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БИДНИЙ ТУХАЙ

Тээвэр хөгжлийн банк 1997 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр банкны үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөл аван 24 дэх жилдээ банк санхүүгийн салбарын түүхийг бүтээлцэж 
байгаа бөгөөд 2016 онд өнөөгийн хувь нийлүүлэгчид хөрөнгө оруулалт хийснээр шинэ 
үеийн түүхийн гарааг эхлүүлсэн билээ. Бид энэ хугацаанд харилцагчдадаа банкны 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хамгийн найдвартай, түргэн шуурхай хүргэхийн төлөө 
ажиллаж, зохицуулагч байгууллагуудын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтмол ханган 
биелүүлсээр ирлээ.  



Банкны уриа Хөгжлийг хурдасгах Таны санхүүгийн 
түнш

Банкны алсын хараа Худалдааны санхүүжилтийн цогц 
үйлчилгээг бий болгох замаар импортлогч 
орныг экспортлогч орон болгоход хувь 
нэмрээ оруулах.

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

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

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

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



Эрхэм хүндэт харилцагчид, хамтран ажилладаг түншүүд болон хувьцаа эзэмшигчид 
та бүхэндээ Тээвэр хөгжлийн банкны 2020 оны ажлын ололт амжилт, санхүүгийн 
үзүүлэлтүүд, үр дүнгээ танилцуулж байгаадаа баяртай байна.  

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

Үдэж буй 2020 он дэлхий нийтэд нийгэм, эдийн засгийн шинэ нөхцөл байдлыг авчирсан 
жил боллоо. Монгол Улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 5.3 хувиар агшиж уул уурхайн 
зарим бүтээгдэхүүний олборлолт, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын орлого огцом буурч 
бизнесийн орчин саарсан нөхцөл байдалтайгаар 2020 оныг үдэв. Монгол улсын Засгийн 
газар болон Монголбанкны зүгээс улсын эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг сайжруулах, иргэд 
байгууллагын төлбөрийн дарамтыг багасгахын тулд зарим төрлийн татвар болон нийгмийн 
даатгалын хувь хэмжээг бууруулах, төлбөрийг хойшлуулах, мөнгөний бодлогын хүү болон 
тѳгрѳгийн заавал байлгах нѳѳцийн хувь хэмжээг бууруулах, эргэн тѳлѳлт нь доголдсон 
хэрэглээний зээлд бүтцийн ѳѳрчлѳлт хийж, хугацааг сунгах, жижиг дунд үйлдвэрлэл, уул 
уурхайн бус экспортыг дэмжихэд зориулсан урт хугацаат дахин санхүүжилтийн хэрэгслийг 
нэвтрүүлэх  зэрэг олон талт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна.  

Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт зогсонги болсны улмаас төрийн өмчийн болон 
төсвийн байгууллагууд мөнгөн эх үүсвэрээ төрд төвлөрүүлэн татах, банкны харилцагчдын 
зээлийн эргэн төлөлт хойшлогдох зэрэг олон сорилтууд тулгарсан хэдий ч, Тээвэр 
хөгжлийн банк төрийн өмчийн болон төсвийн байгууллагуудын нийт 180.0 гаруй тэрбум 
төгрөгийн эх үүсвэрийг буцаан төлж, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдээ бүрэн 
хангаж ажилласан. Харилцагчдын өмнө хүлээсэн үүрэг, шаардлагыг цаг хугацаанд нь 
биелүүлснээр банкны нийт актив буурах голлох нөлөө нь болсон хэдий ч, нөгөөтэйгүүр эх 
үүсвэрийн төвлөрлийн эрсдэлийг бууруулж чадсан юм. 

Түүнчлэн, Тээвэр хөгжлийн банк санхүүгийн зуучлалын үйл ажиллагааг өргөжүүлэн 
ашигт ажиллагаа, зах зээлд эзлэх байр сууриа нэмэгдүүлэх стратегийн шинэчлэлийг 
эхлүүллээ. Банкны салбарын найдвартай үйл ажиллагаа, бизнесийн тасралтгүй байдлыг 
бэхжүүлэх, харилцагчийн үйлчилгээг шинэ түвшинд гаргах, үйлчилгээний стандартыг 
сайжруулж, харилцагч төвтэй банкны үйлчилгээг түлхүү өргөжүүлэхээр ажиллаж байна.  



Тайлант онд банкны хөрөнгө оруулагч, хувь нийлүүлэгчдийн зүгээс дүрмийн санг 
нэмэгдүүлэн 100.0 тэрбум төгрөгт хүргэж, банкны салбарт дүрмийн сангийн хэмжээгээр 
хоёрдугаарт жагссан нь харилцагчдад найдвартай, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг 
хүргэх, нэг харилцагчид хүргэх санхүүгийн хүртээмжийг өсгөх боломжийг нэмэгдүүлэн 
банкны эрсдэл даах чадвар, ирээдүйн өсөлтийг бататгах үзүүлэлт боллоо.  

2021 онд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээрээ дамжуулан харилцагч Та бүхэндээ илүү их үнэ 
цэнийг хүргэн, хөгжлийг хурдасгах санхүүгийн үнэнч түнш байх болно гэдэгт итгэлтэй 
байна.  

Та бүхний ажил үйлсэд өндөр амжилтыг хүсэн ерөөе!  

Гүнээ хүндэтгэсэн,   

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Р.Базармаа 



ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ 

Эрхэм хүндэт харилцагчид, хамтрагч түншүүд, хувьцаа эзэмшигчид болон нийт 
ажилтан Та бүхэнтэй Тээвэр хөгжлийн банкны 2020 оны ажлын гүйцэтгэл, амжилт, 
ололтыг хуваалцаж буйдаа баяртай байна. 

2020 он дэлхий нийтийн түүхэн дэхь хамгийн өндөр эдийн засгийн агшилттай жил 
болж өнгөрлөө. Монгол Улсын эдийн засаг өмнөх оноос 5.3 хувиар буурсан сорилттой 
жил байсан хэдий ч Тээвэр хөгжлийн банк нь бизнесийн үйл ажиллагааг олон улсын хэм 
хэмжээнд нийцүүлэн оновчтой зохион байгуулж, хариуцлагыг өндөржүүлэн, санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг хангах шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлж, банкны эрсдэл 
даах чадварыг бэхжүүлэн, зорилго, зорилтуудаа амжилттай биелүүлж ажиллалаа. Түүнчлэн 
эдийн засгийн хүндрэлтэй энэхүү цаг үед бид харилцагч, түнш байгууллагуудынхаа 
бизнес, үйл ажиллагааг дэмжин шаардлагатай санхүүжилтийг олгохын зэрэгцээ зээлийн 
хүүг бууруулах бодлого баримтлан ажиллав.  

