугацаатай гарснаараа онцлог байв. 

the gerege bond has longer term and lower interest rate compared to the dim sum bond (issued at 7.5% for 
3 years) and mazaalai bond (issued at 10.8% for 5 years).



2017 оны 3 дугаар сарын 3  / march 3, 2017
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мөНгө угаах БОлОН тЕррОризмыг саНхүүжүүлЭхтЭй 
тЭмцЭх хөтөлБөрийг Батлуулж, мОНгОл улсыг саарал 
жагсаалтад ОрОхООс сЭргийлЭх суурь алхмыг хийв
SucceSSFully workinG to prevent tHe country From BeinG 
placeD in tHe FatF Grey-liSt, By eFFectively co-workinG witH tHe 
Government, anD approveD tHe proGram on comBatinG money 
launDerinG anD counter terroriSt FinancinG

7

фатф олон улсын 
байгууллагын ази Номхон 
далайн Бүсийн байгууллагаас 
хийсэн харилцан үнэлгээний 
тайлангийн үр дүнгээр монгол 
улсыг 2018 оны 10 дугаар 
сараас өмнө хууль эрх зүйн 
орчноо тус байгууллагын 
стандарт зөвлөмжтэй 
нийцүүлэх үүргийн 
дагуу мөнгө угаах болон 
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх тухай хуулинд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн төсөл боловсруулан 
улсын их хуралд өргөн барив.

after the asia/pacific Group on money 
laundering (apG) completed the mutual 
evaluation of mongolia, mongolia has 
received a mission to comply with FatF’s 
(Financial action task Force) standards 
and recommendations by improving 
the legal environment by october 2018. 
therefore, a law on combating money 
laundering and financing of terrorism 
has been drafted and presented to the 
parliament.



on money launDerinG

•	 монголбанкны дэргэдэх санхүүгийн 
мэдээллийн алба мөнгө угаах болон 
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 
дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөр 
боловсруулав. 

•	 мөнгө угаах, терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний зөвлөл 
байгуулагдав. 

•	 2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны 
өдөр Засгийн газраас “монгол улсын 
мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцооны 
харилцан үнэлгээний үр дүнг сайжруулах 
ажлын төлөвлөгөө”-г батлав.

•	 мөнгө угаахтай тэмцэх зарим арга 
хэмжээний тухай зөвлөмжүүдийг 
төрийн бүх шатны байгууллага үйл 
ажиллагаандаа мөрдлөг болгов.

•	 the financial information unit established 
within the structure of the bank of mongolia, 
has developed medium-term national program 
to combat money laundering and financing of 
terrorism.

•	 the council for combating money laundering 
and terrorism financing has been formed.

•	 “action plan on improving the mutual evaluation 
results on combating money laundering and 
financing of terrorism system” has been 
approved by the government on december 
6th, 2017.

•	 all levels of the government bodies and agencies 
are working to adopt the recommendations 
that given on combating money laundering 
and terrorism financing.

Asia / Pacific Group 
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“БаНкНы салБарыН хууль, Эрх зүйН шиНЭчлЭлийН 
хөтөлБөр”-ийг Батлуулж, 11 Багц хуулийН төсөл 
шиНЭчлЭН БОлОвсруулахаар БОлж, уих-аар хЭлЭлцүүлж 
ЭхлЭв
leGal reForm proGram on BankinG anD Financial Sector HaS Been 
approveD, anD a Set oF 11 lawS (amenDmentS) Have Been DraFteD to Be 
SuBmitteD to tHe parliament

8

үндэсний төлбөрийн 
системийн тухай хуулийг 
батлуулав. 

