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ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Банкны салбарт орчин үеийн оновчтой санхүүгийн шийдлүүдийг 
нэвтрүүлэх замаар нэмүү өртөг бий болгож буй уул уурхай, 

хөдөө аж ахуй, барилга, боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжиж, 
тухайн салбарт бизнес эрхлэгч харилцагч нартаа түргэн 

шуурхай, чанартай үйлчилгээг үзүүлж, улс орны хөгжил дэвшил, 
эдийн засагт бодит хувь нэмрээ оруулсан үндэсний хэмжээний 

тэргүүний банк болох.
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Хөгжлийг хурдасгах 
Таны санхүүгийн түнш

БИДНИЙ УРИА

БИДНИЙ ҮНЭТ ЗҮЙЛС, ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ

АЛСЫН ХАРАА Худалдааны санхүүжилтийн цогц үйлчилгээг бий 
болгох замаар импортлогч орныг экспортлогч 
орон болгоход хувь нэмрээ оруулна.

Харилцагчид: 
Бид харилцагчдынхаа хэрэгцээ шаардлагад тулгуурласан санхүүгийн иж бүрэн, 
сэтгэл ханамжтай үйлчилгээг хүргэх замаар тэдний хүлээлтээс давсан чанарыг 
үзүүлж, улмаар санхүүгийн чадвар болон итгэл үнэмшлийг нь дээшлүүлж, үнэ 
цэнийг нь нэмэгдүүлнэ. 

Ажилтнууд: 
Бид банкаа гэсэн чин сэтгэлтэй, мэргэжлийн өндөр ур чадвартай ажилтнуудыг 
сэтгэл ханамжтай, тогтвортой, өндөр бүтээмжтэй ажиллуулах хүний нөөцийн 
бодлого хэрэгжүүлэх замаар таатай орчинг бүрдүүлж, тал бүрээр дэмжин хөгжин 
дэвших бололцоогоор ханган ажиллана.

Нийгэм: 
Бид өрсөлдөх чадавх бүхий бизнесийн байгууллагыг хөгжүүлснээр үйл 
ажиллагаагаа байгаль дэлхий, хүрээлэн буй орчин, хүн ардынхаа сайн сайхныг 
цогцлоон бүтээхэд зориулан тууштай ажиллана.

Хувь нийлүүлэгчид: 
Бид эрхэм зорилго ба үнэт зүйлсээ дээдлэн, үйл ажиллагааныхаа удирдлага 
болгон ажилласнаар хувь нийлүүлэгчдийн баялагийг нэмэгдүүлнэ.
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Монголын анхны "Private Banking"

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 
ДАРГЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 
дарга П.ДАВАА

Хэдийгээр 2021 онд эдийн засаг, бизнесийн орчинд саад бэрхшээл, 
сорилт ихтэй байсан ч тус банк нь нийт харилцагч, хамтрагч түншүүддээ банкны 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг саадгүй хүргэж шаардлагатай дэмжлэгүүдийг үзүүлэн 
ажилласан ба банк санхүүгийн зах зээл дээрх байр суурийг бэхжүүлэх, эрсдэл даах 
чадварыг нэмэгдүүлэхэд онцгой анхаарч томоохон өөрчлөлтийг бий болголоо. 

2021 онд Тээвэр хөгжлийн банк нь Монгол Улсын ууган банкуудын нэг 
Кредит банктай нэгдэн зах зээлд эзлэх байр сууриа нэмэгдүүлж, санхүүгийн 
зуучлалын үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх стратегийн том алхмыг эхлүүлсэн. Ийнхүү 
банкууд нэгдсэнээр хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээгээр салбартаа тэргүүлэх 
байр суурьтай банкны нэг болж банкны эрсдэл даах чадвар нэмэгдэн, ирээдүйн 
өсөлтийг бататгах үзүүлэлт боллоо. Мөн банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний 
стандартыг сайжруулан харилцагч төвтэй банкны үйлчилгээг өргөжүүлэх олон 
боломжийг нээж байна. 

Эрхэм хүндэт харилцагчид, хамтран 
ажилладаг түншүүд болон хувьцаа 
эзэмшигчид та бүхэндээ ололт амжилтаар 
арвин 2021 оны санхүүгийн жилийн үр 
дүнгээ танилцуулж буйдаа таатай байна. 

2021 онд Монгол Улс дэлхий нийтэд 
тархсан цар тахлын сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих 
олон талт арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн ч 
макро эдийн засгийн нөхцөл байдал цар 
тахлын өмнөх жилүүдийн түвшинд хүртэл 
хараахан сэргээгүй байна. Засгийн газар, 
Монголбанкны зүгээс иргэд, байгууллагын 
төлбөрийн дарамтыг бууруулах, бизнесийн 
үйл ажиллагааг урт хугацаанд бага өртөгтэй 
санхүүжилтээр дэмжих хөтөлбөрүүдийг 
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байна. 
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П.ДАВАА
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

Банкны үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор 
интернет, мобайл банкны шийдлийг шинээр хөгжүүлэх, зорилтот сегментэд хүрч 
үйлчлэх шинэ салбаруудыг байгуулах шийдвэрүүдийг гарган хөрөнгө оруулалтын 
асуудлуудыг шийдвэрлэлээ. Цаашид ч харилцагчийн үйлчилгээг боловсронгуй 
болгох зорилтын хүрээнд оруулж буй хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэн ажиллана. 

Бид Банкны тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу хувьцаат 
компани болох төлөвлөгөөг боловсруулан Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах 
хороонд танилцуулан батлуулж хуулийн зорилтот хугацаанд бүрэн хэрэгжүүлэхээр 
ажиллаж байна. 

Бидэнд итгэл хүлээлгэсэн харилцагчид, хамтран ажилладаг түншүүд Та 
бүхэндээ болон 2021 онд нэвтрүүлсэн шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, харилцагчийн 
үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр хийсэн ажлуудыг дэмжин ажилласан нийт 
ажилтнууд, хувь нийлүүлэгчид, Төлөөлөн удирдах Зөвлөл (ТУЗ)-ийн гишүүддээ 
гүн талархал илэрхийлэн ажлын өндөр амжилт, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе!

Монголын анхны "Private Banking"
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СТРАТЕГИЙН НЭГДЭЛ

Тээвэр хөгжлийн банк болон Кредит банк нь 1997 оноос тус тус үйл 
ажиллагаагаа эхлүүлэн, харилцагчдадаа банк, санхүүгийн үйлчилгээг мэргэжлийн 
түвшинд, түргэн шуурхай хүргэж, Монголбанкны зохистой харьцааны шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг тогтмол ханган ажилласан.

Банкны тухай хуулийн дагуу банкууд хувьцаат компанийн хэлбэрт шилжих 
төлөвлөгөөний хүрээнд хоёр банкны 
хөрөнгө оруулагчид зах зээлд эзлэх 
байр сууриа өргөжүүлэх, бизнесийн үнэ 
цэнээ нэмэгдүүлэх, харилцагчдадаа улам 
ойртож үйлчлэх зорилгоор бизнесээ 
нэгтгэх хүсэлтийг Монголбанканд 
хүргүүлсэн билээ.

Монголбанк дээрх банкуудын нэгдлээс хөрөнгө оруулагчид, харилцагчид 
төдийгүй, улс орны эдийн засагт оруулах хувь нэмэр, ач холбогдлыг өндрөөр 
үнэлж 2021 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдөр Монгол Улсын хууль, эрх зүйн хүрээнд 
Тээвэр хөгжлийн банк болон Кредит банкуудыг нэгдэх зөвшөөрлийг олгосон юм.

Банкууд нэгдсэний үр дүнд банкны үйл ажиллагааны үр ашигт байдал нэмэгдсэн 
бөгөөд цаашид "Тээвэр хөгжлийн банк" нэрээр үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэхээр 
шийдвэрлэсэн.

Нэгдлийн дараах банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 146.5 тэрбум төгрөгт хүрч, 
банкны салбарт хувь нийлүүлсэн хөрөнгөөр тэргүүлсэн бөгөөд нийт хөрөнгө, 
өөрийн хөрөнгө, ашигт ажиллагаа, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар зэрэг 
санхүүгийн үзүүлэлтүүдэд эерэг нөлөө үзүүлснээр, банкны эрсдэл даах чадвар 
улам бэхжлээ.
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тууштай, дэс дараатай хэрэгжүүлснээр, эдийн засаг аажмаар сэргэж, бизнес 
эрхлэгчид тогтвортой өгөөж хүртэх боломж бүрдэнэ.

Банк нь 2021 онд харилцагч, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, санхүүгийн эх үүсвэр 
ба бусад нөөцийн бүх түвшинд төрөлжилт ба ялгарлыг гүнзгийрүүлж тодруулах 
зорилтыг дэвшүүлэн хэрэгжүүлснээр банкны үндсэн байр суурь, өрсөлдөх 
чадварыг өсгөлөө. 

Энэ хугацаанд хүрсэн томоохон ололт амжилтууд нь бидний дэвшүүлсэн 
стратегийн зорилтууддаа итгэх итгэлийг бататгаж өглөө. Тээвэр хөгжлийн банк 
нь Кредит банктай (КБ) нэгдсэнээр харилцагчийн сегмент ба үйлчилгээний 
төрлөөр төрөлжсөн банк болоход нэг алхам урагшилсан бол Улаанбаатар хотод 
шинээр ашиглалтад оруулсан олон салбар нэгж нь банкны хүртээмж, нэр хүндийг 
өсгөхөд ихээхэн хувь нэмэр оруулах болсон. Банк, санхүүгийн салбарт шинэлэг 
санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүдийг хурдтай хөгжүүлэн нэвтрүүлснээр, харилцагчдын 
баялагийг оновчтой удирдах замаар хөрөнгө оруулалтын ахиуц өгөөжийг нь 
нэмэгдүүллээ. Худалдаа, үйлдвэрлэл эрхэлдэг харилцагч байгууллагуудад олон 
улсын худалдааны санхүүжилтийн шинэ гарцуудыг нээж өглөө. Мөн технологид 
оруулсан хөрөнгө оруулалтуудын үр дүнд, банкны үйлчилгээг соргог, мэдрэмжтэй, 
дэвшингүй болгон, технологийн дэвшилтэй хамт чадварлаг, шинэ хүний нөөцийн 
бүрдүүлэлтээр банкны ирээдүйн тогтвортой хөгжлийн замыг тодрууллаа. 

Урьд өмнөхөөс илүү эрч хүчтэй, олон ур чадвар, авьяаслаг баг, хамт 
олонтой банк болсны зэрэгцээ, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний сонголт ба 
хөгжүүлэлт, үйлчилгээний стандарт сайжруулалт, процесс хялбаршуулалт, дэд 
бүтэц, технологийн шинэчлэлд нөөц бололцоог түлхүү дайчлан, нэмэлт хөрөнгө 
оруулснаар банкны суурийг бэхжүүллээ. 

Банкны эрсдэлийн идэвхтэй удирдлагыг хэрэгжүүлж, дунд хугацаанд 
үйлчилгээний цар хүрээг тэлэх, харилцагч, хувьцаа эзэмшигчдийн бодит 
үнэ цэнийг өсгөхөд хамгийн их хувь нэмэр оруулах бизнесийн сегментүүдэд 
төвлөрсөн үйлчилгээний процессийг хялбарчлах, борлуулалтын шинэ стандарт, 
аргачлалыг нэвтрүүлж төлөвшүүлэхэд анхаарч ажиллав.

Бидний хэрэгжүүлсэн стратеги, шинэчлэлийн алхмуудын бодит үр дүнгийн 
хэмжүүр болох банкны санхүүгийн үзүүлэлтүүд өндөр өсөлттэй гарлаа. Тээвэр 
хөгжлийн банк Кредит Банктай нэгдсэн түүхэн тэмдэглэлт 2021 онд, нэгдлийн 
дараах байдлаар банкны салбарт эзлэх байр суурь 22 хувиар нэмэгдсэн бөгөөд 
хоёр банкны интеграцчилал богино хугацаанд үр дүнтэй хэрэгжиж, оны эцэст 
банкны нийт хөрөнгө 101 хувиар өсч 723 тэрбум төгрөгт хүрлээ. Олон улсын 
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ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН 
МЭНДЧИЛГЭЭ

ОХУ болон Украин улсын хооронд өрнөж буй цэрэг хүчний мөргөлдөөн 
биднийг түгшээж байна. Бүс нутагт энх тайван байдал, хүмүүнлэг ёс эргэн тогтох 
хүртэл эдийн засгийн тогтворгүй байдал, худалдаа, эрчим хүч, банк санхүү, дэд 
бүтцийн бусад салбарт бий болж буй хүндрэл, бэрхшээлийг хохирол багатайгаар 
даван туулах томоохон шалгууруудтай тулгарч байна. Монголчууд газар зүйн 
байршил, цаг уурын нөхцөлөөс үүдэлтэй, байнгын өөрчлөлтөд дасан зохицох 
ур ухаан, чадвартай ард түмэн бөгөөд төр, бизнес эрхлэгчид, иргэд сахилга бат, 
хэмнэлт, тэсвэр хатуужилтайгаар хамтдаа даван гарахыг эрмэлзэн хичээж байна. 

Тээвэр хөгжлийн банк нь харилцагчдад, банканд нөлөөлж болзошгүй 
сөрөг хүчин зүйлсийг анхааралтайгаар ажиглан, эрсдэлээс хамгаалахад чиглэсэн, 
гэнэтийн өөрчлөлтүүдэд  уялдаатай, үр дүнтэй шийдвэрүүдийг цаг алдалгүй 
гаргаж, үйл ажиллагааны загвар, үе шатуудыг тохируулан өөрчлөх замаар банкны 
тогтвортой байр суурийг хадгалан, хэвийн ажиллаж байна. 

Цаашид, цар тахлын дараах шинэ-хэвийн-байдал үргэлжилж, бодлого 
боловсруулагчид нэг талдаа инфляцыг тогтворжуулах, төгрөгийн ханшийг 
хамгаалах, нөгөө талдаа эдийн засгийн бодит өсөлтөө хадгалах хүндхэн 
сорилтуудыг давахад томоохон түлхэц болох “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг 

Гүйцэтгэх захирал 
Б.ЭРДЭНЭБАЯР

2021 он буюу цар тахалтай хоёр дахь 
жилийн хугацаанд, улс даяар өрнүүлсэн 
вакцинжуулалт, хөл хориог аажмаар цуцалсны 
үр дүнд, мөнгөний зохистой бодлого, улсын 
төсвийн дэмжлэгтэйгээр иргэд, байгууллагын 
хэрэглээ, зарцуулалт өсч, Монгол Улсын эдийн 
засаг дэлхийн улс орнуудын эдийн засгийн 
сэргэлттэй зэрэгцэн, оны нэгдүгээр улирлаас 
эхлэн уналтын доод цэгээсээ өндийж эхэлсэн. 
Энэ хугацаанд худалдаа, тээвэр, ложистикийн гол 
түнш Хятад улс цар тахлын эсрэг хатуу бодлого 
хэрэгжүүлж, хилийн боомтуудын үйл ажиллагаа 
зогсонги, бараа, бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт 
тасалдалтай хэвээр байгаагаас  эдийн засгийн 
өсөлтийн өөдрөг орчин удаан үргэлжилсэнгүй. 
Нийлүүлэлтийн гаралтай инфляц өсч, жилийн 
эцэст 13 хувийг давсан бол Монгол Улсын 2021 
оны дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт 1.4 
хувиас хэтэрсэнгүй.
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түншлэл, ЖДҮ ба хэрэглээний банкны бизнесүүд өргөжин, хөрөнгийн оновчтой 
удирдлагын үр дүнд банкны хөгжлийн дараагийн түвшинд хурдацтайгаар хүрэх 
суурь бэхжиж, бизнесийн эрч хүч нэмэгдсэн.