Бид хувийн банкны бизнес загварт тулгуурласан, олон улсын стандартад нийцэхүйц 
харилцагчийн үйлчилгээний цогц шинэчлэл, сайжруулалтыг эхлүүлэн, процессыг 
төгөлдөржүүлэх талаар тодорхой ахиц дэвшлүүдийг гаргаад байна. Ингэснээр 
харилцагчийн хэрэгцээ, онцлогт нийцсэн санхүүгийн шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 
зах зээлд нэвтрүүлж, дээд зэрэглэлийн тав тухтай орчинд, мэргэжлийн түвшинд хамтран 
ажиллаж, харилцагч илүү сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ авах нөхцөлийг бүрдүүлж байна. 

Бизнесийн орчин асар хурдацтай хувьсан өөрчлөгдөж буй өнөө үед бид дижитал 
шилжилт, дэвшилтэт технологид тулгуурлан цахим банкны үйлчилгээг шинэчлэх, 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч буйн зэрэгцээ эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог 
сайжруулан олон улсын стандартуудыг нэвтрүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдал, 
системийн найдвартай үйл ажиллагаанд онцгой анхаарч ажиллалаа.  



Банкны салбарын зохицуулалт боловсронгуй болохын хирээр, зохистой байдлын 
шалгуур үзүүлэлтүүд улам чангарч буй сүүлийн жилүүдэд Тээвэр хөгжлийн банк 
эдгээр шалгууруудыг бүрэн хангаж ажиллав. 2020 онд банкны дүрмийн санг 22 тэрбум 
төгрөгөөр нэмэгдүүлэн 100 тэрбум төгрөгт хүргэснээр, банкуудын дүрмийн сангаа 100 
тэрбум төгрөгт хүргэх Монголбанкны шаардлагыг хэрэгжүүлж эхлэх хугацаанаас нэг 
жилийн өмнө гүйцэтгэсэн цөөн банкны нэг боллоо. Үүний үр дүнд, банкны төлбөрийн 
чадварыг илэрхийлэгч үндсэн үзүүлэлт болох (нэгдүгээр зэрэглэлийн) өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээний шалгуур үзүүлэлт 37.5 хувьд хүрч зах зээлд тэргүүлэхүйц үр дүнтэй 
өндөрлөлөө. 

Олон улсын “Moody’s” үнэлгээний агентлаг 3 дахь жилдээ Тээвэр хөгжлийн банкны 
бизнесийн найдвартай үйл ажиллагааг үнэлэн, зээлжих cуурь зэрэглэлийг (Baseline Cred-
it Assessment-BCA) Монгол улсын Засгийн газрын үнэлгээтэй ижил буюу “B3” түвшинд 
үнэллээ.  

Бид дотоодод төдийгүй олон улсад үйл ажиллагааны цар хүрээ, хамтын ажиллагаагаа 
тэлж ОХУ-ын “Alfabank”, ХБНГУ-ын “Commerzbank AG”-тай корреспондент харилцаа 
тогтоон, харилцагчдын бизнесийг санхүүжүүлэх дунд болон урт хугацаатай хямд эх 
үүсвэрийг татан төвлөрүүлэх, гадаад төлбөр тооцоог түргэн шуурхай дамжуулан гүйцэтгэх 
боломжуудыг нэмэгдүүллээ.  

2021 онд Тээвэр хөгжлийн банк салбар, нэгжээ өргөжүүлж, шинэ стратеги, шинэ бүтэц, 
зохион байгуулалттай ажиллан, олон улсын жишигт хүрсэн хувийн банкны үйлчилгээг 
харилцагчдынхаа хэрэгцээнд тулгуурлан хүргэж, дэвшилтэт цахимжсан бүтээгдэхүүнийг 
бий болгох, үйлчилгээгээ илүү чанаржуулах зорилтыг тавин ажиллана. Түүнчлэн эдийн 
засгийн хүндрэлтэй цаг үеийг харилцагч, түнш болон зохицуулагч байгууллагуудтай нягт 
хамтарч ажиллан даван гарч, хөгжлийг хурдасгах Таны санхүүгийн түнш байх болно.  

Та бүхэн эрүүл энх, ажил үйлс нь амжилтаар дүүрэн байх ерөөлийг дэвшүүлэхийн 
ялдамд Тээвэр хөгжлийн банкны амжилтыг бүтээлцэж буй удирдлагын баг болон нийт 
ажилтнууддаа чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье.  

Гүнээ хүндэтгэсэн, 

Гүйцэтгэх захирал Б.Эрдэнэбаяр 





САНХҮҮГИЙН ОНЦЛОХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Ковид-19 цар тахлын эдийн засаг, нийгэмд үзүүлэх сөрөг нөлөөний үр дагаврыг даван 
туулахын тулд банкны актив пассивыг өндөр чанар, хяналттайгаар удирдан санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг хангаж ажиллав. Банкны нийт актив 360 тэрбум төгрөгт хүрсэн бөгөөд 
2020 онд шинээр хувьцаа гарган дүрмийн санг 22 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлснээр, нийт 
эздийн өмч 109 тэрбум төгрөг болж өсөв. Аливаа банкны тогтвортой, найдвартай байдлыг 
илэрхийлэх өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа үзүүлэлт (мөн нэгдүгээр зэрэглэлийн 
өөрийн хөрөнгө) нь Тээвэр хөгжлийн банкны хувьд оны эцэст 37.5 хувь болж өссөн нь 
банкны системд хамгийн өндөр үзүүлэлтүүдийн нэг болсон байна.  

Зардлын зохистой удирдлагын үр нөлөөгөөр ашигт ажиллагаа нэмэгдэж 5.5 тэрбум 
төгрөгийн цэвэр ашигт хүрсэнэээр өөрийн хөрөнгийн өгөөж 5.9 хувь болж өссөн.  

