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Миний монгол экспедиц 2013

ХЭТИЙН ЗОРИЛТ
Бид үнэ цэнэтэй санхүүгийн цогц үйлчилгээгээрээ 
бүхий л түвшний харилцагчдад таашаагдсан, шилдэг 
бизнесийн үйл ажиллагаатай банк болохын зэрэгцээ 
бичил санхүүгийн салбар дахь манлайллаа хадгалах 
болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
ХасБанк нь эх дэлхий, эрдэнэт хүмүүн, эрүүл 
ашгийг эрхэмлэсэн санхүүгийн зах зээлд манлайлах 
үйлчилгээтэй, тэргүүлэгч байгууллага байна.

ҮНЭТ ЗҮЙЛС
Бид хэтийн зорилт, эрхэм зорилгодоо хүрэхийн тулд 
дараах зүйлсийг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа 
эрхэмлэн ажиллана. Үүнд:

Харилцагч төвтэй үйл ажиллагаа

Бүтээлч чанар, шударга үнэлэмж

Багийн ажиллагаа

Хүндлэл ба хариуцлага

Нийгмийн хариуцлага

ХЭТИЙН ЗОРИЛТ 
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
ҮНЭТ ЗҮЙЛС 
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Эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигчид, харилцагчид, түнш байгууллагууд, ажиллагсадаа, 

ХасБанк Монгол Улсын төв банкнаас банкны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авснаас хойш даруй 
12 жилийг ардаа орхиж нэгэн шинэ үеийн гараан дээр ирээд байна. ХасБанкны түүхийн энэхүү мөчлөг нь 
тогтвортой хөгжил, өсөлтийн он жилүүд байсан бөгөөд эрхэм та бүхэнд 2013 оны үйл ажиллагааны үр дүнг 
тайлагнаж буйдаа таатай байна. 

Юуны өмнө 2013 оны санхүүгийн жилийг ололт амжилтаар дүүрэн байлгахын төлөө хичээн зүтгэсэн манай 
банкны 1,700 гаруй ажилтнууд болон тэднийг чадварлагаар залсан гүйцэтгэх удирдлагын баг, бидэнд итгэдэг 
харилцагчид, хадгаламж эзэмшигчид, хамтран ажилладаг түнш байгууллагууддаа гүн талархал илэрхийлье. 
Мөн биднийг ямагт дэмжин тусалж байдаг ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдлийн хувьцаа эзэмшигчид, сэтгэл зүрхээ 
зориулан хамтарч ажилласан Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүддээ баярлалаа. 

Эдийн засгийн амаргүй орчинд ХасБанк Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан үйл ажиллагааны тоон 
болон чанарын зорилго, зорилтуудаа амжилттай биелүүлж, санхүүгийн зуучлалын үйлчилгээгээ системийн 
хэмжээнд найдвартай хийгээд чанартай үзүүлж, далайцтай өсөлтийг бий болголоо. 

ХасБанкны хувьцаа эзэмшигчид, Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагын баг Монгол улсын дунд 
болон урт хугацааны хөгжлийн ирээдүйд итгэл төгс байгаа хэдийч ойрын 2 жилд дэлхийн болон Монгол 
Улсын эдийн засгийн орчин, чадавхи эмзэг хэвээр байх болно гэдгийг ухамсарлан банкны богино ба 
дунд хугацааны зорилт, хөгжлийн бодлогоо гарган хэрэгжүүлж байгаа билээ. Ийм ч учраас бид 2013 оны 
зорилтоо тодорхойлохдоо эрсдлийг удирдах боломжтой тоон зорилтыг ирээдүйн өсөлтийг даах байгууллагын 
чадавхийг бий болгох чанарын зорилттой хослуулан томьёолсон билээ. 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гүйцэтгэх удирдлагыг үр дүнтэй удирдлага, хяналтаар ханган ажиллаж чадсаны 
зэрэгцээ ХасБанкны ирээдүйн өсөлт хөгжлийг тогтвортой дэмжин ажиллах шинэ хөрөнгө оруулагчийг 
оруулж, хувьцаа эзэмшигчийнхээ үүргийг олон жил нэр төртэйгөөр биелүүлж ирсэн хөрөнгө оруулагчиддаа 
үр өгөөжөө хүртэх нөхцлийг бүрдүүлэв. Энэ хүчин чармайлтын үр дүнд ХасБанкны өмчлөлийн бүтэц улам 
нээлттэй болж чадсан төдийгүй илүү үнэ цэнэ авчрах стратегийн хөрөнгө оруулагчдаар эгнээгээ тэлж чадсан 
юм. 

Ч.ГАНБОЛД
Төлөөлөн Удирдах

Зөвлөлийн дарга
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Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын орчны амаргүй энэ цаг үед нэр хүнд бүхий томоохон хөрөнгө оруулагчийг 
Япон улсаас татан оруулсан төдийгүй дотоодын том бизнесийн шууд оролцоог нэмэгдүүлж чадлаа. Эдгээр 
өөрчлөлтийн үр дүнд засаглалын чанар сайжирч харилцагчдын хөрөнгийн аюулгүй байдал, банкны ирээдүй 
улам баталгаатай болж байгааг тэмдэглэхэд таатай байна. 

Та бүхний итгэсэн ХасБанк 2013 онд банкны системийн дунджаас хол давсан чанартай зээлийн үйл ажиллагаа, 
тогтвортой өсөлт, хүчтэй өрсөлдөгчийн байр сууриа хадгалж чадсан төдийгүй харилцагчдад чиглэсэн 
үйлчилгээгээ илүү хүртээмжтэй, шуурхай, найдвартай болгоход багагүй хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийлээ. 

ХасБанкны харилцагчдын цар хүрээ томорч, санхүүгийн системд үзүүлэх үр нөлөө нэмэгдэхийн хэрээр 
засаглалын чанар, дархлааг дараагийн түвшинд гаргах шаардлагатай гэдгийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл гүнээ 
ухамсарлаж 2014 онд энэ чиглэлээр тусгайлан анхаарал тавьж ажиллахаар төлөвлөөд байна. 

ХасБанк хариуцлагатай амжилттай хөгжиж байгааг эрхэм харилцагчид, түншүүд та бүхний итгэл, найдвараас 
гадна олон улсын санхүүгийн үнэлгээний байгууллагууд мөн хүлээн зөвшөөрч санхүүгийн чадамж цаашдын 
хандлагыг “Тогтвортой” гэж үнэллээ. 

Олон улсын банк санхүүгийн салбарт нэр хүндтэй “The Banker” сэтгүүл 2013 оны “Монгол Улсын Шилдэг 
Банк”-аар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим Банкны салбарын 2013 оны онцлох 
Энтрепренерээр, цаашилбал дэлхийн банк санхүүгийн зах зээлийн томоохон төлөөлөгчдийн нэг болох “Global 
Banking and Finance Review” буюу “Дэлхийн Банк Санхүүгийн Тойм” байгууллагаас“ Монгол Улсын Шилдэг 
Иргэдийн Банк”-аар тус тус шалгаруулан өргөмжиллөө. 

Бидэнд итгэл үзүүлж санхүүгийн үйлчилгээгээ даатган жил бүр хүрээгээ тэлж байгаа нийт харилцагчид, 
хадгаламж эзэмшигчид, зээлдүүлэгчид болон бусад түншүүд, хөрөнгөө оруулсан хувьцаа эзэмшигчид, 
банкны өдөр тутмын үйл ажиллагааг гардан хариуцаж байдаг Хасчуудынхаа хамт банкны ойрын болон дунд 
хугацааны төлөвлөгөө, зорилтуудаа итгэл төгс биелүүлэхийн төлөө бид бүх хүчин чадлаа дайчлан ажиллахаа 
үүгээр илэрхийлж байна.

Бид Эх Орондоо Хайртай!
Ч.ГАНБОЛД
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 
ДАРГЫН МЭНДЧИЛГЭЭ
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1. Чулуунû ГАНБОЛД ТУЗ-ûн дарга
ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК, ХасБанкны ТУЗ-ийн даргаар 2004 оноос хойш ажиллаж байна. Тэрээр Монгол 
Улсын анхны банк бус санхүүгийн байгууллага болох X.A.C. (Хөгжлийн Алтан Сан)-гийн Зөвлөхүүдийн хорооны 
гишүүнээр сонгогдон ажиллаж байжээ. Ч.Ганболд 1999-2000 онд Монгол Улсын Ерөнхий Сайдын зөвлөх, 1993-
1995 онд Дэлхийн Монголчуудын Холбооны Гүйцэтгэх Захирлын албан тушаал хашиж байсан бөгөөд Монгол Улс 
дахь Ротари хөдөлгөөнийг үүсгэн байгуулагчдын нэг юм. Мөн Оюу Толгой ХХК-ийн ТУЗ-ын гишүүнээр ажиллаж 
байснаас гадна хэд хэдэн ТББ-ын Тэргүүнээр ажиллаж байна. Ч.Ганболд нь ОХУ-ын Москва хотын Гадаад хэлний 
их сургуулийг дүүргэсэн бөгөөд удирдлага, олон нийтийн харилцаа, бизнесийн зөвлөгөө, хэвлэн нийтлэл болоод 
соёл урлагийн чиглэлээр гуч гаруй жил ажилласан арвин туршлагатай.

2. Дүгэрñүрэнгийн БАТ-ОЧИР
Дүгэрсүрэнгийн Бат-Очир, 2011 оноос эхлэн ХасБанкны Гүйцэтгэх Захирал болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 
гишүүнээр томилогдон ажиллаж байна. Анх 1998 онд НҮБХХ-ийн Микро Старт төслийн санхүүгийн зөвлөхөөр 
ажлын гараагаа эхэлж байсан тэрээр 2000 онд X.A.C. Хөгжлийн Алтан Сан Санхүүгийн компанийн Санхүүгийн 
хэлтсийн захирлын албан тушаалд дэвшин ажилласан юм. Тэрээр ХасБанк болон ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдлийн 
удирдлагын албанд 14 жил ажиллаж компанийн хөрөнгө оруулалт, бичил санхүү, удирдлага, бизнесийг хөгжүүлэх 
чиглэлээр банкны салбарын арвин туршлага хуримтлуулжээ. Тэрээр 2001-2006 онд Санхүү, бүртгэлийн газрын 
захирал, 2009-2011 онд Гүйцэтгэх Дэд Захирлаар тус тус ажилласнаас гадна 2009-2010 онд ТэнГэр Санхүүгийн 
Нэгдэлд Хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирлаар ажиллаж байсан. Д.Бат-Очир нь 2008 онд АНУ-ын Бостон хот дахь 
Брандейс Их сургуулийн Олон Улсын Бизнес Сургуульд бизнес удирдлагын магистрын зэрэг хамгаалсан.

3. Магванû БОЛД
ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК болон ХасБанкны ТУЗ-ийн гишүүн, 2011 оноос ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн 
Гүйцэтгэх Захирлаар ажиллаж байна. ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдлээс өмнө ХасБанкны Гүйцэтгэх захирлаар 2 жил, 
Ерөнхийлөгчөөр 3 жил ажиллажээ. М.Болд нь төрийн болон хувийн хэвшлийн банк, санхүүгийн байгууллагууд, 
түүнчлэн Дэлхийн банк, Олон улсын валютын сан зэрэг олон улсын санхүүгийн байгууллагад хорь гаруй жил 
ажиллаж, банкны салбарын эдийн засгийн бодлого, бүтцийн шинэчлэлийн асуудлаар гүнзгий мэргэшсэн юм. Тэрээр 
1996-2000 онд Монголбанк (Төв Банк)-ны дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан. Мөн Зах зээл судлалын хүрээлэнд 
дэд захирал, Монголын Экспорт Импортын Банкны Гүйцэтгэх Захирал, ОХУ-ын Москва дахь Олон Улсын Хөрөнгө 
Оруулалтын Банк болон Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагааны Банкны ТУЗ-ийн гишүүн, Афганистан Улсын Төв 
Банкинд зөвлөх, Монголын Банкуудын Холбооны Дэд Ерөнхийлөгчөөр тус тус ажиллаж байв. М.Болд нь БНУУ-
ын Будапешт хотын Эдийн Засгийн Их Сургуулийг Олон улсын эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн бөгөөд АНУ-ын 
Колумбийн Их сургуульд эдийн засгийн бодлого, удирдлагын чиглэлээр олон улсын харилцааны магистрын зэрэг 
хамгаалжээ. Тэрээр Зээлийн Мэдээллийн Сан ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллахаас гадна 2011 оны 12-р сараас 
эхлэн Монголын Банкуудын Холбооны ерөнхийлөгчөөр сонгогдон ажиллаж байна. М. Болд нь Бүгд Найрамдах 
Исланд улсын Өргөмжит Консулаар ажиллаж байна.

4. Сабина ЗИУРМАН
Сабина Зиурман нь 2013 оноос ХасБанкны ТУЗ-ийн гүйцэтгэх бус гишүүнээр сонгогдон ажиллаж байна. Тэрээр 
зээлийн шугам, жижиг дунд бизнес хөгжүүлэлт, бизнесийн удирдлагын чиглэлээр олон жил ажилласан арвин 
туршлагатай. Сабина 2004 оноос хойш Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкны санхүүгийн байгууллагуудын 
багт ахлах банкираар ажиллаж байгаа ба Төв Азийн бүсийн Кавказ, Монгол зэрэг улсуудыг хариуцан ажиллаж 
байна. Тэрээр ЕСБХБ, DFID болон Дэлхийн Банкны олон урт ба богино хугацааны төслүүдийн шугамаар Армен, 
Молдав, ОХУ, Туркменистан, Узбек, Беларусь, Киргиз болон Тажикистан зэрэг улсуудад ажиллаж байсан. Сабина 
Зиурман нь Лондонгийн Бизнесийн сургуульд бизнесийн удирдлагын магистрын зэрэг хамгаалжээ.

5. Ричард РАНÊÅН
ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК болон ХасБанкны ТУЗ-д Олон улсын санхүүгийн корпораци (ОУСК)-ийг төлөөлөн 
2009 оноос хойш гүйцэтгэх бус гишүүнээр сонгогдон ажиллаж байна. Ричард нь Олон улсын санхүүгийн корпораци 
(ОУСК)-ийн Зүүн Ази, Номхон далайн бүсийг хариуцсан ахлах зөвлөх, Азийн хэд хэдэн хөрөнгө оруулалтын сан 
болон банкуудын Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд гишүүнээр ажилладаг. ОУСК-д нийт 30 гаруй жил түүний дотор хуучин 
ЗХУ, Африк болон Зүүн Азид ажиллаж байсан туршлагатай. Тэрээр ОХУ-д ОУСК-ийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 
газрын захирлаар ажиллахдаа 50,000 аж ахуйн нэгжийг хувьчлахад зөвлөгөө өгч, тэдгээрт ТУЗ-ын стандартыг анх 
нэвтрүүлж, банк санхүүгийн хөгжилд ихээхэн хувь нэмэр оруулжээ. Мөн Африкт ОУСК-ийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн 
захирлын үүрэг гүйцэтгэж байхдаа ЖДБ болон бичил санхүүд төвлөрсөн цоо шинэ бодлогыг боловсруулж, энэхүү 
байгууллагын хөрөнгө оруулалт, бизнесийн үйлчилгээг 30 гаруй орнуудад нээлттэй болгож, бизнесийн хэмжээг 1.5 
триллион ам.долларт хүргэж чадсан байна. Тэрээр ОУСК-ийн Зүүн Ази, Номхон Далай бүсийн захирлаар ажиллаж 
байх хугацаандаа цаг уур, дулаарлын эсрэг хөрөнгө оруулалт, зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр голлон ажиллаж 
байсан. Ричард Австралийн Компанийн Захирлуудын Сургууль (GAICD)-ийг дүүргэж, Австралийн Үндэсний Их 
Сургуульд мастерийн зэрэг хамгаалжээ.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
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6. Ïэрэнлэйн ЭРДЭНЭÆАРГАЛ
2005 оноос ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК болон ХасБанкны ТУЗ-ийн гүйцэтгэх бус гишүүн, 2004 оноос Монголын 
Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэнгийн Гүйцэтгэх Захирлаар ажиллаж байна. П.Эрдэнэжаргал нь 1982-1988 онд Хөдөлмөр, 
нийгэм хангамжийн улсын хороонд хөдөлмөрийн эдийн засагч, 1988-1991 онд Сайд нарын зөвлөлийн дэргэдэх 
Удирдах ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх институтэд багш, 1991-1992 онд Засгийн газрын Төрийн бодлого, 
нийгмийн асуудлыг судлах төвд мэргэжилтэн, хэлтсийн дарга, 1992-1997 онд Монголын хөгжлийн хүрээлэнгийн 
гүйцэтгэх захирлаар тус тус ажиллаж байв. 1997-2004 онд Монголын нээлттэй нийгэм хүрээлэн (Соросын Сан)-
гийн дэд захирал, боловсрол, хэвлэл мэдээлэл, эрүүл мэндийн салбарын хөтөлбөр хариуцсан захирлаар тус тус 
ажилласан. Тэрээр шийдвэр гаргалтанд иргэдийн оролцоог хангах судалгааны чиглэлээр мэргэшиж, энэ чиглэлийн 
үйл ажиллагаанд өмгөөлөл хийн идэвхтэй оролцож байна. ОХУ-ын Ростов-на-Дону хотын Улсын Их Сургуулийг 
1982 онд сэтгэл зүйч мэргэжлээр төгссөн.

7. Майêл МАДДÅН
2009 оноос хойш ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК болон ХасБанкны ТУЗ-ийн гүйцэтгэх бус гишүүнээр ажиллаж 
байгаа. Майкл Ирландын Дублин хотод хөрөнгө оруулалт, зөвлөх үйлчилгээний Ронок компанийг үүсгэн байгуулж, 
ерөнхий захирлаар нь ажиллаж байна. Тэрээр 15 жил Американ Экспресс компанид ажилласнаас гадна Зүүн 
Европын зах зээлд төлбөрийн картыг нэвтрүүлж  банкны салбарын бизнест амжилттай яваа бизнесмен юм. Тэр 
1988-2003 онд Американ Экспресс компанид ажиллаж байсан бөгөөд 1988-1992 онд Дублин хотод менежер, 1993-
1996 онд хуучин ЗХУ-ын орнуудад Американ Экспресс компанийн төлөөлөгч менежер, 1997-1998 онд Нэгдсэн 
Вант улсын Брайтон хотод захирал, 1998-2003 онд Лондон хотод Американ Экспрессийн дэд ерөнхийлөгчөөр тус 
тус ажиллаж байв. Мөн 2003-2007 онд ОХУ-д Ренессанс Кредит банкыг байгуулж, гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж 
байсан юм.

8. Шүжи Ирие
Шүжи Ирие нь 2013 оноос ХасБанкны ТУЗ-ийн гүйцэтгэх бус гишүүнээр сонгогдон ажиллаж байна. Тэрээр 2011 
оноос эхлэн ОРИКС корпорацийн хөрөнгө оруулалтын банкны даргаар ажиллаж эхэлсэн ба 2013 оны 1-р сард тус 
корпорацийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилогдон ажиллаж байгаа билээ. Тэрээр 1989-2011 онд Мизүхо 
Корпорейт Банк болон Мизүхо үнэт цаасны компаниудад үнэт цаас болон үл хөдлөх хөрөнгийн чиглэлээр ажиллаж 
байсан туршлагатай.

9. Нÿмтайширийн ÖЭЛМҮҮН
Нямтайширийн Цэлмүүн, 2012 оноос ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК болон ХасБанкны ТУЗ-ийн гишүүн, 2007 оноос 
хойш Монголын Алт /МАК/ компанийн дэд ерөнхийлөгч, ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байна. Тэрээр Худалдаа 
Хөгжлийн Банк болон МАК компаниудад 8 жилийн турш гүйцэтгэх болон удирдах албан тушаал хашиж байсан 
бөгөөд хөрөнгө оруулалт, бизнесийн удирдлагын чиглэлээр ажилласан арвин туршлагатай. Анх 2005 онд Худалдаа 
Хөгжлийн Банкны хөрөнгө зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтнээр ажлын гараагаа эхэлж байсан тэрээр 2007 
онд МАК компанийн дэд ерөнхийлөгчөөр сонгогдож, нийгмийн хариуцлагын хэлтэс, худалдан авалтын хэлтэс, 
худалдааны хэлтсүүдийг, 2010 оноос хойш тус байгууллагын хөрөнгө оруулалт санхүүгийн хэлтсийг давхар хариуцан 
ажиллаж байна. Н.Цэлмүүн нь Индиана мужийн Valparaiso Их Сургуулийг бизнесийн удирдлагын чиглэлээр төгссөн 
бөгөөд Хонг Конг дахь Стэнфордын Их сургуулийн Санхүүгийн инженерийн хөтөлбөрийг дүүргэжээ.