Тээвэр хөгжлийн банкны 2021 оны ашигт ажиллагаа нь өмнөх онуудын 
түвшнээс хамгийн өндөр буюу 11.5 тэрбум төгрөгт хүрч, жилийн өсөлт 109 хувь 
болжээ. Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг соргогоор мэдэрч, тэдгээрт нийцүүлж 
боловсруулсан загвар бүхий санхүүгийн дэвшилтэт бүтээгдэхүүн, үйчилгээгээр 
дамжуулан актив, пассивын динамик удирдлагыг хэрэгжүүлж, чанарыг 
дээшлүүлснээр ашигт ажиллагаа сайжирч өөрийн хөрөнгийн өгөөжийг 8.5 хувьд 
хүргэлээ. 

Банкны хөрвөх чадварыг өндөр түвшинд, 1-р зэрэглэлийн өөрийн 
хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлтийг 34 хувь буюу салбарын тэргүүний эгнээнд 
хадгалснаар гадаад орчин тогтворгүй энэ цаг үед, Тээвэр хөгжлийн банк нь 
харилцагчдын найдвартай, итгэлтэй түнш нь хэвээр байна. 2021 онд банкны 
зах зээлийн хүүний түвшин тасралтгүй буурсан хэдий ч, харилцагчдын мөнгөн 
урсгалыг үр ашигтай удирдах зорилгын хүрээнд оновчтой, дэвшилтэт санхүүгийн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлсний үр дүнд 363 тэрбум төгрөгийн харилцах, 
хадгаламжийн эх үүсвэр татан төвлөрүүлж, хадгаламжийн багцыг 4 дахин өсгөлөө. 
Шинээр нэвтрүүлсэн эрсдэл ба хөрөнгийн удирдлагуудыг хослуулсан бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ нь 10,000 харилцагчдад Тээвэр хөгжлийн банкийг сонгох үндсэн 
шалгуур болсон төдийгүй, банк  харилцагчдын санхүүгийн бусад үйлчилгээний 
шаардлага, нөөц бололцоог тодорхойлж шийдэл дэвшүүлэхэд төвлөрч ажиллах 
боломжийг бүрдүүлсэн.

2021 онд 3,000 гаруй иргэдийн төлбөрийн картын болон санхүүжилтийн 
хэрэгцээг хангасан байна. Мөн оны эцсийн байдлаар, харилцагч байгууллагуудын 
бизнесийг дэмжих зориулалттай 436 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгожээ. Олон 
улсын санхүүгийн байгууллагуудаас 12 тэрбум төгрөгийн худалдааны зориулалттай 
эх үүсвэр татан төвлөрүүлж, анх удаа харилцагчдынхаа гадаад худалдааг 
санхүүжүүлснээр, Тээвэр хөгжлийн банк нь дэлхийн эдийн засаг, худалдааны 
сэргэлтэнд хувь нэмэр оруулж байна.

Зохицуулалтын бодлогын хүрээнд банкны системийн эх үүсвэрийн дундаж 
өртөг буурч буй хэдий ч, эх үүсвэрийн төрөл, хэлбэрийг олшруулж, хадгаламжийн 
төвлөрөл болон хугацааны эрсдэлийг үр дүнтэйгээр бууруулж чадлаа. Банкны 
цэвэр хүүний ахиуц өгөөж 5.6 хувьд хүрсэн ба энэ нь банкны салбарын дундаж 
хүүний зөрүүнээс өндөр үзүүлэлт юм.

Монголын анхны "Private Banking"
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Нийслэлийн хүн ам, баялагийн төвлөрөл ихтэй бүсүүдэд нарийвчилсан 
судалгаа хийж тодорхойлсны дагуу Улаанбаатар хотод шинээр 4 салбар нээж, нийт 
10 салбар, нэгжтэйгээр зах зээлд эзлэх байр сууриа нэмэгдүүлэв. Улмаар Тээвэр 
хөгжлийн банкны үндсэн үйлчилгээнүүдээс гадна, хувийн банкны харилцагчдын 
хөрөнгийн ухаалаг, зохистой удирдлага, чадварлаг санхүүгийн хувь зөвлөхийн 
хэрэгцээнд нийцсэн үйлчилгээтэй мөн алтны бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж, 
ирээдүйд улсын үнэт металлын хөрвөх чадвар, эргэцийг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр 
оруулах алтны тусгайлсан үйлчилгээний салбар, дэд бүтцийг байгууллаа. 

Хөрш орнуудын нэн тэргүүнд Хятад улсын харилцагч нарт зориулсан 
үйлчилгээ, зохион байгуулалттай шинэ салбарыг ашиглалтанд оруулахад бэлэн 
боллоо.

Олон улсад санхүүгийн салбарууд томоохон өөрчлөлтийн огтолцлын цэг 
дээр ирлээ. Хэдхэн жилийн өмнө, блокчэйн, хиймэл оюун ухааны технологиуд 
үүсч бий болсноос хойш богино хугацаанд хөгжлийн оргилд хүрч, улс хоорондын 
төлбөр тооцоо, дижитал төлбөрийн хэрэгсэл, худалдааны санхүүжилт зэрэг 
үйлчилгээнүүдэд гүн нэвтрэн, дэлхийн улс орнуудад амжилттайгаар ашиглагдаж 
эхэллээ. Тээвэр хөгжлийн банк мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтрах замаар, 
эдгээр технологийн дэвшилтүүдээс хоцролгүй тогтвортой хөгжих зорилтын 
хүрээнд, 2021 онд томоохон хөрөнгө оруулалтуудыг урьдчилж хийсэн. Дотоод 
үйл ажиллагаа, харилцагчийн үйлчилгээний технологи, дэд бүтцийг сайжруулах, 
програм хангамжийг шинэчлэх, дижитал банкны үйлчилгээний арга хэрэгслүүдийг 
хөгжүүлж боловсруулах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Ийнхүү зарцуулсан 
оюуны болон санхүүгийн зардал, нөөц нь банкны дунд хугацааны өөрийн 
хөрөнгийн өгөөж, ашигт ажиллагаанд нийлмэл өсөлтийн нөлөө үзүүлэхээр 
байна.

Банк, санхүүгийн салбарт гарч буй томоохон бүтцийн өөрчлөлт, 
шилжилтүүд, нийгэм, хүрээлэн буй орчинд үүсч буй мегатрендийг танин судалж 
банкны стратеги, бодлоготой уялдуулж ажиллалаа. Үр дүнд нь бат бөх суурьтай, 
инновацлаг, өөдрөг тэмүүлэлтэй байгууллага болжээ. Бизнесийн стратеги 
хэрэгжилтийн нөлөөгөөр, банкнаас сонгож төвлөрсөн зах зээлийн сегментүүд 
сэргэн, эрч хүчээр сэлгэгдэж, улам их хөгжих боломж бүрдлээ. Хөгжлийн 
өмнөх хугацаанд банк дотоод үйл ажиллагаандаа түлхүү анхаарч, байгаа нөөц, 
бололцоогоо түүний сайжруулалтанд зарцуулдаг байсан түүхийг өөрчилсөн. 
Өнөөдөр бид харилцагчидтайгаа урт хугацааны, нягт түншлэлийг хамтран 
байгуулах, нэгдсэн зорилготой томоохон институц болон төлөвшиж, ойрын 
хугацаанд хүрэх өндөр ололт, амжилтын чухал үндэс суурийг босголцлоо. 
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Б.ЭРДЭНЭБАЯР
Гүйцэтгэх захирал

Тээвэр хөгжлийн банк нь харилцагч төвтэй, шинэ зохион байгуулалтын 
хүрээнд, дэд бүтэц, аж үйлдвэр, худалдаа гэх мэт бодит эдийн засгийн салбар тус 
бүрээр нөөц бүрдүүлэлт ба зарцуулалтыг төвлөрүүлж бусад банкуудаас ялгарах 
давуу талыг нэмэгдүүллээ. Үйлчилгээний шинэ стандарт, ребрендинг, дижитал 
шилжилтийн нөлөөгөөр банкны хүртээмж, цар хүрээ, үр ашиг, өрсөлдөх чадвар 
улам дээшилж байна.

Банкны нийт өсөлттэй хамт ажилтнуудын тоо гурав дахин өсч, хүний 
нөөцийн чадавх  сайжирлаа. Удирдлагын багаар ахлуулсан баг, хамт олон бүр 
Банкны хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалж, хамтрагчдынхаа сайн 
сайхныг эрхэмлэхийн зэрэгцээ, харилцагч, үйлчлүүлэгчидээ үргэлж дэмжиж, 
хичээнгүйлэн ажилласан. Банкны 2021 онд үзүүлсэн ололт амжилтууд нь баг хамт 
олны үлгэр жишээч хөдөлмөр ба хүндрэл, бэрхшээлийг даван туулах бүтээлч 
сэтгэлгээний үр шим юм.

Түүнчлэн, итгэл хүлээлгэсэн бүх харилцагчид, дэмжиж тусалдаг хувьцаа 
эзэмшигч нартаа талархаж байна.

Эцэст нь, Тээвэр хөгжлийн банк нь сонгосон бизнес загварынхаа бат бөх 
байдалд, харилцагчдынхаа итгэл үнэмшилд, хамт олныхоо үүрэг амлалтанд итгэл 
дүүрэн хөгжиж дэвшихийн төлөө эрч хүчтэйгээр урагшилна.

2021.06

2021.06

2021.06-08 Японы SMBC болон Сингапурын ОСВС 
банктай корреспондент харилцаа тогтоон 
JPY, USD, SGD, HKD данс нээн хамтын 
ажиллагааг эхлүүллээ.

2021.08 "Moody’s" олон улсын үнэлгээний 
агентлаг Тээвэр хөгжлийн банкны 
Зээлжих cуурь зэрэглэлийн үнэлгээ 
“B3” түвшинг баталгаажууллаа. 

Олон улсын жишигт нийцсэн "Хувийн 
банк"-ны үйлчилгээг нэвтрүүллээ.

Монголбанкны зохистой засаглалын 
хэрэгжилтийн үнэлгээгээр “Cайн 
засаглалтай" гэж үнэлэгдлээ.

2021.07

2021.12

Тээвэр хөгжлийн банк Кредит 
банкууд нэгдлээ.

Нийт 10 салбар, 1 тооцооны 
касстайгаар үйл ажиллагаагаа 
өргөжүүллээ.

2021.12 WeChat төлбөрийн систем 
нэвтрүүлэхээр ККТТ компанитай 
хамтран ажиллаж эхэллээ.

2022.01 Интернэт банк, Трансбанк аппликейшн 
шинэчлэгдэн шинэ өнгө төрхтэй болж 
илүү хялбар, ухаалаг боллоо.

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ
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САНХҮҮГИЙН ГОЛЛОХ 
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

2021 он нь Тээвэр хөгжлийн банкны хувьд онцгой өсөлтийн жил боллоо. 
Нийт актив 723 тэрбум төгрөгт хүрч өмнөх онтой харьцуулахад 101 хувиар өссөн 
ба цэвэр ашиг 11.5 тэрбум төгрөгт хүрч ашигт ажиллагаа даруй 109 хувиар өсч 
өөрийн хөрөнгийн өгөөж 8.4 хувьд хүрсэн.

Зээлийн багц 88 хувь, түргэн борлогдох актив хөрөнгө 50 хувь тус тус өсч 
нийт актив 363 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдлээ.

2020-2021 онд цар тахлын сөрөг нөлөөг бууруулах зорилгоор Засгийн 
газар, Монголбанкнаас банк санхүүгийн салбараар дамжуулан эх үүсвэрийн 
хүүг бууруулах, эдийн засгийг дэмжих зээлийн хөтөлбөрүүд, иргэдийн өрийн 
дарамтыг бууруулж, төлбөрийн чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн бодлогын арга 
хэмжээнүүдийг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүллээ. 

Өмнөх онтой харьцуулахад, зах зээл дээрх эх үүсвэрийн хүүний бууралтын 
нөлөөнд банкны цэвэр хүүний орлого 31 хувиар нэмэгдэж, үйлчилгээний цар 
хүрээг тэлэх явцад хөрөнгө оруулалт, хүний нөөц, үйл ажиллагааны зардал 98 
хувиар өсч, зардал орлогын харьцаа үзүүлэлт 45.8 хувьд хүрсэн. Нэгж зардлын 
үр ашгийг нэмэгдүүлсний үр дүнд цэвэр ашгийг хоёр дахин өсгөв.

Банкуудын нэгдлийн дараа Тээвэр хөгжлийн банкны хувь нийлүүлсэн 
хөрөнгө 146.5 тэрбум төгрөг болсон. Оны эцэст нийт эздийн өмч 183 тэрбум 
төгрөгт хүрч өмнөх оноос 68 хувиар өслөө. 

Банкны татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө 363 тэрбум төгрөгт хүрч өмнөх оны 
эцсийн үр дүнгээс ойролцоогоор дөрөв дахин нэмэгдсэн тоон өсөлтөөс гадна 
чанарын үзүүлэлтүүдийг эрс сайжруулсан. 2020 оны эхэнд банкны хамгийн том 
10 харилцагчийн харилцах, хадгаламж ба нийт активын харьцаа үзүүлэлт 41 хувь 
байсан бол 2021 онд 16 хувь хүртэл бууруулж эх үүсвэрийн төвлөрлийн эрсдэлийг 
эрс багасгасан ба үүнд, төрийн байгууллагуудаас татан төвлөрүүлсэн эх үүсвэрийн 
нийт багцад эзлэх жин 32 хувь байсныг 12 хувь болгон бууруулж чадсан. Эх 
үүсвэрийн бүтцийн өөрчлөлтөөр хөрвөх чадварыг дээшлүүлж, төвлөрлийн 
эрсдэлийг бууруулснаас гадна шинэлэг, харилцагчийн эрэлт хэрэгцээнд бүрэн 
нийцсэн олон бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүллээ. 
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Нийт эх үүсвэрийн багцад иргэдийн харилцах, хадгаламжийн эзлэх жин 37 
хувь байснаас 50 хувь болж өслөө. Тайлант хугацаанд байгууллага, иргэдийн 8100 
данс шинээр нээж идэвхтэй харилцагчдын тоо 10000 хүрлээ.

Гадаадын хөрөнгө оруулалтын түнш байгууллагуудтай харилцаагаа 
сайжруулахад анхаарч ажиллан түүхэндээ анх удаа гадаадын 4 банк санхүүгийн 
байгууллагаас урт хугацаат зээлийн эх үүсвэр татан төвлөрүүлж оны эцэст 17 
тэрбум төгрөгийн гадаад эх үүсвэр бүрдүүлсэн. 2021 онд Банкны эх үүсвэрийн 
төрөл хэлбэрийг олшруулж, нэгж эх үүсвэрийн хамаарлын эрсдэлийг багасгаж 
ажилласны зэрэгцээ, харилцагчдын гадаад худалдааны санхүүжилтийг 
амжилттайгаар олгож, тэдгээрийн бизнесийн эргэцийг сайжруулсан амжилтын 
жил боллоо.