Зээлийн багц 232 тэрбум төгрөг, түүний эрсдэлийн сан 17 тэрбум төгрөгт хүрч 
чанаргүй зээл ба нийт зээлийн харьцаа үзүүлэлт 6.5 хувь болсон нь хоёр оронтой тоогоор 
илэрхийлэгдэж буй нийт банкны салбарын эрсдэлийн түвшинээс Банкны зээлийн 
чанарын үзүүлэлт дээгүүр байгааг харуулж байна. Үүнээс гадна, 1 төгрөгний чанаргүй 
зээлд зориулан 1.1 төгрөгний эрсдэлийн нөөц сан байгуулан зээлийн эрсдэлийг зохистой 
түвшинд удирдаж байна. 

Эдийн засгийн хүндрэлтэй жилийн хугацаанд, Банкны санхүүгийн удирдлагыг 
оновчтой удирдан төвлөрлийн эрсдэлийг бууруулахад онцгой анхаарч ажилласны үр 
дүнд, хадгаламжийн төвлөрлийн харьцаа үзүүлэлтийг сайжруулж оны эцэст 17 хувь 
хүртэл бууруулж чадсан бол зээлийн төвлөрлийн харьцаа үзүүлэлтийг зохих түвшинд 
тогтмолжуулах байдлаар зээл олголт хийснээр тус үзүүлэлт 174 хувь болж буурлаа. Өндөр 
дүнтэй хугацаатай хадгаламжийг хугацаанаас өмнө татах эрсдэл нэмэгдэж, түүнийг 
оновчтойгоор удирдан, санхүүгийн тогтвортой байдалд нөлөөлж болзошгүй сөрөг үр 
дагавраас урьдчилан сэргийлж ажилласан. Эдгээрийн үр дүнд, банкны нэр хүнд улам 
бэхжин сайжирч, цаашид төвлөрлийг саармагжуулахын төлөө хүчин чармайлт гарган 
ажиллаж байна. 



Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого 
Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал 
Хүүгийн цэвэр орлого 
Хураамж ба шимтгэлийн орлого 
Хураамж ба шимтгэлийн зардал 
Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого 
Арилжааны цэвэр орлого 
ААБҮЦ-ээр хэмжигдэх бусад санхүүгийн 
хэрэгслүүдийн цэвэр орлого 
Орлого 
Бусад орлого 
Санхүүгийн хэрэгслүүдийн үнэ цэнийн бууралтын 
гарз 
Боловсон хүчний зардал 
Элэгдэл ба хорогдуулга 
Бусад зардал 
Үйл ажиллагааны бус зардал 
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: 
Бодит үнэ цэнийн нөөцийн хөдөлгөөн (Бусад 
дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээр 
илэрхийлэгдэх өрийн хэрэгсэл): 
  -Бодит үнэ цэнээрх цэвэр өөрчлөлт 
  -Ашиг эсвэл алдагдал руу дахин ангилсан 
Тайлант жилийн нийт дэлгэрэнгүй орлого

ҮЗҮҮЛЭЛТ 2017 2018 2019 2020

3,606 
(926) 

2,680 
95

(132) 
(37) 

(103) 
-

2,539 
892 

(993) 

(933)
(218)
(650) 
(191) 

2,195 
(245)

1,950

-
-

1,950

27,676 
(15,999) 

11,697
768

(266) 
502
565 

0

12,764
115 

(1,556) 

(2,748)
(676)

(2,428) 
(238) 

5,234 
(1,408)
3,825

65
-

3,890

57,389 
(39,898) 

17,491
802

(393) 
408
872 

(140)

18,631
790 

(6,414)

(3,714)
(1,771)
(1,752) 

(243) 
5,527 

(1,130)
4,397

106
(65)

4,438

44,737 
(25,090) 

19,648
448

(437) 
11 

2,494
50

22,203
657

(6,414 

(8,134)
(3,735)
(2,644) 

(150) 
6,140 
(665)

5,474

18
(106)

5,387

2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Хүснэгт №1 Орлого үр дүнгийн тайлан, сая төгрөг 



Aктив хөрөнгийн өгөөж % Өөрийн хөрөнгийн өгөөж %

Цэвэр хүүгийн маржин % Зардлад, орлогын харьцаа %

Цэвэр хүүгийн орлого 
тэрбум төгрөг

Цэвэр хүүгийн орлого 
тэрбум төгрөг

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020

1.0
1.2

0.9

0.9

4.3

6.3
5.4 5.9

2.5
3.3 3.4

4.4 65.1

46.3
38.5 37.6

2.7

11.7

17.5
19.6

2.0

3.8
4.4

5.4

Хүснэгт №1 Орлого үр дүнгийн тайлан, сая төгрөг 



Бэлэн мөнгө ба Монголбанк дахь харилцах 
Бусад банк, санхүүгийн байгууллага дахь 
харилцах, хадгаламж 
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт 
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа 
Үндсэн хөрөнгө 
Биет бус хөрөнгө 
Бусад хөрөнгө 
Нийт хөрөнгө 
ӨР ТӨЛБӨР 
Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, 
хадгаламж 
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж 
Репо хэлцэл 
Зээлийн эх үүсвэр 
Бусад өр төлбөр 
Нийт өр төлбөр 
ЭЗДИЙН ӨМЧ 
Хувьцаат капитал 
Бусад нөөцүүд 
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал 
Нийт эздийн өмч 
Нийт эздийн өмч ба өр төлбөр

