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НИЙТЛЭЛДеФакто 

БОЛОВСРОЛ НЬ ЯМБА БИШ, ЭРХ

Ардчилсан Монголд анхны, хувийн дунд 
сургууль байгуулагдсанаас хойш хорин 
таван жил болж байна. Эдүгээ ЕБС-ийн 

нийт сурагчдын 7 хувь нь, дээд боловсролын 
нийт оюутны 46 хувь нь хувийн сургуульд 
суралцаж байна. Ерөнхий боловсролын 803 
сургуулиас 160 нь, 34 их сургуулиас 20 нь, 48 
дээд сургуулиас 44 нь тус тус хувь хүний хөрөнгө. 
Монголд боловсрол томоохон бизнес болсноор 

барахгүй, боловсролын салбарыг өнөөдөр 
хувийн хэвшлийн оролцоогүйгээр төсөөлөх ч 
аргагүй болжээ. 

Хувийн сургуулиудтай болсноор нийгэмд 
ямар үр дагавар үүсэв, цаашдаа боловсролд 
ямар бодлого баримтлах, ер нь боловсролын 
зорилгыг яаж ойлгоод буйгаа монголын нийгэм 
эргэн нэг харах, үр дүнгээ хэлэлцэн дүгнэх цаг 
болжээ.

Хувийн сургуулиуд олноор бий болсноор, 
хоорондынх нь өрсөлдөөн хурцдаж, улмаар орон 
даяар, ялангуяа хүн амын хагас нь төвлөрсөн 
нийслэлд сургууль сонгох боломж бусад бүх 
хэрэглээний барааны адил маш өргөн боллоо. 

Барааны чанар үнээсээ хамаарна. Сайн сургууль 
өндөр төлбөртэй. Хувийн, дунд сургуулийн нэг 
хүүхдийн нэг жилийн төлбөр 2019 оны байдлаар 
1- 58 сая төгрөгийн хооронд, дунджаар 8 сая 
төгрөг болжээ. Мөн сургуулийн өмнөх насны 
боловсролын буюу хувийн цэцэрлэгүүд олон 
болж байна. 

Нэг анги нь төрийн сургуулиас хоёроос гурав 
дахин цөөн хүүхэдтэй, багш нарын цалин 
хоёроос арав дахин өндөр, гадаад хэлийг төрөлх 
хэлтэй гадаад багш зааж, сургах нөхцөл нь 
өндөр хөгжилтэй оронтой өрсөлдөхүйц болсон 
учир хувийн сургуулийн сургалтын чанар сайн, 
төгсөгчдийн дийлэнх нь дэлхийн нэр хүндтэй их 

дээд сургуульд элсэн орж, суралцах боллоо. 

Гэвч хүүхдээ хувийн сургуульд сургах өндөр 
орлоготой айл өрхийн тоо цөөн учир манай 
улсад сайн чанарын боловсрол эрх ямба 
(privilege) болоод байна. Дийлэнх хүүхдүүд (93 
хувь) сурч буй нийтийн сургуульд чанартай 
сайн боловсрол олгоход хангалттай хөрөнгө 
оруулалт хийж чадахгүй байна. Монгол улс ДНБ-
ийхээ 4.2 хувийг буюу төсвийнхөө 12.4 хувийг 
(2015 оны байдлаар) боловсролд зарцуулж 
байгаа ч, хангалттай сургууль ч барьж чадахгүй, 
хүүхдүүд гурван ээлжээр, нэг ангид тавин хүүхэд 
хичээллэсээр байна. 

