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Бидний тухай
ÒðàíñÁàíêíû òàíèëöóóëãà

Áàíêíû óðèà
Õºãæëèéã õóðäàñãàã÷ ñàíõ¿¿ãèéí ò¿íø.

Áàíêíû àëñûí õàðàà
Õóäàëäààíû èæ á¿ðýí ñàíõ¿¿æèëòèéí ¿éë÷èëãýýã áèé áîëãîõ çàìààð èìïîðòëîã÷ îðíûã ýêñïîðòëîã÷ îðîí áîëãîõîä 

õóâü íýìðýý îðóóëàõ.

Áàíêíû ýðõýì çîðèëãî
”Áàíêíû ñàëáàðò îð÷èí ¿åèéí îíîâ÷òîé ñàíõ¿¿ãèéí øèéäë¿¿äèéã íýâòð¿¿ëýõ çàìààð íýì¿¿ ºðòºã áèé áîëãîæ áóé 

óóë óóðõàé, õºäºº àæ àõóé, áàðèëãà, áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðëýëèéã äýìæèæ, òóõàéí ñàëáàðò áèçíåñèéí ¿éë 

àæèëëàãàà ÿâóóëæ áóé õàðèëöàã÷ íàðòàà ò¿ðãýí øóóðõàé, ÷àíàðòàé ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëæ, óëñ îðíû õºãæèë äýâøèë, 

ýäèéí çàñàãò áîäèò õóâü íýìðèéã îðóóëñàí ¿íäýñíèé õýìæýýíèé òýðã¿¿íèé áàíê áîëîõ”.

Áàíêíû Õºðºíãº îðóóëàã÷èä, ÒÓÇ, Ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãûí 

ç¿ãýýñ 2018 îíûã áàíê ñàíõ¿¿ãèéí çàõ çýýëä íýâòðýõ, 

õàðèëöàã÷äûíõàà áààç ñóóðèéã áýõæ¿¿ëýõ, ºðñºëäºõ 

÷àäâàðàà ñàéæðóóëàõ îí æèë õýìýýí òºëºâëºæ óëìààð 

ýíýõ¿¿ òºëºâëºãººíäºº àìæèëòòàé õ¿ðñýí òóë 2019-2021 îíûã 

áàíêíû ñàëáàðò îð÷èí ¿åèéí îíîâ÷òîé ñàíõ¿¿ãèéí 

øèéäë¿¿äèéã íýâòð¿¿ëýõ çàìààð íýì¿¿ ºðòºã áèé áîëãîæ áóé 

óóë óóðõàé, õºäºº àæ àõóé, áàðèëãà, áîëîâñðóóëàõ 

¿éëäâýðëýëèéã äýìæèæ, òóõàéí ñàëáàðò áèçíåñèéí ¿éë 

àæèëëàãàà ÿâóóëæ áóé õàðèëöàã÷ íàðòàà ò¿ðãýí øóóðõàé, 

÷àíàðòàé ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëæ, óëñ îðíû õºãæèë äýâøèë, ýäèéí 

çàñàãò áîäèò õóâü íýìðèéã îðóóëñàí ¿íäýñíèé õýìæýýíèé 

òýðã¿¿íèé áàíê áîëîõ ýðõýì çîðèëãîî õýðýãæ¿¿ëýõ îí æèë¿¿ä 

õýìýýí õàðæ áàéíà. 

Äàøðàìä äóðäàõàä ÒðàíñÁàíê íü 2017 îíä Îëîí Óëñûí 

Moody’s ¿íýëãýýíèé áàéãóóëëàãààð ¿íýëãýýãýý õèéëãýæ 

äîòîîä âàëþòààð òàòàí òºâëºð¿¿ëñýí õºðºíãèéí ¿íýëãýýã B3, 

çýýëæèõ çýðýãëýëèéí ¿íýëãýýã B3, òîõèðóóëãà õèéãäñýí 

çýýëæèõ çýðýãëýëèéí ¿íýëãýýã b3, áàíêíû õýòèéí òºëºâèéã 

”Òîãòâîðòîé” ãýæ òîäîðõîéëóóëñàí áîëíî. Ìºí Îëîí óëñûí 

âàëþòûí ñàí, Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçàð, Ìîíãîëáàíêíû 

õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëñýí ”AQR áóþó Àêòèâûí ÷àíàðûí ¿íýëãýý” 

øàëãàëòûã àìæèëòòàé äàâæ, ººðèéí õºðºíãèéí õ¿ðýëöýýãýýð 

”Õàíãàëòòàé” ãýñýí ¿íýëãýýã àâñàí áîëíî. 

Áèä 2019 îíä ýðñäýë äààõ ÷àäâàðàà óëàì ñàéæðóóëàõ, 

èðýýä¿éí ºñºëò õºãæëºº áàòàòãàõ, õàðèëöàã÷äàäàà 

ñàíõ¿¿ãèéí õóâüä íàéäâàðòàé, õàðèëöàí àøèãòàé õàìòûí 

àæèëëàãààã õ¿ðãýõ, íýã õàðèëöàã÷èä õ¿ðãýõ ñàíõ¿¿ãèéí 

õ¿ðòýýìæýý íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëòûí õ¿ðýýíä áàíêíû õóâü 

íèéë¿¿ëñýí õºðºíãèéã äàõèí 22 òýðáóì òºãðºãººð íýìýãä¿¿ëæ, 

100 òýðáóì òºãðºãò õ¿ðãýõ çîðèëò òàâèí àæèëëàæ áàéíà.

ÒðàíñÁàíê íü 1997 îíû 02 äóãààð ñàðûí 28-íû ºäºð 

Ìîíãîëáàíêíààñ áàíêíû ¿éë÷èëãýý ýðõëýõ çºâøººðºë àâ÷ 

ýä¿ãýý 21 äýõ æèëäýý ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà. 2016 îíû 10 

äóãààð ñàðûí 27-íû ºäºð òóñ áàíêíû õóâüä ¿éë àæèëëàãààãàà 

äàõèí øèíýýð ýõë¿¿ëýõ áîëñîí ò¿¿õýí ºäºð þì. Òóñ ºäºð 

áàíêíû õóâüöààã øèíý õóâüöàà ýçýìøèã÷èä 100 õóâü øèëæ¿¿ëýí 

àâñíààð áàíêíû Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºë, Ã¿éöýòãýõ 

óäèðäëàãà á¿ðýí øèíý÷ëýãäýæ, óëìààð óðò áîëîí äóíä 

õóãàöààíû ñòðàòåãè çîðèëòîî òîäîðõîéëîí, òºëºâëºñíèé äàãóó 

ýð÷èìòýéãýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà. Øèíý õóâüöàà 

ýçýìøèã÷èä áàíêèéã õ¿ëýýí àâ÷ áàéõ ¿åä òóñ áàíêíû õóâü 

íèéë¿¿ëñýí õºðºíãèéã õýìæýý 16.0 òýðáóì òºãðºã, íèéò àêòèâ 

9.9 òýðáóì òºãðºã áàéñàí áîë 2017 îíû æèëèéí ýöýñò òóñ 

áàíêíû õóâü íèéë¿¿ëñýí õºðºíãº 50.0 òýðáóì òºãðºãò, íèéò àêòèâ 

203.0 òýðáóì òºãðºãò, 2018 îíû ýöýñò áàíêíû õóâü íèéë¿¿ëñýí 

õºðºíãº 78.0 òýðáóì òºãðºãò, íèéò àêòèâ 501.8 òýðáóì òºãðºãò òóñ 

òóñ õ¿ð÷, õóâü íèéë¿¿ëñýí õºðºíãèéí õýìæýýãýýðýý 

àðèëæààíû 13 áàíê äîòðîî 7 äóãààð áàéðò æàãñàæ, ººðèéí 

õºðºíãèéí õ¿ðýëöýýíèé ¿ç¿¿ëýëòýýð òýðã¿¿ëýõ áàéð ñóóðüòàé 

áîëæ, àêòèâ õºðºíãºº 1 æèëèéí äîòîð 2.4 äàõèí ºñãºñºí 

àðèëæààíû áàíê áîëîîä áàéíà. Áàíêíû õóâü íèéë¿¿ëñýí 

õºðºíãº íýìýãäñýíýýð òóñ áàíêíû òºëáºð ò¿ðãýí ã¿éöýòãýõ 

÷àäâàðûí õàðüöàà (ÒÒÃÕ) 2018 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé 

áàéäëààð 33.7% áîëæ ºññºí áîë ººðèéí õºðºíãèéí 

õ¿ðýëöýýíèé õàðüöàà ¿ç¿¿ëýëò (ªÕÕÕ) 24.2% áîëæ íýìýãäýæ 

áàéíà. 

¯¿íýýñ ãàäíà ÒðàíñÁàíê íü 2018 îíû 5 äóãààð ñàðûí 31-

íèé ºäºð Îëîí óëñûí 4 òîì àóäèòûí áàéãóóëëàãûí íýã áîëîõ 

”PWC” àóäèòûí êîìïàíèòàé ”Ñàíõ¿¿ òàéëàãíàëûí îëîí óëñûí 

ñòàíäàðò 9, 15 áîëîí 16 äóãààð ñòàíäàðòûã íýâòð¿¿ëýõ” çºâëºõ 

¿éë÷èëãýý àâàõ ãýðýý áàéãóóëàí, óëìààð çºâëºõ êîìïàíèéí 

òàéëàíã õ¿ëýýí àâñíààð  ýäãýýð ñòàíäàðòóóäûã áàãöààð íü 

¿éë àæèëëàãààíäàà íýâòð¿¿ëëýý. Èíãýñíýýð ”Íÿãòëàí áîäîõ 

á¿ðòãýëèéí Îëîí óëñûí ñòàíäàðòûí çºâëºë”-ººñ ãàðãàñàí 

øààðäëàãûí äàãóó ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãàà îëîí óëñûí 

ñòàíäàðòûí äàãóó 2018 îíîîñ áýëòãýæ, îëîí íèéòýä õ¿ðãýæ 

ýõëýýä áàéíà. 

Æèëèéí Òàéëàí 2018
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Õàðèëöàã÷èä

Áèä õàðèëöàã÷äûíõàà õýðýãöýý øààðäëàãàä òóëãóóðëàñàí ñàíõ¿¿ãèéí èæ á¿ðýí, ñýòãýë õàíàìæòàé 

¿éë÷èëãýýã õ¿ðãýõ çàìààð òýäíèé õ¿ëýýëòýýñ äàâñàí ÷àíàðûã ¿ç¿¿ëæ, óëìààð ñàíõ¿¿ãèéí ÷àäâàð áîëîí 

èòãýë ¿íýìøëèéã íü äýýøë¿¿ëæ, ¿íý öýíèéã íü íýìýãä¿¿ëíý.

Àæèëòíóóä

Áèä áàíêàà ãýñýí ÷èí ñýòãýëòýé, ìýðãýæëèéí ºíäºð óð ÷àäâàðòàé àæèëëàãñäàà ñýòãýë õàíàìæòàé, 

òîãòâîðòîé, ºíäºð á¿òýýìæòýé àæèëëóóëàõ õ¿íèèé íººöèéí áîäëîãî õýðýãæ¿¿ëýõ çàìààð àæèëòíóóäûí 

àæèëëàõ õàìãèéí òààòàé îð÷èíã á¿ðä¿¿ëæ, òàë á¿ðýýð äýìæèæ, õºãæèí äýâøèõ áîëîëöîîãîîð õàíãàæ 

àæèëëàíà.

Áèä ºðñºëäºõ ÷àäàâõè á¿õèé áèçíåñèéí áàéãóóëëàãûã õºãæ¿¿ëñíýýð ¿éë àæèëëàãààãàà áàéãàëü äýëõèé, 

õ¿ðýýëýí áóé îð÷èí, õ¿í àðäûíõàà ñàéí ñàéõíûã öîãöëîîí á¿òýýõýä çîðèóëàí òóóøòàé àæèëëàíà.

Íèéãýì

Áèä ýðõýì çîðèëãî áà ¿íýò ç¿éëñýý äýýäëýí, ¿éë àæèëëàãààíûõàà óäèðäëàãà áîëãîí àæèëëàñíààð õóâü 

íèéë¿¿ëýã÷äèéí áàÿëãèéã íýìýãä¿¿ëíý.

Õóâü íèéë¿¿ëýã÷èä

Банкны үнэт зүйлс
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2018 оны 
Санхүүгийн үзүүлэлтүүд

Ñàíõ¿¿ áàéäëûí òàéëàí /ñàÿ òºãðºã/

Ìºíãº áà ò¿¿íòýé àäèëòãàõ õºðºíãº 

Áàíê, ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãàä áàéðøóóëñàí õºðºíãº 

Õºðºíãº îðóóëàëò 

Çýýë (öýâýð ä¿íãýýð) 

Äåðèâàòèâ ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº 

Áóñàä õºðºíãº 

¯íäñýí õºðºíãº 

Áèåò áóñ õºðºíãº 

Íèéò õºðºíãèéí ä¿í

178.2

53.8

-

7,324.7

 -  

1,582.0

740.9

7.8

9,887.4

92,374.7

-  

36,950.1

70,483.8

-  

963.7

1,734.3

540.0

203,046.6

179,445.6

-  

29,448.5

289,073.0

-  

1,057.4

2,181.2

636.6

501,842.1

ÕªÐªÍÃª 2016 2017 2018

Õàðèëöàõ

Õàäãàëàìæ

Áàíê, ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãààñ òàòñàí ýõ ¿¿ñâýð

Áóñàä ýõ ¿¿ñâýð

Äåðèâàòèâ ñàíõ¿¿ãèéí ºð òºëáºð

Áóñàä ºð òºëáºð

Íèéò ºð òºëáºðèéí ä¿í

               161.5 

                 40.3 

                   0.7 

               198.6 

                    -   

                   6.4 

             407.5 

               225.2 

                 29.1 

        109,986.8 

          37,000.0 

                    -   

          10,382.2 

      157,623.3

          10,433.9 

        137,433.1 

        212,729.2 

          29,604.0 

                    -   

          34,426.3 

     424,626.6 

ªÐ ÒªËÁªÐ

Õóâü íèéë¿¿ëñýí õºðºíãº

Äàõèí ¿íýëãýýíèé íýìýãäýë

Õóðèìòëàãäñàí àøèã, àëäàãäàë

Áóñàä ººðèéí õºðºíãº

ªºðèéí õºðºíãèéí ä¿í

          16,000.0 

                 16.4 

          (6,564.4)

                 27.9 

          9,479.9 

          50,000.0 

                   0.6 

          (4,605.3)

                 27.9 

        45,423.2 

          78,000.0 

                   0.6 

             (877.9)

                 92.9 

         77,215.6

ªªÐÈÉÍ ÕªÐªÍÃª

ªð òºëáºð áà ººðèéí õºðºíãèéí ä¿í           9,887.4      203,046.6      501,842.1 

Íèéò àêòèâ /ñàÿ òºãðºã/

2016

2017

2018

9,887

203,047

501,842

Öýâýð ºñºëò 492.0 òýðáóì

Öýâýð çýýë /ñàÿ òºãðºã/

2016

2017

2018

7,325

70,484

289,073

Öýâýð ºñºëò 281.7 òýðáóìCAGR 612.4% CAGR 528.2%
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Áàðèëãà

Óóë óóðõàé,
îëáîðëîëò

Çî÷èä áóóäàë,
áàéð, íèéòèéí 
õîîëíû 
¿éë÷èëãýý

Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðëýëÒýýâýð áà àãóóëàõûí ¿éë
àæèëëàãàà

Óäèðäëàãà áîëîí
äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ 

¿éë àæèëëàãàà

Õýðýãëýý

Áóñàä

Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà

25%

20%

15%

10%

5%

0%

30%

Çýýë ñàëáàðààð /õóâèàð/

2017

2018

Çýýëèéí áàãöûí ÷àíàð /ñàÿ òºãðºã/

2016

2017

2018

9,302

70,499

289,704

Öýâýð ºñºëò 280.4 òýðáóì

Õýâèéí çýýë
Õóãàöàà õýòýðñýí çýýë
×àíàðã¿é

CAGR 458.1%

Íèéò ºð òºëáºð /ñàÿ òºãðºã/ 

2017

2018

2016 408

157,623

424,627

Öýâýð ºñºëò 424.2 òýðáóì CAGR 3128.0%

Æèëèéí Òàéëàí 2018
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Îðëîãî ¿ð ä¿íãèéí òàéëàí /ñàÿ òºãðºã/

Õ¿¿ãèéí îðëîãî

Õ¿¿ãèéí çàðäàë

Öýâýð õ¿¿ãèéí îðëîãî

Ýðñäýëèéí ñàíãèéí çàðäàë

Ýðñäýëèéí ñàíãèéí äàðààõ öýâýð îðëîãî  

Áóñàä îðëîãî

Õ¿¿ãèéí áóñ îðëîãî

Áóñàä îðëîãî, îëç

Áóñàä çàðäàë

Õ¿¿ãèéí áóñ çàðäàë

Áóñàä çàðäàë, ãàðç

Òàòâàðûí ºìíºõ àøèã, àëäàãäàë 

Îðëîãûí òàòâàðûí çàðäàë

Òàòâàðûí äàðààõ àøèã, àëäàãäàë 

Çîãñîîñîí ¿éë àæèëëàãààíû öýâýð îðëîãî, çàðäàë

Òàéëàíò ¿åèéí öýâýð àøèã, àëäàãäàë 

345.8

1.9

344.0

104.8

239.1

1,709.9

1,402.6

307.3

2,375.7

2,287.7

88.0

(426.7)

-

(426.7)

-

(426.7)

3,504.8

825.4

2,679.5

(976.3)

3,655.7

986.9

632.0

354.9

2,447.5

2,015.0

432.6

2,195.1

245.1

1,950.0

-

1,950.0

27,695.9

15,999.1

11,696.8

1,556.0

10,140.9

1,448.8

1,331.1

117.7

6,356.1

6,118.0

238.2

5,233.5

1,408.1

3,825.3

65.0

3,890.3

¯ç¿¿ëýëò 2016 2017 2018

Õ¿¿ãèéí îðëîãî /ñàÿ òºãðºã/

2017

2018

2016 346

3,505

27,696

Öýâýð ºñºëò 24.3 òýðáóì

ªºðèéí õºðºíãº /ñàÿ òºãðºã/

2017

2018

2016 9,480

45,423

77,216

Öýâýð ºñºëò 67.7 òýðáóì

Öýâýð õ¿¿ãèéí îðëîãî /ñàÿ òºãðºã/

2017

2018

2016 344.0

2,679.5

11,696.8

Öýâýð ºñºëò 11.4 òýðáóì

Òàòâàðûí ºìíºõ àøèã, àëäàãäàë /ñàÿ òºãðºã/

2017

2018

-426.7

2,195.1

5,233.490

Öýâýð ºñºëò 5.7 òýðáóì

Íèéò îðëîãî /ñàÿ òºãðºã/

2017

2018

2016 2,056

4,492

29,144

Öýâýð ºñºëò 27.1 òýðáóì

Íèéò çàðäàë /ñàÿ òºãðºã/

2017

2018

2016 2,722

6,198

23,911

CAGR 744.7% CAGR 185.4%

2016

Õ¿¿ãèéí îðëîãî
Áóñàä îðëîãî

CAGR 276.5% Öýâýð ºñºëò 21.2 òýðáóì CAGR 196.4%

Õ¿¿ãèéí çàðäàë
Áóñàä çàðäàë
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Çîõèñòîé õàðüöààíû øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò

Íýãä¿ãýýð çýðýãëýëèéí ººðèéí õºðºíãº áîëîí 

ýðñäëýýð æèãíýñýí àêòèâûí çîõèñòîé õàðüöàà 

ªºðèéí õºðºíãº áîëîí ýðñäëýýð æèãíýñýí àêòèâûí 

õàðüöàà   

Òºëáºð ò¿ðãýí ã¿éöýòãýõ ÷àäâàðûí ¿ç¿¿ëýëò   

Ãàäààä âàëþòûí íýýëòòýé ïîçèöè áîëîí ººðèéí 

õºðºíãèéí õàðüöàà /íýãæ âàëþòààð/

Ãàäààä âàëþòûí íýýëòòýé ïîçèöè áîëîí ººðèéí 

õºðºíãèéí õàðüöàà /íýãæ âàëþòààð/

113.7%

113.9%

56.9%

-0.3%

0.2%

52.2%

52.2%

58.6%

-14.7%

-14.8%

24.2%

24.2%

33.7%

8.6%

8.8%

¯ç¿¿ëýëò 12/31/2016 12/31/2017 12/31/2018Çîõèñòîé õàðüöàà

9.0%

14.0%

25.0%

±15.0%

±40.0%

Òºëáºð ò¿ðãýí ã¿éöýòãýõ ÷àäâàðûí ¿ç¿¿ëýëò

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2016

56.9%

2017

58.6%

2018

33.7%

>25.0%

Íýãä¿ãýýð çýðýãëýëèéí ººðèéí õºðºíãº 
áîëîí ýðñäëýýð æèãíýñýí àêòèâûí 
çîõèñòîé õàðüöàà

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

ªºðèéí õºðºíãº áîëîí ýðñäëýýð 
æèãíýñýí àêòèâûí õàðüöàà

2016

113.7%

2017

52.2%

2018

24.2%

>9.0%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2016

113.9%

2017

52.2%

2018

24.2%

>12.0%

Æèëèéí Òàéëàí 2018
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Ãàäààä âàëþòûí íýýëòòýé ïîçèöè áîëîí 
ººðèéí õºðºíãèéí õàðüöàà /íèéò/

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

2016 2017 2018

-40.0%

40.0%

0.2% -14.8%

8.8%

Àøèãò àæèëëàãààíû õàðüöàà ¿ç¿¿ëýëò

ROA

ROE

¯éë àæèëëàãààíû àøãèéí ò¿âøèí

Íèéò ýx ¿¿ñâýðèéí ºðòºã

Öýâýð õ¿¿ãèéí ò¿âøèí

Íèéò çàðäàëä ýçëýõ ¿éë àæèëëàãààíû çàðäëûí õàðüöàà

Íèéò çàðäàëä ýçëýõ ýõ ¿¿ñâýðèéí çàðäëûí õàðüöàà

-4.34%

-4.58%

-20.76%

0.36%

99.46%

99.93%

0.07%

4.27%

8.49%

43.41%

3.64%

76.45%

67.53%

32.47%

1.21%

6.26%

13.13%

6.27%

42.23%

36.81%

63.19%

¯ç¿¿ëýëò 2016 2017 2018

5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

-5%
2016 2017 2018

-4.34%

4.27%

1.21%

ROA ãðàôèê

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

2016 2017 2018

-4.58%

8.49%

6.26%

ROE ãðàôèê

Ãàäààä âàëþòûí íýýëòòýé ïîçèöè áîëîí 
ººðèéí õºðºíãèéí õàðüöàà /íýãæ âàëþòààð/

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

2016

-0.3%

2017

-14.7%

2018

8.6%

-15.0%

15.0%



ªíººäðèéí óõààëàã õºðºíãº îðóóëàëò, 
ìàðãààøèéí áîäèòîé ºãººæ 
ªíººäðèéí óõààëàã õºðºíãº îðóóëàëò, 
ìàðãààøèéí áîäèòîé ºãººæ 
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Р.Базармаа
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Дарга
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Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 
Даргын Мэндчилгээ 

Õ¿íäýòãýñýí, 

Ð.Áàçàðìàà
Òºëººëºí Óäèðäàõ Çºâëºëèéí äàðãà 

Æèëèéí Òàéëàí 2018

Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëººñ áàíêíû áèçíåñ òºëºâëºãºº,  áàíêíû àæèëòíû ¸ñ ç¿éí êîäåêñ, êîìïëàåíñ, õ¿íèé 

íººöèéí áîäëîãóóäûã áàòàëæ, ýðõ ìýäëèéí õóâààðèëàëò, ìýäýýëëèéí èë òîä áàéäàë, äîòîîä ¿éë àæèëëàãààíû 

æóðìûã øèíý÷ëýí ìºðäºí àæèëëàæ áàéãàà íü öààøèä áàíêèéã îíîâ÷òîé çàñàãëàëûí á¿òýöòýé, ýðñäýë áàãàòàé, 

¿éë àæèëëàãààãàà óðò õóãàöààíä òîãòâîðòîé õýðýãæ¿¿ëýõ ñóóðèéã áýõæ¿¿ëæ áàéãàà þì. 

Òà á¿õíèé àæèë ¿éëñ ººäðºã, áèçíåñèéí øèíý ñàíàà, ¿ð ºãººæººð ä¿¿ðýí áàéõ áîëòóãàé.

2018 îíä Áàíêíû òóõàé õóóëüä íýìýëò, ººð÷ëºëò îðóóëàõ òóõàé õóóëü áàòëàãäàæ, òóñ õóóëüä áàíêíû Òºëººëºí 

Óäèðäàõ Çºâëºëèéí ãèø¿¿í, Òºëººëºí Óäèðäàõ Çºâëºëèéí õàðààò áóñ ãèø¿¿í áîëîí Ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãàä òàâèãäàõ 

øààðäëàãûã íýìýãä¿¿ëñýíòýé õîëáîîòîéãîîð òàéëàíò îíä ìàíàé áàíê Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëèéí ãèø¿¿äèéã òóñ 

õóóëèéí øàëãóóðò íèéö¿¿ëýí Òºëººëºí Óäèðäàõ Çºâëºëèéí á¿ðýëäýõ¿¿íä ººð÷ëºëò îðóóëæ, òóðøëàãàòàé, 

ìýðãýæëèéí ãèø¿¿äýýð áàã á¿ðä¿¿ëýí àæèëëàëàà. 

2018 îíû õóâüä 2017 îíä Òºëººëºí Óäèðäàõ Çºâëºëººñ áàòàëñàí áàíêíû äóíä õóãàöààíû ñòðàòåãèéã 

¿ðãýëæë¿¿ëýí õýðýãæ¿¿ëýõ ýõíèé ¿ð ä¿íã ä¿ãíýõ, óëìààð øààðäëàãàòàé ººð÷ëºëòèéã õèéñýí æèë áîëæ ºíãºðëºº. 

Ýíýõ¿¿ ñòðàòåãèéí õ¿ðýýíä áàíêíû ¿ð àøèãòàé ¿éë àæèëëàãàà, òîãòâîðòîéãîîð ºðñºëäºõ ÷àäâàðûã áàòæóóëàõ 

çîðèëãîîð 2018 îíû òºãñãºëä áàíêíû á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëòûã øèíý÷èëëýý.

Áèä óëñ îðíû óðò õóãàöààíû òîãòâîðòîé õºãæèëä õóâü íýìýð îðóóëæ àæèëëàõ ¿¿äíýýñ áàíêíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé 

íýð òºðëèéã íýìýãä¿¿ëýõ, ÿëàíãóÿà îð÷èí ¿åèéí øààðäëàãàä íèéöñýí ñàíõ¿¿ãèéí á¿òýýãäýõ¿¿í¿¿äèéí 

¿éë÷èëãýýã íýâòð¿¿ëýõ, Ìîíãîë Óëñûí äýä á¿òýö, óóë óóðõàé, òýýâýð ëîæèñòèê, ýêñïîðò èìïîðòûí á¿òýýãäýõ¿¿íèé 

ñàíõ¿¿æèëòèéã õºãæ¿¿ëýõýä îíöãîé àíõààðàí àæèëëàõ çîðèëòûí õ¿ðýýíä Îëîí Óëñûí çîõèñòîé çàñàãëàëûí 

æèøãèéã ºäºð òóòìûí ¿éë àæèëëàãààíäàà íýâòð¿¿ëæ àæèëëàõûã ýðìýëçýæ áàéíà.

ªíãºðºã÷ îíä áàíêíû ¿éë àæèëëàãàà õóðäàöòàé ºðãºæèæ, ñàíõ¿¿ãèéí ¿ç¿¿ëýëò ºíäºð ºñºëòòýé, òàòàí 

òºâëºð¿¿ëñýí õºðºíãº áîëîí çýýëèéí áàãö íýìýãäýí, 2018 îíä áàíêíû àêòèâ õºðºíãèéí õýìæýý õàãàñ èõ íàÿä 

òºãðºãò õ¿ðñýí íü áèäíèé õýðýãæ¿¿ëñýí ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð ä¿í, àõèö áàéñàí áºãººä òàéëàíò îíä áèé áîëñîí 

ýäãýýð àìæèëòóóä íü áàíêíû á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýíèé õ¿ðòýýìæèéã ñàéæðóóëàõàä ýåðýãýýð íºëººëæ îëîí 

áèçíåñ ýðõëýã÷äèéí ñàíõ¿¿ãèéí íàéäâàðòàé ò¿íø áàéõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëæ áàéãàà þì.

 

 

ÒðàíñÁàíêíû õóâüä 2018 îí ñàíõ¿¿ãèéí ºíäºð ºãººæòýé àæèëëàæ, áàíê ñàíõ¿¿ãèéí ñàëáàðò ººðñäèéí áàéð 

ñóóðèà õ¿ëýýí çºâøººð¿¿ëñýí, áàíêíû ¿íäñýí ñóóðèà áýõæ¿¿ëñýí ¿ð ä¿íãýýð àðâèí æèë áàéæ ÷àäëàà.

Áèä Ìîíãîëáàíêíààñ òàâüäàã ñàíõ¿¿ãèéí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã ñàð á¿ð òîãòìîë õàíãàí àæèëëàæ, áàíêíû 

íèéò àêòèâûí õýìæýýã ºìíºõ îíîîñ äàðóé 2.4 äàõèí ºñãºõ ¿éë ÿâöàä íýã òàëààñ õºðºíãº îðóóëàã÷, õóâü 

íèéë¿¿ëýã÷äèéí ç¿ãýýñ ä¿ðìèéí ñàíã íýìýãä¿¿ëñýí äàëàéöòàé íºëººëºë, íºãºº òàëààñ áàíêíû ã¿éöýòãýõ 

óäèðäëàãà, íèéò õàìò îëíû õ¿÷èí ÷àðìàéëòûí ¿ð ä¿í ãýäýãò Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëèéí äàðãûí ç¿ãýýñ îíöëîõûã 

õ¿ñ÷ áàéíà.

Áèäýíä èòãýë õ¿ëýýëãýí ñîíãîí ¿éë÷ë¿¿ëäýã ýðõýì õàðèëöàã÷èä, áèçíåñèéí ò¿íø¿¿ä, áèäíèéã ¿ðãýëæ äýìæèí 

àæèëëàäàã õóâüöàà ýçýìøèã÷èääýý òàëàðõàë èëýðõèéëýõèéí äàøðàìä áèäíèé õàìòûí àæèëëàãàà öààøèä óëàì 

ºðãºæèí òýëæ, Ìîíãîë Óëñûí áàíê, ñàíõ¿¿ãèéí çàõ çýýëèéí òîãòâîðòîé áàéäàë, õºãæèë äýâøèëä òîì õóâü íýìýð 

îðóóëíà ãýäýãò èòãýëòýé áàéíà.

Ýðõýì Õóâüöàà ýçýìøèã÷èä, Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëèéí ãèø¿¿ä, íèéò Õàðèëöàã÷, Õàäãàëàìæ ýçýìøèã÷èä áîëîí 

ÒðàíñÁàíêíû íèéò àæèëòíóóäàà, òà áèäíèé õàìòäàà á¿òýýñýí àìæèëò îëîëò, õºãæèë äýâøëýýð ä¿¿ðýí 2018 îíû 

Áàíêíû ¿éë àæèëëàãààãàà íýãòãýí òàéëàãíàæ áóéäàà ìèíèé áèå òóéëûí òàëàðõàëòàé áàéíà.
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Гүйцэтгэх Захирлын Мэндчилгээ

•  Ýçäèéí ºì÷èéí ºñºëòèéí õóâèàðàà ñàëáàðòàà 3 äóãààðò;

•  ªºðèéí õºðºíãº áîëîí ýðñäýëýýð æèãíýñýí àêòèâûí õàðüöààíû õóâèàðàà ñàëáàðòàà 4 ä¿ãýýð áàéðàíä 

îðñîí àìæèëòûã ¿ç¿¿ëñýí æèë áàéëàà.

•  Öýâýð õ¿¿ãèéí îðëîãûí ºñºëòèéí õóâèàðàà ñàëáàðòàà 1 ä¿ãýýðò;

2019 îíä ÒðàíñÁàíê ºñºí íýìýãäýæ áóé õàðèëöàã÷äûíõàà ýðýëò, õýðýãöýýíä òóëãóóðëàñàí á¿òýýãäýõ¿¿í, 

¿éë÷èëãýýãýý óëàì ÷àíàðæóóëàí, ºíãºðºã÷ îíûõîî àìæèëòûã áàòàòãàí, Ìîíãîë Óëñûíõàà ýäèéí çàñàãò õóâü 

íýìðýý îðóóëàí àæèëëàõ çîðèëò òàâèí, èë¿¿ èõ àìæèëòûí  òºëºº àæèëëàõ áîëíî. Ýöýñò íü õýëýõýä áèäýíòýé 

õàìòðàí àæèëëàæ áóé áîëîí õàìòðàí àæèëëàõ  õàðèëöàã÷ íàðòàà ýíýõ¿¿ ìýíä÷èëãýý õ¿ðýõ ºäðèéí ìýíäèéã 

õ¿ðãýõèéí ÿëäàìä õàìòäàà  óëñ îðíûõîî ýäèéí çàñàãò áîäèò õóâü íýìýð îðóóëàí àæèëëàõûã óðèàëæ áàéíà. 

ÒðàíñÁàíêíûõàà óäèðäëàãûí áàã áîëîí íèéò àæèëëàãñäûíõàà ºìíººñ Òà á¿ãäèéí àæèë ¿éëñýä ºíäºð àìæèëòûã 

õ¿ñýæ áàéãààã õ¿ëýýí àâíà óó. 

2018 îíû òóðø õ¿¿ãèéí îðëîãî, öýâýð õ¿¿ãèéí îðëîãî, òàòâàðûí ºìíºõ àøèã ãýñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äýýð òîãòìîë 

ºñºëòòýé áàéæ, òàòâàðûí äàðààõ àøèã 2 äàõèí íýìýãäýæ 3.8 òýðáóì òºãðºãò õ¿ðëýý. Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí Ãàçðûí 

õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä PwC áîëîí Ìîíãîëáàíêíû õàìòàðñàí AQR áóþó Àêòèâûí ÷àíàðûí ¿íýëãýýãýýð ººðèéí 

õºðºíãèéí õ¿ðýëöýý ”Õàíãàëòòàé” ãýñýí ¿íýëãýýã àâñíààñ ãàäíà, Äýëõèéí ÒÎÏ-4 àóäèòûí êîìïàíèéí íýã áîëîõ 

KPMG àóäèòûí êîìïàíèàð õºíäëºíãèéí àóäèòûã õèéëãýæ, õàíãàëòòàé ãýñýí ¿íýëãýýã àâëàà. Ò¿¿í÷ëýí Äýëõèéí ÒÎÏ-

3 ¿íýëãýýíèé êîìïàíèéí íýã áîëîõ Îëîí óëñûí ¿íýëãýýíèé Moody’s àãåíòëàã ÒðàíñÁàíêíû õýòèéí òºëºâèéã 

”Òîãòâîðòîé” ãýæ ¿íýëñýí íü Ìîíãîëûí áàíê, ñàíõ¿¿ãèéí çàõ çýýë äýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà òîìîîõîí 

áàíêóóäòàé èæèë ò¿âøèíä ¿íýëýãäñýí þì. 2018 îíä áèäíèé õýðýãæ¿¿ëñýí òîìîîõîí àæëóóäûí íýã áîë ”Ñàíõ¿¿ 

òàéëàãíàëûí îëîí óëñûí ñòàíäàðò”-ûí 9, 15 áîëîí 16 äóãààð ñòàíäàðòûã èæ á¿ðíýýð íü íýâòð¿¿ëñýí ÿâäàë 

áàéëàà. Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí Îëîí óëñûí ñòàíäàðòûí çºâëºëººñ áàòàëñàí ”Ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãñëèéã àíãèëàõ, 

õýìæèõ, ò¿¿íèé ¿íý öýíèéí áóóðàëòûã òîîöîõ” òóõàé Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàãíàëûí îëîí óëñûí ñòàíäàðòûã 2018 îíîîñ 

ýõëýí äýëõèé íèéòýýð äàãàí ìºðäºõ áîëñîíòîé õîëáîãäóóëàí  Îëîí óëñûí 4 òîì àóäèòûí áàéãóóëëàãûí íýã áîëîõ 

PWC êîìïàíèòàé ”Ñàíõ¿¿ òàéëàãíàëûí îëîí óëñûí ñòàíäàðò 9, 15 áîëîí 16 äóãààð ñòàíäàðòûã íýâòð¿¿ëýõ” çºâëºõ 

¿éë÷èëãýý àâàõ ãýðýý áàéãóóëàí, óëìààð çºâëºõ êîìïàíèéí òàéëàíã õ¿ëýýí àâñàíààð  ýäãýýð ñòàíäàðòóóäûã 

áàãöààð íü ¿éë àæèëëàãààíäàà íýâòð¿¿ëñýíèéã áàõàðõàëòàéãààð äóóëãàõàä òààòàé áàéíà. 

•  Çýýëèéí ÷àíàðûí ¿ç¿¿ëýëòýýðýý ñàëáàðòàà 1 ä¿ãýýðò;

•  Íèéò ýõ ¿¿ñâýðèéí ºñºëòèéí õóâèàðàà ñàëáàðòàà 3 äóãààðò;

2018 îíä ìàíàé áàíêíû íèéò àêòèâûí õýìæýý 2017 îíû æèëèéí ýöýñòýé õàðüöóóëâàë 149%-èàð ºñºæ 500 îð÷èì 

òýðáóì òºãðºã, òàòàí òºâëºð¿¿ëñýí ýõ ¿¿ñâýðèéí õýìæýý 169%-èàð ºñºæ 424 òýðáóì òºãðºã, õóâü íèéë¿¿ëñýí 

õºðºíãº 56%-èàð ºñºæ 78 òýðáóì òºãðºã áîëæ ºñëºº. ÒðàíñÁàíê íü 2018 îíä Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñàãò òîäîðõîé 

õýìæýýíä õóâü íýìýð îðóóëàí àæèëëàñàí áà çàðèì òîî áàðèìòûã äóðüäâàë 2018 îíä 40 ãàðóé øèíý àæëûí áàéðûã 

áèé áîëãîæ  íèéãìèéí äààòãàëä 265.9 ñàÿ òºãðºã, àæ àõóé íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàðò 1.4 òýðáóì ãàðóé 

òºãðºãèéã òóñ òóñ óëñûí òºñºâò òºâëºð¿¿ëñýí áàéíà. Ìºí æèæèã, äóíä, òîì áèçíåñ ýðõëýã÷äýý äýìæèæ æèãíýñýí 

äóíäæààð æèëèéí 14.4%-èéí õ¿¿òýéãýýð íèéò ºññºí ä¿íãýýðýý 534.5 òýðáóì òºãðºãèéí çýýëèéã îëãîæ òýð õýðýýð 

áîäèò ýäèéí çàñàãò õóâü íýìýð îðóóëàí àæèëëàëàà. Áàíêíû ñàëáàðò áèä ºðñºëäºõ ÷àäâàðàà óëàì á¿ð 

ñàéæðóóëàí, íýð õ¿íä, ¿íý öýíýý íýìýãä¿¿ëñýýð áàéíà. Ýíý ñàëáàðò ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áóé íèéò áàíêóóä 

äóíäàà áèä îëîí ¿ç¿¿ëýëòýýðýý 2018 îíä ºðñºëäºõ¿éö áàéð ñóóðüòàé áàéãàà áà ýäãýýð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã 

äóðüäâàë:

•  Íèéò õºðºíãèéí ºñºëòèéí õóâèàðàà ñàëáàðòàà 2 äóãààðò;

Õ¿íäýòãýñýí, 

Ì.Îòãîíáàÿð
Ã¿éöýòãýõ Çàõèðàë 

Æèëèéí Òàéëàí 2018

Õ¿íäýò õàðèëöàã÷èä, õóâüöàà ýçýìøèã÷èä, õàìòðàí àæèëëàã÷ áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæ, ò¿íø¿¿ä òà 

á¿õýíäýý ÒðàíñÁàíêíû 2018 îíû àæëûí ¿ð ä¿í, ã¿éöýòãýë, àìæèëò, îëîëòóóäàà õóâààëöàõ ãýæ áàéãààäàà áàÿðòàé 

áàéíà.
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М.Отгонбаяр
Гүйцэтгэх Захирал



AQR-ûí øàëãàëòûã àìæèëòòàéãààð äàâàâ. 

Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçàð, ÎÓÂÑ-òàé õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëñýí 

”Àêòèâûí ÷àíàðûí ¿íýëãýý” øàëãàëòûã àìæèëòòàé äàâàâ.  

1-ð ñàð

KPMG àóäèòààð õºíäëºíãèéí ¿íýëãýýã 
õèéëãýâ.

Äýëõèéí ÒÎÏ 4 àóäèòûí êîìïàíèéí íýã áîëîõ KPMG àóäèòûí 

êîìïàíèàð õºäëºíãèéí àóäèòûã õèéëãýæ õàíãàëòòàé ¿íýëãýýã àâàâ.

2-ð ñàð

Moody’s ¿íýëãýýíèé êîìïàíèàð ¿íýëãýý 
õèéëãýâ. 

Äýëõèéí ÒÎÏ 3 ¿íýëãýýíèé êîìïàíèéí íýã áîëîõ Moody’s 

¿íýëãýýíèé êîìïàíèàð çýýëæèõ çýðýãëýëèéí ¿íýëãýýã õèéëãýæ, 

Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçàðòàé èæèë ò¿âøèíèé B3 ¿íýëãýýã àâàâ. 

3-ð ñàð

”Èíâåñò Ìîíãîëèà Õîíã Êîíã 2018” ÷óóëãà 
óóëçàëòàíä àìæèëòòàé îðîëöîâ. 

”Ôðîíòèåð Ñåêüþðèòèéç” êîìïàíèàñ çîõèîí áàéãóóëäàã 

"Èíâåñò Ìîíãîëèà Õîíã Êîíã 2018" ÷óóëãàíä èâýýí òýòãýã÷ áîëîí 

äýìæèã÷ áàéãóóëëàãààð îðîëöîæ, áàíêíû òàíèëöóóëãà áîëîí ¿éë 

àæèëëàãààã ãàäààä äîòîîäûí 150 ãàðóé çî÷èä, òºëººëºã÷äèéí ºìíº 

òàíèëöóóëëàà.

4-ð ñàð

”Øèíý òºãñºã÷, Àíõíû àæèë” òºñëèéã 
õýðýãæ¿¿ëæ ýõëýâ. 

Íèéãìèéí õàðèóöëàãûí õ¿ðýýíä ”Øèíý òºãñºã÷, Àíõíû àæèë” 

òºñëèéã õýðýãæ¿¿ëæ, èðýýä¿éí ýçýä áîëñîí îþóòàí çàëóó÷óóäàà 

äýìæèí, àæëûí áàéðíûõàà òîäîðõîé õóâèéã çºâõºí øèíý 

òºãñºã÷äººð á¿ðä¿¿ëýõ òºñëºº ýõëýâ.  

5-ð ñàð

Áàíêíû õóâü íèéë¿¿ëñýí õºðºíãèéã äàõèí 22 
òýðáóì òºãðºãººð íýìýãä¿¿ëýâ. 

6-ð ñàð

Ýðñäýë äààõ ÷àäâàðàà óëàì ñàéæðóóëàõ, èðýýä¿éí ºñºëò 

õºãæèëºº áàòàòãàõ, õàðèëöàã÷èääàà ñàíõ¿¿ãèéí õóâüä íàéäâàðòàé, 

õàðèëöàí àøèãòàé õàìòûí àæèëëàãààã õ¿ðãýõ, íýã õàðèëöàã÷èä 

õ¿ðãýõ ñàíõ¿¿ãèéí õ¿ðòýýìæýý íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëòûí õ¿ðýýíä 

áàíêíû õóâü íèéë¿¿ëñýí õºðºíãèéã äàõèí 22 òýðáóì òºãðºãººð 

íýìýãä¿¿ëæ, 72 òýðáóì òºãðºãò õ¿ðãýí õóâü íèéë¿¿ëñýí õºðºíãèéí 

õýìæýýãýýðýý 7 äàõü àðèëæààíû áàíê áîëîâ. 
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”Øèíý òºãñºã÷
Àíõíû àæèë”

2018 оны 
Онцлох үйл явдлууд



”Ñàíõ¿¿ òàéëàãíàëûí îëîí óëñûí 
ñòàíäàðò”-ûí 9, 15 áîëîí 16 äóãààð 

ñòàíäàðòûã èæ á¿ðíýýð íü íýâòð¿¿ëýâ.

Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí Îëîí óëñûí ñòàíäàðòûí çºâëºëººñ 

áàòàëñàí ”Ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãñëèéã àíãèëàõ, õýìæèõ, ò¿¿íèé ¿íý 

öýíèéí áóóðàëòûã òîîöîõ” òóõàé Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàãíàëûí îëîí 

óëñûí ñòàíäàðòûã 2018 îíîîñ ýõëýí äýëõèé íèéòýýð äàãàí ìºðäºõ 

áîëñîíòîé  õîëáîãäóóëàí  Îëîí óëñûí 4  òîì àóäèòûí 

áàéãóóëëàãóóäûí íýã áîëîõ PWC êîìïàíèòàé ”Ñàíõ¿¿ òàéëàãíàëûí 

îëîí óëñûí ñòàíäàðò 9, 15 áîëîí 16 äóãààð ñòàíäàðòûã íýâòð¿¿ëýõ” 

çºâëºõ ¿éë÷èëãýý àâàõ ãýðýý áàéãóóëàí, óëìààð çºâëºõ êîìïàíèéí 

òàéëàíã õ¿ëýýí àâñàíààð  ýäãýýð ñòàíäàðòóóäûã áàãöààð íü ¿éë 

àæèëëàãààíäàà íýâòð¿¿ëëýý. 

8-ð ñàð

Áàíêíû í¿¿ð öàðàé áîëñîí õàðèëöàã÷èéí 
¿éë÷èëãýýíèé àæèëòíóóäûí ºíãº òºðõèéã 

øèíýýð òîäîðõîéëîâ. 

Áàíêíû í¿¿ð öàðàé áîëñîí õàðèëöàã÷èéí ¿éë÷èëãýýíèé 

àæèëòíóóäûí ñòàíäàðò áîëîí ä¿ðýìò õóâöàñûã ººð÷ëºí øèíý÷ëýí, 

õàðèëöàã÷èéí ¿éë÷èëãýý ð¿¿ ÷èãëýñýí ñóðãàëòóóäûã çîõèîí 

áàéãóóëàí, õàðèëöàã÷äàä îéð, òààòàé, íàéðñàã, ò¿ðãýí øóóðõàé 

¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëýõ çàìààð Õàðèëöàã÷èéí ¿éë÷èëãýýãýýðýý 

òýðã¿¿ëýã÷ áàíê áîëîõîîð çîðèí àæèëëàæ ýõëýëýý.

9-ð ñàð

”Äýëõèéí õóðèìòëàëûí ºäºð” àÿíä 
àìæèëòòàé îðîëöîæ 1-ð áàéð ýçëýâ.

Ãåðìàíû Øïàðêàññý áàíê, Ìîíãîëáàíê, ÌÁÕ, ÕÄÊ-èàñ çîõèîí 

áàéãóóëñàí  ”Äýëõèéí õóðèìòëàëûí ºäºð” àÿíä ÒðàíñÁàíê íýãäýæ 

”Èë¿¿ ñàéõàí àìüäðàëûã õóðèìòëóóëàÿ” óðèàí äîð 6 àæëûã 

àìæèëòòàé õýðýãæ¿¿ëæ, îðîëöñîí íèéò áàíêóóäààñ 1-ð áàéðûã 

ýçëýí Ìîíãîëáàíêíû òàëàðõëûã, Ãåðìàí-Ìîíãîëûí õàìòàðñàí 

òºñëèéí öîìûí õàìò ãàðäàí àâëàà. 

10-ð ñàð

Õàðèëöàã÷äûí àÿ òóõòàé áàéäàë, ò¿ðãýí øóóðõàé òºëáºð 

òîîöîîãîî õèéõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëýõ çîðèëãîîð Ìîñò ìîíè 

¿éë÷èëãýýíèé 4 äýõ àãåíò áàíêààð ÒðàíñÁàíê àæèëëàæ ýõýëëýý.

Ñàíõ¿¿ãèéí Çîõèöóóëàõ Õîðîîíû 2018 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 30-

íû ºäðèéí 361 òîîò òîãòîîëîîð Àíäåððàéòåðûí ¿éë àæèëëàãàà 

ýðõëýõ òóñãàé çºâøººðëèéã àâëàà.

Àíäåððàéòåðûí ¿éë àæèëëàãàà ýðõëýõ 
òóñãàé çºâøººðëèéã àâàâ.

11-ð ñàð

Òºëáºð òîîöîîíû õÿëáàð ñèñòåì áîëîõ 
Ìîñò ìîíè ¿éë÷èëãýýã ¿éë àæèëëàãààíäàà 

íýâòð¿¿ëýâ.
12-ð ñàð

15

Æèëèéí Òàéëàí 2018

MoneyGram ìºíãºí ãóéâóóëãûí ¿éë÷èëãýýã 
íýâòð¿¿ëýâ. 

Äýëõèéã õàìàðñàí ºðãºí ñ¿ëæýý á¿õèé õàìãèéí øóóðõàé 

MoneyGram ìºíãºí ãóéâóóëãûí ¿éë÷èëãýýã õàðèëöàã÷èääàà õ¿ðãýõ 

Ìîíãîëûí 7 äàõü ãèø¿¿í áàíêààð ýëñýí îðæ, õàìòûí àæèëëàãààíû 

ãýðýýíä ãàðûí ¿ñýã çóðæ, ¿éë àæèëëàãààíäàà íýâòð¿¿ëëýý. 

7-ð ñàð
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Хувьцаа
эзэмшигчдийн
бүтэц

ÒðàíñÁàíêíû õóâüöàà ýçýìøèã÷èä íü áèçíåñèéí ñàëáàðò 5-20 

æèë àæèëëàñàí ìýäëýã ÷àäâàð, òóðøëàãààðàà Ìîíãîëûí õºãæèëä 

äîðâèòîé õóâü íýìýð îðóóëàõóéö îþóíû áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí ºíäºð 

÷àäàìæòàé õ¿ì¿¿ñ þì. Áàíêíû õóâüöàà ýçýìøèã÷ íàð íü ÿìàð íýãýí 

áàéäëààð óëñ òºðèéí àëèâàà íàì, ýâñýëä õàðüÿàëàãääàãã¿é áà óëñ 

òºðººñ àíãèä áàéæ, òºðººñ çàðëàäàã àëèâàà ñîíãîí øàëãàðóóëàëò, 

òåíäåð, àæèë ¿éë÷èëãýýíä îðîëöîæ áàéãààã¿é íü òîìîîõîí äàâóó 

òàëûã áèé áîëãîæ áàéãàà þì. 

Ì.Òýì¿¿æèí, Ä.Îþóíãýðýë, Ï.Ðàäíààáàçàð íàð íü óóë óóðõàé, 

õ¿íä äààöûí àâòîìàøèíû áîðëóóëàëò õóäàëäàà, çàñâàð ¿éë÷èëãýý, 

¿ë õºäëºõ õºðºíãèéí ÷èãëýëýýð òóñ òóñûí áèçíåñèéã îëîí æèëèéí 

òóðø àìæèëòòàé óäèðäàæ èðñýí áºãººä öààøèä ýõ îðíûõîî ýäèéí 

çàñãèéí õºãæëèéã õóðäàñãàõàä áîäèò äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ çîðèëãîîð 

áàíêíû ñàëáàðò õºðºíãº îðóóëæ áàéãàà áîëíî.
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Áàíêíû õóâüöàà ýçýìøèã÷èä íü Ìîíãîë Óëñûí èðãýí Ì.Òýì¿¿æèí (71.79%), Ä.Îþóíãýðýë (8.65%), Ï.Ðàäíààáàçàð (14.33%) 

áîëîí èðãýí Ï.Ðàäíààáàçàðûí 100%-èéí ºì÷ëºëòýé Èíôðàñòðàê÷åð ÕÕÊ (5.23%) íàð þì. 

Ì.ÒÝÌ¯¯ÆÈÍ

71.79% 8.65%

Ä.ÎÞÓÍÃÝÐÝË

14.33%

Ï.ÐÀÄÍÀÀÁÀÇÀÐ

5.23%

”ÈÍÔÐÑÒÐÀÊ×ÅÐ”
ÕÕÊ

Æèëèéí Òàéëàí 2018
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Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

Õàòàãòàé Ð.Áàçàðìàà íü 2008-2017 îíû õîîðîíä çýýë, ãàäààä âàëþòûí àðèëæàà, 

èòãýëöëèéí ¿éë÷èëãýý, ôàêòîðèíã ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëäýã ”Ôèíàíñ ýíä äåâåëîìïåíò îô 

ìàéíèíã ÁÁÑÁ” ÕÕÊ-ä Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë, 2018 îíä Åðºíõèé çàõèðëààð òóñ òóñ àæèëëàæ 

áàéñàí. 1998 îíä ”Õóäàëäàà õºãæëèéí áàíê” ÕÕÊ-èàñ àíõíû àæëûí ãàðààãàà ýõýëñýí 

áºãººä òóñ áàíêèíä òàñðàëòã¿é 10 æèë õÿíàã÷ íÿãòëàí áîäîã÷, áàíêíû àæèëòàí, áàíêíû àõëàõ 

àæèëòíààð àæèëëàæ áàéñàí. Ð.Áàçàðìàà íü Ñàíõ¿¿ Ýäèéí Çàñãèéí Èõ Ñóðãóóëèéã ”Áàíê, 

ñàíõ¿¿÷” ìýðãýæëýýð òºãññºí áà áàíê, ñàíõ¿¿ãèéí ÷èãëýëýýð ìýðãýøñýí þì. Ñàëáàðòàà 

20-èîä æèë àæèëëàñàí òóðøëàãàòàé áºãººä ¿¿íýýñ 10 æèë áàíê, ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãàä 

ýðõ á¿õèé àëáàí òóøààë õàøñàí òóðøëàãàòàé.

2018 îíû 12 äóãààð ñàðààñ ÒðàíñÁàíêíû Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëèéí äàðãààð 

òîìèëîãäîí àæèëëàæ áàéíà. Р.Базармаа
ÒÓÇ-èéí äàðãà

Д.Ачит-Эрдэнэ
ÒÓÇ-èéí ãèø¿¿í

Íî¸í Ä.À÷èò-Ýðäýíý íü ººðèéí ñàíàà÷ëàí õýðýãæ¿¿ëæ èðñýí ¿éë àæèëëàãààãààðàà 

Ìîíãîëûí ñàíõ¿¿ãèéí ñàëáàðò òàíèãäñàí áèëýý. 2005 îíä Ìîíãîëûí àíõíû õºðºíãº 

îðóóëàëòûí MICC áóþó Ìîíãîëûí Îëîí Óëñûí Õºðºíãèéí Êîðïîðàöûã ¿íäýñëýí 

áàéãóóëñàí áà 2003 îíîîñ 2005 îíóóäàä Àíîä áàíêíû Õºðºíãº Îðóóëàëòûí Ãàçðûí 

çàõèðëààð àæèëëàæ áàéõäàà Ìîíãîëä àíõíû õºðºíãº îðóóëàëòûí áàíêíû ¿éë àæèëëàãààã 

ñàíàà÷ëàí ýõë¿¿ëñýí þì. Ìîíãîëä àíõ óäàà õºðºíãèéí çàõ çýýë äýýð MCS Ýëåêòðîíèêñ 

áîëîí Ãîâü ÕÊ çýðýã õóâèéí êîìïàíèéí áîíäóóäûã ãàðãàõ àæëûã ã¿éöýòãýñýí. Òàâàí Òîëãîé 

êîêñæèõ í¿¿ðñíèé îðäûã õºãæ¿¿ëýõ áîëîí Ýðäýíýñ Òàâàí Òîëãîé êîìïàíèéã îéðûí 

õóãàöààíä õóâü÷ëàõòàé õîëáîîòîéãîîð êîìïàíèéã á¿òöèéí àñóóäàë äýýð Ìîíãîëûí çàñãèéí 

ãàçàðò çºâëºã÷ººð ñîíãîãäñîí. Ìºí Àâñòðàëè áîëîí Êàíàäûí õºðºíãèéí áèðæ¿¿ä äýýð 

Ìîíãîëä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã ãàäààäûí õºðºíãº îðóóëàëòòàé ”Ýðäýíý Ðåñóðñ 

Äýâýëîïìåíò”, ”Àëòàí Ðèî Ìèíåðàëñ” çýðýã õýä õýäýí êîìïàíèéí IPO àìæèëòòàé ãàðãàæ 

÷àäñàí. Íî¸í Ä.À÷èò-Ýðäýíý íü îäîî ÌICC êîìïàíèéí Åðºíõèé çàõèðëààð àæèëëàæ 

áàéãàà áºãººä ýäèéí çàñãèéí ãîëëîõ ñàëáàðóóäàä àæèëëàæ áóé õàðèëöàã÷äàäàà 1 òýðáóì 

ãàðóé àì.äîëëàðûí çýýëèéí áîëîí õóâüöààíû ñàíõ¿¿æèëòèéã îëæ áîñãîæ, äîòîîäûí çàõ 

çýýëä 230 ãàðóé àæëûí áàéðóóäûã øèíýýð áèé áîëãîõîä õóâü íýìðýý îðóóëààä áàéíà. 

Ä.À÷èò-Ýðäýíý íü ÀÍÓ-ûí Ìèääëáåðè Êîëëeæèéí ”Îëîí Óëñûí Õàðèëöàà”-íû áàêàëàâð 

çýðýã, Êîëóìáûí èõ ñóðãóóëèéã ”Îëîí Óëñûí Õàðèëöàà”-íû ìàñòåðûí çýðýã õàìãààëñàí.

2018 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðààñ ÒðàíñÁàíêíû Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëèéí ãèø¿¿íýýð 

òîìèëîãäîí àæèëëàæ áàéíà. 
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Д.Түмэнжаргал 
ÒÓÇ-èéí õàðààò áóñ ãèø¿¿í

М.Отгонбаяр
ÒÓÇ-èéí ãèø¿¿í, Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë

Ì.Îòãîíáàÿð íü Äýëõèéí áàíê áà Íîðäèêèéí Õºãæëèéí Ñàíãèéí ñàíõ¿¿æèëòòýé Òýýâýð 

Õºãæ¿¿ëýõ Òºñëèéí äýä õýñýã áîëîõ Çàìûí õºäºëãººíèé àþóëã¿é áàéäëûã ñàéæðóóëàõ 

Çºâëºõ ¿éë÷èëãýýíèé òºñëèéí Ìîíãîëûí òàëûã õàðèóöñàí ìåíåæåð, Àçèéí õºãæëèéí áàíêíû 

ñàíõ¿¿æèëòòýé Õºäºº îðîí íóòãèéí íèéòèéí àæ àõóéã ñàéæðóóëàõ òºñëèéí óäèðäàã÷, Ìîíãîë 

øóóäàí, Ãîëîìò çýðýã áàíêíóóäàä äýä çàõèðàë, ãàçàð, õýëòñèéí çàõèðëààð àæèëëàæ 

áàéñàí. Ì.Îòãîíáàÿð íü Ìîíãîë Áèçíåñ äýýä ñóðãóóëèéã ýäèéí çàñàã÷ ìýðãýæëýýð 

áàêàëàâðûí çýðýã, Õîéä Âèðæèíàãèéí èõ ñóðãóóëèéã ñàíõ¿¿ãèéí óäèðäëàãààð ìàñòåðûí 

çýðýã õàìãààëñàí. Áàíê ñàíõ¿¿, òºñëèéí óäèðäëàãûí ÷èãëýëýýð õóâèéí õýâøèëä óäèðäàõ 

ò¿âøèíä àìæèëòòàé àæèëëàæ èðñýí 18 îð÷èì æèëèéí àæëûí òóðøëàãàòàé.

2016 îíû 10 äóãààð ñàðààñ  ÒðàíñÁàíêíû Ã¿éöýòãýõ çàõèðëûí àëáàí òóøààëä, 2018 îíû 

01 ä¿ãýýð ñàðààñ áàíêíû Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëèéí ãèø¿¿íýýð òîìèëîãäîí àæèëëàæ 

áàéíà. 

Д.Даянбилгүүн
ÒÓÇ-èéí ãèø¿¿í

2018 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðààñ ÒðàíñÁàíêíû Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëèéí ãèø¿¿íýýð 

òîìèëîãäîí àæèëëàæ áàéíà. 

Íî¸í Ä.Äàÿíáèëã¿¿í íü ¿íýò öààñíû çàõ çýýëä ìýðãýøñýí, ñàëáàðòàà 20 ãàðóé æèë ýðõ 

á¿õèé àëáàí òóøààëòíààð àæèëëàñàí òóðøëàãàòàé. Àíõ 1997 îíä ”ÁèÄèÑåê” ÕÕÊ-ä 

ñàëáàðûí ìåíåæåðýýð àæèëä îðæ ¿íýò öààñíû çàõ çýýë äýõ àæëûí ãàðààãàà ýõýëñýí áà 

1998 îíîîñ òóñ êîìïàíèéí Ã¿éöýòãýõ çàõèðëààð òîìèëîãäîí ºäèéã õ¿ðòýë àæèëëàæ áàéíà. 

Ýíý á¿õ õóãàöààíä êîìïàíèà àìæèëòòàé óäèðäàí çîõèîí áàéãóóëæ Ìîíãîëûí àíõíû IPO, 

Ìîíãîëûí àíõíû áîíäûí àðèëæàà, Ìîíãîëûí àíõíû äàâõàð á¿ðòãýëèéí ã¿éöýòãýñýí áà 

óëñäàà òýðã¿¿ëýã÷ ¿íýò öààñíû êîìïàíè áîëãîñîí. Òýðýýð Åâðîï õýëíèé äýýä ñóðãóóëèéã 

áèçíåñèéí ýäèéí çàñàã÷ ìýðãýæëýýð òºãññºí áà Ñàíõ¿¿ ýäèéí çàñãèéí äýýä ñóðãóóëèéí 

áèçíåñèéí óäèðäëàãààð ìàãèñòðûí çýðýã õàìãààëæ, ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëñýí.

Æèëèéí Òàéëàí 2018

Ä.Ò¿ìýíæàðãàë íü 2014 îíîîñ îäîîã õ¿ðòýë ”Ìîíãîëèàí Áèçíåñ Ðåéòèíã Àóäèò” ÕÕÊ-èéí 

Åðºíõèé çàõèðëààð àæèëëàæ áàéíà. Òºð áîëîí õóâèéí õýâøëèéí áàéãóóëëàãóóäàä 

ñàíõ¿¿ãèéí øèíæýý÷, àóäèòîðîîð òàñðàëòã¿é 35 æèë àæèëëàñàí òóðøëàãàòàé áºãººä 

¿¿íýýñ 15 æèëä íü Òºðèéí õÿíàëòûí áàéãóóëëàãà áóþó Òºðèéí Àóäèòûí áàéãóóëëàãàä àõëàõ 

õÿíàí áàéöààã÷, àõëàõ àóäèòîðîîð àæèëëàæ áàéñàí. Òýðýýð ìýðãýæëýýðýý àæèëëàñàí 

õóãàöààíäàà Òºðèéí ºì÷èò êîìïàíè, àæ àõóéí íýãæ, Çàñãèéí ãàçàð áîëîí Îëîí Óëñûí 

ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãóóäààñ ñàíõ¿¿æèãäýæ áóé òºñºë õºòºëáºð¿¿ä, ò¿¿í÷ëýí Õóâèéí 

õýâøëèéí êîìïàíè, àæ àõóéí íýãæ, áàíê ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà ãýõ ìýò 600 îð÷èì 

áàéãóóëëàãóóäàä õºíäëºíãèéí àóäèòààð àæèëëàæ áàéñàí òóðøëàãàòàé. Ä.Ò¿ìýíæàðãàë íü 

1972 îíä Óëààíáààòàð õîòûí ÑÝÇÒ-ä ýëñýí îðæ, 1974 îíä òóñ ñóðãóóëèéã ”Ä.Ñ¿õáààòàðûí 

íýðýìæèò öàëèí”-òàé îíö ä¿íòýé òºãññºí àíõíû òºãñºã÷ áîëæ öààøëààä ÌÓÈÑ-ä äýâøèí 

ñóðàëöñàí. 1987 îíä Àðäûí Èõ Õóðëûí äýðãýäýõ Óëñ òºðèéí äýýä ñóðãóóëüä ýëñýí îðæ, 1991 

îíä ”Óëñ òºð ñóäëàà÷-Ýäèéí çàñàã÷” ìýðãýæëýýð òºãñºæ, 2001 îíä Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí 

Ãàçðûí õàðüÿà Óäèðäëàãûí àêàäåìèä ìàãèñòðûí çýðýã õàìãààëñàí áà ìýðãýøñýí íÿãòëàí 

áîäîã÷èéí õóãàöààã¿é ýðõòýéãýýñ ãàäíà àëáàí ̧ ñíû ýðõ á¿õèé Àóäèòîð, ̄ íýëãýý÷èí þì.

2017 îíû 05 äóãààð ñàðààñ ÒðàíñÁàíêíû Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëèéí õàðààò áóñ 

ãèø¿¿íýýð òîìèëîãäîí àæèëëàæ áàéíà. 
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2016 îíû 10 äóãààð ñàðààñ ÒðàíñÁàíêíû Ã¿éöýòãýõ çàõèðëûí àëáàí òóøààëä 

òîìèëîãäîí àæèëëàæ áàéíà.

Ì.Îòãîíáàÿð íü Ìîíãîë Áèçíåñ äýýä ñóðãóóëèéã ýäèéí çàñàã÷ ìýðãýæëýýð áàêàëàâðûí 

çýðýã, Õîéä Âèðæèíàãèéí èõ ñóðãóóëèéã ñàíõ¿¿ãèéí óäèðäëàãààð ìàñòåðûí çýðýã 

õàìãààëñàí. Áàíê ñàíõ¿¿, òºñëèéí óäèðäëàãûí ÷èãëýëýýð õóâèéí õýâøèëä óäèðäàõ ò¿âøèíä 

àìæèëòòàé àæèëëàæ èðñýí 18 îð÷èì æèëèéí àæëûí òóðøëàãàòàé. Äýëõèéí áàíê áà 

Íîðäèêèéí Õºãæëèéí Ñàíãèéí ñàíõ¿¿æèëòòýé Òýýâýð Õºãæ¿¿ëýõ Òºñëèéí äýä õýñýã áîëîõ 

Çàìûí õºäºëãººíèé àþóëã¿é áàéäëûã ñàéæðóóëàõ Çºâëºõ ¿éë÷èëãýýíèé òºñëèéí Ìîíãîëûí 

òàëûã õàðèóöñàí ìåíåæåð, Àçèéí õºãæëèéí áàíêíû ñàíõ¿¿æèëòòýé Õºäºº îðîí íóòãèéí 

íèéòèéí àæ àõóéã ñàéæðóóëàõ òºñëèéí óäèðäàã÷, Ìîíãîë øóóäàí, Ãîëîìò çýðýã áàíêóóäàä 

äýä çàõèðàë, ãàçàð, õýëòñèéí çàõèðëààð àæèëëàæ áàéñàí.

Ч.Сайнбилэг
Ñàíõ¿¿ ýðõýëñýí äýä çàõèðàë

×.Ñàéíáèëýã íü ÌÓÈÑ-èéí Ýäèéí çàñãèéí ñóðãóóëèéã Ýäèéí çàñàã÷, Áàíê-Ìýäýýëýë 

áîëîâñðóóëàã÷ ìýðãýæëýýð áàêàëàâðûí çýðýã, ÀÍÓ-ûí Êàëèôîðíèéí Îëîí óëñûí áèçíåñ, 

õóäàëäàà ìýðãýæëýýð ìàãèñòðûí çýðýã õàìãààëñàí. Áàíê ñàíõ¿¿, õóâèéí õýâøëèéí 

áàéãóóëëàãàä àæèëëàñàí 20 îð÷èì æèëèéí òóðøëàãàòàé. Ìîíãîë Øóóäàí áàíêèíä ãàäààä 

òºëáºð òîîöîîíû àæèëòàí, âàëþò àðèëæààíû äèëåð, àõëàõ ýäèéí çàñàã÷, õýëòñèéí çàõèðàë, 

Òºðèéí áàíêíû ÒÓÇ-ûí õàðààò áóñ ãèø¿¿í, Õàäãàëàìæèéí äààòãàëûí êîðïîðàöèä äýä 

çàõèðëààð àæèëëàæ áàéñàí.

2017 îíû 3 äóãààð ñàðààñ ÒðàíñÁàíêíû Ñàíõ¿¿ ýðõýëñýí äýä çàõèðëûí àëáàí òóøààëä 

òîìèëîãäîí àæèëëàæ áàéíà.

Г.Эрдэнэбилгүүн
Õºðºíãº îðóóëàëò õàðèóöñàí äýä çàõèðàë

Ã.Ýðäýíýáèëã¿¿í íü Ñàíõ¿¿, Õºðºíãº Îðóóëàëò, Óóë óóðõàéí ÷èãëýëýýð ãàäààä, 

äîòîîäûí òîìîîõîí êîìïàíèóäàä àæèëëàæ áàéñàí òóðøëàãàòàé. Ã.Ýðäýíýáèëã¿¿í íü 

Àëòàéí Õ¿äýð ÕÕÊ-ä Àõëàõ õºðºíãº îðóóëàëòûí ìýðãýæèëòýí, Ìîíãîëûí Àëò /ÌÀÊ/ 

êîðïîðàöàä Ñàíõ¿¿, õºðºíãº îðóóëàëò õàðèóöñàí çàõèðàë, ÀÍÓ-ûí BIPROXI ¿ë õºäëºõèéí 

ôèðìä ìýðãýæèëòýí, Ìîíãîëèàí ðåñóðñ êîðïîðàöàä Ñàíõ¿¿, Õºðºíãº îðóóëàëò, ãàäààä 

õàðèëöàà ýðõýëñýí çàõèðàë çýðýã àëáàí òóøààë õàøèæ áàéñàí. Ã.Ýðäýíýáèëã¿¿í íü 

Ñîëîíãîñûí Õàíäîíã Ãëîáàë èõ ñóðãóóëèéã êîìïüþòåð, ìåíåæìåíòèéí áàêàëàâð, Àíãëèéí 

Äóðõàìûí áèçíåñèéí ñóðãóóëèéã Ñàíõ¿¿ óäèðäëàãûí ìàãèñòðûí çýðýã õàìãààëñàí.

2018 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðààñ ÒðàíñÁàíêíû Õºðºíãº îðóóëàëò õàðèóöñàí äýä çàõèðëààð 

àæèëëàæ áàéíà.

М.Отгонбаяр
Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë
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Ц.Гантулга 
¯éë àæèëëàãàà õàðèóöñàí äýä çàõèðàë

2017 îíû 12 äóãààð ñàðààñ ÒðàíñÁàíêíû ¯éë àæèëëàãàà õàðèóöñàí äýä çàõèðëààð 

àæèëëàæ áàéíà.

Ö.Ãàíòóëãà íü ÌÓÈÑ-èéí Ìàòåìàòèê êîìïüþòåðûí ñóðãóóëèéã Ïðîãðàìì õàíãàìæèéí 

èíæåíåðèéí áàêàëàâðûí çýðýã, ÀÍÓ-ûí Áðèäæïîðòûí Èõ Ñóðãóóëèéí Ýðíýñò Òðåôç 

íýðýìæèò Áèçíåñèéí ñóðãóóëèéã Áèçíåñèéí óäèðäëàãûí ìàãèñòðûí çýðýã, ÀÍÓ-ûí 

Áðèäæïîðòûí Èõ Ñóðãóóëèéí Èíæåíåðèéí ñóðãóóëèéã Òåõíîëîãèéí ìåíåæìåíòèéí 

ìàãèñòðûí çýðýã, ÀÍÓ-ûí Áðèäæïîðòûí Èõ Ñóðãóóëèéí Îëîí íèéòèéí áîëîí îëîí óëñûí 

õàðèëöààíû êîëëåæèéã îëîí óëñûí õàðèëöààíû ìàãèñòðûí çýðýã, ÌÓÈÑ-èéí Õóóëèéí 

ñóðãóóëèéí õóóëèéã ýðõ ç¿éí áàêàëàâð çýðýãò ñóðàëöñàí. Ìîíãîëäîî ìýäýýëëèéí 

òåõíîëîãè, òºñëèéí ìåíåæìåíò, óóë óóðõàé, ýð÷èì õ¿÷, áàíê ñàíõ¿¿ çýðýã õºãæëèéí 

òýðã¿¿ëýõ ñàëáàðóóäàä, ÀÍÓ-ä õàíãàìæ, íººöèéí ìåíåæìåíò áîëîí õóäàëäààíû çºâëºõ 

¿éë÷èëãýýíèé ÷èãëýëýýð, íèéò 20 îð÷èì æèë àæèëëàñàí îëîí óëñûí òóðøëàãàòàé. 

Ж.Батаа
Õºðºíãº çîõèöóóëàëò õàðèóöñàí äýä çàõèðàë

Æ.Áàòàà íü ÌÓÈÑ-èéí Ýäèéí çàñàã ãàçàð ç¿éí ñóðãóóëèéã áàêàëàâðûí çýðýã, Öîã äýýä 

ñóðãóóëèéí Ìýðãýæëèéí àíãëè õýëíèé áàêàëàâð çýðýã, Àíãëèä Áèðìèíãåìèéí èõ ñóðãóóëèéã 

áèçíåñèéí óäèðäëàãûí ìàãèñòðûí çýðýã õàìãààëñàí. Áàíê ñàíõ¿¿ãèéí ñàëáàðò àæèëëàñàí 

24 îð÷èì æèëèéí òóðøëàãàòàé. Æàëñðàé õÿçãààðëàãäìàë õàðèóöëàãàòàé êîìïàíèéí 

ìåíåæåð, Ìîíãîëáàíêèíä äèëåð, àõëàõ äèëåð, Õóäàëäàà õºãæëèéí áàíêèíä àõëàõ äèëåð, 

çàõèðàë, ”Aim Capital Partners”-ûí ã¿éöýòãýõ çàõèðàë, Êðåäèò ìîíãîë áàíê áóñ ñàíõ¿¿ãèéí 

áàéãóóëëàãûí ã¿éöýòãýõ çàõèðàë, Ìîíãîëáàíêèíä ñàíõ¿¿ãèéí çàõ çýýëèéí ãàçðûí çàõèðàë, 

çàõ çýýëèéí ãàçðûí åðºíõèé çàõèðàë, çàõ çýýëèéí ãàçðûí àõëàõ ýäèéí çàñàã÷ çýðýã àëáàí 

òóøààëä àæèëëàæ áàéñàí.

2017 îíû 10 äóãààð ñàðààñ ÒðàíñÁàíêíû Õºðºíãº çîõèöóóëàëò õàðèóöñàí äýä 

çàõèðëààð àæèëëàæ áàéíà.  

С.Бат-Оргил 
Áàéãóóëëàãûí áàíê õàðèóöñàí äýä çàõèðàë

2017 îíû 3 äóãààð ñàðààñ ÒðàíñÁàíêíû Áàéãóóëëàãûí áàíê õàðèóöñàí äýä çàõèðëààð 

àæèëëàæ áàéíà.

Ñ.Áàò-Îðãèë íü Èäýð äýýä ñóðãóóëèéã áèçíåñèéí óäèðäëàãûí ìýðãýæëýýð áàêàëàâðûí 

çýðýã, ÌÓÈÑ-èéí Áèçíåñèéí óäèðäëàãûí ìàãèñòðàíò, 2006 îíîîñ õîéø õºðºíãèéí ¿íýëãýý, 

çýýëèéí ýðñäýë, äààòãàëûí ÷èãëýëýýð ßïîí áîëîí áóñàä óëñàä ìýðãýø¿¿ëýõ ñóðãàëòàä 

õàìðàãäñàí. 

Ñ.Áàò-Îðãèë íü Áàíê ñàíõ¿¿, çýýëèéí ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí ÷èãëýëýýð 12 æèë 

àæèëëàñàí òóðøëàãàòàé. Õààí áàíêèíä çýýëèéí àæèëòàí, Ìîíãîë øóóäàí áàíêèíä çýýëèéí 

áîäëîãî õàðèóöñàí õýëòñèéí ìýðãýæèëòýí, Õàäãàëàìæ áàíêèíä îðîí íóòãèéí ñàëáàðûí 

óäèðäëàãûí ãàçàðò çýýë, ¿éë àæèëëàãàà õàðèóöñàí õýëòñèéí çàõèðàë, àõëàõ ìýðãýæèëòýí, 

çýýëèéí ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí õýëòñèéí çàõèðàë, Òºðèéí áàíêèíä çýýëèéí ýðñäýëèéí 

óäèðäëàãûí õýëòñèéí çàõèðëààð àæèëëàæ áàéñàí.

Я.Халиун
Êîìïëàåíñûí ãàçðûí çàõèðàë

ß.Õàëèóí íü ÌÓÈÑ-èéí Àíãëè Àìåðèê Ñóäëàëûí ÷èãëýëýýð áàêàëàâð, ÀÍÓ-ûí ªìíºä Èíäèàíà 

Èõ Ñóðãóóëèéí Áèçíåñèéí Óäèðäëàãà ÷èãëýëýýð áàêàëàâð, ÀÍÓ-ûí Äåíâåðèéí Èõ Ñóðãóóëèéí 

Îëîí Óëñûí Ñàíõ¿¿, Õóäàëäàà, Ýäèéí Çàñãèéí Èíòåãðàö÷ëàë ÷èãëýëýýð ìàãèñòðûí çýðãèéã òóñ òóñ 

ä¿¿ðãýñýí.

 2018 îíû 8 äóãààð ñàðààñ ÒðàíñÁàíêíû Êîìïëàåíñûí ãàçðûí çàõèðëààð òîìèëîãäîí 

àæèëëàæ áàéíà.

ß.Õàëèóí íü ÀÍÓ-ûí Ìàãàäëàí Èòãýìæëýãäñýí Ñàíõ¿¿ãèéí Òºëºâëºã÷ íàðûí Ñòàíäàðòûí 

Çºâëºëä áîëîâñðîë, øàëãàëò õàðèóöñàí õýëòñèéí çààâàðëàã÷ààð 1 æèë àæèëëàñàí áà ÀÍÓ-ä 

Äýëõèéí Áàíêèíä 9 æèë àæèëëàñàí òóðøëàãàòàé. Äýëõèéí Áàíêíû Ãðóïïûí Îëîí Óëñûí Ñàíõ¿¿ãèéí 

Êîðïîðàöè, Îëîí Òàëò Õºðºíãº Îðóóëàëòûí Áàòàëãààíû Àãåíòëàãèéí Õàðààò Áóñ ¯íýëãýýíèé 

Ãðóïïä áîëîí Äýëõèéí Áàíêíû Ãðóïïûí Õóâèéí Õýâøëèéí Ñàëáàðûí Õàðààò Áóñ ̄ íýëãýýíèé Ãðóïïä 

Ñóäàëãààíû àæèëòàí, ¯íýëãýýíèé øèíæýý÷, ¯íýëãýýíèé ìýðãýæèëòíýýð óëñ îðíóóäûí 

ñàíõ¿¿ãèéí ñàëáàðûã õºãæ¿¿ëýõ, õºðºíãº îðóóëàëòûí îð÷íûã ñàéæðóóëàõ áîëîí æèæèã äóíä 

¿éëäâýðëýëèéã äýìæèõ òºñë¿¿äèéã ¿íýëæ àæèëëàæ áàéñàí.
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Компанийн засаглалын бүтэц

ÒðàíñÁàíê íü Áàíêíû çàñàãëàëûí á¿òýö, ¿éë ÿâöûã 

òîãòâîðòîé ñàéæðóóëñíààð øèéäâýð ãàðãàëòûí ÷àíàðûã 

äýýøë¿¿ëýõ, äýýä óäèðäëàãûí çàëãàìæ õàëààã áýëäýõ ¿ð 

ä¿íòýé òºëºâëºëòèéã äýìæèõ, êîìïàíèéí òîãòâîðòîé, óðò 

õóãàöààíû õºãæèë öýöýãëýëòèéã õàíãàõàä òîìîîõîí ò¿ëõýö 

áîëíî ãýæ õàðæ áàéíà.

ÒðàíñÁàíêíû êîìïàíèéí çàñàãëàëûí áîäëîãîîð áàíêíû 

õýòèéí ñòðàòåãèéã ÷èãë¿¿ëýõ, áàíêíû óäèðäëàãûã ÒÓÇ-ººñ 

çîõèñòîé õÿíàëòààð õàíãàõ, ìºí áàíê áîëîí áàíêíû õóâü 

íèéë¿¿ëýã÷äèéí ºìíº õ¿ëýýõ ÒÓÇ-èéí õàðèóöëàãûí òàëààð çààæ 

çîõèöóóëñàí áºãººä ¿éë àæèëëàãààíû á¿õèé ë ò¿âøèíä áàíêíû 

çîõèñòîé çàñàãëàëûí ¿íäñýí çàð÷ìóóäûã õýðýãæ¿¿ëýí 

àæèëëàæ áàéíà. Áàíêíû çîõèñòîé çàñàãëàëûí óäèðäëàãûí 

òîãòîëöîî íü áàíêíû òóíãàëàã áºãººä òóëõòàé ¿éë àæèëëàãààã 

óäèðäàìæ, õÿíàëò, ¿íäñýí ÷èãëýë á¿õèé øààðäëàãàòàé á¿òýö 

çîõèîí áàéãóóëàëò, äîòîîä ¿éë ÿâöààñ á¿ðäýíý. Óã çîõèñòîé 

óäèðäëàãûí òîãòîëöîîã áèä áàíêíû õóâü íèéë¿¿ëýã÷, õºðºíãº 

îðóóëàã÷èä, ã¿éöýòãýõ øàòíû óäèðäëàãà, àæèëëàãñàä çýðýã 

áóñàä ñîíèðõîë íýãòýé îëîí òºðëèéí ýòãýýäèéí àøèã 

ñîíèðõîëä íèéö¿¿ëýí õýðýãæ¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé. Èíãýñíýýð 

áàíêíû ¿éë àæèëëàãààíû ã¿éöýòãýëèéã ñàéæðóóëàõ, 

øààðäëàãàòàé õºðºíãº íººöèéã á¿ðä¿¿ëýõýä ãàäààä ýõ 

¿¿ñâýðèéã òºâëºð¿¿ëýõ, íººö áîëîìæèéã ¿ð àøèãòàé, ¿ð ä¿íòýé 

àøèãëàõ áîëîìæòîé áîëíî. Áàíêíû Ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãà áà 

Õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí õîîðîíä, ò¿¿í÷ëýí Ã¿éöýòãýõ 

óäèðäëàãûí õîîðîíä áèé áîëñîí àøèã ñîíèðõîëûí çºð÷èë íü 

áàíêíû ýðõ àøèãò íºëººëæ áàéâàë óã ñîíèðõîëûí çºð÷ëººñ 

óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, ýñõ¿ë ñîíèðõëûí çºð÷èë áèé áîëñîí 

òîõèîëäîëä çîõèöóóëàõ ÷àäâàðòàé áàéõ òîãòîëöîîã áàíê 

á¿ðä¿¿ëñýí áà èíãýñíýýð áàíêíû õýâèéí ¿éë àæèëëàãààã 

õàíãàõ, áàíêíû çîõèñòîé çàñàãëàëûí õ¿ðýýíä òàâüñàí 

çîðèëãîäîî õ¿ðýõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëýí ºãíº. 

ÒÓÇ íü Ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãàäàà õÿíàëò òàâèõ, õàðèóöëàãà 

òîîöîæ ÷àääàã áàéõ, Ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãà íü ÒÓÇ-ººñ áàòàëñàí 

ñòðàòåãèéí õ¿ðýýíä ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëäàã, ýðãýæ 

òàéëàãíàäàã áîëîìæ áîëîëöîîã îëãîõ çîðèëãîîð ÒÓÇ-èéí 

ãèø¿¿äòýé õàìààðàëã¿é õ¿ì¿¿ñýýð Ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãûí 

áàãèéã á¿ðä¿¿ëýõ íü öààøèä àøèã ñîíèðõîëûí çºð÷èë 

ãàðàõààñ ñýðãèéëýõ õàìãèéí áîëîìæèò õóâèëáàð ãýæ ¿çýæ 

áàéãàà áà èéì áàéäëààð àíõíààñàà çîõèöóóëàëò õèéí 

àæèëëàñààð áàéíà.  

ÒðàíñÁàíêíû õóâüä êîìïàíèéí çàñàãëàë ãýäýã íü õóâüöàà 

ýçýìøèã÷äèéí óðò õóãàöààíû ¿íý öýíèéã áèé áîëãîõûí òóëä 

Áàíêíû õóâüöàà ýçýìøèã÷èä, Òºëººëºí Óäèðäàõ Çºâëºë (ÒÓÇ), 

Ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãà áîëîí áóñàä îðîëöîã÷ òàëóóä õîîðîíäûí 

òºðºë á¿ðèéí õàðèëöààã àãóóëñàí, êîìïàíèóäûí ÷èãëýë áîëîí 

õÿíàëòûí öîãö á¿òýö, ¿éë ÿâö þì. Áàíêíû çàñàãëàëä 

îðîëöîã÷äûí ýðõ áà õóóëü ¸ñíû ñîíèðõîëûã õ¿íäýòãýæ ¿çýæ, 

áàíêíû õºðºíãèéã íýìýãä¿¿ëýõ, àæëûí áàéð áèé áîëãîõ, 

ñàíõ¿¿ãèéí òîãòâîðòîé áàéäëûã õàíãàõ áîëîí àøèãò àæèëëàãààã 

íýìýãä¿¿ëýõ çýðãýýð áàíêíû ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð àøèãòàé 

áàéäëûã õàíãàõ íü ìàíàé áàíêíû çîõèñòîé çàñàãëàëûí çîðèëãî 

þì.

Зохистой засаглалын бодлого
Õ¿íäýò õàðèëöàã÷èä, õóâüöàà ýçýìøèã÷èä, õàìòðàí àæèëëàã÷ áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæ, ò¿íø¿¿ä òà á¿õýíäýý ÒðàíñÁàíêíû 

çîõèñòîé çàñàãëàëûí áîäëîãûã òàíèëöóóëæ áàéíà.
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ÒðàíñÁàíêíû íýýëòòýé áàéõ çàð÷èìòàé õîëáîãäîëòîé á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëò: 

Банкны ил тод байдал

Áàíê ìýäýýëëèéí èë òîä áàéäëûã õàíãàõ íü çîõèñòîé çàñàãëàëûí õýðýãæèëòèéí íýã ãîë 

¿ç¿¿ëýëò áºãººä áàíêíû õóóëü òîãòîîìæ áîëîí õÿíàëòûí áàéãóóëëàãààñ òàâüæ áóé 

øààðäëàãûí äàãóó çîõèñòîé çàñàãëàëûã õýðýãæ¿¿ëýõýä øààðäàãäàõ ìýäýý ìýäýýëýë, 

ñàíõ¿¿ãèéí áîëîí áóñàä òàéëàíã íýýëòòýé áîëãîñíîîð áàíêíû õàðèëöàã÷èä áîëîí çàõ çýýëä 

îðîëöîã÷äûí ç¿ãýýñ áàíêíû òîãòâîðòîé áàéäàëä õÿíàëò òàâèõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëäýã. 

Èéìä Îëîí Óëñûí æèøãýýð ÒðàíñÁàíê íü êîìïàíèéí çàñàãëàëûí çàð÷ìûã õýðýãæ¿¿ëýí 

ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí, Õóâüöàà ýçýìøèã÷èéí ìýäýýëýë, äîòîîä õÿíàëò çýðýã áàíêòàé õîëáîîòîé 

áîäèò ìýäýý, ìýäýýëýë, ¿ç¿¿ëýëò, òîî áàðèìòûã öàã òóõàéä íü ¿íýí çºâ, èë òîä íýýëòòýé 

ìýäýýëýëäýã. 

ÒðàíñÁàíê íü áàíêíû çàñàãëàëûí á¿òýö, ¿éë ÿâöûã òîãòâîðòîé ñàéæðóóëñíààð øèéäâýð 

ãàðãàëòûí ÷àíàðûã äýýøë¿¿ëýõ, äýýä óäèðäëàãûí çàëãàìæ õàëààã áýëäýõ ¿ð ä¿íòýé 

òºëºâëºëòèéã äýìæèõ, êîìïàíèéí òîãòâîðòîé, óðò õóãàöààíû õºãæèë öýöýãëýëòèéã õàíãàõàä 

òîìîîõîí ò¿ëõýö áîëíî ãýæ õàðæ áàéíà.

Õóâü íèéë¿¿ëýã÷

ÒÓÇ

Ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãà

Áèçíåñèéí áîëîí äýìæèõ
ãàçàð, íýãæ¿¿ä

Õºðºíãº îðóóëàã÷

Àóäèòûí õîðîî

Äîòîîä àóäèòûí ãàçàð

Óäèðäëàãûí õîðîî

Àêòèâ ïàññèâûí óäèðäëàãûí 

õîðîî

Ýðñäëèéí óäèðäëàãûí 

õîðîî

Áèçíåñ õºãæëèéí õîðîî

Õ¿íèé íººö, ñîíãîí 

øàëãàðóóëàëòûí õîðîî

1.

2.

3.

4.

5.

