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НЭГ. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

• Засгийн газрын 2010 оны 195 дугаар 
тогтоол болон, УИХ-аас 2011 онд баталсан 
Хөгжлийн банкны тухай хуулийн дагуу 2011 
онд үйл ажиллагаа нь эхэлжээ

• ХБ нь Монгол Улсын Хөгжлийн Банкны 
тухай хуульд заасан эрх хэмжээний хүрээнд 
үйл ажиллагаа явуулдаг

• Банкны хувь нийлүүлэгч нь МУ-ын ЗГ юм



2016 ОНЫ 12 САРЫН 20-ны өдрийн 
байдлаар

• НИЙТ АКТИВ: 6.9 их наяд ТӨГРӨГ

– 85.20 хувь нь зээл

– 3.32 хувь нь бусад банкинд байршуулсан 
хөрөнгө

– 11.26 хувь нь ХБ-ны эзэмшиж буй үнэт цаас, 
үндсэн хөрөнгө

• Нийт пассив: 6.7 их наяд төгрөг

• Өөрийн хөрөнгө: 202 тэрбум төгрөг



Зээлийн чанар
(2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар)

• Хугацаа хэтэрсэн зээлийн нийт  зээлд эзлэх хувь  хэмжээ

- 69.6 хувьтай тэнцүү байна

• Чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь хэмжээ 

- 13.8 хувь байна (<10 хувь байх ёстой)

• Ойрын 3 жилийн хугацаанд 

– эх үүсвэрүүдийн эргэн төлөлтөд 3.7 их наяд төгрөг

– зээлдэгчдээс 2.2 их наяд төгрөгийн эргэн төлөлт хийгдэнэ

• Улсын төсвөөс болон төслийн орлогоос эргэн төлөгдөх зээлийн 

төлөгдөх хуваарийг 1-ээс 4 удаа хойшлуулсан



их наяд 



ХОЁР. ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

НИЙТ ЗЭЭЛИЙН БАГЦ 6.0 их наяд төгрөг
(2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар)

Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх зээл 3.2 их наяд төг

ХБ-с шууд санхүүжүүлсэн төсөл \ орлогоос 
эргэн төлөгдөх\ 1.7 их наяд төг

Арилжааны банкуудаар 
дамжуулан санхүүжүүлсэн 
төсөл 1.0 их наяд төг

54.3% 28.3% 17.3%
(16 төсөл) (1619 төсөл)(371 төсөл)



УЛСЫН ТӨСВӨӨС ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ 
НӨХЦӨЛТЭЙГЭЭР



Хөгжлийн Банкнаас шууд санхүүжүүлсэн 
төсөл

(2016 оны 11 сарын 30-ны өдрийн байдлаар)

• Хөгжлийн банкнаас 16 төсөлд 1.7 их наяд 
төгрөгийн шууд санхүүжилт хийсэн

• Нийт санхүүжилтийн 

– 52 хувь нь 8 төрийн өмчит аж ахуйн нэгжид

– 48 хувь нь 8 хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжид 
оногдож байна 



ХӨГЖЛИЙН БАНКНААС ДАРААХ 16 ТОМ ТӨСЛҮҮДЭД НИЙТ 1.7 ИХ 
НАЯД ТӨГРӨГИЙН САНХҮҮЖИЛТ ХИЙСЭН

(2016 оны 11 сарын 30-ны өдрийн байдлаар)



ХӨГЖЛИЙН БАНКНААС ДАРААХ 16 ТОМ ТӨСЛҮҮДЭД НИЙТ 1.7 ИХ 
НАЯД ТӨГРӨГИЙН САНХҮҮЖИЛТ ХИЙСЭН

(2016 оны 11 сарын 30-ны өдрийн байдлаар)



АРИЛЖААНЫ БАНКААР 
ДАМЖУУЛАН ОЛГОСОН ЗЭЭЛ



АРИЛЖААНЫ БАНКУУДААР 
ДАМЖУУЛАН ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН 66 ХУВЬ НЬ 3 