10. Биндэрúÿагийн САРАН
2012 онос эхлэн ХасБанкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр томилогдон ажиллаж байна. 
Б.Саран нь Монгол улсын банк, санхүүгийн салбарт 30 жил ажилласан арвин туршлагатай. Тэрээр Монгол Улсын Төв 
Банкны Олон улсын төлбөр тооцооны хэлтсийн нягтлан бодогчоор 1982 онд анх ажил мэргэжлийн гарааг эхлүүлж 
байсан бөгөөд улмаар Нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтсийн ерөнхий нягтлан бодогч, захирлын албыг тус тус хашиж 
байжээ. Б.Саран 1991- 2003 онд Худалдаа Хөгжлийн Банкинд Төвлөрсөн бүртгэл, төлөвлөлт, төсвийн хэлтсийн 
захирал, Эрхэлсэн захирал, Ерөнхий Захирлын Тэргүүн Орлогчийн албан тушаалд томилогдон дээд удирдлагын 
багийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж байсан юм. Түүнчлэн 2003-2004 онд Капитрон банкинд Эрхэлсэн Захирал, 2004-
2006 онд “Хөгжлийн санхүү” банк бус санхүүгийн байгууллагад зөвлөхөөр, Дэлхийн банкны хувийн хэвшлийг 
хөгжүүлэх зээлийн хоёрдугаар хөтөлбөрийн Төслийн зохицуулагчаар тус тус томилогдон ажиллаж байжээ. Б.Саран 
нь Москвагийн Олон улсын харилцааны институтыг гадаад валютын худалдаа, олон улсын зээлийн харилцааны 
чиглэлээр дүүргэсэн.

6

8

7

10

9



10

Ж
ил

ий
н 

та
йл

ан
 -

20
13

Э
РД

Э
Н

Э
Т 

ХҮ
М

Ү
Ү

Н
Э

Р
Ү

ҮЛ
 А

Ш
И

Г
Э

Х 
Д

Э
Л

ХИ
Й

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 
ХОРООД

ЗЭЭЛ БОЛОН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХОРОО
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэрээр 2013 онд Зээлийн хороог татан буулгаж, зээлийн хорооны чиг 
үүргийг Эрсдэлийн удирдлагын хороонд шилжүүлэн Зээл болон эрсдэлийн удирдлагын хороо болгож 
хорооны нэрийг өөрчилсөн. Тус хороо нь ХасБанкны бизнесийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх санхүүгийн 
эрсдэлийг тогтоон мониторинг хийхээс гадна банкны олон талт эрсдэлийн удирдлагын бодлогыг тодорхойлох, 
хэрэгжилтэд хяналт тавих, үнэлгээ өгөх, санхүүгийн эрсдэл, түүний үзүүлэлтийг хэмжихэд тохирох стандартыг 
боловсруулах, эрсдэлийг зохистой хэмжээнд барих, зээлийн эрсдэлд мониторинг хийж үнэлгээ өгөх, мөн 
зээлийн бүтээгдэхүүнд харгалзах барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ, нэр төрлийг тодорхойлох журмыг мөрдүүлэх, 
хянах чиг үүрэгтэй болно.

Хороонû бүрэлдэхүүн:
1. Майкл Мадден, дарга
2. Д.Бат-Очир, гишүүн
3. Б.Саран, гишүүн
4. Шүжи Ирие, гишүүн
5. Г.Амар, саналын эрхгүй гишүүн
6. Аарт Жонгжанс, саналын эрхгүй гишүүн
    Б.Сансар, хорооны нарийн бичгийн дарга

АУДИТЫН ХОРОО
Аудитын хороо нь банкны эрсдэлийн удирдлагын бүхий л үйл явцад хяналт тавих, дотоод аудитын чиг 
үүргийг хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэгтэй болно. ХасБанкны баримтлах зарчмууд үйл ажиллагааны шатанд хэрхэн 
хэрэгжиж мөн зохицож байгааг хянах үүргийг тус хороо хүлээдэг бөгөөд хороо нь дараах бүрэлдэхүүнтэй. 

1. Ричард Ранкен, дарга
2. Б.Саран, гишүүн
3. П.Эрдэнэжаргал, гишүүн
4. Сабина Зиурман, гишүүн
5. Ж.Ганбаатар, саналын эрхгүй гишүүн
6. Аарт Жонгжанс, саналын эрхгүй гишүүн
    Э.Уламбаяр, хорооны нарийн бичгийн дарга

ÊОМÏАНИЙН ЗАСАГЛАЛ, ТОМИЛГОО, ШАГНАЛ УРАМШУУЛЛЫН ХОРОО
Компанийн засаглал, томилгоо, шагнал урамшууллын хороо нь компанийн засаглал, албан тушаалд нэр 
дэвшүүлэх, томилох болон шагнал урамшуулалтай холбоотой асуудалд хяналт тавьж улмаар хэлэлцэн 
шийдвэрлэх зорилгоор байгуулагдсан бөгөөд дараах бүрэлдэхүүнтэй болно.

1. Ч.Ганболд, дарга
2. Ричард Ранкен, гишүүн
3. П.Эрдэнэжаргал,гишүүн
4. Н.Цэлмүүн, гишүүн
5. М.Болд, гишүүн
    Д.Ашидмаа,хорооны нарийн бичгийн дарга
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2013 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар

ТЭНГЭР САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛИЙН 
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ

Д/д Хувьцаа эзэмшигч Хувьцаа Хувь хэмжээ

1 Монголын Алт (МАК) ХХК 3,316,985 20.000%

2 Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци 3,179,487 19.171%

3 Орикс Корпораци 2,577,420 15.541%

4 Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк 1,929,475 11.634%

5 Ронок Партнерс Компани 1,683,342 10.150%

6 ИАйТи Капитал Менежмент ХХК 1,668,937 10.063%

7 Мерси Корпус 1,254,180 7.562%

8 Триодос Фэйр Шэйр Фанд 618,680 3.730%

9 Нээлттэй Нийгэм форум ТББ 264,141 1.593%

10 Улаанбаатар Ротари Клуб ТББ 50,000 0.301%

11 Магваны Болд 16,968 0.102%

12 Чулууны Ганболд 15,372 0.093%

13 ИАйТи ХХК 9,657 0.058%

Нийт 16 584 644 100.000%
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Миний монгол экспедиц 2013
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ЭРДЭНЭТ ХҮМҮҮН
Афлатон хөтөлбөр нь өнгөрсөн жилд нийт 15 
сургуулийн 2,500 сурагчид, 75 багш нарт нээлттэй 
хичээлээ зарлаж, нийслэл болон орон нутагт ерөнхий 
боловсролын сургуулийн хүүхдүүдэд шавь төвтөй 
орчинд өөртөө итгэлтэй, нийгэмдээ хариуцлагатай 
иргэн болон төлөвших ач холбогдлын талаар сургалт 
явууллаа.
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Д.Бат-Очир
ХасБанкны 

Гүйцэтгэх захирал

Эрхэм таньд Хасчуудын 2013 оны үйл ажиллагааны тайланг толилуулж байгааг хүлээн авна уу!

Монгол Улсын эдийн засгийн хувьд эгзэгтэй нэгэн оныг Хасчууд итгэл төгс үдэн, тоон болон чанарын багагүй 
амжилт, дэвшилд хүрсний зэрэгцээ харилцагчид, хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгийг үр ашигтайгаар удирдаж, 
санхүүгийн зуучлалын цар хүрээ, чанарт дорвитой ахиц гаргаж чадсан жил болсныг тэмдэглэхэд туйлын 
таатай байна.

Олон улсын зах зээл дээр уул уурхайн гол гол түүхий эдийн эрэлт мэдэгдэхүйц буурсан,  Монгол улсын эдийн 
засгийн хувьд 2011 оны эдийн засгийн огцом тэлэлтийн дараах жилээс эхэлсэн хөрөнгө оруулалт,  эдийн 
засгийн орчны сөрөг нөлөө ихтэй жил байлаа. Мөн үүний эсрэг авах бодлогын арга хэмжээ нь 2012 оны 
УИХ,  орон нутгийн сонгууль, 2013 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотойгоор хугацаа алдаж эхэлсэн 
тул өнгөрсөн онд эдийн засгийн хямрал нүүрлэж болох магадлалтай байв.

Энэхүү хүнд нөхцөлд хувийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, эрх зүйн орчныг таатай болгох, гадаад болон 
дотоодын хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг сэргээх арга хэмжээг авах шаардлагатай болсон юм. Монголбанкнаас 
шинэчлэлийн Засгийн газартай хамтран эдийн засгийн идэвхжлийг тодорхой түвшинд хадгалахад чиглэсэн 
хөтөлбөрүүдийг мөнгөний бодлогын уламжлалт бус арга хэрэгслүүдтэй хослуулан оны эхнээс үе шаттайгаар 
хэрэгжүүллээ. Ингэснээр эдийн засгийн өсөлт огцом саарах, ажилгүйдлийн түвшин нэмэгдэх, эдгээрээс 
үүдэлтэй нийгэм эдийн засгийн олон сөрөг үр дагавруудаас сэргийлсэн төдийгүй эдийн засгийн бүтцэд дунд 
хугацаанд эерэгээр нөлөөлөх, хувийн хэрэглээ хуримтлалын бүтцэд дорвитой өөрчлөлт гарах эхний алхамууд 
хийгдэв. Гэвч хөтөлбөрт хамрагдаагүй салбаруудын бизнесийн үйл ажиллагаа идэвхжээгүй, төлбөрийн 
тэнцэл, гадаад валютын нөөцөд учирсан хүндрэлтэй холбоотойгоор үндэсний валют суларч,  үүнээс улбаалан 
иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн орлого, төлбөрийн чадварт мэдэгдэхүйц хохирол учирсныг бас тэмдэглэх нь 
зүйтэй.

Ийнхүү 2013 онд гадаад орчин таагүй, хандлагыг нь таамаглахад багагүй бэрхшээлтэй байсан хэдий ч ХасБанк 
нь Монголбанк болон шинэчлэлийн Засгийн газраас хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрүүдэд идэвхтэй оролцлоо. Бид 
гадаад харилцаагаа өргөжүүлэх, харилцагчид руу чиглэсэн үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлэх, бизнесийн үйл 
ажиллагаагаа илүү оновчтой болгох замаар банкны нийт активыг өмнөх оноос 70 орчим хувиар, зээлийн үйл 
ажиллагааг системийн үзүүлэлтээс 3 дахин өндөр чанартай буюу 65 хувиар, цэвэр ашгийг 60 хувиар тус тус 
өсгөж, иргэдийн зах зээл дээрх байр сууриа хадгалахын зэрэгцээ байгууллагын зах зээл дээрх оролцоогоо 
нэмэгдүүлж чадлаа.
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ХАСБАНКНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН 
МЭНДЧИЛГЭЭ

Бид тоон зорилтууддаа хүрээд зогсохгүй банкны стратегийн бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан байгууллагын 
үр ашигтай, тогтвортой хөгжлийн чадавхийг бий болгоход чиглэсэн олон үр дүнтэй ажлуудыг хийж гүйцэтгэв.

Банкны үйл ажиллагааг мэргэжлийн өндөр түвшинд, засаглалын тэргүүлэх жишгээр удирдан банкны 
ирээдүйн үйл ажиллагааны найдвартай, үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлэх зорилготой Гүйцэтгэх захирлаар 
удирдуулсан Гүйцэтгэх дээд удирдлагын багаа бүрэн бүрдүүлж чадлаа.

Банкны бүтээгдэхүүнд суурилсан уламжлалт загварыг харилцагчийн сегментэд суурилсан үнэ цэнэ бий 
болгоход чиглэсэн загвараар өөрчлөх анхны алхмуудыг иргэдийн болон байгууллагын зах зээл хариуцсан 
нэгжүүд амжилттай хэрэгжүүлж эхэллээ.

ХасБанкны карт, АТМ болон бусад цахим сувгуудын хамрах цар хүрээ, найдвартай байдал, үр ашиг 
дорвитой нэмэгдснээр цахим сувгаар хийгддэг гүйлгээний тоо хэмжээ нь теллерээр хийгддэг гүйлгээний тоо 
хэмжээнээс анх удаа давлаа.

Өнгөрсөн онд бидний хийсэн, хүрсэн, бүтээсэн болгон нь Хасчууд бидний харилцагчид, хувь нийлүүлэгчид 
бизнесийн болон бусад түншүүдийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлсний баталгаа болж чадсан 
гэдэгт итгэлтэй байна.

2014 онд эдийн засгийн орчин эрсдэл өндөртэй, төвөгтэй хэвээр байх нь тодорхой байгаа боловч бид 
санхүүгийн зуучлалыг эрсдэлийн зохистой түвшинд үр ашигтай удирдаж, зах зээл дээрх байр сууриа 
бэхжүүлэх чиглэлээр үргэлжүүлэн ажиллах болно. Мөн бүтэц зохион байгуулалт, хүний нөөцийн бодлого,  
үйлчилгээний цахим суваг, мэдээлэл технологийн суурь дэд бүтэц, харилцагчийн болон удирдлагын 
мэдээллийн системийг хамруулан дунд хугацаанд ХасБанкны тогтвортой хөгжлийг хангахад чиглэсэн өндөр 
ач холбогдол бүхий төслүүдэд онцгой анхаарал хандуулж ажиллахаар төлөвлөж байна.

Нийт Монголчууддаа, ХасБанкинд санхүүгийн үйлчилгээгээ даатган жил бүр хүрээгээ тэлж байгаа нийт 
харилцагчиддаа, бидэнд итгэн хөрөнгөө оруулсан хувь нийлүүлэгчид, зээлдүүлэгчид болон бусад түншүүддээ 
хандан та бүхнийхээ эрх ашгийг ямагт дээдлэн, итгэлийг тань дааж ажиллах нь Монгол улсын өнцөг булан 
бүрт ажиллаж амьдарч буй 1,700 гаруй Хасчуудын чин хүсэл зорилго гэдгийг дахин илэрхийлж байгааг 
хүлээн авна уу.

Бид Эх Орондоо Хайртай!
Д.Бат-Очир
ХасБанкны Гүйцэтгэх захирал
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УДИРДЛАГЫН БАГ
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УДИРДЛАГЫН БАГ

1. Гүйцэтгэх Захирал Д.БАТ-ОЧИР

Д.Бат-Очир нь 2011 оны 1 дүгээр сараас ХасБанкны Гүйцэтгэх Захирлаар ажиллаж байна. Ажлын гараагаа 
анх 1998 онд Микростарт төсөл дээр эхлүүлж, түүнээс хойш ХасБанкинд тасралтгүй ажиллаж Банкны 
хөгжлийн үе шат бүрт бодит хувь нэмэр оруулж ирсэн олон талт мэдлэг, чадвартай удирдагч юм. 1998 оны 
8 дугаар сараас Монгол дахь НYБХХ-ийн МикроСтарт төсөл болон Техникийн туслалцааны ACDI/VOCA 
нэгжид санхүүч, 1999 оноос МикроСтарт төслийн санхүүгийн зөвлөх, дотоод аудитор, 2000 онд Хөгжлийн 
Алтан Сан ХХК-ийн Санхүүгийн хэлтсийн захирал, 2001-2006 онуудад ХасБанкны Санхүү, Бүртгэлийн 
газрын захирлаар ажиллаж байсан туршлагатай. Д.Бат-Очир нь 2006-2008 онуудад Америкийн Олон Улсын 
Бизнесийн Сургуульд Бизнесийн удирдлагын магистрын  зэрэг хамгаалж, Олон Улсын Санхүүгийн чиглэлээр 
түлхүү мэргэшиж, улмаар ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдлийн Санхүү Эрхэлсэн Захирал, ХасБанкны Гүйцэтгэх 
Тэргүүн Дэд Захирал, ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдлийн Хөрөнгө Оруулалт Хариуцсан Захирлын албыг тус тус 
хашиж байгаад 2011 оноос ийнхүү ХасБанкны Гүйцэтгэх Захирлаар ажиллаж байна.

2. Åрөнхий Захирал Æ.ГАНБААТАР

Ж.Ганбаатар нь 2012 оны 10 дугаар сараас ХасБанкны Ерөнхий Захирлаар томилогдон ажиллаж байна. 
Ажлын гараагаа 1998 оноос Монгол Банкинд хянан шалгагчаар эхлэн улмаар ахлах хянан шалгагч, Бодлого 
зохицуулалтын хэлтсийн захирал, Хяналт шалгалтын газрын захирал зэрэг удирдах албан тушаалд 
томилогдон ажилласан ба 2006-2009 онд Бичил Санхүүгийн Хөгжлийн Сангийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 
даргаар ажиллаж байсан. Тэрээр Монгол Улсын их сургуулийг санхүүч-эдийн засагч мэргэжлээр төгсөж, 
АНУ-ын Вашингтон дахь Америкийн Их сургуульд санхүүгийн менежментийн чиглэлээр магистрын зэрэг 
хамгаалснаас гадна уг сургуулийн докторантурт суралцаж байна.

3. Иргэдийн Банê Хариуцñан Захирал Б.ДЭЛГЭРÆАРГАЛ

Б.Дэлгэржаргал нь 2011 оны 3 дугаар сараас ХасБанкны Иргэдийн Банк Хариуцсан Захирлаар ажиллаж 
байгаа бөгөөд тэрээр Монголын Хөрөнгийн Биржээс ажлын гараагаа эхэлж, 1992-1998 он хүртэл Гишүүн 
пүүсийн алба, Бүртгэл хяналтын албанд ажиллаж улмаар Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн 
Хөтөлбөр (UNDP)-ийн Micro Start төсөлд зээлийн мэргэжилтнээр ажилд орж ажилласан юм. Тэрээр тус 
байгууллагад Санхүүгийн менежер, Ерөнхий нягтлан бодогчоор ажиллаж байсан бөгөөд Хөгжлийн Алтан 
Сан ХХК-ийн Бодлого Зохицуулалтын Хэлтсийг ахалж байсан туршлагатай. 2002 оноос ХасБанкинд Бичил 
Зээлийн Газрын захирал, Зээл Эрхэлсэн Захирал, Үйл Ажиллагаа Эрхэлсэн Захирал, улмаар 2009 оны 9 
сараас Санхүү Эрхэлсэн Захирлын хариуцлагатай ажлуудыг тус тус хашиж байжээ.

4. Санхүү Хариуцñан Захирал Г.ЭРДЭНЭБАßР

Г.Эрдэнэбаяр нь 2013 оны 1 дүгээр сараас ХасБанкны Санхүү Хариуцсан Захирлаар томилогдон ажиллаж 
байна. Тэрээр ажлын гараагаа 2005 онд ХасБанкны эрсдэлийн менежерээр эхэлсэн бөгөөд 2008 онд 
Эрсдэлийн Нэгдсэн Удирдлагын Газрын захирал, 2012 онд Санхүүгийн Удирдлагын Газрын захирлаар 
томилогдон  ажиллаж байсан. Г.Эрдэнэбаяр нь 2002-2006 онд Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургуулийг 
бизнесийн удирдлагын бакалавр, 2010-2012 онд Японы Олон Улсын Их Сургуульд бизнесийн удирдлагын 
магистрын зэргийг санхүүгийн чиглэлээр тус тус хамгаалсан ба мэргэшсэн санхүүгийн шинжээч (CFA)-ийн 
нэгдүгээр зэргийн зэрэг горилогч юм.

1
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3
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5. Үйл Ажиллагаа Хариуцñан  Захирал Ч.МªНХБАßР

Ч.Мөнхбаяр нь 2011 оны 11 дүгээр сараас ХасБанкны Үйл Ажиллагаа Хариуцсан Захирлаар ажиллаж байна.
Тэрээр ажлын гараагаа Сангийн яамны Санхүүгийн хяналтын газарт хянан шалгагчаар эхэлж, улмаар ахлах 
хянан шалгагч, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын санхүүгийн хяналтын газрын даргын албыг тус тус 
хашиж байв.Ч.Мөнхбаяр нь Санхүүч-эдийн засагчийн мэргэжлээр Монгол Улсын их сургууль, Санхүүгийн 
удирдлагын магистр зэргээр Австрали Улсын үндэсний их сургуулийг тус тус төгссөн юм. ХасБанкны 
Гүйцэтгэх захирлын зөвлөх болон Байгууллагын банкны газрын харилцааны албаны зөвлөхөөр ажиллаж 
байсан туршлагатай.