Õÿíàëò

Õàðèóöëàãà

Íàéäâàðòàé 
áàéäàë

Òàéëàãíàë

Øóäàðãà
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Òºëºâëºëò, ñóäàëãàà, óäèðäëàãûí ìýäýýëëèéí õýëòñèéí (ÒÑÓÌÕ) ¿íäñýí çîðèëãî íü ýäèéí çàñãèéí òîîöîî 

ñóäàëãàà õèéõ, áàíêíû òºñºâ, õºðºíãº îðóóëàëòûí òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëàõ, ò¿¿íèé ã¿éöýòãýëä õÿíàëò òàâèõ, 

òàéëàãíàõ, õàðüöóóëàëò, ïðîöåññèéí øèíæèëãýý õèéõ, ñàíàë, ä¿ãíýëò, çºâëºìæ ãàðãàõ, áàíêíû õýðýãëýã÷äèéí áîëîí 

óäèðäëàãûí ò¿âøíèé òàéëàí, ìýäýýã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ, áàíêíû ñóóðü á¿ðòãýëèéí ¿íäñýí áîëîí íýìýëò ïðîãðàìì 

õàíãàìæèéí àøèãëàëòûã õàðèóöàí, õýâèéí àæèëëàãààã õàíãàõ, ïðîãðàìûã òóðøèõ, ñóðãàõ, íýâòð¿¿ëýõýä îðøèíî.

ÒÑÓÌÕ íü äàðààõ çîðèëòûã õàíãàæ àæèëëàíà. ¯¿íä:

Áàíêíû òºñºâ, òºëºâëºãººã æóðàì 

çààâðûí äàãóó áîëîâñðóóëàõ, 

ã¿éöýòãýëä õÿíàëò òàâèõ;

Ýäèéí çàñãèéí ìàêðî 

ò¿âøíèé òîîöîî ñóäàëãàà, 

òààìàãëàë õèéõ;

Áàíêíû òàéëàí 

ìýäýýã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ, 

çàãâàð÷ëàõ, àâòîìàòæóóëàõ;

Òàéëàí, òºëºâëºãºº, àðãà÷ëàë, ìýäýý, 

çºâëºìæ ä¿ãíýëòýýð Óäèðäëàãà, 

õîëáîãäîõ íýãæèéã õàíãàõ;

Óäèðäëàãûí ìýäýýëëèéí 

ñèñòåìèéã çàãâàð÷ëàõ, õýâèéí 

àæèëëàãààã õàíãàõ, ìýäýý 

ìýäýýëëèéí ¿íýí çºâ  áàéäëûã 

õàðèóöàõ;

Ñóóðü á¿ðòãýëèéí ¿íäñýí áîëîí 

íýìýëò ïðîãðàìûí õýâèéí 

àæèëëàãààã õàíãàõ, õýðýãëýã÷èéí 

øààðäëàãûã áîëîâñðóóëàõ, ïðîãðàì 

çîõèîã÷èä äàìæóóëàõ, òóðøèõ, õ¿ëýýæ 

àâàõ, ñóðãàõ, íýâòð¿¿ëýõ.

ÒðàíñÁàíêíû óäèðäëàãûí ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéã Áàíêíû Ñàíõ¿¿ãèéí óäèðäëàãûí ãàçðûí  øóóä õàðúÿàíä áàéõ Òºëºâëºëò, 

ñóäàëãàà, óäèðäëàãûí ìýäýýëëèéí õýëòýñ õàðèóöàí ã¿éöýòãýäýã. 



ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын дэргэдэх хороодын үйл ажиллагаа

Áàíêíû ¿éë àæèëëàãààã òàë á¿ðýýñ õÿíàõ, óäèðäàõ, çºâ îíîâ÷òîé çààâàð çºâºëãººã Ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãà áîëîí Òºëººëºí 

óäèðäàõ çºâëºëä ºãºõ çýðýã ÷èã ¿¿ðýãòýé. Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëèéí äýðãýä Àóäèòûí õîðîî, Ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí õîðîî, 

Óðàìøóóëëûí õîðîî, Õ¿íèé íººöèéí õîðîî ãýñýí 4 áàéíãûí õîðîîä àæèëëàäàã. Õîðîîä íü Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëººñ áàòàëñàí 

¿éë àæèëëàãààíû æóðìûí õ¿ðýýíä àæèëëàäàã. Ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãûí äýðãýäýõ ìýðãýæèë àðãà ç¿éí çºâºëãºº ºãºõ 6 xîðîîòîé. ̄ ¿íä 

Óäèðäëàãûí õîðîî, Ýðñäëèéí óäèðäëàãûí õîðîî, Àêòèâ ïàññèâûí óäèðäëàãûí õîðîî, Çýýëèéí õîðîî, Áèçíåñ õºãæëèéí õîðîî 

áîëîí Õ¿íèé íººö, ñîíãîí øàëãàðóóëàëòûí  õîðîîä àæèëëàäàã. 

ÒÓÇ-èéí äýðãýäýõ õîðîîäûí á¿ðýëäýõ¿¿í: Äàðãà Ãèø¿¿í

ÒÓÇ-èéí á¿ðýëäýõ¿¿í:

ÒÓÇ-èéí äàðãà

Ãèø¿¿í – Õºíäëºíãèéí

Ãèø¿¿í – Õºíäëºíãèéí

Ãèø¿¿í – Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë

ÒÓÇ-èéí õàðààò áóñ ãèø¿¿í

Íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà

Íèéò á¿ðýëäýõ¿¿íèé òîî

Àóäèòûí
õîðîî

Ýðñäýëèéí
óäèðäëàãûí

õîðîî

Óðàìøóóëëûí
õîðîî

Õ¿íèé
íººöèéí
õîðîî

Æèëèéí Òàéëàí 2018
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4444

Ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãûí äýðãýäýõ õîðîîäûí 
á¿ðýëäýõ¿¿í:

Äàðãà Ãèø¿¿í

Õîðîîäûí á¿ðýëäýõ¿¿íèé 
àëáàí òóøààë

Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë

Ñàíõ¿¿ ýðõýëñýí äýä çàõèðàë

Áàéãóóëëàãûí áàíê õàðèóöñàí äýä çàõèðàë

Õºðºíãº çîõèöóóëàëò õàðèóöñàí äýä çàõèðàë

¯éë àæèëëàãàà õàðèóöñàí äýä çàõèðàë

Êîìïëàåíñèéí ãàçðûí çàõèðàë

Çýýëèéí ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí õýëòñèéí çàõèðàë

Çàõ çýýëèéí ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí õýëòñèéí çàõèðàë

Õºðºíãº îðóóëàëòûí áàíêíû õýëòñèéí çàõèðàë

Ìàðêåòèíã, îëîí íèéòòýé õàðèëöàõ õýëòýñ

Íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà

Íèéò á¿ðýëäýõ¿¿íèé òîî

Óäèðäëàãûí
õîðîî

Ýðñäýëèéí 
óäèðäëàãûí 

õîðîî

Àêòèâ 
ïàññèâûí 

óäèðäëàãûí 
õîðîî

Çýýëèéí 
õîðîî

Õ¿íèé íººö, 
ñîíãîí 

øàëãàðóóëàë
-òûí õîðîî

Áèçíåñ 
õºãæëèéí 

õîðîî

7 6 7 4 4 6
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01.
ÒÓÇ-ä ñàíõ¿¿ãèéí óäèðäëàãûí õóóëü æóðìûí 

áèåëýëò, äîòîîä õÿíàëòûí ¿ð àøèãòàé áàéäëûí 

òàëààð çºâëºõ;

02.
Õºíäëºíãèéí àóäèòîðòîé ÒÓÇ-èéí ºìíººñ 

íÿãò õàìòðàí àæèëëàõ, òýäíèé òóñãààð áàéäëûã 

õàíãàæ àæèëëàõ;

03.
Áàíêíû óäèðäëàãûí øàò äàìæëàãà á¿ðò 

õèéñýí ýýëæèò øàëãàëòûí àêò ìàòåðèàëûã 

õýëýëö¿¿ëýõ, øààðäëàãàòàé øèéäâýð, òîãòîîëûã 

ãàðãóóëæ, õýðýãæèëòýíä õÿíàëò òàâèõ;

04.
Áàíêíû çîõèñòîé çàñàãëàëûã õýðýãæ¿¿ëýõ 

æóðìûí õýðýãæèëòèéí òàéëàíã õýëýëöýõ, ýíý 

òàëààðõ çºâëºìæèéã ÒÓÇ-ä ºãºõ.

ÄÀÃ íü äàðàà æèëä õèéõ ýðñäýëä ¿íäýñëýñýí àóäèòûí òºëºâëºãººã 

áîëîâñðóóëàí æèë á¿ð ÒÓÇ-ººð áàòëóóëíà. Àóäèòûí òºëºâëºãºº íü 

ýðñäýëèéí ¿íýëãýý áîëîí ÄÀÃ-ûí íººö¿¿äèéí õóâààðèëàëò ãýñýí 

¿íäñýí 2 õýñãýýñ á¿ðäýíý. Ýðñäýëä ¿íäýñëýñýí àóäèòûí òºëºâëºãººíä 

àóäèò õèéõ çîðèëãî, àóäèòûí õàìðàõ õ¿ðýý, àóäèò õèéõ õóâààðü, àóäèòûí 

õýñãèéí õèéãäýõ àæëóóä, àæèëëàõ õ¿÷íèé òºëºâëºãºº, ñàíõ¿¿ãèéí 

òºñâèéã òîäîðõîé çààæ ºãñºí áàéíà. 

ÄÀÃ-ûí ¿éë àæèëëàãààã çàéíû õÿíàëòûí õýñýã, ãàçàð äýýð àóäèò õèéõ 

õýñýã ãýæ 2 õóâààíà. Ãàçàð äýýð àóäèò õèéõ õýñýã íü òºëºâëºãººíèé 

äàãóó àóäèò õèéõ, äîòîîä õÿíàëòûí áîëîí ãàçàð íýãæèéí çàõèðëóóäûí ¿ð 

ä¿íòýé áàéäëûã ¿íýëýõ, îíîâ÷òîé çºâëºìæ ºãºõ, ÒÓÇ áîëîí Óäèðäëàãûí 

õîðîîíîîñ ºãñºí òóñãàé àóäèòûã ã¿éöýòãýõ ¿íäñýí çîðèëãîòîé. Çàéíû 

õÿíàëòûí õýñýã íü ýðñäýëä ¿íäýñëýñýí æèëèéí àóäèòûí òºëºâëºãººã 

áîëîâñðóóëàõ, òºëºâëºãººíèé äàãóó çàéíààñ àóäèò õèéõ, îíîâ÷òîé 

çºâëºìæ ºãºõ, ÒÓÇ áîëîí Óäèðäëàãûí õîðîîíîîñ ºãñºí òóñãàé àóäèòûã 

ã¿éöýòãýõ, ÄÀÃ-ûí ãàäààä áîëîí äîòîîä õàðèëöàà õîëáîîã çîõèöóóëàõ, 

ãàçàð äýýðõ àóäèòûã îíîâ÷òîé áîëãîõ, ÄÀÃ-ààñ ºãñºí çºâëºìæ, ¿¿ðýã 

äààëãàâàð áîëîí Ã¿éöýòãýõ çàõèðëûí òóøààëûí áèåëýëòèéã ýðãýí õÿíàõ 

¿íäñýí çîðèëãîòîé. 

Ýðñäýëèéã Ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãûí ãàçàð, íýãæ¿¿äèéí ¿éë àæèëëàãàà 

òóñ á¿ðýýð áîëîí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýý òóñ á¿ðýýð ¿íýëíý. Çàéíû 

õÿíàëòûí õýñýã íü ¿éë àæèëëàãàà, ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí ýðñäýëèéí 

óäèðäëàãûí õýëòýñòýé õàìòðàí àæèëëàæ áàíêíû á¿õ ¿éë àæèëëàãàà 

áîëîí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýíèé ýðñäýëèéí øèíæèëãýýã áàéíãà õèéæ 

¿íýëíý. Ýðñäýëèéí øèíæèëãýý, ºìíºõ æèëèéí àóäèòûí ã¿éöýòãýëèéí 

ýðãýí õÿíàëòûí ¿íýëãýý çýðýã íü äàðàà æèëä õèéõ àóäèòûí 

òºëºâëºãººíèé ñóóðü áîëäîã. 

Àóäèòûí òºëºâëºãºº íü áàíêíû ñòðàòåãè, òºëºâëºãººã àãóóëñàí, 

áàòàëãààæóóëàõ øààðäëàãàòàé ¿éë àæèëëàãààã á¿ðýí õàìàðñàí, 

òºëºâëºãººíººñ ãàäíà ãàð÷ èðýõ ãýíýòèéí àñóóäàëä àóäèò õèéõ òàëààð 

áîëîí ãàäíà òàëààñ ¿ç¿¿ëýõ ¿éë÷èëãýýã òóñãàñàí áàéíà. 

Àóäèòûí òºëºâëºãººã áîëîâñðîíãóé áîëãîõäîî áàíêíû áèçíåñ, ¿éë 

àæèëëàãàà, ñõåì, äîòîîä õÿíàëòàä ãàðñàí ãîë ãîë ººð÷ëºëò¿¿äèéã 

çààâàë àíõààð÷ ¿çñýí áàéíà.

ÒðàíñÁàíêíû Äîòîîä àóäèòûí ãàçàð (ÒÓÇ) íü 

Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºë (ÒÓÇ) áîëîí ÒÓÇ-èéí 

äýðãýäýõ Àóäèòûí õîðîîíä àæëàà òàéëàãíàõ 

çàð÷ìààð àæèëëàäàã. Àóäèòûí õîðîî íü 

äàðààõ ¿íäñýí ¿¿ðýãòýé àæèëëàíà:

Дотоод аудит, дотоод
хяналтын тогтолцоо

Æèëèéí Òàéëàí 2018

Äîòîîä àóäèòûí íýãæ íü Áàíêíû òóõàé õóóëüä çààñíààð òºëººëºí 

óäèðäàõ çºâëºëººñ áàòàëñàí áàíêíû áîäëîãî, òºëºâëºãºº, òºñºâ áîëîí 

áóñàä øèéäâýðèéí õýðýãæèëò, äîòîîä õÿíàëòûí ¿éë àæèëëàãààíä àóäèò 

õèéæ, çºâëºìæ ºãºõ ÷èã ¿¿ðãèéã õýðýãæ¿¿ëäýã.
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Толгой, охин, хараат, 
групп компаниудын 

тухай
ÒðàíñÁàíê íü 2018 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé áàéäëààð òîëãîé 

êîìïàíè áîëîí ÿìàð íýã îõèí, õàðààò êîìïàíèã¿éãýýð ¿éë 

àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéíà. Áàíêíû òóõàé õóóëü øèíý÷ëýãäýí 

áàòëàãäàæ óëìààð 2018 îíû 04 ä¿ãýýð ñàðûí 01–íýýñ õýðýãæèæ 

ýõýëñýíòýé õîëáîîòîéãîîð òóñ áàíê íü ÿìàðâàà íýãýí õàðààò áîëîí 

îõèí êîìïàíèéã õóóëüä íèéö¿¿ëýí øèíýýð áèé áîëãîõã¿é áàéõ áîäëîãûã 

áàðèìòëàí àæèëëàíà. 
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Байгууллагын
банк

Áàéãóóëëàãûí áàíêíû ãàçàð íü áàíêíû áàðèìòàëæ áóé áîäëîãî 

÷èãëýëèéí õ¿ðýýíä Ìîíãîë Óëñàä èäýâõòýé ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ 

áóé 3,000 ãàðóé àæ àõóéí íýãæ, òºðèéí áîëîí õóâèéí õýâøëèéí 

òîìîîõîí êîðïîðàöèóäàä áàíêíû öîãö ¿éë÷èëãýýã õ¿ðãýõýýð 

çîðèí Ýõ ¿¿ñâýð òºâëºð¿¿ëýëòèéí õýëòýñ, Êîðïîðåéò 

ñàíõ¿¿æèëòèéí õýëòýñ áîëîí Èðãýä, æèæèã äóíä áèçíåñèéí 

ñàíõ¿¿æèëòèéí õýëòýñ ãýñýí á¿ðýëäýõ¿¿íòýéãýýð àæèëëàæ 

áàéíà. 



Байгууллагын банкны
үйл ажиллагаа 

Áèä áàíêíû á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýã õ¿ðãýõäýý õàðèëöàã÷èéí áèçíåñ, ò¿¿íèé îíöëîãèéã õàðãàëçàí ¿çýæ çýýë, õàðèëöàõ, 

õàäãàëàìæèéí äàíñ, ãàäààä õóäàëäààíû ñàíõ¿¿æèëò, âàëþò àðèëæàà, òºëáºð òîîöîî, ìºíãºí õºðºíãèéí óäèðäëàãà áîëîí áóñàä 

íýìýëò ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýýí¿¿äèéã öîãöîîð íü õ¿ðãýí àæèëëàæ áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí áèä áàéãóóëëàãà òºäèéã¿é ò¿¿íèé õóâü 

íèéë¿¿ëýã÷, ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãà, àæèëëàãñäàä ìºí àäèë áàíêíû ¿éë÷èëãýýã öîãöîîð íü õ¿ðãýõèéã çîðèí àæèëëàæ áàéíà.

Èéìýýñ äýýðõ õàðèëöàã÷èääàà äîîðõ 3 òºðëèéí ¿éë÷èëãýýíèé áàãöûã áàãòààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýã õ¿ðãýí ¿éë÷èëæ 

áàéíà. 

Áàéãóóëëàãûí áàãö:

Зээлийн 
үйл ажиллагаа

Áàíêíû çýýëèéí ñòðàòåãè áîäëîãûí õ¿ðýýíä ýêñïîðòûã äýìæèõ, èìïîðòûã îðëîõ á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë, ãàäààä áîëîí 

äîòîîä õóäàëäàà, ýäèéí çàñãèéí ãîë õºäºëãºã÷ ñàëáàð áîëîõ áàðèëãà, óóë óóðõàé, òýýâðèéí ñàëáàðûã äýìæèí àæèëëàëàà.

Íýìýëò áàãö

Âàëþò àðèëæàà;

Õàäãàëàìæèéí õàéðöàã;

Àëòíû àðèëæàà;

Öàõèì áàíê.

Çýýëèéí áàãö: 

Áèä 2018 îíä íèéò 534.4 òýðáóì òºãðºãèéí çýýëèéã 11 ñàëáàðò ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëæ áóé õàðèëöàã÷äàä îëãîí, òàéëàíò 

õóãàöààíä 319.3 òýðáóì òºãðºãèéí çýýëèéí òºëáºðèéã õóãàöààíä íü áîëîí õóãàöààíààñ íü ºìíº òºë¿¿ëæ àæèëëàñíààð 

çýýëèéí áàãö ºìíºõ îíîîñ 219.2 òýðáóì òºãðºãººð áóþó 4.1 äàõèí ºñ÷, 289.7 òýðáóì òºãðºãò õ¿ðñýí. 

Èíãýõäýý çýýëèéí òºâëºðºë, ýðñäýëèéã áóóðóóëàõ áîäëîãî áàðèìòàëæ àæèëëàñíû ¿ð ä¿íä 2017 îíä íýã ñàëáàðò îëãîñîí 

çýýëèéí áàãöààñ õàìãèéí ºíäºð íü áàðèëãûí ñàëáàð 27.3 õóâüòàé áàéñàí áîë 2018 îíä õàìãèéí ºíäºð íü áººíèé áîëîí 

æèæèãëýí õóäàëäààíû ñàëáàð 21.6 õóâüòàé áîëæ íýã ñàëáàðààñ õàìààðñàí òºâëºðëèéí ýðñäýëèéã áóóðóóëæ àæèëëàñàí 

áàéíà.
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¯íäñýí áàãö

Õàðèëöàõ/õàäãàëàìæèéí äàíñ;

Áèçíåñèéí çýýë;

Áàòàëãàà, àêêðåäèòèâ;

Áóñàä ñàíõ¿¿æèëò;

Òºëáºð òîîöîî. Àæèëëàãñäàä çîðèóëñàí áàãö

Öàëèíãèéí êàðò;

Öàëèíãèéí çýýë;

Êðåäèò êàðò.
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2017 îíä ýðñäýë äààõ ÷àäâàðààðàà áóñàä àðèëæààíû áàíêóóäûã ìàíëàéëæ áàéñàí áîë 2018 îíä ìºí àíãèëàãäñàí áîëîí 

÷àíàðã¿é çýýëèéí ¿ëäýãäýëã¿é, õóãàöàà õýòýðñýí çýýëèéí áàãö áàéõã¿é áóþó õàìãèéí ýðñäýëã¿é áàíê ãýñýí ¿ç¿¿ëýëòýý õàäãàëàí 

àæèëëàñàí. 
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Зээлийн бүтээгдэхүүн: 

Àëò áàðüöààëñàí çýýë
Êðåäèò êàðò
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2018 2017

Çýýëèéí áàãö /ñàëáàðààð/

Òýýâýð õºãæëèéí áàíê íü æèæèã áîëîí äóíä áèçíåñ ýðõëýã÷äèéã äýìæèõ áîäëîãûí õ¿ðýýíä 2018 îíä 4 òºðëèéí çýýëèéí 

á¿òýýãäýõ¿¿íèéã øèíýýð íýâòð¿¿ëýí àæèëëàñàí áàéíà. 
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2018 îíä õºðºíãº îðóóëàëò, çýýëèéí øóãàì, ýðãýëòèéí õºðºíãèéí çýýëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í áóþó áèçíåñèéí çýýëèéã ò¿ëõ¿¿ îëãîí 

àæèëëàñàí áàéíà.  
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Ýäãýýð á¿òýýãäýõ¿¿íèéã íýâòð¿¿ëñýí çîðèëãî íü áàíêíû ç¿ãýýñ õàðèëöàã÷äàà òîäîðõîé õýìæýýíä õàíøèéí áîëîí  

áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãààíû ýðñäýëýýñ õàìãààëæ, öààøëààä àøèãò àæèëëàãààã íü íýìýãä¿¿ëýõ ¿¿äíýýñ öàã õóãàöàà àëäàëã¿é 

ººðèéí áèçíåñèéí îíöëîãò òîõèðóóëàí íýã áàíêíààñ õ¿ññýí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýãýý öîãöîîð íü àâàõ áîëîìæîîð õàíãàæ 

ºãñºíä îðøèíî. 

2018 2017

145.4

36.8
20.1

56.3
54.5

13.2

32.6

0.6

0.4

0.1

0.010.2

0.08

0.1 0.001

Æèëèéí Òàéëàí 2018

Çýýëèéí áàãö /á¿òýýãäýõ¿¿í á¿ðýýð/

Áàòàëãàà, áàòëàí äààëò, 
àêêðåäèòèâ. 
/ýõ ¿¿ñâýðòýé áîëîí ýõ ¿¿ñâýðã¿é/

Õºðâºñºí õàäãàëàìæ 
áàðüöààëñàí çýýë
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Áè ñ¿¿ëèéí àðâààä æèë ”ÍÈÊ” ÕÕÊ-èéí ñàíõ¿¿ ýðõýëñýí 

çàõèðàë, 2014-2016 îíóóäàä ”ÍÈÊ” ÕÕÊ  Ã¿éöýòãýõ çàõèðëûí 

àëáûã õàøèæ áàéãààä  2017 îíîîñ ”Íàðàíïåòðîëèóì” íýðòýé 

õóâèéí êîìïàíèà áàéãóóëàí ººðèéí áèçíåñýý ýõë¿¿ëñýí.

    
Øèíý áèçíåñ¿¿ä áàíê, ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãààñ äýìæëýã 

àâàõäàà ººðèéí êîìïàíèéí èðýýä¿éí 5-10 æèëèéí áèçíåñ 

òºëºâëºãººãºº çààâàë  ãàðãàæ, ººðñäèéí õ¿ðýõ çîðèëãî, 

çîðèëòîî òîäîðõîéëñîí áàéõ øààðäëàãàòàé.  Ìºí 

êîìïàíèéõàà ¿éë àæèëëàãàà,  ñàíõ¿¿  áîëîí ìºíãºí óðñãàëûí 

òºëºâëºãººã ñàéòàð íàðèéâ÷ëàí ãàðãàæ, ýðñäëèéí øèíæèëãýý 

õèéñýí áàéõ íü ÷óõàë. 

Õ à ì ã è é í  à í õ í û  ý ð ã ý ë ò è é í  õ º ð º í ã è é í  ç ý ý ë è é ã 

ÒðàíñÁàíêíààñ àâñàí áºãººä áàíêíû õóâüä çýýë îëãîõ 

õóãàöàà, çýýëèéí õ¿¿, çýýëèéí áàðüöàà çýðýã îëîí 

íºõöºë¿¿äèéí õóâüä áóñàä áàíêóóäòàé õàðüöóóëàõàä  óÿí 

õàòàí, ìºí øèéäâýð ãàðãàëò ìàø õóðäòàé áàéñíûã  òýìäýãëýí 

õýëìýýð áàéíà.     

Ìýäýýæ Ìîíãîëûí òîï 5 êîìïàíèóäûí íýãä îðäîã òîìîîõîí 

êîìïàíèéã óäèðäàæ ÿâñíû õóâüä áèçíåñèéí  òóðøëàãà, 

ñàíõ¿¿ãèéí ìýäëýã ÷àäâàð á¿õ ç¿éëñ áàéñàí áîëîâ÷ øèíýýð 

áàéãóóëñàí êîìïàíè ìààíü ñàíõ¿¿ãèéí ýõ ¿¿ñâýðèéí õóâüä 

äóòàãäàëòàé áàéëàà.

ÒðàíñÁàíêòàé õàìòûí àæèëëàãàà ýõë¿¿ëñíýýñ õîéø 2 

æèëèéí õóãàöàà ºíãºðººä áàéíà. Ýíý õóãàöààíä áèäíèé 

áîðëóóëàëòûí îðëîãî 2-3 äàõèí íýìýãäýæ, ¿éë àæèëëàãàà 

ºðãºæèæ áàéíà. ÒðàíñÁàíêíû õàìò îëîíä àæëûí ºíäºð 

àìæèëò õ¿ñýæ, Ìîíãîëûí áàíê ñàíõ¿¿ãèéí ñàëáàðò ýçëýõ áàéð 

ñóóðèà óëàì áýõæ¿¿ëýõèéã õ¿ñüå.  

С.Алтанцэцэг

“ТрансБанк”-ны харилцагч байгууллагуудын сэтгэгдэл

”Íàðàíïåòðîëèóì” ÕÕÊ-èéí ÒÓÇ-èéí äàðãà Ñ.Àëòàíöýöýã:

Áèäíèé áîðëóóëàëòûí îðëîãî 2-3 äàõèí íýìýãäýæ, ¿éë àæèëëàãàà 

ºðãºæèæ áàéíà

“Бизнесийн зураг болон хүрэх үр 
дүн тодорхой тохиолдолд банктай 
санхүүжилтын асуудлаа шийдэхэд 
илүү хялбар байх болно”
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Àëèâàà òºñëèéí õºðºíãº îðóóëàëò íü òóõàéí òºñëèéí öºì íü 

áàéäàã. Òýãýõýýð àëèâàà ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí äýìæëýã ãýõýýñ 

èë¿¿ õàìòðàí àæèëëàõ ãýæ õýëýõ íü ç¿éòýé áàéõ. Õýäèéãýýð òîì 

òºñºë àìæèëòòàé õýðýãæ¿¿ëæ äóóñãàõàä òàëóóäûí èòãýëöýë ìàø 

÷óõàë áîëîâ÷ òîäîðõîé ñóäàëãàà áîëîí òîîí áàðèìòàä òóëãóóðëàí 

àæ àõóéí íýãæ áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí íýã òºñºëä õàìòàð÷ 

áóé çîðèëãî íü àøèãòàé àæèëëàõ ó÷ðààñ õàìòûí àæèëëàõ íºõöºëºº 

ìàø òîäîðõîé áîëãîæ, ãàðãàñàí òºëºâëºãººíèé äàãóó ººð 

ººðñäèéí ýðõýý ýäýëæ, ¿¿ðãýý öàã òóõàéä íü áèåë¿¿ëýõ ñàõèëãà 

áàòòàé áàéõ íü õàìãèéí ÷óõàë. ÒðàíñÁàíê ýíý òàë äýýð ìàø ñàéí 

àíõààðàí àæèëëàäàã ñàíàãäñàí.

             

”Æè Æè Ñè Ýì” ÕÕÊ íü Ìîíãîë Óëñûí áàðèëãûí ñàëáàðò ¿éë 

àæèëëàãàà ýðõëýõ ¿íäñýí çîðèëãîòîé, 2013 îíä àíõ ãàäààäûí 

õºðºíãº îðóóëàëòòàé àæ àõóéí íýãæýýð áàéãóóëàãäñàí. Îäîîãîîð 

Õàí-Óóë ä¿¿ðãèéí íóòàã äýâñãýðò ”Çàéñàí Âèëëà” àÿëàë æóóë÷ëàëûí 

öîãöîëáîð õîòõîíû òºñºë õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà. Ñ¿¿ëèéí 2 æèë 

áàðèëãûí ñàëáàðûí òîîí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä ýåðýã ä¿íòýé ãàð÷ ýäèéí 

çàñàã ýðãýí ñýðãýæ áàéãààòàé õîëáîîòîéãîîð ýíýõ¿¿ òºñëèéã 

õóðäàí õýðýãæ¿¿ëæ äóóñãàõ, ýäèéí çàñãèéí ýðãýëòýä îðóóëàõ 

øààðäëàãàòàé áîëñîí. Èéìä òºñëèéí ñàíõ¿¿æèëòèéí àñóóäëûã 

á¿ðýí øèéäâýðëýõ àæëûí õ¿ðýýíä Ìîíãîë Óëñûí àðèëæààíû 

áàíêóóä äîòðîîñ ÒðàíñÁàíêûã ñîíãîí àâ÷ ñàíàë òàâüñàíû ¿íäñýí 

äýýð 2018 îíû ñ¿¿ëèéí õàãàñ æèëýýñ ýõëýí áèäíèé òºñëèéí 

ñàíõ¿¿æèëòèéí õàìòûí àæèëëàãàà ýõýëñýí.

Áèäíèé õàìòûí àæèëëàãàà ýõýëñýíýýñ õîéø 1 æèëèéí õóãàöàà 

ºíãºðñºí áàéíà. ªíãºðñºí õóãàöààíä ÒðàíñÁàíêòàé õàìòðàí 

àæèëëàõàä íàéðñàã, õóðäàí øóóðõàé ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëäýã 

ìýðãýæëèéí ò¿âøèíä áýëòãýãäñýí õ¿íèé íººöòýé, öààøèä õàìòðàí 

àæèëëàõ ìàø îëîí áîëîìæóóä áàéãàà ãýäãèéã îëæ õàðñàí. 

Õàìòûí àæèëëàãàà ýõýëñýíýýñ õîéø ìàíàé êîìïàíèé 

ñàíõ¿¿ãèéí ñàõèëãà áàò èë¿¿ ñàéæèðñàí, ìºí òºñëèéí 

ñàíõ¿¿æèëòèéí àñóóäëûã øèéäâýðëýñýíýýð ìàíàé òºñëèéí 

õýðýãæèëò ãàðãàñàí ãðàôèêèéí äàãóó 2019 îíû 10 ñàðä á¿ðýí 

äóóñàõ áîëîìæ á¿ðäñýí, ¿ð ºãººæèéí òóõàéä õàìãèéí ÷óõàë ç¿éë 

áîë óðüä íü êîìïàíè äàíãààðàà òºñëèéí ýðñäýëèéã õàðèóöàí 

àæèëëàæ áàéñàí áîë

Ýöýñò íü êîìïàíèà òºëººëæ ÒðàíñÁàíêíû õàìò îëîíä öààøäûí 

àæèëä íü àìæèëò õ¿ñüå. 

ãýæ ¿çýæ áàéíà. Ìºí öààøèä ìàíàé õîòõîí áîðëóóëàëò àëáàí 

¸ñîîð ýõëýõýä õóäàëäàí àâàã÷èä ìààíü ÒðàíñÁàíêíààñ òàâüæ áóé 

òîäîðõîé øàëãóóðûí õ¿ðýýíä ñàíõ¿¿æèëò àâ÷ áàéð õóäàëäàí àâàõ 

á¿ðýí áîëîìæ áàéãàà ãýäãèéã äóóëãàõàä òààòàé áàéíà. 

YAN WEIMIN

”Æè Æè Ñè Ýì” ÕÕÊ-í õóâüöàà ýçýìøèã÷, çàõèðàë ÁÍÕÀÓ-ûí èðãýí YAN WEIMIN:

ÒðàíñÁàíêòàé õàìòðàí àæèëëàõàä íàéðñàã, õóðäàí øóóðõàé, öààøèä õàìòðàí 

àæèëëàõ ìàø îëîí áîëîìæóóä áàéãàà ãýäãèéã îëæ õàðñàí 

“ Т р а н с Б а н к т а й  х а м т р а н 
ажилласанаар төслийн ерөнхий 
хяналт улам сайжирч аливаа 
тулгарсан асуудлыг хамтарч 
шийдвэрлэхэд илүү үр дүнтэй 
болсон”
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Þóíû ºìíº òà á¿õýíä ýíý ºäðèéí ìýíäèéã õ¿ðãýå. Ìàíàé 

áàéãóóëëàãà 2008 îíä áàéãóóëàãäñàí áºãººä ¿¿íýýñ õîéø íýëýýä 

õýäýí òºñë¿¿äèéã õýðýãæ¿¿ëñýí. Ýäãýýðýýñ òîìîîõîí 3-í òºñëºº 

äóðäâàë:  2012 îíû 4 ñàðä  ”Íàðíû õîðîîëîë” òºñëèéã ñàíàà÷èëæ 

ýõíèé 9 áëîê áàðèëãûã 2014 îíä äóóñãàæ áàéñàí áºãººä òºñºë 

îäîîã õ¿ðòýë ¿ðãýæèëñýýð áàéíà . Áèä ¿ðãýëæë¿¿ëýí  Õ¿íí¿ -2222 

òºñëèéã 2013 îíä ýõë¿¿ëæ 2015 îíä äóóñãàæ õýðýãëýã÷èääýý 

õ¿ëýýëãýí ºãñºí áàéíà. 2018 îíä áèä öàã ¿åýý äàãàæ òîìîîõîí 

òºñºë ýõë¿¿ëýõ àæèëäàà õàíöóé øàìëàí îðñîí áà ýíý íü ”Óíäðàì” 

òºñºë áóþó ”Æàðãàëàíò” õîòõîí þì. Áàðèëãûí ñàëáàð áîë àìàðã¿é 

ñàëáàð ýäèéí çàñàã,íèéãýìòýé øóóä õàìààðàëòàé. Àðèëæààíû 

áàíêóóä áàðèëãûí ñàëáàðûã äýìæèõ íü õîâîð,  ýðñäýëòýé ãýæ 

¿çäýã ó÷ðààñ áèäýíä òóõàéí ¿åä ñàíõ¿¿æèëò îëãîõ áàíê òóí öººõºí 

áàéñàí. Òóõàéí ¿åä õàìãèéí òîì àñóóäàë áàéñàí ñàíõ¿¿æèëòèéí 

àñóóäàëäàà ãàðö õàéí ÒðàíñÁàíêèíä õàíäàõàä íàéðñàã õàìò îëîí 

òóðøëàãàòàé ýäèéí çàñàã÷èä óãòàí àâ÷ øèðýýíèé ÿðèëöëàãàòàà 

îðñîí. ̄ ¿íýýñ õîéø 7 õîíîãèéí äîòîð ìàíàé áàéãóóëëàãûã ñóäàëæ 

òóðøëàãà, ÷àäâàðûã ¿íýëæ ”Æàðãàëàíò” õîòõîí äýýð õàìòðàí 

àæèëëàõààð áîëñîí. Áèä ÷ ýðãýýä ÒðàíñÁàíêèíä áàãàã¿é õºðºíãº 

îðóóëàëò õèéñýí áàéíà.

Áèçíåñèéí îð÷èíä õýðýãëýã÷, íèéë¿¿ëýã÷, áàíêíû àæèëòàí ìºí 

òºðèéí õîëáîãäîõ àëáàí õààã÷ çýðýã îëîí õ¿ì¿¿ñòýé õàðèëöàõ 

õýðýã çàéëøã¿é ãàðäàã ó÷èð áèçíåñ õèéõ ãýæ áàéãàà áîë áèçíåñèéí 

çàí òºëºâ, õàðèëöàà íü ìàø ÷óõàë. Áèçíåñ õàðèëöààíä áèçíåñèéí 

ñàíàë òàíèëöóóëàõ, õàìòðàí àæèëëàõ òàëààð ñàíàë ñîëèëöîõîä 

øóóä õàðèëöàí ÿðüäàã ó÷ðààñ ¿ð ä¿íòýé, çºâ ÿðèõ õýðýãòýé. 

Áèçíåñèéí çºâëºõºä õàíäñàí çàõèà áè÷èõ ýñâýë ýõíèé óäàà 

íèéë¿¿ëýã÷òýéãýý óóëçàæ çºâøèëöºëä õ¿ðýõ çýðýã ÿìàð ÷ íºõöºëä 

ººðèéãºº çºâººð èëýðõèéëæ ÷àääàã áàéõ øààðäëàãàòàé. 

Áèçíåñèéí àìæèëò, áèçíåñèéí çàí òºëºâ, õàðèëöààíààñ øóóä 

õàìààðàëòàé áàéäàã.

2018 îíä õàìòðàí ýõë¿¿ëñýí òºñºë ìàø àìæèëòòàé õýðýãæèæ, 

îäîî äóóñàõ øàòàíäàà ÿâæ áàéíà. ̄ ð ºãººæèéí õóâüä òºñºë ìààíü 

ÿìàð íýãýí ñàíõ¿¿ãèéí áýðõøýýëã¿é õóäàëäàí àâàã÷èääàà 

òºëºâëºñºí òºëºâëºãººíèé äàãóó î÷èõîä áýëýí áîëñîí.

”Ìàðñãðàíä” ÕÕÊ-èéí Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë Î.Õ¿ðýëòîãîî: 2018 îíä ÒðàíñÁàíêòàé 

õàìòðàí ýõë¿¿ëñýí òºñºë ìàø àìæèëòòàé õýðýãæèæ, òºñºë ìààíü ÿìàð íýãýí 

ñàíõ¿¿ãèéí áýðõøýýëã¿éãýýð õýðýãëýã÷äýä õ¿ðýõýä áýëýí áîëëîî

“ТрансБанкны ажилтнууд яг энэ 
тал дээр эерэг зөв хандлагатай, 
харилцагчдаа хүндлэн,  дээд 
зэргээр үйлчилдэг, мэргэжлийн 
хамт олон санагдсан. Тиймээс бид 
х а м т а р ч  а ж и л л а ж  б а й г а а 
б а й г у ул л а г ы н ха а  и т г эл и й г 
алдахгүйн тулд төслөө чанарын 
өндөр төвшинд гүйцэтгэж байна’’ 

О.Хүрэлтогоо
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 Ìºí çýýëèéí ýäèéí çàñàã÷ áîëîí õàðèëöàæ áàéãàà õ¿ì¿¿ñèéí 

õàíäëàãà, øóóðõàé ¿éë÷èëãýý íü áèäíèé õóâüä öàã çàâ ìàø èõýýð 

õýìíýæ áàéñàí. Ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãóóäààñ äýìæëýã àâàõ ¿åä 

õàìãèéí ÷óõàë àíõààðàõ ç¿éë ãýâýë:

   

  Àíõ ìàíàé êîìïàíè áèçíåñèéí  õºðºíãº îðóóëàëòûí çýýë 

õýðýãòýé áîëîîä àðèëæààíû áàíêóóäûã ñóäëàæ ýõýëñýí. Ýíý 

õóãàöààíä îëîí áàíêíóóäààð îðñîí áîëîâ÷ õ¿¿ áîëîí çýýëèéí 

íºõöºë ìàíàé áèçíåñèéí îíöëîãò òîõèðîìæòîé áóñ áàéñàí. Õàðèí 

ÒðàíñÁàíêíû çýýëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé õ¿¿ ìàíàé íºõöºë áàéäàëä 

òîõèðîìæòîé, ìàø óÿí õàòàí íºõöºëòýé áàéñàí.

ÒðàíñÁàíê áîëîí ìàíàé áèçíåñèéí õàìòûí àæèëëàãààíä ìàø 

ýåðýã ñýòãýãäýëòýé áàéãàà, ÒðàíñÁàíê çàð÷ìèéí äàãóó áàéõ ̧ ñòîé 

øààðäëàãàà ÷àíãà òàâüäàã ÷, ýðãýýä áèäýíä ¿ç¿¿ëýõ ¸ñòîé á¿õ 

¿éë÷èëãýý, äýìæëýãèéã ò¿ðãýí øóóðõàé ¿ç¿¿ëäýã íü ñàéõàí áàéäàã.

Áèäíèé õàìòûí àæèëëàãàà ýõëýñíýýñ õîéø ìàíàé êîìïàíèéí 

áèçíåñèéí öàð õ¿ðýý ºäºð ºäðººð ºðãºæèí òýëæ áàéíà. 

1-ðò çýýë õ¿ññýí áè÷èã áàðèìòûí á¿ðäýë, áàíêíû íºõöºë 

øààðäëàãàä íèéöýõ íü ÷óõàë. Òýãæ áàéæ ñàÿ ñàíõ¿¿ãèéí 

äýìæëýãýý, çýýëýý õ¿ñýõ ýðõòýé áîëíî. Áàíê ìýäýýæ õóóëü ä¿ðýìä 

íèéöñýí ººðèéí ãýñýí øàëãóóðòàé áàéãàà, òýð íºõöºëèéã íü 

õàíãàõã¿é áàéæ ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã àâíà ãýæ áàéõã¿é. 

2-ðò êîìïàíè ººðºº  ìàø ñàéí áèçíåñ òºëºâëºãºº, 

ñòðàòåãèòàé áàéõ õýðýãòýé.  Çýýëýýð áèé áîëãîñîí õºðºíãºº ¿ð 

ä¿íòýé çîðèóëàëòûí äàãóó çàðöóóëàõ, ñàíõ¿¿ãèéí ñàõèëãà áàò ÷óõàë 

ãýäýã íü îéëãîãäñîí. Õàìãèéí ãîë íü áàíê õýäèé áàðüöàà àâ÷, ãýðýý 

õèéäýã ÷ èòãýëöýë áàéõã¿é áîë õýíòýé ÷ õàìòàð÷ àæèëëàõã¿é. Òèéì 

áîëõîîð õàðèóöëàãà, èòãýë äààäàã áàéõ íü ÷óõàë.

”È Ïè Ýñ Ãðóïï” ÕÕÊ-èéí Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë Ï.Àìàðñàéõàí:  Çýýëýýð áèé 

áîëãîñîí õºðºíãºº ¿ð ä¿íòýé çîðèóëàëòûí äàãóó çàðöóóëàõ, ñàíõ¿¿ãèéí 

ñàõèëãà áàò ìàø ÷óõàë

“ТрансБанктай харилцаж эхлээд 
с анхүүгийн  батлагаат ай  эх 
үүсвэртэй болсон.  Хүү багатай 
зээлийн эх үүсвэртэй байна гэдэг 
нь компаниудын хувьд том боломж 
гэж харж байгаа” 

П.Амарсайхан



Жижиг, дунд бизнес 
эрхлэгчид
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Ìîíãîë Óëñàä õýðýãæ¿¿ëæ áóé òºñºë 

õºòºëáºðèéí çýýë¿¿äèéã æèæèã, äóíä áèçíåñ 

ýðõëýã÷ íàðò äàìæóóëàí îëãîõ çîðèëãîîð 

íèéò 11 òºñºë õýðýãæ¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãóóäàä 

áàíêíû ç¿ãýýñ õàìòðàí àæèëëàõ ñàíàë 

õ¿ðã¿¿ëýí àæèëëàñàí áºãººä 2018 îíû 05 

äóãààð ñàðààñ ýõëýí Õºäºº àæ àõóé, 

áîëîâñðóóëàõ ñàëáàðò ¿éë àæèëëàãàà 

ýðõýëæ áóé æèæèã, äóíä áèçíåñ ýðõëýã÷äèéã 

äýìæèõ çîðèëãîîð Ìîíãîëáàíêíààñ 

õýðýãæ¿¿ëæ áóé ”ÊÔÂ”òºñëèéí çýýëèéã 

õàðèëöàã÷äàä äàìæóóëàí îëãîõ áîëîìæòîé 

áîëñîí. Çàðèì òºñºë õºòºëáºðèéí çýýëèéã 

äàìæóóëàí îëãîõ õàìòûí àæèëëàãàà 

ãýðýýíèé øàòàíäàà ÿâàãäàæ áàéãàà áà 

ö à à ø è ä  á ó ñ à ä  ò º ñ º ë  õ º ò º ë á º ð è é í 

çýýë¿¿äèéã äàìæóóëàí îëãîõ ÷èãëýëä ò¿ëõ¿¿ 

àæèëëàæ æèæèã, äóíä áèçíåñ ýðõëýã÷äèéã 

äýìæèíý.