Улсын сургуульд хөрөнгө мөнгө хүрэхгүй 
байхад өндөр төлбөртэй хувийн сургуульд улсын 
сургуулийн адил хүүхэд бүрийн тоогоор хувьсах 
зардал нэмж олгож байгаа нь хачирхалтай. Бусад 
оронд хэрэв төсвөөс мөнгө хувийн сургуульд 
олгож байгаа бол төлбөрийн дээд түвшинг 

ХУВИЙН СУРГУУЛИЙН НИЙТИЙН НӨЛӨӨ

https://www.legalinfo.mn/law/details/539
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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Эдүгээ бид хүүхдийн сурлагын дүн, шалгалтын 
оноо өндөр байвал боловсролыг үр дүнтэй, 
оруулсан хөрөнгө оруулалт өгөөжтэй гэж үзсээр 
байна. Гэтэл сургуулийн хөтөлбөрийн дагуу 
сурвал амьдралаа дээшлүүлэх, ядуурлаас гарах 
боломж олгоно гэх хэв загвар ажиллахгүй байна. 
Хувийн сургууль байгуулагдаад нийгмийн 
ядуурлыг бууруулахгүй, харин ч нийгмийн тэгш 
бус байдлыг улам дэврээх боллоо.

Дэлхийн олон улсад боловсролын бодлого 
нь өөр байна. Боловсролын зорилго бол оддыг 
төрүүлэх биш, нийгмийн тэгш бус байдлыг 
багасгах явдал гэж жишээ нь Финланд улс 
үзэж байна. 1980-аад онд хийсэн боловсролын 
шинэтгэл нь сургуулийг хүүхдийн хувьд эрүүл, 
аюулгүй орчин болгохыг зорьжээ. Энэ улс 
бүх сурагчдад өдрийн хоол үнэгүй өгч, эрүүл 

мэндээ хамгаалах, сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах, 
ганцаарчилсан сургалт авах боломжоор 
хангадаг. Үр дүнд нь 2000 оноос хойших  PISA 
survey, буюу 15 настай сурагчдын унших, 
математик, байгалийн ухааны мэдлэг чадварыг 
харьцуулсан судалгаагаар Финланд улс дэлхийд 
тэргүүлж эсвэл удаалж ирлээ. Энэ судалгааг 
Өмнөд Солонгос, Сингапур хоёр бас тэргүүлж 
өрсөлддөг.

Финландын боловсрол яагаад ийм сайн 
байгааг Монголын багш нарын 7-р их хуралд 
зориулсан Багшийн хөгжил-Улсын хөгжил 
нийтлэлээс дэлгэрүүлж уншаарай. 

Боловсролын зорилго бол нийгмийн эрх тэгш 
байдлыг хангах явдал юм.

2019.05.09

БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГО

тогтоож, хүүхдүүдийг оршин суугаа харьяаллаар 
нь авахыг шаарддаг. Харин манай улсад төр 
засгийн удирдлагуудын хүүхэд, ач гуч нар бүгд 
хувийн сургуульд явдаг, мөн төр засгийн үе үеийн 
удирдлагын олон хүн өөрсдөө хувийн сургууль 
байгуулсан учир, улс даяар хүрэлцэхгүй байгаа 
боловсролын хомс төсвөөс хувийн сургуульд 
үргэлж олгож ирлээ. 

Үүнийгээ бүр хуульчлан баталсан ажээ. 
Боловсролын тухай хуулийн 41.1-д “Төрийн 
бус өмчийн боловсролын сургалтын 
байгууллагын санхүүжилтийн эх үүсвэр нь үүсгэн 
байгуулагчийн хөрөнгө, нэг сурагчид ногдох 
нормативт зардлын төсвөөс санхүүжүүлэх хэсэг, 
сургалтын төлбөр, хандив, хөнгөлөлттэй зээл, 
өөрийн үйл ажиллагааны орлогоос бүрдэнэ” 
гэжээ.  Уг нь хувийн сургуульд хувьсах зардлыг 
олгох хэмжээг жил бүр шинэчлэн тогтоох ёстой 
ч, алдаг оног хийж байгаа нь хэний лобби вэ? 
БСШУЯ-аас боловсролыг орон даяар ижил 
тэгш олгохын оронд, Кэмбрижийн хөтөлбөр, 
лаборатори сургууль гэх мэтээр заримыг нь 
тусгайлан ялгаж, багш нарын цалинг 30 хувиар 
өндөр, тусгай зардал нэмж олгох зэрэг бодлого 
явуулсаар байна.