6. Зээл Хариуцñан Захирал Þ.ГЭРЭЛМАА

Ю.Гэрэлмаа нь 2006 оны 2 дугаар сараас ХасБанкны зээлийн удирдлага, тэр дундаа зээлийн эрсдэлийн 
удирдлага, тусгай активыг хариуцан ажиллаж ирсэн бөгөөд ХасБанкны Зээл Хариуцсан Захирлаар ажиллаж 
байна. Тэрээр ажлын гараагаа 1986-1990 онд Монголбанк (Төв банк)-ны Олон улсын төлбөр тооцооны газар 
нягтлан бодогчоор эхэлж, улмаар Худалдаа, Хөгжлийн Банкинд Зээлийн газрын орлогч захирал, Тусгай 
активын хэлтсийн захирал, Гадаад тооцооны газрын захирал, санхүүгийн байгууллагын менежер зэрэг 
удирдах албан тушаал хашиж байжээ. Ю.Гэрэлмаа нь Герман улсын Берлин хот дахь Эдийн засгийн дээд 
сургуулийг 1986 онд эдийн засгийн мэргэжлээр төгсч, улмаар 1992-1994 онд ХБНГУ-ын Киел хот дахь 
Эдийн засгийн дээд сургуульд зах зээлийн эдийн засгийн чиглэлээр удирдлагын хөтөлбөр дүүргэсэн.

7. Мэдээлэл Технологи Хариуцñан  Захирал Ч.БАТТªГС

Ч.Баттөгс нь 2012 оны 10 дугаар сараас  ХасБанкны Мэдээллийн Технологи Хариуцсан Захирлаар томилогдон 
ажиллаж байна. Тэрээр Америкийн Нэгдсэн Улсын Хавай муж дахь Brigham Young-н Их сургуулийг 
Компьютерийн Шинжлэх Ухааны бакалавр зэрэгтэй төгссөн. Ч.Баттөгс нь ажил мэргэжлийн гараагаа 
1999 оноос програм хангамжийн инженерээр эхэлсэн бөгөөд АНУ-ын Майкрософт болон Салесфорском 
компаниудад програм хангамжийн инженерээр 13 жил ажилласан туршлагатай.

8. Эрñдэл Хариуцñан захирал ААРТ ÆОНГÆАНС

Аарт Жонгжанс нь 2013 оны 9 дүгээр сараас эхлэн ХасБанкны Эрсдэл Хариуцсан Захирлаар томилогдон 
ажиллаж байна. Тэрээр эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр ABN AMRO Bank, BNP Paribas зэрэг томоохон 
банкуудад 40 гаруй жил ажиллаж байсан арвин их туршлагатай. Аарт нь Ойрхи Дорнод болон Ази Номхон 
Далайн бүс нутгуудад нийт 7 улс орнуудад эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр ажиллаж байжээ.

9. Дотоод Аудитûн Газрûн Захирал Э.УЛАМБАßР

Э.Уламбаяр нь 2013 оны 7 дугаар сараас Дотоод аудитын газрын захирлаар томилогдон ажиллаж байна. 
Тэрээр ажлын гараагаа Монголбанкны Хяналт шалгалтын газраас эхэлсэн бөгөөд энэхүү чиглэлээр 12 
жил ажилласныхаа дараа Монгол улсын хөгжлийн банк болон Оюутолгой ХХК-д тодорхой удирдах албан 
тушаалуудыг хашиж байжээ.
Э.Уламбаяр нь МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийг Банкны эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн бөгөөд 
магистерийн зэргээ Австралийн Викториагийн их сургуульд Бизнесийн удирдлагын чиглэлээр хамгаалжээ.
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КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ТАЙЛАН

ÊОМÏАНИЙН САЙН ЗАСАГЛАЛЫН ЗАРЧМУУД 
XacБанк нь компанийн засаглалыг банкны үйл ажиллагаа болон удирдлагын соёлын амин чухал хэсэг хэмээн 
ойлгодог бөгөөд үүнтэй уялдуулан банкны урт хугацаанд оршин тогтнох нөхцөл болсон ил тод байдлыг 
хадгалах, харилцагчид, хувьцаа эзэмшигчид, төлөөлөн гүйцэтгэх удирдлагын олон талт ашиг сонирхлыг 
зохистойгоор хангах, шийдвэр гаргах үйл ажиллагааг үр дүнтэй, ил тод байлгахад дэмжлэг болдог компанийн 
засаглалыг хэрэгжүүлэх үүргийг хариуцлагатайгаар гүйцэтгэж ирсэн билээ. 

ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдлээс 2011 онд баталсан нэгдлийн охин компани тус бүрийн хэмжээнд хүчин төгөлдөр 
үйлчлэх Компанийн засаглалын журам, Тэнгэр Санхүүгийн Нэгдлийн Ёс зүйн хэм, хэмжээ ба Сонирхлын 
зөрчлийн журам, Монгол Банкны 2006 оны “Банкуудын зохистой засаглалын зарчмыг хэрэгжүүлэх журам” 
мөн Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа, Хөгжлийн Байгууллага (ЭЗХАХБ)-ын /1999 онд баталсан/ 2004 онд 
шинэчлэн найруулсан Компанийн засаглалын зарчмуудад үндэслэн бид банкны компанийн засаглалын 
үндсэн хүрээ болон зарчмуудыг боловсруулан ажилладаг. Үүгээр бүх хувьцаа эзэмшигчид, гадаадын хөрөнгө 
оруулагчид, ТУЗ болон банкны гүйцэтгэх удирдлагын хариуцлага, ил тод байдал ба тайлагнах зарчим, 
сонирхогч талуудын өмнө хүлээх үүрэг хариуцлага зэрэг компанийн засаглалын тодорхой асуудлуудыг 
зохицуулдаг. Банк өөрийн санхүүгийн нөхцөл байдал, гүйцэтгэл, өмчлөл болон дотоод хяналт зэрэгт холбогдох 
бүх мэдээлэлд тулгуурлан үнэн зөв мэдээллийг хугацаанд нь нээлттэйгээр тайлагнадаг бөгөөд үйл явц нь 
компанийн засаглалын зарчмын хүрээнд явагддаг. Цаашилбал, компанийн засаглалын нэгдмэл тогтолцоо 
нь хувьцаа эзэмшигчид болон бусад бүх сонирхогч талуудаас Төлөөлөн удирдах зөвлөл, удирдлагын багт үр 
дүнтэй хяналт тавих, банкны стратегийг зөв чиглүүлэх хөшүүрэг болдог.

Компанийн засаглалаа тууштай сайжруулснаараа бид банкны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн үр дүнг ил тод 
байдлаар тайлагнах, банкны эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, компанийн нийгэм, байгаль орчны 
талаар хүлээсэн хариуцлагаа хэрэгжүүлэн хувьцаа эзэмшигч, ажиллагсад, харилцагчид, бизнесийн түншүүд 
болон бусад сонирхогч талуудын итгэлийг бэхжүүлж, банкны үйл ажиллагаанд шаардагдах хөрөнгийн гадаад 
эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, өөрийн нөөц бололцоог илүү үр дүнтэй ашиглах зэрэг олон эерэг үр дүнд хүрлээ.

ÊОМÏАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН БҮТЭÖ 
Банк нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа 
хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани.

Банкны засаглалын бүрэн эрхийг хувьцаа эзэмшигчид эдэлнэ. Хувьцаа эзэмшигчдийг төлөөлөх Төлөөлөн 
Удирдах Зөвлөл нь банкны бодлого, стратеги, төлөвлөгөөг тодорхойлох, банкны үйл ажиллагаа, гүйцэтгэх 
удирдлагад хяналт тавих, стратегийн удирдамжаар хангах үүрэгтэй. Мөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь 
банкны өдөр тутмын үйл ажиллагааг шууд удирдах, хувьцаа эзэмшигчид болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд 
үйл ажиллагаагаа тогтмол тайлагнах үүрэгтэй Гүйцэтгэх захирлыг томилно. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь 
тодорхой стратегийн асуудлуудаар төвлөрөн ажиллах зорилгоор Байнгын Хороодыг байгуулан ажиллаж 
байна. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Хороод Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ээлжит, ээлжит бус хуралд ажлаа 
тайлагнадаг. Түүнчлэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь тодорхой, яаралтай асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор 
Дэд хороодыг түр хугацаагаар байгуулан ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар ХасБанкны ТУЗ-д Дотоод 
аудит, Компанийн засаглал, томилгоо, шагнал урамшууллын болон Зээл, эрсдэлийн удирдлагын хороод 
ажиллаж байна.

БАНÊНЫ БҮТЭÖ, УДИРДЛАГЫН ÏРОÖÅСС 
ХасБанкны өдөр тутмын үйл ажиллагаа нь Гүйцэтгэх захирлын ерөнхий удирдлага дор ажиллах салбар, 
тооцооны төв, төв албаны газар, хэлтсүүдийн үйл ажиллагаанаас бүрдэнэ. Банкны үйл ажиллагааны үр 
ашгийг нэмэгдүүлэх, шинэчлэх мөн дараагийн удирдах ажилтнуудыг бэлтгэх, эдийн засгийн хэрэгцээ 
шаардлагад нийцэн ажиллахын тулд борлуулалтыг хариуцаж буй газар, хэлтэс, салбарууд ерөнхий болон 
иргэдийн банк хариуцсан захиралд тайлагнадаг. Эрсдэлийн нэгдсэн удирдлагын газар нь эрсдэл хариуцсан 
захирал болон эрсдэлийн удирдлагын хороонд ажлаа шууд тайлагнадаг. Дотоод аудитын газар нь Төлөөлөн 
Удирдах Зөвлөлд шууд тайлагнахаас гадна Гүйцэтгэх захиралд ажлаа давхар тайлагнах үүрэгтэй юм. 
Дотоод аудитын газар нь банкны төв болон салбар, тооцооны нэгжүүдийг хамарсан газар дээрх хяналтыг 
хийж гүйцэтгэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн аудитын хороонд ажлаа тайлагнадаг. Банкны бүтэц, зохион 
байгуулалтыг Гүйцэтгэх Удирдлага тодорхойлдог бөгөөд өдөр тутмын бизнесийн үйл ажиллагаа болон түүнд 
тавигдах хяналтыг эдгээр бүтцээрээ дамжуулан үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлдэг. 

ХасБанк нь орон даяар 107 салбар, тооцооны төв буюу үндэсний салбар сүлжээгээр банкны үйлчилгээгээ 
хүргэж байна. Тооцооны төв болон өргөтгөлүүд нь банкны анхан шатны санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 
үзүүлэхийн зэрэгцээ банкны бүрэн хэмжээний салбар байгуулах боломжгүй газруудад байршдаг учир 
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үүгээрээ стратегийн өндөр ач холбогдолтой юм. ХасБанкны салбар нь салбарын захирал, санхүү, бизнес, 
борлуулалт ба зээлийн эрсдэл хариуцсан менежерүүд, тэдний хариуцсан багуудаас бүрдэнэ. Банкны салбар 
нь үндсэн хоёр хороотой байх бөгөөд салбарын түвшинд шийдвэр гаргах үйл явцыг дэмжих зорилго бүхий 
Салбарын захирлын зөвлөл болон Зээлийн хороо гэсэн үндсэн хоёр хороотой байна. 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН БОЛОН НИЙГМИЙН ХАРИУÖЛАГЫН ТОГТОЛÖОО
ХасБанк 2002 оноос эхлэн байгаль орчин, нийгэм, экологийн асуудлуудад анхаарлаа цэгцтэй хандуулах 
зорилгоор Нийгэм, Байгаль Орчны удирдлагын тогтоолцоог байгуулж, тогтвортой хөгжлийн зарчмуудыг 
баримтлах үүргийг сайн дураар хүлээн хэрэгжүүлж байна. 

ХасБанкны хувьд тогтвортой хөгжил нь Эх дэлхий, Эрдэнэт хүмүүн, Эрүүл ашиг гэсэн гурван тулгуурт 
үндэслэсэн эрхэм зорилго, бодлого стратеги, бизнесийн үйл ажиллагаа, ёс зүйгээс бүрдэнэ хэмээн үздэг. 
Энэхүү гурвалсан эрхэм зорилгоо хөгжүүлэх, ажил хэрэг болгох зорилгоор ХасБанк Тогтвортой хөгжлийн 
багийг байгуулан ажиллуулж байна. Тогтвортой хөгжлийн багийн үүрэг нь нийгэм, байгаль орчны асуудалтай 
холбоотой үндэсний хэмжээний хууль тогтоомж төдийгүй олон улсын гэрээ, гадаадын хөрөнгө оруулагч, хувь 
эзэмшигчидтэй байгуулсан гэрээ, зарчимд ХасБанкны бизнесийн үйл ажиллагааг хянан нийцүүлэхэд орших 
юм. ХасБанк нь нийгэм, байгаль орчны удирдлага болон тайлагнах тогтолцоогоо илүү боловсронгуй болгох 
чиглэлээр онцгой анхааран ажиллаж байна. Үүний тулд хэрэгжүүлж буй дотоод бодлого, журмын хэрэгжилт 
дээр хяналт тавих, мөн банкны зүгээс нийгэм, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг тооцоолох аргачлалыг 
боловсруулах тал дээр онцгой анхааран ажиллалаа. ХасБанк толгой компанийнхаа түвшинд нийгэм, байгаль 
орчны асуудал эрхэлсэн менежер, банкны түвшинд нийгэм, байгаль орчны удирдлагын асуудлыг хянан 
нийцүүлэх, нийгэм, байгаль орчны хянан нийцүүлэлтийг хариуцсан ажилтныг томилон ажиллуулдаг. Банк нь 
энэ чиглэлээр хийсэн ажлынхаа тайланг хувьцаа эзэмшигчид, МҮХАҮТ болон гадаадын хөрөнгө оруулагчдад 
тодорхой давтамжтайгаар хүргүүлдэг. Түүнчлэн ХасБанк байгууллагын хэмжээнд хүрээлэн буй орчноо 
хамгаалах зорилгоор эрчим хүч, шатахуун, усны үр ашигтай хэрэглээг бий болгох, цаасны хэрэглээ, хог 
хаягдлыг багасгахад чиглэсэн арга хэмжээг аваад зогсохгүй, байгаль орчинд ээлтэй, бидэнтэй ижил бодлого, 
стандартыг хэрэгжүүлдэг түнш, харилцагч, хэрэглэгчийг бий болгож, тэдэнтэй хамтран ажиллахыг эрмэлзэж 
байна. 

БИЗНÅСИЙН САХИЛГА БАТ БА ЁС ЗҮЙН ХЭМ, ХЭМÆЭЭ
ХасБанк үнэнч шударга байдал, удирдлагын бүх түвшинд бизнесийн ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлан 
ажиллахыг эрхэмлэн банкны нэр хүндийг өндөрт авч явах, зөв үр нөлөөтэй зүйлийг хийж бүтээхийн төлөө 
ажилладаг билээ. ХасБанк нь хувьцаа эзэмшигчид, хамтран ажиллагч түншүүд, харилцагчид болон өөрийн 
ажилтнууддаа шударга, хүндэтгэлтэйгээр хандахын зэрэгцээ удирдлагын болоод үйл ажиллагааны түвшинд 
гарсан ашиг сонирхлын аливаа зөрчлийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх, сонирхлын зөрчлийн талаар ил 
тод байдлаар толилуулга хийх зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч ажиллаж байна. ХасБанкны ТУЗ, Гүйцэтгэх 
удирдлага болон нийт ажиллагсад Ёс зүйн хэм, хэмжээнд тусгагдсан шударга, ил тод байдал, хариуцлагын 
хэм хэмжээ, шалгуур болон зарчмуудыг хатуу мөрдөж ажилладаг. Үүнд: 

- Шударга ба Ил тод байдал: ямар нэгэн хүнд бэрхшээлтэй үед ч гэсэн үргэлж “Зөв зүйл”-ийг хийж, 
харилцагч, хамтрагч байгууллага, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг эрхэмлэхээс гадна хэлж ярьж, үйлдэж 
байгаа зүйлийнхээ талаар ил тод, шударга, үнэн зөв байх; 
- Хүндэтгэл ба Нэр төрөө эрхэмлэх: Бие биетэйгээ аливаа ялгаваргүйгээр харилцан хүндэтгэлтэй, нэр төрөө 
эрхэмлэн харилцахаас гадна хамт олон, харилцагчдын нийгэм дэх ялгаатай байдлыг хүндэтгэн үзэх; 
- Хариуцлага ба Хариуцлага хүлээх чадвар: Ёс зүйтэй холбоотой шийдвэр, үйл явдалд хариуцлага хүлээж, 
шаардлагатай үед тодруулга хийх, мөн ажлын байран дээрх ямар нэгэн зөрчил, анхаарал татсан асуудлыг 
илтгэдэг байх; 
- Сайн иргэн ба Хууль дүрэм: Бидний бизнесийн үйл ажиллагааг зохицуулж байдаг хууль дүрмийн агуулга, 
зорилгыг даган мөрдөхөөс гадна нийгмийн сайн сайхны төлөө хувь нэмрээ оруулах;

ХасБанкны Ёс зүйн хэм, хэмжээг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн баталсан юм. Банкны шинэ 
ажилтанд зориулсан баримжаа олгох сургалтын хөтөлбөрт ёс зүйн дүрэм, хэм хэмжээ ба компанийн соёлын 
талаарх хичээл багтдаг. Ёс зүйн хэм, хэмжээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих зорилгоор банк өөрийн салбар, 
тооцооны нэгж бүрт санал, гомдлын хайрцаг ажиллуулж, Харилцагчийн үйлчилгээний төвөөрөө дамжуулан 
харилцагчдын санал хүсэлтийг хүлээн авдаг бөгөөд Дотоод аудитын газар эдгээр санал хүсэлтийг нэгтгэн 
хянадаг. ХасБанкны Ёс зүйн хэм, хэмжээний биелэлт, хэрэгжилтэнд Хянан нийцүүлэх асуудал хариуцсан 
ажилтан, Хүний нөөцийн хэлтэс болон Дотоод аудитын газар нь өөр өөрийн чиглэлийн дагуу ерөнхий хяналт 
тавих үүрэгтэй. Үүнээс гадна ТУЗ-ийн Компанийн засаглал, томилгоо, шагнал урамшууллын хороо нь банкны 
хэм, хэмжээний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажилладаг болно.
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ХҮНИЙ НӨӨЦ

Тайлант хугацаанд Банкны нийт ажиллагсдын тоо өмнөх оноос 6.8 хувиар өсч, 1,796 ажилтантай боллоо.
Өнгөрсөн жилийн турш урт хугацааны чөлөөтэй, жирэмсний амралттай, хүүхдээ асарч буй 188 ажилтны 
ажлын байрыг хадгалснаас гадна үндсэн 38 ажлын байрыг шинээр бий болгожээ.

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулах процессийг оновчтой удирдан зохион байгуулах, мэргэшсэн зуучлагчийн 
хөдөлмөрийн зах зээлд хандсан үйл ажиллагааг түлхүү ашиглан өндөр боловсрол, нарийн мэргэжилтэй 
горилогчдын баазыг өргөжүүлэх бодлого барьж ажилласны үр дүнд олон улсын түвшинд ажиллаж байсан 
туршлагатай, өндөр ур чадвар бүхий хүмүүсээр эрсдэлийн удирдлага, дотоод аудитын удирдлагын багийг 
бүрдүүлж, хүч нэмэгдүүллээ. Энэхүү бодлогыг бид цаашид үргэлжүүлэх бөгөөд энэ нь дунд болон урт 
хугацаанд үр дүнгээ өгч, байгууллагын чадавхийг нэмэгдүүлж, бизнесийн өртгийг бууруулна гэдэгт итгэлтэй 
байна. 

СУРГАЛТ ХªГÆИЛ, АÆИЛЛАГСДЫН СЭТГЭЛ ХАНАМÆ
Дотооддоо явуулдаг сургалтуудыг гадны мэргэжлийн сургалтын байгууллагаар хийлгэж эхэлсэн нь үр дүнгээ 
өгч байна. Сургалтын бодлого нь бүхэлдээ Банкны дунд болон дээд шатны менежерүүдийн удирдлага, 
мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх болон салбар, тооцооны төвийн харилцагчийн үйлчилгээг сайжруулахад 
чиглэгдсэн бөгөөд өнгөрсөн онд 36,249 хүн/цагийн буюу давхардсан тоогоор нийт 1,833 ажилтныг сургалтанд 
хамрууллаа.

Банк ажиллагсдынхаа боловсролын зэргийг дээшлүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор уламжлал болгон 
хэрэгжүүлж буй “Дотоодын их дээд сургуулийн магистрын тэтгэлэгт хөтөлбөр”-ийг 3 дахь жилдээ амжилттай 
зохион байгуулж, болзол хангасан 8 ажилтанд сургалтын тэтгэлэг олголоо.