Áèä Òîìîîõîí áàéãóóëëàãóóäûí ýðýëò 

õ ý ðý ãö ý ý ,  øàà ðä ëàã à ä  íèéö ¿¿ë ñ ý í 

á ¿ ò ý ý ã ä ý õ ¿ ¿ í  ¿ é ë ÷ è ë ã ý ý ã  á à ã ö ë à í , 

ìýðãýæëèéí ºíäºð ò¿âøèíä õ¿ðãýí ¿éë÷ëýõ 

á à  ö à à ø è ä  Æ è æ è ã  á è ç í å ñ  ý ð õ ë ý ã ÷ 

áàéãóóëëàãóóäàä áàíêíû ¿éë÷èëãýýã 

õ¿ðãýõäýý á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýíèé 

íºõöºëèéã  ýíãèéí ,  õÿëáàð áàéëãàæ, 

á¿ðä¿¿ëýõ ìàòåðèàëûã öººëºõ áîäëîãûã 

áàðèìòëàõ, õàðèí äóíä áèçíåñ ýðõëýã÷äèéí 

õóâüä çýýë, õàäãàëàìæ, òºëáºð òîîöîî, 

õóäàëäààíû ñàíõ¿¿æèëò, àæèëòíóóäàä 

çîðèóëñàí áàíêíû ¿éë÷èëãýýã öîãöîîð íü 

õ¿ðãýõ áàéäëààð æèæèã äóíä áèçíåñ ýðõëýã÷ 

íàðò õ¿ð÷ àæèëëàõààð òºëºâëºæ áàéíà.

Ì º í  ö à à ø è ä  á à í ê í û  õ à ð è ë ö à ã ÷ , 

¿éë÷ë¿¿ëýã÷äýä õ¿ðãýõ á¿òýýãäýõ¿¿í 

¿éë÷èëãýýã íýìýãä¿¿ëýõ, îíëàéíààð çýýëèéí 

õ¿ñýëò õ¿ëýýí àâàõ, áàãà ä¿íòýé çýýëèéã 

ø è é ä â ý ð ë ý ä ý ã  ä è æ è ò à ë  á à í ê  á à é õ , 

áàéãóóëëàãóóäûí îíöëîãò òîõèðñîí áàãö 

á¿òýýãäýõ¿¿í ãàðãàæ íýìýãä¿¿ëýõ, íîãîîí 

ñàíõ¿¿æèëòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ãàðãàõ, 

òºñëèéí ñàíõ¿¿æèëòèéã äàìæóóëàí îëãîõ, 

òåëåôîí áàíêíû ¿éë÷èëãýý íýâòð¿¿ëýõ çýðýã 

õàðèëöàã÷ íàðòàà òààòàé, ýðýëò õýðýãöýýíä 

íèéöñýí á¿òýýãäýõ¿¿í íýìæ ãàðãàõààð 

çîðèí àæèëëàæ áàéãàà áºãººä èíãýõäýý 

çýýëèéí ÷àíàðûí ¿ç¿¿ëýëòýýð òýðã¿¿ëýõ 

áàéð ñóóðèà õàäãàëàí àæèëëàõààð 

òºëºâëºæ áàéíà.

æèæèã äóíä áèçíåñ 

ýðõëýã÷äýä îëãîñîí 

çýýëèéí áàãö

òýðáóì òºãðºã

19.9

ñàëáàðò

7

Æèëèéí Òàéëàí 2018
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2018 îíû æèëèéí ýöñèéí áàéäëààð æèæèã äóíä áèçíåñ ýðõëýã÷äýä 

îëãîñîí çýýëèéí áàãö 19.9 òýðáóì òºãðºã áàéãàà áºãººä 7 ñàëáàðò îëãîñîí 

áàéíà. 

Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà

Çî÷èä áóóäàë, ¿éë÷èëãýý

Ìýäýýëýë, õîëáîî

Ñàíõ¿¿ãèéí áîëîí äààòãàëûí ¿éë àæèëëàãàà

Òýýâýð áà àãóóëàõûí ¿éë àæèëëàãàà

Óäèðäëàãûí áîëîí äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãàà

Öàõèëãààí, õèé, óóð, àãààðæóóëàëòûí õàíãàìæ

Íèéò

 4,166,332,480.00 

 1,900,000,000.00 

 19,732,876.71 

 2,642,920,000.00 

 4,821,776,839.51 

 2,821,653,928.00 

 3,478,360,000.00 

 19,850,776,124.23 

 21.0 

 9.6 

 0.1 

 13.3 

 24.3 

 14.2 

 17.5 

 100.0 

Ýäèéí çàñãèéí ñàëáàð Çýýëèéí áàãö Ýçëýõ õóâü
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Хөрөнгө
зохицуулалтын
удирдлага

Õºðºíãº çîõèöóóëàëòûí ãàçàð íü 2018 îíä Àêòèâ ïàññèâûí óäèðäëàãà, ÒÁ¯Ö, ÇÃ¯Ö-íû 

àðèëæàà, ãàäààä âàëþòûí àðèëæàà, ¿íýò ìåòàëë, áàíê õîîðîíäûí õàäãàëàìæ, çýýë, 

àðèëæàà õèéõ çàìààð áàíêíû õºðºíãº çîõèöóóëàëòûí ¿éë àæèëëàãàà, çàõ çýýëèéí 

ýðñäýëèéí óäèðäëàãûã õýðýãæ¿¿ëæ, áàíêíû õºðâºõ ÷àäâàð, òºëáºðèéí ÷àäâàðûã 

õàíãàæ, õºðºíãèéã ¿ð àøèãòàé óäèðäàí ÿâóóëàõ ¿íäñýí ÷èã ¿¿ðãèéã õýðýãæ¿¿ëæ, 

Ìîíãîëáàíêíààñ òîãòîîñîí çîõèñòîé õàðüöàà ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã á¿ðýí õàíãàí 

àæèëëàëàà.

Төлбөрийн чадвар

Ìºí äîòîîääîî Àêòèâ Ïàññèâûí Óäèðäëàãûí õîðîî òºëáºðèéí ÷àäâàðûí õàðüöààã 

õàìãèéí áàãàäàà Ìîíãîëáàíêíû òîãòîîñîí çîõèñòîé õàðüöààíààñ 5%-èàð èë¿¿ áóþó 

30-èàñ äýýø õóâèéã ìºðäëºã áîëãîí õàíãàí àæèëëàñàí.

Áàíê íü Ìîíãîëáàíêíû òîãòîîñîí çîõèñòîé õàðüöààíû øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã  

òàéëàíò õóãàöààíû òóðø òîãòìîë õàíãàæ àæèëëàñàí. 

Мөнгөний зах зээл

Валют болон алтны арилжаа

Áàíê íü âàëþòûí àðèëæààíû äîòîîäûí çàõ çýýëä èäýâõòýé àðèëæàà õèéõ 

àðèëæààíû äýä á¿òöèéã áèé áîëãîõ çàìààð  õàìãèéí áàãà àðèëæààíû ìàðæèí ñàíàë 

áîëãîí õàðèëöàã÷äûí âàëþòûí àðèëæààíû õýðýãöýýã õóðäàí øóóðõàé, ÷àíàðòàé 

õ¿ðãýí àæèëëàæ 331 ãàðóé ñàÿ òºãðºãèéí àøèãòàé àæèëëàñàí áàéíà. 

Áàíê íü îëîí óëñàä íýð õ¿íä á¿õèé 6 áàíêòàé 7 òºðëèéí âàëþòààð äàíñíû 

õàðèëöààòàé àæèëëàæ áàéãàà áºãººä öààøèä ¿éë àæèëëàãààãàà óëàì òýëýõ 

çîðèëãîîð õàðèëöàã÷äàäàà âàëþò àðèëæàà, ñàíõ¿¿ãèéí äåðâàòèâóóäûã áîëîí òºëáºð 

òîîöîîíû îëîí òàëò áîëîìæóóäûã  íýýæ ºãºõ çîðèëò òàâèí àæèëëàæ áàéíà. 2017 îíû 04 

ä¿ãýýð ñàðä Ìîíãîëáàíê Áë¿¿ìáýðã ñèñòåìä áàíê õîîðîíäûí âàëþò àðèëæààíû 

öàõèì ñèñòåìèéã íýâòð¿¿ëñýí áºãººä ýíýõ¿¿ ñèñòåìýýð õèéãäýõ àðèëæàà áîëîí 

Ìîíãîëáàíêíû äóóäëàãà õóäàëäààíä èäýâõòýé îðîëöîæ áàíê õîîðîíäûí âàëþò 

àðèëæààíû çàõ çýýëèéí õºãæèëä îðîëöñîîð áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí áàíê ãàäààä õóäàëäàà 

ýðõýëäýã òîìîîõîí àæ àõóéí íýãæ¿¿äýä çîðèóëàí âàëþòûí õàíøèéí ýðñäýëýýñ 

õàìãààëàõ ñàíõ¿¿ãèéí äåðâàòèâóóä áîëîõ ñâîï, ôîðâàðä, îïøèí õýëöëèéã èäýâõòýé 

ñàíàë áîëãîí àæèëëàæ áàéíà. 

Áàíê íü õºðâºõ ÷àäâàð á¿õèé èë¿¿äýë õºðºíãººðºº Ìîíãîëáàíêíû ¿íýò öààñàíä 

õºðºíãº îðóóëàõààñ ãàäíà äîòîîäûí áàíê õîîðîíäûí çàõ çýýë äýýð áîãèíî 

õóãàöààòàé õàäãàëàìæ áàéðøóóëàõ çýðãýýð ýðñäýë áàãàòàé, õºðâºõ ÷àäâàð 

ºíäºðòýé õ¿¿ãèéí îðëîãî á¿õèé õºðºíãºíä õºðºíãº îðóóëàëò õèéæ èðñýí.

Äîòîîäûí òîìîîõîí àðèëæààíû áàíêóóäòàé õàìòðàí àæèëëàõ ãýðýý áàéãóóëñíû 

¿íäñýí äýýð õàðèëöàí õàðèëöàõ äàíñ íýýõ, õàäãàëàìæ áàéðøóóëæ ýõ ¿¿ñâýð òàòàõ, 

ñóë ÷ºëººòýé ãàäààä âàëþòûí ýõ ¿¿ñâýðèéã ºíäºð ºãººæ á¿õèé áîãèíî õóãàöààòàé, 

ýðñäýë áàãàòàé àêòèâò õºðºíãº îðóóëàí õ¿¿íèé îðëîãûã íýìýãä¿¿ëëýý.
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Хөрөнгө
оруулалтын
банк

 
Ìºí Õºðºíãº îðóóëàëòûí ãàçðûí õàðüÿà Õºðºíãº 

îðóóëàëòûí áàíêíû õýëòýñ íü àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí 

áèçíåñèéí îíöëîãò òîõèðóóëàí ò¿ðãýí õºðâºõ ÷àäâàðòàé, 

ýðñäýë áàãà, óÿí õàòàí íºõöºë á¿õèé ”Ò” Õàäãàëàìæèéí 

á¿òýýãäýõ¿¿íèéã íýâòð¿¿ëæ, çàõ çýýëä, òîï ÀÀÍ-¿¿äýä ñàíàë 

áîëãîí àæèëëàæ áàéíà. 

ÒðàíñÁàíê íü Ñàíõ¿¿ãèéí Çîõèöóóëàõ Õîðîîíîîñ 2018 îíû 

11 ä¿ãýýð ñàðûí 30-íû ºäºð Àíäåððàéòåðûí ¿éë àæèëëàãàà 

ýðõëýõ òóñãàé çºâøººðëèéã àâñàí áà Õºðºíãº îðóóëàëòûí 

ãàçàð íü òóñãàé çºâøººðºë á¿õèé ¿éë àæèëëàãààã õàðèóöàí 

àæèëëàíà. Óã òóñãàé çºâøººðëèéí õ¿ðýýíä ̄ íäýñíèé àæ àõóéí 

íýãæ ,  êîìïàíèóäòàé  õºðºíãº  îðóóëàë òûí  áàíêíû 

á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýãýýð õàìòðàí àæèëëàõ áîëîìæ 

íýýãäýæ áóéãààñ ãàäíà Õºðºíãèéí çàõ çýýëèéí õºãæèëä õóâü 

íýìýð îðóóëíà ãýæ ¿çýæ áàéíà.

Õºðºíãº îðóóëàëòûí ãàçàð íü 2018 îíä õºðºíãèéí çàõ 

çýýëèéí ìýðãýæëèéí îðîëöîã÷ 5 áàéãóóëëàãàòàé õàìòûí 

àæèëëàãààíû ñàíàìæ áè÷èã áàéãóóëàí àæèëëàñàí áà ¿íäñýí 

¿éë àæèëëàãààíààñ ãàäíà ”Ôðîíòèåð Ñåêüþðèòèéç” 

êîìïàíèàñ çîõèîí áàéãóóëäàã ”Èíâåñò Ìîíãîëèà Õîíã Êîíã 

2018” ÷óóëãàíä îðîëöîæ, áàíêíû òàíèëöóóëãûã ãàäààä 

äîòîîäûí 150 ãàðóé çî÷èä, òºëººëºã÷äºä òàíèëöóóëñàí áàéíà.

Õºðºíãº Îðóóëàëòûí Ãàçàð íü Îëîí Óëñûí ñòàíäàðòàä 

íèéöñýí õºðºíãº îðóóëàëòûí áàíêíû öîãö ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëýõ, 

áàíêíû ãàäààä õàðèëöàà, áèçíåñèéí õàìòûí àæèëëàãààã 

õºãæ¿¿ëýõ ¿íäñýí çîðèëãîòîé àæèëëàæ áàéíà.

Õºðºíãº îðóóëàëòûí ãàçàð íü áàíêíû Òºëººëºí Óäèðäàõ Çºâëºëèéí 2018 îíû 08 äóãààð ñàðûí 10-íû ºäðèéí Ò18-38-01 

òîãòîîëîîð áàòëàãäñàí áàíêíû á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëòûí õ¿ðýýíä äîîðõ äºðâºí íýãæòýéãýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà.

Ãàäààä õàìòûí 
àæèëëàãààíû õýëòýñ

Õºðºíãº îðóóëàëòûí 
áàíêíû õýëòýñ

Õóâèéí áàíêíû õýëòýñ

Õÿòàä õàìòûí àæèëëàãààíû 
õýëòýñ



42

Харилцагч банкнууд/түншүүд

ÒðàíñÁàíê íü 2018 îíä ÎÕÓ-ûí TransKapitalBank 

áîëîí International Bank for Economic Co-operation, 

ÕÁÍÃÓ-ûí Landesbank Baden-Wurttemberg, ÁÍÕÀÓ-ûí 

China Construction Bank áîëîí Bank of Inner Mongolia 

áîëîí äîòîîäûí áàíêóóäòàé õàðèëöàõ äàíñíû ãýðýý 

áàéãóóëàí êîððåñïîíäåíò áàíêíû öàð õ¿ðýýãýý òýëæ, 

õàðèëöàã÷èéí Àì.äîëëàð, Åâðî, Þàíü, Èåí, Ôóíò 

Ñòåðëèíã, Ðóáëèéí ãàäààä òºëáºð òîîöîîã îëîí óëñûí 

øèëæ¿¿ëãèéí õàìãèéí íàéäâàðòàé ñ¿ëæýý áîëîõ ÑÂÈÔÒ-

ýýð äàìæóóëàí ò¿ðãýí øóóðõàé õèéæ ã¿éöýòãýõ ñóóðü äýä 

á¿òöèéã áèé áîëãîîä áàéíà. 

Êîððåñïîíäåíò áàíêíû ñ¿ëæýýã òýëæ, ñóóðèéã 

èéíõ¿¿ àìæèëòòàé òàâüñíààð áàíê çºâõºí õàðèëöàã÷èéí 

ã¿éëãýýã ò¿ðãýí øóóðõàé õèéæ ã¿éöýòãýõýýñ ãàäíà, âàëþò 

àðèëæàà, õóäàëäààíû ñàíõ¿¿æèëò áîëîí áàíêíû áóñàä 

÷èãëýëýýð õàìòûí àæèëëàãààãàà ºðãºæ¿¿ëýõ, öààøëààä 

õàðèëöàã÷èéí õýðýãöýý øààðäëàãàä òóëãóóðëàñàí 

ñàíõ¿¿ãèéí öîãö ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëýõýä äºõºì áîëæ áóé 

õýðýã þì. Ìºí áàíê íü Äàíè óëñûí Saxo áàíêòàé 

àðèëæàà/õýäæèíã ÷èãëýëýýð 2018 îíîîñ õàìòðàí 

àæèëëàæ, âàëþòûí õàíøèéí ýðñäýëýý îíîâ÷òîé óäèðäàí 

àæèëëàæ áàéíà. 

Áàíê äýýð äóðäñàí êîððåñïîíäåíò áàíêààðàà 

äàìæóóëàí õàðèëöàã÷èéí òºëáºð òîîöîîã äàìæóóëàõààñ 

ãàäíà äýëõèéí 200 ãàðóé óëñ îðíóóäàä íýâòýðñýí ºðãºí 

ñ¿ëæýý á¿õèé MoneyGram ¿éë÷èëãýýã àøèãëàí ìºíãºí 

ãóéâóóëãûí ¿éë÷èëãýý áîëîí Îëîí Óëñûí òºëáºð òîîöîîíä 

ò¿ãýýìýë àøèãëàãääàã ÞíèîíÏýé êàðòûã àìæèëòòàé 

íýâòð¿¿ëñíýýð õàðèëöàã÷äûí õ¿ñýë øààðäëàãàä á¿ðýí 

íèéöñýí ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëýí àæèëëàà.

Ìàíàé áàíê Ìîíãîëûí Õóäàëäàà Àæ ¯éëäâýðëýëèéí 

Òàíõèì áà Ìîíãîëûí Áàíêíû Õîëáîîíû ãèø¿¿í 

áàéãóóëëàãà áºãººä ñàëáàðûíõàà õºãæèë, äýâøèëä 

òîäîðõîé õóâü íýìðýý îðóóëàí àæèëëàæ áàéíà. 

Moody’s  îëîí óëñûí çýýëæèõ  çýðýãëýëèéí 

áàéãóóëëàãààð 2018 îíä àíõ óäàà çýýëæèõ çýðýãëýëýý 

òîãòîîëãîí, öààøëààä PWC-òýé õàìòðàí îëîí óëñûí 

ñàíõ¿¿ òàéëàãíàëûí ñòàíäàðòóóä áîëîõ ÑÒÎÓÑ 9, 15 

áîëîí 16-ã ¿éë àæèëëàãààíäàà íýâòð¿¿ëñýí ÌÓ-ûí àíõíû 

áàíê áîëëîî. Áàíê ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí, ¿ç¿¿ëýëòýý Îëîí 

Óëñûí KPMG àóäèòûí áàéãóóëëàãààð áàòàëãààæóóëæ 

áàéíà.

Äîòîîäûí òºëáºð òîîöîî, øèíýëýã òåõíîëîãèéã ¿éë 

àæèëëàãààíäàà íýâòð¿¿ëýõ çîðèëãîîð äîòîîäûí 

ñàëáàðòàà òýðã¿¿ëýã÷ ”Ãðýéïñèòè Ìîíãîëèà” ÕÕÊ-òàé 

õàìòðàí áàíêíû ñ¿¿ëèéí ¿åèéí ñèñòåì áîëîõ ÍÝÑ 

ñèñòåìèéã íýâòð¿¿ëæ, õàðèëöàã÷èéí óõààëàã óòñàíä 

àøèãëàõ áîëîìæ á¿õèé ”ÌîñòÌîíè” ¿éë÷èëãýýã 

íýâòð¿¿ëæ õàðèëöàã÷èääàà óëàì îéðòëîî.
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Landesbank Baden-Wurttemberg

INTERNATIONAL BANK
FOR ECONOMIC CO-OPERATION

Æèëèéí Òàéëàí 2018
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Ýðñäýëèéí çàñàãëàëûã áàíêèíä Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëèéí äýðãýäýõ Ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí õîðîî, Ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãûí 

äýðãýäýõ Ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí õîðîî áîëîí Àêòèâ ïàññèâûí óäèðäëàãûí õîðîîä õýðýãæ¿¿ëäýã. Ýðñäýëèéí çàñàãëàë áîëîí 

Ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí ãàçðûí õèéñýí àæèëä æèë á¿ð ãàäààä áîëîí äîòîîä àóäèòààñ áàòàëãààæóóëò õèéäýã. Áàíêíû ¿éë 

àæèëëàãààíû ÷èãëýë òóñ á¿ðýýð ãàçàð, õýëòñèéí õîîðîíä ìýäýýëýë ñîëèëöîõ ìýäýýëëèéí õýâòýý á¿òýö, ÒÓÇ áîëîí ã¿éöýòãýõ 

óäèðäëàãûã ìýäýýëëýýð õàíãàõ ìýäýýëëèéí áîñîî á¿òöèéã á¿ðä¿¿ëñýí áàéäàã.

Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëèéí äýðãýäýõ Ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí õîðîî íü áàíêíû ýðñäýëèéí åðºíõèé ò¿âøèíä íèéöñýí 

ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí òîãòîëöîîíû õýðýãæèëòýä õÿíàëò òàâüæ, Ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí ãàçðûí õèéñýí àæëûí òàéëàíã óëèðàë á¿ð 

õÿíàæ àæèëëàäàã. Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëººñ áàòëàãäñàí Ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí áîäëîãûí õ¿ðýýíä áàíê íü ýðñäýëèéí òºðºë 

òóñ á¿ðýýð ýðñäýëèéí óäèðäëàãûã õýðýãæ¿¿ëäýã. 

¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ÝÐÑÄÝË

Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí ýðñäýë Çàõ çýýëèéí ýðñäýëÇýýëèéí ýðñäýë

Õóóëü, ýðõ ç¿é, áóñàä Õºðâºõ ÷àäâàðûí ýðñäýëÊîìïëàåíñèéí ýðñäýë

Эрсдэлийн удирдлага

ÒÓÇ áîëîí Ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãûí 
ìýäýýëëýýð õàíãàõ á¿òýö:

Ýðñäýëèéí àíãèëàë:

Àêòèâ ïàññèâûí 
óäèðäëàãûí õîðîî

Ýðñäýëèéí 
óäèðäëàãûí õîðîî

ÒªËªªËªÍ ÓÄÈÐÄÀÕ ÇªÂËªË
Òóç-èéí äýðãýäýõ ýðñäýëèéí 

óäèðäëàãûí õîðîî

Эрсдэлийн удирдлагын хороо

Ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí õîðîî íü Ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí áîäëîãî, ýðñäýëèéí òºðë¿¿äýýð àëäàãäàë õîõèðëûí ò¿âøèíã õÿíàõ, 

áàíêíû ýðñäýë äààõ ÷àäâàðûã ¿íýëýõ, ýðñäýëýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, ýðñäýëèéã óäèðäàõ ñòðàòåãèéã õýðýãæ¿¿ëýõ /ýðñäýëýýñ 

ñýðãèéëýõ, áóóðóóëàõ, øèëæ¿¿ëýõ, çàéëñõèéõ ã.ì/, õÿíàëòûí òîãòîëöîîíû õýðýãæèëòèéã õÿíàäàã. Ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí õîðîî íü 

ýðñäýëèéí òºðë¿¿äýýñ Çýýëèéí ýðñäýë áîëîí ¿éë àæèëëàãàà, ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí ýðñäýë, êîìïëàåíñèéí ýðñäýë, õóóëü ýðõ 

ç¿é áîëîí áóñàä ýðñäýëèéí çºâøººðºõ õýìæýýíä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàäàã. Àêòèâ ïàññèâûí óäèðäëàãûí õîðîî íü ýðñäýëèéí 

òºðë¿¿äýýñ çàõ çýýëèéí ýðñäýë, õºðâºõ ÷àäâàðûí ýðñäýëèéí çºâøººðºõ õýìæýýíä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàäàã. Ýðñäýëèéí 

óäèðäëàãûí õîðîî íü 14 õîíîãò íýã óäàà ýýëæèò, øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä ýýëæèò áóñààð õóðàëääàã.

Ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí ãàçàð íü ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí òàéëàí, õàìðàõ õ¿ðýý, ò¿¿íèé õýðýãæèëò, ýðñäýëèéí åðºíõèé ò¿âøèíã 

ÒÓÇ-èéí äýðãýäýõ ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí õîðîîíä òàíèëöóóëäàã. Ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí ãàçàð íü áèå äààñàí, õàðààò áóñ 

õýëáýðýýð áàíêèíä ó÷èð÷ áîëîõ ýðñäýëèéã óäèðäàæ, õÿíàõ òîãòîëöîîíû äàãóó ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí ÷èã ¿¿ðãèéã äàðààõ ¿å 

øàòòàé õýðýãæ¿¿ëæ, õîëáîãäîõ àæèëòíóóäûã ìýðãýæëèéí çºâëºìæººð õàíãàõ ÷èãëýëä àæèëëàäàã. ̄ ¿íä:

Эрсдэл хариуцсан дэд захирлын харьяа эрсдэлийн 
удирдлагын хэлтсүүд 

Ýðñäýëèéí ¿ð äàãàâðûã ÒÓÇ áîëîí 
Ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãàä òàéëàãíàõ

Áàíêèíä ó÷èð÷ áîëîõ ýðñäýëèéí 
òºðëèéã òîäîðõîéëîõ

Òºðºë òóñ á¿ðò õàðãàëçàõ ýðñäýëèéí 
ò¿âøèíã òîäîðõîéëîõ

Øààðäàãäàõ õºðºíãèéí 
õýìæýýã òîäîðõîéëîõ

Ýðñäýë õ¿ëýýõ øèéäâýð íü ÒÓÇ-ººñ áàòàëñàí 
áîäëîãóóäòàé íèéöýæ áàéãàà ýñýõèéã õÿíàõ
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Æèëèéí Òàéëàí 2018

Үйл ажиллагаа, мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн 
удирдлагын хэлтэс

¯éë àæèëëàãàà, ìýäýýëëèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí õýëòýñ íü ̄ éë àæèëëàãàà, ìýäýýëëèéí àþóëã¿é áàéäëûí 

ýðñäýëèéí óäèðäëàãûã õýðýãæ¿¿ëýã÷ áºãººä îëîí óëñûí ”ISO 31000:2011 Ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí çàð÷èì áà çààâàð”, ”ISO 

31010:2011 Ýðñäýëèéí óäèðäëàãà-Ýðñäýëèéí ¿íýëãýýíèé àðãà” ñòàíäàðò, Áàçåëèéí õÿíàëò øàëãàëòûí õîðîîíîîñ ãàðãàñàí 

çºâëºìæ¿¿äýä íèéö¿¿ëýí 2018 îíä ã¿éöýòãýñýí ãîëëîõ àæëóóäûã äóðäúÿ. Òîäðóóëáàë: 

Áèçíåñ íýãæ¿¿ä áîëîí àðûí àëáàíû ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí õýðýãæèëòèéã õÿíàõ;

Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîí øèíý ïðîöåññèéí ýðñäýëèéã ¿íýëýõ;

Áàíêíû çàõ çýýëä íýâòð¿¿ëñýí á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîí ¿éë àæèëëàãààíû ýðñäýëèéã ¿íýëýõ;

¯éë àæèëëàãààíû ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí òîãòîëöîîíû ýðãýí õÿíàëòóóäûã õèéæ, æóðàì áîëîí çààâðûã øèíý÷ëýí ñàéæðóóëàõ;

Áèçíåñèéí òàñðàëòã¿é àæèëëàãààíû òºëºâëºãººã õÿíàõ, òóðøèëòàä îðîëöîõ;

Ýðõ ìýäëèéí õÿçãààðûã òîãòîîõ, ýðõèéí çîõèöóóëàëòûã õÿíàõ;

¯éë àæèëëàãààíû ýðñäýëèéí ñî¸ëûã òºëºâø¿¿ëýõ;

Ýðñäýëèéí ìýäýýëëèéí áààç õºãæ¿¿ëýõ, á¿ðä¿¿ëýõ çýðýã àæëóóäûã ã¿éöýòãýñýí. 

Зээлийн эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс
Çýýëèéí ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí õýëòýñ íü çýýëèéí ýðñäýëèéí óäèðäëàãûã õýðýãæ¿¿ëýã÷ áºãººä Áàçåëèéí ñòàíäàðò, IFRS-9 ñòàíäàðò 

áîëîí Îëîí Óëñûí áóñàä ñòàíäàðòûí äàãóó 2018 îíä õèéæ ã¿éöýòãýñýí àæëóóäààñ äóðäúÿ. ̄ ¿íä:

øèíý÷ëýõ;
Çýýëèéí ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí æóðàì, çýýëèéí ¿íý öýíèéí áóóðàëò òîîöîõ àðãà÷ëàë, áóñàä æóðàì, àðãà÷ëàëóóäûã 

Çýýëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýðñäýëèéí ä¿ãíýëò ãàðãàõ;

Çýýëèéí çýðýãëýë òîãòîîõ ÷àíàðûã ¿íýëýõ;

Áàðüöàà õºðºíãèéã ¿íýëýõ, áàðüöàà õºðºíãèéí äàõèí ¿íýëãýý õèéõ;

IFRS-9 ñòàíäàðòûí äàãóó íººö ýðñäýëèéí ñàí òîîöîõ;

Çýýë îëãîõîä ýðñäýëèéí ä¿ãíýëò ãàðàõ;

Ýäèéí çàñãèéí íºõöºë áàéäàë, çýýëèéí ñòðåññ òåñò, Îëîí Óëñûí çýðýãëýë òîãòîîã÷ áàéãóóëëàãóóäûí çýýëæèõ çýðýãëýë òîãòîîõ òóðøëàãà 

çýðýã ñóäàëãàà øèíæèëãýý õèéæ óäèðäëàãûã ìýäýýëëýýð õàíãàõ çýðýã àæëóóäûã õèéæ ã¿éöýòãýñýí.

Çýýë áîëîí çýýëèéí áàãöàä õóóëü, ä¿ðýì, æóðàì, çààâàð, çîõèñòîé õàðüöààíû õÿíàëòóóäûã õèéõ,;

Çýýëèéí ýðñäýëèéí àïïåòèòèéã õýìæýý, õóãàöàà, áàðüöàà, ÷àíàð ãýõ ìýòýýð òîãòîîõ;

Зах зээлийн эрсдэлийн удирдлага
Çàõ çýýëèéí ýðñäýëèéí óäèðäëàãà áîëîí õºðâºõ ÷àäâàðûí 

ýðñäýëèéí óäèðäëàãûã õýðýãæ¿¿ëýã÷ íü çàõ çýýëèéí ýðñäýëèéí 

óäèðäëàãûí õýëòýñ áàéõ áºãººä õºðâºõ ÷àäâàð, ãàäààä âàëþòûí 

õàíø áîëîí õ¿¿ãèéí ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí ¿ð àøèãòàé òîãòîëöîîã 

áèé áîëãîæ õýðýãæ¿¿ëýõ, õÿíàõ ÷èãëýëýýð àæèëëàäàã.

2018 îíä çàõ çýýëèéí ýðñäýëèéã óäèðäàõ àæëûí õ¿ðýýíä 

Ìîíãîëáàíêíû çàõ çýýëèéí ýðñäýëèéã óäèðäàõ çºâëºìæ¿¿ä, 

Áàçåëèéí õîðîîíû ñòàíäàðò áîëîí Îëîí Óëñûí ñòàíäàðò àðãà 

àðãà÷ëàëûã õýðýãæ¿¿ëæ áàíêíû çàõ çýýëèéí ýðñäýëèéã õýìæèæ, 

óäèðäàõ ¿éë àæèëëàãààã èë¿¿ íàðèéí òîäîðõîé áîëãîõ çîðèëãîîð 

çàõ çýýëèéí ýðñäýëèéí áîäëîãûí áàðèìò áè÷ã¿¿äèéã ýðñäýë 

á¿ðýýð áîëîâñðóóëæ îëîí óëñàä ìºðäºãääºã ãàäààä âàëþòûí 

õàíøèéí ýðñäýëèéí ëèìèò¿¿ä áîëîõ ”VAR”, ”Stop loss”, õºðâºõ 

÷àäâàðûí ýðñäýëèéí LCR, NSFR õàðüöàà ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä áîëîí áóñàä 

õîëáîãäîõ ýðñäýëèéí õàðüöàà ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã ÀÏÓÕ-ãîîð 

áàòëóóëàí ¿éë àæèëëàãààíäàà ìºðäëºã áîëãîí àæèëëàæ áàéíà. 

Ìºí ãàäààä âàëþòûí õàíøèéí ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí õ¿ðýýíä 

ÒðàíñÁàíê íü Ìîíãîëáàíêíû ïîçèöèéí õÿçãààðëàëòóóäûã ìºðäºæ 

àæèëëàõûí çýðýãöýý Õàìãèéí èõ ýðñäýëèéí àðãà (VAR) àðãà÷ëàëûã 

ãàäààä âàëþòûí õàíøèéí ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä 

íýâòð¿¿ëæ, íèéò íýýëòòýé ïîçèöèîñ àëäàæ áîëîõ àëäàãäàëä VAR 

ëèìèò òîãòîîæ ò¿¿íèéãýý ìºðäºí àæèëëàæ áàéíà. Ýíý íü ïîçèöèéí  

õÿçãààðëàëòûã èë¿¿ ÷àíãà áºãººä óÿí õàòàí áàéäëààð ºíãºðñºí 

àëäàãäëûã áèø èðýýä¿éä àëäàæ áîëîõ àëäàãäëûã óðüä÷èëàí 

õýìæèæ ïîçèöèéã óäèðäàõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëæ áàéãàà áîëíî. 

Ìºí áàíê íü õºðºíãº áîëîí õºðâºõ ÷àäâàðûí õóâüä ñèñòåìèéí 

øîêèéã òýñâýðëýí ãàð÷ ÷àäàõ áýëýí áàéäëûã òîãòîîõ áîëîí 

ñàíõ¿¿ãèéí ñèñòåìä ãàðàõ îãöîì øîêîîñ ¿¿ñ÷ áîëçîøã¿é 

íºëººëëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ çîðèëãîîð çàõ çýýëèéí ýðñäýë 

á¿ðýýð ”Ñòðåññ òåñò” õèéæ ò¿¿íèé ¿ð ä¿íã áàíêíû áèçíåñ 

òºëºâëºãºº áîëîí ñòðàòåãèéí øèéäâýð ãàðãàëòàä àøèãëàæ áàéíà. 

Çàõ çýýëèéí ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí õýëòýñ íü ìàêðî ýäèéí çàñãèéí 

öààøäûí õàíäëàãà, òýäãýýðèéí íºëººëëèéã òîîöîõ, ãàäààä 

âàëþòûí õàíøèéí ýðñäýëèéí òààìàãëàëûã óðò áîëîí áîãèíî 

õóãàöààíä õèéí ò¿¿íèé ¿ð ä¿íã áàíêíû ýðñäýë äààõ ÷àäâàðûã 

òîäîðõîéëîõ, ýðñäýëèéã õÿíàõ, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõýä àøèãëàí  

àæèëëàñàí.
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Комплаенс

Êîìïëàåíñûí ãàçàð òàéëàíò õóãàöààíä áàíêíû ¿éë àæèëëàãààíä ¿éë÷èëæ áóé õóóëü, çîõèöóóëàëò, ä¿ðýì, 

õîëáîãäîõ ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãààñ òàâüæ áóé õýì õýìæýý áîëîí äîòîîä ¸ñ ç¿éí ä¿ðìèéã áèåë¿¿ëæ óëìààð 

õóóëèéí äàãóó ýñâýë ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãààñ õîðèã òàâèõ, èõ õýìæýýíèé ñàíõ¿¿ãèéí õîõèðîë ¿¿ñýõ ýñâýë íýð 

õ¿íä óíàõ êîìïëàåíñûí ýðñäýëèéã áàãàñãàæ àæèëëàñàí. 

2018 îíä áàíêíû èõýýõýí àíõààð÷, ºðãºí 

õ¿ðýýíä àðãà õýìæýý àâ÷ àæèëëàñàí ç¿éë áîë ìºíãº 

óãààõ áîëîí, òåððîðèçìûã ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõòýé òýìöýõ 

àæèë áàéëàà. Õàðèëöàã÷èääàà ñàíõ¿¿ãèéí îëîí òàëò 

¿éë÷èëãýýã õ¿ðãýõ, Îëîí Óëñûí áàíê, ñàíõ¿¿ãèéí 

áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòðàí àæèëëàõäàà ìºíãº óãààõ, 

òåððîðèçìûã ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõòýé òýìöýõ õóóëü ä¿ðýì, 

Îëîí Óëñûí æóðàì, ñòàíäàðòûã ìºðäºí õýðýãæ¿¿ëæ 

àæèëëàæ áàéíà.

2018 îíû 04 ä¿ãýýð ñàðûí 26-íû ºäºð Ìîíãîë 

Óëñûí ÌÓÒÑ-òàé òýìöýõ òóõàé õóóëü øèíý÷ëýãäñýíòýé 

õîëáîîòîé Êîìïëàåíñûí ãàçàð ”Ìºíãº óãààõ áîëîí 

òåððîðèçìûã ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõòýé òýìöýõýä ÷èãëýñýí 

äîòîîä õÿíàëòûí áîëîí ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí 

õºòºëáºð”-ºº ÒÓÇ-èéí øèéäâýðýýð øèíý÷ëýí 

áàòëóóëæ õîëáîãäîõ æóðàì, àðãà÷ëàë, çààâðûã 

Ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãààð áàòëóóëæ ìºðäºí àæèëëàà. 

 

Êîìïëàåíñûí ãàçàð íü Êîìïëàåíñ, ìºíãº óãààõ 

áîëîí òåððîðèçìûã ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõòýé òýìöýõ 

÷èãëýëýýð áàíêíû àæèëòíóóäàä ñóðãàëò ÿâóóëæ, 

Õàìãààëàëòûí íýãä¿ãýýð á¿ñèéã  áýõæ¿¿ëæ, 

õàðèëöàã÷èéí íàðèéâ÷èëñàí ä¿í øèíæèëãýý õèéõ, 

ñýæèãòýé ã¿éëãýýã èëð¿¿ëýõ, ”Õàðèëöàã÷àà òàíèí 

ìýäýõ”  ¿éë àæèëëàãààã ÿâóóëæ áàéíà.

Áàíêíû ¿íäñýí ñèñòåìä Îôôøîð á¿ñ íóòàã, FATF-

ûí õàð áîëîí ñààðàë æàãñààëò, Í¯Á-ûí Àþóëã¿éí 

Çºâëºëèéí õîðèã àðãà õýìæýýíèé æàãñààëò, ÀÍÓ-ûí 

Ñàíãèéí ÿàìíû õîðèã æàãñààëò, Èõ Áðèòàíû òºð 

ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí áîäëîãî õýðýãæ¿¿ëýã÷ 

àãåíòëàãààñ ãàðãàñàí õîðèã æàãñààëò, Åâðîïûí 

Õîëáîîíû õîðèã àðãà õýìæýýíèé æàãñààëò áîëîí 

äîòîîäûí Óëñ òºðä íºëºº á¿õèé ýòãýýäèéí 

æàãñààëòóóäûã îðóóëæ õàð äýâòýð ¿¿ñãýí õàðèëöàã÷ 

àíõ á¿ðòã¿¿ëýõ áîëîí ã¿éëãýý õèéõýä õÿíàëò òàâüäàã 

ìåõàíèçìûã àâòîìàòæóóëëàà. 

Îëîí Óëñûí ”Accuity” ñ¿ëæýýíèé "Bankers 

almanac" ìýäýýëëèéí ñàíä Áàíêíû áè÷èã áàðèìò, 

ìýäýýëë¿¿äèéã îðóóëæ íýãäñýíýýð ìýäýýëëèéã 

øóóðõàé ñîëèëöîõ, õàðèëöàã÷àà òàíüæ ìýäýí 

àæèëëàõ áîëîìæèéã ñ¿ëæýýíèé õýðýãëýã÷äýä áèé 

áîëãîñîí þì.



Мэдээлэл технологи ба мэдээллийн 
аюулгүй байдал

2018 îíä Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí ñàëáàðò õàðèëöàã÷äàä çîðèóëñàí øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýý, 

òàñðàëòã¿é íàéäâàðòàé àæèëëàãàà, äîòîîä ¿éë àæèëëàãàà àâòîìàòæóóëàëò áîëîîä ìýäýýëëèéí àþóëã¿é 

áàéäàë ãýñýí ¿íäñýí ÷èãëýë¿¿äýýð òîäîðõîé òºëºâëºãººòýéãººð àæèëëàñàí áà ò¿¿íèéãýý äàâñàí ºíäºð 

ã¿éöýòãýëòýé æèë áîëæ ºíãºðëºº. 

Õàðèëöàã÷äàäàà çîðèóëàí øèíýýð ìîáàéë áàíê, 

êðåäèò êàðò, Mostmoney, ìåññýæ ìýäýý, öàõèì 

òåíäåðèéí áàòàëãàà, âåáñàéò øèíý÷ëýëò çýðýã îëîí 

îëîí øèíý ¿éë÷èëãýýã ãàðãàæ, íýâòð¿¿ëñýí áàéíà.

Òàñðàëòã¿é íàéäâàðòàé àæèëëàãààã õàíãàõ 

÷èãëýëýýð Îëîí Óëñûí áîëîîä Ìîíãîëáàíêíû 

ñòàíäàðò øààðäëàãóóäàä á¿ðýí íèéöñýí òåõíèê 

òåõíîëîãèóäûã íýâòð¿¿ëæ, ñ¿ëæýý áîëîí òîíîã 

òºõººðºìæ¿¿äèéí íàéäâàðòàé õýâèéí àæèëëàãààã 

õàíãàí, òåõíèêèéí íººö áîëîìæîî ñàéæðóóëæ, íººö 

òºâèéí ñèñòåì¿¿äèéã áýëòãýí òîãòìîë àæèëëàãààòàé 

áîëãîâ. 

Ìýäýýëëèéí àþóëã¿é áàéäëûí ÷èãëýëýýð 

äîòîîääîî äîìýéí ñèñòåì, ñ¿ëæýýíèé íóóöëàëûí 

òºõººðºìæ, DLP ïðîãðàì õàíãàìæ, Ñ¿ëæýýíèé 

õÿíàëòûí ïðîãðàì õàíãàìæ çýðýã õÿíàëòûí áîëîîä 

àþóëã¿é áàéäëûã  õàíãàñàí ïðîãðàì,  òîíîã 

òºõººðºìæ¿¿äèéã íýâòð¿¿ëæ, ýðõèéí ò¿âøèíã 

àæèëòàí á¿ðýýð áîëîìæèò õàìãèéí áàãà áàéõààð 

óäèðäàí àæèëëàñàí. Ìºí àæèëòíóóääàà ìýäýýëëèéí 

àþóëã¿é áàéäëûí òàëààðõ îéëãîëòóóäûã ò¿ãýýí, 

äîòîîä ñóðãàëòóóäûã õèéæ àæèëëàñàí áàéíà. ”Öàõèì 

àþóëã¿é áàéäëûí ìýäýýëýë óäèðäëàãûí òºâ” ÒÁÁ-òàé 

õîëáîî òîãòîîí, ãèø¿¿í áàéãóóëëàãà áîëîõîîð 

àæèëëàæ áàéíà. 

Áàíêíû äîòîîä ¿éë àæèëëàãààã àâòîìàòæóóëàõ 

÷èãëýëýýð  30 ãàðàí øèíý ìîäóëü áîëîí ïðîãðàìûã 

í ý â ò ð ¿ ¿ ë ñ ý í  á à  1 0 0  ã à ð à í  ò à é ë à í  ì ý ä ý ý 

à â ò î ì à ò æ ó ó ë à í  í ý â ò ð ¿ ¿ ë ñ ý í  á à é í à .  ¯ é ë 

àæèëëàãààíäàà ISO27001 ñòàíäàðò áîëîîä COBIT 

òîãòîëöîîã íýâòð¿¿ëýõ ÷èãëýëèéã áàðèí àæèëëàñàí. 
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Дотоод аудит

Äîòîîä àóäèòûí ãàçàð íü áàíêíû ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî áîëîí øàò äàðààëñàí õÿíàëòûí 

ñèñòåìèéí çºâ çîõèñòîé áàéäàëä ä¿ãíýëò ºã÷, ¿éë àæèëëàãààã ñàéæðóóëàõ ÷èãëýëä çºâëºìæ ºã÷ àæèëëàäàã. 

Ýðñäýëä ñóóðèëñàí øàëãàëòûí àðãà áàðèëûã ¿éë àæèëëàãààíäàà òºëºâø¿¿ëæ õàðààò áóñ áèå äààñàí 

áàéäëààð àæèëëàí Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºë áîëîí ò¿¿íèé äýðãýäýõ Àóäèòûí õîðîîíä àæëàà òàéëàãíàäàã. 