Хувийн сургуулиуд эрс өндөр цалин амлаж, 

улсын сургуулиудын хамгийн шилдэг багш нарыг 
бүтэн, эсвэл хагас цагаар авдаг болжээ. Хувийн 
сургуулиуд эдүгээ сургуулийн өмнөх насны 
хүүхдүүдийг, төлбөрийн чадвартай гэр бүлээс 
гаралтайгаас гадна, хамгийн авьяаслагаар нь 
сонгон шалгаруулж элсүүлж байна. Төрийн 
сургуулиуд шиг заавал оршин суугаа харьяаллаар 
нь авах журам энд үйлчилдэггүй. 

Энэ бүхний үр дүнд монгол улсын нийгмийн 
давхаргуудын ялгаа улам томорч байна.

Боловсрол нь ашгийн төлөө бизнес болж, 
нийгэм гэрлийн хурдаар баян, ядуугийн хоёр 
туйлруу огцом хуваагдан, түргэн татагдаж байна. 
Боловсролын ялгаа нь насан туршийн ялгаа 
болдог. Хүүхдүүдийн хооронд баян ядуугаараа 
ялгаварлан гадуурхах хандлага ажиглагдах 
боллоо.

Мөн, оюутны тоогоороо төрөөс татаас авдаг 
байсан тул зарим хувийн дээд сургуулиуд чанарт 
биш тоонд анхаарч, төгсөгчид нь ажил олж 
чадахгүй, олсон ч ажилдаа гологдох хандлага 
гарсаар байна. Дээд боловсролын дипломтой 
ажилгүйчүүдийн тоо нэмэгдэж, дээд боловсрол 
заавал шаардахгүй ажил эрхлэгчид олширч 
байна. 

http://www.oecd.org/pisa/
http://www.oecd.org/pisa/
http://jargaldefacto.com/article/bagshiin-khugjil-ulsiin-khugjil
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Судалгаанд оролцсон улс төрийн намуудын авсан оноо

1. Ардчилсан Нам (АН)
1-100 
хүртэл

2. Монгол Ардын Хувьсгалт Нам (МАХН) 1-100 
хүртэл

3. Эх Орон Нам (ЭОН) 1-100 
хүртэл

4. Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам (ХҮН) 1-100 
хүртэл

5. Монгол Ардын Нам (МАН) 1-100 
хүртэл

6. Иргэний Зориг Ногоон Нам (ИЗНН) 1-100 
хүртэл

7. Монголын Ногоон Нам (МНН) -

8. Монголын Уламжлалын Нэгдсэн Нам (МУНН) -

9. Монгол Либерал Ардчилсан Нам (МЛАН) -

10. Монголын Либерал Нам (МЛН) -

11. Бүгд Найрамдах Нам (БНН) -

12. Монголын Эмэгтэйчүүдийн Үндэсний Нам (МЭҮН) -

13. Монголын Социал Демократ Нам (МСДН) -

14. Ард Түмний Нам (АТН) -

15. Монгол Үндэсний Ардчилсан Нам (МҮАН) -

16. Эрх Чөлөөг Хэрэгжүүлэгч Нам (ЭЧХН) -

17. Иргэний Хөдөлгөөний Нам (ИХН) -

18. Монголын Ардчилсан Хөдөлгөөний Нам (МАХН) -

19. Хамуг Монголын Хөдөлмөрийн Нам (ХМХН) -

21. Эх Орончдын Нэгдсэн Нам (ЭОНН) -

22. Монгол Консерватив Нам (МКН) -

23. Тусгаар тогтнол, эв нэгдлийн нам (ТТЭНН) -

24. Ард түмнээ хайрлая нам (АТХН) -

25. Монголын хүний төлөө нам (МХТН) -

26. Үнэн ба Зөв нам (ҮБЗН) -

27. Зон олны нам (ЗОН) -

28. Дэлхийн монголчууд нам (ДМН) -

СУДАЛГАА

Үнэлгээний хувьд 0-100 хүртэлх оноо байх ба 61-100 оноотой бол ардчилсан,  
30-60 оноотой бол хагас ардчилсан, 30-аас доош бол ардчилсан бус гэсэн ангилалд багтах юм. 