Нийт ажиллагсад, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүдийн эрүүл саруул, бүтээлчээр ажиллаж сайн сайхан 
амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой “Сайн сайхан оршихуй” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 
ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл группын хэмжээн дэх 1,900 гаруй ажиллагсдыг 8 багт хувааж, тэдний дунд спорт, 
нийгмийн арга хэмжээг амжилттайгаар зохион байгуулав. Ажилтнуудыг насны хэмжээ болон гэр бүлийн 
байдлаар нь сегментчилж, олон нийтийн арга хэмжээнд зохистойгоор оролцуулах бодлого барьсны үр дүнд 
дээрх хөтөлбөрөөс бий болох сэтгэл ханамжийг дээшлүүлж чадлаа.

НИЙГМИЙН ХАНГАМÆ, ХªНГªЛªЛТ УРАМШУУЛАЛ
Банкны үйл ажиллагаа өргөжин тэлж, ажиллагсдын тоо нэмэгдэхийн хэрээр тэдгээрийн ажиллах таатай 
орчинг бүрдүүлэх хэрэгцээ шаардлага гарч байна. Төв албаны байр, өргөтгөлийн барилгын доторх зохион 
байгуулалтыг сайжруулах, дулаан алдагдлыг бууруулах зорилгоор нийт 100 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалт, засвар тохижилтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэж, ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулав.  

Банк нь ажиллагсдынхаа амьдрах орчин нөхцлийг сайжруулах зорилгоор урт хугацааны, хөнгөлөлттэй орон 
сууцны зээлийн хөтөлбөрийг санал болгодог билээ. 2013 онд нийт 197 ажилтан энэхүү хөтөлбөрт хамрагдаж, 
тохилог орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй болсон байна. Үүнээс гадна, урьд нь зээл авсан ажиллагсдын хүүг 
дунджаар 3.0 - 4.0 нэгж хувиар бууруулж, зээлийн төлбөрийг тодорхой хэмжээгээр багасгасан, мөн зээлийг 
шимтгэлгүй олгож эхэлсэн зэрэг нь бодит хөнгөлөлт болов. 

Банкны удирдлагын зүгээс Орон сууцны хөтөлбөрийг зөвхөн урт хугацааны зээлээр хязгаарлахгүйгээр 
чанартай орон сууцыг хямд үнээр санал болгох бодлогыг санаачилж, 2 байрлалд нийт 180 айлын орон 
сууцны барилгын ажилд хөрөнгө оруулалт хийсэн ба энэхүү төслүүд нь 2014-2015 онд ашиглалтад орох юм. 
Хөнгөлөлт, урамшууллын өгөөжийг өндөр байлгах бодлогын хүрээнд түлхүүр ажиллагсад, талантуудыг орон 
сууцны хөтөлбөрт илүүтэйгээр хамруулж байгаа болно. 

Өвлийн улиралд Төв алба болон хотын төвийн салбарын ажиллагсдад зориулж, Улаанбаатар хотын 4 чиглэлд 
автобусаар үйлчилж байгаа нь тэдгээрийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн, ажлын бүтээмжинд эерэгээр 
нөлөөлөхүйц, хамгийн гол нь автомашины түгжрэлийг бууруулж, утааны бохирдлыг багасгасан нийгмийн 
хариуцлагатай үйлдэл болж байна.
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2013 ОНЫ ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД
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2013 ОНЫ ШАГНАЛУУД

2013 ОНЫ МОНГОЛ УЛСЫН ТОÏ БАНÊ

2013 ОНЫ НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХДЭД 
ЭЭЛТЭЙ ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА

2013 ОНЫ ÆИÆИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ 
ДЭМÆИГЧ ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА

2013 ОНЫ ОНÖЛОХ ЭНТÅРÏРÅНÅР
Монгол Улсын Засгийн Газраас МҮХАҮТ-тай хамтран жил бүр 
уламжлал болгон зохион байгуулдаг ТОП-150 аж ахуйн нэгж 
шалгаруулах ёслолын арга хэмжээнээс ХасБанк ТОП-5 банкны 
нэгээр дахин өргөмжлөгдлөө.

МҮХАҮТанхимаас Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжилд бодитой хувь нэмрээ оруулж буй шилдэг аж ахуйн 
нэгж, бизнес эрхлэгчдийг шалгаруулан өргөмжилдөг
“ENTREPRENEUR” ёслолын ажиллагаанаас Банкны салбарын 
2013 оны Онцлох Энтрепренерээр шалгаран “Хүрэл Меркури” 
цом хүртлээ.

Нийслэлийн 374 жилийн ойн өдрийг тохиолдуулан НИТХ, 
Монголын Сурагчдын холбоо хамтран нийслэлийн хүүхдийн 
сайн сайхны төлөө хийсэн бодитой ажил, санал санаачлагыг 
үнэлж сурагчдын дунд явуулсан судалгааг үндэслэж 
“Нийслэлийн хүүхдэд ээлтэй шилдэг байгууллага”-аар 
ХасБанкийг шалгарууллаа.

2013 ОНЫ МОНГОЛ УЛСЫН ШИЛДЭГ БАНÊ 2013 ОНЫ ШИЛДЭГ ИРГЭДИЙН БАНÊ
Олон улсын банк санхүүгийн салбарт нэр хүнд бүхий The Banker 
сэтгүүл 2013 оны Дэлхийн шилдэг банкуудыг шалгаруулж 
ХасБанкийг “МОНГОЛ УЛСÛН ШИЛДЭГ БАНК”-аар 
тодрууллаа.

Дэлхийн орон бүрээс банк санхүүгийн салбарт манлайлагчдыг 
тодруулдаг нэр хүндтэй The Global Banking and Finance
Review Awards шалгаруулалтаас ХасБанк Монгол Улсын 
Шилдэг Иргэдийн Банкаар шалгарлаа.

“Жижиг, дунд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, 
технологи-2013” олон улсын үзэсгэлэн, яармагаас “Жижиг, 
дунд үйлдвэрлэлийг дэмжигч шилдэг байгууллага”-аар 
шалгарав.
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Миний монгол экспедиц 2013
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ЭРҮҮЛ АШИГ
Татварын дараах ашгийн хэмжээ 24.4 тэрбум төгрөгт 
хүрч, 2013 онд 5.5 тэрбум төгрөгийн орлогын албан 
татвар төлснөөр 2012 оноос 1.6 дахин өсч Монгол 
Улсын шилдэг 100 татвар төлөгч байгууллагаар 
дахин шалгарлаа.
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Өнгөрсөн оны эхний хагаст дэлхийн хөгжингүй улс орнуудын эдийн засгийн байдал төдийлөн таатай бус, 
өсөлт удааширсан, хямралын сөрөг нөлөө бүрэн арилаагүй байсан боловч жилийн сүүлийн хагаст евро болон 
АНУ-ын эдийн засагт сэргэлт гарч дэлхийн эдийн засгийн нөхцөл байдал дээрдсэн байна. Гэсэн хэдий ч 
дэлхийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө нь жил ирэх тусам хүчтэй нэмэгдэж байгаа БНХАУ, Энэтхэг гэсэн хөгжиж 
буй улсуудын эдийн засгийн өсөлт нэг түвшиндээ хадгалагдсаар байв. Тухайлбал, БНХАУ-н бодит эдийн 
засаг өнгөрсөн оны эцсийн байдлаар 7.71 хувиар өссөн нь 2012 оны өсөлттэй харьцуулахад 0.1 хувиар буурсан 
үзүүлэлт болсон байна. Тус улсын эдийн засгийн өсөлт тогтворжиж, гадаад худалдааны эргэц нэг түвшиндээ 
хадгалагдахын хирээр таваарын зах зээлийн өсөлт удааширч, уул уурхайн голлох түүхий эдийн үнэ өнгөрсөн 
оны туршид бууралттай байлаа. Оны эцсээр тонн нүүрсний үнэ 2012 онтой харьцуулахад 9.2 хувиар буурч 90.4 
ам.долларт хүрсэн бол тонн зэсийн үнэ 9.4 хувиар буурч 7,214.9 ам.долларт хүрсэн байна.2 

Энэхүү гадаад эдийн засгийн таагүй байдал нь гадны хөрөнгө оруулалтын бууралт, гадаад худалдаа болон 
төлбөрийн тэнцлийн дарамтаар дамжин манай улсын эдийн засагт сөрөг нөлөө үзүүллээ. Тодруулбал, оны 
эцсээр нүүрсний экспорт 1,122.0 сая ам.долларт хүрч өмнөх онтой харьцуулахад 41.0 хувиар буурсан нь 
өмнөх онуудад өндөр өсөлттэй байсан экспортын орлогыг 2.6 хувиар буурахад нөлөөлсөн байна. Экспортын 
орлого буурсан нь төлбөрийн тэнцлийн урсгал дансны алдагдлыг нэмэгдүүлснээс гадна эдийн засагт орж 
ирэх гадны хөрөнгө оруулалт буурч төлбөрийн тэнцлийн дарамтыг улам нэмэгдүүлэв. Гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалтын хэмжээ 12 дугаар сарын байдлаар 2,342.6 сая ам.долларт хүрч өмнөх оноос 47.4 хувиар буурсан 
байна. Төлбөрийн тэнцлийн дарамт нэмэгдсэн нь гадаад валютын албан нөөц буурах үндсэн шалтгаан болсон 
бөгөөд нөөцийн хэмжээ оны эцэст 2,248.0 сая ам.долларт хүрч өмнөх оноос 45.5 хувиар буурчээ. Ийнхүү 
гадаад секторын гүйцэтгэл тааруухан байсан нь төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханшийг сулруулах суурь 
нөхцөлийг бүрдүүлснээс гадна зах зээлд тархсан сөрөг мэдээллийн нөлөөгөөр төгрөгийн албан ханш оны 
эхнээс 25.9 хувиар суларч 1,752.5 төгрөгт (Монголбанкны албан ханш) хүрч байв.

Гадаад эдийн засгийн таагүй байдал, түүнээс шалтгаалсан гадаад худалдааны гүйцэтгэл төсөөлсөн хэмжээнд 
хүрээгүй нь төсвийн орлого тасалдах үндсэн шалтгаан болов. 2013 оны нэгдсэн төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн 
орлогыг 7,088.3 тэрбум төгрөг, нийт зарлагыг 7,444.6 тэрбум төгрөгөөр баталсан3  хэдий ч гадаад худалдааны 
эргэлт буурсан, Оюу-Толгойн гэрээнд өөрчлөлт оруулах замаар төсөвт хуримтлуулахаар тооцсон хөрөнгө орж 
ирэх боломжгүй болсон зэргээс шалтгаалан төсвийн орлогыг 799.2 тэрбум төгрөг, зарлагыг 814.8 тэрбум 
төгрөгөөр тус тус тодотгосон байна.4 2013 оны төсвийн урьдчилсан гүйцэтгэлээр төсвийн тэнцвэржүүлсэн 
орлого 5,880.7 тэрбум төгрөг буюу тодотгосон орлогын 92.1 хувийн гүйцэтгэлтэй, нийт зарлага 6,178.0 тэрбум 
буюу тодотгосон зарлагын 90.8 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан байна. 

Экспортын орлого татарсан, хөрөнгө оруулалт буурсан мөн төсвийн орлого, зарлага төлөвлөсөн хэмжээнд 
хүрч чадаагүй зэрэг нь бодит эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж 2012 оны эцсээр 12.3 хувиар өсч байсан эдийн 
засаг 2013 оны эхний улирлын байдлаар 7.1 хувьд хүрч саарсан байна. Гэсэн хэдий ч Засгийн Газар болон 
Монголбанкнаас хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрүүдийн хүрээнд мөнгөний нийлүүлэлт нэмэгдэж, эдийн засагт 
эргэлдэх мөнгөний эргэц нэмэгдсэн нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмжиж оны эцсээр бодит өсөлт 11.7 хувьд 
хүрэхэд нөлөөлжээ.

МАКРО ЭДИЙН ЗАСАГ

Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 2010 2011 2012 2013*

Эдийн засгийн өсөлт (%) 6.4 17.5 12.3 11.7

M2 мөнгөний нийлүүлэлт (%) 62.5 37.0 18.8 24.1

Инфляци (%) 13.0 10.2 14.0 12.5

Экспорт (%) 54.3 64.4 (8.3) (2.6)

Импорт (%) 49.7 104.0 3.2 (5.7)

Худалдааны алдагдал (сая ам.доллар) (291.6) (1,746.5) (2,354.3) (2,082.0)

Гадаад валютын албан нөөц (%) 72.4 7.1 68.4 (45.5)

Төсвийн орлого (%) 56.7 40.9 12.9 19.3

Төсвийн зардал (%) 32.7 55.6 26.1 2.2

Төсвийн тэнцэл (тэрбум төгрөг) 41.8 (391.4) (1,075.7) (250.4)

Албан ханш (жилийн эцсээр) 1256.5 1396.4 1392.1 1659.3

Урьдчилсан гүйцэтгэл (*) Эх сурвалж: Монголбанк, Үндэсний Статистикийн Хороо
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Өнгөрсөн онд банкны секторын активын хэмжээ 20.8 их наяд төгрөгт хүрч 2012 онтой харьцуулахад 74.1 
хувиар өссөн нь өмнөх онуудын өсөлттэй харьцуулахад харьцангуй өндөр үзүүлэлт боллоо. Засгийн газар 
болон төв банкнаас хамтран хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрүүдийн хүрээнд банкны системээр дамжин эдийн 
засагт нийтдээ 3.6 их наяд төгрөгийн нийлүүлэлтийг хийсэн нь тус секторын актив өсөх үндсэн шалтгаан 
болов. Тайлант хугацаанд нийт активын 13.3 хувийг банкны нөөц, 7.8 хувийг төв банкны үнэт цаас, 8.6 хувийг 
засгийн газрын үнэт цаас, 51.3 хувийг зээлийн өрийн үлдэгдэл бүрдүүлсэн байна. Секторын зээлийн өрийн 
үлдэгдэл өнгөрсөн онд 10.7 их наяд төгрөгт хүрч өмнөх онтой харьцуулахад 54.4 хувиар өссөн бол чанаргүй 
зээлийн багц оны эцэст 564.3 тэрбум төгрөгт хүрч нийт зээлийн багцын 5.3 хувийг бүрдүүлжээ. Банкны 
секторын татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн хувьд ч мөн адил өсөлттэй жил байлаа. Тухайлбал, харилцах дансны 
үлдэгдэл оны эцсээр 2.5 их наяд төгрөгт хүрч өмнөх оноос 18.9 хувиар нэмэгдсэн бол хадгаламжийн багцын 
үлдэгдэл нь өнгөрсөн онд 6.3 их наяд төгрөгт хүрч жилийн өсөлт нь харьцангуй өндөр буюу 30.1 хувьтай 
байлаа.

Өнгөрсөн онд төв банкнаас хэрэгжүүлсэн мөнгөний бодлогын хүрээнд эдийн засгийн идэвхжлийг дэмжих 
зорилгоор бодлогын хүүг 13.25 хувиас 10.5 хувьд хүргэн буурууллаа.5 Түүнчлэн, банк хоорондын захын үр 
ашгийг нэмэгдүүлэх, хүүний хэлбэлзлийг бууруулах зорилгоор хүүний коридорын системийг нэвтрүүлэв. 
Санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх хүрээнд банкуудын нийт өөрийн хөрөнгө болон 
эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа үзүүлэлтийг 13.0 хувиас 14.0 хувь болгон нэмэгдүүлсэн6  бөгөөд 2013 
оны эцсээр банкны системийн нийт өөрийн хөрөнгө 1.3 их наяд төгрөгт хүрч өмнөх оноос 34.3 хувиар өссөн 
үзүүлэлттэй байна.

БАНКНЫ СЕКТОР

Банкны секторын үзүүлэлтүүд 2010 2011 2012 2013

Активын өсөлт (%) 41.2 50.1 28.0 74.1

Зээлийн багцын өсөлт (%) 21.3 73.6 24.4 54.4

Чанаргүй зээлийн харьцаа үзүүлэлт (%) 11.5 5.9 4.2 5.3

Харилцах дансны өсөлт (%) 109.5 30.2 5.5 18.9

Хадгаламжийн багцын өсөлт (%) 49.9 39.7 30.0 30.1

Эх сурвалж: Монголбанк

1. Эх сурвалж: БНХАУ-н ҮСХ, http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201401/t20140121_503020.html
2. Эх сурвалж:  ОУВС, http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx
3. Эх сурвалж: Сангийн Яам, http://www.iltod.gov.mn/?p=2813
4. Эх сурвалж: Сангийн Яам, http://www.iltod.gov.mn/wp-content/uploads/2013/11/2013-todotgol-barimt-bichig-iltod.pdf
5. Эх сурвалж: Монголбанк, http://mongolbank.mn/dblistmongolbankrate.aspx
6. Эх сурвалж: Монголбанк, http://mongolbank.mn/listfinstability.aspx?did=9

Тодруулбал, өнгөрсөн онд Засгийн газар болон Монголбанкнаас хамтран хэрэгжүүлсэн “Гол нэрийн бараа, 
бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах”  болон “Орон сууцны ипотекийн зээл” гэсэн хөтөлбөрүүдийн нөлөөгөөр 
эдийн засагт эргэлдэх мөнгөний эргэц 3.6 их наяд төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрт 
“Барилгын салбарыг дэмжих”,  “Шатахууны жижиглэнгийн худалдааны үнийг тогтворжуулах”, “Хүнсний 
гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах” болон “Өргөн хэрэглээний импортын бараа, 
бүтээгдэхүүний өртгийг бууруулах” зэрэг дэд хөтөлбөрүүд багтсан бөгөөд “Барилгын салбарыг дэмжих” дэд 
хөтөлбөрийн хүрээнд 825.0 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн бол үлдсэн хөтөлбөрүүдийн хүрээнд 377.0 
тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгджээ. Харин “Орон сууцны ипотекийн зээл” хөтөлбөрийн хүрээнд нийтдээ 
1.5 их наяд төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн бөгөөд Монголбанкнаас арилжааны банкуудад 900.0 тэрбум 
төгрөгийн хадгаламж байршуулсан нь эдийн засгийн өсөлтийг өндөр хэвээр хадгалахад нөлөөлсөн байна.
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2013 онд Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт удааширч, энэ нь банкны салбарын санхүүгийн үзүүлэлтэд 
сөргөөр нөлөөлж байсан ч ХасБанк нь санхүүгийн үр ашгийн болон эрсдэлийн бүхий л үзүүлэлтийн хувьд ахиц 
гарган ажиллалаа. 2013 он нь ХасБанкны хувьд татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө болон зээлийн багцын өсөлтөөр 
зах зээлд тэргүүлэхийн зэрэгцээ хувь нийлүүлэгч болон харилцагчдын өмнө тавьсан стратеги зорилтууддаа 
амжилттай хүрч зах зээлд эзлэх бизнесийн цар хүрээгээ нэмэгдүүлж чадсан жил байлаа.

2013 ОНЫ САНХҮҮГИЙН 
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

*Нийлмэл өсөлтийн дундаж хувь (2013/2011)

(Сая төгрөгөөр) 2011 2012 2013 НӨДХ*

Актив  817,574 1,077,703  1,811,485  48.9

Цэвэр зээл  535,895 630,919  1,029,541 38.6 

Хадгаламж, харилцах  365,291 516,023  644,483  32.8 

Нийт өөрийн хөрөнгө 119,614 146,697   180,843  23.0 

Цэвэр ашиг 12,147 15,247  24,372  41.6

Чанаргүй зээлийн харьцаа (%) 1.2  1.3 1.4

Өөрийн хөрөнгийн өгөөж (%)  22.0  16.9 22.4
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ЗЭЭЛ
Тайлант жилд Банк нийтдээ 1,137.7 тэрбум төгрөгийн зээлийг давхардсан тоогоор 150 мянга гаруй 
харилцагчиддаа олгосноор зээлийн багцын хэмжээ өмнөх оноос 63.8 хувиар өсч 1,048.0 тэрбум төгрөгт 
хүрлээ. Зээлийн багцын өсөлт өндөр байхын зэрэгцээгээр зээлийн эрсдэлийн бодлого, хяналтын орчинг 
тогтмол чанаржуулснаар банкны салбарт зээлийн чанарын үзүүлэлтээр тэргүүлэгч байр сууриа хадгалан 
ажиллаж байна. Нийт зээлийн багцад эзлэх чанаргүй зээлийн хэмжээ 1.4 хувь байгаа нь банкны системийн 
чанаргүй зээлийн дундаж хувиас 3 дахин бага үзүүлэлт юм. Мөн түүнчлэн байгуулсан зээлийн эрсдэлийн сан 
нь чанаргүй зээлийн багцын хэмжээнээс 1.23 дахин өндөр байгаа нь Банкны эрсдэл даах чадвар хангалттай 
сайн байгааг харуулж байна. 