Дотоод, гадаад эх үүсвэр нэмэгдэхийн хэрээр банкны зээлийн багц тэлэх 
боломжтой болж зээлийн багцын цэвэр өсөлт 205 тэрбум төгрөгт хүрсэн. Нийт 
437 тэрбум төгрөгийн зээлийн багцын 2.7 хувь л чанаргүй зээлийн ангилалд 
байгаа нь өмнөх оны үзүүлэлтээс 3.8 нэгж хувиар буюу 3 тэрбум төгрөгөөр 
буурсан байна. Зээлийн багцын чанарыг хадгалан эрсдэлийн удирдлагын 
хүрээнд нөөц сангийн харьцаа үзүүлэлтийг өндөр түвшинд барьж ажилласны үр 
дүнд, нэг төгрөгийн чанаргүй зээлд 1.66 төгрөгийн нөөц хөрөнгө ногдох түвшинд 
эрсдэлийн нөөц санг байгуулан эрсдэл даах чадварыг улам бэхжүүллээ.

Зээлдэгчийн тоо 3 дахин өсч иргэд, жижиг, дунд аж ахуйн нэгжид олгосон 
зээлийн тоо, дүн нэмэгдлээ. Энэ нь хөрөнгийн зохистой удирдлагын нөлөөгөөр 
активын төвлөрөл багасч, хөрвөх чадвар улам дээшилсэн.

Монголбанкны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангаж 
ажилласнаар банкны түргэн борлогдох актив 142 тэрбум төгрөг, төлбөр түргэн 
гүйцэтгэх чадварын харьцаа үзүүлэлт 32.9 хувьд хүрсэн нь шалгуур үзүүлэлтээс 
7.9 нэгж хувиар давуулан биелүүлсэн үзүүлэлт боллоо. Өөрийн хөрөнгө ба 
эрсдэлээр жигнэсэн активын 34 хувийн харьцаа үзүүлэлттэйгээр салбартаа 
үргэлжлүүлэн тэргүүлж, эрсдэл даах чадавхийг улам бэхжүүлэн ажиллав. 
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Эдийн засгийн орчин

Өнгөрсөн онд Монгол Улсын эдийн засаг 1.4 хувиар (зураг 1) буюу Монголбанк, 
Сангийн яамны төсөөллөөс бага хувиар өссөн байна. Засгийн Газар болон Монгол 
банкнаас хэрэгжүүлсэн сангийн болон мөнгөний тэлэх бодлого хэрэглээг дэмжин  
эрэлтийг нэмэгдүүлж зарим салбарын үйлдвэрлэл өсөхөд чухал нөлөө үзүүлсэн. 
Гэсэн хэдий ч хилийн хязгаарлалт, тээврийн салбарын удаашралтай холбоотой 
нийлүүлэлт хомсдон инфляц өссөнөөр эдийн засгийн өсөлт саарсан. Эдийн 
засгийн цаашдын төлөв байдал цар тахлын шинэ хувилбараас хамааралтай хэвээр 
байна.

Оны эхэнд уул уурхайн салбарт сэргэлт ажиглагдсан хэдий ч хилийн 
хязгаарлалттай холбоотой экспорт, импортын удаашрал бусад салбарт ч нөлөөлж 
эдийн засгийн өсөлтийг сааруулсан. Өнгөрсөн онд экспортын голлох түүхий эдийн 
үнийн өсөлт өндөр байсан хэдий ч дээрх нөхцөл байдлаас шалтгаалан үнийн 
өсөлтийн үр нөлөөг эдийн засаг хангалттай хэмжээнд хүртэж чадсангүй. Экспорт, 
импортын хэмжээ өсөлтгүй байсан боловч түүхий эдийн үнэ өсөлттэй байсан нь 
худалдааны эргэлт өсөхөд нөлөөлсөн. Тодруулбал, дэлхийн зах зээл дээрх үнийн 
өсөлтөөс хамаарч нефть, хүнсний бүтээгдэхүүний импортын дүн нэмэгдсэн бол 
нүүрсний орлого өмнөх оноос (зураг 2) өссөн байна.

Засгийн Газар, Монголбанкнаас авч хэрэгжүүлж буй эрэлтийг дэмжих 
бодлогын арга хэмжээнүүд болон дэлхийн зах зээл дээрх газрын тос, шатахууны 
үнийн өсөлт нь инфляц (зураг 3) өсөхөд нөлөөлсөн. Цаашид ч тээвэр, ложистикийн 
нөхцөл хэвийн байдалд шилжихгүй байх, геополитикийн нөхцөл байдлаас үүдэн 
түүхий эдийн татан авалт удааширч, төлбөр тооцоо саатах нь инфляцын түвшинг 
нэмэгдүүлж болзошгүй байна.

Зураг 1. Эдийн засгийн 
өсөлт 2018-2021
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Зураг 2. Худалдааны тэнцэл 
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Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наяд төгрөгийн цогц 
төлөвлөгөөний дагуу олгогдож буй репо санхүүжилт, 3 хувийн хөнгөлөлттэй зээлүүд 
болон ипотекийн зээл олголт нь банкны салбарын зээлийн өсөлтийг бий болгосон. 
Төрөөс хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн нөлөөгөөр нийт зээл 21 хувиар 
өссөн төдийгүй зээлийн сарын хүү 1.19 хувь (зураг 4) болж зээлийн хүүг бууруулах 
стратегийн хүрээнд дэвшүүлсэн зорилтот түвшинд хүрсэн.

Ажлын байрыг дэмжих 3 хувийн хүүтэй зээл олгож буй нь эдийн засгийг 
дэмжих хөшүүрэг болж байна. Мөн хөл хорионы хязгаарлалтыг аажмаар сулруулсан 
нь худалдаа, үйлчилгээний салбаруудын үйл ажиллагаа сэргэхэд нөлөөллөө.

Инфляцын түвшин нэмэгдсэн ч өрхийн орлого болон дундаж цалин нэмэгдэхгүй 
байгаа нь зээлийн чанар аажмаар муудах нөхцөл байдлыг бүрдүүлж байна. Мөн ажлын 
байрыг дэмжих зээлийн эргэн төлөлт 2022 оноос хийгдэж эхлэхэд аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад зээлийн төлбөрийн дарамт нэмэгдэхээр байна.

Цар тахалтай холбоотой хөл хорио, тээвэрлэлтийн удаашрал болон түүнээс 
үүдэлтэй хэрэглээний бууралт төдийгүй валютын ханшийн тогтвортой байдал зэрэг 
нь төгрөгийн хадгаламж нэмэгдэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Өнгөрсөн онд банкны 
салбарын харилцах, хадгаламжийн дүн 15.0 их наяд төгрөгт хүрч 13 хувиар өссөн.

Цар тахлын нөлөөллийг бууруулах хуулийн хугацаагүй хадгаламж, харилцах 
дансанд хүү тооцохгүй байх, тусгай нөхцөлтэй хадгаламжинд энгийн хадгаламжийн 
хүү тооцох, хадгаламжийн хүүгийн хэмжээ нь банкуудын нийтэд зарласан хугацаатай 
мөнгөн хадгаламжийн жигнэсэн дундаж хүүгээс хэтрэхгүй байх зэрэг зохицуулалтууд 
банкуудын эх үүсвэрийн өртөг буурах нөхцөлийг бүрдүүлсэн.

Банкны салбар, зохицуулалтын орчин

Зураг 4. Банкны салбарын зээлийн хэмжээ болон зээлийн хүү

Эх сурвалж: Монголбанк
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Тээвэр хөгжлийн банк нь 1997 онд үүсгэн байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа 
эхлүүлсэн бөгөөд энэхүү түүхэн хугацааны хөгжлийг гурван үе шатад хуваан үзэж 
болно. 

1997-2016 он: Монголбанкнаас банкны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийг 1997 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр хүлээн авсан. Үүнээс хойш 
2016 он хүртэл банкны уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хязгаарлагдмал хүрээнд 
харилцагчдад хүргэж ажилласан.

2017-2020 он: 2016 онд хоёр дахь үеийн хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө 
оруулалт хийн банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тогтолцоог бэхжүүлэх, дотоод 
үйл ажиллагааг жигдрүүлэхэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтуудыг хийж эхэлсэн. 
Зорилтот сегментийн харилцагчдадаа банкны уламжлалт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 
найдвартай, түргэн шуурхай хүргэхийн зэрэгцээ, байгууллагыг өргөжүүлэх суурийг 
бататган ажилласан.

2021 оноос одоог хүртэл: 2020 онд банкны бизнесийн стратегийг шинэчлэн 
баталж үйл ажиллагааны тогтолцоог сайжруулсан. Мэдээллийн технологи, салбар 
сүлжээний өргөтгөлд оруулсан хөрөнгө оруулалтууд амжилттай хэрэгжиж, 
харилцагчдадаа дэвшилтэт технологи, тохилог, хүртээмжтэй салбар нэгжүүдээр 
дамжуулан банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг цогцоор нь хүргэдэг боллоо. Үүний 
зэрэгцээ 2021 оны 7 дугаар сард Кредит банктай бизнес нэгдлийн зарчмаар 
амжилттай нэгдэж Тээвэр хөгжлийн банкны санхүүгийн болон боловсон хүчний 
нөөцийг сайжруулж, цар хүрээгээ улам тэллээ.

Энэ хугацаанд, зохицуулагч байгууллагуудаас тогтоосон шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг тасралтгүй ханган биелүүлж ирсэн бөгөөд, хоёр банкны нэгдлийн 
дараах Монголбанкны газар дээрх иж бүрэн шалгалтад хамрагдаж зохицуулалтын 
шаардлага, үүргүүдийг бүрэн хангаж буйг баталгаажууллаа.

БАНКНЫ ТҮҮХЭН ТОВЧОО



24    |  Жилийн тайлан 2021

Зохистой засаглал нь байгууллагын үйл ажиллагааны үр ашигт байдал 
болон хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэн санхүүгийн тогтвортой байдлыг дээшлүүлж 
банкны төдийгүй нийт эдийн засгийн тогтвортой хөгжилд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 
Тээвэр хөгжлийн банкны зохистой засаглалын тэргүүн зорилго нь банкны 
засаглалд оролцогч талуудын эрх, үүрэг ба эрх зүйн хэм хэмжээнд зөвшөөрөгдөх 
сонирхлыг хүндэтгэн үзэж, стратегийн үр дүнтэй шийдвэр гаргах, байгууллагын 
хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах, хөрөнгө оруулагчийн итгэлийг хадгалж 
банкны амжилт, эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх зэрэг байна. 

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн компанийн зохистой засаглалын 
зарчмуудыг болон Монгол Улсын банкны салбарын зохицуулагч болох 
Монголбанкнаас баталсан “Банкны зохистой засаглалыг хэрэгжүүлэх журам”-ыг 
Банк мөрдөж ажилладаг. 

Банкны зохистой засаглалын бодлого нь банкны удирдлагын зохистой 
үйл ажиллагааг сайжруулах, ТУЗ-ийн зүгээс банкны Гүйцэтгэх удирдлагуудад 
тавих хяналтыг сайжруулах, ТУЗ-ийн банк болон банкны хувьцаа эзэмшигчийн 
өмнө хүлээх үүрэг, хариуцлага зэрэг үйл ажиллагааг хамрах банкны зохистой 
засаглалын үндсэн зарчмуудыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд оршино. Зохистой 
засаглалыг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд бид банкны Хувьцаа эзэмшигч, 
Хөрөнгө оруулагч, Гүйцэтгэх удирдлага, ажилтан хамт олон зэрэг бүх шатны 
оролцогчдын ашиг сонирхлыг харгалзан үзэж ажиллаж байна. 

КОМПАНИЙН ЗОХИСТОЙ 
ЗАСАГЛАЛ 

БАНКНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Банк мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нь зохистой засаглалын 
хэрэгжилтийн нэг гол үзүүлэлт бөгөөд банкны хууль тогтоомж болон хяналтын 
байгууллагын шаардлагын дагуу зохистой засаглалыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 
мэдээ мэдээлэл, санхүүгийн болон бусад тайланг нээлттэй болгосноор банкны 
харилцагчид болон зах зээлд оролцогчдын зүгээс банкны тогтвортой байдалд 
хяналт тавих боломжийг бүрдүүлдэг. Иймд олон улсын жишгээр Банк нь компанийн 
засаглалын зарчмыг хэрэгжүүлэн санхүүгийн тайлан, хувьцаа эзэмшигчийн 
мэдээлэл, дотоод хяналт зэрэг банктай холбоотой бодит мэдээ, мэдээлэл, үзүүлэлт, 
тоо баримтыг цаг тухайд нь үнэн зөв, ил тод, нээлттэй мэдээлдэг. 

Тээвэр хөгжлийн банк нь банкны засаглалын бүтэц, үйл явцыг тогтвортой 
сайжруулснаар шийдвэр гаргалтын чанарыг дээшлүүлэх, дээд удирдлагын 
залгамж халааг бэлдэх, компанийн тогтвортой, урт хугацааны хөгжлийг хангахад 
түлхэц болно.
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Тээвэр хөгжлийн банкны зохистой засаглал, ил тод байдлын зарчмыг  
хэрэгжүүлэх бүтэц

Хувь нийлүүлэгч

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Хөрөнгө оруулагч

Аудитын хороо

Дотоод аудитын газар

Дотоод аудитын газар
Эрсдэлийн удирдлагын хороо
Хүний нөөцийн хороо

Гүйцэтгэх удирдлага

Бизнесийн болон дэмжих
газар, нэгжүүд

Хяналт

Хариуцлага

Найдвартай
байдал

Тайлагнал
Шударга

ДОТООД АУДИТ, ДОТООД ХЯНАЛТЫН 
ТОГТОЛЦОО

Дотоод аудитын нэгж нь Банкны тухай хуульд зааснаар ТУЗ-өөс баталсан 
банкны бодлого, төлөвлөгөө, төсөв болон бусад шийдвэрийн хэрэгжилт, дотоод 
хяналтын үйл ажиллагаанд аудит хийж, зөвлөмж өгөх чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.

Тээвэр хөгжлийн банкны Дотоод аудитын газар (ДАГ) нь ТУЗ болон ТУЗ-
ийн дэргэдэх Аудитын хороонд ажлаа тайлагнах зарчмаар ажилладаг. Аудитын 
хороо нь дараах үндсэн үүрэгтэй ажиллана. Үүнд:

• ТУЗ-д санхүүгийн удирдлагын хууль журмын биелэлт, дотоод хяналтын 
үр ашигтай байдлын талаар зөвлөх;

• Хөндлөнгийн аудитортой ТУЗ-ийн өмнөөс нягт хамтран ажиллах, 
тусгаар байдлыг хангаж ажиллах;

• Банкны удирдлагын шат дамжлага бүрд хийсэн ээлжит шалгалтын 
акт дүгнэлтийг хэлэлцүүлэх, шаардлагатай шийдвэрийг гаргуулж, 
хэрэгжилтэд хяналт тавих;

• Банкны зохистой засаглалыг хэрэгжүүлэх журмын хэрэгжилтийн тайланг 
хэлэлцэх, энэ талаарх зөвлөмжийг ТУЗ-д өгөх.
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ДАГ нь эрсдэлд суурилсан аудитын төлөвлөгөөг боловсруулан жил бүр 
ТУЗ-өөр батлуулна. Аудитын төлөвлөгөө нь эрсдэлийн үнэлгээ болон ДАГ-ын 
нөөцүүдийн хуваарилалт гэсэн үндсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ. Эрсдэлд суурилсан 
аудитын төлөвлөгөөнд аудит хийх зорилго, аудитын хамрах хүрээ, аудит хийх 
хуваарь, аудитын хэсгийн хийгдэх ажлууд, ажиллах хүчний төлөвлөгөө, санхүүгийн 
төсвийг тодорхой зааж өгсөн байна.