Судалгааны бүрэн эх: www.defacto.mn

АРДЧИЛЛЫН ИНДЕКС 2018
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Инноваци дэлхийн эдийн 
засгийг өөрчилж байна. 
Шинэ технологийг хүн 

бүр ашиглах боломжтой, хямд 
өртөгтэйн дээр хамгийн гол нь 
өндөр үр ашигтай. Иймд улс орнууд 
инновацийн төвүүдийг хөгжүүлэх, 
чадавхжуулахад ихээхэн анхаарч 
байна. Бидний амьдарч буй шинэ 
эринд технологийн чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулдаг гарааны 
компаниуд (start-ups) шуугиан 
тарьж, маш хурдацтай үйл 
ажиллагаагаа тэлж байна. Хамгийн 
ойрын жишээ дурдвал, одоогоос 
2 жилийн өмнө 50,000-1,000,000 
төгрөгийн барьцаагүй, финтект 
суурилсан бичил зээл олгож эхэлсэн 
“ЛэндМН” банк бус санхүүгийн 
байгууллага 2019 оны 3-р сарын 
байдлаар нийт 1,2 сая удаа, 240 
тэрбум төгрөгийн зээлийг иргэдэд 
олгоод байна. Зээлдэгчдийн тоо 
120.5 мянгад хүрсэн нь манай банк 
бус санхүүгийн салбарын нийт 
зээлдэгчдийн 40 орчим хувийг 
дангаараа эзлэх болсон. Финтек, 
түүний зохицуулалтын талаар 
судлах, зохицуулалтын болон 
практик алхмыг цаг алдалгүй 
тодорхойлж, хэрэгжүүлэх нь 
санхүүгийн салбарын хөгжлийн 
тулгамдсан асуудлын нэг болоод 
байна.

Финтекийн хөгжлийг Леман 
Бродерс (Lehman Brothers) 

банкны дампуурлаас өмнөх ба 
дараах гэж авч үздэг. 2008 онд 
томоохон банкуудын тогтвортой 
байдал ганхаж эхэлснээс хойш 
ихэнх зохицуулагч байгууллагууд 
тухайлбал, АНУ-ын санхүүгийн 
зах зээлийн зохицуулагч 
байгууллагууд банк, санхүүгийн 
байгууллагуудад тайлагнал, 
хөрөнгө оруулалтад тавигдах 
хязгаарлалт, заавал стресс 
тест хийх зэрэг зохицуулалтын 
арга хэмжээг авах болсон. 
Үүнтэй зэрэгцэн хэрэглэгчид 
технологийн компаниудад итгэж 
мөнгөө өгч эхэлсэн. Технологийн 
компани болон хэрэглэгчийн 
хоорондын зээл, төлбөр тооцооны 
харилцааны талаар тодорхой 
зохицуулалтгүйгээр  2000 орчим 
платформ бий болж, энэ төрлийн 
бизнес нэгэнт хүчээ авсан. 
Гэвч Леман Бродерс-ын дараа 
зохицуулагч байгууллагууд өөрийн 
зүгээс тодорхой зохицуулалт, 
хязгаарлалт хийж хэрэгжүүлж байх 
хоорондоо дөнгөж үр нь соёолж 
байсан санхүүгийн технологийн 
салбарыг төдийлөн анзааралгүй 
орхисон байлаа.  Технологийн 
жижиг компаниуд зөвхөн 
санхүүгийн салбарт чиглэсэн 
үйлчилгээг хөгжүүлж, тухайн 
салбарт хүрээгээ тэлж байхад 
хямралын дараах санхүүгийн 
томоохон компаниуд энэхүү цоо 

шинэ, уламжлалт бус хэлбэрт 
нийцэхэд хүндрэлтэй тулгарсан. 
Нөгөө талаар 2015 оноос дэлхийн 
улс орнууд санхүүгийн технологийн 
таатай зохицуулалтаар энэ 
төрлийн компаниудыг урин дуудах 
өрсөлдөөн өрнөж эхэлсэн байна. 