/2017.05.18/

Төв банк (монголбанк)-ны 
тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн төслийг 
өргөн барив.  
/2017.11.17/

банкны тухай 
хуулинд нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах 
тухай хуулийн 

төслийг өргөн барив. 
/2017.11.03/

1. үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль
2. Төв банк (монголбанк)-ны тухай хууль
3. банкны тухай хууль
4. мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 

тухай хууль
5. валютын зохицуулалтын тухай хууль 
6. банкны дахин хөрөнгөжүүлэлтийн тухай хууль
7. банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай 

хууль
8. активын удирдлагын тухай хууль
9. банк, эрх бүхий этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр 

тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль 
10. векселийн тухай хууль
11. эрдэнэсийн сангийн тухай хууль

1. national payment system law
2. law of mongolia on central bank (bank of mongolia)
3. the banking law of mongolia
4. law on combating money laundering and terrorism 

financing
5. law of mongolia on currency settlements
6. law on bank recapitalization
7. the bank deposit insurance law
8. asset management law 
9. law on deposits, loans and banking transactions
10. law on bills
11. law on the state treasury

шиНЭЭр БОлОН НЭмЭлт өөрчлөлт 
Оруулах хуулийН төслүүд
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үндэсний төлбөрийн системийн 
бодлого, төлбөрийн системийн 
найдвартай, тасралтгүй, үр ашигтай 
байх зарчим, төлбөрийн системд 
оролцогчдод тавих нөхцөл, 
шаардлагыг тодорхойлон, хяналт 
тавих чиглэл, төв банк болон 
системийн оролцогчдын эрх 
хэмжээг зохицуулахаар тусгасан. 
мөн төлбөр тооцоог бэлэн болон 
бэлэн бус төлбөрийн хэрэгслээр 
хийх зохицуулалтыг өргөтгөн, бэлэн 
мөнгөний хэрэглээг багасгах, зардлыг 
хэмнэх, улмаар бэлэн бус төлбөр 
тооцоог дэмжих зорилгоор цахим 
мөнгө, төлбөрийн карт зэрэг төгрөгийг 
орлох төлбөр тооцооны хэрэгслээр 
гүйцэтгэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн.

the law defines the national payment 
system policy, the reliability, continuity 
and efficiency of the payment system, the 
conditions and requirements for participants 
in the payment system, regulatory direction 
of the central bank and system participants, 
and their rights as well as expands the 
coordination for cash and non-cash payment 
instruments, and defines the conditions for 
execution of payment card and financial 
technology instruments to support the non-
cash payments.

монголбанкны хараат бус, бие 
даасан байдлыг хангах, мөнгөний 
бодлогын шийдвэр гаргах үйл 
ажиллагаанд хамтын удирдлагын 
зарчим нэвтрүүлэх, монголбанкны 
засаглалын бүтэц, зохион 
байгуулалтыг олон улсын жишигт 
нийцүүлэн боловсронгуй болгох, 
мөнгөний бодлогын хэрэгжилтийг 
сайжруулж, макро зохистой бодлого 
болон хэрэглэгчийн эрх ашгийг 
хамгаалах зэрэг заалтуудыг нэмж 
оруулснаар үйл ажиллагааны цар 
хүрээг тэлж, тодорхой болгох нэмэлт 
өөрчлөлтүүдийг оруулав.

the core concept of the draft law is 
focused on to increase the central bank 
independence, introduce joint management 
principles, improve the structure and 
organization of the bank of mongolia in line 
with international standards, and improve 
the implementation of monetary policy, as 
well as broaden and specify the scope of 
activities through adding macroprudential 
policy and consumer protection sections.

банкны хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн 
удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагад 
тавигдах шалгуурыг тодорхой 
болгох, банк ба банкны холбогдох 
этгээдийн харилцааны хязгаарлалтыг 
сайжруулах, банкинд авах албадлагын 
арга хэмжээг зөрчил гарсан буюу 
банкны санхүүгийн байдал муудсан, 
зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт 
алдагдсан, төлбөрийн чадваргүй 
болсны дараа авах бус харин уг 
асуудал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх 
байдлаар авах боломжтой байхаар 
эрх зүйн орчинг сайжруулахад зорив.

the amendment to the banking law 
of mongolia aims to improve legal 
environment by clarifying the criteria for 
bank shareholders, board of directors and 
executive management, improving the 
restriction on the relationship of the bank and 
the related stakeholders. it has been adopted 
the practice of risk- based supervision by 
preventing before the case of enforcement 
actions, including the financial condition 
of the bank has deteriorated, imbalance of 
prudential ratio, and insolvency.