Äîòîîä àóäèòûí ãàçàð íü ¿íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû 

÷èãëýëýýð 2018 îíä èæ á¿ðýí àóäèòûã 11 óäàà, 

äàâõàðäñàí òîîãîîð íèéò 17 ãàçàð, íýãæèéí ¿éë 

àæèëëàãààíä 5 óäààãèéí õýñýã÷èëñýí àóäèò õèéæ, 5 

ãàçàð, íýãæ¿¿äýä 7 óäààãèéí ñàíàìæ áè÷ãèéã 

õ¿ðã¿¿ëñýí. Áàíêíû ¿éë àæèëëàãàà áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí 

ýðñäýëýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, èëýðñýí çºð÷èë 

äóòàãäëûã àðèëãóóëàõ, äîòîîä õÿíàëòûí ñèñòåìèéã 

áîëîâñðîíãóé áîëãîõ, øèíý ñàíàà÷ëàãà, ¿ð àøèãòàé 

áàéäàë, àìæèëòòàé òàëûã äýìæèõèéí çýðýãöýý 

ø à ë ã à ë ò û í  ÿ â ö à ä  õ î ë á î ã ä î õ  à æ è ë ò í ó ó ä à ä 

çºâëºìæ¿¿äèéã ºã÷ àæèëëàñàí. Íèéò 202 çºâëºìæèéã 

ãàçàð, õýëòýñ, ñàëáàð íýãæ¿¿äýä õ¿ðã¿¿ëñýí íü 90 

õóâèéí áèåëýëòòýé áàéëàà. 

Äîòîîä àóäèòûí ãàçàð íü òºëºâëºãººò èæ á¿ðýí 

áîëîí ãýíýòèéí øàëãàëòûã õýðýãæ¿¿ëýõýýñ ãàäíà 

ºãºãäëèéí ñàíãèéí ìýäýýëýëä ñóóðèëñàí çàéíû 

àóäèò, ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí àþóëã¿é áàéäàëä 

Ìýäýýëëèéí àþóëã¿é áàéäëûí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî 

ISO 27001:2013 ñòàíäàðòûã áàðèìòëàí àóäèò õèéæ 

àæèëëàëàà. Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí õÿíàëò, 

óäèðäëàãûí òîãòîëöîî COBIT 4.1-èéã ñóäàëæ, ¿éë 

àæèëëàãààíä íýâòð¿¿ëýõ àæëûã õèéæ ýõëýýä áàéíà. 

 

Àóäèòûí õîðîî íü Äîòîîä àóäèòûí ãàçðààñ õèéæ 

áóé õàðààò áóñ øàëãàëòûí òàéëàíã õÿíàæ, çîõèõ 

øèéäâýð çºâëºìæººð õàíãàí àæèëëàäàã áºãººä 

äîòîîä ¿éë àæèëëàãààíû õÿíàëòûí õ¿ðýýíä, 

õºíäëºíãèéí àóäèòûí êîìïàíè áîëîí áàíê õîîðîíäûí 

õàìòûí àæèëëàãààã óäèðääàã.



¯íý öýíèéã òàíü íýìýãä¿¿ëýõ 
øèíý áîëîìæ 



Хүний нөөц

Ìàíàé áàíê 2018 îíä õàðèëöàã÷äàà õ¿íäýòãýí äýýäýëñýí,  ñàíõ¿¿ãèéí èæ á¿ðýí ¿éë÷èëãýý ýðõëýõ ÷àäâàðòàé, îð÷èí ¿åèéí 

òåõíèê òåõíîëîãèéí ºíäºð ÷àäàâõèä òóëãóóðëàñàí, Îëîí Óëñûí ò¿âøèíä õ¿ðñýí ¿éë àæèëëàãààòàé, íàéäâàðòàé íýð õ¿íä á¿õèé 

áàíê áàéõ ýðõýì çîðèëãûíõîî õ¿ðýýíä óð ÷àäâàðòàé àæèëòàí áýëòãýõ, ìýäëýã, áîëîâñðîë, ÷àäâàð, àæëûí òóðøëàãà á¿õèé 

àæèëòíóóäûã áàíêèíäàà øàëãàðóóëæ àâàõ, ºðñºëäºõ¿éö õýìæýýíèé öàëèí, õºëñ îëãîõ, òýäíèéã óðò óäààí, òîãòâîðòîé àæèëëóóëàõ, 

èäýâõæ¿¿ëýõ, ñóðãàëò õºãæëèéí áîëîìæ îëãîõ, ¿ð á¿òýýëòýé àæèëëàõ íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõýä ÷èãëýñýí õ¿íèé íººöèéí áîäëîãûã 

áàðèí àæèëëàëàà. Áèä òºðºë á¿ðèéí õºòºëáºð, àðãà õýìæýý, ñóðãàëòóóäààð äàìæóóëàí àæèëòíóóäûíõàà ñýòãýë õàíàìæ, óð 

÷àäâàð, ìýäëýãèéã äýýøë¿¿ëýõ, ÷àäâàðæóóëàõ, ººðñäèéí ÷àäâàðûã íýýí õàðóóëàõàä íü äýìæëýã ¿ç¿¿ëýí öààøèä ºñºí äýâøèõ 

áîëîìæèéã îëãîõ áàéð ñóóðèéã áàðèìòàëæ áàéíà. 

Ìºí 2018 îíä õ¿íèé íººö, õºäºëìºðèéí õàðèëöààòàé õîëáîîòîé áîäëîãî, æóðàì, õºòºëáºð, ýðõ ç¿éí áàðèìò áè÷ã¿¿äèéã 

áîëîâñðîíãóé áîëãîæ øèíýýð áîëîí øèíý÷ëýí áàòëóóëàõ, òýäãýýðèéí õýðýãæèëòèéã õàíãóóëàõ, õÿíàëò òàâèõàä àíõààðàí àæèëëàâ. 

Ýíý õ¿ðýýíä äàðààõ øèíýëýã õºòºëáºð, æóðìóóäûã áîëîâñðóóëàí ¿éë àæèëëàãààíäàà íýâòð¿¿ëýâ. ̄ ¿íä:

Õºðâºõ ÷àäâàðûí õºòºëáºð - Áàíêíû àæèëëàãñäûí ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ, àæèëòàí íýã á¿ðèéí îðîëöîî, èäýâõ 

ñàíàà÷ëàãûã äýìæèõ, àæèëòàí á¿ðèéã îëîí òàëûí ìýäëýãòýé, õºðâºõ ÷àäâàð ñàéòàé áîëãîí õºãæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð ”Õºðâºõ 

÷àäâàðûí õºòºëáºð”-èéã áàòàëñàí áºãººä õ¿íèé íººöèéí òàñðàëòã¿é áàéõ áîäëîãûã õàíãàæ àæèëëàõûí òóëä õýí íýãýí 

àæèëòàí ò¿ð õóãàöààíä àæèëëàõ áîëîìæã¿é áîëîõ ýñâýë àæëààñ ÷ºëººëºãäºõ ¿åä ò¿ð õóãàöààãààð áàíêíû ¿éë àæèëëàãààã 

õýâèéí, íàéäâàðòàé, ýðñäýëã¿é ÿâóóëàõàä äîòîîä íººöºº àøèãëàí õ¿íèé íººöèéí òºëºâëºëòèéã õèéæ ã¿éöýòãýõýä ýíýõ¿¿ 

õºòºëáºð ¿ð ºãººæºº ºãºí õýðýãæèæ áàéíà.

Øèíý àæèëòíû ÷èãë¿¿ëýõ áîëîí äàñàí çîõèöîõ õºòºëáºð - Òýýâýð õºãæëèéí áàíêèíä øèíýýð àæèëä îðæ áàéãàà àæèëòíóóäàä 

áàéãóóëëàãûí ñî¸ë, ä¿ðýì, æóðìóóäûã òàíèóëàí, àæëûí áàéðàíä õóðäàí õóãàöààíä äàñàí çîõèöóóëàõ áîëîí àæèë ¿¿ðãèéí 

òàëààðõ îéëãîëòûã ºãºõ çîðèëãîòîéãîîð øèíý àæèëòíû ÷èãë¿¿ëýõ õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà.

Àæëûí ã¿éöýòãýëèéã ä¿ãíýõ æóðàì – Àæèëòíû àæëûí ã¿éöýòãýëèéã øóäàðãààð ¿íýëýí, ã¿éöýòãýëèéí óäèðäëàãûã àìæèëòòàé 

õýðýãæ¿¿ëñíýýð àæèëòíóóäûí óð ÷àäâàð ñàéæèð÷ àæëûí á¿òýýìæ äýýøëýí, áàéãóóëëàãûí ýðõýì çîðèëãî áèåëýãäýæ, 

áèçíåñèéí àìæèëò ãàðãàõ ÷óõàë õ¿÷èí ç¿éë áîëäîã ó÷ðààñ àæëûí ã¿éöýòãýëèéã øóäàðãààð ä¿ãíýæ óëìààð ò¿¿íä òîõèðîõ 

óðàìøóóëàëò öàëèí îëãîõ, ýñõ¿ë õàðèóöëàãà òîîöîõ ýñýõòýé õîëáîãäîí ¿¿ñýõ õàðèëöààã ýíýõ¿¿ æóðìààð çîõèöóóëíà.
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25 õ¿ðòýëõ íàñíû 34%

26-35 íàñíû

36-45 íàñíû

46-ààñ äýýø íàñíû

46%

18%

2%

Íèéò àæèëòíû òîî: 

95
Ýìýãòýé

àæèëòíû òîî: 

65
Ýðýãòýé
àæèëòíû òîî: 

30

68%

32%

 Óäèðäàõ áîëîí 
àõëàõ àæèëòíû òîî:

27
 Ýìýãòýé óäèðäàõ
àæèëòíû òîî:

12
Ñóðãàëòàä õàìðàãäñàí
àæèëòíû òîî:

625

Àæèë
ãîðèëîã÷äûí òîî:

3523

Øèíý 
àæèëëàãñàä:

50

ÒðàíñÁàíê íü 2017 îíû ýöýñò 66 àæèëòàíòàé ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéñàí áîë 

2018 îíû ýöýñò 95 àæèëòàíòàé áîëæ õ¿íèé íººöèéã 44%-èàð íýìýãä¿¿ëýýä áàéíà. Íèéò 

àæèëòíû 80%-èéã 35 õ¿ðòýëõ íàñíû çàëóó÷óóä ýçýëæ áàéãàà áºãººä 32%-èéã ýðýãòýé 

àæèëòíóóä, 68%-èéã ýìýãòýé àæèëòíóóä á¿ðä¿¿ëæ áàéãàà áºãººä 2018 îíä 50 ãàðóé 

çàëóóñûã àæëûí áàéðààð õàíãàí àæèëëàñàí.

Ìºí àæèëòíóóääàà áàíêíû îéðûí çîðèëò öààøäûí 

ñòðàòåãèéã òàíèëöóóëàí, áàíêíûõàà àìæèëòûã á¿òýýëöýæ 

áàéãàà àæèëòíóóääàà òàëàðõàí öààøèä ºíäºð ã¿éöýòãýëòýé 

àæèëëàõ óðàì çîðèã ýð÷ õ¿÷èéã ºãºõ çîðèëãîîð íèéò 

àæèëòíóóäûã õàìðóóëñàí ”Òàëàðõëûí ºäºð” çºâëºãººíèéã 

àìæèëòòàé çîõèîí áàéãóóëæ, öààøèä æèë á¿ð óëàìæëàë áîëãîí 

òýìäýãëýí ºíãºð¿¿ëäýã áîëîõîîð òºëºâëºñºí. Óã ”Òàëàðõëûí 

ºäºð”-èéí õ¿ðýýíä áîëîí øèíý æèëèéí öýíã¿¿íèé ¿åýð 

àæèëòíóóääàà óðàì çîðèã ºã÷ óðàìøóóëàõ, ºíãºðñºí 

õóãàöààíû àæëûí ã¿éöýòãýëèéã ¿íýëýí òàëàðõàë èëýðõèéëýí, 

íèéò 30 ãàðàí àæèëòíóóäàà øàãíàí, óðàìøóóëæ óðàì çîðèã 

íýìëýý. 

Õ¿íèé íººöèéí õýëòñèéí ç¿ãýýñ áàíêíû óäèðäàõ àæèëòíóóä 

áîëîí àõëàõ ìýðãýæèëòí¿¿äèéã õàìðóóëñàí ”Óäèðäàõ àæèëòíû 

ìàíëàéëëûí ñóðãàëò”-ûã òîãòìîë çîõèîí áàéãóóëàí, ¿éë 

àæèëëàãààíäàà õýâø¿¿ëýí àæèëëàæ áàéíà. Óäèðäàõ 

àæèëòíóóäûí ìàíëàéëàõ óð ÷àäâàðûã íýìýãä¿¿ëñíýýð áàãèéí 

àæëûí á¿òýýìæèéã ñàéæðóóëàí ýåðýã óóð àìüñãàëòàé, á¿òýýë÷ 

õàìò îëíûã á¿ðä¿¿ëýí, áàéãóóëëàãûí ñî¸ëûã òºëºâø¿¿ëýõýä 

÷óõàë ¿ð íºëººòýé ó÷èð ýíý àæëûí õ¿ðýýíä Äýéë Êàðíåãè 

Òðåéíèíã ÕÕÊ áîëîí èëòãýã÷ Ä.Æàðãàëñàéõàí, Ä.Áîëîð íàðûí 

ìýäëýã, óð ÷àäâàðààñ ”Õ¿÷èðõýã áàãèéã áèé áîëãîõ íü”, ”Àëäàà 

äóòàãäàëòàé àæèëëàõ”, ”×àäâàðëàã àõëàõ óäèðäëàãóóä 

áàéãóóëëàãûí ýíãýéæìåíòèéã õýðõýí áèé áîëãîäîã âý?”, 

”Ñàéøààí äýìæèæ àæèëòíóóäàà çîðèëãî øèéäâýðò õºòëºõ íü” 

ñýäýâò ïðàêòèê ìýäëýã, óð ÷àäâàð îëãîõ çîðèëãîòîé 

ñóðãàëòóóäûã çîõèîí áàéãóóëñàí íü àæèëòíóóäûí òàëàðõëûã 

õ¿ëýýãýýä áàéíà. 

2019 îíä áàíêíû õ¿íèé íººöèéí áîäëîãî, ¿éë àæèëëàãààã 

óëàì áîëîâñðîíãóé áîëãîõ, Îëîí Óëñûí æèøèãò õ¿ðñýí 

¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëýõ ¿¿äíýýñ PWC áàéãóóëëàãàòàé Õ¿íèé 

íººöèéí áîäëîãî,  àæëûí ã¿éöýòãýëèéí ¿íýëãýýíèé 

ñàéæðóóëàëò, òàëåíò ìåíåæìåíò, ºðñºëäºõ¿éö öàëèí, 

óðàìøóóëëûí ñèñòåìèéí òàëààð õàìòðàí àæèëëàõ áàãö ãýðýýã 

áàéãóóëàõààð òºëºâëºí àæèëëàæ áàéíà.
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Áàíêíû ç¿ãýýñ íèéò àæèëòíóóäûíõàà ìýðãýæëèéí áîëîîä õóâü õ¿íèé óð ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ, àõèæ äýâøèõ, õºãæèõ áîëîìæèéã 

òýãø íýýëòòýé îëãîõ çàð÷ìûã áàðèí àæèëëàäàã áºãººä 2018 îíä äîòîîäûí áîëîí ãàäíû íèéò 90 îð÷èì ñóðãàëòàíä äàâõàðäñàí 

òîîãîîð 625 àæèëòíûã õàìðóóëñàí áà ñóðãàëòûí çàðäàëä íèéò 51,029,955 òºãðºãèéã çàðöóóëñàí. Ãàäíû ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãóóäòàé 

õàìòðàí çîõèîí áàéãóóëñàí ñóðãàëòóóäààñ äóðäâàë: 

 
Àæèëòíóóäûíõàà àíãëè õýëíèé ìýäëýãèéã äýýøë¿¿ëýõ, õºãæ¿¿ëýõ ¿¿äíýýñ ”Talk Talk English” ñóðãàëòûí òºâòýé õàìòðàí áèçíåñ 

àíãëè õýëíèé ñóðãàëòûã çîõèîí áàéãóóëëàà. 
 
Áàíê ñàíõ¿¿ãèéí àêàäåìèòàé áàéãóóëñàí õàìòðàí àæèëëàõ ãýðýýíèé äàãóó çàðëàãäñàí áèçíåñèéí ¿íýëãýýíèé, 

áîðëóóëàëòûí óð ÷àäâàðûí, ¿éë àæèëëàãààíû ýðñäýëèéí ¿íýëãýýíèé, êîáèò 5, àñóóäàëòàé çýýëèéã õýðõýí øèéäâýðëýõ 

òàëààðõ, ðåïî õýëöýë, òàëåíò ìåíåæìåíò, êîìïàíèé çàñàãëàëûí ìýðãýø¿¿ëýõ ñóðãàëò, øèíý ¿åèéí áàíêèð òºñëèéí ìîäóëü 

çýðýã ñóðãàëòóóäàä òîãòìîë àæèëòíóóäàà õàìðóóëàí àæèëëàëàà.

PWC áàéãóóëëàãààñ Ýðñäýëèéí óäèðäëàãà, ìåíåæìåíò, çàñàãëàëûí òîãòîëöîî, IFRS 9-òýé õîëáîîòîéãîîð 11 áàãö ñóðãàëòûã 

àâ÷ 20 àæèëòíûã õàìðóóëëàà.

ÒðàíñÁàíêíààñ àæèëòíóóäûí àìðàëò, ÷ºëººò öàãèéã çºâ 

áîëîâñîí ºíãºð¿¿ëýõýä àíõààð÷ ñïîðò çààëààð àæèëòíóóäàà 

õàíãàí, ÿâãàí àÿëàëûã òîãòìîë çîõèîí áàéãóóëäàã áºãººä ñàð 

øèíèéí áàÿð, öàñíû áàÿð, Îëîí Óëñûí ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýðõèéã 

õàìãààëàõ ºäºð, Îëîí Óëñûí õ¿¿õäèéí ýðõèéã õàìãààëàõ ºäºð, 

øèíý æèëèéí áàÿðò çîðèóëàí òºðºë á¿ðèéí àðãà õýìæýýã 

çîõèîí áàéãóóëñàí áàéíà. 

Àæèëòíóóäûã èäýâõæ¿¿ëýõ, òýäíèé ñýòãýë õàíàìæèéã 

íýìýãä¿¿ëýõ, áàíêíû ñî¸ëûã áýõæ¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð ñàð á¿ð 

”VIP çî÷íû óóëçàëò” õýëýëö¿¿ëãèéí çîõèîí áàéãóóëæ ñàëáàðòàà 

íýð õ¿íä á¿õèé òîìîîõîí çî÷äûã óðüæ, ÷ºëººò ÿðèëöëàãûã 

çîõèîí áàéãóóëäàã. Ìºí ”Ñïîðò, ñî¸ë óðëàã, ýð¿¿ë ìýíäèéí 

õîðîî”-ã áàéãóóëàí ñàð á¿ð òºðñºí ºäðèéí áîëîí òýìäýãëýëò 

ºäðèéí àðãà õýìæýý, õîðîîíû íýðýìæèò ñóðãàëò, ºäºðëºã, 

ñàéí ¿éëñèéí àÿí, àæèëòàíä áóöàëòã¿é òóñëàìæ, ýð¿¿ë ìýíä-

âàêöèíæóóëàëòûí àÿí, ñïîðòûí îëîí òºðëèéí òýìöýýí, 

óðàëäààí á¿õèé íààäàì, óðëàãèéí àâüÿàñûã íýýí èëð¿¿ëýõ 

òýìöýýí, àðãà õýìæýýã àìæèëòòàé çîõèîí áàéãóóëàí àæèëëàæ 

áàéíà. 

”Òàëàðõëûí ºäºð 2018” Íèéò àæèëòíóóäûí çºâëºãººí
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“ТрансБанк”-ны ажилтнуудын сэтгэгдэл

М.Дэнсмаа
Маркетинг олон нийттэй харилцах хэлтсийн 
захирал, Монгол HD телевизийн хөтлөгч

Òà á¿õýíä ýíý ºäðèéí ìýíä õ¿ðãýå. Íàìàéã Ìºíõáàÿðûí 

Äýíñìàà ãýäýã. Áè ”ÑÝÇÈÑ”-ä ”Áèçíåñèéí óäèðäëàãà” áîëîí 

”Ñàíõ¿¿ ìåíåæìåíò” ÷èãëýëýýð áàêàëàâð, ìàãèñòðèéí çýðýã 

õàìãààëààä 2018 îíä Àâñðàëè óëñûí Ñèäíåé õîòîä ”University 

of New South Wales” èõ ñóðãóóëüä ”Ñàíõ¿¿ãèéí øèíæýý÷” 

ìýðãýæëýýð ìàãèñòðèéí çýðýã õàìãààëæ ýõ îðîíäîî èðýõäýý 

ÿìàð òºðëèéí àæèëä îðîõîî èõ áîäñîí. Íýëýýä îëîí àëáàí 

áàéãóóëëàãà, êîìïàíèóä ðóó ººðèéí CV-ãýý ÿâóóëàí á¿ãäýýñ 

íü ÿðèëöëàãàíä îðîõ ñàíàë õ¿ëýýí àâñàí. Íóóëã¿é õýëýõýä àíõ 

ÒðàíñÁàíêíààñ ÿðèëöëàãàíä äóóäàõàä, ìàíàé áàíêíû òºâ 

îôôèñèéí áàéðøèë ÿðèëöëàãàíäàà î÷èõ ¹1 øàëòãààí áîëñîí. 

Õààëãààð àíõ îðæ èðýõýä í¿¿ð ä¿¿ðýí èíýýìñýãëýëòýé 

ðåñåïøíèñò õ¿ëýýí àâ÷, õýä õýäýí ¿å øàòòàé ÿðèëöëàãóóä 

õèéãäýñíèé äàðàà ýíý ë ìèíèé àæèëëàõ ãàçàð ìºí áàéíà 

ãýäýãòýý èòãýëòýé ñàíàãäñàí. 

Áàíêíû ñàëáàðò îëîí æèë àæèëëàñàí òóðøëàãàòàé 

óäèðäëàãóóä,  ýð÷ õ¿÷ýýð ä¿¿ðýí çàëóó õàìò îëîí, òàâ òóõàé 

îð÷èí, ýåðýã ñýòãýãäýë, õàëóóí äóëààí óóð àìüñãàëûã ¿ðãýëæ 

íýã íýãýíäýý ò¿ãýýäýã ÿã ýíý áàíêàíä ë àæèëëàõ õ¿ñýë òýð ¿åä 

òºðæ áèëýý.
 
Áèä ºäºð òóòàìä, õîíîãèéí õàìãèéí îëîí öàãèéã àæèë 

äýýðýý ºíãºðººäºã, àìüäðàëûíõàà õàìãèéí èõ öàã õóãàöààã 

àæèë äýýðýý ºíãºðººäºã ó÷ðààñ áèä  ººðñäèéãºº èë¿¿ áàÿð 

õººðòýé áîëãîõ, õèéñýí á¿òýýñíýýñýý êàéô àâ÷, ººðèéãºº 

ýð÷ õ¿÷ýýð öýíýãëýõ, ººðñäèéãºº àç æàðãàëòàé áîëãîõ àæëàà 

õèéõ ¸ñòîé ãýæ áîääîã. Áè õýäèéãýýð ñàíõ¿¿ãèéí ìýðãýæëýýð 

ñóðñàí ÷ ãýñýí Ìàðêåòèíã,îëîí íèéòòýé õàðèëöàõ õýëòýñò 

àæèëëàæ áàéíà. Ó÷èð íü ìèíèé ººðèéí õóâü õ¿íèé çàí ÷àíàð 

îëîí õ¿íòýé õàðèëöàæ,  ¿ðãýëæ øèíý õ¿ì¿¿ñòýé óóëçàí, 

òýäíýýñ ñóðàëöàõ, öàã ¿åýñýý õîöðîõã¿é, ýð÷ õ¿÷òýé áàéæ, 

øèíý á¿õýí ë¿¿ òýì¿¿ëäýã çàí ÷àíàðûã ìààíü  óäèðäëàãóóä 

ìààíü îéëãîæ, èë¿¿ ÷ºëººòýé, óÿí õàòàí àæèëëàõ áîëîìæèéã 

îëãîñîíä ìàø èõ òàëàðõàæ ÿâäàã.  

ßàãààä óÿí õàòàí àæèëëàõ áîëîìæîîð õàíãàñàí ãýæ ÿðèàä 

áàéíà âý ãýõýýð îð÷èí ¿åèéí ìàíëàéëëûí ÷èã õàíäëàãàä 

àæèëòíóóä ººðñäèéí ¿çýë áîäîë, õ¿ñýë çîðèëãî, à÷ààëàë äààõ 

÷àäâàðààñ õàìààðàí çºâõºí íýã àëáàí áàéãóóëëàãàä 

õàðüÿàëàëòàéãààð àæèëëàõ áóñ, õýä õýäýí àæëûã äàâõàð õèéæ 

òýð õýðýýðýý ººðèéãºº õºãæ¿¿ëæ, àæëààñàà àç æàðãàëûã 

ìýäýð÷, àìæèëòàíä õ¿ð÷, ìàíëàéëëûã áèé áîëãîæ áàéíà.  Îëîí 

Óëñûí ÿã ýíý ÷èã õàíäëàãûã ìàíàé áàíê ÷ ìºí äýìæèæ, õóâü 

õ¿íèé õºãæëèéã 1-ðò òàâüæ, õ¿ñýë ñîíèðõëûã ìèíü õ¿íäýòãýí,  

äóðòàé ç¿éëýý õèéõèéã äýìæñýí áîëîõîîð õýëòñèéíõýý àæëûí 

õàæóóãààð Ìîíãîë Ýé÷ Äè òåëåâèçýä äàâõàð õºòëºã÷ººð 

àæèëëàí, äóðòàé 2 àæëààðàà äàìæóóëàí ººðèéãºº õºãæ¿¿ëæ, 

àæëààñàà àç æàðãàëûã ìýäýð÷ áàéíà. 

Ìàíàé áàíêíû ¿íýò ç¿éë áîëîõ àæèëòíóóäàà ¿ðãýëæ 

äýìæèæ, îéëãîäîã óäèðäëàãóóäûíõàà èòãýëèéã àëäàëã¿é, 

ñèñòåìèéí õýìæýýíèé áàíê áîëòîë íü áàíêàà õàìòäàà 

õºãæ¿¿ëýõ þìñàí ãýæ õ¿ñäýã. Ìàíàé õàìò îëîí ÷ ãýñýí ýíý òîì 

çîðèëãûíõîî òºëºº ýð÷ õ¿÷ýýð ä¿¿ðýí õºäºëìºðëºäºã ãýäýãò 

åðäºº ÷ ýðãýëçäýãã¿é. 
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Ñàéí áàéíà óó? Íàìàéã Ýíõáàòûí Àíàíä ãýäýã  

Áè Òàéâàíü óëñûí ”Asia University” ñóðãóóëüä 2015 îíä 

”Ñàíõ¿¿ Óäèðäëàãà”-èéí ÷èãëýëýýð áàêàëàâðûí çýðýã 

õàìãààëæ Ìîíãîë óëñäàà èðýýä àæëûí àíõíû ãàðààãàà 

ñàíõ¿¿ãèéí øèíæýý÷ ìýðãýæëýýð õóâèéí áàéãóóëëàãàä 

ýõýëñýí ÷ ººðèéãºº óëàì èë¿¿ õºãæ¿¿ëæ áàíê ñàíõ¿¿ãèéí 

ñàëáàðò àæèëëàæ òóðøëàãà õóðèìòëóóëàõ ¿¿äíýýñ 2018 îíä 

ÒðàíñÁàíêàíä õºðºíãº îðóóëàëòûí øèíæýý÷ýýð áàíêèðèéí 

êàðüåðàà ýõë¿¿ëñýí. Àíõíû àæèëä îðñîí öàãààñàà ýõëýí 

ººðèéãºº òàñðàëòã¿é õºãæ¿¿ëýõ, ñàíõ¿¿ãèéí ìýðãýæëýýðýý 

óëàì îëîí àìæèëò ãàðãàæ, ººðèéíõºº ìýðãýæèë ìýäëýãýý 

õºãæ¿¿ëýõèéí òóëä ”CFA”(Chartered Financial Analyst)-ûí çýðýã 

àâàõààð áèå äààí ñóðàëöàæ CFA 1 áà 2-ð ò¿âøíèé øàëãàëòûã 

àìæèëòòàé äàâñàí íü ººðòºº èòãýõ èòãýëèéã ìèíü óëàì íýìæ, 

áàíê ñàíõ¿¿¿ãèéí ñàëáàðò àæèëëàõ õ¿ñëèéã ìèíü òºð¿¿ëñýí 

ãýæ õýëæ áîëíî./èíýýâ/ Áàíêàíäàà Õºðºíãº îðóóëàëòûí 

øèíæýý÷ýýð àæèëëàõ ¿åäýý õºðºíãèéí çàõ çýýë äýõ õºðºíãº 

îðóóëàëòûí øèéäâýð ãàðãàõ, õýëöýë õèéõ áîëîí êîìïàíèéí 

¿íýëãýý òîîöîîëîõ çýðýã àæëóóäûã õàðèóöàí àæèëëàõûí 

çýðýãöýý, àæëûíõàà õàæóóãààð CFA öîë ãîðèëæ, 3-ð ò¿âøèíèé 

øàëãàëòàà 2018 îíû 06 äóãààð ñàðä àìæèëòòàé ºãñºí. Ýíý 

øàëãàëòûã ìàø èõ öàã õóãàöàà, õºäºëìºð, õè÷ýýë ç¿òãýëýýð 

äàâäàã ãýäãèéã ýíý øàëãàëòûã äàâñàí ýñâýë ýíý øàëãàëòàíä 

áýëäýæ áàéãàà õ¿í ë îéëãîäîã, ìàíàé áàíêíû óäèðäëàãóóä CFA 

øàëãàëòûí ¿åýð ìèíèé àæëûí à÷ààëëûã òààðóóëæ, øàëãàëòàíä 

ìèíü à÷ õîëáîãäîë ºã÷, óðàì çîðèã õàéðëàí, ñýòãýë ñàíààãààð 

¿ðãýëæ äýìæäýã áàéñàíä ¿íýõýýð èõ áàÿðëàäàã. ªäºð òóòìûí 

àæëàà ã¿éöýòãýõèéí xàæóóãààð óäèðäëàãóóä ìààíü íàäàä 

èòãýë x¿ëýýëãýæ ÷óxàë à÷ xîëáîãäîëòîé àæëóóäûã äààëãàæ 

áàéñàí íü ìèíèé xóâüä ººðèéãºº xàðóóëàx áîëîìæ xýìýýí 

¿çýæ îëäñîí áîëîìæîî àëäàxã¿éí òóëä óëàì xè÷ýýí àìæèëòòàé 

ã¿éöýòãýñýí ãýæ xóâüäàà áîääîã. Îëîí òàëààðàà áàíê ìààíü 

ìèíèé õóâü õ¿íèé õºãæèëä ¿íýòýé õóâü íýìýð îðóóëñàíä 

òàëàðõäàã þì. 

ÒðàíñÁàíêíû áîëîâñîí õ¿÷íèé èõýíõ õóâü íü çàëóó÷óóä 

áºãººä íàéðñàã, á¿òýýë÷, ãàë öîãòîé õàìò îëîíòîé. Èéì ñàéõàí 

õàìò îëíûõîî íýã õýñýã áîëæ ººðèéí ìýäëýã ÷àäâàðààðàà 

áóñäûãàà ìàíëàéëàí, íýã íýãíýýñýý ñóðàëöàí, áèä  ºäºð á¿ð 

õàìòäàà õºãæèæ áàéíà.  Ìèíèé õóâüä õºðºíãº îðóóëàëòûí 

øèíæýý÷ýýñ õýëòñèéí çàõèðëûí àëáàí òóøààëä äýâøèí 

òîìèëîãäñîí ÿâäàë íü íàäàä ìàø èõ óðàì çîðèãèéã ºãñºí áà 

öààøèä èë¿¿ èõ ¿¿ðýã xàðèóöëàãûã õ¿ëýýæ, õàìò îëîíäîî ¿ëãýð 

äóóðàéëàë ¿ç¿¿ëýí àæèëëàõûã ÷èí ñýòãýëýýñýý õè÷ýýæ ÿâíà. 

 2018 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðààñ ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàðààðàà 

ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãàäàà ¿íýëýãäýí Ñàíõ¿¿ óäèðäëàãûí ãàçðûí 

õàðúÿà ”Òºëºâëºëò, ñóäàëãàà, óäèðäëàãûí ìýäýýëëèéí õýëòýñ”-

èéí çàõèðëûí õàðèóöëàãàòàé àëáàí òóøààëä òîìèëîãäñîí. 

Ìàíàé áàíê ã¿éöýòãýæ áóé àæèëäàà ñýòãýëýýñýý õàíäàæ, 

øàðãóó õºäºëìºðëºäºã çàëóóñûã áîäëîãîîð äýìæäýã íü íàäàä 

ìýðãýæëèéí ºíäºð ò¿âøèíä õàðèóöëàãàòàéãààð àæèëëàõ óðàì 

çîðèã, ýð÷ õ¿÷ ºãñºí.
 

Э.Ананд
Төлөвлөлт, судалгаа, удирдлагын 
мэдээллийн хэлтсийн захирал
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Ñàéí áàéöãààíà óó? Íàìàéã ×îéæèíæàâûí Çîëæàðãàë ãýäýã. 

Áè ”ÑÝÇÈÑ”-èéí õàìòàðñàí õºòºëáºðò ýëñýí îðæ 2 æèë 

Ìîíãîë Óëñäàà ñóðàëöàí 2 æèë Ñîëîíãîñ óëñàä ñóðàëöàõ 

áîëñîí þì. Áèçíåñèéí óäèðäëàãà ìýðãýæëýýð ñóðàëöàõûí 

íýã äàâóó òàë íü áàéãóóëëàãàä øààðäëàãàòàé á¿õèé ë õè÷ýýëèéã 

¿çýæ òýð äóíäààñ þó íü ººðò èë¿¿ òîõèðîìæòîé âý ãýäãèéã 

ìýäýæ àâäàãòàà áàéäàã ãýæ áîääîã. Òèéìäýý ÷ èõ ñóðãóóëüä 

ñóðàëöàõ ÿâöäàà Ñàíõ¿¿ ìåíåæìåíòèéí õè÷ýýëä èë¿¿òýé 

äóðëàæ òýð òóñìàà Êîìïàíèé õóâüöàà, õóâüöààíû àðèëæàà, 

õºðºíãèéí áèðæ çýðãèéã èë¿¿òýé ñîíèðõîõ áîëñîí þì. 

Ñîëîíãîñûí èõ ñóðãóóëüä ýëñýí îðîõ ýññý áè÷ëýãòýý õ¿ðòýë 

ìîíãîëûí õºðºíãèéí çàõ  çýýëèéã  õºãæ¿¿ëæ,  èðãýä 

áàéãóóëëàãóóäûí ¿íýò öààñààð õºðºíãºº íýìýãä¿¿ëýõ 

áîëîìæèä ººðèéí õóâü íýìðèéã îðóóëàõûã õ¿ñýæ áàéãààãàà 

äóðäàæ áàéñàí õ¿í áîäèò àìüäðàë äýýð ÒðàíñÁàíêèíä 

”Õºðºíãº îðóóëàëòûí øèíæýý÷”-ýýð àæèëëàæ áàéãàà íü ç¿¿ä 

ìýò ñàíàãäàæ áàéíà. 

Ìîíãîë Óëñäàà áóöàæ èðýýä áàíêèíä ë îðíî ãýñýí õ¿ñýë 

ýðìýëçýëäýý õºòëºãäºí çºâõºí áàíêóóäàä àíêåòàà ºã÷ áàéñàí 

þì. Òýäãýýðýýñ õàìãèéí àíõ ÒðàíñÁàíêèíä ÿðèëöëàãàíä îðîõ 

¿åäýý ”ßã ýíý ë ìèíèé àæèëëàõûã õ¿ñýæ áàéãàà ãàçàð ìºí” 

ãýäãèéã ìýäñýí þì. Ýíý ÷èãëýëýýð àæèëëàæ áàéñàí 

òóðøëàãàã¿éäýý èõ ñàíäàð÷, ñóë òàëàà àæëûí òóðøëàãàã¿é ãýæ 

õýëæ áàéñàí íàäàä ”Õ¿í á¿ð ë àæëûí òóøëàãàã¿é áàéõààñàà 

ýõýëäýã, ãîë íü ñóð÷ áîëîâñðîõ ÷èíèé õ¿ñýë ýðìýëçýë áîëîí 

÷àäâàð ë ÷óõàë” ãýñýí çºâëºìæèéã àâààä ººðòºº èòãýõ èòãýë 

íýìýãäýæ õèéæ ÷àäíà ãýñýí õ¿ñýë ìèíü óëàì óíäàðñàí þì. 

Àíõíû ÿðèëöëàãàíä îðñîí ìº÷ººñ ë áàíêíû àæèë÷äûí 

õàðèëöààíû ñî¸ë, ìýäëýã áîëîâñðîë ºíäºð ò¿âøèíä áàéãààã 

àíçààð÷ òýäíýýñ èõ ç¿éë ñóðàëöàæ ÷àäàõ èòãýë òºðñºí. ªìíº 

íü õºðºíãº îðóóëàëòûí ÷èãëýëýýð àæèëëàæ áàéñàí 

òóðøëàãàã¿é õýäèé ÷ çºâ õàìò îëîíòîé çºâ áàíêèíä îðñîí íü 

ìèíèé õóâüä òîìîîõîí õàðèóöëàãà áàñ áîëîìæ õýìýýí áîääîã. 

Ìàíàé áàíê çàëóó áîëîâñîí õ¿÷íýýð ä¿¿ðýí áîëîîä ÷ òýð ¿¿ 

áàíêíû ìààíü óóð àìüñãàë èõ ýð÷ õ¿÷òýé, áèå áèåíýý èõ 

õ¿íäýëæ, ¿íýí ñýòãýëýýñýý áèå áèåäýý òóñëàõààñ õýçýý ÷ 

òàòãàëçäàãã¿é ñàíàãääàã. Ìîíãîë Óëñûí ìààíü õºãæèë äýâøèëä 

çàëóó÷óóäûí øèíèéã ýðýëõèéëýõ ýð÷ õ¿÷, ñî¸ë, ýðäýì ìýäëýã 

÷óõàë øèã äýëõèéí èðýýä¿é áîëñîí çàëóóñûã óëàì õºãæ¿¿ëæ çºâ 

çàìä íü ÷èãë¿¿ëæ ºã÷ áàéãàà áàíê ãýæ áîääîã. Õýðâýý õ¿í õ¿ñýë 

ìºðººäëººð ä¿¿ðýí áàéæ ò¿¿íèéõýý òºëºº òóóøòàé 

õºäºëìºðëºæ ÷àäâàë áîëîìæ õýçýýä íýýëòòýé áàéäàã ãýäãèéã 

õàðóóëæ, íàäàä ìºðººäëèéí àæëàà õèéõ áîëîìæèéã îëãîñîí 

ÒðàíñÁàíêèíäàà ¿íýí ñýòãýëýýñýý òàëàðõàæ ÿâäàã þì.

Ч.Золжаргал
Хөрөнгө оруулалтын шинжээч
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Д.Хонгорзул
Нягтлан бодогч

Ñàéí áàéíà óó? Íàìàéã Äîâ÷èíñ¿ðýíãèéí Õîíãîðçóë 

ãýäýã. Áè ÒðàíñÁàíêíààñ àæëûí ãàðààãàà ýõýëæ áóé øèíýõýí 

áîëîâñîí õ¿÷èí. Óëààíáààòàð õîòûí Áàãàíóóð ä¿¿ðýãò ºñ÷ 

òîðíèí, á¿ðýí äóíä áîëîâñðîëîî ýçýìøèæ, óëìààð ÕÀÀÈÑ-

ÝÇÁÑ-ä íÿãòëàí áîäîã÷ ìýðãýæëýýð ñóð÷ òºãññºí. Áèäíèéã 

òºãñºõ êóðñò áàéõàä ñóðãóóëü äýýð ìààíü  çîõèîí 

áàéãóóëëàãäñàí ”Career Fair” ºäºðëºã ìèíèé àìüäðàëûí 

äàðààãèéí àëõìûí ¿¿äèéã íýýñýí þì. Ó÷èð íü þó âý ãýâýë òýð 

ºäºðëºãººð èðñýí ÒðàíñÁàíêíû çàëóó ìýðãýæèëòýí, àæèëòàí 

áýëòãýæ ñîíãîí øàëãàðóóëàëòàíä áàãøèéíõàà çºâëºñíººð 

á¿ðòã¿¿ëæ, öààøëààä ò¿¿íäýý øàëãàð÷ ÒðàíñÁàíê ãýæ èõ 

àéëûí õààëãààð îðñîí þì.

Àíõ àæèëä îðñîí øèíýõýí òåëëåð îõèíä á¿õ ë ç¿éë ìàø 

ñîíèðõîëòîé òýð õýðýýðýý ÿìàð äîãäëîì áàéñàí ãýý÷. Á¿ãä ë 

àíõíû àæèë, ýõíèé æèë¿¿ääýý ÿã íàä øèã ñàíäàð÷ òýâäñýí ÷ 

ººðò  áàéãàà á¿õíýý ãàðãàæ õàðóóëàõààð õè÷ýýæ 

àæèëöãààäàã áàéõ. Òºä óäàëã¿é õèéæ áóé àæèëäàà ãàðøèæ, 

óëàì á¿ð èõèéã ìýäýæ äóðëàæ ýõýëñýí. ßã òýð àæëàà îéëãîæ, 

ñóðàëöàõ õ¿ñëèéã ìèíü õàìò îëîí, óäèðäëàãóóä ìààíü óëàì 

îéëãîæ áèäíèéã öàã ÿìàãò èäýâõèæ¿¿ëæ, óðàì õàéðëàæ, ìºí 

õàìãèéí ÷óõàë íü èòãýë õ¿ëýýëãýäýãò èõ áàÿðëàäàã. Òåëëåð õèéæ 

áàéõ ¿åäýý õàðèëöàã÷òàéãàà õýðõýí çºâ õàðüöàõ, 

á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýý  õýðõýí çºâ îíîâ÷òîé òàéëáàðëàæ 

òàíèëöóóëàõ çýðýã õàðèëöààíû áîëîí ìýðãýæëèéí óð 

÷àäâàðóóäàä ñóðàëöàæ, ñóðãàëòóóäàä èõ õàìðàãäàæ îëîí 

÷àäâàð ýçýìøñýí ãýæ áîääîã ÷ õàìãèéí ÷óõàë íü áèä õýäèé 

ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà ÷ õàðèëöàã÷ òºâòýé áàéãóóëëàãà þì 

ãýäãèéã õàìãèéí èõýýð îéëãîñîí þì.

 
Áàíêíààñ öàã ÿìàãò áèäíèéã ñóðãàæ ºñ÷, äýâøèõ áîëîëöîî 

îëãîäãèéí íýã áîë Ãåðìàíû áàíê áîëîõ Øïàðêàññå Ìîíãîë-

Ãåðìàíû õàìòàðñàí ñóðãàëòàíä õàìðàãäñàí ÿâäàë íü ìàø èõ 

ìýäëýã ìýäýýëýëýýð ººðèéãºº öýíýãëýõ áîëîìæèéã íýýæ 

ºãñºí þì. Ýíýõ¿¿ ñóðãàëò íü á¿õ áàíêíû àæèë÷èä á¿ðòã¿¿ëæ 

ò¿¿íýýñýý øàëãàðóóëæ àâäàã, óðò õóãàöààíû ñèñòåìòýé 

ñóðãàëò òóë ýíýõ¿¿ ñóðãàëòàíä õàìðàãäàæ ÷àäñàíäàà òóí ÷ èõ 

îëçóóðõàæ áàéãàà. 

 Óäàëã¿é íàäàä èòãýë õ¿ëýýëãýæ íÿãòëàí áîäîã÷èéí àëáàí 

òóøààëä òîìèëñîí íü ¸ñòîé ë íàìàéã óðìààð òýòãýæ, òýð 

õýðýýð õàðèóöëàãà óëàì íýìýãäýæ, íàäàä èë¿¿ èõ õè÷ýýõã¿é 

áîë áîëîõã¿é, óäèðäëàãà, õàìò îëíûõîî èòãýëèéã óëàì àëäàõã¿é 

þìñàí ãýñýí áîäëûã èõýýð òºð¿¿ëñýí þì. Áàíêíààñ çîõèîí 

áàéãóóëàãääàã òýìöýýí óðàëäààí á¿ðèéä èäýâõèòýé 

îðîëöîõûã õè÷ýýí, õàìò îëîíòîéãîî ñàéõàí óóð àìüñãàë äóíä 

àæèëëàõ ¿íýõýýð òààòàé. Ìàíàé õàìò îëíû äóíäàæ íàñ 28, èéì 

ë øèæèãíýñýí îëîí çàëóó÷óóäòàé õàìò àæèëëàæ, òýìöýýí 

óðàëäààíààð, õàìòà÷ á¿òýýë÷ àæëóóäààð öýíýãëýãäýæ, 

íýãäýæ íýã çîðèëãûí òºëºº ýíý îëîí çàëóó÷óóäòàéãàà, 

ººðñäººñºº ìóíäàã òóðøëàãàòàé õ¿ì¿¿ñòýé  àæèëëàõ íü 

ìèíèé õóâüä ººðèéãºº õºãæ¿¿ëýõ ñàéõàí áîëîìæ ìýò 

ñàíàãääàã.