ДАГ-ын үйл ажиллагааг ерөнхий аудитын хэсэг, мэдээлэл технологийн 
аудитын хэсэг гэж хоёр хуваана. Ерөнхий аудитын хэсэг нь төлөвлөгөөний дагуу 
аудит хийх, дотоод хяналтын болон газар нэгжийн захирлуудын үр дүнтэй байдлыг 
үнэлэх, оновчтой зөвлөмж өгөх, ТУЗ болон ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооноос 
өгсөн тусгай аудитыг гүйцэтгэхээс гадна суурь програмын мэдээллийн баазад 
тулгуурлан бэлдсэн мэдээлэлд үндэслэн зайны хяналт хийх үндсэн зорилготой. 
Мэдээлэл технологийн аудитын хэсэг нь эрсдэлд суурилсан жилийн аудитын 
төлөвлөгөөг боловсруулах, мэдээллийн технологийн аудит хийж зөвлөмж өгөх, 
газар дээрх аудит болон зайны хяналтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, 
хамтран ажиллах үндсэн зорилготой. 

Аудитын төлөвлөгөө нь банкны стратеги, төлөвлөгөөг агуулсан, 
баталгаажуулах шаардлагатай үйл ажиллагааг бүрэн хамарсан, төлөвлөгөөнөөс 
гадна гарч ирэх гэнэтийн асуудалд аудит хийх талаар болон гадна талаас үзүүлэх 
үйлчилгээг тусгасан байна.

Аудитын төлөвлөгөөг боловсронгуй болгохдоо банкны бизнес, үйл 
ажиллагаа, схем, дотоод хяналтад гарсан гол гол өөрчлөлтүүдийг заавал анхаарч 
үзсэн байна. 

 

ТОЛГОЙ КОМПАНИ, ОХИН, ХАРААТ,  
ГРУПП КОМПАНИУДЫН ТУХАЙ

Тээвэр хөгжлийн банк нь 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар аливаа 
толгой компани эсвэл охин, хараат компанигүй үйл ажиллагаа явуулж байна.
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ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
Тээвэр хөгжлийн банкны ТУЗ нь алсын хараа, эрхэм зорилгод суурилсан 

стратеги, бодлогоор банкны үйл ажиллагааг чиглүүлж, байгууллагын бүх шатанд 
ил тод, үнэнч шударга байдлыг чухалчлан, нээлттэй засаглалын тогтолцоог дэмжин 
ажилладаг. Банкны ТУЗ-ийн хурал нь сар тутамд хуралдаж үйл ажиллагааны 
чиглэлүүдэд тавих хяналтыг сайжруулах, банкны гүйцэтгэлийн үр дүнг сайжруулах 
чиглэл өгч ажилладаг. Банкны ТУЗ нь дэргэдэх Аудит, Эрсдэлийн удирдлага болон 
Хүний нөөцийн гэсэн байнгын хороодтой. 

Аудитын хороо: ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо нь банкны санхүүгийн 
нөхцөл байдалд тогтмол хяналт тавьж, нягтлан бодох бүртгэл болон бусад 
хяналтын механизмын үр дүнтэй, найдвартай байдал зэрэгт дүгнэлт зөвлөмж 
өгдөг. Мөн банкны үйл ажиллагаа үнэн зөв, ил тод, хариуцлагатай, нээлттэй 
зарчмаар явж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажилладаг. 

Эрсдэлийн удирдлагын хороо: ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэлийн 
удирдлагын хороо нь банкны эрсдэлийн удирдлагын талаар авч буй арга хэмжээ 
нь хангалттай байгаа эсэхэд хяналт тавьж дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг. Банканд 
учирч болох эрсдэлийг урьдчилан илрүүлэх зорилгоор эрсдэлийн шинжилгээ, 
судалгааны үзүүлэлт дээр үндэслэн санал зөвлөмж гарган ажлаа ТУЗ-д шууд 
тайлагнадаг. 

Хүний нөөцийн хороо: ТУЗ-ийн дэргэдэх Хүний нөөцийн хороо нь 
Банкны хүний нөөц болон талант менежментийн бодлого, банкны зохистой 
соёлыг чиглүүлэх, удирдах үүргийг хэрэгжүүлэхэд туслах, улмаар Банкны бизнесийн 
зорилтдоо хүрэх, бизнесээ тогтвортой хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй юм.

Монгол Улсын хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулан ажиллаж байгаа 
бизнес эрхлэгчид бөгөөд мэдлэг чадвар, туршлагаараа эх орныхоо эдийн засгийн 
хөгжлийг хурдасгахад бодит дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор банкны салбарт хөрөнгө 
оруулсан хөрөнгө оруулагчид юм.

2021.12.31 -ний байдлаар

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД 

П.Раднаабазар 60.88%

8.81%

6.89%

6.45%

Г.Минжин 

Б.Батгэрэл 

Б.Гантуяа 

4.78%

4.8%

4.6%

2.79%

Ө.Ганболд 

Б.Амаржаргал

Д.Оюунгэрэл 

Инфрастракчер ХХК 
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ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН БАГ

Б.ЭРХЭМБАЯР
Гүйцэтгэх захирлын орлогч

Ц.ГАНТУЛГА
Гүйцэтгэх захирлын орлогч

Ц.БАТ-ИДЭР
Дэд захирал, Үйл 
ажиллагаа хариуцсан

В.ТУУЛМАА
Дэд захирал, Эрсдэлийн 
удирдлага хариуцсан

С.СОД-ЭРДЭНЭ
Дэд захирал, Барилга, дэд 
бүтэц хариуцсан

Д.ХҮРЭЛЧУЛУУН
Дэд захирал, Төр, хувийн хэвшил, 
хамтын ажиллагаа хариуцсан

Ц.БОЛОР
Дэд захирал, Санхүү хариуцсан
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Ц.БАТ-ИДЭР

Ц.МӨНХБАТ
Гүйцэтгэх захирлын орлогч

Б.ЭРДЭНЭБАЯР
Гүйцэтгэх захирал

Б.НЯМДЭЛГЭР
Дэд захирал, Хятад хамтын 
ажиллагаа хариуцсан

A.САНДАГСҮРЭН
Дэд захирал, Байгууллагын 
банк хариуцсанС.БЯМБАДЭЛГЭР

Дэд захирал, Иргэдийн 
банк хариуцсан

Т.ДАШЦЭРЭН
Дэд захирал, Мэдээлэл 
технологи хариуцсан

Э.МӨНХЖАРГАЛ
Дэд захирал, Хувийн 
банк хариуцсан

Гүйцэтгэх удирдлагын баг нь мэдлэг, ур чадвартай менежерүүдээс бүрддэг 
ба салбар салбарт хуримтлуулсан ажлын туршлага нь удирдлагын багийн 
амжилтын суурь болж банкны тогтвортой өсөлт, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх 
улмаар хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийг өсгөх нөхцөлийг бий болгодог.
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ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ

Гүйцэтгэх захирлын 
орлогч

Гүйцэтгэх захирлын 
 орлогч

Дэд захирал
Санхүү Санхүүгийн бодлого,

хяналтын газар

Эрсдэлийн удирдлагын хороо

Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулалтын хороо

Дэд захирал Төр, 
хувийн хэвшил хамтын 

ажиллагаа

Дэд захирал
Экспорт, импорт

худалдаа

Дэд захирал
Барилга, дэд 

бүтэц

Дэд захирал
Үйлдвэр, уул уурхай

Дэд захирал
Шинэ төсөл

Дэд захирал
Хятад хамтын

ажиллагаа
Хятад хамтын

ажиллагааны газар
Санхүү удирдлагын 

газар

Төр, хувийн хэвшил
хамтын ажиллагааны

газар

Экспорт, импорт
худалдааны газар

Барилга, дэд бүтцийн
газар

Үйлдвэр, уул 
уурхайн газар

Шинэ төслийн
газар

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралХувьцаа эзэмшигчдийн хурал

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Гүйцэтгэх захирал

Аудитын хороо

Эрсдэлийн удирдлагын хороо

Хүний нөөц, урамшууллын хороо

Удирдлагын хороо 

Зээлийн хороо

Хүний нөөц, сонгон шалгаруулалтын хороо

Гүйцэтгэх захирлын ажлын алба

Дэд захирал
Иргэдийн банк

Дэд захирал
Байгууллагын банк

Бизнес
хөгжлийн газар

Маркетингийн
газар

Даатгалын 
зуучлалын хэлтэс

Харилцагчийн
үйлчилгээний газар

Байгууллагын
банкны газар

Байгууллагын
харилцааны газар

Гүйцэтгэх захирлын 
орлогч

Салбар нэгж

Иргэдийн 
зээлийн газар

Комплaeнсийн 
газар

Хөрөнгө 
зохицуулалтын газар

Төлбөр тооцооны
газар

Актив, пассивын удирдлагын хороо

Гүйцэтгэх захирлын 
 орлогч

Дэд захирал
Эрсдэлийн удирдлага Эрсдэлийн

удирдлагын газар

Зээлийн эрсдэл,
бодлого зохицуулалтын

газар

Мэдээллийн аюулгүй
байдлын алба

Дэд захирал
Үйл ажиллагаа Хууль, эрх зүйн

газар
Хүний нөөцийн

газар Захиргаа, 
аж ахуйн алба

Цахим банкны 
хэлтэс

Дэд захирал
Мэдээллийн технологи

Програм 
хөгжүүлэлтийн хэлтэс

Мэдээллийн
технологийн газар

Програм 
ашиглалтын хэлтэс

Цахим банкны 
газар

Нөөцийн удирдлагын
хэлтэс

Картын удирдлагын
хэлтэс

Дэд бүтэц, 
системийн хэлтэс

Тайлан бүртгэлийн
хэлтэс

Дэд захирал
Хувийн банкБизнес харилцааны 

газар
Бизнес хамтын 

ажиллагааны хэлтэс
Хөрөнгийн

удирдлагын газар

Төсөл хөрөнгө 
оруулалтын газар

 Олон улсын банкны 
газар

Гадаад хамтын 
ажиллагааны газар

Худалдааны 
санхүүжилтийн газар 

Корреспондент 
  банкны хэлтэс  

Сургалт, хөгжлийн
хэлтэс

Салбарын
удирдлагын газар

ТУЗ-ийн ажлын алба

Дотоод аудитын газар

Eрөнхий аудитын алба

Мэдээлэл технологийн аудитын алба 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ......... оны ..... дугаар сарын .....-ний 

өдрийн ............. тоот тогтоолын хавсралт №.... 

Консьерж үйлчилгээний
алба

Харилцагчийн
 үйлчилгээний алба

Хөрөнгийн
удирдлагын хэлтэс

Олон улсын хувийн
банкны хэлтэс

Сургалт судалгааны
албаХуулийн хэлтэс

Family office
хариуцсан алба
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Гүйцэтгэх захирлын 
орлогч

Гүйцэтгэх захирлын 
 орлогч

Дэд захирал
Санхүү Санхүүгийн бодлого,

хяналтын газар

Эрсдэлийн удирдлагын хороо

Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулалтын хороо

Дэд захирал Төр, 
хувийн хэвшил хамтын 

ажиллагаа

Дэд захирал
Экспорт, импорт

худалдаа

Дэд захирал
Барилга, дэд 

бүтэц

Дэд захирал
Үйлдвэр, уул уурхай

Дэд захирал
Шинэ төсөл

Дэд захирал
Хятад хамтын

ажиллагаа
Хятад хамтын

ажиллагааны газар
Санхүү удирдлагын 

газар

Төр, хувийн хэвшил
хамтын ажиллагааны

газар

Экспорт, импорт
худалдааны газар

Барилга, дэд бүтцийн
газар

Үйлдвэр, уул 
уурхайн газар

Шинэ төслийн
газар

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралХувьцаа эзэмшигчдийн хурал

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Гүйцэтгэх захирал

Аудитын хороо

Эрсдэлийн удирдлагын хороо

Хүний нөөц, урамшууллын хороо

Удирдлагын хороо 

Зээлийн хороо

Хүний нөөц, сонгон шалгаруулалтын хороо

Гүйцэтгэх захирлын ажлын алба

Дэд захирал
Иргэдийн банк

Дэд захирал
Байгууллагын банк

Бизнес
хөгжлийн газар

Маркетингийн
газар

Даатгалын 
зуучлалын хэлтэс

Харилцагчийн
үйлчилгээний газар

Байгууллагын
банкны газар

Байгууллагын
харилцааны газар

Гүйцэтгэх захирлын 
орлогч

Салбар нэгж

Иргэдийн 
зээлийн газар

Комплaeнсийн 
газар

Хөрөнгө 
зохицуулалтын газар

Төлбөр тооцооны
газар

Актив, пассивын удирдлагын хороо

Гүйцэтгэх захирлын 
 орлогч

Дэд захирал
Эрсдэлийн удирдлага Эрсдэлийн

удирдлагын газар

Зээлийн эрсдэл,
бодлого зохицуулалтын

газар

Мэдээллийн аюулгүй
байдлын алба

Дэд захирал
Үйл ажиллагаа Хууль, эрх зүйн

газар
Хүний нөөцийн

газар Захиргаа, 
аж ахуйн алба

Цахим банкны 
хэлтэс

Дэд захирал
Мэдээллийн технологи

Програм 
хөгжүүлэлтийн хэлтэс

Мэдээллийн
технологийн газар

Програм 
ашиглалтын хэлтэс

Цахим банкны 
газар

Нөөцийн удирдлагын
хэлтэс

Картын удирдлагын
хэлтэс

Дэд бүтэц, 
системийн хэлтэс

Тайлан бүртгэлийн
хэлтэс

Дэд захирал
Хувийн банкБизнес харилцааны 

газар
Бизнес хамтын 

ажиллагааны хэлтэс
Хөрөнгийн

удирдлагын газар

Төсөл хөрөнгө 
оруулалтын газар

 Олон улсын банкны 
газар

Гадаад хамтын 
ажиллагааны газар

Худалдааны 
санхүүжилтийн газар 

Корреспондент 
  банкны хэлтэс  

Сургалт, хөгжлийн
хэлтэс

Салбарын
удирдлагын газар

ТУЗ-ийн ажлын алба

Дотоод аудитын газар

Eрөнхий аудитын алба

Мэдээлэл технологийн аудитын алба 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ......... оны ..... дугаар сарын .....-ний 

өдрийн ............. тоот тогтоолын хавсралт №.... 

Консьерж үйлчилгээний
алба

Харилцагчийн
 үйлчилгээний алба

Хөрөнгийн
удирдлагын хэлтэс

Олон улсын хувийн
банкны хэлтэс

Сургалт судалгааны
албаХуулийн хэлтэс

Family office
хариуцсан алба

Гүйцэтгэх захирлын 
орлогч

Гүйцэтгэх захирлын 
 орлогч

Дэд захирал
Санхүү Санхүүгийн бодлого,

хяналтын газар

Эрсдэлийн удирдлагын хороо

Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулалтын хороо

Дэд захирал
Хувийн банк

Дэд захирал Төр, 
хувийн хэвшил хамтын 

ажиллагаа

Дэд захирал
Хятад хамтын

ажиллагаа

Дэд захирал
Экспорт, импорт

худалдаа

Дэд захирал
Барилга, дэд 

бүтэц

Дэд захирал
Үйлдвэр, уул уурхай

Дэд захирал
Шинэ төсөл

Хятад хамтын
ажиллагааны газар

Санхүү удирдлагын 
газар

Төр, хувийн хэвшил
хамтын ажиллагааны

газар

Хувийн банкны
газар

Экспорт, импорт
худалдааны газар

Барилга, дэд бүтцийн
газар

Үйлдвэр, уул 
уурхайн газар

Шинэ төслийн
газар

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 8 дугаар сарын 2-ны 
өдрийн ..... тоот дугаартай тогтоолын Хавсралт ..... 