ХАРИЛÖАХ ХАДГАЛАМÆ
2009 оноос хойш хадгаламж эзэмшигчдийн тоо 3 дахин нэмэгдэж 2013 оны эцэст 400 гаруй мянган хадгаламж 
эзэмшигчтэй боллоо. Мянга мянган харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн маань бидэнд хүлээлгэсэн итгэл 
найдварын дүнд нийт хадгаламжийн хэмжээ 25 хувиар өсч 644.5 тэрбум төгрөгт хүрснээр зах зээлд эзлэх 
хувиа 0.5 нэгж хувиар нэмэгдүүлж 8.5 хувьд хүргэлээ. Хадгаламжийн өсөлтийг харилцагчийнх нь хувьд авч 
үзвэл иргэдийн хадгаламж 29 хувиар буюу нийт өсөлтийн 90 орчим хувийг бүрдүүлсэн бол хувийн хэвшлийн 
хадгаламж жилийн туршид 9.2 хувиар өсч нийт өсөлтийн 10 хувийг бүрдүүлж байна. 

АРИЛÆААНЫ ЭХ ҮҮСВЭР
Арилжааны эх үүсвэрийн хэмжээ 1,027.1 тэрбум төгрөгт хүрч өмнөх оноос 126 хувиар өссөнөөр  банкны 
активын өсөлтийн 78 хувийг бүрдүүлж байна. Гадаад зах зээлийн орчин сайнгүй, дотоодын эдийн засгийн 
орчин тодорхойгүй байсан хэдий ч олон улсын 17 санхүүгийн байгууллагаас нийтдээ 211.3 тэрбум төгрөгтэй 
тэнцэх урт хугацааны санхүүжилтыг авсан нь өмнөх оноос 1.8 дахин өндөр үзүүлэлт юм. Үүний зэрэгцээ 
Засгийн Газар болон Монголбанкнаас хэрэгжүүлсэн “Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр”, “Иргэдийг орон 
сууцжуулах хөтөлбөр” болон бусад дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 218 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэрийг хүлээн авч, 
төсөл хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ орууллаа. 

ªªРИЙН ХªРªНГª
Активын эрсдэлийг хаахуйц хангалттай хэмжээний өөрийн хөрөнгийг төвлөрүүлэхийн зэрэгцээ тухайн 
хөрөнгийн өгөөжийг өндөр түвшинд хадгалж, хувь нийлүүлэгчдийн итгэлийг хүлээж ажиллах нь Банкны 
найдвартай үйл ажиллагааны үндэс юм. Банк 2013 оны туршид 24.4 тэрбум цэвэр ашигтай ажиллаж, хувь 
нийлүүлэгчдийн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүллээ. Банк нийт өөрийн хөрөнгөө 180.8 тэрбум төгрөг, өөрийн 
хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлтийг 16.5 хувьд хүргэсэн үзүүлэлттэйгээр 2013 оныг өндөрлүүлснээр сүүлийн 
3 жил дараалан өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний шаардлагыг хоёроос дээш нэгж хувиар давуулан биелүүлж 
байна.

АШИГТ АÆИЛЛАГАА
Тайлант хугацаанд татварын дараах цэвэр ашиг 24.4 тэрбум төгрөгт хүрч 2012 оноос 1.6 дахин өслөө. 
2013 оны туршид Засгийн Газар, Монголбанкнаас байршуулсан эх үүсвэрийг  Банкны хөрвөх чадварын 
эрсдлийг зохистой түвшинд хадгалах замаар оновчтой байршуулан, гадаад валютын эх үүсвэрийг үр дүнтэй 
ашиглахын зэрэгцээ ханшийн эрсдэлийг зохистой түвшинд удирдсаны дүнд ашигт ажиллагаа нэмэгдэн хувь 
нийлүүлэгчдийн хөрөнгийн өгөөж 22 хувийг давсан байна. Ажилтны дундаж тоо өмнөх оноос 6.8 хувиар өсч, 
нэг ажилтанд оногдох цэвэр ашгийн хэмжээ 50 хувиар өсч 16 сая төгрөгт хүрлээ.

САНХҮҮГИЙН ХАРЬÖАА ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
ХасБанк нь үр ашигтай үйл ажиллагаа, эрсдэлийн оновчтой удирдлагаар хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгийн 
үнэ цэнийг нэмэгдүүлж, харилцагчийнхаа хөрөнгийг өсгөн хамгаалж ажилладаг. Тайлант жилд ХасБанк нь 
чанаргүй зээлийн түвшин 1.4 хувь, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа 43.8 хувь, өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээ 16.5 хувьтай байсан нь эрсдэлийн бүх төрлийн үзүүлэлтээр зах зээл дээр тэргүүлэгч байр сууриа 
хадгалан ажилласныг илтгэж байна. Үр ашгийг илэрхийлэгч гол үзүүлэлт болох зардал, орлогын харьцаа 61 
хувьд хүрч өмнөх оноос 7 нэгж хувиар сайжирсан бол өөрийн хөрөнгийн өгөөж 22.4 хувьд хүрч өмнөх оноос 
5.5 нэгж хувиар өслөө. 
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ГҮЙÖЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН МЭДЭГДЭЛ
ХасБанк ХХК-ийн (цаашид Банк гэх) Гүйцэтгэх захирал Дүгэрсүрэнгийн Бат-Очир болон Банкны санхүүгийн 
асуудал хариуцсан удирдах ажилтан Ганзоригийн Эрдэнэбаяр бид 2013 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 
байдлаарх санхүүгийн байдал болон тухайн өдрөөр дуусгавар болсон жилийн санхүүгийн үр дүн, мөнгөн 
гүйлгээг Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын стандартын дагуу үнэн зөв, бодитой илэрхийлсэн гэдгийг 
үүгээр мэдэгдэж байна.

ДҮГЭРСҮРЭНГИÉН БАТ-ОЧИР   ГАНЗОРИГИÉН ЭРДЭНЭБАЯР
(Гүйцэтгэх Захирал)    (Санхүү Хариуцсан Захирал)
     

Улаанбаатар хот, Монгол Улс
Огноо:

XАСБАНК ХХК

Огноо:

     

Улаанбаатар хот, Монгол Улс
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ХАСБАНÊ ХХÊ-ИЙН ХУВЬÖАА ЭЗЭМШИГЧИД 
Бид ХасБанк ХХК-ийн 2013 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх Банкны санхүүгийн байдлын тайлан, 
тухайн өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн жилийн дэлгэрэнгүй орлогын тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн 
тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан, нягтлан бодох бүртгэлийн гол бодлогуудын товчоо болон бусад тайлбар 
тодруулгуудаас бүрдсэн санхүүгийн тайлангуудад аудит хийж гүйцэтгэлээ. 

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГУУДТАЙ ХОЛБООТОЙГООР УДИРДЛАГЫН ХҮЛЭЭХ ХАРИУÖЛАГА  
Санхүүгийн тайлангуудыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу бэлтгэх, үнэн зөв толилуулах 
ба залилан, алдааны улмаас үүсч болох материаллаг буруу илэрхийлэлгүй санхүүгийн тайлангуудыг бэлтгэх 
боломжийг бий болгоход шаардлагатай гэж удирдлагын тодорхойлсон дотоод хяналтууд нь удирдлагын 
хариуцлага байдаг.

АУДИТОРЫН ХАРИУÖЛАГА
Хийж гүйцэтгэсэн аудит дээрээ үндэслэн эдгээр санхүүгийн тайлангуудын талаар хараат бус дүгнэлт гаргах нь 
бидний хариуцлага юм. Бид аудитаа Аудитын олон улсын стандартын дагуу хийж гүйцэтгэсэн болно. Тэдгээр 
стандартууд нь ёс зүйн шаардлагуудад нийцэж ажиллах мөн санхүүгийн тайлангууд нь материаллаг алдаагүй 
эсэх талаар зохистой баталгаажуулалтыг олж авахын тулд аудитаа төлөвлөж гүйцэтгэхийг биднээс шаарддаг.

Аудитын ажилд санхүүгийн тайлангийн дүн болон тодруулгуудын талаар аудитын нотолгоо олж авах 
горимуудыг гүйцэтгэх ажил багтана. Сонгон авах горимууд нь залилан болон алдааны улмаас санхүүгийн 
тайлан буруу илэрхийлэгдсэнээс үүсэх эрсдэлийн үнэлгээ зэргийг багтаасан аудиторуудын мэргэжлийн 
үнэлэмжээс хамаарна. Тэдгээр эрсдэлийн үнэлгээнүүдийг хийхдээ аудитор нь байгууллагын дотоод хяналтын 
үр нөлөөтэй эсэх талаар дүгнэлт гаргах зорилгоор биш зөвхөн тухайн нөхцөл байдалд зохистой аудитын 
горимуудыг зохиох үүднээс байгууллагын санхүүгийн тайлангуудыг бэлтгэх, тэдгээрийг үнэн зөв толилуулах 
үйл явцад холбоотой дотоод хяналтыг харгалзаж үздэг. Мөн аудитын ажилд хэрэгжүүлж буй нягтлан бодох 
бүртгэлийн бодлогуудын таарамж, удирдлагын хийсэн нягтлан бодох бүртгэлтэй холбоотой тооцооллуудын 
бодитой эсэхийг үнэлж үзэх ажил орно. 

Бидний олж авсан аудитын нотолгоо нь бидний гаргасан дүгнэлтэд хангалттай, зохистой үндэслэл болж 
чадна гэдэгт бид итгэлтэй байна.

ДҮГНЭЛТ
Бидний дүгнэлтээр дээр нэрлэсэн санхүүгийн тайлангууд нь 2013 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 
байдлаарх Банкны санхүүгийн байдал хийгээд тухайн өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн жилийн үйл 
ажиллагааны үр дүн, мөнгөн гүйлгээг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартуудын дагуу материаллаг 
алдаагүй, үнэн зөв толилуулсан байна.

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХßЗГААРЛАЛТ
Энэхүү тайланг өөр ямар нэгэн зорилгоор биш, Монгол Улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 94 дүгээр зүйлд 
заасан хуулийн этгээд болох Банкны хувьцаа эзэмшигчийн захиалсан аудиттай холбогдуулан Банкны хувьцаа 
эзэмшигчид зориулан гаргасан болно. Бид энэхүү тайлангийн агуулгын хүрээнд өөр аливаа нэг гуравдагч 
талын өмнө хариуцлага хүлээхгүй болно.

ЭРНСТ ЭНД ЯНГ МОНГОЛИЯ АУДИТ XХК  ПЕТР МАРКЭÉ 
Мэргэшсэн нягтлан бодогчид   Гүйцэтгэх захирал

Улаанбаатар хот, Монгол Улс
Огноо:

ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН
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Тодруулга 2013 2012

мян.төг мян.төг

Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого 4 181,022,347 127,996,992

Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал 5 (100,332,244) (67,972,299)

Хүүний цэвэр орлого 80,690,103 60,024,693

Хураамж ба шимтгэлийн орлого 6 5,799,626    3,249,974 

Хураамж ба шимтгэлийн зардал 6 (782,369)    (595,810)

Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого 6 5,017,257 2,654,164

Цэвэр арилжааны олз 7 2,568,294 2,297,197

Үйл ажиллагааны бусад орлого (цэвэр) 8 4,142,363 529,468

Үйл ажиллагаанû нийт орлого 92,418,017 65,430,522

Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын зардал 9 (9,706,640) (2,423,785)

Үйл ажиллагаанû цэвэр орлого 82,711,377 63,006,737

Үйл ажиллагааны зардал 10 (54,142,727) (44,108,246)

Хойшлогдсон нөхцөлт хандивын хорогдуулга 29 1,323,934 1,270,175

Татварûн өмнөх ашиг 29,892,584 20,168,666

Орлогын албан татварын зардал 11 (5,520,275) (4,921,301)

Татварûн дараахь ашиг 24,372,309 15,247,365

Бусад орлого – –

Тайлант жилд банêнû хувьцаа зэмшигчдэд 
ногдох, татварûн дараах нийт дэлгэрэнгүй орлогûг 
илэрхийлэх тайлант жилийн ашиг

24,372,309 15,247,365

Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (төгрөгөөр):

Нэгж хувьцаанд ногдох үндсэн ашиг 12 1,197.44 749.12

Нэгж хувьцаанд ногдох шингэрсэн ашиг 12 1,197.44 749.12

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ОРЛОГЫН ТАЙЛАН
2013 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨР 
ДУУСГАВАР БОЛГОСОН
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Тодруулга 2013 2012

мян.төг мян.төг

ХªРªНГª

Бэлэн мөнгө ба төв банкин дахь харилцах 13 238,614,870 174,463,368

Бусад банк ба санхүүгийн байгууллагад 
байршуулсан харилцах, хадгаламж

14 121,851,611 142,638,165

Урвуу репо хэлцэл 15 29,991,255 3,498,061

Санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл 16 636,835 –

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – худалдах 
зорилгоор эзэмшиж буй

17 – 79,742

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт - борлуулахад 
бэлэн

17
15,500,694 478,492

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – дуусах хугацаа 
хүртэл эзэмших

17
329,582,816 88,135,490

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа 18 1,029,541,294 630,919,177

Бусад хөрөнгө 19 4,361,822 6,283,343

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй хөрөнгө 20 5,105,763 1,031,577

Үндсэн хөрөнгө 21 29,595,235 24,992,318

Биет бус хөрөнгө 22 5,666,416 4,498,568

Хойшлогдсон татварын хөрөнгө 23 1,035,981 684,300

НИЙТ ХªРªНГª 1,811,484,592 1,077,702,601

ªР ТªЛБªР БА ªªРИЙН ХªРªНГª

Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, 
хадгаламж

24 141,706,978 55,931,724

Репо хэлцэл 25 162,428,300 63,004,615

Харилцагчдын харилцах, хадгаламж 26 644,483,183 516,023,247

Санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл 16 626,804 –

Зээлээр авсан санхүүжилт 27 664,368,204 286,052,999

Хоёрдогч өглөг 28 58,637,886 48,864,226

Хойшлогдсон нөхцөлт хандив 29 1,957,277 1,576,638

Бусад өр төлбөр 30 13,142,756 7,381,421

Орлогын албан татварын өглөг 1,928,160 1,034,996

НИЙТ ªР ТªЛБªР 1,689,279,548 979,869,866

БАНÊНЫ ХУВЬÖАА ЭЗЭМШИГЧДЭД НОГДОХ 
ªªРИЙН ХªРªНГª

Энгийн хувьцаа 31 20,353,656 20,353,656

Хувьцааны урамшуулал 34,989,097 34,989,097

Бусад нөөц 32 10,531,368 10,531,368

Хуримтлагдсан ашиг 56,330,923 31,958,614

НИЙТ ªªРИЙН ХªРªНГª 122,205,044 97,832,735

НИЙТ ªР ТªЛБªР БА ªªРИЙН ХªРªНГª 1,811,484,592 1,077,702,601

2013 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨРХ
САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН



38

Ж
ил

ий
н 

та
йл

ан
 -

20
13

Э
РД

Э
Н

Э
Т 

ХҮ
М

Ү
Ү

Н
Э

Р
Ү

ҮЛ
 А

Ш
И

Г
Э

Х 
Д

Э
Л

ХИ
Й

ÊОРÏОРÅЙТ БАНÊНЫ ГАЗАР 
Корпорейт банкны газар нь хамгийн их татвар төлөгч нийт 450 гаруй хувийн хэвшлийн болон төрийн өмчит 
аж ахуйн нэгжүүд, мөн яам, агентлагууд, төсөл хөтөлбөрүүд, олон улсын байгууллагууд зэрэг харилцагчийн 
сегментэд санхүүгийн үйлчилгээ хүргэхийг зорин ажиллаж байна. Бид зорилтот харилцагчдынхаа 30 гаруй 
хувьтай харилцаа холбоо тогтоож, банкны үйлчилгээгээ хүргэж эхлээд байна. Мөн 2013 онд харилцагч бүрт 
үзүүлдэг үйлчилгээний төрлийг нэмэгдүүлэх, тэдгээр харилцагчдын банкнаас авдаг үйлчилгээнд эзлэх хувиа 
нэмэгдүүлэх чиглэлд онцгой анхаарал хандуулж ажиллаж байна. 

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс батлагдсан 5 жилийн стратеги төлөвлөлтийн хүрээнд харилцагчийн сегментийн 
хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн банкны үйлчилгээ үзүүлэх бодлогыг бүхий л түвшинд амжилттай хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна. Тэнгэр Санхүүгийн Нэгдэл, түүний охин компаниудаас үзүүлдэг хөрөнгө оруулалтын зөвлөх 
үйлчилгээ, төрөл бүрийн даатгал, санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээг банкны үйлчилгээтэй хамтатган цогц 
байдлаар харилцагчиддаа санал болгосноор санхүүгийн үйлчилгээний зардлыг хэмнэх, бизнес түншлэлийг 
илүү үнэ цэнэтэй, урт хугацаанд тогтвортой байх нөхцөлийг бүрдүүлэхээр ажиллалаа. 

Бизнесийн үйлчилгээний төвүүдээ төрөлжүүлэн барилга, дэд бүтэц, уул уурхай, үйлдвэрлэл, худалдаа 
зэрэг бизнесийн салбаруудад төрөлжсөн үйлчилгээг үзүүлж байна. Ялангуяа барилга, дэд бүтэц, уул уурхай 
зэрэг онцгой салбаруудын хувьд мэргэжлийн шинжээчдийг томилон ажиллуулж байна. Ингэснээр бид 
харилцагчдынхаа өнөөдрийн төдийгүй ирээдүйн хэрэгцээ шаардлагыг таньж мэдэн, санхүүгийн зөвлөгөө өгөх 
замаар томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийн санхүүжилтийн бүтцийг тодорхойлж, олон улсын байгууллагуудтай 
хамтын санхүүжилт олгосноор санхүүжилтийн зардлыг бууруулж чадлаа. 

Бид харилцагчдынхаа хэрэгцээнд тохирсон бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгохдоо харилцан ашигтай 
байх зарчмыг нэн тэргүүнд баримтлахын зэрэгцээ илүү санаачлагатай, илүү шинийг эрэлхийлэгч байхыг 
хичээн ажиллаж байна. Гадаад худалдааны эрсдлийг бууруулах, санхүүжилтийн өртгийг багасгах чиглэлээр 
байгууллагуудад санал болгож байгаа аккредитив болон дахин санхүүжилтийн зээлүүд амжилттай хэрэгжиж 
байгаа нь бидний шинийг эрэлхийлэгч байж чаддагийн нэгээхэн илрэл билээ.  Банк нь стратеги бодлогынхоо 
хүрээнд харилцагчийн төлбөр тооцоог найдвартай, хурдан шуурхай боловсруулагч банк болохыг зорьж байгаа 
билээ. Үүний тулд төлбөр тооцооны системийг боловсронгуй болгох, харилцагчдад банкны үйлчилгээ хүргэх 
сувгуудын сонголтыг нэмэгдүүлэхэд анхааран ажиллаж байна. Тиймээс гадаад болон дотоод төлбөр тооцоо, 
клирингийн банкны үйлчилгээ, аккредитив болон баталгаа зэрэг зээлийн бус үйлчилгээг нэмэгдүүлэх нь 
онцгой ач холбогдолтой юм. 

Бид 2013 онд Олон улсад өндөр зэрэглэл бүхий Commerzbank, Korea Exchange Bank, Bank of China банкуудтай 
шинээр корреспондент харилцаа тогтоож, АНУ-ын доллар, БНСУ-ын вон, БНХАУ-ын юань зэрэг валютаар 
ностро дансууд нээлээ. SWIFT буюу гадаад төлбөр тооцооны үйлчилгээг ашиглан нийт 9 төрлийн валютаар 
дэлхийн 68 улс руу төлбөр гүйцэтгэж өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад шимтгэлийн орлогоо даруй 52 
хувиар, гүйлгээний тоог 47 хувиар тус тус нэмэгдүүлж чадсан байна.

БИЗНЕСИЙН БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

БИЗНЕСИЙН 
ЗЭЭЛИЙН БАГЦ

ТӨСЛИЙН
ЗЭЭЛИЙН БАГЦ

547.8

128.5

86.9%

147.1%

Тэрбум төгрөг

Тэрбум төгрөг

ХАРИЛÖАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УУЛЗАЛТ, СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
Харилцагч байгууллагуудынхаа дуу хоолойг сонсох, банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаарх мэдлэг, 
мэдээллийг нэмэгдүүлэх зорилготой уулзалт, сургалтуудыг Улаанбаатар хот, орон нутгийн нийт 250 гаруй 
харилцагч нарт зохион байгууллаа. Уулзалт, сургалтанд оролцсон харилцагч нарын идэвх, санаачлага өндөр 
байсны зэрэгцээ тус уулзалт сургалтууд нь Банк, харилцагчийн түншлэлийн харилцааг улам өндөр түвшинд 
хүргэх олон арга зам, шийдлүүдийг нээлттэй хэлэлцсэн үр дүнтэй арга хэмжээ болж чадсан юм.
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ÆИÆИГ, ДУНД БИЗНÅСИЙН БАНÊНЫ ГАЗАР
Жижиг, Дунд Бизнесийн Банкны Газар нь эдийн засгийн хөгжлийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох жижиг, 
дунд бизнесийн банкны үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж, зорилтот сегментийн харилцагчийн эрэлт, 
хэрэгцээнд нь нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг түргэн шуурхай, уян хатан нөхцөлтэйгээр хүргэхээр зорьж 
байна. 