үНдЭсНий төлБөрийН систЕмийН 
тухай хууль

national PayMEnt systEM law

төв БаНкНы тухай хууль

law of Mongolia on CEntral Bank 
(Bank of Mongolia)

БаНкНы тухай хууль

БаНкНы тухай хууль
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валютыН захыН дЭд Бүтцийг хөгжүүлЭх БаНк хООрОНдыН 
цахим арилжааг НЭвтрүүлж, валютыН захыН ил тОд, 
НЭЭлттЭй Байдлыг НЭмЭгдүүллЭЭ
increaSeD tHe tranSparency oF tHe Fx market By launcHinG tHe 
interBank electronic excHanGe platForm For tHe purpoSe oF 
DevelopinG tHe Financial market inFraStructure

9

2017 оны 4 дүгээр сарын 10 / april 10, 2017

төгрөгийн гадаад валюттай харьцах 
ханшийн хэлбэлзэлд санхүүгийн захын 
дэд бүтэц, валютын захын мэдээллийн 
тэгш бус байдал сөрөг нөлөөлж байсныг 
шийдвэрлэх эхний алхамыг хийлээ. 
Энэхүү цахим арилжааны талбарт иргэд, 
аж ахуйн нэгжүүд нь банк бус санхүүгийн 
байгууллагууд болон харилцагч 
банкуудаараа дамжуулан оролцох бүрэн 
боломжтой болсноороо давуу талтай юм. 

By launching interbank electronic exchange 
platform, it was possible to resolve the issue 
of the detached infrastructure of the financial 
and foreign exchange market which influences 
the exchange rate fluctuation of the national 
currency tugrik against the foreign currency. an 
obvious advantage of the interbank electronic 
exchange platform is the fact that any individual 
organization or non-bank financial institutions 
could participate in the auction through their 
correspondent commercial bank. 
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7 хоногийн арилжааны дүн
банк хоорондын валют арилжааны 
цахим талбар (бхвацТ)-ын ханш

 монголбанкнаас зарласан ханш
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1. төлбөрийн тэнцэл 1.5 тэрбум ам.долларын ашигтай 
гарсан.

2. монголбанкны алт худалдан авалт түүхэндээ анх 
удаа 20 тоннд хүрсэн ба дэлхийн зах зээл дээрх 
алтны үнэ 10% өссөн.

3. “хуралдай”, “гэрэгэ” бондуудыг босгосноор гваН 
-д ирэх дарамт буурав.

4. Оувс-ийн хөтөлбөр хэрэгжсэнээр донор орнуудаас 
700 сая ам.долларын санхүүжилт хийгдэв.

5. хөрөнгө оруулагчдын итгэл сэргэж, хувийн секторт 
гадаадын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэв.

гадаад валютыН улсыН Нөөц 
НЭмЭгдЭхЭд дООрх хүчиН зүйл 
Нөлөөлөв.

1. mongolia’s balance of payments is in a surplus with 1.5 billion usd. 
2. for the first time in history the bom purchased 20 tons of gold, 

and gold price has increased by 10% at the international market.
3. gerege bond and khuraldai bond issued by the government played 

a major role in decreasing the pressure on the foreign exchange 
reserve.

4. approval of the extended fund facility has attracted extra 
financing.

5. investors’ confidence in the domestic market as well as private 
sector have been increased.

гадаад валютыН улсыН Нөөц 3 тЭрБум ам.дОлларт 
хүрч, мОНгОл төгрөгийН тОгтвОртОй Байдлыг 
Баталгаажуулав.
monGolia’S ForeiGn excHanGe reServeS reacHeD  
3 Billion u.S DollarS SuStainGinG tHe StaBility oF 
tHe national currency tuGrik. 

10
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гадаад валютыН улсыН Нийт алБаН  
Нөөц (сая. ам. дОллар)
international reServeS
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мөнгөний бодлого,  валютын ханш, дотоод, гадаад 
сектор, гэрээ, хэлцлийн хүрээнд монголбанкнаас 
шат дараатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсний 
үр дүнд мөнгө, санхүү, эдийн засгийн зарим 
голлох үзүүлэлтүүд сайжирсны зэрэгцээ  
2012-2016 онуудад хуримтлагдсан монголбанкны 
нийт алдагдлыг бууруулж ажиллалаа.

with a step-by-step measure taken by the bank of 
mongolia on the monetary policy, exchange rate, 
internal and external sectors, and agreements some of 
the key economic indicators have improved. in addition, 
without raising the overall loss accumulated in 2012-
2016, the bank of mongolia had no operating loss in 
2017. 