БАНКААР ДАМЖЖЭЭ

Голомт 
340 тэрбум

30%

ХХБ 
318 тэрбум

28%
УБХБ 

95 тэрбум
8%

Бусад 8 
Банк 

398 тэрбум
34%

Хөгжлийн банкны арилжааны банкуудад байршуулсан хадгаламжийн 80 
гаруй хувь нь мөн дээрх 3 банканд байршиж байсан (2016.08.11 байдлаар)



Нийт олгосон 6 их наяд 
зээлийг хэмжээгээр нь авч 

үзвэл

Нийт зээлийн

1.10% 1 тэрбум төгрөг хүртэлх төслүүдэд

14.11% 1-10 тэрбум төгрөг хүртэлх төслүүдэд

31.36% 10-50 тэрбум төгрөг хүртэлх төслүүдэд

11.15% 50-100 тэрбум төгрөг хүртэлх төслүүдэд

42.28% 100-с дээш тэрбум төгрөг хүртэлх төслүүдэд тус 
тус олгожээ



ГУРАВ. ЗӨРЧЛҮҮД

• Хууль, эрх зүйн зөрчил

• Төсөвт өртөг нь нэмэгдсэн зөрчил

• Хөгжлийн банкны дотоод үйл ажиллагаатай 
холбоотой зөрчил



Хууль, эрх зүйн зөрчил

• Монгол улсын Хөгжлийн банкны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1-т “Хөгжлийн банк нь 

УИХ-ын баталсан Монгол Улсын хөгжлийн томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэхэд 

зориулан зээл олгох бөгөөд санхүүжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн жагсаалтыг УИХ жил бүрийн 

хаврийн чуулганаар батлана.” гэж заасан заалт хэрэгжээгүй.

• Засгийн газар нь өөрийн дураар УИХ-аар батлуулалгүй дурын төсөл, хөтөлбөрийг УИХ-ын 

2011 оны 15 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалтад хамаарна гэж санхүүжүүлэхээр 

шийдвэрлэсэн.Засгийн газрын 160 орчим тогтоол гарсан ба зарим тохиолдолд гүйцэтгэгчийг 

тодорхой дурдан санхүүжилт олгохыг Хөгжлийн банкны ТУЗ-д даалгасан агуулгатай байсан

• Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 

хуулийг мөрдөөгүй

• Дээрх шийдвэрүүд нь УИХ-ын эрхэд халдсан, хөрөнгийг үрэлгэн, хуульд заасан зорилгод 

нийцээгүй үйл ажиллагаанд зарцуулах нөхцлийг бүрдүүлсэн байна



Төсөвт өртөг нь нэмэгдсэн зөрчил

• Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй авто 

зам, инженерийн дэд бүтцийн 32 төслийн 

төсөвт өртөг нь нэмэгджээ

• Тус төслүүдийн төсөвт өртөг нь тус бүр 3 

хувиас 4158хувь хүртэл нэмэгджээ

• Нийт 87 тэрбум төгрөгөөр төсөвт өртөг нь 

нэмэгджээ



УЛСЫН ТӨСВӨӨС ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛТЭЙ 
ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 

ГЭРЭЭНИЙ ҮНИЙН ДҮН НЭМЭГДСЭН АВТО 
ЗАМ, ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ТӨСЛҮҮД

Нийт 32 төсөл

112 тэрбум төгрөгөөр гэрээлсэн
87 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн

77.5%



Тухайлбал: Хэт өндөр үнээр хийгдсэн төслүүд











Хөгжлийн банкны дотоод үйл ажиллагаатай 
холбоотой зөрчлүүд

• Хуулиар олгогдоогүй байхад эрх хэмжээгээ хэтрүүлэн бүтцийг 

томсгосон \Орон тоог 168 болгосон\

• Эрх мэдлээ хэтрүүлсэн 

– цалингийн санг нэмсэн

– Оффисийн зориулалттай 14 давхар байрны 2 давхар буюу 3300 

м2 байрыг 28.5 тэрбум төгрөгөөр худалдан авсан

• Дотоод аудит нь ажиллаагүй



2012 

2011 онд 2015 оны жилийн эцэст



Гүйцэтгэх захирал асан Б.Мөнхбат нь улсын төсөвт 
суугдаагүй мөнгийг хууль зөрчин 933.6 сая төгрөгийг 