Тайлант хугацаанд Улаанбаатар хот, орон нутгийн жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн зан төлвийн судалгааг 
хөндлөнгийн байгууллагаар гүйцэтгүүлсний зэрэгцээ, Банкны жижиг, дунд бизнесийн үйл ажиллагаанд 
Олон Улсын Санхүүгийн Корпорациар үнэлгээ хийлгэлээ. Эдгээр судалгаа, үнэлгээний үр дүнд харилцагчийн 
сегментийг нарийвчлан тодорхойлж, сегмент бүрт баримтлах бодлого стратегийг боловсруулан хэрэгжүүлж 
эхэллээ. Сегментийн бодлого, зорилтот сегментэд чиглэсэн арга хэмжээнүүдийн үр дүнд харилцагчийн бааз 
суурь өмнөх оноос 38.2 хувиар өссөн байна.

Харилцагчаа дээдэлсэн, эрүүл ашгийг эрхэмлэсэн шийдвэрүүдийг зээлийн бодлогын хүрээнд авч ажиллаж 
чадсаны үр дүнд жижиг, дунд бизнесийн зээлийн багцыг өмнөх оноос 54.6 хувиар өсгөж, 272.1 тэрбум төгрөгт 
хүргэлээ. Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг урт хугацаатай, бага хүүтэйгээр дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдтэй цаг 
тухай бүрт хамтран ажилласнаар нийт төслийн зээлийн багцыг өмнөх оноос 147.1 хувиар өсгөж, 128.5 тэрбум 
төгрөгт хүргэсэн байна. Энэхүү өсөлтөнд Монгол Улсын Засгийн газар, Монголбанкны хамтран хэрэгжүүлж 
байгаа “Гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах дунд хугацааны хөтөлбөр”, Монгол Улсын 
Засгийн газрын Жижиг, Дунд Үйлдвэрийг дэмжих сангийн төслийн зээл, Жижиг, Дунд Үйлдвэрийг 
хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах зорилготой Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллагын эх 
үүсвэр бүхий хоёр үе шаттай зээл, Германы Deutsche банкны Хүлэмжийн хийг бууруулах төсөл зэрэг төслийн 
зээлүүд чухал нөлөө үзүүлэв.

Олон улсын хэмжээнд түгээмэл ашиглагддаг боловч Монгол Улсад төдийлөн нийтлэг ашиглагддаггүй 
аккредитивийн үйлчилгээг харилцагчдад таниулах, давуу талыг сурталчилах, улмаар худалдааны эрсдэлийг 
бууруулж, санхүүжилтийн өртгийг багасгах зорилгоор харилцагчийн сургалтуудыг зохион байгууллаа. Эдгээр 
сургалтууд үр дүнгээ өгч 2013 онд аккредитив тогтмол ашигладаг харилцагчийн тоо даруй 70 гаруй хувиар 
өсч, шимтгэлийн орлого өмнөх оны мөн үеэс бодитой хувиар нэмэгдсэн байна. Хэдийгээр өнгөрөгч жил нь 
уул уурхайн салбарын уналт, импортын бууралттай жил байсан хэдий ч бид харилцагчдынхаа бааз суурийг 
үйлдвэрлэл худалдаа, эм эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, барилгын материалын худалдаа зэрэг бизнесийн 
салбаруудаар өргөжүүлж чадсан нь энэхүү амжилтад хүрэх гол хүчин зүйл болсон юм. Түүнчлэн EBRD, IFC, 
SMBC, ING банк, санхүүгийн байгууллагуудаас олгосон худалдааны санхүүжилтийн баталгааны болон дахин 
санхүүжилтийн шугамаа 49 хувиар нэмэгдүүлж, 54.0 тэрбум төгрөгт хүргэж чадсан нь дээрх амжилтанд 
хүрэхэд тодорхой хувь нэмэр оруулсан билээ.

Лондонгийн Хөрөнгийн Биржээс Монголын Хөрөнгийн Биржид хийсэн системийн шинэчлэлийн 3 жилийн 
ажлын хүрээнд ХасБанк нь 2012 оноос арилжаанд оролцогч Брокер, Дилерийн Компаниуд, тэдгээрийн 
үйлчлүүлэгчдийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэгч клиринг банкны үйлчилгээг үзүүлж эхэлсэн бөгөөд 2013 онд 
нийтдээ 43 Брокер, дилерийн компани, тэдгээрийн нэг мянга гаруй үйлчлүүлэгчдийн 13.5 тэрбум төгрөгийн 
үнэт цаасны арилжааны төлбөр тооцоог амжилттай гүйцэтгэсэн байна.

БИЗНЕСИЙН БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

БИЗНÅС ТҮНШЛЭЛИЙГ УРАМШУУЛАХ “ХАСТҮНШЛЭЛ” ХªТªЛБªР
Харилцагч, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, урт хугацаанд харилцан ашигтай хамтран 
ажиллах түншлэлийг урамшуулах зорилгоор 2013 оны 4 дүгээр сараас эхлэн “ХасТүншлэл” хөтөлбөрийг 
Монгол улсын банк, санхүүгийн салбарт анхлан нэвтрүүллээ. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд банкны 
харилцагч хуулийн этгээд нь харилцах дансныхаа үлдэгдэл, орлогын гүйлгээний тооноос хамааран оноо 
цуглуулж, цуглуусан оноондоо банкны нэр бүхий бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон түншлэгч байгууллагуудын 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөнгөлөлттэйгөөр авч байна.

ХасТүншлэл хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэх үед 500 гаруй харилцагч хамрагдаж байсан бол 2013 оны 4 дүгээр 
улирлын байдлаар нийт 1,334 харилцагч хамрагдаад байна. Хөтөлбөрт хамрагдсан харилцагчдаас түүвэрлэн 
авсан судалгаагаар оролцогсдын 93% нь “ХасТүншлэл хөтөлбөр үнэхээр таалагдаж байгаа” гэсэн хариултыг 
өгсөн байна.
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Өнгөрөгч онд жижиг, дунд бизнес эрхлэгч хуулийн этгээдээс татсан нийт харилцах, хадгаламжийн багц өмнөх 
оноос 71 хувиар өсч 82.4 тэрбум төгрөгт хүрсэн бол нийт дансны тоо 42.2 хувиар өсч 15,159-д хүрсэн байна. 
Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн нийт хадгаламжийн 64 хувийг хугацаагүй эх үүсвэр эзэлж байна.

2012 2013

ЖДБ-ийн зээлийн багц /тэрбум төгрөгөөр/ 175.9 272.1

Төслийн зээлийн багц /тэрбум төгрөгөөр/ 54.8 128.5

2012 2013

ЖДБ-ийн харилцах дансны тоо 10,049 14,400

ЖДБ-ийн харилцах дансны багц /тэрбум төгрөгөөр/ 20,128 36,522

ЖДБ-ийн хадгаламжийн дансны тоо 610 759

ЖДБ-ийн хадгаламжийн багц /тэрбум төгрөгөөр 28,017 45,829

БИЗНЕСИЙН БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ОЧИРДАГИНАС ХХÊ 
Очирдагинас ХХК 2006 онд байгуулагдсан, хиам, мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 8 дахь 
жилдээ үйл ажиллагаа явуулж буй компани юм. Анх байгуулагдахдаа түрээсийн байранд үйл ажиллагаа 
явуулж байсан ч 2007 онд эрүүл ахуйн стандартад нийцсэн үйлдвэрийн байрыг барьж ашиглалтанд 
оруулснаар өөрийн давтагдашгүй амт чанар, өнгө үзэмж бүхий хиам, хиаман бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж 
эхлэх боломжтой  болсон юм.

Тус компани нь анх 2009 онд эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх зорилгоор 100 сая төгрөгийн зээл авч 
ХасБанктай харьцаж эхэлсэн. 2010 онд тус банкнаас авсан зээлээр тоног төхөөрөмжид шинэчлэлт хийж 
үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, бүтээгдэхүүний амт чанарыг сайжруулсан бол 2011 оны 6 сард Хас Лизинг 
ХХК-с 100 сая төгрөгийн зээл аван, тоног төхөөрөмж нэмж авснаар өдөрт 7-8 тонн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 
хүчин чадалтай болсон байна. Мөн 2012 онд 150 сая төгрөгийн JICA-ийн төслийн зээлийн санхүүжилтээр 
нөөшилсөн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж, технологийг худалдан авч  үйлдвэрлэлдээ шинэ 
технологи нэвтрүүлэн бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлж одоогоор нийт 35 нэр төрлийн чанамал 
хагас утлагат, давхар утлагат хиам, элэгний нухаш, зайдас, царцмаг, адууны утсан мах, гахайн утсан мах, 
гахайн махан Шинкен зэрэг өдөрт 10 тонн хүртэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтайгаар ажиллаж 
байна. Үйлдвэрлэл өргөжихийн хэрээр ажилтануудын тоо өсч, үйлдвэрийн байрны хүрэлцээ муудсантай 
холбоотойгоор үйлдвэрийн байраа өргөтгөх, хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулах, ажлын байр 
нэмэгдүүлэх, ажилтануудын нийгмийн халамжийг сайжруулах зорилгоор 547 м2 талбай бүхий зоорьтой 5 
давхар барилгыг ХасБанкны зээлийн санхүүжилтээр шинээр барьж, 2013 оны 12 сард бүрэн ашиглалтад 
оруулаад байна.

Очирдагинас ХХК нь 2009 оноос хойш санхүүгийн түрээс, тоног төхөөрөмж, эргэлтийн хөрөнгө, барилгын 
санхүүжилтийн зориулалтаар 14 удаагийн 22.5-650.0 сая төгрөгийн зээлийг ХасБанкнаас аван ашиглаж 
байгаа бөгөөд харилцах, хадгаламжийн данс, интернет банк, гадаад гуйвуулга, ажилтануудын карт, зээл зэрэг 
бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг идэвхитэй ашигладаг. 

Компани нь мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдааны салбарт бүтээгдэхүүний чанар, ажиллагчдын 
ур чадвар, нийгмийн үр өгөөжөөр манлайлагч байж нийслэл, орон нутаг, цаашлаад гадаад орны хэрэглэгчдийн 
эрэлт, шаардлагад нийцсэн эрүүл, чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээр ажиллаж байна.
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ИРГЭДИЙН БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Иргэдийн банкны хувьд бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, процессийг сайжруулах, цахим сувгуудын сүлжээгээ 
өргөтгөх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, иргэдийн төлбөр тооцоонд цахим сувгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх, 
шилжүүлэхэд анхаарч ажиллаа.

ЗЭЭЛ
ХасБанк нь 2013 онд иргэдэд нийт 582.2 тэрбум төгрөгийн зээл олгож, иргэдийн зээлийн багц 472.1 тэрбум 
төгрөгт хүрснийг өмнөх онтой харьцуулбал иргэдэд олгосон зээлийн хэмжээ 56.9 хувиар, зээлийн багц 41.3 
хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна. Нийт олгосон зээлийн 32.3 хувийг бизнесийн зориулалтаар, 50.3 
хувийг хэрэглээний зориулалтаар, 17.5 хувийг Орон сууц, хашаа байшингийн зориулалтаар олгожээ.

ОРОН СУУÖНЫ ЗЭЭЛ
2013 онд Банк нь өөрийн эх үүсвэрээр нийт 38 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгож, 1,496 айл өрхийг орон сууцтай 
болгоход хувь нэмрээ орууллаа. Мөн 2013 оноос эхлэн Монгол Улсын Засгийн газраас Монголбанктай 
хамтран хэрэгжүүлж буй “Барилгын салбарыг дэмжих, улмаар орон сууцны үнийг тогтворжуулах” дэд 
хөтөлбөрийн хүрээнд жилийн 8(±1) хувийн хүүтэй орон сууцны зээлийг өнгөрөгч оны 2 дугаар хагасаас олгож 
эхэллээ. Энэхүү хөтөлбөр нь бага, дунд орлоготой иргэдийг орон сууцжуулахаас гадна Нийгмийн даатгалын 
санг хөрөнгөжүүлэх, мөн орон сууцны хоёрдогч зах зээлийг хөгжүүлэх давхар зорилго бүхий санхүүгийн 
цогц хэрэгсэл юм. Банк нь нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагынхаа хүрээнд тус хөтөлбөр хэрэгжиж 
эхэлсэн анхны өдрөөс эхлэн идэвх санаачлагатай оролцон 2013 оны эцэс гэхэд 1,190 өрхөд 8(+1) хувийн 
хүүтэй орон сууцны зээлийг олгож, 1,584 өрхийн орон сууцны зээлийг тус хөтөлбөрт шилжүүлэн, нийт 107 
тэрбум төгрөгийн багцыг бүрдүүлсэн байна. Мөн Банк нь орон сууцны хоёрдогч зах зээлийг хөгжүүлэх үйл 
ажиллагаанд 2007 оноос эхлэн оролцсон анхдагч банкуудын нэг бөгөөд өмнөх жилийн туршлагууд дээрээ 
үндэслэн жилийн 8(+1) хувийн хүүтэй орон сууцны зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд 14.7 тэрбум төгрөгийн 
багцыг Монголын Ипотекийн Корпораци (МИК)-д амжилттай худалдлаа.

33.3%24.9%

6.5%

32.4%

34.3%68.6%

Үзүүлэлтүүд 2013 2012 13/12(%)

Олгосон зээлийн тоо 141,853 106,532 33

Олгосон зээлийн дүн (тэрбум төгрөг) 582.2 371.1 57

Зээлийн тоо 95,232 82,355 16

Зээлийн багц (тэрбум төгрөг) 472.1 334.2 41

Зээлийн дундаж үлдэгдэл 5.0 4.1 21

Зээлийн тоо, төрлөөр Зээлийн багц, төрлөөр

Бичил, жижиг бизнесийн зээл
Орон сууцны зээл
Хэрэглээний зээл

Бичил, жижиг бизнесийн зээл
Орон сууцны зээл
Хэрэглээний зээл

ОЛГОСОН
ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

ХАДГАЛАМЖИЙН 
БАГЦ

ХҮҮХДИЙН 
ХАДГАЛАМЖИЙН ТОО

582.2

486.2
191,550

56.9%

28.8%

20.1%

Тэрбум төгрөг

Тэрбум төгрөг

Тэрбум төгрөг

Нийт хүүхдийн
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Батжаргалûн БААСАНДУЛАМ
Би БЗД-ийн 87-р дунд сургуульд бага ангийн багшаар ажилладаг эгэл жирийн багш эмэгтэй. Нөхөр бид 
хоёр Монголын залуу гэр бүлүүдийн нэгэн адилаар түрээсийн байранд хүүтэйгээ хамт амьдардаг байлаа. 
Бид өөрийн гэсэн орон сууцтай болох зорилгоор зээлийн урьдчилгаа төлбөрөө ХасБанкны Орон сууцны 
хадгаламжинд хуримтлуулж эхэлсэн юм. Энэ хадгаламжинд мөнгөө хадгалуулснаар  орон сууц худалдан 
авах зорилго минь улам идэвхжиж хэсэг хугацааны дараа зээлд хамрагдах урьдчилгаа төлбөрөө бүрдүүлж 
чадсан. Энэ жил жилийн 8(±1) хувийн хүүтэй орон сууцны зээлийн хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсний дараахан 
бид ХасБанкинд тус зээлд хамрагдах хүсэлтээ гаргасан. Бидний нэгэн адил бусад иргэд ч бас тухайн үед 
зээлд хамрагдах хүсэлтээ их гаргаж байлаа. Энэ үед ХасБанк бидэнд найрсаг үйлчлэн хүсэлтийг минь түргэн 
шуурхай 2 хоногт багтаан шийдвэрлэж, Мөрөөдлийн орон сууцаа худалдан авах боломжийг олгосонд бид 
баяртай байгаа. Манай гэр бүлийн зүгээс ХасБанкны хамт олонд талархаж байгаагаа илэрхийлэхийн ялдамд 
ажлын өндөр амжилт хүсье!

БИЧИЛ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
2013 онд нийт 21,809 бичил болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд 187.5 тэрбум төгрөгийн бичил зээлийг 
эргэлтийн болон үндсэн хөрөнгийн зориулалтаар олгож, оны эцсийн байдлаар банкны нийт зээлийн багцын 
32.4 хувийг бичил болон жижиг бизнесиййн зээл, идэвхитэй зээлдэгчийн 24.9 хувийг бичил, жижиг бизнес 
эрхлэгчид эзэлж байна.

50% 56%49% 44%

1%

Кива олон улсын байгууллагатай хамтран 2009 оноос хойш хэрэгжүүлж буй бичил зээл зуучлалын хөтөлбөрт 
2013 онд нийт 821 харилцагчийг хамруулж 2.1 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон байна. Ингэснээр 2013 оны 
эцсийн байдлаар Кива зээлийн нийт 970 идэвхитэй зээлдэгчийн 1.5 тэрбум төгрөгийн багцтай боллоо. Эдгээр 
зээлд Кива хөрөнгө оруулагчид болон дэлхийн өнцөг булан бүрт амьдарч буй сая гаруй иргэдэд хөрөнгө 
оруулалт хийж эх үүсвэрийг бүрдүүлсэн байна. ХасБанк нь Кива зээлд хамрагдан, зээлээ хугацаа хэтрүүлэлгүй 
төлж дуусгасан бичил зээлдэгчдэд нийт төлсөн хүүгийн 9 хувийг хадгаламж хэлбэрээр урамшуулал болгон 
буцаан олгодог билээ. Бид 2013 оны турш урамшууллын болзол хангасан 349 харилцагчдад нийт 11.3 сая 
төгрөгийн хүүгийн урамшууллыг хадгаламж хэлбэрээр олголоо.

Бичил санхүүгийн цогц үйлчилгээг харилцагчиддаа хүргэх үүднээс 2013 оны 6 дугаар сараас эхлэн Даатгалын 
зуучлалын үйлчилгээг Улаанбаатар хотын салбар, тооцооны төвүүдээр дамжуулан харилцагчиддаа хүргэж 
эхэллээ. Өнгөрсөн хугацаанд нийт 4,196 харилцагчдыг дотооддоо нэр хүндтэй 6-н даатгалын компанийн 
даатгалд зуучлан, харилцагчдынхаа амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, авто машин болон орон сууцанд учирч 
болох аливаа эрсдэлийг удирдах боломжийг бий болголоо.

Бичил бизнесийн зээлийн журмын шаардлагыг хангахгүй байгаа боловч өөрийн бизнесээ амжилттай 
явуулж, бизнесийн мөнгөн урсгалаараа зээлээ төлөх боломжтой харилцагчидаа дэмжих зорилгоор 2007 
оноос барьцааны хөнгөлөлттэй нөхцөл бүхий “Нэмэлт Сан”-гийн зээлийн үйлчилгээг нэвтрүүлсэн. 2013 оны 
байдлаар барьцаа хөрөнгийн шаардлага хангахгүй байгаа нийт 2,115 харилцагчдад 8.9 тэрбум төгрөгийн 
зээлийг олгож, 2,537 харилцагчийн 7.3 тэрбум төгрөгийн идэвхтэй зээлийн багцтай байна.

Зээлдэгчдийн тоо - Газарзүйн байршлаарЗээлдэгчдийн хүйсийн харьцаа

Эмэгтэй 50%       Эрэгтэй 49%       ААН 1% Хот суурин газар 44%         Хөдөө орон нутаг 56%
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ИРГЭДИЙН БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Банк нь засгийн газар, олон улсын байгууллагууд болон дотоодын томоохон байгууллагуудын бичил, жижиг 
бизнес эрхлэгчдийг дэмжих хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн шинээр бизнес эрхэлж буй, мөн шинээр ажлын 
байр бий болгож буй бичил болон жижиг бизнес эрхлэгчиддээ хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй төслийн зээлийн 
бүтээгдэхүүнүүдийг санал болгосоор ирсэн бөгөөд 2013 онд энэхүү хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй зээлийн ашиг 
тусыг 3,612 харилцагч хүртээд байна. ХасБанк нь хөдөөгийн алслагдсан сумд, санхүүгийн үйлчилгээ авах 
боломжоор хязгаарлагдмал иргэдэд бичил санхүүгийн тогтвортой үйлчилгээг үзүүлэх бүтцийг бий болгох 
зорилгоор иргэдийн санаачилгаар үүсгэн байгуулагдсан хадгаламж зээлийн хоршоодыг дэмжиж ажиллаж 
ирсэн билээ. 2013 оны байдлаар нийт 49 Хадгаламж зээлийн хоршоотой техникийн туслалцаа, зөвлөгөө, 
санхүүгийн үйлчилгээний чиглэлээр хамтран ажиллаж хөдөөгийн хоршоодын дээвэр байгууллага байгуулах 
үйл явцыг дэмжиж ажиллалаа.