Åð íü áàíêíû àæèëòàí ãýäýã öàã ìèíóò á¿ðò òàñðàëòã¿é 

õºãæèæ áàéãàà ýíý ñàëáàðûí õóðäòàé õºë íèéë¿¿ëæ  àëõàõ 

øààðäëàãàòàé ãýæ áè áîääîã. Áàíê ìààíü ÷ áèäíèé òºëºº óëàì 

èõ áîëîìæèéã íýýæ ºãñíººð áèä ÷ õè÷ýýñýýð óäàõã¿é 

Ìîíãîëûíõîî òîï áàíê áîëíî ãýäýãò áè èòãýäýã. Ìºí äºíãºæ 

ñóðãóóëèà òºãñºæ áóé øèíýõýí òºãñºã÷èä íàðò ìàø èõ áîëîìæ 

áîëîëöîî íººö áàéäàã òóë ò¿¿íèéãýý çààâàë àøèãëàæ óëñ 

îðíûõºº õºãæèë öýöýãëýëòýíä õóâü íýìýð îðóóëààñàé ãýæ 

õýëìýýð áàéíà.



Èòãýëöýë ä¿¿ðýí,
õàìòûí àæèëëàãàà 
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Òýýâýð Õºãæëèéí Áàíê ÕÕÊ-èéí Õóâüöàà ýçýìøèã÷èä áîëîí Òºëººëºí Óäèðäàõ Çºâëºëä: 

Áèä Òýýâýð Õºãæëèéí Áàíê ÕÕÊ (öààøèä “Áàíê” ãýõ)-èéí 2018 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðººðõ ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí òàéëàí, 

òóõàéí ºäðººð äóóñãàâàð áîëñîí òàéëàíò æèëèéí àøèã, àëäàãäàë áîëîí áóñàä äýëãýðýíã¿é îðëîãûí òàéëàí, ºì÷èéí ººð÷ëºëòèéí 

òàéëàí, ìºíãºí ã¿éëãýýíèé òàéëàí, ìºí íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí ¿íäñýí áîäëîãóóäûí õóðààíãóé áîëîí òàéëáàð òîäðóóëãóóäààñ 

á¿ðäñýí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä àóäèò õèéëýý.  

Áèäíèé ä¿ãíýëòýýð, Áàíêíû ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóä íü 2018 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðººðõ ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàë, òóõàéí 

ºäðººð äóóñãàâàð áîëñîí òàéëàíò æèëèéí ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éöýòãýë áîëîí ìºíãºí ã¿éëãýýã Ñàíõ¿¿ãèéí Òàéëàãíàëûí Îëîí Óëñûí 

Ñòàíäàðò (“ÑÒÎÓÑ”)-ûí äàãóó ¿íýí çºâ, áîäèòîé èëýðõèéëñýí áàéíà.

 

Áèä àóäèòàà Àóäèòûí Îëîí Óëñûí Ñòàíäàðò (“ÀÎÓÑ”)-ûí äàãóó ã¿éöýòãýñýí. Óã ñòàíäàðòûí äàãóó õ¿ëýýõ ¿¿ðýã õàðèóöëàãûã 

ýíýõ¿¿ òàéëàíãèéí Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí àóäèòàä àóäèòîðûí õ¿ëýýõ ¿¿ðýã õàðèóöëàãà õýñýãò õàðóóëñàí. Áèä Íÿãòëàí Áîäîã÷äûí 

¨ñ Ç¿éí Îëîí Óëñûí Ñòàíäàðòûí Çºâëºë (“ÍÁ¨ÇÎÓÑÇ”)-èéí Ìýðãýæëèéí Íÿãòëàí Áîäîã÷äûí ¨ñ Ç¿éí Ä¿ðýì áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí 

òàéëàíãèéí àóäèòòàé õîëáîîòîé Ìîíãîë Óëñ äàõü ¸ñ ç¿éí çîõèõ øààðäëàãóóäûí äàãóó Áàíêíààñ õàðààò áóñ áàéæ, ÍÁ¨ÇÎÓÑÇ-èéí 

¨ñ Ç¿éí Ä¿ðýì áîëîí ýäãýýð ¸ñ ç¿éí øààðäëàãóóäàä íèéö¿¿ëýí áóñàä ¸ñ ç¿éí ¿¿ðýã õàðèóöëàãàà á¿ðýí áèåë¿¿ëñýí áîëíî. 

Áèäíèé îëæ àâñàí àóäèòûí íîòîëãîî íü àóäèòûí ä¿ãíýëò ãàðãàõ õàíãàëòòàé, çîõèõ ¿íäýñëýë áîëíî ãýäýãò áèä èòãýæ áàéíà.

Óäèðäëàãà áîëîí çàñàãëàõ ýðõ ìýäýë á¿õèé ýòãýýä¿¿äèéí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä 

õ¿ëýýõ ¿¿ðýã õàðèóöëàãà

Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíã ÑÒÎÓÑ-ûí äàãóó ¿íýí çºâ áýëòãýæ, òàéëàãíàõ íü Áàíêíû óäèðäëàãûí ¿¿ðýã õàðèóöëàãà þì. Çàëèëàí ýñâýë 

àëäààíû óëìààñ ìàòåðèàëëàãààð áóðóó èëýðõèéëýãäýýã¿é ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíã áýëòãýæ, ¿íýí çºâ òîëèëóóëàõòàé õîëáîîòîé 

óäèðäëàãûí øààðäëàãàòàé ãýæ òîäîðõîéëñîí äîòîîä õÿíàëòóóä íü ìºí ýíýõ¿¿ õàðèóöëàãàä õàìààðíà. 

 

Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíã áýëòãýõäýý óäèðäëàãûí ç¿ãýýñ Áàíêíû òàñðàëòã¿é ¿éë àæèëëàãàà ýðõëýõ ÷àäàìæèéã ¿íýëýí, 

øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çâýë òàñðàëòã¿é ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîîòîé àñóóäëóóäûã ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä òîäðóóëæ, Áàíêûã òàòàí áóóëãàõ 

þì óó ¿éë àæèëëàãààã íü çîãñîîõ ýñâýë èíãýõýýñ ººð áîäèò ñîíãîëò áàéõã¿é áàéõààñ áóñàä òîõèîëäîëä íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí 

òàñðàëòã¿é ¿éë àæèëëàãààíû çàð÷èìä ñóóðèëàí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãàà áýëòãýõ ¿¿ðãèéã Áàíêíû óäèðäëàãà õ¿ëýýíý.  

Çàñàãëàõ ýðõ ìýäýë á¿õèé ýòãýýä¿¿ä íü Áàíêíû ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàãíàëûí ¿éë ÿâöàä õÿíàëò òàâèõ ¿¿ðýã õ¿ëýýíý. 

KPMG Audit LLC
#602, Blue Sky Tower, Peace Avenue,
1st Khoroo, Sukhbaatar District,
Ulaanbaatar 14240, Mongolia

Tel: +976 7011-8101
Fax: +976 1011-8102
www.kpmg.com/mn

Kpmg Audit LLC, a Mongolian member firm of the KPMG network of independent member firms
Affiliated with KPMG International Cooperative (”KPMG International”), a Swiss entity, All right reserved.

Хараат бус Аудиторын Тайлан 

Ä¿ãíýëò 

Ä¿ãíýëòèéí ¿íäýñëýë



Æèëèéí Òàéëàí 2018

61

Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí àóäèòàä àóäèòîðûí õ¿ëýýõ ¿¿ðýã õàðèóöëàãà

ÀÎÓÑ-ûí äàãóó àóäèòûã ã¿éöýòãýõäýý ìýðãýæëèéí ¿íýëýìæ, ¿íýëãýý õèéõ ìºí ìýðãýæëèéí ¿ë èòãýõ ¿çëýýð õàíäàõûã àóäèòûí 

àæëûí ÿâöàä øààðääàã. Áèä ìºí: 

Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí íü çàëèëàí ýñâýë àëäààíû óëìààñ ¿¿ñýõ ìàòåðèàëëàã áóðóó èëýðõèéëëýýñ á¿õýëäýý àíãèä ýñýõ òàëààðõ 

¿íäýñëýëòýé íîòîëãîîã îëæ àâàõ, áèäíèé ä¿ãíýëòèéã àãóóëæ áóé àóäèòîðûí òàéëàíã òàíèëöóóëàõ íü áèäíèé çîðèëãî þì. Óë 

¿íäýñëýëòýé íîòîëãîî ãýäýã íü ºíäºð ò¿âøíèé áàòàëãààæóóëàëò õýäèé ÷ ÀÎÓÑ-ûí äàãóó ã¿éöýòãýñýí àóäèò íü á¿õèé ë ìàòåðèàëëàã 

áóðóó èëýðõèéëëèéã áàéíãà èëð¿¿ëíý ãýñýí áàòàëãàà áèø þì. Áóðóó èëýðõèéëýë íü çàëèëàí ýñâýë àëäààíû óëìààñ ¿¿ñ÷ áîëîõ áà 

äàíãààðàà ýñâýë íýãäñýí ä¿íãýýðýý óã ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä ¿íäýñëýí ãàðãàõ ìýäýýëýë õýðýãëýã÷äèéí ýäèéí çàñãèéí øèéäâýðò 

íºëººëºõººð õ¿ëýýãäýæ áàéâàë ìàòåðèàëëàã ãýæ ¿çíý.  

• Áàíêíû äîòîîä õÿíàëòûí ¿ð àøèãòàé áàéäàëä ä¿ãíýëò ºãºõ çîðèëãîîð áóñ õàðèí òóõàéí íºõöºë áàéäàëä òîõèðîõóéö 

àóäèòûí ãîðèìûã áîëîâñðóóëàõûí òóëä àóäèòûí àæèëòàé õîëáîîòîé äîòîîä õÿíàëòûí òàëààð îéëãîëò îëæ àâäàã. • 

Óäèðäëàãûí àøèãëàñàí íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí áîäëîãóóäûí çîõèñòîé áàéäàë, íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí òîîöîîëëûí 

¿íäýñëýë áîëîí õîëáîãäîõ òîäðóóëãóóäûã ¿íýëäýã. 

• Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä çàëèëàí ýñâýë àëäààíû óëìààñ ¿¿ñýõ ìàòåðèàëëàã áóðóó èëýðõèéëëèéí ýðñäëèéã òîäîðõîéëæ, 

ò¿¿íèéã ¿íýëýí óã ýðñäýëä òîõèðîõóéö àóäèòûí ãîðèìûã áîëîâñðóóëàí õýðýãæ¿¿ëæ, ººðñäèéí ä¿ãíýëòèéí ¿íäýñëýë 

áîëîõóéö õàíãàëòòàé, çîõèñòîé àóäèòûí íîòîëãîîã îëæ àâäàã. Çàëèëàí íü õóéâàëäààí, áè÷èã áàðèìò õóóðàì÷ààð ¿éëäýõ, 

ñàíààòàéãààð îðõèãäóóëàõ, áóðóó èëýðõèéëýõ áîëîí äîòîîä õÿíàëòûã îðõèãäóóëàõ çýðýã ÿâäëóóäûã àãóóëñàí áàéäàã òóë 

çàëèëàíãààñ ¿¿ñýõ ìàòåðèàëëàã áóðóó èëýðõèéëëèéã èëð¿¿ëýõã¿é áàéõ ýðñäýë íü àëäààíû óëìààñ ¿¿ñýõ áóðóó 

èëýðõèéëëèéã èëð¿¿ëýõã¿é áàéõ ýðñäëýýñ õàðüöàíãóé èõ áàéäàã. 

• Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí òàñðàëòã¿é áàéõ ñóóðèéã óäèðäëàãà çîõèñòîé õýðýãëýñýí ýñýõ, ìºí áèä îëæ àâñàí 

íîòîëãîîíäîî òóëãóóðëàí Áàíêíû òàñðàëòã¿é ¿éë àæèëëàãààãàà ýðõëýõ ÷àäàìæèä ìýäýãäýõ¿éö ýðãýëçýý ¿¿ñãýõ¿éö ¿éë 

ÿâäàë, íºõöºë áàéäàëòàé õîëáîîòîé ìàòåðèàëëàã òîäîðõîé áóñ áàéäàë îðøèí áàéãàà ýñýõèéã òîäîðõîéëäîã. 

Ìàòåðèàëëàã òîäîðõîé áóñ áàéäàë îðøèí áàéíà ãýæ ¿çâýë áèä àóäèòîðûí òàéëàíä ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí õîëáîãäîõ 

òîäðóóëãàä àíõààðàë õàíäóóëàõ ýñâýë ýíýõ¿¿ òîäðóóëãà íü õàíãàëòã¿é áîë ä¿ãíýëòýý õÿçãààðëàõ øààðäëàãàòàé áîëäîã. 

Áèä ä¿ãíýëòýý àóäèòîðûí òàéëàí ãàðãàõ ºäºð õ¿ðòýë îëæ àâñàí àóäèòûí íîòîëãîîíä ¿íäýñëýí ãàðãàäàã. Ãýõäýý èðýýä¿éí 

¿éë ÿâäàë, ýñâýë íºõöºë áàéäàë íü Áàíê òàñðàëòã¿é áàéõ çàð÷ìûí äàãóó ¿éë àæèëëàãààãàà ¿ðãýëæë¿¿ëýí ÿâóóëàõ 

áîëîìæã¿é áîëãîõîä õ¿ðãýæ áîëíî. 

• Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí åðºíõèé òîëèëóóëãà, á¿òýö áîëîí àãóóëãûã òîäðóóëãóóäûí õàìò ¿íýëæ, ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí íü 

õîëáîãäîõ àæèë ã¿éëãýýí¿¿ä áîëîí ¿éë ÿâäëóóäûã ¿íýí çºâ èëýðõèéëñýí ýñýõèéã òîäîðõîéëäîã.

Áèä áóñàä àñóóäëóóäûí äóíäààñ àóäèòûí àæëûí òºëºâëºñºí öàð õ¿ðýý, õóãàöàà áîëîí àóòèäûí ÿâöàä èëð¿¿ëñýí òîìîîõîí 

àñóóäëóóä, òîäîðõîéëñîí äîòîîä õÿíàëòûí àëèâàà ìýäýãäýõ¿éö äîãîëäëûã çàñàãëàõ ýðõ ìýäýë á¿õèé ýòãýýä¿¿äòýé õàðèëöäàã.
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Тодруулга   2018  2017 

     

8 
 

27,695,862   3,605,513  

9  (15,999,056)  (926,055) 

  11,696,806   2,679,458  

      

10  768,056   94,703  

10  (266,369)  (131,864) 

 
 

501,687   (37,161) 

      

11  563,078   (102,884)  

  12,761,571   2,539,413  

      

12  117,667  892,212 

13  (2,747,623)   (933,011)  

  (850,202)   (238,322)  

21, 22  (676,234)  (217,987) 

12  (1,577,547)  (649,746) 

14  (238,166)  (190,855) 

15  (1,555,979)  993,413 

  5,233,487   2,195,117  

      

16  (1,408,139)  (245,144) 

  3,825,348    1,949,973  

       

     

 
 

   

 
 

64,985   ХГ 

     

  3,890,333   1,949,973 

 
 (Мянган төгрөгөөр)  

  
Санхүүгийн хөрөнгийн үр ашигт хүүгийн 

аргаар тооцсон хүүгийн орлого1 
 

Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал  

Хүүгийн цэвэр орлого  

  

Хураамж ба шимтгэлийн орлого  

Хураамж ба шимтгэлийн зардал  

Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого / 
(зардал) 

 

  

Арилжааны цэвэр орлого / (зардал)  

Орлого  

  

Бусад орлого  

Боловсон хүчний зардал  

Үйл ажиллагааны түрээсийн зардал  

Элэгдэл ба хорогдуулга  

Бусад зардал  

Үйл ажиллагааны бус зардал  

Үнэ цэнийн бууралтын (гарз) / буцаалт   

Татварын өмнөх ашиг   

  

Орлогын албан татварын зардал  

Тайлант жилийн цэвэр ашиг   

  

Бусад дэлгэрэнгүй орлого  

Тодорхой шалгуур хангасан тохиолдолд 
ашиг, алдагдал руу шилжих бусад 
дэлгэрэнгүй орлого: 

 

Бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ 
цэнээр илэрхийлэгдэх санхүүгийн 
хөрөнгийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлт 

 

  

Тайлант жилийн нийт дэлгэрэнгүй орлого   

Толилуулгыг тохируулсан (Тодруулга 5 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийг харна уу).  

 
1 

 Àøèã, Àëäàãäàë áîëîí Áóñàä Äýëãýðýíã¿é Îðëîãûí Òàéëàí 
2018 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðººð äóóñãàâàð áîëñîí æèë

                 Хавсаргасан тодруулга нь энэхүү санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг болно . 



Æèëèéí Òàéëàí 2018

  2018.12.31  2018.01.011  2017.12.312 

      

      

  118,463,789   91,925,758   91,943,312  

     60,981,772   431,301   431,350  

 ХГ  ХГ   36,950,057  

           58,661   9,140  ХГ 

    29,389,823   36,940,917  ХГ 

   289,072,998   70,403,384   70,483,771  

       2,181,152   1,734,329  1,734,329 

         636,569   540,031  540,031 

      1,057,365   963,714  963,714 

   501,842,129   202,948,574   203,046,564  

      

      
      
      

 
  212,729,196   109,911,583  109,911,583 

   147,867,031   254,343  254,343 

     29,603,979   36,940,917  36,940,917 

     34,058,596   10,287,878  10,287,878 

         367,746   228,605  228,605 

 424,626,548   157,623,326  157,623,326 

      
      
     78,000,000   50,000,000  50,000,000 
           93,503   28,518  28,518 
        (877,922)  (4,703,270)  (4,605,280) 

    77,215,581   45,325,248  45,423,238 

      

  501,842,129   202,948,574  203,046,564 

01 дүгээр сарын 01-ний өдөр рүү СТОУС-ын 
01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөрх 
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(Мянган төгрөгөөр) Тодруулга

  

Хөрөнгө  
Бэлэн мөнгө ба Монголбанк дахь 
харилцах 17 

Бусад банк, санхүүгийн байгууллага 

дахь харилцах, хадгаламж 18 

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт - 

борлуулах боломжит 19 

Бодит үнэ цэнээр илэрхийлэгдэх 

санхүүгийн хөрөнгө 19 

Бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит 

үнэ цэнээр илэрхийлэгдэх санхүүгийн 

хөрөнгө 19 

Харилцагчдад олгосон зээл ба 

урьдчилгаа 20 

Үндсэн хөрөнгө 21 

Биет бус хөрөнгө 22 

Бусад хөрөнгө 23 

Нийт хөрөнгө  

  

Эздийн өмч ба өр төлбөр  

  

Өр төлбөр  
Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын 
харилцах, хадгаламж 24 

Харилцагчдын харилцах, хадгаламж 25 

Репо хэлцэл 26 

Бусад өр төлбөр 27 

Орлогын албан татварын өглөг  

Нийт өр төлбөр  

  

Эздийн өмч  

Хувьцаат капитал 28 

Бусад нөөцүүд  28 

Хуримтлагдсан алдагдал  

Нийт эздийн өмч  

  

Нийт эздийн өмч ба өр төлбөр  

 
1 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 2018 оны 
шилжилт хийж, СТОУС 9 болон СТОУС 15-ын дагуу бэлтгэсэн 2018 оны 
санхүүгийн байдлын тайлан. 
 
2 НББОУС 39-ийн дагуу тайлагнасан. 

 

Ñàíõ¿¿ãèéí Áàéäëûí Òàéëàí
2018 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðººðõ 
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Ìºíãºí Ã¿éëãýýíèé Òàéëàí 
2018 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðººð äóóñãàâàð áîëñîí æèë 

(Мянган төгрөгөөр) Тодруулга 

 

2018  2017 
     

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ      
Тайлант жилийн цэвэр ашиг   3,825,348   1,949,973 

Тохируулгууд:          

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл   21  396,997   91,749 

Биет бус хөрөнгийн хорогдуулга 22  279,237   126,238 

Данснаас хассан үндсэн хөрөнгө  12, 21  1,199     5,955 

Данснаас хассан биет бус хөрөнгө 12, 22  4,543  - 

Үндсэн хөрөнгө борлуулсны гарз 12, 21  127,143   235,769 

Өмчлөх бусад хөрөнгө борлуулсны олз 12  -  (531,459) 

Хүүгийн цэвэр орлого 8, 9  (11,696,806)  (2,679,458) 

Үнэ цэнийн бууралтын гарз / (нөхөлт) 15  1,496,753  (993,413) 

Орлогын албан татварын зардал 16  1,408,139  245,144 

     Хөрөнгө, өр төлбөрийн өөрчлөлт:       

Харилцагчдад олгосон зээл ба  урьдчилгаа   (219,204,847)  (61,845,359) 

Монголбанкинд заавал байлгах нөөц 29  (19,234,307)  (6,948,953) 

Гуравдагч этгээдийн нэрийн өмнөөс авсан  
Монголбанкны үнэт цаас 17, 29 

 
(20,740,600)  (10,000,000) 

Бусад хөрөнгө   (511,812)  (557,973) 
Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах,   
хадгаламж 24 

 
102,817,613   109,911,583 

Репо хэлцэл 26  (7,336,938)  36,940,917 

Харилцагчдын харилцах, хадгаламж 25  147,612,688   45,369 

Бусад өр төлбөр   20,849,230   10,019,294 

     Хүлээн авсан хүү   23,735,574   3,167,430 

Төлсөн хүү    (10,057,672)  (750,202) 

Төлсөн орлогын албан татвар    (1,268,998)  (21,685) 

Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ   12,502,484  78,410,919 

     
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн 
гүйлгээ  

 
   

Худалдан авсан үндсэн хөрөнгө 21  (810,829)  (1,921,818) 

Худалдан авсан биет бус хөрөнгө 22  (380,318)  (658,505) 

Худалдсан үндсэн хөрөнгө 21  256,818   591,280 

Худалдсан өмчлөх бусад хөрөнгө   -     1,712,784 

Худалдан авсан хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас 19  -  (36,940,917) 

Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасны буцаалт  19  7,504,159   - 

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр 
мөнгөн гүйлгээ  

 
6,569,830  (37,217,176) 

     
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ      

Энгийн хувьцаа нэмж гаргаснаас орж ирсэн мөнгө 28  28,000,000   34,000,000 

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн 
гүйлгээний дүн  

 
28,000,000   34,000,000 
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ªì÷èéí ªºð÷ëºëòèéí Òàéëàí 
2018 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðººð äóóñãàâàð áîëñîí æèë

(Мянган төгрөгөөр) Тодруулга 

 

2018  2017 
      
Мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийн цэвэр 
өөрчлөлт  

 
47,072,314   75,193,743 

СТОУС 9-ийн нягтлан бодох бүртгэлийн өөрчлөлтөөс  
өмнөх мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн   
01 дүгээр сарын 01-ний үлдэгдэл 29 

 

75,401,191   207,448 

СТОУС 9-ийн нягтлан бодох бүртгэлийн өөрчлөлт   (17,603)  ХГ 

СТОУС 9-ийн нягтлан бодох бүртгэлийн 
өөрчлөлтийн дараах мөнгө ба түүнтэй адилтгах 
хөрөнгийн  01 дүгээр сарын 01-ний үлдэгдэл 29 

 

75,383,588  ХГ 

Гадаад валютын ханшийн хэлбэлзлийн нөлөө    41,281  - 

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн   
12 дугаар сарын 31-ний үлдэгдэл  29 

 
122,497,183   75,401,191 

                 Хавсаргасан тодруулга нь энэхүү санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг болно . 
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Ñàíõ¿¿ãèéí Òàéëàíãèéí Òîäðóóëãà 
2018 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðººð äóóñãàâàð áîëñîí æèë 

 
1. Ерөнхий мэдээлэл 

  
Тээвэр Хөгжлийн Банк ХХК (цаашид “Банк” гэх) нь Монгол Улсад үүсгэн байгуулагдсан, тус 
улсад үйл ажиллагаа эрхэлдэг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани юм. Банкны үндсэн үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг албан ёсны хаяг нь Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 
дүгээр хороо, Олимпийн гудамж, Шангри-Ла оффис, 15 дугаар давхар юм. 
 
Банк нь Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн дагуу Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 1997 оны 
02 дугаар сарын 28-ны өдрийн тушаалаар банкны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 
авсан. Банк нь 1997 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр Улсын бүртгэлийн албанд бүртгүүлснээр 
2078201 тоот регистр бүхий 9016001016 дугаартай гэрчилгээ болон арилжааны банкны үйл 
ажиллагаа эрхлэх 12 тоот тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ авсан. 
 
Өмнөх хувьцаа эзэмшигчдийн хооронд үүссэн маргаан болон түүнээс үүдсэн Банкны үйл 
ажиллагааны доголдлуудаас хамааран Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 12 дугаар 
сарын 09-ний өдрийн А/229 дугаар тушаалаар Монголбанкны зүгээс Банкинд зөвхөн үйл 
ажиллагааны энгийн эрхийг олгосон. Үүнээс гадна Банкны үйл ажиллагаа сүүлийн жилүүдэд 
жигд явагдаагүй, зогсонги байдалтай байсан, хөрөнгийн зохистой харьцаа алдагдсан зэргээс 
шалтгаалан Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2016 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/271 
тоот тушаалаар Банкны зарим тусгай зөвшөөрлүүдийг хүчингүй болгосон байв.  
 
Шинэ хувьцаа эзэмшигчид 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр Банкыг хуучин хувьцаа 
эзэмшигчдээс худалдан авсан. 2017 оны 3 дугаар сараас эхлэн Банк нь Монголбанкнаас 
тавьсан арилжааны банкны үйл ажиллагааны зохистой шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж 
эхэлсэн учир Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн A/176 
тоот тушаалын дагуу банкны үйл ажиллагааны нэмэлт зөвшөөрлийг олгосон. Банк   м   ө  н      
Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 3 дугаар сарын 05-ны өдрийн A/54 тоот тушаалын 
дагуу үлдсэн зөвшөөрөгдөөгүй үйл ажиллагаануудын хувьд нэмэлт зөвшөөрлийг авсан.  
 
2018 оны 12 дугаар сард ноён Л.Болд нь өөрийн эзэмшлийн хувьцаа болон өөрийн 100%-ийн 
эзэмшлийн Инфрастракчер ХХК-ийг ноён П.Раднаабазарт худалдсан. 2018 оны 12 дугаар 
сарын байдлаар ноён П.Раднаабазар Банкинд нэмж 6,000,000 мянган төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалт хийсэн. 2016 оноос хойш шинэ хувьцаа эзэмшигчиэдз дийн өмчийг нэмэгдүүлэх 
замаар 34,000,000 мянган төгрөг болон 28,000,000 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалтуудыг 
2017 болон 2018 онуудад тус бүр хийж, Банкыг дахин капиталжуулсан. 
 
Банкыг гурван хувь хүн, нэг компани эзэмшдэг ба эцсийн хяналт тавигч этгээд нь ноён 
М.Тэмүүжин юм.  
 

2. Санхүүгийн тайлагналын зарчим 
 
(a) Тайлагналын нийцэл 
 
Энэхүү санхүүгийн тайланг Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт (цаашид “СТОУС” гэх)-
ын дагуу бэлтгэсэн. Энэхүү тайлан нь СТОУС 15 болон СТОУС 9-ийг хэрэгжүүлэн бэлтгэсэн анхны 
жилийн санхүүгийн тайлан юм. 
 

Тайлант жилийн толилуулгатай нийцүүлэх үүднээс зарим харьцуулсан үзүүлэлтүүдийг дахин 

ангилсан. 

Æèëèéí Òàéëàí 2018
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2. Санхүүгийн тайлагналын зарчим, үргэлжлэл 

 
(a) Тайлагналын нийцэл , үргэлжлэл 
 

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтүүдийг Тодруулга 5-д тусгасан. 
 
(б)    Үнэлгээний суурь 

 
Санхүүгийн тайланг холбогдох тодруулгад тусгайлан тодруулснаас бусад зүйлсийн хувьд 
түүхэн өртгийн зарчимд үндэслэн бэлтгэсэн. 
 
(в)    Үйл ажиллагааны ба тайлагналын валют 
 
Энэхүү санхүүгийн тайланг Банкны бүртгэлийн валют болох Монгол Улсын үндэсний мөнгөн 
тэмдэгт төгрөгөөр толилуулсан бөгөөд энэ нь Банкны үйл ажиллагаа явуулж буй гол эдийн 
засгийн орчны үндсэн валют болно. Тусгайлсан хэсэгт онцлон зааснаас бусдаар санхүүгийн 
тайланг мянгачилж толилуулсан. 

 
(г)    Тооцоолол болон үнэлэмжийн хэрэглээ 
 
Санхүүгийн тайланг СТОУС-д нийцүүлэн бэлтгэх үйл явц нь таамаглал, тооцоолол болон 
үнэлгээ хэрэглэхийг удирдлагаас шаарддаг ба энэхүү таамаглал, тооцоолол, үнэлгээ нь 
нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын хэрэгжилт болон бүртгэсэн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого, 
зардлын дүнг тодорхойлоход нөлөөлдөг. Тооцооллыг хийхэд өнөөгийн болон хүлээгдэж буй 
эдийн засгийн нөхцөл байдал, түүхэн туршлага гэх мэт хүчин зүйлс, мөн олон төрлийн 
таамаглал дээр суурилсан үнэлэмж гаргахыг шаарддаг. Гүйцэтгэлээрх үр дүн нь эдгээр 
таамаглал, тооцооллоос ялгаатай байж болно. 
 
Банкны удирдлага нь Тодруулга 5-д дурдсан СТОУС 15 болон СТОУС 9-ийг хэрэгжүүлэхтэй 
холбогдсон шинэ гол таамаглал, тооцоолол болон үнэлэмжээс бусдаар 2017 оны 12 дугаар 
сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон тайлант жилийн санхүүгийн тайлантай ижил нягтлан 
бодох бүртгэлийн бодлого, гол таамаглал болон тооцооллыг ашигласан. 
 
Тооцоолол, түүнийг хийхэд хэрэглэсэн гол чухал таамаглал, төсөөллийг байнга хянаж байдаг. 
Нягтлан бодох бүртгэлийн тооцоололд хийсэн өөрчлөлтийн нөлөөллийг тухайн өөрчлөлт 
хийгдсэн тайлант жил болон ирээдүйн тайлант жилүүдэд тусгадаг.  
 
(i) Таамаглал болон тооцооллын тодорхойгүй байдал 

 
Дараагийн санхүүгийн жилд материаллаг залруулгад хүргэж болох нөлөөлөхүйц эрсдэлтэй 
тооцоолол болон таамаглалын тодорхойгүй байдлын талаарх мэдээлэл дараах тодруулгуудад 
орсон болно.  

 
           (а)    Хүүгийн орлогын хүлээн зөвшөөрөлт – Тодруулга 7 (и); 

(б)    Санхүүгийн хөрөнгийн ангилал – Тодруулга 7 (б)(ii); 
           (в)    Санхүүгийн болон санхүүгийн бус хөрөнгүүдийн үнэ цэнийн бууралт –  
                    Тодруулга 7 (б)(vi) and 7 (ё); 
           (г)     Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын жил – Тодруулга 7(д). 
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2. Санхүүгийн тайлагналын зарчим, үргэлжлэл 

 
(г)    Тооцоолол болон үнэлэмжийн хэрэглээ, үргэлжлэл 
 
(ii) Санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын нөөц  

 
СТОУС 9 нь хүлээгдэж буй зээлийн алдагдлыг хэмжиж, хүлээн зөвшөөрөх ялгаатай гурван 
аргыг тодорхойлон гаргасан. Банк 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс удирдлагын 
мэдэгдэхүйц үнэлэмж шаардсан зээлийн хүлээгдэж буй алдагдлын үнэ цэнийн бууралтын 
гурван шатлалт загварыг ашигласан. Харилцагчдад олгосон зээл болон урьдчилгааны хувьд 
үнэ цэнийн бууралтын нөөц байгуулж хэмжих гурван шатлалт загварыг дараах байдлаар 
тодорхойлсон: 1 дүгээр шат - 12 сарын хүлээгдэж буй зээлийн алдагдалтай ижил дүнгээр 
хэмжих; 2 дугаар шат – анхны хүлээн зөвшөөрөлтөөс хойш зээлийн эрсдэл мэдэгдэхүйц 
хэмжээгээр нэмэгдсэн боловч санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнэ буураагүй байгаа санхүүгийн 
хөрөнгийн хувьд ашиглалтын хугацааны туршид хүлээгдэж буй зээлийн алдагдалтай ижил 
дүнгээр хэмжих; 3 дугаар шат – үнэ цэнэ нь буурсан санхүүгийн хөрөнгүүд. Ангилал тус бүрийн 
дэлгэрэнгүй арга хандлагыг Тодруулга 5-д тайлбарласан ба Тодруулга 6 “СТОУС 9-ийг 
хэрэгжүүлсний гол нөлөөлөл”-д 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх НББОУС 39-ийн 
дагуу тодорхойлсон үнэ цэнийн бууралтын нөөцийг СТОУС 9-ийн дагуу 2018 оны 01 дүгээр 
сарын 01-ний өдрөөр тодорхойлсон үнэ цэнийн бууралттай харьцуулж, үнэ цэнийн бууралтын 
нөөцүүдийн хооронд хийгдсэн тохируулгыг харуулсан болно . 
 
(iii) Бодит үнэ цэнийн хэмжилт 

 
Банк нь хөрөнгө болон өр төлбөрийн бодит үнэ цэнийг тодорхойлохдоо тухайн зах зээл дээрх 
хамгийн сайн ажиглагдахуйц мэдээллийг ашиглахыг зорьдог. Бодит үнэ цэнийг үнэлгээний 
арга барилд ашиглагдах өгөгдлүүдээс нь хамааруулан дараах шатлалаар ангилдаг: 

 
Түвшин 1: ижил төстэй хөрөнгө эсвэл өр төлбөрийн идэвхтэй зах зээлийн жишиг үнэ  

Түвшин 2: тухайн хөрөнгө, өр төлбөрийн хувьд 1 дүгээр түвшинд багтсан жишиг үнээс 
бусад өгөгдлүүд, шууд эсвэл шууд бусаар  

Түвшин 3: хөрөнгө эсвэл өр төлбөрийн зах зээлийн ажиглагдахуйц мэдээлэл дээр 
суурилаагүй өгөгдлүүд  

 
Хэрэв хөрөнгө эсвэл өр төлбөрийн бодит үнэ цэнийг тодорхойлоход бодит үнэ цэнийн 
ялгаатай шатлалууд дамжсан мэдээллүүдийг ашигласан бол Банк нь хөрөнгө эсвэл өр 
төлбөрийн бодит үнэ цэнийг тодорхойлоход гол нөлөөлсөн өгөгдлийн бодит үнэ цэнийн 
шатлалын хамгийн доод түвшнээр тодорхойлох ба бодит цэнийн үнэлгээний шатлалын 
хооронд шилжилт гарсан тохиолдолд тайлант үеийн эцэст эдгээр шилжилтүүдийг хүлээн 
зөвшөөрдөг. 

 
(iv) Тасралтгүй байх зарчим  

 
Санхүүгийн тайланг удирдлага зохистой гэж үзсэний дагуу тасралтгүй байх  зарчмын дагуу 
бэлтгэсэн. 
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3. Тухайн тайлант жилд мөрдөгдөж эхэлсэн Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын 

Стандартын Зөвлөлөөс шинээр гаргасан болон шинэчилсэн стандартууд 
 

СТОУС 9 Санхүүгийн хэрэглүүр 

 
СТОУС 9 Санхүүгийн Хэрэглүүр нь 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчин 
төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн ба НББОУС 39 Санхүүгийн Хэрэглүүрийн хүлээн зөвшөөрөлт, 
хэмжилтийг орлох болсон. Банк СТОУС 9-ийн ангилал, хэмжилт болон үнэ цэнийн бууралтын 
шаардлагуудыг буцаан мөрдүүлэх горимоор 2018 оны 01  д   ү  г э  эр сарын 01-ний өдрөөрх 
балансын эхний үлдэгдэл болон хуримтлагдсан ашгийн эхний үлдэгдлийг тохируулах 
байдлаар хэрэгжүүлсэн ба харьцуулагдах тайлант хугацааг дахин илэрхийлээгүй.  
 
СТОУС 9 Санхүүгийн Хэрэглүүрийг нэвтрүүлснээр нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогод 
өөрчлөлт орсон. Шинэ нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг Тодруулга 5 “Нягтлан бодох 
бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт”-д тусгасан. 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх болон 
2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөрх санхүүгийн байдлын тайлангуудын тохируулгыг 
Тодруулга 6 “СТОУС 9-ийн хэрэгжилтээс үүссэн гол нөлөөллүүд” хэсгээс харна уу. Банк нь 
СТОУС 9-ийг нэвтрүүлсэнтэй холбоотойгоор нягтлан бодох бүртгэлийн үйл явц, дотоод хяналт 
болон засаглалын тогтолцоогоо нягталж, боловсронгуй болгосоор байна. 
 

СТОУС 15 Харилцагчтай байгуулсан гэрээний орлого 

 
Банк нь СТОУС 15-ыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн. СТОУС 15 
нь НББОУС 11, 18, СТОУСТХ 13, 15, 18 болон СТХ 31 зэргийг орлох болсон. Уг стандарт нь орлого 
хүлээн зөвшөөрөлтийн зарчимд суурилсан арга хандлагыг танилцуулсан бөгөөд үүрэг 
хариуцлага биелэгдсэн тохиолдолд орлого хүлээн зөвшөөрөх шаардлагыг бий болгосон. 
Энэхүү стандарт санхүүгийн хэрэглүүр, даатгалын гэрээ болон түрээсийн гэрээнд хамаарахгүй.  
 
СТОУС 15 нь орлогыг ямар дүнгээр, хэзээ хүлээн зөвшөөрөхийг тусгасан дан га нц бөгөөд 
дэлгэрэнгүй тогтолцоот хандлагыг танилцуулсан. Стандартын гол зарчим нь байгууллага 
харилцагчид үзүүлэхээр тохиролцсон үйлчилгээгээ үзүүлсний хариуд хүлээн авах төлбөрийн 
дүнгээр орлогоо хүлээн зөвшөөрөх явдал юм.  
 
Уг стандарт нь дараах 5 алхамт шинэ арга хандлагыг танилцуусан: 

 

1 дүгээр алхам: Харилцагчтай байгуулсан гэрээг (гэрээнүүдийг) тодорхойлох.  

2 дугаар алхам: Гэрээнд тусгагдсан бие даасан гүйцэтгэлийн үүргүүдийг  

 тодорхойлох. 

3 дугаар алхам: Хэлцлийн үнийг тодорхойлох. 

4 дүгээр алхам: Хэлцлийн үнийг бие даасан гүйцэтгэлийн үүргүүдэд хуваарилах.  

5 дугаар алхам: Гүйцэтгэлийн үүрэг бүрэн хангагдсан үед орлогыг хүлээн  

                     зөвшөөрөх. 
 
СТОУС 15-ын нөлөөллийн шинжилгээний үр дүнд одоогийн нягтлан бодох бүртгэлийн практик 
болон СТОУС 15-ын шалгууруудын хооронд зөрүү үүсгэх асуудал тодорхойлогдоогүй.  
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4. Тухайн тайлант жилд мөрдөгдөж эхлээгүй байгаа Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын 

Стандартын Зөвлөлөөс шинээр гаргасан стандартууд 
 
СТОУС 16 Түрээс 

 

2016 оны 01 дүгээр сард НББОУСЗ нь СТОУС 16 “Түрээс”-ийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний 

өдрөөр буюу түүнээс хойших тайлант жилээс мөрдөж эхлэхээр батлан гаргасан. СТОУС 16 нь 

НББОУС 17 болон холбогдох тайлбарууд болох СТОУСТХ 4, СТХ 15 болон 27 -г орлох ба уг 

стандартын хүрээнд түрээслэгч тал ихэнх түрээсийг одоогийн НББОУС 17 “Түрээс”-ийн дагуу 

бүртгэж буй санхүүгийн түрээстэй төстэй байдлаар бүртгэх болж байгаа.  
 
Банк нь “ашиглах эрхтэй” хөрөнгө болон холбогдох санхүүгийн өр төлбөрийг санхүүгийн 
байдлын тайланд хүлээн зөвшөөрч бүртгэнэ. Хөрөнгийг түрээсийн хугацааны туршид 
хорогдуулах ба санхүүгийн өр төлбөрийг хорогдуулсан өртгөөр хэмжиж бүртгэнэ. 
Түрээслүүлэгчийн нягтлан бодох бүртгэл нь НББОУС 17 -д заасантай ерөнхийдөө ижил хэвээр 
үлдэнэ.  
 
СТОУС 16-г хэрэгжүүлэхэд Банкны түрээсийн гэрээнүүдийг нарийн шинжлэх шаардлагатай. 
Банк нь өмнөх тайлант хугацаануудын дүнг өмнөх стандартын дагуу тайлагнасан хэвээр 
үлдээж, 2019 оны 01 дүгээр сарын 01 -ний өдрөөс СТОУС 16-ийн хуримтлагдсан нөлөөллийг 
эздийн өмчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний үлдэгдэлд нөлөөлүүлэх хөнгөвчилсөн аргыг 
ашиглахаар төлөвлөж байна.  
 
Анх хэрэгжүүлж эхлэх өдөр болох 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөрх санхүүгийн 
тайлангийн өгөгдөл тус бүр дэх нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээг доорх хүснэгтээс харна уу : 
 

(Мянган төгрөгөөр)  2018.12.31  2019.01.01 

     
Ашиглах-эрхтэй-хөрөнгө-дансны цэвэр дүн  -        2,718,766  

Түрээсийн өр төлбөр  -        2,639,577  

Хуримтлагдсан ашиг (эхний үлдэгдэл)   -             79,189  
 
Банкинд 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар санхүүгийн дээрх нөлөөллийн 
үнэлгээг Банкны зүгээс түрээслэгчээр оролцож буй гурван түрээсийн гэрээнд суурилан хийсэн 
болно. 
 
СТОУС 17 Даатгалын гэрээ 
 
2017 оны 5 дугаар сард НББОУСЗ-өөс СТОУС 17 Даатгалын гэрээ-г 2021 оны 01 дүгээр сарын 
01-ний өдрөөс буюу түүнээс хойших тайлант жилээс мөрдөж эхлүүлэхээр батлан гаргасан. 
СТОУС 17 нь стандартын хүрээнд даатгалын гэрээнүүдийн хүлээн зөвшөөрөлт, хэмжилт, 
тайлагнал болон тодруулгын зарчмыг тогтоож өгсөн. 
 
СТОУС 17-ийн зорилго нь аливаа байгууллага даатгалын гэрээнүүдийг үнэн зөв илтгэж чадах 
холбогдох мэдээллээр мэдээлэл хэрэглэгчдийг хангаж байхыг нягтлахад оршино. Энэхүү 
мэдээлэл нь санхүүгийн тайлангийн хэрэглэгчдэд тухайн даатгалын гэрээ байгууллагын 
санхүүгийн байдал, санхүүгийн гүйцэтгэл болон мөнгөн гүйлгээнд ямар нөлөө үзүүлэхийг 
үнэлэхэд суурь болж өгөх юм. Банк СТОУС 17-г хэрэгжүүлснээр санхүүгийн тайланд үзүүлэх 
болзошгүй нөлөөллийг үнэлж байна. 
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4. Тухайн тайлант жилд мөрдөгдөж эхлээгүй байгаа Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын 

Стандартын Зөвлөлөөс шинээр гаргасан стандартууд, үргэлжлэл 
 
СТОУС-д орсон бусад өөрчлөлтүүд 
 

Дараах стандартын нэмэлт өөрчлөлтүүд болон тайлбар тодруулгууд нь Банкны санхүүгийн 

тайланд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэхгүй гэж хүлээгдэж байна .  

 
- СТОУТХ 23 Татварын бүртгэл дэх тодорхой бус байдал  
- Сөрөг нөхөн төлбөр бүхий урьдчилж төлсөн төлбөрийн шинж чанарууд (СТОУС 9-д 

орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд) 
- Хараат болон хамтарсан компани дахь урт хугацаат ашиг сонирхол (НББОУС 28-д 

орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд) 
- Төлөвлөлтийн өөрчлөлт, хөнгөлөлт, төлбөр тооцоо (НББОУС 19-д орсон 

өөрчлөлтүүд) 
- СТОУС-уудын 2015-2017 оны мөчлөгийн сайжруулалт - төрөл бүрийн стандартууд  

 
 

5. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт 
 
СТОУС 9 Санхүүгийн хэрэглүүр 
 
Ангилал 
 

СТОУС 9 нь НББОУС 39-ийн санхүүгийн өр төлбөрийн ангилалтай холбоотой ихэнх 

шалгууруудыг хэвээр авч үлдсэн. Гэхдээ энэхүү стандартаас НББОУС 39-ийн хуучин санхүүгийн 

хөрөнгийн ангилал болох дуусгавар хугацаа хүртэл эзэмших санхүүгийн хөрөнгө, зээл болон 

авлага, мөн борлуулахад бэлэн хөрөнгө гэсэн ангиллууд хасагдсан. 