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралХувьцаа эзэмшигчдийн хурал

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Гүйцэтгэх захирал

Аудитын хороо

Эрсдэлийн удирдлагын хороо

Хүний нөөц, урамшууллын хороо

Удирдлагын хороо 

Зээлийн хороо

Хүний нөөц, сонгон шалгаруулалтын хороо

Гүйцэтгэх захирлын ажлын алба

ТУЗ-ийн ажлын алба

Дотоод аудитын газар

Зайны хяналтын алба 

Дэд захирал
Иргэдийн банк

Дэд захирал
Байгууллагын банк

Бизнес
хөгжлийн газар

Маркетингийн
газарДаатгалын 

зуучлалын хэлтэс

Салбарын
удирдлагын газар

Байгууллагын
банкны газар

Байгууллагын
харилцааны газар

Гүйцэтгэх захирлын 
орлогч

Салбар нэгж

Иргэдийн 
зээлийн хэлтэс

Харилцагчийн 
үйлчилгээний хэлтэс

Байгууллагын
зээлийн хэлтэс

Комплaeнсийн 
газар

Хөрөнгө 
зохицуулалтын газар

Төлбөр тооцооны
газар

Актив, пассивын удирдлагын хороо

Гүйцэтгэх захирлын 
 орлогч

Төсөл хөрөнгө оруулалт, 
гадаад хамтын

ажиллагааны газар

 Олон улсын банкны 
газар

Дэд захирал
Эрсдэлийн удирдлага Эрсдэлийн

удирдлагын газар

Зээлийн эрсдэл,
бодлого зохицуулалтын

газар
Мэдээллийн аюулгүй

байдлын алба

Дэд захирал
Үйл ажиллагаа Хууль, эрх зүйн

газар
Хүний нөөцийн

газар Захиргаа, 
аж ахуйн алба

Цахим банкны 
хэлтэс

Дэд захирал
Мэдээллийн технологи

Програм 
хөгжүүлэлтийн хэлтэс

Мэдээллийн
технологийн газар

Програм 
ашиглалтын хэлтэс

Цахим банкны 
газар

Нөөцийн удирдлагын
хэлтэс

Картын удирдлагын
хэлтэс

Дэд бүтэц, 
системийн хэлтэс
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Тээвэр хөгжлийн банкны "Нийгмийн хариуцлага"-ын зорилго нь Монгол 
Улсын хууль тогтоомжийг дээдлэн биелүүлж, банкны үйл ажиллагаа болон үнэ 
цэнээрээ дамжуулан харилцагчдынхаа эрх ашгийг хамгаалж, ажилтнуудынхаа 
эрүүл мэнд, боловсрол, хөгжил дэвшилд анхааран, нийгэм, эдийн засаг, байгаль 
орчинд өөрсдийн хувь нэмрээ урт хугацаанд, тасралтгүй, хариуцлагатайгаар 
оруулж салбартаа зөв үлгэр дуурайллыг нийгэмд үзүүлэхэд оршино. Банкны 
нийгмийн хариуцлагын бодлого нь дараах үндсэн чиглэлийн дагуу хэрэгждэг.  

Үүнд:
• Боловсрол
• Байгаль орчин
• Нийгэм 
• Эрүүл мэнд
• Хүний эрх, ажилтнуудын хөгжил.

“Тэрбум Мод” үндэсний хөдөлгөөнд нэгдлээ. Дэлхий нийтийн өмнө тулгараад 
буй уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг шийдвэрлэхэд зориулж Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн санаачилж буй “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжин 
ажиллалаа. Сүүлийн жилүүдэд манай улс уур амьсгалын өөрчлөлтөд өртөж 
буй улс орнуудын тоонд багтсан бөгөөд олон улсын стандартын дагуу нутаг 
дэвсгэрийн 30 орчим хувь ой мод байвал зохистой гэсэн үзүүлэлтэд хүрэхгүй 
буюу газар нутгийн 80 орчим хувь цөлжилттэй байна. Түүнчлэн “Тэрбум Мод” 
Үндэсний хөдөлгөөний онцлог нь модыг зохих ёсоор хөрсөнд суулгахаас гадна 
цаашид олон жил зөв арчилж тордон, бодитой үр дүнг харуулах юм. 

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

Байгаль орчин

“Дэлхийн хуримтлалын өдөр-2021” Ерөнхий боловсролын сургуулиудад 
сургалт зохион байгууллаа. “Бүгдээрээ хуримтлуулъя” аяны хүрээнд зохион 
байгуулагдаж буй “Дэлхийн хуримтлалын өдөр-2021” аяныг тохиолдуулан 
иргэдийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд 17 ерөнхий 
боловсролын сургууль болон албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдээр зочлон 
нийт 500 гаруй иргэдийг хамруулан сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтын 
хүрээнд "Миний мөрөөдөл" сэдэвт зохион бичлэгийн уралдаан зарлаж, шилдэг 
3 байрыг шалгаруулан “Алтан зоос” хүүхдийн хадгаламж нээлгэх эрхийн бичиг 
болон банкны гарын бэлэг гардуулав.

Боловсрол
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Бага насны хүүхдүүдийг банкны оффис, салбар нэгжтэй танилцах 
өдөрлөгийг зохион байгууллаа. “Бүгдээрээ хуримтлуулъя” аяны хүрээнд 
ажилтнуудын хүүхэд, багачуудыг банкны төв оффис болон салбар, нэгжүүдэд 
хүлээн авч банкны үйл ажиллагаа, үйлчилгээг танилцуулах өдөрлөгийг 2021 оны 
10 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгууллаа.

Хүний эрх, ажилтнуудын хөгжил

Сэтгэл ханамжтай ажлын байр: Бидний үнэт зүйлсийн нэг нь ажилтнууд бөгөөд 
бид банкаа гэсэн чин сэтгэлтэй, мэргэжлийн өндөр ур чадвартай ажиллагсдыг сэтгэл 
ханамжтай, тогтвортой, өндөр бүтээмжтэй ажиллуулах хүний нөөцийн бодлого 
хэрэгжүүлэх замаар ажилтнуудын ажиллах хамгийн таатай орчинг бүрдүүлж, тал 
бүрээр дэмжин, хөгжиж дэвших бололцоогоор хангаж ажилладаг билээ. 

Эрүүл мэнд: Ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах аливаа өвчлөлөөс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор жил бүр вакцинжуулалтад хамруулан, эрүүл мэндийн 
бүрэн оношилгоо, шинжилгээнд хамруулдаг. Мөн мэргэжлийн бариа засалчдыг 
тогтмол ажиллуулан тохилог, зориулалтын өрөөнд бариа заслын үйлчилгээг үзүүлдэг.

Уян хатан ажлын цаг: Ажиллах арга барил, хэв маягт тохируулан уян хатан 
ажлын цагаар ажиллах боломжоор хангадаг. Ингэснээр ажилтнуудын ажлын бүтээмж 
болон сэтгэл ханамж, нэмэгдэх эерэг нөлөөтэй бөгөөд орчин үеийн хэв шинжийг 
агуулсан тохилог, тав тухтай, ажил хэргээ явуулахад шаардагдах бүхий л боломжоор 
хангагдсан таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. 



34    |  Жилийн тайлан 2021

Байгаль орчинд ээлтэй ажлын орчин: Төв оффис нь дараах нөөцийн 
хэмнэлтийг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж хүрээлэн  буй 
байгаль орчиндоо хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байна.  Үүнд:  

• Цахилгаан бага зарцуулдаг, автомат тохируулага бүхий гэрэл чийдэн;
• Усны хэмнэлт бүхий автомат цорго;
• Цаасны хэмнэлтийг бий болгох зорилгоор давхар бүрд зөвхөн нэг принтер 

ажиллуулдаг бөгөөд зөвхөн шаардлагатай материалаа хэвлэж заншсан;
• Хог хаягдлаа багасгах, дахин ашиглах, ангилан ялгах зориулалт бүхий хогийн 

савыг байршуулсан;
• Нэг ажилтанд ногдох ногоон байгууламж болон ажлын орчны зай талбай 

хүрэлцээтэй байдаг нь дотор агаарын урсгал төдийгүй, хүчил төрөгчийн 
хэмжээг тогтмол хангалттай хэмжээнд бий болгодог.

Сургалт, хөгжил: Ажилтнуудынхаа хувь хүний хөгжилд зориулж дараах клубууд, 
болон цахим сургалтын платформыг ажиллуулж байна.  

• Кино сан;
• Номын клуб; 
• Спорт клуб;
• Видео хичээл;
• Пресентаци хичээлүүд.
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ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН 
БОДЛОГО

2019 онд “Байгаль орчин, нийгмийн бодлого”-ыг баталж уг бодлогын 
хүрээнд зээлийн үйл ажиллагаа, зээл олгох явцад байгаль орчин, нийгмийн 
эрсдэлийн үнэлгээг системтэйгээр хийж ирсэн. Уг бодлого нь НҮБ-ын Тогтвортой 
хөгжлийн 17 зорилго, Монгол Улсын Тогтвортой Санхүүжилт (ТоС) хөтөлбөрийн 
8 зарчим, Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн Гүйцэтгэлийн Стандарт зэрэгт 
тулгуурласан бөгөөд банкны дунд хугацааны зорилгын нэгээхэн хэсэг билээ. 
Бид 2021 онд өөрсдийн хүрээлэн буй орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг илүү 
удирдахад анхаарч, байгаль орчин, нийгэм, засаглалын асуудлууд, уур амьсгалын 
эрсдэл, хүний эрх, жендэр болон жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүжилт зэргийг үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлэх цаашид бэхжүүлэх суурийг тавилаа.

Байгаль орчин, нийгмийн бодлого, зээлийн үйл ажиллагаан дахь эрсдэлийн 
удирдлагын журмын сайжруулалт: БОН эрсдэлийн удирдлагыг Олон Улсын 
Санхүүгийн Корпорациас тодорхойлсон эрсдэлийн төрлүүдтэй уялдуулж 
эрсдэлийн шинжилгээ хийдэг ба Байгаль орчин, нийгмийн хүрээнд банкны 
баримтлах зарчмууд болон бодлого журмаа шинэчлэхийн сацуу түншлэгч 
байгууллагуудад хамаарах бодлого, зааврыг мөрдөн ажиллах, банкны холбогдох 
заавар журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлыг дэс дараалалтайгаар гүйцэтгэсээр 
байна.

Ногоон зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хөгжүүлэлт: Ногоон 
санхүүжилтийг дэмжих, ногоон зээлийн багцаа нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд 
Монгол Улсын Ногоон Таксономийн дагуу Монголбанканд банкны ногоон 
зээлийн тайлангаа улирал бүр тогтсон хугацаанд тайлагнан ажиллалаа. Мөн 
шинээр ногоон зээлийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлж шинэ ондоо 
харилцагчдадаа санал болгоход бэлэн боллоо.

ТоС-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээг 2021 онд ахиуллаа: 2021 онд Монголын 
Тогтвортой санхүүгийн холбоо (ТоС), Монголбанк, Олон улсын санхүүгийн 
корпорациас (ОУСК) хэрэгжүүлсэн тогтвортой санхүүжилтийн үнэлгээгээр “B+” 
үнэлгээ авч, өмнөх жилийн үнэлгээг ахиуллаа.

Тогтвортой, ногоон санхүүжилтийн сургалт: 2021 онд зээлийн үйл ажиллагаа 
хариуцсан харилцааны мэргэжилтнүүд болон шинэ ажилтнуудад чиглэсэн ногоон 
зээлийг тодорхойлох, үнэлгээний аргачлалын дагуу сургалт зохион байгууллаа. 
Түүнчлэн ногоон санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын чиглэл дэх үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлэх зорилгоор уг ажлыг хариуцсан тусдаа чиг үүрэг бүхий газар нэгжийг 
байгууллаа. 
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Ингэснээр банкны тогтвортой, ногоон санхүүжилтийн орчныг улам 
чанаржуулах, шинээр банкны ногоон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг боловсруулах, 
суурь чадавхиа бэхжүүлэх, энэ чиглэлд харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд 
чухал суурийг тавьсан юм.

Тогтвортой хөгжлийн цаашдын төлөвлөгөө: Тогтвортой хөгжилд бодитой 
хувь нэмрээ оруулж, хамтын ажиллагаагаа өргөн цар хүрээнд тэлэх зорилгоор олон 
улсын хөгжлийн байгууллага болон санал санаачлагуудад гишүүн байгууллагаар 
нэгдэж сайн туршлагуудаас банкны үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэхийг эрмэлзэн 
ажиллаж байна. Энэ хүрээнд бид дараах зорилтуудыг тавин ажиллана. Үүнд:

• Банкны тогтвортой, ногоон санхүүжилтийн бодлогын суурь орчинг 
бэхжүүлэх;

• Тогтвортой санхүүжилтийн чиглэлд төсөл, хөтөлбөрийн санал 
боловсруулах, батлуулах, санхүүжилт татах;

• Банкны ногоон зээлийн багцыг өсгөх хүрээнд харилцагчийн хэрэгцээнд 
нийцсэн байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй ногоон зээлийн бүтээгдэхүүнийг 
боловсруулж, зах зээлд гаргах;

• Тогтвортой, ногоон санхүүжилтийн чиглэлээр олон улсын 
байгууллагуудтай шинээр харилцаа, хамтын ажиллагаагаа тэлэх;

• Олон улсын томоохон санал, санаачлагуудад нэгдэн орох; 
• Харилцагч болон түнш байгууллагуудтай урт хугацаанд хамтын үнэ 

цэнийг бий болгох харилцааг бэхжүүлэх; 
• Олон улсын тайлагналын стандартын дагуу “Тогтвортой хөгжлийн 

тайлан”-г боловсруулан нийтлэх.
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ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 
БҮРДҮҮЛЭЛТ

2021 онд стратеги зорилтынхоо хүрээнд банкны бүтэц зохион байгуулалтыг 
шинэчилж банкны урт хугацааны тогтвортой өсөлтийг хангах институцийн 
чадавхийг бэхжүүлсэн жил байлаа. 

Банкны өсөлт, хөгжлийн нэг гол суурь нь мэргэшсэн чадварлаг хүний нөөц. 
Тээвэр хөгжлийн банк 2021 онд салбарын мэргэшсэн банкирууд, шинэ залуу 
боловсон хүчин, салбар салбарын туршлагатай мэргэжилтнүүдээр чадварлаг баг 
бүрдүүлж чадлаа. 2020 оны эцсийн байдлаар нийт ажилтнуудын банкны салбарт 
ажилласан дундаж хугацаа 2.5 жил байсан бол тайлант оны эцэст 5.8 жил болж 
нэмэгдсэн бол системийн банкуудад ажиллаж байсан туршлагатай ажилтны тоо 
өмнөх оноос 50 гаруй хувиар нэмэгдэв.

Нийт ажилтнуудын 60 гаруй хувь нь банкны салбарын туршлагатай 
мэргэшсэн банкирууд байгаа бол үлдсэн хувьд шинэ залуу боловсон хүчнүүд 
болон салбар салбарын туршлагатай чадварлаг мэргэжилтнүүд бүрдүүлж байна. 
Тайлант оны эцэст банкны нийт ажилтны тоо оны эцэст 243 хүрч өмнөх оноос 
даруй 2 дахин өслөө.