ЭдийН засгийН хүНдрЭлЭЭс БОгиНО хугацааНд гарах 
БОдлОгО, шийдвЭрийН үр дүНд мОНгОлБаНк сүүлийН 
таваН жилд аНх удаа алдагдалгүй ажиллалаа
aS a reSult oF tHe policieS anD DeciSionS to overcome economic 
DiFFicultieS in a SHort timeFrame, tHe Bank oF monGolia HaS maDe 
a proFit For tHe FirSt time in 5 yearS

11
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мОНгОлБаНкНы үйл ажиллагааНы үр дүН 2017 ОНы 
12 дугаар сарыН 31-Ний өдрийН Байдлаар 176.6 
тЭрБум төгрөгийН ашигтай гарлаа.

aS oF DecemBer 31St oF 2017, Bank oF monGolia 
GenerateD 176.6 Billion tuGrikS From itS operationS.
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уг хөтөлбөр нь: 
•	 хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулах
•	 Засаглал,бүтэц зохион байгуулалтыг 

шинэчлэх
•	 хүний нөөцийн чадавхыг 

дээшлүүлэх
•	 Дэвшилтэт технологи, арга 

ажиллагааг нэвтрүүлэх
•	 хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх гэс

      үндсэн таван чиглэлд төвлөрч байна.

дуНд хугацааНы 
хөтөлБөрийН таваН 

зОрилт

5 objectives of the medium-term action program:
•	 improving the legal environment 
•	 innitiating reform on governance and 

organiztional structure
•	 introducing advanced technologies and 

practices
•	 strengthening cooperation

мОНгОлБаНкНы үйл ажиллагааНы дуНд хугацааНы 
хөтөлБөр БОлОвсруулаН хЭрЭгжүүлж ЭхЭлсЭН Нь ОлОН 
улсыН жишигт НийцсЭН төв БаНкийг төлөвшүүлЭх түүхЭН 
алхам БОлОв
implementation oF tHe meDium-term action proGram oF tHe Bank oF 
monGolia iS tHe Start oF a HiStoric Step to introDuce international BeSt 
StanDarDS oF tHe central Bank

12
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хятадын ардын банкы төлөөл болон 
арилжааны банкуудын дугуй ширээний уулзалт

roundtable meeting of representatives of the 
people’s bank of china and commercial banks

монголбанк эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулахад тус дөхөм үзүүлэхийн тулд хоёр хөршийн 
төв банкуудтай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх тусгайлсан дугуй ширээний уулзалтуудыг 06, 07 
дугаар сард улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгуулав.  

in order to overcome economic difficulties, the bank of mongolia successfully organized exclusive roundtable 
meetings on expanding cooperation with the neighbouring countries central banks in june and july. 

хөрш ОрНуудыН төв БаНктай хамтыН ажиллагаагаа цОО 
шиНЭ шатаНд хүргЭв
tHe ForeiGn relationS witH neiGHBourinG countrieS central BankS 
Have Been taken to tHe next level

13
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imF-japan collaboration 
inclusive and sustainable Economic growth 

in the asia-Pacific region

оросын Төв банкы төлөөл болон бусад албаны 
хүмүүс оролцсон дугуй ширээний уулзалт.

roundtable meeting with the representatives of the 
russian central bank and other officials.
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мөнгөний бодлогын ил тод байдал, олон 
нийтийн санхүүгийн мэдлэг, боловсролд анхаарч 
ажиллаж байна.

in order to increase the public understanding and 
transparency of the monetary policy, the bank of 
mongolia has introduced number of channels of 
information and products.

ОлОН НийтийН саНхүү, ЭдийН засгийН мЭдлЭгийг 
дЭЭшлүүлЭх, Нийтийг хамарсаН шат дараатай ажлуудыг 
хийж, хЭрЭгжүүлж ЭхлЭв
carrieD out multi-level outreacH proGramS to eDucate anD proviDe 
Financial anD economic knowleDGe to tHe puBlic

14
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“мөнгөн тэмдэгтийн 
зохистой хэрэглээ” аян
campaign of Banknote 

proper use

монгол алт аян 
the mongolian Gold campaign

санхүүгийн боловсрол аян
the campaign of Financial literacy

Төрөөс мөнгөний бодлогын 
талаар 2018 онд баримтлах  

үндсэн чиглэлийн төслийг судлаач 
эдийн засагчдын дунд нээлттэй 
хэлэлцүүлж, саналыг нь тусгав. 