Санхүүгийн зохицуулагч 
байгууллагууд энэхүү финтекийн 
давалгаатай зэрэгцэн эдийн 
засгийн үр ашигтай байдлыг 
хадгалах, санхүүгийн 
хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 
хамгаалах хүндхэн даалгаврын 
өмнө ирээд байна. Дэлхийн 
зарим улс орнууд финтекийн 
зохицуулалтын дараагийн шатанд 
шилжиж, зарчмын өөрчлөлт 
хийгээд эхэлснийг  зохицуулалтын 
шинэ давалгаа эхэллээ гэж 
мэргэжилтнүүд нэрлэж байна. 

Финтекийн хөгжлийн явцад улс 
орнууд 

1. Зохицуулалтгүй орхих (Lais-
sez-faire)

2. Сэндбокс (sandbox) буюу 
туршилт хийлгэх 

3. Нөхцөл бүрт тохирсон арга 
хэмжээг тухай бүр авах 

4. Ахисан түвшний буюу 
зохицуулалтын арга хэрэгсэлдээ 
технологи ашиглах гэсэн 4 арга 
хэлбэрийг ашиглаж байна. 

ФИНТЕКИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ НЬ
ФИНТЕКИЙН ХӨГЖИЛ

А.Хэрлэнчимэг, “Трасс чейн менежмент” ХХК-ийн 
Хөрөнгө оруулалтын сангийн менежер

8

ФИНТЕК

Д.Дүгэржав, “Эм Ди Эс Энд ХаанЛекс” 
хуулийн фирмийн партнер

6



9

Зохицуулалтын технологи 
(RegTech-Regulatory technology) 
нь технологи болон зохицуулалт 
хоёрыг нэгтгэж, финтек компани 
нь зохицуулалтын хүрээнд үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа эсэхэд 
тогтмол хяналт тавих, тайлан 
мэдээг нь авах зэрэгт ашиглах 
технологи юм. RegTech-ийн 
хөгжлийг ч мөн адил 2 үе шатаар 
авч үзэж байна. 2008 оноос 

өмнөх зохицуулалтын механизмд 
зохицуулалттай компаниуд илүү 
оролцоотой, тоон аргад суурилсан 
байсан бол 2008 оноос хойш 
компани болон зохицуулагч 
байгууллага аль аль нь 
зохицуулалтад үүрэг оролцоотой 
болж, технологи ашиглах болсон. 
Өмнө нь зохицуулалтын ихэнх 
чиглэл харилцагчийг таньж мэдэх 
хандлагатай байсан бол RegTech-

ийн хувьд харилцагч төдийгүй 
датагаа таньж мэдэх, уг датаг үр 
дүнтэй арга замаар цуглуулах, үр 
дүнтэй хэлбэрт хөрвүүлэн ашиглах, 
удирдах, дүн шинжилгээ хийх 
зэргийг хамруулж байна. Эцсийн 
дүндээ асар их мэдээллийн дата 
баазад суурилсан зохицуулалтын 
арга хэлбэрт шилжиж байна. 