Энэхүү өсөлтөнд Кредит банкны нэгдлээс гадна бүтэц зохион байгуулалтын 
шинэчлэл, банкны үйл ажиллагаа өргөжилт нөлөөлсөн. Шинэ бүтэц зохион 
байгуулалтын онцлог нь борлуулалтын чиг үүрэг бүхий бүтцийг өргөжүүлэх, банкны 
цогц үйлчилгээг харилцагчдад илүү хүртээмжтэй болгох, банк харилцагчдадаа 
улам ойртоход чиглэж байна. Эдгээр зорилтынхоо хүрээнд бид мэргэшсэн хувийн 
банкируудаар хувийн банкны багаа бүрдүүлж, чадварлаг боловсон хүчин бүхий 
10 салбарыг шинээр нээж үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн.

Дэлхий даяар нүүрлээд буй цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан 
цахим сургалтын системд шилжихээс гадна ажилтнуудаа зайнаас ажиллах, бага 
насны хүүхэдтэй ээжүүдийг гэрээсээ ажиллах боломжоор ханган ажиллав. 

Банк санхүүгийн академи, сургалтын байгууллага, их дээд сургуулиудтай 
хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн Хувийн банкны үйлчилгээ, ВИП харилцагчдын 
үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр мөн борлуулалтын ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд 
чиглэсэн сургалтын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүллээ.



38    |  Жилийн тайлан 2021

Дунд шатны менежерүүд болон салбарын захирлуудад зориулж "Cus-
tomer Experience management", Борлуулалтын ур чадварын сургалтыг гадны 
байгууллагуудтай хамтран зохион байгууллаа. Салбар болон төвийн албаны 
ажилтнууддаа зориулж "Мэргэжлийн ёс зүй"-н хичээлийг мэргэжлийн багштай 
хамтран зохион байгуулав. Ажил мэргэжлийн хүрээнд мэргэжлийн ур чадварыг 
нэмэгдүүлэх, мэргэшүүлэх сургалтад тухай бүр зорилтот ажилтнуудаа хамруулан 
ажиллав. 

Олон улсын мэргэшсэн зэрэг горилж буй ажилтнууддаа шалгалтанд (CFA, 
FRM) бэлтгэхэд нь зориулж цалинтай чөлөө олгож, дэмжин ажиллаж байна.

Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх, ажилтныг сэтгэл ханамжтай, тогтвор 
суурьшилтай ажиллахад чиглэсэн идэвхжүүлэлтийн арга хэмжээг Спорт хорооны 
зүгээс “Спорт өдөрлөг-2021” арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, банк 
дотооддоо спортын наадам зохион байгуулж, шилдгүүдээ шалгарууллаа.  

“Happy Trails” явган аяллын танилцах үйл ажиллагааг банкны нийт 
ажилтнуудыг хамруулан амжилттай зохион байгууллаа. 

БИЗНЕСИЙН 
ЧИГЛЭЛҮҮД
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ХУВИЙН БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хувийн банкны мэргэшсэн банкирууд нь өндөр орлоготой иргэд, 
байгууллагуудад тус бүрийн онцлог, хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн тав тухтай 
орчинд хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн үйлчилгээг хүргэж байна.

Харилцагчдынхаа үнэт цаг хугацааг хэмнэсэн, санхүүгийн хэрэгцээ 
шаардлагад бүрэн нийцсэн найрсаг, түргэн шуурхай, өндөр нууцлал бүхий 
санхүүгийн болон санхүүгийн бус шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгож 
буйгаараа давуу талтай юм. 

Банкны уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдээс гадна хөрөнгийн 
удирдлага, хувийн санхүүгийн удирдлага зөвлөгөө, коньсерж үйлчилгээ болон 
тусгай үйлчилгээтэй 8 төрлийн даатгалын бүтээгдэхүүн зуучлал зэрэг олон 
төрлийн бүтээгдэхүүнийг харилцагчдад санал болгож байна.
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Хувийн банк нь “Billionnaire X” компаниар дамжуулан харилцагчийн өдөр 
тутмын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн өндөр зэрэглэлийн консьерж үйлчилгээг 
харилцагчдадаа үзүүлж байгааг онцлон дурьдах нь зүйтэй.

Мөн харилцагчдад үйлчилгээ үзүүлдэг харилцааны менежерүүдийн мэдлэг, 
ур чадварыг дээшлүүлэхэд тогтмол анхаарч сургалтын үйл ажиллагааг мэргэжлийн 
байгууллагуудтай хамтран зохион байгууллаа. 

Ирээдүйд хувийн банкийг хөгжүүлэх зорилгоор гадаадын томоохон хувийн 
банкууд, санхүүгийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг бий болгон үйл 
ажиллагааны цар хүрээгээ тэлж, харилцагчдад гадны шилдэг туршлага бүхий банк 
санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хүргэхийг зорин ажиллаж байна. 
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ИРГЭДИЙН БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Тээвэр хөгжлийн банк нь шинэчилсэн стратеги, бизнес загварын хүрээнд 
банкны үйлчилгээг харилцагчдадаа илүү ойртуулж, шуурхай, хүртээмжтэй үзүүлэх, 
харилцагчийн үйлчилгээг өндөр түвшинд хүргэх зорилгоор Улаанбаатар хотын хүн ам 
олноор төвлөрсөн байршил сонгон салбар нэгжийн тоог нэмэгдүүлж нийт 10  салбар,  1 
тооцооны касстайгаар үйл ажиллагаагаа өргөжүүллээ.

Харилцагчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн тохилог, тав тухтай орчинд бүх 
төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 7 хоногийн турш түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор 
Сүхбаатар дүүрэг, Сөүлийн гудамжинд байрлах “Наран салбар” 09:00-19:00 цагийн 
хооронд ажиллаж байна. Мөн Чингэлтэй дүүрэгт Хятад харилцагчдад тусгайлан 
хадгаламж, шилжүүлэг, гадаад гуйвуулга, цахим банк зэрэг төрөл бүрийн санхүүгийн 
үйлчилгээг үзүүлэх “Премиум” Хятад салбар үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна. 

Үнэт металл худалдан авах, үнэт металлын арилжааны хэлцэл, урьдчилсан 
хэлцэл, үнэт металлын хадгаламж, зээл зэрэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үзүүлэх 
зорилгоор “Сорьц” тооцооны кассын үйл ажиллагааг эхлүүлэн Банкны ашигт 
ажиллагааг нэмэгдүүлэх чиглэлд ажиллаж байна.
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Салбар, нэгжийн тохижилт, өнгө төрх болон харилцагчийн үйлчилгээний 
нэгдсэн стандартыг боловсруулан баталж салбар нэгжүүдээ нэгдсэн стандартын 
тохижилт болон үйлчилгээтэй болгох ажлыг хэрэгжүүлж эхлүүлээд байна. Уг ажлын 
хүрээнд салбарын үйлчилгээний танхимын зай талбайг нэмэгдүүлж, харилцагчдад 
тусгайлсан хэсэгт, ая тухтай, чанартай үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг бүрдүүлэн 
ажиллаж байна.

Банк харилцагчийн үйлчилгээг сайжруулах, харилцагчдадаа хурдан шуурхай 
үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор “Service excellence” төслийг хэрэгжүүлж эхэллээ. Төслийн 
хүрээнд салбар нэгжийн тав тухтай байдалд анхаарах, ажилтнуудын үйлчилгээний ур 
чадварыг дээшлүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, процесс сайжруулалт, автоматжуулах 
зэрэг ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Мөн харилцагчийн үйлчилгээг сайжруулах 
чиглэлд “Гомдлын удирдлага”-ыг хэрэгжүүлэн богино хугацаанд харилцагчийн 
гомдлыг цаг алдалгүй шийдэж, үйл ажиллагаандаа сайжруулалт хийн ажиллаж байна.

Банк нь 2021 онд харилцагчдадаа дараах онцлох бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 
хүргэж ажилласан. Үүнд:

• Харилцагчийн хүсэлтийг үндэслэн хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгийг 
төгрөг, ам.доллар хооронд хөрвүүлж, ханшийн эрсдэлээс хамгаалагдах 
боломжийг олгож буй "Хөрвөдөг хадгаламж";

• Харилцагч ам.долларыг ханшийн эрсдэлгүй хөрвүүлэн хадгалж, богино 
хугацаанд өндөр хүүгийн өгөөж хүртэх боломжийг олгох "Хеджед 
хадгаламж".
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Салбар нэгжийн байршил

Шaнгри-Ла салбар:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар 
дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 
19А, Шангри-Ла оффис, 6-р давхар

Сэнтрал тауэр салбар:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар 
дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 
2, Сентрал Тауэр, 2-р давхар

Сакура салбар:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх 
дүүрэг, 26-р хороо, Их Монгол улсын 
гудамж, Сакура Бьюлдинг төв, 1-р давхар

Наран салбар:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар 
дүүрэг, 3-р хороо, Сөүлийн гудамж-35, 
"Наран Молл" Их дэлгүүр 1-р давхар

Ард салбар:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй 
дүүрэг, 1-р хороо, Бага тойруу 9, 1-р 40 
мянгат, Б8 байр, 1-р давхар

Зүүн дөрвөн зам салбар:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх 
дүүрэг, 15-р хороо, 13-р хороолол, Наран 
шоп худалдааны төвийн 2-р байр,  
1-р давхар
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Ривер гарден салбар:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул 
дүүрэг, 11-р хороо, Их Монгол улсын 
гудамж, Ривер Гарден хотхон, 308-р 
барилга, 1-р давхар

Зайсан салбар:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул 
дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан Будда виста 
хотхон, 805-р байр, 1-р давхар

Сидар салбар:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул 
дүүрэг, 4-р хороо, Сидар сити резиденс 
хотхон, 1-р давхар

Сорьц тооцооны касс:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул 
дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэрийн баруун 
бүс-2, Чингисийн өргөн чөлөө, 32-д 
байршилтай, 1-р давхар

Мөнх тауэр салбар:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул 
дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн 
чөлөө - 14, 120 мянгат, Мөнх тауэр  
1-р давхар 

Премиум салбар:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй 
дүүрэг, 5-р хороо, Их тойруугийн 
гудамж-21, Премиум палас, 2-р давхар
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БАЙГУУЛЛАГЫН БАНКНЫ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Байгууллагын харилцагчдын хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцсэн 
санхүүгийн иж бүрэн, чанартай үйлчилгээг үзүүлэх, харилцагчдынхаа санхүүгийн 
чадвар, итгэл үнэмшил, үнэ цэнийг нэмэгдүүлж, найдвартай харилцааг бий болгох 
зорилго тавин ажиллаж байна.

Бид “Байгаль орчин, нийгмийн бодлого”-ыг батлан, улмаар жижиг, дунд 
үйлдвэрийн хөгжлийн чиг хандлагад үндэслэн тэргүүлэх ач холбогдолтой 
салбарын үйл ажиллагааг дэмжих зорилт дэвшүүлсэн. Хүлэмжийн хий, хөрс, 
агаар, орчны бохирдлыг бууруулах, дулаан алдалтыг зогсоох, байгаль орчинд 
ээлтэй технологийг дэмжих чиглэлд түлхүү санхүүжилт олгох, зөвлөгөө мэдээллээр 
хангах бодлого баримталж байна. 

Харилцагчдадаа олгосон зээлийн хүү 14.45 хувь буюу банкны системийн 
хүүний дундажаас бага байна. Энэ нь банкны зүгээс хямд өртөг бүхий 
санхүүжилтээр харилцагч байгууллагуудын зардлыг бууруулж, төлбөрийн 
чадварыг дэмжин тэднийг санхүүгийн илүү таатай нөхцөлд бизнес эрхлэх 
боломжоор хангаж буйн илэрхийлэл юм.

Бид 10 гаруй салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж буй харилцагчдад 320 гаруй 
тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгон тэдний бизнесийн үйл ажиллагаа, улсынхаа 
эдийн засгийг дэмжин ажиллаж байна.

Зээлийн бүтэц салбараар 2021/12/31 байдлаар

Уул уурхай 35.4%
Үйлдвэрлэл 1.8%
Цахилгаан, хий, агааржуулалтын хангамж 1.8%

Худалдаа 1.8%
Тээвэр ба агуулах 18.3%
Санхүү болон даатгал 21.2%
Үл хөдлөх хөрөнгө 1.6%

Барилга 13.2%

Тээвэр хөгжлийн банк нь төрөөс хэрэгжүүлж буй эдийн засгийг сэргээх, 
эрчимжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдэд хамтран оролцож харилцагчдадаа дараах 
төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилтыг олгон дэмжин ажиллаж байна. Тодруулбал:

Алт хөтөлбөрийн зээл

Засгийн Газар болон Монголбанкны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй “Алт-II 
үндэсний хөтөлбөрийг эрчимжүүлэх зорилгоор олгох хөнгөлөлттэй санхүүжилт”-
ийн хөтөлбөрийг дэмжин, ажиллах гэрээг байгуулан хамтран ажиллаж байна.

Монголын анхны "Private Banking"

Жилийн тайлан 2021  |    47

Төрөөс хэрэгжүүлэх орон сууцны хөнгөлөлттэй хөтөлбөрийн зээл

Монголбанк, “Монголын ипотекийн корпораци ОССК” ХХК нь арилжааны 
банкуудтай “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн ерөнхий гэрээ”-г байгуулан 
2.2 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл олгожээ. Мөн зээлийн хүүг 
бууруулах санаачлагыг дэмжин ажиллаж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 3.3 
тэрбум төгрөгийн зээлийг Монголын ипотекийн корпорацид шилжүүлээд байна. 

“Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наяд төгрөгийн цогц 
төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан “Ажлын байрыг дэмжих зээл

"Ковид-19 цар тахал"-ын хор нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг бууруулах 
зорилгоор Монголбанк, Батлан даалтын сантай “Ажлын байрыг дэмжих зээлийн 
ерөнхий гэрээ”-г байгуулан хамтран ажиллаж харилцагчдын тогтвортой байдлыг 
хангах зорилгоор 1.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтыг олгосон. 

Жижиг дунд бизнесийн зээл – Репо санхүүжилт

Ковид-19 цар тахлын нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх хор нөлөөг бууруулах 
зорилгоор Монголбанк, “Үнэт цаас, санхүүжилтийн корпораци” ХХК нь 
арилжааны банкуудтай “Хэвийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, репо 
нөхцөлөөр санхүүжилт олгох ерөнхий гэрээ”-г байгуулан 13.1 тэрбум төгрөгийн 
дахин санхүүжилт хийн “Үнэт цаас, санхүүжилтийн корпораци” ХХК-д 10.1 тэрбум 
төгрөгийн зээлийг худалдсан байна.

Газрын тосны санхүүжилтийн хөтөлбөрийн зээл

Монголбанктай “Газрын тосны бүтээгдэхүүний бөөний худалдаа, 
үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжүүдэд шатахууны нөөц 
бүрдүүлэх зорилгоор олгох санхүүжилтийн ерөнхий гэрээ”-г байгуулан 4.0 тэрбум 
төгрөгийн зээл олгон хамтран ажиллаж байна. 

Эрчим хүчний хэмнэлттэй орон сууцны хөтөлбөрийн зээл

Монголын Банкны Холбоо, Монголын Тогтвортой Санхүүжилтийн 
Хөгжлийн Холбоо (ТоС холбоо)-той “Эрчим хүчний хэмнэлттэй хувийн сууцны 
зээлийн урьдчилгаа төлбөрийн татаас олгоход хамтран ажиллах тухай” гэрээг 
(тус холбоодын дэмжлэгтэйгээр ХБНГУ-ын олон улсын хамтын ажиллагааны 
нийгэмлэг (GIZ)-ийн урьдчилгаа төлбөрийн татаасын санхүүжилтийг зээлдэгчид 
олгох зорилготой) байгуулан утааг бууруулах зорилгоор хамтран ажиллаж байна. 