олгожээ



Гүйцэтгэх захирал асан Б.Мөнхбат-н 2016 оны 6 дугаар сарын 
17-нд хийсэн хууль бус гүйлгээний баримт



ДӨРӨВ. ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

• Төсөвт өртөг нь нэмэгдсэн төсөл, төсвийг бодит бус тооцсон аж ахуйн 

нэгжүүдийг хууль хяналтын байгууллагаар шалгуулах

• Аж ахуйн нэгжүүдийн эздийг зарлах

• Өмнөх удирдлагуудын гаргасан шийдвэртэй холбоотой учирсан хохиролыг 

тогтоох, хариуцлага тооцох

• Дотоод худалдан авах журмыг зөрчин банкны хөрөнгийг үр ашиггүй 

зарцуулсанд хариуцлага тооцох, барагдуулах \28.5 тэрбумаар байр авсан гэх 

мэт\

• Арилжааны банкаар дамжуулан олгосон зээлийг зориулалтын бусаар 

ашигласан эсэхэд Монголбанкнаас хяналт тавих



• Ханшийн эрсдлийг тооцдог байх

• Дотоод аудит, хяналтын тогтолцоог сайжруулах

• Банкны биеэ даасан хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

• Данс тооцоог цэгцлэх 

• Хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулах

ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ



ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ БОЛОВСРОНГУЙ 

БОЛГОХ ШААРДЛАГА

• Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийг Улсын Их

Хурлаас жил бүрийн хаврын чуулганаар батлахаар заасан нь

хэрэгжихэд хүндрэлтэй, оновтой бус

• Ашигтай ажиллах зарчим алдагдсан

• Хувь нийлүүлэгч болох Засгийн газрын оролцоо өндөр

• Хараат бус байдал алдагдсан

• Үйл ажиллагааны хүрээг оновчтой өргөжүүлэх шаардлага

• Хөгжлийн банкны үйл ажиллагаанд тавих бодлогын болон

мэргэжлийн, хараат бус хөндлөнгийн хяналтын зохицуулалт байхгүй



II. ОЛОН УЛСЫН АМЖИЛТТАЙ БОЛОН АМЖИЛТГҮЙ АЖИЛЛАСАН 

ХӨГЖЛИЙН БАНКУУДЫН ТУРШЛАГЫН ХАРЬЦУУЛАЛТ

Эх сурвалж: A macro-framework for successful development banks (Routledge Taylor & Francis Group)



ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН БАГЦ
Шинэ бизнесийн моделийн хүрээнд бий болохХөгжлийн банкны санхүүжилтийн багц
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Багцийн санхүүжилт

/Wholesale banking/

Шууд санхүүжилт

/Direct Lending/

Байгууллагын санхүүжилт

/Corporate Financing/

Төслийн санхүүжилт

/Project Financing/

Экспортын даатгалын компани

/Export Insurance/

Лизингийн санхүүжилтийн

комани /Leasing/

Арилжааны банкууд,

Хөгжлийн сангууд

Дэмжлэг үзүүлэх

Эрсдэл хуваалцах

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

Санхүүжилтийг төрөлжүүлэх

Экспортыг дэмжих

Шинэ бүтээгдэхүүн санал 

болгох

Төслийн үр ашигт 

тулгуурласан

Эрсдэл хуваах замаар 

эрсдлийг бууруулах

Санхүүгийн шинэ 

механизмыг 

нэвтрүүлэх

Төслийн хэрэгжилтэд 

тавих хяналт өндөр

Хөгжлийн банкнаас 

шаардагдах 

санхүүжилт 

харьцангуй бага

Санхүүжилтийн багц /Одоо байгаа/ Санхүүжилтийн багц /Шинэ модел/

Санхүүжилт /зээл/:

Дэмжлэг /санхүүгийн бүтээгдэхүүн/:
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Улсын төсвөөс эргэн 

төлөгдөх зээлийн багц

Төсвийн орлогоос эргэн 

төлөгдөх зээлийн багц

Дамжуулан санхүүжилт

/On-Lending/

Байгууллагын 

санхүүжилт

/Corporate Financing/

Санхүүжилт /зээл/:

Үр ашиг багатай

Эрсдэл өндөр

Шийдвэр гаргалт 

хараат

Төслийн 

хэрэгжилтэд 

тавих хяналт сул

Хөгжлийн банкны 

100% санхүүжилт

54%

46%

18%

28%

20%

80%

20%

15%

65%

Төслийн хөгжлийн сан

/Project Development Fund/



ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН ЗАГВАР

Төсөл

Зээл

ТӨСӨЛ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЗАГВАР

/ОДОО/

• Төслийн үр ашигт тулгуурлаагүй

• Эрсдэл өндөр

• Шийдвэр гаргалт хараат

• Төслийн хэрэгжилтэд тавих хяналт сул

• 100% Хөгжлийн банкны санхүүжилт

• Төсөв, арилжааны зээл зэрэг одоо байгаа

механизм

ТӨСӨЛ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЗАГВАР

/ЗОРИЛТОТ/

Төсөл

• Төслийн үр ашигт тулгуурласан

• Эрсдэл хуваах замаар эрсдлийг бууруулах

• Санхүүгийн шинэ механизмыг нэвтрүүлэх

• Төслийн хэрэгжилтэд тавих хяналт өндөр

• Хөгжлийн банкнаас шаардагдах санхүүжилт

харьцангуй бага

- Зээл

- Хөрөнгө оруулалт

- Даатгал, баталгаа

- Лизинг

- Зөвлөх үйлчилгээ

Төсөл

Төсөл

ААН

Улсын төсөв Аж ахуйн 

нэгж

Арилжааны 

банк

Хөгжлийн банк ОУС

Б

Төсөл хэрэгжүүлэгч ААН Хөрөнгө оруулагч



ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ БАЛАНСЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

АКТИВ

ХӨРӨНГӨ
ПАССИВ

ӨР ТӨЛБӨР

МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ (5.2%)

ҮНЭТ ЦААС (2.5%)

ЗЭЭЛ (85.4%)

БУСАД ХӨРӨНГӨ (8.1%)

БИЕТ БА БИЕТ БУС

ХӨРӨНГӨ (0.4%)

₮ 368.0 тэрбум

₮ 7,041.1 тэрбум

ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ 

БОНДЫН ЭХ ҮҮСВЭР 

(32.6%)
₮ 2,237.7 тэрбум

ЗЭЭЛИЙН ЭХ

ҮҮСВЭРҮҮД (23.2%)
₮ 1,594.7 тэрбум

БУСАД ӨР ТӨЛБӨР (5.0%) ₮ 343.5 тэрбум

ЧИНГИС БОНДЫН

ЭХ ҮҮСВЭР (39.1%)
₮ 2,686.7 тэрбум

₮ 6,862.6 тэрбум

ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ ₮ 178.5 тэрбум

Санхүүгийн нөхцөл байдал /2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн урьдчилсан байдлаар/

₮ 174.9 тэрбум

₮ 6,012.5 тэрбум

₮ 568.2 тэрбум

₮ 28.9 тэрбум

2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр

Харьцаа үзүүлэлт:

2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр

Харьцаа үзүүлэлт:

АКТИВ

ХӨРӨНГӨ
ПАССИВ

ӨР ТӨЛБӨР

МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ (5.3%)

ҮНЭТ ЦААС (23.4%)

ЗЭЭЛ (54.3%)