 

СТОУС 9-ийг анх хэрэгжүүлснээр Банкны санхүүгийн өр төлбөр, үүсмэл санхүүгийн 

хэрэглүүртэй (Хейджийн хэрэглүүр болон хэрэглэдэг үүсмэл санхүүгийн хэрэглүүр) холбоотой 

нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогод мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлээгүй.  Санхүүгийн хөрөнгийн 

ангилалд үзүүлсэн СТОУС 9-ийн нөлөөг доор харуулав. 

 

2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Банк санхүүгийн хөрөнгөө дараах хэмжилтийн 

бүлгүүдээр ангилсан:  

 
- Анхны хүлээн зөвшөөрөлтийн дараа бодит үнэ цэнээр хэмжих (бусад дэлгэрэнгүй 

орлогоорх эсвэл ашиг, алдагдлаарх); болон 
- Хорогдуулсан өртгөөр хэмжих. 

 

Санхүүгийн хөрөнгийг удирдаж буй бизнес загвар болон гэрээт мөнгөн урсгалын нөхцөл 

зэргээс ангилал нь хамаарна: 
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5. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт, үргэлжлэл 

 
СТОУС 9 Санхүүгийн хэрэглүүр, үргэлжлэл 
 
Ангилал, үргэлжлэл 
 
1. Бизнес загварын үнэлгээ: Бизнесийг хэрхэн удирдаж байгаа болон стратегийн үүднээс 

хэрхэн харагдаж байгаа талаарх үнэлгээ. Мөн борлуулалтын давтамж, хэмжээг харгалзан 
үзнэ. Үүнд дараах ангиллууд хамаарна: 

 

• Гэрээт мөнгөн урсгалыг цуглуулах бизнес загвар: Санхүүгийн хөрөнгө нь гэрээт мөнгөн 
урсгалыг цуглуулахын тулд эзэмших бизнес загварт хамаарч байвал; эсвэл  

• Гэрээт мөнгөн урсгалыг цуглуулах болон борлуулах бизнес загвар: Санхүүгийн хөрөнгө 
нь гэрээт мөнгөн урсгалыг цуглуулах болон санхүүгийн хөрөнгийг борлуулахын тулд 
эзэмших бизнес загварт хамаарч байвал; эсвэл 

• Бусад бизнес загвар. 
 
2. Гэрээт мөнгөн урсгалын үнэлгээ: Санхүүгийн хөрөнгийн мөнгөн урсгал нь зөвхөн зээлийн 

үндсэн төлбөр болон хүүгийн төлбөрийн зориулалттай байгаа эсэхийг шалгах тест (SPPI 
тест). 

 
Бизнес загварын үнэлгээг багцад үндэслэн хийж болдог бол гэрээт мөнгөн урсгалын үнэлгээ 
нь санхүүгийн хөрөнгө тус бүрт хийгддэг. Банк нь зөвхөн хөрөнгийг удирдаж буй бизнес загвар 
өөрчлөгдсөн тохиолдолд өрийн хэрэглүүрийг дахин ангилж болно. 
 
Гэрээт мөнгөн урсгалыг цуглуулах зорилготой бизнес загварт хамаарах өрийн хэрэглүүр нь 
SPPI шалгуурыг хангаж байвал ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр хэмжихээр тусгайлан 
тодорхойлсноос бусад тохиолдолд хорогдуулсан өртгөөр хэмжигдэнэ. Гэрээт мөнгөн урсгалыг 
цуглуулах болон борлуулах зорилготой бизнес загварт хамаарах өрийн хэрэглүүр нь SPPI 
шалгуурыг хангаж байвал ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр хэмжихээр тусгайлан 
тодорхойлсноос бусад тохиолдолд тохируулгыг бусад дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрч, 
бодит үнэ цэнээр хэмжинэ. Бусад бүх өрийн хэрэглүүрийг зайлшгүй ашиг, алдагдлаарх бодит 
үнэ цэнээр хэмжинэ. 
 
CТОУС 9-ийн цар хүрээнд хамаарах бүх өмчийн хэрэглүүрүүдийг бодит үнэ цэнийн тохируулга 
бүхий ашиг, алдагдлаар юм уу эсвэл бусад дэлгэрэнгүй орлогоор хүлээн зөвшөөрөх бодит үнэ 
цэнээр хэмжинэ. Өмчийн хэрэглүүрийг бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнийн аргад 
шилжүүлэх cонголт анхны хүлээн зөвшөөрөлтийн үед хийгдэх бөгөөд цаашид өөрчлөх 
боломжгүй. 

 
Хэмжилт 

Анх хүлээн зөвшөөрөх үед Банк санхүүгийн хөрөнгийг ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээс 
бусад тохиолдолд бодит үнэ цэнэ дээр санхүүгийн хөрөнгийг худалдаж авахад гарсантай шууд 
холбоотой гарсан гүйлгээний зардлыг нэмсэн дүнгээр хэмжинэ. Ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ 
цэнээр хэмжигддэг санхүүгийн хөрөнгийн худалдан авалтын зардлыг ашиг, алдагдалд хүлээн 
зөвшөөрнө.  

Æèëèéí Òàéëàí 2018
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5. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт, үргэлжлэл 

 
СТОУС 9 Санхүүгийн хэрэглүүр, үргэлжлэл 
 
Хэмжилт, үргэлжлэл 
 

а. Өрийн хэрэглүүрүүд 
 

Өрийн хэрэглүүрийн дараа үеийн хэмжилт нь Банкны хөрөнгийн удирдлагын бизнес загвар 
болон хөрөнгийн мөнгөн урсгалын шинж чанар дээр тулгуурлана. Банк нь өрийн хэрэглүүрийг 
дараах 3 хэмжилтээр ангилдаг: 
 

- Хорогдуулсан өртөг (AC): Зөвхөн үндсэн төлөлт болон хүүгийн төлбөрийг цуглуулах 
зорилгоор эзэмшиж буй өрийн хэрэглүүрийг хорогдуулсан өртгөөр бүртгэдэг ба “Зээл 
болон харилцагчдад өгсөн урьдчилгаа” хэмээн толилуулдаг. СТОУС 9-ийн дагуу 
хорогдуулсан өртгөөр ангилан, дараа үед бүртгэж болох санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн 
бусад жишээ нь санхүүжилтийн зайлшгүй бүрдэл хэсэггүй дансны авлага, Засгийн 
Газрын үнэт цаасны борлуулах зорилгогүй хөрөнгө оруулалт болон хугацаатай 
хадгаламжийн хөрөнгө оруулалт зэрэг болно. Эдгээр санхүүгийн хөрөнгийн хүүгийн 
орлогыг үр ашигт хүүгийн аргаар тооцсон цэвэр хүүгийн орлогод бүртгэдэг. 
Дискаунтын нөлөө нь материаллаг бус бол санхүүгийн хөрөнгийг анхны дүнгээр 
бүртгэж болно. Данснаас хасах үеийн олз, гарзыг шууд ашиг, алдагдал руу хуваарилах 
ба хорогдуулсан өртгөөр хэмжигддэг санхүүгийн хөрөнгийн данснаас хасалтын 
олз/гарз хэмээн толилуулдаг.  
 

- Бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээр илэрхийлэгдэх хөрөнгө (БДОБҮЦ): 
Гэрээт мөнгөн урсгалыг цуглуулах болон борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй, 
хөрөнгийн мөнгөн урсгалууд нь зөвхөн үндсэн төлөлт болон хүүгийн төлбөрөөс бүрдэх 
бөгөөд бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээр хэмжигдэх өрийн 
хэрэглүүрүүдийг Бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээр илэрхийлэгдэх 
санхүүгийн хөрөнгөөр толилуулна. Бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээр 
ангилан, бүртгэж болох санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн жишээ нь хөрөнгө оруулалтын 
хугацаа нь тухайн санхүүгийн хэрэглүүрийн дуусах хугацаанаас богино Засгийн Газрын 
үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт болон хөрөнгө оруулалтын хугацаа нь дуусах 
хугацаанаас богино компанийн үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт зэрэг юм. Дансны үнэнд 
орсон өөрчлөлтийг бусад дэлгэрэнгүй орлогоор хүлээн зөвшөөрөх болон үнэ цэнийн 
бууралтын олз, гарзаас бусдаар хүүгийн орлого, гадаад валютын ханшийн зөрүүний 
олз, гарз зэргийг ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрдөг. Өрийн хэрэглүүрийг данснаас 
хасах үед өмнө нь бусад дэлгэрэнгүй орлогоор хуримтлуулан хүлээн зөвшөөрсөн олз, 
гарзыг өмчөөс ашиг, алдагдал руу дахин ангилдаг. Санхүүгийн хөрөнгийн хүүгийн 
орлогыг үр ашигт хүүгийн аргаар тооцсон цэвэр хүүгийн орлогод бүртгэдэг. 
 

- Ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр илэрхийлэгдэх хөрөнгө (ААБҮЦ):  
a) Хорогдуулсан өртөг эсвэл бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээр 
илэрхийлэгдэх санхүүгийн хөрөнгийн шалгуурыг хангаагүй өрийн хэрэглүүрүүд 
зайлшгүй ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр хэмжигдэх ба “Зайлшгүй бодит үнэ 
цэнээр илэрхийлсэн санхүүгийн хөрөнгө” хэмээн толилуулна;  
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СТОУС 9 Санхүүгийн хэрэглүүр, үргэлжлэл 
 
Хэмжилт, үргэлжлэл 
 

а. Өрийн хэрэглүүрүүд, үргэлжлэл 
 

- Ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр илэрхийлэгдэх хөрөнгө (ААБҮЦ), үргэлжлэл:  
б) Хэрэв сонголт нь нягтлан бодох бүртгэлийн зөрүүг арилгах эсвэл тодорхой 
хэмжээгээр бууруулж байвал өрийн хэрэглүүрийг цаашид өөрчлөх боломжгүйгээр 
“Бодит үнэ цэнээр илэрхийлэгдэхээр сонгогдсон санхүүгийн хөрөнгө”-д оруулан 
бүртгэнэ; 
в) Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй санхүүгийн хөрөнгө. 
Дараа үед ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр хэмжигдэх өрийн хэрэглүүрийн олз, 
гарзыг ашиг, алдагдалд хүлээн зөвшөөрдөг ба тухайн тайлант үеийнхээ ашиг, 
алдагдлаарх бодит цэнээр илэрхийлэгддэг санхүүгийн хөрөнгө, өр төлбөрийн олз, 
гарзад цэвэр дүнгээр нь толилуулна. 
 

б. Өмчийн хэрэглүүр 
 
Бүх өмчийн хэрэглүүр дэх хөрөнгө оруулалтуудыг бодит үнэ цэнээр хэмжинэ. Үснэдн аргын 
дагуу бодит үнэ цэнийн бүхий л өөрчлөлтүүдийг орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрдөг.  
 
Банк нь эдгээр өмчийн хөрөнгө оруулалтыг өгөөж хүртэхээс бусад зорилгоор эзэмшиж байгаа 
үед дараа үеийн дахин ангиллын эрхгүй, буцаах боломжгүйгээр бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх 
бодит үнэ цэнээр бүртгэж болно. Уг сонголтыг хийсэн үед бусад дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн бодит үнэ цэнийн олз, гарзыг дараа нь тухайлбал эдгээрийг худалдах үед ашиг, 
алдагдал руу дахин ангилах боломжгүй. Уг сонголт бүх бие даасан хөрөнгө оруулалтын хувьд 
хийгдэх боломжтой. 
 
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн дагуу хөрөнгө оруулалтын өгөөж хүртэхээс бусад зорилгоор 
эзэмшиж буй өмчийн хэрэглүүрийг бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээр ангилагдах 
санхүүгийн хөрөнгөнд бүртгэнэ. Үнэ цэнийн бууралт (болон үнэ цэнийн бууралтын буцаалт)-
ыг бодит үнэ цэнийн бусад өөрчлөлтөөс тусад нь тайлагдахгүй. Тухайн хөрөнгө оруулалтын 
өгөөж болох ногдол ашгийг Банк төлбөрийг хүлээн авах эрх үүссэн үед тайлант үеийн ашиг, 
алдагдалд бусад орлогоор үргэлжлүүлэн бүртгэнэ.  
 
Санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт 
 
Банк нь хорогдуулсан өртгөөрх болон бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээр 
илэрхийлэгдсэн санхүүгийн хөрөнгийн хувьд хүлээгдэж буй зээлийн алдагдлын нөөцийг 
тооцоолж хүлээн зөвшөөрдөг. Банк нь тайлант үе бүрийн эцэст нөөцийг бүртгэнэ. 
 
Банк нь санхүүгийн хөрөнгийн хүлээгдэж буй зээлийн алдагдлын тооцоололдоо дараах 
зүйлсийг тусгадаг:  
 

- Олон янзын боломжит үр дүнг үнэлсний үр дүнд тодорхойлсон бодитой, магадлалаар 
жигнэсэн дүн; 
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СТОУС 9 Санхүүгийн хэрэглүүр, үргэлжлэл 
 
Санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт, үргэлжлэл 
 

- Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнэ; болон 
- Өнгөрсөн үйл явдлууд, одоогийн нөхцөл байдал болон ирээдүйн эдийн засгийн 

нөхцөл байдлын талаарх хэт их зардал, хүчин чармайлтгүйгээр олдох боломжтой 
үндэслэл бүхий бэлэн мэдээнүүд. 

 
Банк нь анхны хүлээн зөвшөөрөлтийн дараа үед зээлийн чанарын өөрчлөлтөөс шалтгаалан 
“гурван шатлалт” загварыг үнэ цэнийн бууралтын загвар болгон ашигладаг: 
 

- Анх хүлээн зөвшөөрөх үед зээлжих чадамжаас үүдэлтэй үнэ цэнийн бууралтгүй гэж 
үнэлэгдсэн бол 1 дүгээр шатлалд ангилах бөгөөд Банк зээлийн эрсдэлийг тасралтгүй 
тогтмол хянаж байх хэрэгтэй. Эдгээр хэрэглүүрүүдийн алдагдлыг тайлант өдрөөс 
хойших 12 сарын хугацаанд болзошгүй дефолтын үр дүнд хүлээн зөвшөөрнө. 
 

- Хэрэв анхны хүлээн зөвшөөрөлтөөс хойш мэдэгдэхүйц хэмжээний зээлийн эрсдэл 
илэрсэн бол тухайн санхүүгийн хэрэглүүрийг 2 дугаар шатлал руу шилжүүлэх боловч 
үнэ цэнэ буурсан гэж ангилахгүй. Эдгээр хэрэглүүрийн хүлээгдэж буй зээлийн 
алдагдлыг хөрөнгийн ашигла лтын турш хүлээн зөвшөөрөх боловч хүүгийн орлогыг 
нийт дансны үнэнд тооцоолно. 30 хоногоос илүү хугацаа хэтрэлттэй санхүүгийн 
хөрөнгийн хувьд санхүүгийн хөрөнгийг анх хүлээн зөвшөөрснөөс хойш зээлийн эрсдэл 
нь ихээр өссөн гэж үзнэ. Хэрэв Банк зээлийн эрсдэл мэдэгдэхүйц хэмжээгээр өсөөгүй 
гэсэн үндэслэл бүхий шалгах боломжтой мэдээлэлгүй бол эдгээр хөрөнгө 2 дугаар 
шатлал руу шилжинэ.  

 
- Хэрэв санхүүгийн хэрэглүүрийг үнэ цэнэ буурсан гэж тодорхойлсон бол 3 дугаар 

шатлал руу шилжүүлнэ. Эдгээр хэрэглүүрийн хувьд хүлээгдэж буй зээлийн алдагдлыг 
ашиглалтын хугацааны туршид хүлээн зөвшөөрөх бөгөөд хүүгийн орлогыг цэвэр 
дансны үнээс тооцоолно. Банк нь төлбөр урт хугацаагаар хоцорсон дефолт шалгуурыг 
ашиглах нь илүү зохистой гэсэн үндэслэлтэй, баталгаатай мэдээлэлгэтээсй бусад 
тохиолдолд санхүүгийн хөрөнгө нь 90-ээс дээш хоногийн хугацаа хэтрэлттэй болж 3 
дугаар шатлал руу шилжсэн үед дефолт болно гэж үздэг. 
 

- POCI - анхны хүлээн зөвшөөрөлтийн үед үнэ цэнийн бууралттай хэмээн 
тодорхойлогдсон санхүүгийн хөрөнгүүд. Эдгээрийн хүлээгдэж буй зээлийн алдагдал 
үргэлж ашиглалтын хугацааны туршид тооцогдоно (3 дугаар шатлал).  
 

Тухайн хөрөнгийг анх хүлээн зөвшөөрснөөс хойш зээлийн эрсдэлийн мэдэгдэхүйц нөлөө 
үүссэн эсвэл тухайн хөрөнгийг үнэ цэнэ буурсан гэж тодорхойлсон эсэхээс хамааран 12 сарын 
хүлээгдэж буй алдагдал, эсвэл ашиглалтын хугацааны туршид хүлээгдэж буй алдагдлыг 
тооцдог. Хүлээгдэж буй алдагдал нь доор тодорхойлсон Дефолт болох магадлал (PD), Дефолт 
болсон үеийн дүн (EAD), Дефолт болсон тохиолдолд хүлээх алдагдлын хэмжээ (LGD)-ний 
дискаунтчилсан үр дүнгээр хэмжигддэг. 
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СТОУС 9 Санхүүгийн хэрэглүүр, үргэлжлэл 
 
Санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт, үргэлжлэл 
 
PD: PD гэдэг нь зээлдэгч санхүүгийн үүргээ биелүүлэхгүй байх дараагийн 12 сарын хугацааны, 
эсвэл үлдсэн ашиглалтын хугацааны магадлалыг илэрхийлдэг. Ашиглалтын хугацааны PD -ийг 
одоогийн 12 сарын PD-д дуусах хугацааны профайлыг ашиглан тооцоолдог. Дуусах хугацааны 
профайл нь тухайн багцыг анх хүлээн зөвшөөрч байх үеэс ашиглалтын хугацаа дуусах хүртэл 
дефолт болох магадлал хэрхэн харагдахыг тооцоолдог. 
 
Шилжилтийн матриц нь зээлээс бусад санхүүгийн хөрөнгийн дефолт болох магадлалын 
коэффициентыг тодорхойлоход ашиглагдсан гадаад эх сурвалжийн өгөгдөл дээр суурилсан. 
Энэхүү өгөгдлүүдэд Банк жил бүр Standard and Poor’s, Moody’s эсвэл Fitch-н албан ёсны 
вэбсайт дээрх түүхэн мэдээлэлд үндэслэн тодорхой хугацааны турш дахь зээлжих зэрэглэлийн 
үнэлгээний өөрчлөлтийн магадлалын албан ёсны мэдээллийг ашигладаг. Тайлант өдрөөр 
шинэчлэгдсэн мэдээлэл байхгүй тохиолдолд Банк хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг 
ашигладаг. 
 
EAD: EAD гэдэг нь зээлдэгч дараагийн 12 сарын хугацаанд эсвэл үлдсэн ашиглалтын хугацаанд 
дефолт болох үед Банкинд хэдий хэмжээний өртэй байх таамаглал юм. Бүтээгдэхүүн тус 
бүрийн эргэн төлөлтийн профайлд үндэслэн 12 сарын хугацааны болон ашиглалтын 
хугацааны турших EAD-г тооцдог. 
 
LGD: LGD нь Банкны төсөөлж буй дефолт болсон зээлээс хүлээх алдагдлыг илэрхийлнэ.  LGD нь 
харилцагчийн төрөл, нэхэмжлэлийн төрөл, хугацаа, барьцаа хөрөнгө эсвэл зээлийн бусад 
дэмжих зүйлс зэргээс шалтгаална. LGD нь дефолт болох үед нэгж зээлд ногдох алдагдлын хувь 
юм. LGD нь 12 сарын туршид эсвэл ашиглалтын хугацааны туршид тооцоологддо г бөгөөд 12 
сарын LGD нь дараагийн  12 сарын хугацаанд дефолт бол бол хүлээгдэж буй алдагдлын хувь, 
ашиглалтын хугацааны LGD нь зээл нийт ашиглалтын хугацаандаа дефолт болвол хүлээгдэж 
буй алдагдлын хувийг илэрхийлнэ. LGD нь эргэн төлөлт болон барьцаа хөрөн гөөс шалтгаалан 
хугацааны турш өөрчлөгдөнө. Санхүүгийн хэрэглүүрийн барьцаа хөрөнгө болон хангалттай 
түүхэн дефолтын мэдээлэл байхгүй үед Банк мэргэжилтний үнэлэмж ашигладаг. LGD 
коэффициентыг тодорхойлохын тулд Банк нөхцөл байдал болон тайлант өдрөөрх мэдээллийн 
бүрэн бүтэн байдлаас шалтгаалан түүхэн мэдээллийн арга эсвэл гадаад эх сурвалжийн түүхэн 
мэдээллийг ашигладаг. 
 
- Зээлээс бусад санхүүгийн хөрөнгө:Т айлант өдрөөрх мэдээллийн нөхцөл байдал болон 

бүрэн гүйцэд эсэхээс шалтгаалан Банк LGD-г тодорхойлохдоо дараах аргуудыг үе 
шаттайгаар ашигладаг: 
 

а.  Түүхэн дата мэдээлэл дээр үндэслэсэн арга;  
        б.   Гадаад эх сурвалжийн түүхэн мэдээ мэдээлэл дээр суурилсан арга, Standard and Poor’s,  
              Moody’s эсвэл Fitch зэрэг үнэлгээний байгууллагуудын ижил төстэй багцын нөхөн  
              төлөгдөх хувийн мэдээ мэдээлэлд суурилсан арга; эсвэл  
        в.  Басел Хорооны IRB-Суурь арга. 
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5. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт, үргэлжлэл 

 
СТОУС 9 Санхүүгийн хэрэглүүр, үргэлжлэл 
 
Санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт, үргэлжлэл 
 
- Зээл: Дансны материаллаг байдал болон нөхцөл байдал дээр тулгуурлан Банк LGD-г 

тодорхойлохдоо дараах аргуудыг үе шаттайгаар ашигладаг:  
 

а. Нийт эздийн өмчийн 18 хувиас их дүнтэй зээл эсвэл зээлийн чанар муудсанаас 
шалтгаалан 3 дугаар шатлалд ангилагдсан зээлүүд (тусгай үнэлгээгээр үнэлэгдэх 
зээлүүд) тусгай үнэлгээгээр үнэлэгддэг. Банкны удирдлага нь нийт эздийн өмчийн 
18%-ийг тодорхойлохдоо өөрсдийн туршлага болон бусад банкны жишиг дээр 
үндэслэн тогтоож шаардлагатай тохиолдолд шинэчлэн тогтоож байдаг. Мэдээ 
мэдээллийн чанар, түүхэн мэдээ болон орчныг харгалзан, Банкны удирдлага нь LGD-
ийн бүрэлдэхүүн болох барьцаа хөрөнгийн хямдруулалтын/(haircut) мэдээлэлд 
ирээдүйд чиглэсэн мэдээллийг шалгадаг. Хүлээгдэж буй зээлийн алдагдал (ECL) -ийг 
тооцохдоо эдийн засгийн ялгаатай нөхцөл байдлыг харгалзан барьцаа хөрөнгүүдэд 
ялгаатай haircut ашиглан тооцоолно. Зээлийн барьцаа хөрөнгийн haircut нь Банкны 
дотоод журмаар тодорхойлогдох бөгөөд макро эдийн засгийн өнөөгийн болон 
ирээдүйн нөхцөл байдалд тулгуурлан байнга шинэчлэгдэж байдаг. Тусгай үнэлгээний 
үед LGD-г тооцоолохдоо Банк нь тухайн зээлийг дефолт болох үед барьцаа хөрөнгийг 
зарж борлуулах хугацаа, борлуулалтын өртөг дээр үндэслэнх эдэн хувийн алдагдал 
хүлээж болохыг тооцоолно. 

б. Нийт эздийн өмчийн 18 хувиас бага дүнтэй зээл болон 1,2 дугаар шатлалд 
ангилагдсан зээлүүд нэгдсэн үнэлгээгээр үнэлэгдэнэ . 

 
Хейджийн нягтлан бодох бүртгэл 
 
Хейджийн нягтлан бодох бүртгэл нь НББОУС-аас санал болгодог олгосон зээл, хорогдуулсан 
өртгөөр хэмжигддэг өрийн үнэт цаас, бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээр 
хэмжигддэг хөрөнгө (Хейджээр хамгаалагдсан зүйлс), ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр 
хэмжигддэг холбогдох хей джийн үүсмэл санхүүгийн хэрэглүүрүүд (Хейджийн хэрэглүүр) 
зэргийн ангилал, хэмжилтийн зөрүүнээс үүсэх ашиг, алдагдлын хэлбэлзлийг багасгах сонголт 
юм. Хорогдуулсан өртгөөр хэмжигдэж буй хөрөнгө, өр төлбөр хейджээр хамгаалагдсан 
эрсдэлийн улмаас үүссэн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтөөр дахин үнэлэгдэнэ. 
 
Бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээр хэмжигдэж буй өрийн хэрэглүүрүүдийн 
хейджээр хамгаалагдсан эрсдэлийн улмаас үүссэн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийг ашиг, 
алдагдалд хүлээн зөвшөөрнө. Мөнгөн урсгалын хейджийн хувьд үүсмэл санхүүгийн 
хэрэглүүрүүдийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийг мөнгөн урсгалын хейджийн нөөцөд хүлээн 
зөвшөөрнө (зөвхөн үр ашигт хэсэг). 
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5. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт, үргэлжлэл 

 
СТОУС 9 Санхүүгийн хэрэглүүр, үргэлжлэл 
 
Хейджийн нягтлан бодох бүртгэл , үргэлжлэл 
 
СТОУС 9 нь хейджийн нягтлан бодох бүртгэлд хейджээр хамгаалагдсан зүйлс болон багцын 
бус хейджийн хэрэглүүрийг эдийн засгийн уялдаа холбоотой байхыг шаарддаг ба сайн дурын 
хейджийн хамаарал үүсгэхийг хориглоно. СТОУС 9 нь зарим албадлагын шинжтэй зүйлсийг 
илүү зарчимд суурилсан шаардлагаар өөрчилж байгаа. Үүнээс гадна, НББОУС 39 нь хейджийн 
хэрэглүүрээр ашиглагддаг валют хоорондын своп хэлцэлтэй (валютад суурилсан) холбоотой 
хейджийн нягтлан бодох бүртгэлийн нарийн тайлбаргүй байсан бол СТОУС 9 -д тусгагдсан. 
СТОУС 9-д хүүгийн түвшний эрсдэлийн багцын хейджид зориулсан бодит үнэ цэнээрх 
хейджийн нягтлан бодох бүртгэлийн тайлбар байхгүй.  
 
Хүүгийн орлогын толилуулгын өөрчлөлт 
 
СТОУС 9- ийг нэвтрүүлэхтэй холбоотойгоор НББОУС 1-д өөрчлөлт орсон. Уг өөрчлөлтийн үр 
дүнд, үр ашигт хүүгийн аргыг ашигласан санхүүгийн хөрөнгийн хүүгийн орлогыг Ашиг, 
Алдагдал болон Бусад Дэлгэрэнгүй Орлогын Тайланд тусад нь толилуулах болсон.  
 
Үр ашигт хүүгийн аргыг ашигласан санхүүгийн хөрөнгийн хүүгийн орлогод “Банкин дахь 
харилцах, хадгаламж”, “Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа”, “Бусад дэлгэрэнгүй 
орлогоорх бодит үнэ цэнээр илэрхийлэгдсэн санхүүгийн хөрөнгө” зэрэг санхүүгийн хөрөнгөөс 
үүссэн хүүгийн орлого хамаарна. 
 
 

6. СТОУС 9-ийн хэрэгжилтээс үүссэн гол нөлөөллүүд 
 

СТОУС 9-ийг хэрэгжүүлснээр татварын өмнөх байдлаар санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн 
бууралтын алдагдал 100,456 мянган төгрөгөөр өссөн. Доорх хүснэгтэд 2017 оны 12 дугаар 
сарын 31-ний өдрөөрх НББОУС 39-ийн дагуу тайлагнасан санхүүгийн байдлын тайлан болон 
2018 оны 01 дүгээр сарын 01 -ний өдрөөрх СТОУС 9-ийн дагуу дахин илэрхийлсэн дүнгүүдийн 
хоорондын тохируулгыг харуулсан болно.   
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6. СТОУС 9-ийн хэрэгжилтээс үүссэн гол нөлөөллүүд, үргэлжлэл 

 
Санхүүгийн байдлын тайлан             
  Хэмжилт   Хэмжилт          

(Мянган төгрөгөөр) 
 

СТОУС 9 
ангилал  

НББОУС 39 
ангилал 

 
2017.12.31 
НББОУС 39 

 Дахин 
ангилал 

 Дахин 
хэмжилт 

 2018.01.01  
СТОУС 9 

Хөрөнгө             
Бэлэн мөнгө ба Монголбанк 
дахь харилцах, хадгаламж       91,943,312   -  (17,554)  91,925,758 

Бэлэн мөнгө ба Монголбанк 
дахь харилцах  ХӨ  ХӨ  37,606,702  -  (16,243)  37,590,459 

Овернайт хадгаламж  ХӨ  ХӨ  36,500,000  -  (1,311)  36,498,689 

Монголбанкны үнэт цаас  БДОБҮЦ  ХӨ  17,836,610  -  *-  17,836,610 
Бусад банк, санхүүгийн 
байгууллага дахь харилцах, 
хадгаламж  ХӨ  ХӨ   431,350   -  (49)  431,301 
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт - 

борлуулах боломжит  ХГ  БДОБҮЦ   36,950,057   (36,950,057)  -  - 
Бодит үнэ цэнээр илэрхийлэгдэх 

санхүүгийн хөрөнгө  ААБҮЦ  ХГ  -  9,140  -  9,140 
Бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх 

бодит үнэ цэнээр илэрхийлэгдэх 

санхүүгийн хөрөнгө  БДОБҮЦ  ХГ  -  36,940,917  *-  36,940,917 
Харилцагчдад олгосон зээл ба 

урьдчилгаа  ХӨ  ХӨ   70,483,771   -  (80,387)  70,403,384 

Үндсэн хөрөнгө  ХГ  ХГ  1,734,329  -  -  1,734,329 

Биет бус хөрөнгө  ХГ  ХГ  540,031  -  -  540,031 

Бусад хөрөнгө  ХГ  ХГ  963,714  -  -  963,714 

Нийт хөрөнгө       203,046,564   -  (97,990)  202,948,574 

             

Эздийн өмч ба өр төлбөр             
             

Өр төлбөр             
Бусад банк, санхүүгийн 

байгууллагын харилцах, 

хадгаламж 

 

ХӨ  ХӨ  109,911,583  -  -  109,911,583 
Харилцагчдын харилцах, 

хадгаламж 
 

ХӨ  ХӨ  254,343  -  -  254,343 

Репо хэлцэл  ХӨ  ХӨ  36,940,917  -  -  36,940,917 

Бусад өр төлбөр  ХГ  ХГ  10,287,878  -  -  10,287,878 

Орлогын албан татварын өглөг  ХГ  ХГ  228,605  -  -  228,605 

Нийт өр төлбөр      157,623,326  -  -  157,623,326 

             

Эздийн өмч             

Хувьцаат капитал      50,000,000  -  -  50,000,000 

Бусад нөөцүүд       28,518  -  -  28,518 

Хуримтлагдсан алдагдал      (4,605,280)  -  (97,990)  (4,703,270) 

Нийт эздийн өмч      45,423,238  -  (97,990)  45,325,248 

             

Нийт эздийн өмч ба өр төлбөр      203,046,564  -  (97,990)  202,948,574 
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6. СТОУС 9-ийн хэрэгжилтээс үүссэн гол нөлөөллүүд, үргэлжлэл 

 
* Бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээр илэрхийлэгдсэн өрийн санхүүгийн хөрөнгөд 
үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын нөөц болох 2,465 мянган төгрөгийг тухайн хөрөнгө нь бодит 
үнэ цэнээр илэрхийлэгдэж буй учир санхүүгийн байдлын тайланд хүлээн зөвшөөрч бүртгээгүй . 
 
Үнэ цэнийн бууралтын нөөцийн тохируулга  
 
Дараах хүснэгтээр 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр НББОУС 39-ийн дагуу тооцсон үнэ 
цэнийн бууралтын нөөцийн дүнг 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөр СТОУС 9-ийн дагуу 
байгуулсан үнэ цэнийн бууралтын нөөцийн дүнтэй тохируулан харуулсан болно. НББОУС 39-
ийн нөөцийг тооцоолох аргачлал нь “алдагдал тохиолдсон байх” гэсэн зарчимд тулгуурладаг 
байсан бөгөөд үнэ цэнийн бууралтын санг тухайн санхүүгийн хэрэглүүрийн зээлжих 
чадамжаас үүдэлтэйгээр үнэ цэнэ нь буурах үед байгуулдаг байсан. Эдгээр үнэ цэнэ нь буурсан 
хэрэглүүрүүдэд байгуулсан нөөцөөс гадна НББОУС 39-ийн дагуу хүндрэл үүссэн боловч 
тайлагнаагүй (бодитоор тохиолдсон боловч тайлагнаагүй) хөрөнгөнд мөн нөөц байгуулдаг 
байсан. Эдгээр үнэ цэнэ нь буурсан хэрэглүүрүүдэд байгуулсан нөөц нь СТОУС 9-ийн үнэ 
цэнийн бууралтын ангиллын 3 дугаар шатлалтай ерөнхийдөө ижил юм. Гэхдээ СТОУС 9-ийн 
хүрээнд хүлээн зөвшөөрөх хүлээгдэж буй зээлийн алдагдлын хүрээнд санхүүгийн 
хэрэглүүрийн багцад бүхэлд нь үнэ цэнийн бууралтын нөөцийг 12 сарын зээлийн алдагдал (1 
дүгээр шатлал) болон ашиглалтын хугацааны хүлээгдэж буй зээлийн алдагдал (2 дугаар 
шатлал)-ыг авч үздэг бөгөөд үүний үр дүнд ихэвчлэн нөөцийн нийт дүн нэмэгддэг . 
 
НББОУС 39-ийн дагуу бүртгэсэн үнэ цэнийн бууралтын нөөцийн дүнг СТОУС 9-ийн дагуу 
бүртгэсэн хүлээгдэж байгаа зээлийн алдагдлын дүнтэй тохируулсан байдал 
 

  
Үнэ цэнийн 
бууралтын 

   Үнэ цэнийн 
бууралтын 

  нөөц    нөөц 
  НББОУС 39  Дахин  СТОУС 9 

(Мянган төгрөгөөр)  2017.12.31  хэмжилт  2018.01.01 

       
Харилцагчдад олгосон зээл ба 
урьдчилгаа  352,494  80,387  432,881 
Бэлэн мөнгө ба Монголбанк дахь 
харилцах  -  17,554  17,554 
 

(Мянган төгрөгөөр)  1-р шатлал  2-р шатлал  3-р шатлал  Нийт 

         
Харилцагчдад олгосон зээл ба 
урьдчилгаа  432,881  -  -  432,881 
Бэлэн мөнгө ба Монголбанк дахь 
харилцах  17,554  -  -  17,554 
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7. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлогууд 

 
Банк нь санхүүгийн тайлангаа бэлтгэхдээ нягтлан бодох бүртгэлийн дараах бодлогуудыг 
баримталсан ба эдгээр нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогууд нь тодруулга 3 болон 5-д 
тайлбарласнаас бусдаар тайланд тусгагдсан бүх жилүүдэд тогтвортойгоор хэрэглэгдсэн болно. 
 
(a) Гадаад валютаар хийгдсэн ажил гүйлгээ 
 
Гадаад валютаар гарсан ажил гүйлгээг тухайн ажил гүйлгээ гарсан өдрийн албан ханшаар 
төгрөгт хөрвүүлдэг. Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн мөнгөн хөрөнгө болон өр төлбөрийг 
тайлагналын өдрийн хаалтын ханшаар үйл ажиллагааны валют руу хөрвүүлэн илэрхийлдэг. 
Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн ба бодит үнэ цэнээрээ хэмжигдсэн мөнгөн бус хөрөнгө, өр 
төлбөрийг уг бодит үнэ цэнийг тодорхойлсон өдрийн албан ханшаар үйл ажиллагааны валют 
руу хөрвүүлэн илэрхийлдэг. 
 
Борлуулах боломжтой өмчийн хэрэгслүүд дээрх валютын хөрвүүлэлтийн зөрүүнээс бусад 
гадаад валютын дахин хөрвүүлэлтээс үүссэн ханшийн зөрүүг ашиг, алдагдлаар хүлээн 
зөвшөөрдөг. Гадаад валютаарх түүхэн өртгөөрөө хэмжигдсэн мөнгөн бус зүйлсийг ажил 
гүйлгээ гарсан өдрийн валютын ханшаар тайлагнадаг. 
 
Харин борлуулах боломжтой өмчийн хөрөнгө оруулалтын хөрвүүлэлтээс үүссэн гадаад 
валютын ханшийн зөрүү (үнэ цэнийн бууралтаас бусад тохиолдолд гадаад валютын ханшийн 
зөрүүг бусад дэлгэрэнгүй орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрч ашиг, алдагдал руу дахин 
ангилна)-г бусад дэлгэрэнгүй орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрдөг. 
 
(б)    Санхүүгийн хөрөнгө ба санхүүгийн өр төлбөр 

 
i. Хүлээн зөвшөөрөлт  ба анхны хэмжилт 

 
Банк зээл ба урьдчилгаа, хадгаламж, гаргасан өрийн үнэт цаас, хоёрдогч өр төлбөр зэргийг 
үүссэн өдрөөр нь анх хүлээн зөвшөөрнө. Бусад бүх санхүүгийн хэрэгслүүд (санхүүгийн 
хөрөнгийн тогтмол худалдан авалт, борлуулалтыг хамруулаад)-ийг Банк гэрээний дагуу үүрэг 
хариуцлага хүлээх болсон үеэс буюу арилжаа хийгдэх үед хүлээн зөвшөөрнө.  

 
Ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр илэрхийлэгдэхээс бусад санхүүгийн хөрөнгө, өр 
төлбөрүүдийг анхлан бодит үнэ цэнээр нь бүртгэх ба худалдан авах эсвэл гаргахтай шууд 
холбоотой гарсан зардлыг нэмж бүртгэнэ.  
 

ii. Ангилал 
 
Санхүүгийн хөрөнгө - 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэн бодлогууд 
 
Анхны хүлээн зөвшөөрөлтөөр санхүүгийн хөрөнгө нь дараахаар хэмжигдэнэ: хорогдуулсан 
өртгөөр, БДОБҮЦ эсвэл ААБҮЦ-ээр. Санхүүгийн хөрөнгө нь дараах шалгуурыг хангасан ба 
ААБҮЦ-ээр хэмжигддэг биш бол хорогдуулсан өртгөөр хэмжигдэнэ :  

 
- хөрөнгийг гэрээт мөнгөн урсгал цуглуулах зорилгоор эзэмшдэг бизнесийн загвартай ; 
- гэрээний нөхцөл нь үндсэн төлбөр дээр бодогддог  х  ү  ү    болон үндсэн төлбөрийн 

төлөлтийн мөнгөн урсгал орж ирэх өдрүүдэд нөлөө үзүүлдэг.  
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7. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлогууд, үргэлжлэл 

 
(б)    Санхүүгийн хөрөнгө ба санхүүгийн өр төлбөр, үргэлжлэл 

 
ii. Ангилал, үргэлжлэл 

 
Санхүүгийн хөрөнгө - 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэн бодлогууд, 
үргэлжлэл 
 

Санхүүгийн хөрөнгө нь дараах шалгуурт хангасан ба ААБҮЦ-ээр хэмжигддэг биш бол БДОБҮЦ-

ээр хэмжигдэнэ: 

 
- хөрөнгийг гэрээт мөнгөн урсгал цуглуулах болон борлуулах зорилгоор эзэмшдэг 

бизнес загвартай; 
- гэрээний заалт нь үндсэн төлбөр дээр бодогддог хүүгийн болон үндсэн төлбөрийн 

төлөлтийн мөнгөн урсгал орж ирэх өдрүүдэд нөлөө үзүүлдэг.  

 
Борлуулах зорилгоор эзэмшээгүй өмчийн хөрөнгө оруулалтын анхны хүлээн зөвшөөрөлтийн 
үед Банк нь эргэлт буцалтгүйгээр хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнэд гарах дараа үеийн 
өөрчлөлтийг бусад дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрөх сонголт хийж болно. Энэхүү 
сонголтыг хөрөнгө оруулалт тус бүрт хийж болно. 
  
Бусад бүх санхүүгийн хөрөнгө нь ААБҮЦ-ээр хэмжигдэнэ.  
 
Анхны хүлээн зөвшөөрөлтийн үед Банк нь  санхүүгийн хөрөнгө нь хорогдуулсан өртөг эсвэл 
БДОБҮЦ-ээр хэмжигдэх шаардлагыг хангахаас бусад үед энэхүү санхүүгийн хөрөнгийг ААБҮЦ-
ээр хэмжигдэнэ гэж тодорхойлох нь нягтлан бодох бүртгэлийн зөрүүг мэдэгдэхүйц хэмжээгээр 
бууруулах тохиолдолд эргэлт буцалтгүйгээр уг ангилалд оруулж болно.  
 
Бизнес загварын үнэлгээ 
 
Банк нь санхүүгийн хөрөнгүүдийн багцын түвшинд бизнесийн загварын үнэлгээг хийж болно. 
Учир нь уг түвшин удирдлагад бизнес хэрхэн удирдагдаж байгаа талаар хамгийн сайн 
мэдээллийг өгч чаддаг. Харгалзан үзсэн мэдээлэлд дараах зүйлс хамаарна: 
 

- багцын бодлого болон зорилтууд, мөн бодлогын практик дээрх хэрэгжилт. Үүнд, 
удирдлагын стратеги нь гэрээгээрх хүүгийн орлогыг цуглуулах, тодорхой хүүгийн 
түвшнийг хэмжээнд нь барих, санхүүгийн хөрөнгийн үргэлжлэх хугацааг холбогдох өр 
төлбөр эсвэл хүлээгдэж буй гадагшаа мөнгөн урсгалтай нь уялдуулах эсвэл хөрөнгийг 
борлуулан мөнгөн урсгал бий болгох зэргийн алинд анхаарч байгаа нь хамаарна; 

- хэрхэн багцын гүйцэтгэлийг үнэлж, Банкны удирдлагад тайлагнадаг талаар; 
- бизнес загварын гүйцэтгэлд нөлөөлдөг эрсдэлүүд (ба энэхүү бизнес загварт хамаарах 

санхүүгийн хөрөнгүүд) болон хэрхэн энэ эрсдэлүүд удирдагддаг талаар; 
- бизнесийн менежерүүд хэрхэн цалинждаг талаар – жишээ нь: цалин нь удирдагдаж 

буй хөрөнгийн бодит үнэ цэнэ эсвэл гэрээгээрх мөнгөн урсгалын цуглуулсан хэмжээн 
дээр суурилсан эсэх; ба  
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7. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлогууд, үргэлжлэл 

 
(б)    Санхүүгийн хөрөнгө ба санхүүгийн өр төлбөр, үргэлжлэл 

 
ii. Ангилал, үргэлжлэл 

 
Санхүүгийн хөрөнгө - 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэн бодлогууд, 
үргэлжлэл 
 
Бизнес загварын үнэлгээ, үргэлжлэл  

 
- өмнөх үеийн санхүүгийн хөрөнгийн борлуулалтын давтамж, хэмжээ болон цаг 

хугацаа, энэхүү борлуулалтуудын шалтгаан болон ирээдүйн борлуулалтын үйл 
ажиллагааны талаарх хүлээлт.Б орлуулалтын үйл ажиллагааны талаарх мэдээллий г 
дангаар нь авч үздэггүй боловч Б анк санхүүгийн хөрөнгийг хэрхэн удирдан мөнгөн 
урсгалыг бий болгох зорилгын нийт үнэлгээний хүрээний нэг хэсэгт авч үздэг. 

 
Арилжаалах зорилгоор эзэмшиж буй санхүүгийн хөрөнгө эсвэл тухайн зорилгоор удирдагддаг 
ба гүйцэтгэл нь бодит үнэ цэнийн сууриар үнэлэгддэг санхүүгийн хөрөнгө нь ААБҮЦ-ээр 
хэмжигдэнэ. Учир нь санхүүгийн хөрөнгийг гэрээт мөнгөн урсгалыг цуглуулах эсвэл гэрээт 
мөнгөн урсгалыг цуглуулах болон борлуулах зорилгоор эзэмшээгүй болно.  
 