Тээвэр хөгжлийн банк нь харилцагчидаа төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтээр 
дэмжихээс гадна цар тахалтай холбоотой эдийн засагт үүссэн хүндрэлийг 
хамтдаа даван туулах, харилцагчдын бизнес, хамтын ажиллагааг дэмжихийн тулд 
зээлийн гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах, шимтгэл хураамжаас чөлөөлөх, 
нэмэгдүүлсэн хүүг тэглэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн.
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ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН 
АЖИЛЛАГАА

Гадаад худалдаа эрхлэгч харилцагчдадаа дэмжих хямд өртөг бүхий эх 
үүсвэрийг санал болгох зорилгоор 2021 онд Тээвэр хөгжлийн банк олон улсын 
санхүүгийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг тэлж, зээлийн шугамуудын 
хэмжээгээ нэмэгдүүлэн ажиллалаа. 

Гадаад эх үүсвэр, зээлийн шугам
Өнгөрсөн онд банк Япон улсын SMBC банк, ХБНГУ-ын Commerzbank 

AG, ODDO BHF AG зэрэг банкуудтай банк хоорондын зээлийн шугамын гэрээ 
байгуулав. Үүний зэрэгцээ Atlantic Forfaitierungs AG, International Bank for Eco-
nomic Cooperation болон China trade Solutions LLC зэрэг банк, санхүүгийн 
байгууллагуудаас харилцагчийн худалдааг дэмжих зорилгоор санхүүжилт 
татан ажиллав. Цаашид харилцагчдын худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх, 
санхүүжилтийн өртгийг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр Ази, Европ болон 
АНУ-ын банк санхүүгийн байгууллагуудтай шинээр харилцаа тогтоон, гадаад эх 
үүсвэр зээлийн шугамын хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. 

Худалдааны санхүүжилт
Гадаад худалдааны санхүүжилтийн уян хатан боломжуудыг харилцагчдадаа 

санал болгон харилцагчийн импортыг дэмжин 29.6 тэрбум төгрөгийн дүн бүхий 
банкны төлбөрийн баталгаа гарган Олон улсын нэр хүндтэй банкаар давхар 
баталгаажуулав. Мөн худалдааны санхүүжилтын уламжлалт болон орчин үеийн 
бүтэц бүхий худалдааны санхүүжилтын цогц шийдлүүдийг харилцагчдад санал 
болгон богино хугацаат, хямд эргэлтийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр ханган ажиллаж 
байна.  

БНХАУ, БНУУ, Япон улс, Итали болон Төв европын орнуудын банкууд болон 
экспортыг дэмжих агентлагуудтай хамтын ажиллагааг эхлүүлэн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний цогц шийдлүүдийг боловсруулан ажиллахаар төлөвлөж байна. 
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Олон улсын үнэлгээ
Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн компанийн зохистой засаглалын зарчмууд, 

Монголбанкнаас баталсан “Банкны зохистой засаглалыг хэрэгжүүлэх журам”-ыг 
мөрдөж ажилладаг. Банкны зохистой засаглалын бодлого нь хувь нийлүүлэгчид, 
төлөөлөн удирдах зөвлөлийн болон удирдлагын багийн гишүүдийн эрх, үүрэг, 
хариуцлага, банкны үйл ажиллагааны хяналтын тогтолцоо, тайлагнал, ил тод байдлын 
орчин нөхцөл зэргийг хамарсан банкны зохистой засаглалын зарчмуудыг амжилттай 
хэрэгжүүлэхэд чиглэдэг 

Хэтийн төлөв Тогтвортой

Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө (Дотоод валютаар)

Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө (Гадаад валютаар)

Зээлжих чадварын суурь үнэлгээ

Үнэт цаас гаргагч байгууллагын үнэлгээ

В2/NP

B3/NP

B3/NP

B3/NP

Олон улсын төлбөр тооцоо 
2021 оны эцсийн байдлаар олон улсын нэр хүнд бүхий 12 корреспондент 

банкаар дамжуулан харилцагчдын гадаад төлбөр тооцоог түргэн шуурхай 
гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлэн ажиллав. Энэ ажлын хүрээнд Сингапур улсын 
OCBC банканд ам.доллар, хонгконг доллар, сингапур долларын данс, Японы 
SMBC банканд иений корреспондент дансыг тус тус нээж гадаад төлбөр 
тооцооны үйлчилгээний сүлжээ, дэд бүтэц, валютын төрлийг нэмэгдүүлэв. Мөн 
өнгөрөгч онд Кредит банктай нэгдэж, тус банкны корреспондент дансуудыг 
Тээвэр хөгжлийн банканд шилжүүлэн авснаар нийт корреспондент дансны тоо 
32 болж нэмэгдэв. 

Банк гадаад төлбөр тооцооны SWIFT системд Сервис Бьюро компанийн 
Alliance Access эрхээр дамжин холбогддог байсан бөгөөд энэ онд системийн 
шинэчлэлт хийн ALLIANCE LITE 2 хувилбарыг суурилуулан, уг системд шууд 
холбогдож, харилцагчийн гадаад гүйлгээг түргэн шуурхай гүйцэтгэж байна.  

Цаашид гадаад төлбөр тооцоог гүйцэтгэх валютын төрлүүдийг 
нэмэгдүүлэхийн тулд шинээр данс нээх ажлуудыг үргэлжүүлж, уг үйлчилгээгээр 
зах зээлд эзлэх байр сууриа тэлж, үйлчилгээний чанар болон хүү, шимтгэлийн 
нөхцөлүүдийг улам сайжруулах, харилцагчдын тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилт 
тавин ажиллаж байна. 
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ХЯТАД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Хятад хамтын ажиллагааны нэгж нь банкны гадаад харилцаа, тэр 
дундаа БНХАУ-ын аж ахуй нэгж, иргэдтэй үүсэх харилцааг хөгжүүлэх, хоёр 
улсын хоорондын бизнес түншлэлд харилцан ашигтай санхүүгийн үйлчилгээг 
нэвтрүүлэн, олон улсын стандартад нийцсэн санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх 
зорилгоор байгуулагдсан. 

Нэгжийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлүүд:

• Монгол Улс дахь БНХАУ-ын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж болон 
иргэдэд банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг эх хэл дээр нь түргэн шуурхай 
хүргэх мөн БНХАУ-ын аж ахуйн нэгж болон иргэдтэй харилцаа тогтоож, 
хамтын ажиллагааг эхлүүлэх;

• БНХАУ-ын томоохон аж ахуйн нэгж, иргэдээс хөрөнгө оруулалт татах;
• БНХАУ-тай гадаад худалдаа, хамтын ажиллагаатай ажилладаг дотоодын 

байгууллагуудад банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргэж, дараагийн 
шатны хамтын ажиллагааг эхлүүлэх;

• БНХАУ-ын аж ахуйн нэгж, иргэдэд мөн тусгайлан үзүүлэх зөвлөх 
үйлчилгээ. 

БНХАУ нь манай улсын хувьд стратегийн чухал ач холбогдолтой хөрш орон 
бөгөөд улс төр, нийгэм, эдийн засгийн хувьд манай улстай урт хугацаанд гүн 
гүнзгий харилцаатай байсаар ирсэн. 2021 оны байдлаар манай улс дэлхийн 159 
улстай худалдаа хийж, гадаад худалдааны бараа эргэлт 16.1 тэрбум ам.доллар, 
үүнээс экспорт 9.2 тэрбум, импорт 6.8 тэрбум ам.доллар байснаас БНХАУ-тай 
өнгөрсөн онд 10.2 тэрбум ам.долларын худалдааг хийсэн нь гадаад худалдааны 
бараа эргэлтийн 63.1 хувийг эзэлж байна. 
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Монгол Улсын гадаад худалдааны нийт экспортын 90-ээс дээш хувь нь 
БНХАУ-руу хийгдсэн ба БНХАУ-д экспортолсон бараа бүтээгдэхүүний дийлэнх 
хувийг уул уурхайн гаралтай бүтээгдэхүүн эзэлж, үүнээс 32.3 хувийг чулуун нүүрс, 
38 хувийг зэсийн баяжмал эзэлсэн байна. Өнгөрсөн оны импортын дүнг авч 
үзвэл урд хөрш хамгийн их буюу 39.4 хувийг эзэлж, мөн БНХАУ-аас импортолсон 
барааны 5 хувийг цахилгаан эрчим хүч, 11.3 хувийг ачааны тэрэг, 83.7 хувийг олон 
нэр төрлийн бага жинтэй, бараа бүтээгдэхүүн тус тус эзэлжээ. 

Үүнээс харахад БНХАУ нь ойрын хугацаанд манай улсын эдийн засагт 
гол нөлөө үзүүлэгч хэвээр байх хандлагатай байгаа нь БНХАУ-тай холбоотой 
дотоодын бизнес эрхлэгч аж ахуй нэгжүүд, гадаадын хөрөнгө оруулагч, аж ахуй 
нэгжүүдийг зайлшгүй чухалчлан авч үзэх шаардлагатай асуудал юм. 

Иймд Хятад хамтын ажиллагааны нэгж нь БНХАУ-тай бизнес хамтын 
ажиллагааг эхлүүлэх, харилцаагаа тэлэх, шинэ шатанд өсөлттэй гарахыг эрмэлзэж 
буй дотоодын иргэд, аж ахуй нэгжүүдэд харилцан ашигтай санхүүгийн үйлчилгээг 
үзүүлэх зорилтыг тавин ажиллаж байна.

2021 оны хувьд үйл ажиллагааны зорилтын дагуу банкны зорилтот 
харилцагчдын суурь баазыг өргөжүүлээд зогсохгүй шинэ бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээ нэвтрүүлэх, гадаад хамтын ажиллагааг тэлэх ажлын хүрээнд БНХАУ-
ын технологийн томоохон байгууллага болох Тенсент компанийн WeChat Pay 
үйлчилгээг Монгол Улсад нэвтрүүлж БНХАУ-ын иргэдэд төлбөр тооцооны илүү 
хялбар, таатай нөхцөл бүхий үйлчилгээг санал болгон ажиллаж байна. 
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МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ, ЦАХИМ 
БАНКНЫ ШИНЭЧЛЭЛТ 

Цахим банкны шинэчлэлт
Тээвэр хөгжлийн банк нь цахим бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхээ чанар, 

хүртээмж, аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлэх, цахим банкны орчныг харилцагчдад 
хэрэглэхэд илүү хялбар, ойлгомжтой болгох, технологийн дэвшлийг үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлэх зорилгоор 2021 онд интернэт болон мобайл банкаа 
шинэчлэх хоёр үе шаттай төслийг эхлүүлсэн. Төсөл амжилттай хэрэгжсэнээр 
харилцагчдын цаг хугацааг хэмнэхээс гадна банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний 
сонголт нэмэгдэх, үйл ажиллагааны зардал буурах болон үр ашиг нэмэгдэх зэрэг 
олон талын ач холбогдолтой.

Энэхүү төслийн эхний үе шат амжилттай хэрэгжиж дууссан бөгөөд нийт 63 
үйлдэл бүхий шинэ интернэт банк болон мобайл аппликейшнийг харилцагчдын 
гарт хүргээд байна. Төслийн энэ үе шат амжилттай хэрэгжсэнээр банкны 
уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг шинэчлэгдсэн цахим сувгаар харилцагчдад 
түргэн шуурхай найдвартай хүргэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний борлуулалтыг 
нэмэгдүүлэх, харилцагчдын бааз суурийг өргөжүүлэх таатай нөхцөл бүрдсэн. 

Төслийн хоёр дах үе шат амжилттай хэрэгжиж байгаа бөгөөд энэ шатанд 
Тээвэр хөгжлийн банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний онцлог, давуу талуудыг бүрэн 
тусгасан банкны бүтээгдэхүүнүүдийг өргөн сонголттойгоор харилцагчдад хүргэхээс 
гадна орчин үеийн дэвшилтэт технологид суурилсан санхүүгийн үйлчилгээнүүдийг 
хүргэхийг зорьж байна. Энэ үе шат амжилттай хэрэгжсэнээр нийт 93 үйлдэл бүхий 
харилцагчдын санхүүгийн бүхий л хэрэгцээг бүрэн хангах шинэ цахим банкны 
орчин бүрдэх болно. Төслийн үр дүнд бий болох цахим банкны шинэ орчныг 
бид харилцагчдынхаа хүсэл сонирхол, хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан цаашид 
тогтмол хөгжүүлж ажиллах бөгөөд харилцагчид цахим бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 
дурын төхөөрөмжөөс цаг хугацаа орон зайн хязгаарлалтгүйгээр хүлээн авч цаг 
хугацааг хэмнэх боломж бүрдэнэ. Цахим банкны төсөл харилцагчдын мэдээллийн 
нууцлалыг дээд зэргээр хангах мэдээллийн аюулгүй байдлын олон улсын стандарт 
шаардлагуудын дагуу хэрэгжиж байна.

Банкны цахим орчны шинэчлэлт сайжруулалт нь зөвхөн энэ төслөөр 
хязгаарлагдахгүй бөгөөд цаашид цахим бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хөгжүүлэлтийг 
тогтмол хийж харилцагчдынхаа урт хугацааны хэрэгцээ шаардлагыг хангах, цахим 
банкаар дамжуулан шинээр хэрэгжүүлэн харилцагч татах, зах зээлд өрсөлдөхүйц 
байр сууриа хадгалах зорилтыг тавин ажиллаж байна.
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Мэдээлэл технологийн шинэчлэлт 
Монголбанкны “Банкны мэдээллийн технологийн шалгуур үзүүлэлтийн 

журам ”-г хангаж ажиллах чиглэлээр 2021 онд Тээвэр хөгжлийн банк нь дэд бүтэц, 
системийн шинэчлэл, аюулгүй байдлын хүрээнд томоохон ажлуудыг гүйцэтгэсэн

• Үндсэн төвд нөлөөлөх боломжтой онцгой нөхцөлд өртөхөөргүй газар 
алслагдсан байршил буюу Улаанбаатар хотоос 200 км зайд орших байршилд 
нөөц төвийг шилжүүлсэн. 

• COBIT 5 тогтолцоонд суурилсан мэдээллийн технологийн тусгайлсан хяналт 
шалгалтын аудитыг сүүлийн 2 жилийн хамрах хугацаагаар хийлгэж, үр дүнгийн 
талаар дүгнэлт, тайлан гаргуулсан. 

• Лог бүртгэлийн бүрэн бүтэн байдалд халдаж болзошгүй аюулыг тогтмол 
хянах зорилгоор лог менежмент системийг нэвтрүүлж, үндсэн систем, 
сервер, сүлжээний төхөөрөмж зэрэг бүх системийн логийг нэгдсэн байдлаар 
лог бүртгэлийн сервер дээр давхар хадгалж байна. 

• Мэдээллийн болон системийн аюулгүй байдал, найдвартай ажиллагаа, хууль 
ёсны хэрэглээ, олон улсын стандартад нийцүүлэх зорилгоор банкны бүх 
ажилтны компьютерийн Windows үйлдлийн системийг албан ёсны лиценз 
ашигладаг болсон. 

• Банкны сүлжээнээс гадуур чухал мэдээллийг задруулахаас урьдчилан 
сэргийлэх стратегийг хэрэгжүүлэхээр хэрэглэгчид ямар өгөгдөл, мэдээллийг 
гадагш дамжуулах, эс дамжуулахыг удирдах, хянах арга иж бүрэн систем 
нэвтрүүлсэн. 