REGTECH (РЕГТЭК)

RegTech зохицуулалт 2008 оноос өмнө зөвхөн 
системийн нөлөө бүхий томоохон компаниудыг 
зохицуулахад чиглэж байсан бол Хятад улсад 
олон тооны финтек компаниуд үүссэнээр Хятадын 
зохицуулах байгууллага 2015 онд өөрийн 
зохицуулалтын орчинд үнэлгээ хийж хэзээ эдгээр 

компаниудад анхаарч эхлэхийг, цаашлаад бүхий л 
түвшний оролцогчдод, ямар хэмжээний хяналтын 
тогтолцоо хэрэгжүүлэхийг тодорхойлж чадсан байна. 
Ингэснээр зохицуулагчид инновацийг дэмжин, нөгөө 
талаар эрсдлийг бууруулах тэнцвэрт арга хэрэгслийг 
нэвтрүүлэх болсон. 

Хүснэгт 1. Финтекийн хөгжлийн үе шат

Зураг 1. Бизнесийн амьдралын мөчлөг ба зохицуулалт

Эх сурвалж: “Fintech and Regtech in a nutshell, and the future in a sandbox”  
by Douglas W.Arner, Janos Barberis, and Ross P.Buckley, 2017

Хугацаа 1866-1967 1968-2008 2009- Одоо үе
Хөгжлийн үе шат Финтек 1.0 Финтек 2.0 Финтек 3.0 Финтек 3.5a

Газар зүйн байршил Хөгжингүй орнууд Дэлхий даяар Хөгжингүй орнууд Хөгжиж буй орнууд
Гол тоглогчид Дэд бүтэц Банкууд Старт-ап компаниуд
Үүссэн нөхцөл байдал Глобалчлал Технологи 2008 оны дэлхийн 

санхүүгийн хямрал
Зах зээлийн шинэчлэл

Эх сурвалж: “Fintech and Regtech in a nutshell, and the future in a sandbox” by Douglas 
W.Arner, Janos Barberis, and Ross P.Buckley, 2017
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Зураг 1-т харуулсанчлан 
уламжлалт хэлбэрийн болон 
финтек компаниудын хөгжлийн 
мөчлөг харилцан адилгүй байдаг. 
Уламжлалт хэлбэрийн бизнес нь 
“хэтэрхий жижиг” -ээс “анхаарал 
хандуулахгүй байхын аргагүй том” 
буюу дундаж хэмжээтэй болоход 
зохицуулалтын байгууллагууд 
анхаарал хандуулж эхэлдэг. Харин 
финтекийн компаниуд “анхаарал 
хандуулахад хэтэрхий жижиг” 
гэсэн бизнесийн мөчлөгөөс 
маш хурдтайгаар “системийн 
хувьд нөлөө бүхий том” гэсэн 
хэмжээнд хүрдэг тул энэ хооронд 
зохицуулалтын эрсдэл үүсэх 
хандлагатай байдаг. Тиймээс хэзээ 
зохицуулалтын хүрээнд оруулах 
шаардлагатай вэ гэдгийг тогтоох 
нь хамгийн чухал гэж ихэнх 
зохицуулагч байгууллагууд үзэж 
байна. 

Финтек шийдэл санхүүгийн бүх 

төрлийн үйлчилгээнд нэвтрээд 
байгаа бөгөөд нийтлэг зургаар нь 
харвал
1.  Санхүү, хөрөнгө оруулалт 
2.  Дотоод үйл ажиллагаа, 

эрсдлийн удирдлага
3.  Төлбөр тооцоо, дэд бүтэц
4.  Мэдээллийн аюулгүй байдал ба 

цахим мөнгө 
5. Хэрэглэгчийн интерфэйс гэсэн 

бүлэгт илүүтэй нэвтэрсэн 
байгааг харж болно. 