ҮЗҮҮЛЭЛТ 2017 2018 2019 2020

91,943 
431 

36,950 
70,484 

1,734 
540 
964 

203,047 

109,912 

254 
36,941 

- 
10,517 

157,623 
 

50,000 
29 

(4,605) 
45,423 

203,047

118,464 
60,982 

29,449 
289,073 

2,181 
637 

1,057 
501,842 

212,729 

147,867 
29,604 

- 
34,426 

424,627

78,000 
94 

(878) 
77,216 

501,842

187,738 
22,356 

26,169 
254,428 

6,227 
748 

26,756 
524,421 

162,421 

247,996 
3,998 

- 
28,353 

442,767 

78,000 
134 

3,519 
81,653 

524,421

47,652 
60,890 

23,197 
216,739 

8,931 
458 

2,291 
360,158 

111,637 

86,899 
22,934 
20,137 

9,511 
251,118 

100,000 
47 

8,993 
109,040 
360,158

Хөрөнгө

Нийт хөрөнгө тэрбум төгрөг

203.0

501.8 524.4

360.2

Цэвэр зээл тэрбум төгрөг

70.5

289.1
254.4

216.7

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020



Зээлийн багч (сарлбараар) % Зээл, эх үүсвэрийн харьцаа, %

2017 2018 2019 2020

0 0

4.4

6.5

2017 2018 2019 2020

0 0

70.9

110.3

Чанаргүй зээлийн харьцаа % Эрсдлийн сан ба чанаргүй зээлийн
 харьцаа %

28.3
38.5

18.1

17.1

27.3

23.8

21.6

17.0

14.4

21.1

14.4

30.2

15.2

22.9

15.3

41.4

11.8

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

64.0

80.3
63.3

105.1

Тээвэр ба агуулахийн үй ажиллгаа
Барилга
Бусад

Уул уурхай, олборлолт
Бөөний болон жижиглэн худалдаа 

2017 2018 2019 2020

0.2

158.9

257.9

96.8

2017 2018 2019 2020

45.4

77.2 81.7

109.0

Харилцах, хадгаламж тэрбум төгрөг Өөрийн хөрөнгө тэрбум төгрөг



Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн 
хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн 
активын зохистой харьцаа  
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр 
жигнэсэн активын харьцаа  
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын 
үзүүлэлт  
Гадаад валютын нээлттэй позици 
болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /
нэгж валютаар/ 
Гадаад валютын нээлттэй позици 
болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /
нийт/ 

ҮЗҮҮЛЭЛТ 2017 2018 2019 2020ЗОХИСТОЙ 
ТҮВШИН 

>9%  

>12% 

>20%  

±15.0% 

±30.0% 

52.2  

52.2 

58.6   

(14.7) 

(14.8) 

24.2

24.2

 33.7   

8.6

8.8 

25.9

25.9

  53.1   

 4.9

(14.2) 

37.5

37.5

  53.1   

(9.4)

(9.4) 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

52.2

24.2 25.9

37.5

58.6

33.7

53.1

28.5

>12  

>25  
>20  

Зохистой түвшин



ЭДИЙН ЗАСГИЙН ОРЧИН 

2020 оны хугацаанд Ковид-19 цар тахлын улмаас өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн 
бэлэн байдалд удаа дараа шилжин, хөл хорио тогтоосон нь өрхийн хэрэглээ, хөрөнгө 
оруулалтад сөргөөр нөлөөлж Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өмнөх оноос 1.0 их наяд төгрөг 
буюу 5.3 хувиар буурахад хүрэв. Уул уурхайн салбар 2020 оны эхний гурван улиралд 
агшилттай байсан бол 4 дүгээр улиралд 20.8 хувийн өсөлт хийж чадлаа. Харин цар тахлын 
тархалтыг хумих зорилгоор тогтоосон хөл хорионы улмаас уул уурхайн бус салбарт үйл 
ажиллагаа явуулдаг бизнесийн байгууллагууд зогсонги байдалд орж, нэн тэргүүнд 
үйлчилгээ, худалдаа болон барилгын салбарууд ихээхэн хүндрэлтэй тулгарч, сөрөг үр 
дүнтэйгээр жилийг өндөрлөлөө.  
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Зураг 1. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, улирлаар, сая төгрөг, өсөлтийн хувь (2017-2020 он) 

Эх cурвалж: Үндэсний статистикийн хороо 



Гадаад худалдааны тэнцэл 2019 онд 1.5 тэрбум ам.долларын ашигтай гарч байсан бол 
2020 онд өмнөх оноос 790.3 сая ам.доллароор өсч, 2.3 тэрбум америк долларын ашигтай 
гарсан байна. Экспорт өмнөх оноос 43.3 сая ам.доллароор буурахад зэсийн баяжмалын 
экспорт 17.9 сая ам.доллар, нүүрсний экспорт 952.2 сая ам.доллароор буурсан нь голчлон 
нөлөөлсөн бол импорт өмнөх оноос 833.6 сая ам.доллароор буурахад автобензин түлш, 
бүх төрлийн  автомашины импорт унасан нь голлон нөлөөлжээ.
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Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо

Төгрөгийн ам.доллартай харьцах сарын дундаж ханш 2020 оны 12 дугаар сард 2,849.55 
төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 4.5 хувиар суларсан байна. Монгол Улс олон улсын 
санхүүгийн зах зээлд бага хүүтэй 600 сая ам.долларын бондыг амжилттай арилжаалж 
өрийн дахин санхүүжилтийг амжилттай хийсэн, “Саарал жагсаалт”-аас гарсан зэрэг үйл 
явдлууд гадаад валютын ханшийн хүлээлтэд эерэгээр нөлөөлж төгрөгийн ханшид ирэх 
дарамтыг зөөлрүүллээ.  

Төлбөрийн тэнцэл 2020 онд 787 сая ам.долларын ашигтай гарснаас гадна Монголбанк 
валютын нөөцийн тогтвортой, хүрэлцээтэй байдлыг хангах, үнэт металл худалдан авалтыг 
нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авснаар гадаад валютын албан нөөц 185.6 сая ам.доллараар 
өсч, оны эцэст 4.5 тэрбум ам.долларын босгыг давж, импортын 11 сарын хэрэгцээг хангах 
түвшинд хүрч нэмэгдлээ.  

Зураг 1. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, улирлаар, сая төгрөг, өсөлтийн хувь (2017-2020 он)



БАНКНЫ САЛБАР 

2020 онд банкны салбарын нийт актив 36.7 их наяд төгрөгт хүрч өмнөх оноос 2.3 хувь 
өссөн бөгөөд 2020 оны активын өсөлт нь 2019 оны активын өсөлтөөс 6.2 нэгж хувиар 
буурсан. Ковид-19 цар тахлын үед нийгэм, эдийн засагт тулгарч буй санхүүгийн хүндрэл, 
дарамтыг зөөлрүүлэх, дунд хугацааны инфляцыг тогтвортой байлгаж эдийн засгийн 
сэргэлтийг дэмжих зорилгоор Монголбанк бодлогын хүүг түүхэн доод түвшинд 5 нэгж 
хувиар бууруулж 6 хувьд хүргэлээ. 