• Банкны цахим шуудан хэрэглэгчийг хортой код бүхий цахим шуудан хүлээн 
авч халдлагад өртөхөөс сэргийлэх, имэйлийг шалгаж шүүлт хийх зориулалт 
бүхий хамгаалалтын системийг нэвтрүүлсэн. 

• Серверийн аюулгүй байдал, найдвартай ажиллагааг сайжруулах үүднээс 
сүлжээний 4 бүсчлэлийг шинээр үүсгэсэн. 
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Програм хөгжүүлэлтийн чиглэлээр:

• Шинээр нээгдсэн банкны 10 салбарын мэдээллийн технологитой холбоотой 
ажлуудын шийдлийг гаргаж, үндсэн төвтэй холбосон. 

• Сүлжээнд үүсэж байсан ачааллыг бууруулах зорилгоор эцсийн хэрэглэгч 
болон серверийн Firewall ийг тусгаарлаж, Fortigate firewall ийг нэвтрүүлсэн.

• Банкны удирдлагын үйл ажиллагааг үр дүнтэй, хурдацтай явуулах, удирдах 
ажлыг хөнгөвчлөх, оффисын ажилд зайлшгүй шаардлагатай ажлуудыг цахим 
хэлбэрт шилжүүлсэн хэд хэдэн програмуудаас бүрдсэн нэгдсэн системийг 2021 
онд сүүлийн үеийн хөгжүүлэлтийн чиг хандлага, загвараар хөгжүүлж, Laravel 
8 фрэймворк руу шилжүүлсэн. Ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд 
ашигладаг мэдээллүүдийг нэг платформоос авахаас гадна Eoffice системээс 
бусад систем рүү шууд хандах боломжийг бий болгосон. 

• Интернет болон смарт банкны шинэчлэлтэй холбоотой хэд хэдэн 
бүтээгдэхүүний API сервисийг хөгжүүлэн нэвтрүүлж байна. 

• Харилцагч бизнесийн байгууллагууд нууцлал бүхий VPN, Internet VPN 
сүлжээгээр дамжуулан өөрийн систем, санхүүгийн програмаас банкны 
үйлчилгээг интеграци хийх Corporate Gateway үйлчилгээг хөгжүүлж 
нэвтрүүлсэн. 
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ЭРСДЭЛ, ХЯНАЛТЫН 
ТОГТОЛЦОО
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Банкны эрсдэлийн удирдлагын зорилго нь ТУЗ-өөс баталсан бизнесийн 
стратеги болон зорилтуудыг биелүүлэхэд нөлөө үзүүлж болзошгүй эрсдэлүүдийг 
таньж мэдэх, тохиромжтой эрсдэлийн түвшинд үйл ажиллагаа явуулахад оршино.

Банкны эрсдэлийн соёл, эрсдэлийн засаглал, эрсдэлийн удирдлагын үйл 
явцууд болон аргачлалуудаас эрсдэлийн удирдлагын үр дүн шууд хамааралтай.

Нийт удирдлага болон нэгжүүдийн үүрэг хариуцлагыг “Хамгаалалтын 3 
шугам” загварын дагуу тодорхойлж ажилтнуудын хандлага болон зан төлөвийг 
зохистой хэвшүүлэх үүднээс “Эрсдэлийн соёлын дүрэм”-ийг өдөр тутмын үйл 
ажиллагаанд мөрдөж байна.

Банк нь эрсдэлийн удирдлагын бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ эрсдэлийн 
удирдлагын үндсэн зарчмууд, шат дараалал болон оролцогч талуудын чиг үүргийг 
тодорхойлж олон улсын арга аргачлалуудыг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа 
ашигладаг.

Эрсдэлийн засаглал
Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь банкны үйл ажиллагааг хянаж, гүйцэтгэх 

захирал болон удирдлагын багийг манлайллаар хангадаг. ТУЗ-ийн гишүүдээс 
бүрдсэн ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод нь тус тусын тодорхойлсон чиг үүргийн дагуу 
хяналт тавин ажилладаг. ТУЗ-ийн эрсдэлийн удирдлагын хороогоор эрсдэлийн 
аппетитыг тогтоож, банкны эрсдэлийн удирдлагын бодлого ба процессуудыг хянадаг.

ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН 
ТОГТОЛЦОО

Tөлөөлөн удирдах зөвлөл

Гүйцэтгэх захирал

Гүйцэтгэх захирлын орлогч

Дэд захирал, Эрсдэл хариуцсан

ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэлийн удирдлагын хороо

Эрсдэлийн удирдлагын хороо

Комплаенсийн 
газар /АML, CFT/

Эрсдэлийн удирдлагын газар 
/Зах зээл, Хөрвөх чадвар, Үйл 
ажиллагаа/

Зээлийн эрсдэл, бодлого 
зохицуулалтын газар /Зээлийн 
эрсдэл, зээлийн бодлого 
зохицуулалт/

Мэдээллийн 
аюулгүй
байдлын алба
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Зээлийн эрсдэл
Банк зээлийн эрсдэлийг Монголбанкны “Активыг ангилах, активын 

эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журам” болон “Санхүүгийн олон улсын 
стандарт 9 /IFRS 9/”-ийн дагуу хэмжиж тайлагнадаг. Мөн Базел, Эрсдэлийн 
удирдлагын ISO 31000:2011, ISO 31010:2011, Үнэлгээний олон улсын стандартын 
дагуу зээл, барьцаа хөрөнгийн эрсдэлийг удирддаг.

2021 оны эцэст банкны чанаргүй зээл 11.7 тэрбум буюу зээлийн багцын 2.7 
хувьтай тэнцүү байна. Энэ нь системийн дундаж 10 хувиас даруй 3.7 дахин сайн 
үзүүлэлт юм. Мөн Монголбанкны журмын дагуу чанаргүй зээлүүдийн 94.6 хувьд 
тусгай эрсдэлийн сан байгуулсан тул ойрын хугацаанд хүлээгдэж буй зээлийн 
эрсдэлтэй холбоотой зардлын түвшин маш бага байна. Тайлант хугацаанд банк 
8.1 тэрбум төгрөгийн чанаргүй зээлийг төлүүлсэн ба чанаргүй зээлийн багцад 
эзлэх хувийг 6.5-2.7 хувь хүртэл бууруулж ажилласан. 

Зээлийн чанарын харьцуулалт:

Тээвэр хөгжлийн банк

Хэвийн

95.4% 1.9% 2.7%

Нийт арилжааны банкууд

85.5% 4.5% 10.0%

Анхаарал хандуулах Чанаргүй

2022 онд зээлийн эрсдэлийг үр нөлөөтэйгээр удирдах,  эрсдэлийг эрт 
илрүүлэх чиглэлээр урьдчилан дохиолох системийг хөгжүүлэх, скорингийн 
загваруудыг зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудтай хамтран 
хөгжүүлэх ба олон улсын стандарт, сайн туршлагуудыг нэвтрүүлж ажиллахаар 
төлөвлөж байна.

Зах зээл, хөрвөх чадварын эрсдэл
Банк нь Монголбанкны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтмол 

хангаж ажиллахын зэрэгцээ зах зээлийн эрсдэлийг хүлээн зөвшөөрөх түвшинд 
удирдлаа. 

Тайлант хугацаанд банк Монголбанкны гадаад валютын ханшийн 
эрсдэлийн зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг хангаж, ТУЗ-ийн дэргэдэх 
Эрсдэлийн удирдлагын хорооноос тогтоосон дотоод лимитийн хүрээнд гадаад 
валютын цэвэр нээлттэй позицийн ашиг, алдагдлыг өдөр бүр Хамгийн Их Эрсдэл 
(Value-at-Risk)-ийн аргачлалаар хэмжин хэрэгжүүлсэн.



58    |  Жилийн тайлан 2021

Банк зах зээл болон хөрвөх чадварын эрсдэлийг үр нөлөөтэй удирдах 
зорилгоор дараах аргуудыг тогтмол ашиглаж байна. Үүнд:

• Хөрвөх чадварын эрсдэлийн удирдлагад “Basel III” стандартын дагуу 
LCR, NSFR харьцааны хяналт;

• Гадаад валютын ханшийн эрсдэлийн удирдлагад хамгийн их эрсдэлийн 
арга (VaR)-аар хэмжилт;

• Үнийн эрсдэлийн удирдлагад зах зээлийн үнийн бууралтаас үүсэх 
алдагдлын хязгаар;

• Стоп лосс лимит, хэлцлийн лимит, арилжааны банканд байршуулах 
хадгаламжийн лимит, кассын үлдэгдлийн лимит;

• Өөрийн хөрөнгө болон стратеги төлөвлөлтийг оновчтой хийх 
зорилгоор зах зээл болон хөрвөх чадварын стресс тест болон сценари 
анализ гэх мэт.

Үйл ажиллагааны эрсдэл
Өдөр тутмын үйл ажиллагааны хүрээнд үүсэж болзошгүй өргөн цар хүрээтэй 

үйл ажиллагааны эрсдэлийг урьдчилан илрүүлэх, үнэлэх, хянах, бууруулах замаар 
эрсдэлийг удирдан ажилладаг. Банк үйл ажиллагааны эрсдэлийг тогтмол илрүүлэх, 
тодорхойлох, үнэлэх, хянах ба эрсдэлийн аппетитийн мэдэгдлийн түвшинг хангах 
арга хэмжээг авч эрсдэлийг бууруулан ажиллаж байгаа ба үр дүнг эрсдэлийн 
нэгдсэн тайланд тусган эрсдэлийн удирдлагын хороонд сар бүр тайлагнадаг.  

Тайлант хугацаанд дотоод хяналтын төлөвлөгөөг батлуулан мөрдөх болон 
эрсдэлийн соёлыг төлөвшүүлэх ажлын хүрээнд дотоод сургалтуудыг зохион 
байгуулах зэрэг ажлуудыг хийсэн байна. Цаашид үйл ажиллагааны эрсдэлийн 
өгөгдлийн санг илүү үр дүнтэйгээр цуглуулах, тоон загварт суурилсан аргачлал 
нэвтрүүлэхээр Монте Карлогийн симуляцийн аргыг туршиж байна.

 

 -
 20
 40
 60
 80

 100
 120
 140
 160
 180
 200

Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21

VaR at 99% confidence interval Limit (In MNT miliion)Хязгаар (сая төгрөгөөр)VAR 99%. Итгэх засвар

Монголын анхны "Private Banking"

Жилийн тайлан 2021  |    59

Тээвэр хөгжлийн банк нь Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын 
тогтолцоог бий болгох, хэрэгжүүлэх, ажиллуулах, хянах, нягтлан шалгах, дэмжих, 
сайжруулахад тавих шаардлагыг тодорхойлсон олон улсын ISO27001 стандартыг 
хэрэгжүүлэхийг зорин учирч болох эрсдэлийг үнэлэх, мөн тэдгээрийн эмзэг сул 
байдлыг илрүүлэх туршилт шалгалтуудыг тогтмол хугацаанд хийж хэрэгжүүлэн, 
журмуудыг боловсруулах, сургалт, таниулах арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулж 
байна.

Зайнаас ажиллах нөхцөл байдалд тохируулан онцгой байдлын үед үйл 
ажиллагааг тасралтгүй явуулах боломжоор хангахын зэрэгцээ мэдээллийн 
аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд дэлхийд тэргүүлэх дараа үеийн галт 
хана, эмзэг байдлыг илрүүлэх систем, өгөгдөл алдагдахаас хамгаалах системийг 
албан ёсны эрхтэйгээр нэвтрүүлж, програмуудын эрхийн түвшинг ажлын байрны 
тодорхойлолтод тулгуурлан зохицуулалт хийж ажиллаж байна.

Мөн мэдээллийн аюулгүй байдлын сургалтыг бүх ажилтнуудад тогтмол 
зохион байгуулахаас гадна харилцагч нарт зориулсан мэдээлэл, зөвлөмж хүргэдэг. 
Бидний зохион байгуулж буй сургалт, мэдээллүүд нь харилцагчийн болон банкны 
нууцлалтай мэдээллийг хамгаалахаас гадна харилцагч, ажилтнууд өөрсдийн 
хувийн мэдээллээ хамгаалахад чиглэсэн мэдлэг олгох зорилготой байдаг.

Mэдээллийн аюулгүй байдал

КОМПЛАЕНС

Бид үйл ажиллагаандаа комплаенсын Олон улсын зарчмуудыг нэвтрүүлж 
хэрэгжүүлэх, байгууллагын засаглалын бодлогоо улам нээлттэй болгох зорилгоор 
Комплаенсын нэгжийг шинэчлэн зохион байгуулсны зэрэгцээ комплаенсын 
баримт бичгүүдийг боловсруулан гаргаж, Банкны комплаенсын чиг үүрэг, хамрах 
хүрээг  тодорхойлон гаргалаа. Мөн, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх хууль, журам, олон улсын зохицуулагч байгууллагуудын зөвлөмж, тусгай 
зохицуулалтыг үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөн, харилцагчаа таньж мэдэх 
зарчимд тулгуурласан банкны дотоод хяналтын хөтөлбөрийг гарган харилцагчид 
тавигдах шалгуур шаардлагуудаа шинэчлэн ажиллалаа.

Үүний зэрэгцээ банканд үр дүнтэй комплаенсын тогтолцоог бий болгож 
хөгжүүлэхэд нийт ажилтнуудын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, Ажилтан бүрийг 
комплаенсын ажилтан болгох замаар банканд комплаенсын соёлыг төлөвшүүлж 
бий болгоход анхааран ажиллалаа. 
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Харилцагчид данс нээх, үйлчилгээ үзүүлэхдээ “Харилцагчаа таньж мэдэх” 
зарчмыг баримтлан ажиллахын зэрэгцээ НҮБ болон Олон улсын санхүүгийн 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага (FATF), АНУ-ын Сангийн Яамны дэргэдэх гадаад 
хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC)-аас гаргасан санхүүгийн хориг арга хэмжээ, 
тусгай зохицуулалтуудыг дагаж мөрдөн, тэдгээрээс гаргасан хориг жагсаалтуудыг 
дотоодын системдээ тухай бүр шинэчлэн оруулж, данс гүйлгээний онлайн хяналт, 
мониторинг хийж ажиллаж байна.

Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагатай шинэ харилцаа тогтоох, хамтран 
ажиллах, тэдгээрийг таньж мэдэх үйл ажиллагаанд Олон улсын “Wolfsberg group”-с 
гаргасан санхүүгийн байгууллагуудын МУТСТ хяналтын тогтолцооны асуулгын 
дагуу баримт материалд нийцлийн шалгалтыг хийж, найдвартай, тогтвортой  
корреспондент харилцааг дэмжин ажиллаж байна.

Мөн “Bankers Almanac”-ын олон улсын мэдээллийн санд Банкны 
комплаенсын баримт бичиг мэдээллүүдийг шинэчилж оруулснаар гадаадын 
банк, санхүүгийн байгууллагуудтай харилцан мэдээлэл солилцох, харилцагчийг 
таньж мэдэх ажиллагааг шуурхай хийх боломжтой боллоо.

Бид дотоод үйл ажиллагаандаа комплаенсыг сайжруулах зорилгоор эрсдэл 
хяналтын өөрийн үнэлгээний аргачлалыг нэвтрүүлэх, эрсдэлийн 1-р шугамын 
ажилтнууд эрсдэлээ өөрсдөө тодорхойлох замаар комплаенсын эрсдэлээс 
сэргийлэхэд анхааран ажиллалаа.



Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,  
Олимпийн гудамж 19А, Шангри-Ла оффис, 10, 15, 16 давхар

Утас: 976 7716 9999
И-мэйл: info@transbank.mn