Энэхүү финтекийн хөгжлийн 
буухиаг хөгжиж буй Ази, Африкийн 
орнууд залгамжлан авч Засгийн 
газрынх нь зүгээс бодлогоор 
дэмжин эдийн засгаа хөгжлийн 
дараагийн шатанд хүргэхээр 
тэмүүлж байна. Тухайлбал, 
өнөөдөр Африкт нийт мөнгөн 
гүйлгээний 21 хувийг утсаараа 
хийж, дэлхийн дундаж үзүүлэлтээс 

ч өндөр байгаа нь1 үүний 
нотолгоо юм. Харилцаа холбооны 
компаниудын нөлөөлөл болон 
банкны салбар төдийлөн сайн 
хөгжөөгүй нь финтекийн хөгжил 
ийм хэмжээнд хүрэхэд нөлөөлсөн. 
Мөн ижил нөхцөл байдалтай 
улсуудын туршлагыг судалж үзэхэд 
финтекийн хурдацтай хөгжил нь 
дараах шалтгаантай байна. Үүнд: 
s	Залуу хэрэглэгчдийн гар утасны 

хэрэглээ өндөр, мөн технологи 
ашиглах сонирхол их

s	Нийгмийн дундаж давхарга 
нэмэгдэж байгаа

s	Зах зээлийн ашиглагдаагүй 
боломж

s	Банкны салбар хөгжөөгүй, эсхүл 
банкны салбар хол байршдаг

s	Иргэд итгэлцлээс илүү өөрт тав 
тухтай байдлыг сонгох болсон

s	Өрсөлдөөн багатай

Улс орнуудын зохицуулах 
байгууллагууд финтекийн хөгжлийг 
боомилохгүйгээр гэхдээ Үнэт цаасны 
хороодын олон улсын байгууллагын 
зөвлөмжийн дагуу хөрөнгө 
оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалах 
зохицуулалтын арга хэрэгслийг хайх 
болсноор сэндбокс хэмээх ойлголтыг 
бий болгосон. 

Сэндбокс нь финтекийн салбарын 
зохицуулалт байхгүй улс орнуудад нэг 
талаас, зохицуулагч байгууллага нь 
зохицуулалтад хамаарах субъектын 
талаар илүү судлах, боломжит 
эрсдлүүдийг урьдчилан харж, түүнд 
тохирсон эрх зүйн орчныг бий болгох;  
нөгөө талаас, финтекийн компаниуд 
хууль, журмаар тогтоосон шаардлагыг 
үл харгалзан энэхүү шинэ инновацийг 
зах зээлд туршилтын шугамаар 
нэвтрүүлэх хоёр талын, харилцан 
ашигтай, ойлголцсон хамтын үйл явц 
юм. 

СЭНДБОКС

1 Capital Market Development and Fintech Revolution: Opportuni-
ties and Challenges by Staci Warden of Milken Institute 

Хүснэгт 2. Сэндбоксыг зохицуулалтын 
механизмдаа нэвтрүүлсэн улсууд

Эх сурвалж: EBI Working Paper Series 2017-no.11 “Regulating a Revolution: 
From Regulatory Sandboxes to Smart Regulation”

Year Country Regulatory entity

2015 UK FCA

2016 Singapore MAS

2016 Australia Australia Investment and Securities Commission

2016 Hongkong HKMA

2016 Indonesia  Bank of Indonesia Financial Technology Office (BI-FTO)

2016 Malaysia Bank Negara Malaysia (BNM)

2016 Thailand Bank of Thailand (BOT)

2016 Holland Authority for the Financial Market (AFM)and De Neder-
landsche Bank (DNB)

2017 Switzerland FINMA

2017 Bahrein Central Bank of Bahrein

2017 Abu Dhabi ADGM

2017 Dubai DFSA

2017 Brunei AMBD

2018 Canada Canadian Securities Administrators

2018 US Arizona Consumer Financial Protection Bureau
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РЕГТЭК (REGTECH)-Д БИД ХЭЗЭЭ БЭЛЭН БОЛОХ ВЭ?
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Финтек нь зээл, төлбөр тооцооны 

үйлчилгээнээс хальж, хөрөнгийн 
зах зээлд финтек салбарын “sand-
box”-ыг байгуулахад хүргэсэн. 
Хамгийн сүүлд Франц улс өөрийн 
гэсэн финтекийн үйл ажиллагааг 
зохицуулсан зохицуулалттай 
болсон байна. Эдгээр улсууд 
энэхүү салбарын дуусашгүй нөөц 
бололцоог мэдэрч, энэ төрлийн 
аливаа санхүүгийн байгууллага, 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хамгийн 
нээлттэй хүлээн авч, хууль эрх 
зүйн нээлттэй, нөхөрсөг орчин 
нөхцлийг бий болгож байна. 
Ингэснээр финтек компаниудыг 
олноор нь татаж, финтек салбарын 
төв болохоор өрсөлдөж байна. 