Дараах чиглэлтэйгээр “Зээлийн хүүг бууруулах стратеги”-ийг 2020 онд 
Улсын Их Хурал батлан хэрэгжүүлж эхэллээ

Зээлийн эх үүсвэрийн зардлыг бууруулах макро тогтвортой орчныг бүрдүүлэх;1

Зээлийн эрсдэлийн зардлыг бууруулах2

Зээлийн эрсдэлийн зардлыг бууруулах3

Хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх, өрсөлдөөнийг бий болгож санхүүжилтийн 
зардлыг бууруулах.

4

Энэхүү стратегид зээлийн хүүг 2019 оны суурь түвшнээс 4 нэгж хувиар бууруулж, 2023 
оны эцэст сарын 1 хувьд хүргэх зорилт тавьсан ба 2020 онд зээлийн дундаж хүү 2.1 нэгж 
хувиар буурсан нь дунд хугацааны зорилттой нийцэж байна. Банкуудын шинээр олгосон 
төгрөгийн зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 15.8 хувьд хүрсэн нь сүүлийн 9 жилийн хамгийн 
бага үзүүлэлт юм.

Салбарын нийт зээлийн үлдэгдэл 2020 онд 17.0 их наяд төгрөгт хүрсэн ба үүнээс  
чанаргүй зээл 2.0 их наяд төгрөг болж, өмнөх оноос 184.5 (10.1%) тэрбум төгрөгөөр өссөн. 
Мөн хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл 1.3 их наяд төгрөг болж, өмнөх оноос 445.4 
(54.1%) тэрбум төгрөгөөр өссөн.

Чанаргүй зээл нийт зээлийн 11.7 хувийг эзэлж, өмнөх оноос 1.6 нэгж хувиар, Хугацаа 
хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл нийт зээлийн 7.4 хувийг эзэлж, өмнөх оноос 2.8 нэгж 
хувиар тус бүр өсчээ.
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Цар тахлын үед эргэн төлөлт нь хүндрэлд орсон зээлдэгчдийн зээл төлөлтийн хугацааг 
сунгах шийдвэрийг зохицуулагч байгууллагаас гаргасны дагуу банкууд нийт 127 мянга 
гаруй зээлдэгчийн 1.6 их наяд төгрөгийн хэрэглээний зээл болон 2.7 их наяд төгрөгийн 15 
мянга гаруй бизнесийн зээлийн бүтцэд өөрчлөлт оруулж, төлбөрийн нөхцөл, хуваарийг 
өөрчлөн хөнгөлөлт үзүүлжээ.

2020 онд аж ахуй нэгж, иргэдийн  нийт харилцах, хадгаламж 22.4 их наяд төгрөгт 
хүрч өнгөрсөн оноос 19.3 хувиар (3.6 их наяд төгрөг) өссөн. Харилцахын хүүг тэглэсэнтэй 
холбогдон мөнгөн хөрөнгөө харилцах данснаас хугацаатай хадгаламжинд шилжүүлж 
хадгалах нь ихэссэн байна.
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“AsiaMoney” сэтгүүлээс 2020 оны 
Монгол Улсын шилдэг “Нийгмийн 
хариуцлагатай банк”-аар шалгарав. 

“AsiaMoney” сэтгүүлээс 2020 оны 
Монгол Улсын шилдэг “Нийгмийн 
хариуцлагатай банк”-аар шалгарав.

2020/01

“Наран” шинэ салбар Улаанбаатар 
хотод нээгдлээ. 

ХБНГУ-ын дэлхийд тэргүүлэгч 
банкуудын нэг “Commerzbank AG”-
тай корреспондент дансны харилцаа 
тогтоож, хамтын ажиллагааг 
эхлүүллээ.

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 
харилцагчдаа коронавируст халдвар 
цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор 3 сая хүртэлх төгрөг ба 
валютын гүйлгээний шимтгэл, SWIFT 
гадаад гуйвуулгын үйлчилгээний 
шимтгэлийг 2020 оныг дуустал 0 
төгрөг болгов. 

2020/03

Жижиг дунд бизнес эрхлэгч 
харилцагчдаа дэмжих зорилгоор BEST 
хөтөлбөрийг “Хөгжлийн Шийдэл” 
ТББ-тай хамтран хэрэгжүүлэх санамж 
бичигт гарын үсэг зурлаа. 

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бага 
насны хүүхэд багачуудад санхүүгийн 
боловсрол олгох зорилготой 
“Хүүхдийн банк” төслийг амжилттай 
эхлүүлж, “Хөөрхөн шар шувуу” Хүүхэд-
Эцэг эхийн Сургалт, Судалгааны Төвд 
“Хүүхдийн банк” тохижуулан, нээлээ 

2020/01

2020/03

2020/03

2020/04

2020 ОНЫ ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД



2020/05

“Бодь даатгал” ХХК-ийн IPO буюу олон 
нийтэд анхдагч хувьцааг нээлттэи ̆зах 
зээлд санал болгож хөрөнгө оруулалт 
татах үйл ажиллагаанд хамтрагч 
андеррайтерын үүрэгтэйгээр 
ажиллав.

2020/06

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 
цахим банк, карт, Mост мони, мессэж 
мэдээ үйлчилгээний хураамжийг 
2020 оны хугацаанд 0 төгрөг болгож, 
хураамж, шимтгэлээс 100 хувь 
чөлөөлөх аяныг хэрэгжүүлсэн.

“JCI” ТББ-тай хамтран хүнлэг 
харилцаа-аутизмыг зөвөөр ойлгоё “As 
one” төслийг санхүүжүүлэн, хамтарч 
эхэллээ. 

2020/06

ОХУ-ын Топ-5 банкны нэг “Al-
fabank”-тай корреспондент 
дансны харилцаа тогтоон гадаад 
төлбөр тооцоо, гадаад худалдааны 
санхүүжилтийн үйлчилгээг 
өргөжүүллээ.

2020/09

2020/09
VISA олон улсын картыг зах зээлд 
нэвтрүүллээ.