БУСАД ХӨРӨНГӨ (20.2%)

БИЕТ БА БИЕТ БУС

ХӨРӨНГӨ (0.6%)

₮ 264.1 тэрбум

₮ 4,972.4 тэрбум

ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ 

БОНДЫН ЭХ ҮҮСВЭР 

(57.8%)

₮ 2,229.7 тэрбум

ЗЭЭЛИЙН ЭХ

ҮҮСВЭРҮҮД (37.3%) ₮ 1,438.2 тэрбум

БУСАД ӨР ТӨЛБӨР (4.9%) ₮ 187.8 тэрбум

₮ 3,855.7 тэрбум

ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ

₮ 1,116.7 тэрбум

₮ 1,163.2 тэрбум

₮ 2,698.9 тэрбум

₮ 1,006.3 тэрбум

₮ 29.0 тэрбум

₮ (111.5 тэрбум) ЗБЭХС (-1.6%)

₮ (189.0 тэрбум) ЗБЭХС (-3.8%)

69.6%
ХУГАЦАА ХЭТЭРСЭН 

ЗЭЭЛ

7.3%
ТҮРГЭН БОРЛОГДОХ 

АКТИВ

8.0%
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН 

ХҮРЭЛЦЭЭ

13.0%
ХУГАЦАА ХЭТЭРСЭН 

ЗЭЭЛ

36.1%
ТҮРГЭН БОРЛОГДОХ 

АКТИВ

35.7%
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН 

ХҮРЭЛЦЭЭ



ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ХАРЬЦАА ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Санхүүгийн нөхцөл байдал / 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн урьдчилсан байдлаар/

Зохистой харьцаа үзүүлэлтүүд:

2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр

38.2x
Зээл, зээлтэй адилтгах актив 

хөрөнгийн харьцаа

13.7x

85.4%

26.0%

8.0%

Банкны нийт цэвэршүүлээгүй 

зээлийн харьцаа

Нэг салбарт олгох зээлийн хэмжээ

Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ

7.2%
1-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн 

хүрэлцээ

7.3%

13.8%

Түргэн борлогдох актив / Нийт 

татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө

Чанаргүй зээл / Нийт зээлийн багц

69.6%
Хугацаа хэтэрсэн зээл / Нийт 

зээлийн багц

3.7x
Зээл, зээлтэй адилтгах актив 

хөрөнгийн харьцаа

2.2x

54.3%

50.7%

35.7%

Банкны нийт цэвэршүүлээгүй 

зээлийн харьцаа

Нэг салбарт олгох зээлийн хэмжээ

Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ

35.2%
1-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн 

хүрэлцээ

36.1%

10.4%

Түргэн борлогдох актив / Нийт 

татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө

Чанаргүй зээл / Нийт зээлийн багц

13.0%
Хугацаа хэтэрсэн зээл / Нийт 

зээлийн багц

Шаардлага Үр дүн

<50.0x

<50.0x

<80.0%

<30.0%

>12.0%

>6.0%

>20.0%

<10.0%

<10.0%

МУХБ-ны тухай хуулиар 

тавьсан шаардлага 

хангагдана

Зээлийн багц 

шилжүүлсэнтэй холбоотой 

богино хугацаандаа нэг 

салбарт олгох хэмжээ 

ихэссэн. Цаашид нэг 

салбарын дүн буурч 

хангагдах боломжтой

Олон улсын эх үүсвэрийн 

гэрээ, Эрсдэлийн бодлого 

зөрчигдөхгүй

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн 
хэмжээ буурна, Зээлийн 
багц буурсантай 
холбоотойгоор богино 
хугацаанд чанаргүй 
зээлийн харьцаа өснө

Хөрвөх чадвар сайжирна

Зээлийн баталгаа, батлан 

даалт, үнэт цаасны харьцаа 

(<50х)

Зээлийн баталгаа, батлан даалт, 

үнэт цаасны харьцаа (<50х)



Анхаарал хандуулсанд баярлалаа