Эдгээр улсуудад хөрөнгийн зах 
зээлийн төрийн болон өөрийгөө 
зохицуулах байгууллагуудын үйл 
ажиллагааны цар хүрээ өргөжиж, 
кибер аюулгүй байдал, шинэ 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хянах чиг 
үүрэгтэй нэгж, эсхүл байгууллагыг 
шинээр байгуулсан нийтлэг дүр 
зураг ажиглагдаж байна. 

Зохицуулалтын хүрээ, арга барил, 
хандлага ийнхүү өөрчлөгдөж 
байгаагаас гадна олон улсын 
томоохон байгууллагууд энэ чиглэл 
рүү онцгойлон анхаарч байна. 
Тухайлбал, Номура олон улсын 
хөрөнгө оруулалтын банк 2018 
оны 5-р сарын 18-аас эхлэн крипто 

валютын кастодиан үйлчилгээг 
санал болгож эхэлсэн. Мөн PWC 
зэрэг олон улсын нэр хүнд бүхий 
аудитын компаниуд үйлчилгээний 
төлбөрөө крипто валютаар авах 
болсон. 

Цаашилбал,  хөрөнгө оруулалтын 
сангуудын крипто валютаар 
оруулах хөрөнгө оруулалтын 
хэмжээ огцом нэмэгдсэн. Дэлхийн 
хамгийн том хөрөнгө оруулалтын 
банк JP Morgan 2019 оны 2-р сард 
өөрийн нэрийн анхны дижитал 
төлбөрийн нэгж болох JPM Coin-
ийг гаргахаа зарласан. 

RegTech-ийг хэрэгжүүлэхэд 
асар их хэмжээний мэдээллийг 
боловсруулж, дүн шинжилгээ хийж 
чадах эсэх, эсхүл уг технологийг 
үр дүнтэй ашиглаж чадах эсэх нь 
зохицуулагч байгууллагуудын өмнө 
тулгардаг гол асуудал юм. Мөн 
ямар хэмжээний хяналтыг, хэзээ 
тавьж эхлэхээ тодорхойлж чадвал 
хяналтын үр дүнтэй тогтолцоогоор 
инноваци, финтекийг дэмжих 
бүрэн боломжтой. 

Монголчуудын хувьд мобайл 
банк, и-баримт, зээлийн карт, 

интернет банкны үйлчилгээ, 
барьцаагүй бичил зээлийн 
үйлчилгээг идэвхтэй нэвтрүүлж, 
финтекийн хөгжлөөс хоцроогүй 
гэж хэлж болно. Гэвч энэхүү зах зээл 
илүү ихийг нээж, хурдацтайгаар 
тэлж байна. Тухайлбал, финтек 
даатгал, asset token, биг дата (big 
data), смарт гэрээ (smart contract), 
regtech, compliance tech гэх мэт 
олон хэлбэрээр санхүүгийн зах 
зээл финтек хэлбэр рүү эргэлт 
буцалтгүйгээр шилжиж байна. Олон 
улсад энэхүү финтект суурилсан 

санхүүгийн салбарын хурдацтай 
тэлэлт, өөрчлөлтийг даган бүхэл 
бүтэн “финтек экосистем” гэх 
ойлголт бий боллоо. Финтек 
экосистемийг зохицуулалтын 
орчин, макро эдийн засгийн 
тулгуур бодлогоор дэмжсэнээр 
эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгах 
хөшүүрэг болгох боломжтой.

2019 оны 5-р сар
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