2020/10

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 
хэмжээгээ нэмэгдүүлж, 100 тэрбум 
төгрөгт хүргэлээ.

2020/10

“Moody’s” олон улсын үнэлгээний 
агентлаг Тээвэр хөгжлийн банкны 
зээлжих чадварын cуурь үнэлгээг 
Монгол улсын Засгийн газрын 
үнэлгээтэй ижил “B3” түвшинд  
тогтоолоо. 

2020/11

Санхүүгийн зах зээлд анх удаа алтны 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн санхүүгийн 
төлөвлөлт, ханшийн эрсдэлийн 
зохистой  удирдлагад нийцсэн 
Биет алтны харилцах, хугацаагүй 
хадгаламжийн дансыг нэвтрүүллээ.



Тээвэр хөгжлийн банкны зохистой 
засаглалын тэргүүн зорилго нь банкны 
засаглалд оролцогч талуудын эрх, үүрэг 
ба эрх зүйн хэм хэмжээнд зөвшөөрөгдөх 
сонирхлыг хүндэтгэн үзэж, стратегийн 
үр дүнтэй шийдвэр гаргах, байгууллагын 
хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах, 
хөрөнгө оруулагчийн итгэлийг хадгалж 
банкны амжилт, эдийн засгийн өсөлтийг 
нэмэгдүүлэх зэрэг байна. 

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

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

Тээвэр хөгжлийн банк нь компанийн засаглалын бүтэц, үйл явцыг сайжруулснаар 
бизнесийн урт хугацааны тогтвортой хөгжлийг хангах, шийдвэр гаргалтын чанарыг 
дээшлүүлэх, үр дүнтэй төлөвлөлтийг хөгжүүлэхэд томоохон түлхэц болно.

Зохистой засаглал нь байгууллагын үйл ажиллагааны үр ашигт байдал болон хөрөнгийн 
хэмжээг нэмэгдүүлэн санхүүгийн тогтвортой байдлыг дээшлүүлж банкны төдийгүй 
нийт эдийн засгийн тогтвортой хөгжилд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ

БАНКНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

КОМПАНИЙН ЗОХИСТОЙ ЗАСАГЛАЛ 

Банк мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нь зохистой засаглалын хэрэгжилтийн нэг гол 
үзүүлэлт бөгөөд банкны хууль тогтоомж болон хяналтын байгууллагын шаардлагын дагуу 
зохистой засаглалыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээ мэдээлэл, санхүүгийн болон 
бусад тайланг нээлттэй болгосноор банкны харилцагчид болон зах зээлд оролцогчдын 
зүгээс банкны тогтвортой байдалд хяналт тавих боломжийг бүрдүүлдэг. 

Иймд олон улсын жишгээр Банк нь компанийн засаглалын зарчмыг хэрэгжүүлэн 
санхүүгийн тайлан, хувьцаа эзэмшигчийн мэдээлэл, дотоод хяналт зэрэг банктай 
холбоотой бодит мэдээ, мэдээлэл, үзүүлэлт, тоо баримтыг цаг тухайд нь үнэн зөв, ил тод, 
нээлттэй мэдээлдэг. 

Тээвэр хөгжлийн банк нь банкны засаглалын бүтэц, үйл явцыг тогтвортой сайжруулснаар 
шийдвэр гаргалтын чанарыг дээшлүүлэх, дээд удирдлагын залгамж халааг бэлдэх, 
компанийн тогтвортой, урт хугацааны хөгжлийг хангахад түлхэц болно.
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ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ЗОХИСТОЙ ЗАСАГЛАЛ, ИЛ ТОД БАЙДЛЫН 
ЗАРЧМЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БҮТЭЦ



ДОТООД АУДИТ, ДОТООД ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО

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

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

ДАГ нь дараа жилд хийх эрсдэлд суурилсан аудитын төлөвлөгөөг боловсруулан жил бүр 
ТУЗ-өөр батлуулна. Аудитын төлөвлөгөө нь эрсдэлийн үнэлгээ болон ДАГ-ын нөөцүүдийн 
хуваарилалт гэсэн үндсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ. Эрсдэлд суурилсан аудитын төлөвлөгөөнд 
аудит хийх зорилго, аудитын хамрах хүрээ, аудит хийх хуваарь, аудитын хэсгийн хийгдэх 
ажлууд, ажиллах хүчний төлөвлөгөө, санхүүгийн төсвийг тодорхой зааж өгсөн байна.

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

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

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

Банкны зохистой 
засаглалыг хэрэгжүүлэх 
журмын хэрэгжилтийн 
тайланг хэлэлцэх, энэ 
талаарх зөвлөмжийг 
ТУЗ-д өгөх



ДАГ-ын үйл ажиллагааг зайны хяналтын хэсэг, газар дээр аудит хийх хэсэг гэж 2 хуваана. 
Газар дээр аудит хийх хэсэг нь төлөвлөгөөний дагуу аудит хийх, дотоод хяналтын болон 
газар нэгжийн захирлуудын үр дүнтэй байдлыг үнэлэх, оновчтой зөвлөмж өгөх, ТУЗ болон 
Удирдлагын хорооноос өгсөн тусгай аудитыг гүйцэтгэх үндсэн зорилготой. Зайны хяналтын 
хэсэг нь эрсдэлд суурилсан жилийн аудитын төлөвлөгөөг боловсруулах, төлөвлөгөөний 
дагуу зайнаас аудит хийх, оновчтой зөвлөмж өгөх, ТУЗ болон Удирдлагын хорооноос өгсөн 
тусгай аудитыг гүйцэтгэх, ДАГ-ын гадаад болон дотоод харилцаа холбоог зохицуулах, 
газар дээрх аудитыг оновчтой болгох, ДАГ-аас өгсөн зөвлөмж, үүрэг даалгавар болон 
Гүйцэтгэх захирлын шийдвэрийн биелэлтийг эргэн хянах үндсэн зорилготой. 

Эрсдэлийг Гүйцэтгэх удирдлагын газар, нэгжүүдийн үйл ажиллагаа тус бүрээр болон 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээ тус бүрээр үнэлнэ. Зайны хяналтын хэсэг нь Үйл ажиллагаа, 
мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн удирдлагын газар хамтран ажиллаж банкны бүх 
үйл ажиллагаа болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний эрсдэлийн шинжилгээг байнга хийж 
үнэлнэ. Эрсдэлийн шинжилгээ, өмнөх жилийн аудитын гүйцэтгэлийн эргэн хяналтын 
үнэлгээ зэрэг нь дараа жилд хийх аудитын төлөвлөгөөний суурь болдог. 