эрдэмтэн судлаачдын эдийн засгийн 
судалгаа шинжилгээний хамгийн 
сүүлийн үеийн бүтээлийг улирал 
тутамд нийтэлдэг “мөнгө-баялаг-

санхүү”сэтгүүлийг эрхлэн гаргадаг болов. 

олон нийтийн санхүүгийн 
боловсролыг дээшлүүлэх 

хөтөлбөрийн хүрээнд  сурагч, 
оюутан, иргэдэд зориулсан 

сурах бичиг, гарын авлагууд 
хэвлүүлэв. 

монголбанкны веб хуудсыг 
шинэчилэн сайжруулж, шинээр 

mongolbank аппликейшнийг 
ioS, android систем дээр гаргав.

www.sankhuugiinbolovsrol.
mn цахим хуудас ашиглалтад 

оруулав. мөн “Төсөвчин”-үнэгүй 
аппликейшн ioS, android систем 

дээр гарав 

Зээлийн мэдээллийн сангаас 
25681 иргэний чанаргүй зээлийн 

мэдээллийг хэвийн ангилалд 
шилжүүлэв.
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introduced the models, such as favar, 3prf, midas, 
that can use large-scale digital data to perform short-
term forecasting as well as create a projection of modern 
concept factors. moreover, the bank of mongolia has 
introduced the “capi” system with the support of the 
world bank in order to execute inflation survey on the 
individuals and business organizations. 

богино хугацааны төсөөлөл гүйцэтгэх том 
хэмжээний тоон өгөгдөл ашиглах, хүчин 
зүйлсийн орчин үеийн төсөөлөл гаргах загварууд 
(Favar, 3prF, miDaS)-ыг шинээр нэвтрүүлэн 
ашиглаж эхлээд байна. инфляцийн талаарх 
иргэдийн болон аж ахуй нэгжүүдийн хүлээлтийн 
түүвэр судалгааг Дэлхийн банкны “capi” системд 
суурилан хийдэг болов.

мОНгОлБаНкНы 
судалгааНы ажлууд 
БүхЭлдЭЭ ЭдийН засагт 
тулгарсаН сОрилтуудыг 
даваН туулахад чиглЭв

reSearcH workS conDucteD By 
tHe Bank oF monGolia were 
aimeD to overcome tHe current 
economic DiFFicultieS

15
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2017

МОНГОЛБАНК
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨВ БАНК

ТҮҮВЭР 
СУДАЛГАА

ЖИЖИГ ДУНД 
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХӨГЖИЛ, 
САНХҮҮЖИЛТИЙН БАЙДАЛ

Судалгаа, Статистикийн газар

Энэхүү тайланд зөвхөн түүвэр судалгаанд хамрагдсан жижиг, дунд  үйлдвэрлэлийн  
хөгжил, санхүүжилтийн байдлын талаарх түүвэр судалгааны үр дүнг нэгтгэн 
тайлагнасан тул Монголбанкны албан ёсны байр суурийг шлэрхийлээгүй болно. 

мОНгОлБаНкНы 
судалгааНы ажил

макро эдийн засгийн төсөөлөл, бодлогын 
шинжилгээний системийг цогц байдлаар 
хөгжүүлж, холбогдох загварчлалуудыг 
боловсронгуй болгосны дээр судалгаа, 
шинжилгээг эдийн засгийн өмнө 
тулгарсан сорилтуудыг шийдвэрлэх 
бодлогын хувилбаруудыг боловсруулахад 
чиглүүлэв.

эДийн Засгийн өмнө 
Тулгарсан сорилТууДыг 
Даван ТуулахаД чиглэв.

it iS aimeD to overcome 
cHallenGeS FaceD in tHe 

economy.