Гэрээт мөнгөн урсгал нь зөвхөн үндсэн болон хүүгийн төлбөрөөс бүрддэг эсэх үнэлгээ 
 
Энэхүү үнэлгээний зорилгоор “үндсэн төлбөр” гэдгийг санхүүгийн хөрөнгийн анхны хүлээн 
зөвшөөрөлтийн үеийн бодит үнэ цэнэ гэж ойлгоно. “Хүү” гэдэгт мөнгөний цаг хугацааны үнэ 
цэнийн төлбөр ба тодорхой цаг хугацааны үндсэн төлбөрийн зээлийн эрсдэлийн төлбөр ба 
бусад энгийн зээллэгийн эрсдэл болон өртөг, мөн дээр нь ашгийн хэмжээ зэрэг орно. 
 
Гэрээгээрх мөнгөн урсгал нь гагцхүү үндсэн болон     х  ү  ү  г ийн төлбөрөөс бүрддэг эсэхийг 
үнэлэхдээ, Банк нь санхүүгийн хэрэглүүрийн гэрээгээрх заалтуудыг харгалзан үздэг. Үүнд, 
санхүүгийн хөрөнгө нь шаардлага хангах эсэхэд нөлөөлөхүйц гэрээгээрх мөнгөн урсгалын орж 
ирэх хугацаа эсвэл дүнг өөрчилж болох гэрээний нөхцөл агуулсан эсэхийг үнэлэх хамаарна.  
 
Энэхүү үнэлгээг хийхдээ, Банк нь дараах зүйлсийг харгалзан үзнэ:  
 

- мөнгөн урсгалын хугацаа болон дүнг өөрчлөх болзошгүй үйл явдлууд; 
- хөшүүргийн онцлог;  
- урьдчилж төлөх болон сунгах шинж чанарууд;  
- тодорхой хөрөнгүүдээс Банк мөнгөн урсгал шаардах явдлыг хязгаарлах заалтууд; ба 
- мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнийг харгалзах шинж чанарууд – жишээ нь:  Тогтмол 

хугацаанд хүүгийн түвшинг дахин тохируулах 
 
Дахин ангилал 
 
Банк санхүүгийн хөрөнгө удирдах бизнес загвартаа өөрчлөлт оруулаагүй тохиолдолд 
санхүүгийн хөрөнгө нь анхны хүлээн зөвшөөрөлтийн дараа дахин ангилагдахгүй.  
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7. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлогууд, үргэлжлэл 

 
(б)    Санхүүгийн хөрөнгө ба санхүүгийн өр төлбөр, үргэлжлэл 

 
ii. Ангилал, үргэлжлэл 
 
Санхүүгийн хөрөнгө - 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө мөрдөгдөж байсан 
бодлогууд 

 

Банк нь санхүүгийн хөрөнгийг дараах ангиллаар ангилдаг байсан: 
 

- зээл болон авлага; 
- дуусах хугацаа хүртэл эзэмших; 
- борлуулахад бэлэн; ба 
- ААБҮЦ-ээр, энэхүү ангилалд дараах дэд ангиллууд хамаардаг байсан:  

o арилжих зорилгоор эзэмшдэг; 
o ААБҮЦ-ээр ангилагдсан. 

          
Санхүүгийн өр төлбөр 
         
Банк нь санхүүгийн баталгаа болон зээлийн үүргүүдээс бусад санхүүгийн өр төлбөрийг 
хорогдуулсан өртгөөр хэмжсэн эсвэл ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр хэмжсэн гэж 
ангилдаг. 
  
iii. Үл хүлээн зөвшөөрөлт 
 
Санхүүгийн хөрөнгө 
 
Банк нь тухайн санхүүгийн хөрөнгөөс орж ирэх мөнгөн гүйлгээг авах гэрээний эрхийн хугацаа 
дууссан, эсвэл тухайн хөрөнгөөс орж ирэх мөнгөн гүйлгээг эзэмшихгэ рээний эрхээ бусдад 
санхүүгийн хөрөнгийн бараг бүх өгөөж болон эрсдэлийн хамтаар шилжүүлсэн, эсвэл 
санхүүгийн хөрөнгийн бараг бүх эрсдэл болон өгөөжийг шилжүүлээгүй боловч хадгалж 
үлдээгүй ба хөрөнгөд хяналт тавих эрхийг хадгалж үлдээгүй бол санхүүгийн хөрөнгийг үл 
хүлээн зөвшөөрдөг. 

 
Санхүүгийн хөрөнгийг үл хүлээн зөвшөөрөхөд хөрөнгийн дансны үнэ (эсвэл хөрөнгийн үл 
хүлээн зөвшөөрөгдөж буй хэсгийн дансны үнэ) болон (i) шинээр хүлээн авсан хөрөнгөөс 
шинээр тооцоолсон өр төлбөрийг хассаны дараах хүлээн авсан төлбөр болон (ii) бусад 
дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрсөн хуримтлагдсан олз, гарзын нийлбэрийн зөрүүгээр 
ашиг, алдагдалд хүлээн зөвшөөрнө. 
 
2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн БДОБҮЦ-ээр илэрхийлэгдэх өмчийн хөрөнгө 
оруулалтын үнэт цаасны бусад дэлгэрэнгүй орлогоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн ашиг, алдагдал 
нь үнэт цаа  с  ыг үл хүлээн зөвшөөрөх үед ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй. 
Санхүүгийн хөрөнгийн үл хүлээн зөвшөөрөх нөхцлийг хангасан боловч Банк өөртөө хадгалсан 
хэсгийг тусдаа хөрөнгө эсвэл өр төлбөрөөр бүртгэнэ. 
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7. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлогууд, үргэлжлэл 

 
(б)    Санхүүгийн хөрөнгө ба санхүүгийн өр төлбөр, үргэлжлэл 

 
iii. Үл хүлээн зөвшөөрөлт, үргэлжлэл 

 
Санхүүгийн хөрөнгө, үргэлжлэл 

 
Банк нь санхүүгийн байдлын тайланд тусгасан байсан хөрөнгийг бусдад шилжүүлсэн боловч 
тэдгээр хөрөнгийн эсвэл тодорхой хэсгийнх нь бүх эсвэл бараг бүх эрсдэл, өгөөжийг хадгалсан 
хэвээр үлдэх хэлцэл хийх тохиолдол байдаг. Ийм тохиолдолд, шилжүүлсэн хөрөнгийг үл 
хүлээн зөвшөөрөхгүй. Ийм ажил гүйлгээний жишээ нь үнэт цаасны зээл,  борлуулалт болон 
буцаан худалдан авах ажил гүйлгээ зэрэг юм.  

 
Банк нь шилжүүлсэн санхүүгийн хөрөнгийн бүх эрсдэл, өгөөжийг шилжүүлээгүй болон өөртөө  
хадгалаагүй боловч хөрөнгөд хяналт тавих эрхийг хадгалж үлдсэн бол Банк нь уг хөрөнгийг 
өөрийн оролцооны хэр хэмжээгээр өөрөөр хэлбэл шилжүүлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн 
өөрчлөлтөнд хэдий хэмжээгээр өртсөн хэвээр байгаа хувь хэмжээгээр нь бүртгэлдээ хэвээр 
үлдээнэ. 

 
Санхүүгийн хөрөнгийн мөнгөн гүйлгээнд хамаарах гэрээний эрхийн хүчинтэй хугацаа дууссан 
эсвэл уг санхүүгийн хөрөнгийн мөнгөн гүйлгээг хүлээн авах гэрээний эрхийг шилжүүлсэн 
бөгөөд санхүүгийн хөрөнгийн эзэмшилтэй холбоотой бүх эрсдэл, өгөөжийг бодитойгоор 
шилжүүлсэн бол уг санхүүгийн хөрөнгийг үл хүлээн зөвшөөрдөг . 
 
Санхүүгийн өр төлбөр 

 
Банк санхүүгийн өр төлбөрийг гэрээнд тодорхойлсон үүрэг хариуцлага дуусгавар болсон, 
цуцлагдсан эсвэл хугацаа нь дуусгавар болсон үед үл хүлээн зөвшөөрдөг.  
 
iv. Санхүүгийн хөрөнгө ба санхүүгийн өр төлбөрийн өөрчлөлт 
 
2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөж эхэлсэн бодлогууд 
 
Санхүүгийн хөрөнгө 
 
Санхүүгийн хөрөнгийн нөхцөл өөрчлөгдсөн тохиолдолд Банк нь өөрчлөгдсөн хөрөнгийн 
мөнгөн урсгал эрс өөрчлөгдсөн эсэхийг үнэлдэг.  
 
Хэрэв мөнгөн урсгал эрс өөрчлөгдсөн бол (томоохон өөрчлөлт хийгдсэн гэж үзвэл), гэрээний 
эрхийн дагуу анхны санхүүгийн хөрөнгөөс орж ирэх мөнгөн урсгалын хугацааг дууссан гэж 
үзнэ. Энэхүү тохиолдолд, анхны санхүүгийн хөрөнгийг данснаас хасч, шинэ санхүүгийн 
хөрөнгийг бодит үнэ цэнэ дээр ажил гүйлгээний зардлыг нэмсэн дүнгээр хүлээн зөвшөөрнө.  
Өөрчлөлтийн хүрээнд хүлээн авсан аливаа шимтгэлийг дараах байдлаар бүртгэнэ:  
 

- Шинэ санхүүгийн хөрөнгийн бодит үнэ цэнийг тодорхойлоход харгалзан үзсэн төлбөр 
болон ажил гүйлгээний зардал нь хөрөнгийн анхны хэмжилтэнд хамаарах; ба 

- Бусад төлбөрийг үл хүлээн зөвшөөрөлтийн олз, гарз хэмээн ашиг, алдагдлаар хүлээн 
зөвшөөрнө.  
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Æèëèéí Òàéëàí 2018

 
7. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлогууд, үргэлжлэл 

 
(б)    Санхүүгийн хөрөнгө ба санхүүгийн өр төлбөр, үргэлжлэл 
 
iv.  Санхүүгийн хөрөнгө ба санхүүгийн өр төлбөрийн өөрчлөлт, үргэлжлэл 
 

Санхүүгийн хөрөнгө, үргэлжлэл 
 
Зээлдэгчийн санхүүгийн хүндрэлээс үүдэлтэй мөнгөн урсгалын өөрчлөлтийн зорилго нь эрс 
өөрчлөгдсөн нөхцөлтэй шинэ хөрөнгийг бий болгохоос илүүтэйгээр анхны хөрөнгийн 
гэрээний нөхцлийн дагуу төлбөрийг нөхөх боломжийг ихэсгэхэд оршино. Банк мөнгөн 
урсгалыг зөөллөх замаар санхүүгийн хөрөнгийг өөрчлөх төлөвлөгөөтэй байгаа бол уг 
өөрчлөлтийг хийхээс өмнө хөрөнгийг хэсэгчлэн данснаас хасах эсэхийг шийдвэрлэх хэрэгтэй 
(данснаас хасах бодлогыг доорх тодруулгаас харна уу). Энэ арга барил нь тоон үнэлгээний үр 
дүнд нөлөөлснөөр үл хүлээн зөвшөөрөх шалгуурыг ихэнхдээ хангадаггүй нөхцөл байдлыг бий 
болгодог. 
 
Хорогдуулсан өртөг эсвэл бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээр илэрхийлэгдэх 
санхүүгийн хөрөнгийн өөрчлөлт нь санхүүгийн хөрөнгийг үл хүлээн зөвшөөрөхөд хүргэхгүй тул 
Банк нь хөрөнгийн анхны үр ашигт хүүгийн түвшнийг ашиглан санхүүгийн х  ө  р  өнгийн  нийт 
дансны үнийг дахин тооцоолж ашиг, алдагдлын тайлан дээр өөрчлөлтийн олз, гарз гэж 
тохируулна. 
 
Хөвөгч хүүтэй санхүүгийн хөрөнгүүдийн хувьд өөрчлөлтийн үед одоогийн зах зээлийн 
нөхцлийг тусгахын тулд анхны үр ашигт хүүгийн түвшинг өөрчлөлтийн олз, гарзыг залруулахад 
ашигладаг. Өөрчлөлтийн нэг хэсэг болж гарсан зардал, шимтгэл, мөн хүлээн авсан шимтгэл нь 
өөрчлөгдсөн санхүүгийн хөрөнгийн дансны үнийг тохируулдаг ба үүнийг өөрчлөгдсөн 
санхүүгийн хөрөнгийн үлдсэн хугацаанд хорогдуулдаг. Хэрэв энэхүү өөрчлөлт нь зээлдэгчийн 
санхүүгийн хүндрэлээс болж үүссэн бол олз болон гарз нь үнэ цэнийн бууралтын алдагдалтай 
хамт толилуулагдана.  
 
Санхүүгийн өр төлбөр 
 
Банк нь санхүүгийн өр төлбөрийг нөхцөл нь өөрчлөгдсөн болон өөрчлөгдсөн төлбөрийн 
мөнгөн урсгал харилцан адилгүй байгаа тохиолдолд үл хүлээн зөвшөөрнө. Энэ тохиолдолд 
өөрчлөгдсөн нөхцөлд тулгуурласан шинэ санхүүгийн өр төлбөрийг бодит үнэ цэнээр хүлээн 
зөвшөөрнө. Хуучин санхүүгийн өр төлбөрийн дансны үнэ болон өөрчлөгдсөн нөхцлөөр хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн шинэ санхүүгийн өр төлбөрийн зөрүүг ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрнө. 
Төлсөн  төлбөрт шилжүүлсэн санхүүгийн бус хөрөнгө (хэрэв байгаа бол), шинэчилсэн 
санхүүгийн өр төлбөрийг багтаасан төлбөрийн таамаглал зэрэг хамаарна. 
 
Хэрэв санхүүгийн өр төлбөрийн өөрчлөлтийг үл хүлээн зөвшөөрөлт гэж бүртгээгүй бол анхны 
үр ашигт хүүгийн түвшинг ашиглан шинэчлэгдсэн мөнгөн урсгалыг дискаунтлан өр төлбөрийн 
хорогдуулсан өртгийг тооцоолж, үүссэн олз, гарзыг ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрнө. 
Хөвөгч хүүтэй санхүүгийн өр төлбөрийн өөрчлөлтийн үед одоогийн зах зээлийн нөхцлийг 
тусгахын тулд анхны үр ашигт хүүгийн түвшинг өөрчлөлтийн олз, гарзыг залруулахад ашиглан 
тооцоолдог. Аливаа зардал ба шимтгэл нь     өр төлбөрийн дансны үнийг залруулан хүлээн 
зөвшөөрөгддөг ба үүнийг өөрчлөгдсөн санхүүгийн     өр төлбөрийн үлдсэн хугацаанд дахин 
тооцоолсон үр ашигт хүүгийн түвшнээр хорогдуулдаг. 



88

Ñàíõ¿¿ãèéí Òàéëàíãèéí Òîäðóóëãà 
2018 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðººð äóóñãàâàð áîëñîí æèë 

 
7. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлогууд, үргэлжлэл 

 
(б)    Санхүүгийн хөрөнгө ба санхүүгийн өр төлбөр, үргэлжлэл 
 
iv. Санхүүгийн хөрөнгө ба санхүүгийн өр төлбөрийн өөрчлөлт, үргэлжлэл 
 
2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө мөрдөгдөж байсан бодлогууд 
 
Санхүүгийн хөрөнгө 
 
Хэрэв санхүүгийн хөрөнгийн нөхцөл өөрчлөгдсөн бол Банк шинэчлэгдсэн хөрөнгийн мөнгөн 
урсгалыг их хэмжээгээр өөрчлөгдсөн үгүйг үнэлдэг байсан. Хэрэв мөнгөн урсгал нь харилцан 
адилгүй байвал анхны санхүүгийн хөрөнгийн мөнгөн урсгалын гэрээний эрх дуусгавар болсон 
гэж үздэг байсан. Энэ тохиолдолд анхны санхүүгийн хөрөнгө үл хүлээн зөвшөөрөгдөж  шинэ 
санхүүгийн хөрөнгийг бодит үнэ цэнээр хүлээн зөвшөөрч байсан. 
 
Хэрэв санхүүгийн хөрөнгийн өөрчлөлт нь зээлдэгчийн санхүүгийн хүндрэлээс болж үүссэн бол 
хөрөнгө нь үл зөвшөөрөгдөхгүй ба хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт нь өөрчлөгдөхөөс өмнөх 
хүүгийн түвшнээр тооцоологдож байсан. 
 
Санхүүгийн өр төлбөр  
 
Банк нь санхүүгийн өр төлбөрийг нөхцөл нь өөрчлөгдсөн болон өөрчлөгдсөн төлбөрийн 
мөнгөн урсгал харилцан адилгүй байгаа тохиолдолд үл хүлээн зөвшөөрдөг байсан. Энэ 
тохиолдолд өөрчлөгдсөн нөхцөлд тулгуурласан шинэ санхүүгийн өр төлбөрийг бодит үнэ 
цэнээр хүлээн зөвшөөрнө. Хуучин санхүүгийн өр төлбөрийн дансны үнэ болон өөрчлөгдсөн 
нөхцлөөр хүлээн зөвшөөрөгдсөн шинэ санхүүгийн өр төлбөрийн зөрүүг ашиг, алдагдлаар 
хүлээн зөвшөөрч байсан.  
 
Төлсөн  төлбөрт шилжүүлсэн санхүүгийн бус хөрөнгө (хэрэв байгаа бол), шинэчилсэн 
санхүүгийн өр төлбөрийг багтаасан төлбөрийн таамаглал зэрэг хамаардаг байсан. 
 
Хэрэв санхүүгийн өр төлбөрийн өөрчлөлтийг үл хүлээн зөвшөөрөлт гэж бүртгээгүй бол аливаа 
зардал ба шимтгэл нь өр төлбөрийн дансны үнийг залруулан хүлээн зөвшөөрөгддөг байсан ба 
үүнийг өөрчлөгдсөн санхүүгийн өр төлбөрийн үлдсэн хугацаанд дахин тооцоолсон үр ашигт 
хүүгийн түвшнээр хорогдуулдаг байсан. 
 
v. Цэвэр дүнгээр илэрхийлэх нь 

 
Банк хүлээн зөвшөөрөгдсөн дүнг хооронд нь хаах хууль эрх зүйн эрхтэй байх, мөн цэвэр 
дүнгээр нь төлбөр хийх эсвэл нэгэн зэрэг хөрөнгийг борлуулах, өр төлбөрийг барагдуулах 
зорилготой үед санхүүгийн хөрөнгө, өр төлбөрийг хааж санхүүгийн байдлын тайланд цэвэр 
дүнгээр нь тусгадаг. 
 
Орлого ба зардлыг эсвэл Банкны арилжааны үйл ажиллагааны гэх мэт ижил төрлийн ажил 
гүйлгээнээс үүссэн олз, гарзыг СТОУС-ын дагуу хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд цэврээр 
толилуулна. 
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7. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлогууд, үргэлжлэл 

 
(б)    Санхүүгийн хөрөнгө ба санхүүгийн өр төлбөр, үргэлжлэл 
 
vi. Үнэ цэнийн бууралт 
 
2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөж эхэлсэн бодлогууд 
 
Банк хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдлын санг ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр 
илэрхийлэгдсэнээс бусад дараах санхүүгийн хэрэглүүрүүд дээр тооцдог: 
 

- Өрийн хэрэглүүр болох санхүүгийн хөрөнгүүд ;  
- Санхүүгийн түрээсийн цэвэр хөрөнгө оруулалт;  
- Гаргасан санхүүгийн баталгаа болон гэрээ; мөн  
- Гаргасан зээлийн үүргүүд .  

 
Өмчийн хөрөнгө оруулалтад үнэ цэнийн бууралт хүлээн зөвшөөрдөггүй. 
 
Банк үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын нөөцийг 12 сарын хугацаанд хүлээгдэж буй эрсдэлийн 
алдагдлын сангаар хэмжсэн дараахаас бусад хөрөнгийн хувьд уг хөрөнгийн ашиглалтын 
хугацааны турших хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдлын сангаар хэмждэг. Үүнд : 
 

- Тайлангийн өдрөөр хүлээгдэж буй эрсдэлийг бага гэж тодорхойлсон өрийн үнэт цаас; 
болон  

- Анхны хүлээн зөвшөөрөлтөөс хойш тухайн хөрөнгийн эрсдэлд мэдэгдэхүнйөцл өө  
үүсээгүй бусад өрийн үнэт цаас болон банкны үлдэгдэл. 
 

Банк өрийн хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасны зээлийн эрсдэлийн түвшин нь нийтээр хүлээн 
зөвшөөрөгдөх “Хөрөнгө оруулалтын зэрэглэл”-тэй нийцэж байвал бага зээлийн эрсдэлтэй гэж 
үздэг. Банк нь өөр бусад санхүүгийн хэрэглүүрүүдэд зээлийн эрсдэл бага байх нөхцлийг авч 
үздэггүй. 
 
12 сарын хугацаанд хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдал гэдэг нь тайлагналын өдрийн дараах 
12 сарын хугацааны туршид дефолт болох боломжит үйл явдлуудын хүлээгдэж буй алдагдлын 
хувийг илэрхийлнэ. 12 сарын хүлээгдэж буй эрдсэлийн алдагдалтай санхүүгийн хэрэглүүрүүд  
1 дүгээр шатлалын санхүүгийн хэрэглүүрт хүлээн зөвшөөрөгддөг. 

 
Ашиглалтын х у  гацааны турших хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдал нь санхүүгийн 
хэрэглүүрийн хүлээгдэж буй ашиглалтын хугацааны турших дефолт болох бүх боломжит 
үеүдийн үр дүнгийн хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдлыг хэлнэ. Ашиглалтын хугацааны турших 
хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдалтай санхүүгийн хэрэглүүрүүд 2 дугаар шат лалын санхүүгийн 
хэрэглүүр (хэрэв анхны хүлээн зөвшөөрөлтөөс хойш зээлийн эрсдэл мэдэгдэхүйц хэмжээгээр 
өссөн, гэхдээ санхүүгийн хөрөнгөд үнэ цэнийн бууралт үүсээгүй ) ба  3 дугаар шатлалын 
санхүүгийн хэрэглүүр (хэрэв санхүүгийн хэрэглүүрт үнэ цэнийн бууралт үүссэн бол) гэж хүлээн 
зөвшөөрөгдөнө. 
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7. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлогууд, үргэлжлэл 

 
(б)    Санхүүгийн хөрөнгө ба санхүүгийн өр төлбөр, үргэлжлэл 
 
vi. Үнэ цэнийн бууралт, үргэлжлэл 

 
Хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдлын хэмжилт 
 
Хүлээгдэж буйэ рсдэлийн алдагдал гэдэг нь зээлийн алдагдлын хүлээгдэж буй жигнэсэн  
боломжит үнэлгээ юм. Энэ нь дараах байдлаар хэмжигдэнэ: 
 

- тайлагналын өдрөөр үнэ цэнийн бууралтгүй санхүүгийн хөрөнгүүд: бүх мөнгөний 
дутагдлын өнөөгийн үнэ цэнэ (жишээ нь: гэрээний дагуух байгууллагын мөнгөн урсгал 
болон Банкны авахаар хүлээгдэж буй мөнгөн урсгалын зөрүү) 

- тайлагналын өдрөөр үнэ цэнийн бууралттай санхүүгийн хөрөнгүүд: дансны нийт үнэ 
болон ирээдүйн мөнгөн урсгалын өнөөгийн үнэ цэнийн зөрүү 

- олгогдоогүй шугамын зээлийн үүргүүд: хэрэв үүргээ цуцалсан бол Банкинд өгөх 
гэрээний мөнгөн урсгал болон Банк хүлээн авах мөнгөн урсгалын өнөөгийн үнэ цэнийн 
зөрүү; болон  

- санхүүгийн баталгааны гэрээнүүд: эзэмшигчид нөхөн олговор олгохоор хүлээгдэж 
буй төлбөрийн өнөөгийн үнэ цэнээс Банкны хүлээгдэж бүй нөхөн авах дүнг хассан дүн. 

 
Бүтцийн өөрчлөлтөд орсон санхүүгийн хөрөнгүүд 
 
Хэрэв санхүүгийн хөрөнгийн нөхцлүүд дахин хэлэлцэгдсэн эсвэл өөрчлөгдсөн эсвэл 
зээлдэгчийн санхүүгийн хүндрэлээс үүдэн шинэчлэгдсэн бол  санхүүгийн хөрөнгийг үл хүлээн 
зөвшөөрөх эсэхийг үнэлэн хүлээгдэж буй зээлийн алдагдлыг дараах байдлаар тооцоолно.  
 

- Хэрэв хүлээгдэж буй бүтцийн өөрчлөлт нь одоогийн хөрөнгийг үл хүлээн 
зөвшөөрөлтөд хүргэхгүй бол өөрчлөгдсөн санхүүгийн хөрөнгийн хүлээгдэж буй 
мөнгөн урсгал нь одоогийн хөрөнгийн мөнгөний дутагдлын тооцоололд орсон байна. 

- Хэрэв хүлээгдэж буй бүтцийн өөрчлөлт нь одоогийн хөрөнгийг үл хүлээн зөвшөөрөхөд 
хүргэх бол шинэ хөрөнгийн хүлээгдэж буй бодит үнэ цэнэ одоогийн хөрөнгийн үл 
хүлээн зөвшөөрөлтийн үеийн хамгийн сүүлийн мөнгөн урсгалаар хэмжигдэнэ.  Энэ дүн 
нь одоогийн хөрөнгийн анхны үр ашигт хүүгийн түвшнээр үл хүлээн зөвшөөрөлтийн 
хүлээгдэж буй өдрөөр дискаунтлагдсан одоогийн санхүүгийн хөрөнгийнм өнгөний 
дутагдлын тооцоололд орсон дүн юм. 

 
Үнэ цэнийн бууралттай санхүүгийн хөрөнгүүд 
 
Банк нь хорогдуулсан өртгөөр хэмжсэн санхүүгийн хөрөнгө болон бусад дэлгэрэнгүй 
орлогоорх бодит үнэ цэнээр илэрхийлэгдсэн өрийн санхүүгийн хөрөнгүүд, мөн санхүүгийн 
түрээсийн цэвэр хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнэ нь буурсан эсэхийг тайлант үе бүрт үнэлдэг. 
Санхүүгийн хөрөнгийн ирээдүйн мөнгөн урсгалын тооцоололд сөргөөр нөлөөлөх нэг буюу 
түүнээс олон үйл явдал гарсан тохиолдолд үнэ цэнэ нь буурсан гэж үзнэ. 
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Æèëèéí Òàéëàí 2018

 
7. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлогууд, үргэлжлэл 

 
(б)    Санхүүгийн хөрөнгө ба санхүүгийн өр төлбөр, үргэлжлэл 
 
vi. Үнэ цэнийн бууралт, үргэлжлэл 
 
Үнэ цэнийн бууралттай санхүүгийн хөрөнгүүд, үргэлжлэл 
 

Санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнэ буурсан нотолгоонд дараах ажиглагдахуйц тоо баримтууд 

хамаарна: 
 

- Зээлдэгчийн санхүүгийн мэдэгдэхүйц хүндрэлтэй байдал; 
- 90 хоногоос илүү хугацаа хэтрэлттэй эсвэл дефолт болсон зэрэг гэрээний зөрчил; 
- Банкны авч хэлэлцэхээргүй нөхцлөөр зээл ба урьдчилгаанд Банк бүтцийн өөрчлөлт 

оруулах; 
- Зээлдэгч нь дампуурах эсвэл түүнд санхүүгийн бүтцийн өөрчлөлт орох магадлалтай 

байх; эсвэл 
- Санхүүгийн хүндрэлээс болж үнэт цаасыг арилжих идэвхтэй зах зээл байхгүй болох. 

 
Хэрэв гэрээний мөнгөн дүнг авахгүй байх эрсдэл эрс буурсан баримт байгаа ба өөр үнэ цэнэ 
буурах үзүүлэлт байхгүй гэж үзээгүй л бол зээлдэгчийн нөхцөл байдалд хүндрэл гарсантай 
холбоотойгоор дахин хэлцэл хийсэн зээлийг үнэ цэнэ буурсан гэж үздэг. Мөн иргэдийн зээл 
90-ээс дээш хоногийн хугацаа хэтрэлттэй бол үнэ цэнэ буурсан гэж үзнэ. 
 
Хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдлын санг санхүүгийн байдлын тайланд толилуулах 
 
Хүлээгдэж буй эрсдэлийн алдагдлын нөөцийг санхүүгийн байдлын тайланд дараах байдлаар 
толилуулна: 
 

- хорогдуулсан өртгөөр хэмжсэн санхүүгийн хөрөнгүүд: хөрөнгийн дансны үнээс хасна; 
- зээлийн үүргүүд ба санхүүгийн баталгааны гэрээ: ерөнхийдөө нөөцөөр толилуулна; 
- санхүүгийн хэрэглүүр нь олгогдсон болон олгогдоогүй бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 

багтаадаг бол, олгогдсон бүрэлдэхүүн хэсгээс зээлийн үүргийн хүлээгдэж буй 
эрсдэлийн алдагдлыг Банк салгаж тодорхойлж чадахгүй: Банк нь хоёр бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдэд нийлмэл нөөцийн санг толилуулдаг. Нийлмэл дүн нь олгогдсон хэсгийн 
дансны үнээс хасагдаж толилуулагдана. Дансны үнээс хэтэрсэн алдагдлын санг 
нөөцөөр бүртгэнэ; мөн 

- Бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээ р илэрхийлэгдсэн өрийн хэрэглүүрүүд: 
эдгээр хөрөнгүүдийн дансны үнэ нь бодит үнэ цэнээр бүртгэгдсэн байдаг тул 
санхүүгийн байдлын тайланд алдагдлын нөөц санг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Алдагдлын 
нөөц санг бодит үнэ цэнийн нөөцөд хүлээн зөвшөөрдөг. 

 
Данснаас хасах 
 
Зээл болон өрийн үнэт цаасыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчилэн нөхөн авах үндэслэл бүхий хүлээлт 
байхгүй болсон үед данснаас хасдаг (бүхэлд нь эсвэл хэсэгчилэн). Энэ нь Банк зээлдэгчийг 
данснаас хасагдах хөрөнгийг төлөх хангалттай мөнгөн хөрөнгө эсвэл орлогын эх үүсвэр 
байхгүй гэж тодорхойлсон үед ихэвчлэн тохиолддог. Энэхүү үнэлгээг тусгайлсан хөрөнгийн 
түвшинд гүйцэтгэдэг. 
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7. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлогууд, үргэлжлэл 

 
(б)    Санхүүгийн хөрөнгө ба санхүүгийн өр төлбөр, үргэлжлэл 
 
vi. Үнэ цэнийн бууралт, үргэлжлэл 

 
Өмнө нь данснаас хассан дүнгийн буцаалтыг Ашиг, алдагдал болон бусад дэлгэрэнгүй 
орлогын тайлангийн “санхүүгийн хэрэглүүрийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдал”-д оруулан 
толилуулна. Данснаас хассан хөрөнгүүдийн хувьд Банкны өр төлбөрөө нөхөн авах журмын 
дагуу төлүүлэх үйл ажиллагаа авч болно. 
 
2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө мөрдөгдөж байсан бодлогууд 
  
Үнэ цэнийн бууралтын бодит нотолгоо 
 
Банк нь ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр илэрхийлэгдээгүй санхүүгийн хөрөнгүүдийн 
хувьд үнэ цэнийн бууралтад өртсөн байх бодит нотолгоо байгаа үгүйг тайлант жил бүр үнэлдэг 
байсан. Санхүүгийн хөрөнгө эсвэл санхүүгийн бүлэг хөрөнгийг бодит нотолгоогоор анхны 
хүлээн зөвшөөрөлтөөс хойш алдагдлын тохиолдол гарсаныг баталсан, мөн энэ алдагдал нь 
найдвартай тооцоологдох хөрөнгийн ирээдүйн мөнгөн урсгалд нөлөө үзүүлсэн үед үнэ цэнэ 
буурсан гэж үздэг байсан.  
 

Үнэ цэнийн бууралтын бодит нотолгоонд дараах зүйлс багтаж байсан:  
 

- Зээлдэгчийн мэдэгдэхүйц санхүүгийн хүндрэл; 
- Зээлдэгч дампуурах эсвэл зөрчил гаргах; 
- Банкны авч хэлэлцэхээргүй нөхцлөөр зээл ба урьдчилгаанд Банк бүтцийн өөрчлөлт 

оруулах; 
- Зээлдэгч дампуурах төлөвтэйг илтгэх зүйлс; 
- Үнэт цаасыг арилжих идэвхтэй зах зээл байхгүй болох; эсвэл 
- Бүлэг хөрөнгөтэй холбоотой зээлдэгчийн төлбөрийн нөхцөл байдалд сөргөөр 

нөлөөлөх ажиглагдахуйц өөрчлөлтүүд эсвэл бүлэгт дефолт үүсэхтэй хамааралтай 
эдийн засгийн нөхцөл байдал үүсэх.  

 
Хэрэв гэрээний мөнгөн дүнг авахгүй байх эрсдэл эрс буурсан баримт байгаа ба өөр үнэ цэнэ 
буурах үзүүлэлт байхгүй гэж үзээгүй л бол зээлдэгчийн нөхцөл байдалд хүндрэл гарсантай 
холбоотойгоор дахин хэлцэл хийсэн зээлийг үнэ цэнэ буурсан гэж үздэг  байсан. 
 
Үүнээс гадна, өмчийн үнэт ц   а  а  сны хөрөнгө оруулалтын хувьд өөрийн өртгөөс бага 
мэдэгдэхүйц эсвэл удаан хугацааны бодит үнэ цэнийн бууралт нь үнэ цэнийн бууралтын бодит 
нотолгоо болно. 
 
Банк зээл болон авлага мөн дуусах хугацаа хүртэл эзэмших хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасыг 
тусгайлсан болон бүлэглэсэн түвшинд үнэ цэнийн бууралтын бодит нотолгоог авч үздэг  байсан. 
Бүх дангаараа ач холбогдол бүхий зээл болон авлага мөн дуусах хугацаа хүртэл эзэмших 
хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасы  н хувьд Банк нь тусгайлсан үнэ цэнийн бууралтын үнэлгээ 
хийдэг байсан. Тусгайлсан үнэлгээгээр үнэ цэнийн бууралтгүй хөрөнгүүд бүлгийн үнэлгээнд 
хамрагдан үнэ цэнэ буурсан боловч олж тодорхойлоогүй байсан үнэ цэнийн буурталтыг 
тодорхойлдог байсан.  
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7. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлогууд, үргэлжлэл 

 
(б)    Санхүүгийн хөрөнгө ба санхүүгийн өр төлбөр, үргэлжлэл 
 
vi. Үнэ цэнийн бууралт, үргэлжлэл 

 
2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө мөрдөгдөж байсан бодлогууд, үргэлжлэл  

 
Үнэ цэнийн бууралтын бодит нотолгоо, үргэлжлэл 
 
Дангаараа ач холбогдол үзүүлэхүйц биш зээл болон авлага мөн дуусах хугацаа хүртэл эзэмших 
хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасыг ижил төстэй эрсдэлийн чанараар нь бүлэглэн үнэ цэнийн 
бууралтыг үнэлдэг байсан. 
 
Тусгайлсан болон бүлэглэсэн үнэлгээ 
 
Үнэ цэнийн бууралтын тусгайлсан үнэлгээ нь удирдлагын ирээдүйд хүлээн авах мөнгөн 
урсгалын өнөөгийн үнэ цэнийн хамгийн сайн тооцоолол дээр суурилан хэмжигддэг байсан. 
Энэхүү мөнгөн урсгалын тооцооллын үед удирдлага зээлдэгчийн санхүүгийн байдал болон 
барьцаа хөрөнгийн өнөөгийн цэвэр өртгийг үнэлдэг байсан. Үнэ цэнийн бууралтад орсон 
хөрөнгийг түүний ач холбогдлоор нь үнэлж, стратеги болон нөхөгдөх боломжтой мөнгөн 
гүйлгээний тооцооллыг Зээлийн Эрсдэлийн газраар батлуулдаг байсан. 
 
Нэг төрлийн зээл бүхий бүлгийн нөөц санг тойрох түвшний аргачлал эсвэл хүрэлцээгүй 
мэдээлэл бүхий жижиг багцын хувьд түүхэн алдагдлын түвшинд суурилсан томъёоллын 
аргачлал гэх зэрэг статистикийн арга аргачлал ашиглан тооцоолдог байсан. Удирдлага тайлант 
хугацааны үеийн эдийн засгийн нөхцөл байдлыг тусгахын тулд түүхэн мэдээлэлд үндэслэсэн 
алдагдлын тооцооллыг зохих ёсоор тохируулсан эсэхийг баталгаажуулах өөрийн үнэлэмжийг 
ашигладаг байсан.  
 
Бүлгийн алдагдлын нөөцийг үнэлэхэд удирдлага зээлийн чанар, багцын хэмжээ, төвлөрөлт 
болон эдийн засгийн хүчин зүйлүүдийг авч үздэг  байсан. Шаардлагатай нөөцийг тооцоолохын 
тулд түүхэн мэдээлэл болон одоогийн эдийн засгийн нөхцөл байдалд тулгуурласан 
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох уламжлалт алдагдал хэрхэн загварчлагдсаныг тодорхойлох 
таамаглал дэвшүүлдэг байсан. Нөөцийн үнэн зөв байдал нь бүлгийн санг тодорхойлоход 
ашиглагдсан таамаглал болон үзүүлэлтүүдийн загварчлал дээр тулгуурладаг  байсан. 
 
Үнэ цэнийн бууралтын хэмжилт 
 
Хорогдуулсан өртгөөр хэмжсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтыг дансны үнэ болон анхны үр 
ашигт хүүгээр дискаунтлагдсан ирээдүйн мөнгөн урсгалын өнөөгийн үнэ цэнийн зөрүүгээр 
тооцоолдог байсан. Борлуулахад бэлэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтыг д а  нсны үнэ болон 
бодит үнэ цэнийн зөрүүгээр тооцоолдог байсан. 
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7. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлогууд, үргэлжлэл 

 
(б)    Санхүүгийн хөрөнгө ба санхүүгийн өр төлбөр, үргэлжлэл 
 
vi. Үнэ цэнийн бууралт, үргэлжлэл 

 
2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө мөрдөгдөж байсан бодлогууд, үргэлжлэл 
 
Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт 
 
- Хорогдуулсан өртгөөр хэмжсэн хөрөнгийн хувьд: Үнэ цэнийн бууралтын дараах үйл явдал 

үнэ цэнийн алдагдлыг бууруулахад ашиг, алдагдлыг буцаадаг байсан. 
- Борлуулахад бэлэн өрийн үнэтц аасны  хувьд: Хэрэв тайлант хугацааны дараах үед үнэ 

цэнийн бууралтыг бүртгэсний дараа үнэ цэнэ буурсан өрийн үнэт цаасны бодит үнэ цэнэ 
өссөн тохиолдолд ашиг, алдагдлыг буцааж, үгүй бол бодит үнэ цэнийн өсөлт нь бусад 
дэлгэрэнгүй орлогоор хүлээн зөвшөөрөгддөг байсан. 

Аливаа үнэ цэнийн бууралттай борлуулахад бэлэн өмчийн үнэт цаасны бодит үнэ цэнийн 
буцаалтыг үргэлж бусад дэлгэрэнгүй орлогоор хүлээн зөвшөөрдөг байсан. 
 
Толилуулга  
 
Үнэ цэнийн бууралтын алдагдлыг ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрч, зээл болон авлага, эсвэл 
дуусах хугацаа хүртэл эзэмших хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасны эсрэг бүртгэдэг. Үнэ цэнийн 
бууралттай хөрөнгийн хүү дискаунтыг буцаах замаар хүлээн зөвшөөрөгддөг байсан. 
 
Борлуулахад бэлэн хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасны үнэ цэнийн бууралтын алдагдлыг өмчийн 
бодит үнэ цэнийн нөөцөд хуримтлагдсан алдагдлаас ашиг, алдагдал руу дахин ангилдаг 
байсан. Дахин ангилагдсан хуримтлагдсан алдагдал нь худалдан авсан өртөг, эргэн төлөлт 
болон хорогдуулалтын цэвэр дүн болон одоогийн бодит үнэ цэнээс ашиг , алдагдлаар хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн өмнөх үнэ цэнийн алдагдлыг хассан зөрүү байдаг байсан. Үр ашигт хүүний 
аргыг хэрэглэхэд хамаарах үнэ цэнийн бууралтын өөрчлөлт нь хүүгийн орлогын 
бүрэлдэхүүний нэг хэсэг байдаг байсан. 
 
Данснаас хасах  
 
Банк нь зээл эсвэл хөрөнгө оруулалтын өрийн үнэт цаасыг болон холбогдох үнэ цэнийн 
бууралтын нөөцийг Банк нөхөн авах бодит боломж байхгүй гэж тодорхойсон бол бүхэлд нь 
эсвэл хэсэгчлэн данснаас хасдаг байсан.  
 
Ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр илэрхийлэх нь 
 
Санхүүгийн хөрөнгүүд 
 
Анхны хүлээн зөвшөөрөлтийн үед Банк тодорхой санхүүгийн хөрөнгүүдийг ашиг, алдагдлаарх 
бодит үнэ цэнээри лэрхийлэгдэх гэж тодорхойлж болно. Энэ тохиолдолд уг тодорхойлсон 
хөрөнгө нь нягтлан бодох бүртгэлийн      үл нийцлийг үлэмж хэмжээгээр бууруулж эсвэл 
арилгасан байх шаардлагыг хангасан байх хэрэгтэй. 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 
өмнөх хугацаанд, дотооддоо бодит үнэ цэнийн сууриар тайлагнагдаж, үнэлэгддэг байсан 
санхүүгийн хөрөнгүүдийг мөн ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр илэрхийлдэг байсан. 
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7. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлогууд, үргэлжлэл 

 
(б)    Санхүүгийн хөрөнгө ба санхүүгийн өр төлбөр, үргэлжлэл 
 
vi. Үнэ цэнийн бууралт, үргэлжлэл 

 
Санхүүгийн өр төлбөрүүд 
 
Банк нь дараах тохиолдлуудад санхүүгийн өр төлбөрийг ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр 
илэрхийлэх гэж ангилж болно. 
 

- дотооддоо бодит үнэ цэнийн сууриар тайлагнагдаж үнэлэгдсэн ; эсвэл 
- нягтлан бодох бүртгэлийн үл нийцлийг үлэмж хэмжээгээр бууруулж эсвэл арилгасан 

байх. 
 

(в)     Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 
 
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө нь касс дахь бэлэн мөнгө, төв банкинд байршуулсан 
хязгаарлагдаагүй харилцах, бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтөд бага өртдөг өндөр хөрвөх 
чадвартай санхүүгийн хөрөнгүүд ба богино хугацааны үүргүүдийг төлж барагдуулахад 
ашигладаг харилцах, хадгаламжаас бүрдэж байна. 
 
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө нь санхүүгийн байдлын тайланд хорогдуулсан өртгөөр 
илэрхийлэгддэг. 
 
(г)     Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас 
 
2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөж байгаа бодлогууд 
 
Санхүүгийн байдлын тайлан дахь “хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас” нь дараах зүйлсийг багтаана:  
 

- Хорогдуулсан өртгөөр хэмжсэн өрийн хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас ; эдгээр нь анх 
бодит үнэ цэнэ дээр шууд нэмэгдэл зардлыг нэмж хүлээн зөвшөөрөгдөн, дараа үед үр 
ашигт хүүгийн түвшинг ашиглан тооцсон хорогдуулсан өртгөөр бүртгэгддэг; 

- Өрийн болон өмчийн хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасыг заавал ашиг, алдагдлаарх 
бодит үнэ цэнээр илэрхийлэгдэ х эсвэл тодорхойлогдох гэж ангилж болно; эдгээрийг 
ашиг, алдагдлаар шууд хүлээн зөвшөөрсөн өөрчлөлтийн хамт бодит үнэ цэнээр 
хэмжинэ; 

- Бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээр хэмжсэн өрийн үнэт цаас; болон 
- Бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээр хэмжсэн өмчийн хөрөнгө оруулалтын 

үнэт цаас. 
 
Бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээр илэрхийлэгдсэн, хорогдуулсан өртгөөр 
хэмжсэн санхүүгийн хөрөнгөтэй ижил арга барилаар ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрдөг 
дараахаас бусад өрийн үнэт цаасны хувьд, олз ба гарзыг бусад дэлгэрэнгүй орлогоор хүлээн 
зөвшөөрнө. 

- Үр ашигт хүүгийн түвшинг ашиглан тооцсон хүүгийн орлого; 
- Хүлээгдэж буй зээлийн алдагдал ба буцаалт ; болон 
- Гадаад валютын арилжааны олз ба гарз. 
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