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

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

ТОЛГОЙ КОМПАНИ, ОХИН, ХАРААТ, ГРУПП КОМПАНИУДЫН ТУХАЙ

Тээвэр хөгжлийн банк нь 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар аливаа толгой 
компани эсвэл охин, хараат компанигүй үйл ажиллагаа явуулж байна.





ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

Тээвэр хөгжлийн банкны хувьцаа эзэмшигчид Д.Оюунгэрэл, П.Раднаабазар нар нь уул 
уурхай, хүнд даацын автомашины борлуулалт худалдаа, засвар үйлчилгээ, үл хөдлөх 
хөрөнгийн салбарт тус бүрийн  бизнесийг олон жилийн турш амжилттай удирдан 
хөгжүүлж ирсэн ба банкны салбар дахь хөрөнгө оруултаар дамжуулан Монгол Улсын 
эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгахад бодит хувь нэмэр оруулах зорилготой юм.

Тээвэр хөгжлийн банкны 2020 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөрх хувьцаа эзэмшигчдийн 
бүрэлдэхүүн:

56.00% 33.18% 6.74% 4.08%

М.Тэмүүжин П.Раднаабазар Д.Оюунгэрэл Инфрастракчер ХХК 



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Р.Базармаа
ТУЗ-ийн дарга

Боловсрол, мэргэжлийн сургалт:

2021.03 - одоо
2018-2021.03
2008-2017

1998-2008

ТУЗ-ийн гишүүн, Тээвэр хөгжлийн банк
ТУЗ-ийн дарга, Тээвэр хөгжлийн банк
Гүйцэтгэх захирал, Ерөнхий захирал, Финанс энд 
девеломпент оф майнинг ББСБ
Нягтлан бодогч, ахлах ажилтан, Худалдаа 
хөгжлийн банк

Ажлын туршлага:

1992-1997 Санхүү эдийн засгийн их сургууль 
Банк, санхүүч мэргэжлээр бакалавр

Г.Баянтуяа
ТУЗ-ийн гишүүн

Ажлын туршлага:
2014 - одоо
2001-2014

1997-2001
1990-1997

1986-1990

Гүйцэтгэх захирал, Түмэн менежмент ББСБ
Зээлийн эдийн засагч, Ахлах эдийн засагч, 
Худалдаа хөгжлийн банк
ТУЗ-ийн харъяа хянан шалгагч, Шинэчлэл банк
Нягтлан бодогч, Зээлийн эдийн засагч, Ерөнхий 
нягтлан бодогч, ХОТШ банк
Нягтлан бодогч, Зээлийн эдийн засагч, Улсын 
банкны ерөнхий хорооны Говь-алтай аймаг дахь 
салбар

Боловсрол, мэргэжлийн сургалт:

1992-1997 Санхүү эдийн засгийн их сургууль 
Банк, санхүүч мэргэжлээр бакалавр

Ц.Мөнхбат
ТУЗ-ийн хараат бус 
гишүүн

Ажлын туршлага:

2018 - 2020

2016-2018

2011-2016
2009-2011

2007-2009

2006-2007

2000-2006

1999-2000

Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал, Монгол 
даатгал ХХК
Тэргүүн дэд захирал, Үндэсний хөрөнгө 
оруулалтын банк
Санхүү хариуцсан дэд захирал, Чингис Хаан банк
Эрсдэлийн удирдлагын хэлтсийн захирал, 
Хасбанк
Гүйцэтгэх захирал, Тэргүүн дэд захирал, 
Хадгаламж банк
Дотоод аудитын газрын захирал, Чингис 
Хаан банк
Санхүү эрхэлсэн захирал, Кредит Монгол 
ХХК
Нягтлан бодогч, Хянагч нягтлан бодогч, 
ХОТШ банк



Боловсрол, мэргэжлийн сургалт:

Санхүү эдийн засгийн их сургууль 
Банк, санхүүч мэргэжлээр бакалавр

Ц.Мөнхбат
ТУЗ-ийн хараат бус 
гишүүн

Ажлын туршлага:

2018 - 2020

2016-2018

2011-2016
2009-2011

2007-2009

2006-2007

2000-2006

1999-2000

Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал, Монгол 
даатгал ХХК
Тэргүүн дэд захирал, Үндэсний хөрөнгө 
оруулалтын банк
Санхүү хариуцсан дэд захирал, Чингис Хаан банк
Эрсдэлийн удирдлагын хэлтсийн захирал, 
Хасбанк
Гүйцэтгэх захирал, Тэргүүн дэд захирал, 
Хадгаламж банк
Дотоод аудитын газрын захирал, Чингис 
Хаан банк
Санхүү эрхэлсэн захирал, Кредит Монгол 
ХХК
Нягтлан бодогч, Хянагч нягтлан бодогч, 
ХОТШ банк



ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН БАГ

Б.Эрдэнэбаяр 

Гүйцэтгэх захирал

2020.03 - 2020.11

2017 - 2020

2016 - 2017

2012 - 2015

2010 - 2012

2008 - 2010

Гүйцэтгэх захирал, Кредит банк
Бизнес хөгжлийн хэлтсийн захирал, Хасбанк
Ажилтан, Шродерс (Schroders) хөрөнгө оруулалтын сан, 
Люксембургийн Вант Улс
Санхүү удирдлагын хэлтсийн захирал, Хасбанк
Ахлах санхүүгийн шинжээч, Хасбанк
Санхүүгийн шинжээч, Хасбанк

Онцлох ажлын туршлага

Боловсрол, мэргэжлийн сургалт

2015 - 2017

2004 - 2008
2016 -2017

2017

Люксембургийн их сургууль, Люксембург Банк санхүүгийн 
магистр
Бизнесийн сургууль, МУИС
ОУ-ын Мэргэшсэн санхүүгийн шинжээч (CFA) хөтөлбөр CFA level 2
Мэргэшсэн Санхүүгийн эрсдэлийн менежер (FRM) FRM 1-р 
бүлгийн шалгалтад тэнцсэн
Нью-Йоркийн их сургуулийн Удирдлагын хөтөлбөр