богино хугацааны 
төсөөллийн загвар

Загвар

систем

favar 

CaPi3Prf

world 
Bank

Midas

инфляцийн хүлээлтийн 
түүвэр судалгаа
inflation expectation 
survey

Short-term 
forecasting model

macroeconomic forecasting, and policy analysis 
system and other relevant models were developed. 
all the research works were done to develop a better 
policy option to solve the challenges faced in the 
economy.

model

Загвар
model

Загвар
model

System
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ОлОН улсыН зЭЭлжих 
зЭрЭглЭл тОгтООгч 
агЕНтлагаас мОНгОл 
улсыН зЭЭлжих 
зЭрЭглЭлийг НЭмЭгдүүлЭв
creDit ratinGS oF monGolia 
HaS Been improveD

16

fitch ratings has revised the outlook 
on Mongolia’s issuer default rating 
to Positive from stable and affirmed 
at B-. this revision reflects the 
following key rating drivers:

- the fiscal outlook has improved 
considerably, and government deficit 
declined,
- refinancing risks have receded,
- implementation of an imF-led 
financing and structural reform 
programme,
- the economy is recovering, and 
Foreign reserves increased etc.

фитч агентлаг монгол 
улсын зээлжих зэрэглэлийг 
“в-” хэвээр, төлөвийг 
“тогтвортой”-оос “Эерэг” 
болгон сайжруулан үнэллээ. 
үүнд дараах хүчин зүйлс 
нөлөөлсөн байна:
- Төсийн алдагдал буурсан, 
- Засгийн газрын өрийн хэмжээ 
багассан,
- Дахин санхүүжилтийн эрсдэл 
буурсан,
- оувс-ын хөтөлбөр хэрэгжсэнээр 
реформууд болон санхүүжилтүүд 
хийгдсэн,
- эдийн засаг сэргэж, гадаад 
валютын нөөц нэмэгдсэн гэх мэт. 

2017 оны 11 дүгээр сарын 17 / april 17, 2017



the BANK OF MONGOLIA

39

Огноо / date 2016.01.14 2016.07.21 2016.11.21 2017.11.17

гадаад валют-урт хугацаат

foreign currency-long-term
B stable B stable  B- stable B-  positive

гадаад валют-богино хугацаат

foreign currency-short-term
B B B B

үндэсний мөнгөн тэмдэгт-урт хугацаат

local currency-long-term
B stable B stable  B- stable B-  positive

үндэсний мөнгөн тэмдэгт-богино хугацаат

local currency-short-term
- B B B
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Зүүн бүс (2017 ix сар)
eastern region conference (Septemter 2017)

2017 ОНыг мОНгОлБаНкНы ОрОН НутгийН хЭлтЭс, салБарыг 
БЭхжүүлЭх жил БОлгОН зарласНаар 21 аймаг, 4 Бүсийг 
хамарсаН сургалт уулзалтууд хийв 
tHe Bank oF monGolia announceD 2017 aS a year oF 
StrenGtHeninG itS reGional BrancHeS anD orGanizeD 
eventS anD traininGS in 21 aimaG anD 4 reGionS

17
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western region conference (july 2017)

Gobi region conference (September 2017)

баруун бүс (2017 vii сар)

говийн бүс (2017 ix сар)

khangai region conference (august 2017)
хангайн бүс (2017 viii сар)

монголбанк 2017 оныг 
орон нутаг дахь хэлтэс, 

салбарыг бэхжүүлэх, 
боловсон хүчнийг 

чадавхжуулах зорилгоор 
бүсчилсэн болон 

хэсэгчилсэн сургалтуудыг 
орон нутагт зохион 

байгууллаа. энэ хүрээнд 
“монголбанкны удирдах 

ажилтны зөвлөгөөн”-
ийг бүс нутаг бүрт 

хийж, монголбанкны 
Ерөнхийлөгчөөр

ахлуулсан удирдлагууд 
оролцов. 

the bank of mongolia aimed 
to strengthen its regional 

branches and has organized 
regional and partial trainings. 

within the initiative “the 
bank of mongolia’s regional 

conferences” were held in each 
region led by the governor, the 
first deputy governor, and the 

deputy governor of the  
bank of mongolia.
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Mongolbank.mn

@mongolbank_mn

www.mongolbank.mn
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