Б.Эрхэмбаяр 

Гүйцэтгэх захирлын орлогч

2020 - 2021

2009 - 2020

2005 - 2009

2003 - 2005

Гадаад харилцааны зөвлөх, Худалдаа хөгжлийн банк
Олон улсын болон байгууллагын харилцааны газрын захирал, 
Данс хариуцсан менежер, Ахлах менежер, Худалдаа хөгжлийн 
банк
Данс хариуцсан менежер, Ахлах менежер, Худалдаа хөгжлийн 
банк

Онцлох ажлын туршлага

Боловсрол, мэргэжлийн сургалт
Стокгольмийн их сургууль, Швед улс Эдийн засгийн магистр
Эдийн засгийн сургууль, МУИС Банк санхүүгийн бакалавр

2000 - 2002
1990 - 1994

Ц.Гантулга  

Гүйцэтгэх захирлын орлогч

2019.08 - 2021.13

2017.12 - 2019.08
2017.06 - 2017.12
2015 - 2017
2005 - 2014
2002 - 2004

Үйл ажиллагаа хариуцсан Гүйцэтгэх захирлын орлогч, Тээвэр 
хөгжлийн банк
Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал, Тээвэр хөгжлийн банк
Гүйцэтгэх захирал, Цагаан марбл ХХК
Гүйцэтгэх захирал, Чингис лэнд девелопмент групп компани
Бизнес зөвлөх, Клирол компани, АНУ
Ерөнхий захирал, Микросистем ХХК

Онцлох ажлын туршлага



2021 - одоо
2016 - 2020
2010 - 2013

2008 - 2010

2004 - 2007

1996 - 2000

Бизнесийн сургууль, МУИС Докторант 
Хууль зүйн сургууль, МУИС Эрх зүйн бакалавр
Бриджпортын их сургуулийн Олон нийтийн болон олон улсын 
харилцааны коллеж, АНУ Олон улсын харилцааны магистр
Программ хангамжийн инженер мэргэжлээр бакалавр
Инженерийн сургууль, Бриджпортын их сургууль, АНУ 
Технологийн менежментийн магистр
Бриджпортын их сургуулийн Эрнэст Трефз нэрэмжит Бизнесийн 
сургууль, АНУ Бизнесийн удирдлагын магистр 
Математик компьютерийн сургууль, МУИС

Боловсрол, мэргэжлийн сургалт

Ц.Болор

Санхүү хариуцсан дэд захирал

2020.09 - 2020.12

2020.04 - 2020.9

2019.02 - 2020.03

2014 -2019

2011 - 2014

2009 - 2010

2008 - 2009

2007 - 2008

2005 - 2007

1998 - 2000

1997 - 1998

Гадаад харилцаа хариуцсан захирал, Инвескор ББСБ
Ахлах андеррайтер, Миг даатгал ХХК
Андеррайтинг хариуцсан захирал, Хубилай давхар даатгал ХХК
Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал, Тэнгэр даатгал ХХК
Санхүүгийн захирал, Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл ХХК
Санхүү хариуцсан захирал, Молбулак финанс ББСБ, Кыргыз улс
Хөрөнгө зохицуулалтын газрын дэд захирал, Хасбанк 
Хөрөнгө оруулалтын шинжээч, Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл ХХК
Эрсдэлийн менежер, Хасбанк
Төслийн судалгааны ажилтан, МУ-ын Сангийн яам, JICA хамтарсан 
төсөл
Эдийн засагч, Монголэкспорт ТӨК

Онцлох ажлын туршлага

Боловсрол, мэргэжлийн сургалт

2003 - 2004

1993 - 1997
2018

Бизнесийн сургууль (хуучнаар ноён Кассын нэрэмжит), Лондон 
хотын Сити их сургууль Банк ба Олон улсын санхүүгийн магистр
Бизнесийн сургууль, МУИС Санхүүгийн удирдлагын бакалавр
Мэргэшсэн даатгалын институт (CII), Их Британи 
Сертификат CII түвшин (Cert. CII

Ц.Бат-Идэр 

Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал

2018 - 2021

2014 - 2016

2008 - 2010

2000 - 2002

1995 - 1999

Ерөнхий зохицуулалтын газрын захирал, Кредит банк
Төлөөлөгчийн газрын дарга, Гүми Гандун ХХК
Атташе, БНСУ дахь Монгол Улсын Элчин Сайдын Яам
Эдийн засагч, МИАТ ХК 
Эдийн засагч, ХОТШ Банк

Онцлох ажлын туршлага



Боловсрол, мэргэжлийн сургалт

2003 - 2007

1992 - 1995

Кёнги их сургууль, БНСУ, Бизнесийн удирдлагын магистр
Санхүү эдийн засгийн их сургууль, Банкны эдийн засагч 
мэргэжлээр бакалавр  

Х.Батбаяр

Мэдээллийн технологийн газрын захирал

2019 - 2021

2017 - 2019

2000 - 2017

Мэдээллийн технологийн төвийн дарга, Татварын ерөнхий газар
Мэдээллийн технологи хариуцсан зөвлөх, Гааль, татвар, санхүү 
мэдээллийн технологийн төв  
Програм хөгжүүлэгч, системийн шинжээч, Татварын ерөнхий 
газар

Онцлох ажлын туршлага

Боловсрол, мэргэжлийн сургалт

2008 - 2010

1996 - 2000

Компьютерийн техник, менежментийн сургууль, ШУТИС 
Бизнесийн удирдлагын магистр 
Математик, компьютерийн сургууль, МУИС, Програм хангамжийн 
инженер мэргэжлээр бакалавр 

С.Бямбадэлгэр 

Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал

2018 - 2020

2015 - 2016

2010 - 2014

Зах зээлийн эрсдэлийн удирдлагын хэлтсийн захирал, Тээвэр 
хөгжлийн банк
Дадлагажигч, Люксембургийн Вант улсын “Шродерс” хөрөнгө 
оруулалтын сан
Эрсдэлийн мэргэжилтэн, Ахлах эрсдэлийн мэргэжилтэн, Хаан 
банк

Онцлох ажлын туршлага