ТÅХНИÊ ТУСЛАЛÖААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ХасБанк нь БНХАУ-ын Шинжаан Уйгарын Өөртөө Засах Орны нийслэл Үрэмч хотод ТэнГэр Санхүүгийн 
Нэгдлийн хөрөнгө оруулалттайгаар байгуулагдсан “TianRong” бичил зээлийн компанид 2012 оны 9 дүгээр 
сараас эхлэн техник туслалцааны үйлчилгээ үзүүлж эхэллээ. Техник туслалцаа нь 3 жилийн хугацаанд 
үргэлжлэх бөгөөд бичил зээл олгож, бичил санхүүгийн үйлчилгээг амжилттай хэрэгжүүлсэн ХасБанкны 
туршлагыг тус компанид нэвтрүүлэх, тухайн бүс нутагт тогтвортой үйл ажиллагаатай, үлгэр жишээ бичил 
санхүүгийн компани бий болгох зорилготойгоор ажиллаж байна. Техникийн туслалцааны хүрээнд ХасБанкнаас 
5 удаагийн томилолтоор нийт 13 мэргэжилтэн зөвлөхөөр ажиллан компанийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх, 
компанийн бодлого, журам, үйл ажиллагааны заавруудыг боловсруулах, удирдлага, засаглалыг сайжруулах, 
зээл, нягтлан бодох бүртгэлийн ажиллагсдад сургалт хийх, салбар нэгжийн оновчтой бүтцийг бий болгох, 
борлуулалтын удирдлагыг сайжруулах зэрэг өргөн хүрээг хамарсан зөвлөх үйлчилгээг үзүүллээ. 2013 оны 
эцсийн байдлаар ТианРонг компани нь 3 салбартай 40 гаруй ажилтантай, нийт 99 сая юанын зээлийн багцтай, 
545 идэвхтэй зээлдэгчтэй, нийт актив 103 сая юаньд хүрч, үйл ажиллагаа эхлээд 1 жилийн дотор ашигт 
ажиллагаанд хүрсэн байна.

Бÿмбадоржийн БАДАМÖЭÖЭГ
Бадамцэцэгийн гэр бүлийнхэн хүлэмжид төрөл бүрийн хүнсний ногоо тариалж зах зээлд борлуулдаг юм. 
Тэрээр Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг суманд ХАА-н техникумыг агротехникч мэргэжлээр 3 жил суралцаж 
төгсөөд, Эрдэнэт хотод Дэвшил трейд ХХК-д ногоочноор 6 жил ажилласан байна. 2004 онд Улаанбаатар 
хотод нүүж ирсэн бөгөөд өөрийн эзэмшсэн мэргэжил болон Дэвшил компанид ажиллаж байсан туршлагадаа 
тулгуурлан хүнсний ногоо тарьж эхэлжээ. Б.Бадамцэцэг ногоо тариад нийтдээ 11 жил болж байна. Тэрээр 
ам бүл 4, гэр бүлийн хүний хамт бизнесээ эрхэлдэг. Хүүхдүүд нь хичээлээ амрахаар аав ээжийнхээ бизнест 
тусалдаг ажээ. “2013 оны 3 дугаар сард ХасБанкнаас 1.5 сая төгрөгийн зээл авч хаврын тариалалтандаа 
ашигласан нь өмнө банкны байгууллагаас зээл авч үзээгүй миний хувьд багагүй дэмжлэг болж энэ жилийн 
тариалалтаа хийх эх үүсвэр болж өгсөн. Энэ зээлийг авснаар банкны үйлчилгээний талаар тодорхой 
ойлголтуудтай болж байна. Зээлд хамрагдахын тулд хувиараа бизнес эрхлэгчид юуг анхаарах ёстой талаар 
мэдлэг хуримтуулах зөвлөгөө авах боломжтойг мөн барьцаа хөрөнгө хүрэхгүй ч тусгай нөхцөлтэй Нэмэлт 
сангийн зээлд хамрагдах боломжтойг мэдсэн.

Хүлэмжийн тариалалтын хувьд тариалалтын хугацаа 3 сараас 11 сар хүртэл үргэлжилдэг. Бид тарьсан ногоогоо 
хурааж аваад “Барс” зах дээр ногооны бөөний худалдаачдад бөөний үнээр  борлуулж байна. Нийгэмдээ 
оруулж буй хувь нэмэр гэвэл бид өрхийн санхүүгийн хэрэгцээгээ энэ хүлэмжийн аж ахуй дээрээ тулгуурлан 
хангахын зэрэгцээ хэрэглэгчдийг Монгол хөрсөнд ургасан эрүүл, чанартай хүнсний ногоон бүтээгдэхүүнээр 
хангаж байна. Мөн тариалалт болон  ургац хураалтын үед 2-3 хүнийг авч ажиллуулж ажлын байраар хангадаг. 
Одоогийн ногоо тариалалтыг голчлон гар ажиллагаатай тоног төхөөрөмжүүдээр хийж гүйцэтгэж байна. Бага 
оврын авсаархан техник технологийн дэмжлэг дутагддаг.

Ойрын хүсэл мөрөөдөл гэвэл өөрийн гэсэн газар хагалах тоног төхөөрөмжтой  болох, хүлэмжийн тоогоо 
нэмэгдүүлж шинээр ажлын байр бий болгон тогтвортой, улирлын нөлөөлөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байхыг 
л хүсэж мөрөөдөж байна.” хэмээн Б.Бадамцэцэг ярьсан юм.
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ÊАРТЫН УДИРДЛАГА
2013 онд ХасБанк нь картын үйлчилгээгээ сайжруулж, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ гаргах зорилтыг өмнөө 
тавьж ажиллалаа. Үүний үр дүнд карт эзэмшигчдийн тоо тайлант хугацаанд 21 хувиар  нэмэгдэж, нийт карт 
эзэмшигчдийн тоо даруй 177.1 мянгад хүрсэн байна. Бид 2013 онд Төрийн Сантай хамтран оюутнуудад 
зориулсан дотоодын оюутны Ти картыг зах зээлд шинээр нэвтрүүллээ. Оюутнууд тус картаа ашиглан сар 
бүр төрөөс олгодог тэтгэлэгээ хүлээн авахаас гадна ХасБанктай хамтран ажилладаг хэд хэдэн байгууллагаар 
хямдралтай үйлчлүүлэх, бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах боломжтой болсон юм. Мөн тус онд ХасБанк 
үндэсний брэнд болох дотоодын төгрөгийн карт буюу Ти картыг зах зээлд шинээр амжилттай нэвтрүүллээ. 

ИРГЭДИЙН ХАДГАЛАМÆ
Иргэдээс татсан харилцах, хадгаламжийн багц өмнөх оноос 28.8 хувиар өсч 486.2 тэрбум төгрөгт, нийт 
дансны тоо 14.8 хувиар өсч 664.6 мянгаас 761.0 мянгад хүрлээ. Иргэдээс татсан эх үүсвэрийн 25.9 хувь нь 
хугацаагүй болон харилцах данс, 18.4 хувь нь богино хугацаатай буюу 12 сар хүртэлх хугацаатай, 55.7 хувь 
нь урт хугацаатай хадгаламж байна. Бүтээгдэхүүнээр ангилж үзвэл нийт эх үүсвэрийн 25.9 хувийг харилцах 
болон хугацаагүй хадгаламж, 23.2 хувийг хүүхдийн хадгаламж, 50.9 хувийг бусад хугацаатай хадгаламж 
эзэлж байна.

ИРГЭДИЙН БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

2012

Харилцах
Хугацаагүй хадгаламж
Хугацаатай хадгаламж

Харилцах
Хугацаагүй хадгаламж
Хугацаатай хадгаламж

2013

74% 360.58 74%

3% 14.1 3%

23%
111.5 23%

Хүснэгт 1. Харилцах, хадгаламж 2012-2013

Үзүүлэлтүүд 2013 2012 13/12(%) 13/11(%)

Харилцах дансны тоо 296,818 260,196 14.1 17.7

Харилцах дансны багц (тэрбум төгрөг) 14.1 10.6 33.0 30.8

Хадгаламжийн тоо 464,206 404,422 14.8 50.2

Хадгаламжийн багц (тэрбум төрөг) 472.1 366.6 28.8 49.2

КАРТ 
ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ТОО

ИНТЕРНЭТ БАНК 
ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН 

ТОО

21%

60.5%
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ХҮҮХДИЙН ХАДГАЛАМÆ
ХасБанк нь жил бүр зохион байгуулдаг ХасХүүгийн баяраа эх үрсийн баярыг тохиолдуулан тэмдэглэн 
өнгөрүүллээ. Энэхүү баярын арга хэмжээнд  нийт 7,000 хүүхэд оролцсон бөгөөд хадгаламж эзэмшдэг 
хүүхдүүддээ зориулан National Geographic Kids сэтгүүлийн хамт олонтой хамтран тоглолт зохион байгуулж 
үнэ төлбөргүй үзүүлсэн нь  хүүхэд багачууд болон тэдний эцэг эхчүүдийн зүгээс ихээхэн талархал хүлээсэн 
үйл явдал боллоо. 2013 оны эцсийн байдлаар гэхэд нийт 191.6 мянган хүүхэд хадгаламжтай болоод байгаа 
бөгөөд энэ нь Монгол улсын нийт хүүхдийн 20.1 хувийг эзэлж байгаа юм.

2012 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Монгол Улсын Засгийн Газраас 0-18 насны хүүхдүүдэд сар бүр 
20,000 төгрөгийг Хүний хөгжил сангаас олгох болсонтой холбогдуулан нийт 105.5 мянган хүүхдэд хүүхдийн 
мөнгийг тавьж олгоод  байна. Эдгээр хүүхдүүдийн 79 хувь нь Ирээдүйн саятан хадгаламждаа хүүхдийн мөнгө 
авч ирээдүйдээ хөрөнгө оруулалт хийж байна.

Мөн хүүхдийн мөнгөө ХасБанкаар дамжуулан авч, ХасЛотто 2 аянд оролцсоноор 20 хүүхэд ХонгКонгийн 
Диснейлэндээр эцэг, эхийн хамт аялах эрх хожлоо. Энэхүү үйл ажиллагааны гол зорилго нь хүүхэд, 
залуучуудыг бага наснаас нь хуримтлалын ач тусыг ойлгуулах, хуримтлах дадал хэвшилд сургахад оршиж 
байгаа бөгөөд энэ нь манай банкны хүүхэд, залуучуудын өмнө нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлж байгаагийн 
нэгэн томоохон илрэл юм.

ИРГЭДИЙН БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ХАСЛОТТО 2 
Харилцагч иргэдийн хүсэлтээр ХасЛотто аяныг үргэлжүүлэн, 2012 оны 12 сараас “Хуримтлалтай Монголын 
Төлөө” уриатай ХасЛотто 2 аяныг амжилттай үргэлжлүүлэн зохион байгуулж ХасБанкны иргэдийн зах зээлд 
эзлэх хувийг 9.6%-аас 10.2% болгож нэмэгдүүллээ. ХасЛотто 2 аяныг эхлүүлснээр 2013 онд 103 мянган 
харилцагч хугацаатай хадгаламжийн данс нээж, орлого хийснээр багцыг 105 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн 
байна. ХасЛотто аян нь иргэдэд хуримтлалтай болох сэдлийг төрүүлэх, хуримтлал хийдэг дадал, зуршилтай 
болгоход чиглэгдэж байгаа нь ХасБанк нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан хэрэгжүүлж буйгийн нэгэн 
тод илрэл болж байгаа юм. ХасЛотто 2 аянаас 5 азтай  иргэн хуримтлалтай болохын хажуугаар хотын А 
зэрэглэлийн бүсэд орон сууц, 6 азтай иргэн 2012 оны цоо шинэ загварын суудлын автомашин, 6 иргэн гэр 
бүлийн хамт гадаадад аялах эрх, 120 иргэн нэг сая төгрөг, 20  хүүхэд эцэг, эхийн хамт Диснейлэндээр аялах 
эрх, 10 оюутан сургалтын төлбөр хожсон бөгөөд нийт Монгол орны өнцөг булан бүрээс 251 азтан шалгарсан нь 
ХасЛотто 2 аян зорилгодоо хүрч иргэн бүрийг хуримтлалтай болгох, хуримтлуулах дадал хэвшилд суралцахад 
нь тусалж чадсаны илрэл юм. Мөн ХасЛотто аяныг 2014 онд үргэлжлүүлэн зарлаж иргэдэд хуримтлалын үр 
ашгийг сурталчлан ажиллахаар болоод байна.
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САЛБАР СҮЛÆЭЭ
Банк нь бүх аймгийн төвүүд, томоохон сумд болон Улаанбаатар хотыг хамарсан нийт 107 салбар, нэгжээр бүх 
төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харилцагч иргэн байгууллагуудад хүргэж байна. 2013 онд харилцагчдад 
үзүүлж буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг илүү түргэн шуурхай, найдвартай, чанартай хүргэх, харилцагчидтай урт 
хугацааны үнэ цэнэтэй харилцааг тогтоох зорилгын хүрээнд Улаанбаатар хотын 4, орон нутгийн 3 салбар, 
тооцооны төв дээр “Банкны шинэчлэл”төслийг эхлүүлж амжилттай хэрэгжүүлж байна.

ÖАХИМ БАНÊНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ХасБанк нь 2013 онд цахим үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, чанарыг сайжруулах, хамрах хүрээг 
өргөжүүлэх зорилгыг өмнөө тавин ажиллалаа. 2013 оны 11 сард харилцагчийн дансанд хийгдсэн гүйлгээ 
бүрийг мессеж болон и-мейлээр  мэдэгдэх ХасИнфо үйлчилгээг шинээр нэвтрүүлснээр харилцагчид өөрийн 
дансандаа байнгын хяналт тавих, бүх төрлийн гүйлгээний талаарх мэдээллийг цаг алдалгүй хялбар аргаар 
авах боломжтой боллоо. 

Мобайл банкны Амар үйлчилгээний харилцагчдийн тоо өнгөрөгч онд даруй 160 гаруй мянгад хүрч, 1.3 сая 
хандалт бүртгэгдсэн нь харилцагчид банкны өдөр тутмын үйлчилгээг илүү хялбар, энгийн аргаар хүлээн авах 
бүрэн боломжтой болсныг харуулж байна.

Тайлант хугацаанд ХасБанк интернэт банкны үйлчилгээний хамгаалалт аюулгүй байдлыг сайжруулах, 
интернет банкаар дамжуулан авдаг бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр онцгой 
анхааран ажиллалаа. 2013 онд интернэт банкны хэрэглэгчийн тоо өмнөх оноос 60.5 хувиар, интернэт банкны 
системээр хийгдсэн гүйлгээнийтоо 144.8 хувиар өсч харилцагчийн гүйлгээ төлбөр, тооцоог цаг тухайд нь 
найдвартай гүйцэтгэж ирлээ.

ÊАРТААР ҮЙЛЧЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
ХасБанк нь банкны үйлчилгээний сувгийг өргөжүүлэх, картын хэрэглэгчийн цахим төлбөр тооцоог нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр тус онд хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэн ажиллалаа. 

Улаанбаатар хот, орон нутагт картаар үйлчлэгч байгууллагын сүлжээг нэмэгдүүлэх чиглэл барьж нийт 1,300 
худалдаа, үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагуудаар дамжуулан картын төлбөр тооцоог хүлээн авах мерчантын 
томоохон сүлжээг бий болголоо. Энэ нь өнгөрсөн жилээс даруй 50 гаруй хувиар өссөн үзүүлэлт бөгөөд 
сүлжээгээр хийгдсэн гүйлгээний тоо болон дүн өнгөрсөн оноос 6 дахин нэмэгдсэнээрээ онцлог байлаа. 
Энэхүү үйлчилгээ нь нийт банкны харилцагчийн цагийг хэмнэсэн төдийгүй харилцагч, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ 
шаардлагад нийцсэн үйлчилгээ болсоныг батлан харуулж байна.

АТМ-ийн СҮЛÆЭЭ
Тайлант хугацаанд Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагт АТМ-ийн сүлжээг 30-аар нэмэгдүүлж нийт 
121 АТМ-ээр картын төлбөр тооцоог хийж гүйцэтгэж байна. Харилцагчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн 
оновчтой цэгт байршуулах, АТМ-ийн хэвийн найдвартай ажиллагаа, аюулгүй байдлыг сайжруулах чиглэл 
баримталж ажилласнаар нийт гүйлгээний тоо болон мөнгөн дүн өмнөх оноос 4 дахин өслөө.

ХАРИЛÖАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТªВ
Харилцагчийн Үйлчилгээний Төв /1888 лавлах/ нь 24 цагаар тасралтгүй ажиллаж, банкны бүх төрлийн 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болон банктай холбоотой бүхий л мэдээллээр харилцагчдыг хангаж, харилцагчдынхаа 
хэрэгцээ шаардлага, санал хүсэлтийг дамжуулах чухал суваг болон ажиллалаа. 2013 онд нийт 270 гаруй 
мянган дуудлага хүлээн авч, утас, и-мэйл болон бусад сувгаар хүлээн авсан нийт санал хүсэлт, гомдлын 99.4 
хувийг бүрэн шийдвэрлэж ажилласан байна.

Банк Харилцагчийн Үйлчилгээний Төвийнхөө үйл ажиллагааг харилцагчдад илүү ойр, найдвартай, түргэн 
шуурхай болгох зорилгоор олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Interactive Intelligence системийг нэвтрүүлэх 
төслийг Бүгд Найрамдах Серб Улсын Сага компанитай хамтран хэрэгжүүлж 2013 оны 11 сард системээ 
амжилттай бүрэн шинэчиллээ.

Харилцагчийн Үйлчилгээний Төвд шинэ системийг нэвтрүүлснээр харилцагчдад үзүүлдэг үйлчилгээнүүдэд 
маш олон давуу талууд бий болсны хамт үйлчилгээний шинэ стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж 
чадсан үйл явдал болсон билээ.

СУВГИЙН УДИРДЛАГА

121

107

АТМ24/7
ХАРИЛЦАГЧ 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ,
ЦАХИМ БАНК, АМАР 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

БАНКНЫ НИЙТ САЛБАР 
СҮЛЖЭЭ

/орон даяар/
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ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН БҮТЭЦ, 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Банкны эрсдэлийн удирдлагын гол зорилго нь эрсдэлийг зохистой түвшинд удирдан банкны бизнес 
төлөвлөгөө, стратегийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд оршино. Энэ зорилгын хүрээнд банк 3 шатлал бүхий 
эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлж байна. Үүнд эхний шатлал болох Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (ТУЗ)-
ийн Зээл болон Эрсдэлийн Удирдлагын Хороо (ЭУХ) нь банкны эрсдэлийн удирдлагын стратеги, бодлого 
болон холбогдох баримт бичгийг батлах, тэдгээрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, шаардлагатай удирдамж, 
заавар зөвлөмжөөр хангаж ажиллах үүрэгтэй байдаг. Дараагийн шатлал болох ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдлийн 
Эрсдэлийн Удирдлагын Зөвлөл нь ТУЗ-ийн хурлаас баталсан эрсдэлийн удирдлагын стратеги, бодлогыг үр 
дүнтэй хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангаж ажиллах чиг үүрэгтэй байдаг. Харин 
банкны түвшинд эрсдэлийн удирдлагыг нарийвчилсан чиг үүрэг бүхий Эрсдэлийн Удирдлагын Хороо (ЭУХ), 
Актив Пассивын Удирдлагын Хороо (АПУХ) болон Зээлийн Хороо (ЗХ) хэрэгжүүлдэг бөгөөд банкны ЭУХ 
нь үүсэх магадлалтай санхүүгийн болон санхүүгийн бус эрсдэлүүдийг тодорхойлон, тэдгээрийг зохистой 
удирдах арга хэмжээг боловсруулж, хэрэгжилтэнд нь тогтмол хяналт тавих үүрэгтэй байдаг.

ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА
Засгийн газар болон Монголбанкнаас хамтран хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрүүдийн хүрээнд банкуудад 
олгосон санхүүжилт, гадаад болон дотоодын зах зээлээс татсан эх үүсвэрийн үр дүнд банкны нийт зээлийн 
багц 2013 онд 1,047.1 тэрбум төгрөгт хүрч 2012 онтой харьцуулахад 64.5 хувиар өслөө. Нөгөөтэйгүүр, банк 
2013 онд зээлийн эрсдэлийн бодлогоо нарийвчлан тодорхойлж, макро эдийн засгийн төлөв байдал болон 
банкны богино болон дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөөтэй уялдуулан, зээлийн эрсдэлийн хязгааруудыг 
шинэчлэн өөрчилж, зээлийн эрсдэлээс сэргийлэх арга хэмжээг урьдчилан оновчтой хэрэгжүүлж чанаргүй 
зээлийн багцыг 1.4 хувьд барьж чадсан ба зээлийн эрсдэлийн сангаа 100 хувиас дээш байгуулсан нь банкны 
системд тэргүүлэх үзүүлэлт болж байна.  

Банкны зээлийн эрсдэлийн удирдлагын гол зорилго нь гадаад хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр зээлийн багцын 
чанар муудах мөн эдийн засгийн нэг салбарт, нэг валютад, зээлийн нэг бүтээгдэхүүнд эсвэл холбоотой бүлэг 
этгээдэд зээлийн хэт төвлөрөл бий болгохоос урьдчилан сэргийлэх, түүнчлэн банк эрх бүхий байгууллага 
болон хөрөнгө оруулагчдын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд оршино. Энэхүү зорилгын хүрээнд бид зээлийн 
багцын чанарт үнэлгээ хийх, хүлээгдэж буй алдагдлын хэмжээг тодорхойлох, төвлөрлийн эрсдэлийг үнэлэх, 
мэдрэмтгий байдлын шинжилгээ хийх зэргээр зээлийн багцын эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлж байна. 
Мөн зээлийн эрсдлийн удирдлагыг оновчтой хэрэгжүүлэх үүднээс банкны салбар, тооцооны төв, Зээлийн 
Хороо болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл зэрэг зээл шийдвэрлэх түвшин болгонд зээлийн дээд хэмжээг 
тодорхойлж, зээлдэгчийн зээлжих чадварыг кредит скоринг болон бизнесийн зээлийн хувьд эрсдэлийн 
зэрэглэлийн системээр үнэлэн ажиллаж байна. 

ХªРВªХ ЧАДВАРЫН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА
Банк эдийн засгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан төгрөг болон валют дээр хангалттай хөрвөх чадвартай активыг 
барьж ажиллалаа. Үүнээс гадна, бид татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөөс заавал байлгах нөөцийг Монголбанкинд 
байршуулж, хөрвөх чадварын зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтмол ханган ажиллаж байна. 
Банкны хөрвөх чадварын эрсдэлийн удирдлагын гол зорилго нь зах зээлийн хэвийн болон хэвийн бус 
нөхцөлд банк санхүүгийн хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж чадахуйц бэлэн мөнгө болон түүнтэй адилтгах 
хөрвөх чадвартай хөрөнгийг зохистой түвшинд байлгах, нөгөө талаас банкны ашигт ажиллагааг тогтвортой 
түвшинд барихад чиглэгддэг. Энэ зорилгын хүрээнд, бид ирээдүйд үүсч болзошгүй нөхцөл байдлын талаарх 
төсөөлөлд тулгуурласан цэвэр мөнгөн урсгалыг тооцож, эх үүсвэрийн төвлөрөл болон хугацаанаасаа өмнө 
цуцлагдах байдалд дүн шинжилгээ хийж, хөрвөх чадварын зохистой хязгаар үзүүлэлтүүдийг тогтоон, түүний 
биелэлтэнд тогтмол хяналт тавин ажилладаг.

ГАДААД ВАЛÞТЫН ХАНШИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА
Тайлант онд эдийн засагт валютын орох урсгал татарч, төлбөрийн тэнцлийн дарамт нэмэгдсэн нь 
төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханшийг сулруулах нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Гэсэн хэдий ч банкны Хөрөнгө 
Зохицуулалтын Хэлтэс эдийн засгийн суурь нөхцөлтэй уялдуулан гадаад валютын позицийг оновчтой 
удирдаж ажиллалаа. Нөгөөтэйгүүр, банк ханшийн тэгшитгэлээс үүсэх алдагдал болон нээлттэй позицийн 
эрсдэлээр жигнэсэн активд үзүүлэх нөлөөг Монголбанкны тусгай зөвшөөрөлтөйгөөр “Хамгийн Их Эрсдэл” 
(XИЭ) буюу “Value at Risk” (VaR) аргаар тооцдог бөгөөд энэхүү зөвшөөрлийг 2011 оноос хойш тууштай 
хадгалан ажиллаж байна. ХИЭ-ийн аргачлалын найдвартай байдал болон таамаглах чадварыг үнэлэхийн 
тулд бид тухайн өдрийн ХИЭ утгыг бодит ашиг/алдагдалтай нь харьцуулан, аргачлалаа буцаан шалгаж үр дүнг 
Монголбанкинд сар бүр тайлагнадаг.
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ХҮҮГИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА
Монголбанк эдийн засгийн бодит секторын өсөлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бодлогын хүүгээ өнгөрсөн 
онд нийт 3-н удаа бууруулж 10.5 хувьд  хүргэв. Түүнчлэн Засгийн газар болон төв банкнаас бизнесийн 
идэвхжилийг дэмжих зорилгоор банкуудад бага өртөгтэй санхүүжилтийг олгосноор банкны секторын хувьд
зээлийн жигнэсэн дундаж хүү буурсан бөгөөд хадгаламжийн хүүгийн түвшин харьцангуй тогтвортой жил 
байлаа. Банкны АПУХ хүүгийн эрсдэлийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлснээр хүүгийн цэвэр ахиуц түвшинг
тогтвортой барьж ажиллав.

Бид хүүгийн эрсдэлийг зохистой түвшинд барих, түүнийг оновчтой удирдахын тулд эдийн засгийн төлөв 
байдал болон зах зээлийн хүүгийн төсөөлөл дээр тулгуурлан, хүүнд мэдрэмжтэй хөрөнгө, эх үүсвэрийн 
зохистой харьцааг тодорхойлж, түүний биелэлтэнд хяналт тавьж ажилладаг. Хүүгийн эрсдэлийн удирдлагыг 
үр ашигтай хэрэгжүүлэх, нөгөө талаас харилцагчдад учирч болзошгүй хүүгийн эрсдэлийг бууруулах 
зорилгоор бид харилцагчиддаа хөвөгч хүүтэй хадгаламж болон зээлийн бүтээгдэхүүнийг санал болгодог. 
АПУХ нь банкны хүүгийн эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлдэг бөгөөд Хөрөнгө Зохицуулалтын Хэлтэс болон 
Эрсдэлийн Нэгдсэн Удирдлагын газар нь шаардлагатай судалгаа, шинжилгээг хийж уг хороонд танилцуулдаг 
болно.

ҮЙЛ АÆИЛЛАГААНЫ ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА
Тайлант жилд үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагыг Базел II-ын шаардлагад нийцүүлэн сайжруулах 
зорилгын хүрээнд үндэс, суурь болох нэн шаардлагатай журам, заавар болон гарын авлагыг боловсруулан, 
үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхэд бэлэн болголоо. Мөн энэ чиглэлээр ажиллагсдын ерөнхий мэдлэгийг 
дээшлүүлэх, эрсдэлийн удирдлагад оролцох оролцоо, үүрэг хариуцлагыг ойлгуулах, танин мэдүүлэх 
зорилгоор үйл ажиллагааны эрсдэлээр мэргэшсэн олон улсын нэр хүнд бүхий мэргэжилтэнтэй хамтран 
банкны ажиллагсдад үйл ажиллагааны эрсдэлийн талаарх сургалтыг зохион байгууллаа.

ХßНАН НИЙÖҮҮЛЭЛТ
Банк нь өөрийн бүх төрлийн үйл ажиллагаатай холбоотой гадаад болон дотоод зохицуулалтыг нийт 
ажиллагсдад түгээн дэлгэрүүлж, тэдгээрийг мөрдүүлэхийн зэрэгцээ ёс зүй, шудрага ёсны хэм хэмжээг 
сахиулан баримтлуулах замаар, нэр хүндээ хадгалан хамгаалж, харилцагчдад санхүүгийн харилцааны 
найдвартай орчинг бүрдүүлж өгөхийг зорин ажилладаг. Сүүлийн үед олон улсын анхаарлын төвд орж 
буй мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх асуудалд банк нь онцгой анхаарал хандуулан 
ажиллаж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд олон улс болон Монгол улсын хууль тогтоомж, стандарт, хяналтын 
байгууллагуудын шаардлагад нийцүүлэн банкны мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл 
ажиллагааг зохицуулсан дотоод журмандаа нэмэлт өөрчлөлт орууллаа. Түүнчлэн банкны дотоод сургалтын 
үйл ажиллагааны хүрээнд салбарын ажиллагсдад мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 
Монгол улсын холбогдох хууль, тогтоомж мөн банкны дотоод журам, зааврыг танилцуулах, харилцагчийг 
танин мэдэх, сэжигтэй харилцагч болон гүйлгээг илрүүлэх, тайлагнах зэрэг сэдвүүдийг агуулсан сургалтыг 
2013 онд илүү өргөн цар хүрээтэйгээр зохион байгууллаа.

Банк нь олон улсад тэргүүлэх үнэлгээний байгууллага болох Мүүдиз Хөрөнгө Оруулагчдын Үйлчилгээний 
байгууллага болон Фийч үнэлгээний байгууллагаар банкны үнэлгээг хийлгэсэн анхны банк билээ. Банк нь 
үйл ажиллагааны ил тод байдал болон санхүүгийн хариуцлагыг эрхэмлэн өөрийн санхүүгийн болоод зээлжих 
чадварын үнэлгээг 2008 оноос эхлэн олон улсын үнэлгээний байгууллагуудаар жил бүр шинэчлэн тогтоолгож 
байна. 

2013 онд Mүүдиз болон Фийч үнэлгээний байгууллага нь банкны санхүүгийн болон зээлжих чадварын өмнөх 
оны үнэлгээтэй ижил түвшинд үнэлэн баталгаажуулсан бөгөөд цаашдын хандлагыг Монгол улсын зээлжих 
чадварын цаашдын хандлагатай уялдуулан Тогтвортой байснаас Сөрөг болгон бууруулсан байна. 

Банкны санхүүгийн болон зээлжих чадвартай холбоотой үнэлгээний мэдээллийг (http://xacbank.mn/mn/330/
about-xacbank/about-khas-bank/ratings/ratings) энэхүү холбоосоор хандан авах боломжтой. 

ОЛОН УЛСЫН ХӨНДЛӨНГИЙН 
ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭ

ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН
БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
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Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны олон улсын ISO 27001 стандартад банкны 
мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг бүхэлд нь хамруулан Монгол Улсын банк санхүүгийн салбарт анх удаа 
олон улсын стандартын тогтолцоог амжилттай нэвтрүүллээ. Уг стандартын шаардлагыг хангасан байдалд 
JAS-ANZ байгууллагаар итгэмжлэгдсэн AQC гэрчилгээжүүлэлтийн байгууллагаас ХасБанкинд аудит хийж 
стандартын шаардлага хангасан хэмээн дүгнэж ISO 27001 тогтолцооны гэрчилгээг олгосон юм.

Энэхүү стандартыг нэвтрүүлснээр банкны мэдээллийн технологийн дэд бүтцэд хамаарах мэдээллийн 
хөрөнгийн нууцлал, бүрэн бүтэн байдал, хүртээмжтэй байдлыг хангах тогтолцоо бий болж түүгээр дамжин 
харилцагчдад үзүүлж буй банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тасралтгүй, найдвартай байдал хангагдах 
болно.

Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог улам бүр сайжруулах, хөгжүүлэх үйл ажиллагааг 
тасралтгүй хийх явдал нь харилцагчийн сэтгэл ханамжийг өндөрт байлгах, мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
байгууллагын соёл болгон төлөвшүүлж, банкны стратеги зорилтыг хангахад чухал ач холбогдолтой.

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН УДИРДЛАГА
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Миний монгол экспедиц 2013
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ЭХ ДЭЛХИЙ

ДАßН ДЭЛХИЙН ГЭРЭЭНИЙ 10 ЗАРЧИМ

ХасБанк нь нийгмийн хариуцлагаа өндөрт 
ухамсарлаж, Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагаас 
санаачлан эхлүүлсэн Компанийн Нийгмийн 
Хариуцлагын чиглэлээр дэлхий дахины хамгийн 
том, сайн дурын хөдөлгөөн болох Даян Дэлхийн 
Гэрээний 10 зарчмыг үйл ажиллагаандаа хэвшүүлж, 
мөрдөж ирсэн төдийгүй, Дэлхийн Эдийн Засгийн 
Форумаас санаачлан хэрэгжүүлж буй “Авилгын эсрэг 
түншлэл”-ийг бүрэн дүүрэн дэмжиж ажилладаг 
билээ.

ХҮНИЙ ЭРХ  
Зарчим 1. Бизнесийн үйл ажиллагаанд хүний 
эрхийг хамгаалах олон улсын тунхаглалуудыг 
хүндэтгэх дэмжих
Зарчим 2. Бизнесийн үйл ажиллагааг хүний эрхийн 
аливаа зөрчлийн хамтрагч болгохгүй байх

ХªДªЛМªР ЭРХЛЭЛТ 
Зарчим 3. Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө, хамтын 
хэлэлцээр байгуулах эрхийг үр ашигтайгаар хүлээн 
зөвшөөрөх 
Зарчим 4. Хүчээр болон албадан хөдөлмөрлүүлэх 
аливаа хэлбэрийг арилгах
Зарчим 5. Хүүхдийн хөдөлмөрийг арилгах 
Зарчим 6. Ажил эрхлэх, албан тушаал хашихад 
ялгаварлан гадуурхах байдлыг арилгах

БАЙГАЛЬ ОРЧИН
Зарчим 7. Бизнесийн үйл ажиллагаанд байгаль 
орчны аливаа өөрчлөлт доройтлоос урьдчилан 
сэргийлэх 
Зарчим 8. Бизнесийн үйл ажиллагаанд байгаль 
орчны хариуцлагыг өндөржүүлэх 
Зарчим 9. Байгаль орчинд ээлтэй технологийг 
хөгжүүлэх нэвтрүүлэх

АВИЛГАЛ
Зарчим 10. Авилгал, хээл хахуулийн бүхэл 
хэлбэрийн эсрэг тууштай үйл ажиллагаа явуулах
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ЭÊО БАНÊНЫ ҮЙЛ АÆИЛЛАГАА
ХасБанк нь 2010 оноос эхлэн гэр хорооллын өрхүүдэд Эко бүтээгдэхүүн борлуулах хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлж байгаа билээ. Монголын Мянганы Сорилтын Сан, Цэвэр Агаарын Сан, “Улаанбаатар - Цэвэр 
Агаар Төсөл”-тэй хамтран уг хөтөлбөрийн гол зорилго нь гэр хорооллын иргэдэд чанартай, хямд үнэ бүхий 
эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх замаар нүүрсний хэрэглээг багасгаж, улмаар агаарын 
бохирдлыг бууруулах явдал юм. ХасБанк нь энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ нүүрстөрөгчийн ялгарлын 
бууралтыг арилжаалах чиглэлээр MicroEnergy Credits болон Impact Carbon компаниудтай хамтран ажиллаж 
байна. 

ХасБанк нь агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор Засгийн Газрын Тусгай Сан - Цэвэр Агаарын Сан (ЦАС)-
гаас хэрэгжүүлж буй эрчим хүчний хэмнэлттэй зуух борлуулах төслийн гүйцэтгэгчээр 2012 оны 12 дугаар 
сард сонгогдсон бөгөөд уг төслийг 2013 оны 1 дүгээр сард эхлүүлэн 2013 оны 11 дүгээр сарын 30-ний өдөр 
амжилттай хэрэгжүүлж дуусгалаа. Төслийн хүрээнд эрчим хүчний хэмнэлттэй зуух болон усан халаалттай нам 
даралтын зуухыг Налайх, Багануур дүүргийг оролцуулан Улаанбаатар хотын 8 дүүрэгт 25 борлуулалтын цэгээр 
дамжуулан борлуулсан бөгөөд төслийн хугацаанд нийт 17,000 эрчим хүчний хэмнэлттэй зуух борлуулсан 
байна. ХасБанк нь Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулах үйл ажиллагаагаа 
үргэлжлүүлж, “Улаанбаатар-Цэвэр Агаар Төсөл”-ийн санхүүжилтээр 2013 оны 10 дугаар сард хэрэгжиж 
эхэлсэн эрчим хүчний хэмнэлттэй зуух борлуулах төслийн гүйцэтгэгчээр мөн ажилласан бөгөөд 2013 оны 
12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар энэхүү шинэ төслийн хүрээнд нийт 17,778 ширхэг эрчим хүчний 
хэмнэлттэй зуух болон ЦАС-ийн төслийн 4,192 усан халаалттай нам даралтын зуухыг 25 борлуулалтын 
цэгээрээ дамжуулан борлуулаад байна. 

Эко бүтээгдэхүүн борлуулах дээрх хөтөлбөрүүдийн хүрээнд эрчим хүчний хэмнэлттэй зуух, сайжруулсан 
гэрийн дулаалга, үүдний гонх гэсэн нэр төрлийн 146.0 мянга орчим эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүн 
борлуулсан бөгөөд эдгээр бүтээгдэхүүн нь өрхийн түлшний хэрэглээг дунджаар 46 хувиар бууруулж байгаа 
юм. 

ХасБанк нь эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүн болон сэргээгдэх эрчим хүчний өрхийн хэрэглээг 
санхүүжүүлэх зорилгоор 2010-2012 онд 1.0 сая орчим ам.долларын ногоон хэрэглээний зээл олгосон билээ. 
Эко чиглэлээр бид эрчим хүчний хэмнэлтийн хэрэглээний зээлийн хөтөлбөрөө жижиг, дунд бизнес болон 
төслийн санхүүжилтээр өргөжүүлэх зорилго тавьж ажиллав. Даян дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн сантай 
хамтран ажиллах гэрээ байгуулснаар 2013 оноос эхлэн эрчим хүчний хэмнэлт бий болгодог буюу хүлэмжийн 
хийн ялгарлыг бууруулдаг жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид, томоохон корпораци болон төсөл хэрэгжүүлэгчдэд 
харьцангуй бага хүүтэй санхүүжилтыг санал болгож эхэллээ. Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд хүлэмжийн 
хийг бууруулах бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаа эрхлэгч болон эцсийн хэрэглэгч аж ахуйн нэгжүүдэд 
хүүгийн хөнгөлөлттэй нөхцөл бүхий урт хугацаат зээлийг олгоход зориулж 20 сая ам.долларын эх үүсвэрийг 
зарцуулах юм.  Уг зээлийн бүтээгдэхүүнийг бизнесийн аль ч салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн 
нэгж авах боломжтой. Өнөөгийн байдлаар хүлэмжийн хийг бууруулах хөтөлбөрийн зээлдэгчид дотор эрчим 
хүчний хэмнэлттэй барилгын материал үйлдвэрлэгчээс эхлээд эрчим хүчний хэмнэлттэй  сууц худалдан авагч, 
био-түлш үйлдвэрлэгч зэрэг олон төрлийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүд багтаж байна. 

ХасБанк нь Эрчим хүчний хэмнэлт болон сэргээгдэх эрчим хүчний санхүүжилтыг Монголд анхлан нэвтрүүлэгч 
туршлагатай банк хэдий ч Монгол Улсын байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэх, ногоон эдийн засаг руу 
шилжих шилжилтийг дэмжихэд банкны дотоод чадавхийг сайжруулах шаардлага байсаар байна. Ийм ч 
учраас 2013 оны 5 дугаар сард ХасБанк нь Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (ОУСК)-тай байгууллагын 
дотоод чадавхийг бэхжүүлэх, эрчим хүчний хэмнэлт болон сэргээгдэх эрчим хүчний зах зээлд зориулсан 
зээлийн бүтээгдэхүүнийг боловсронгуй болгох чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ авахаар гэрээ байгуулсан юм. 
Энэхүү зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд ОУСК-тай жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд эрчим хүчний хэмнэлт болон 
сэргээгдэх эрчим хүчний санхүүжилт олгох чиглэлээр банкны дотоод чадавхийг бэхжүүлэхэд түлхүү анхааран 
ажиллаж байгаа бөгөөд Эко банкны хэлтэс нь ОУСК-ийн тогтвортой эрчим хүчний санхүүжилтын мэргэшсэн 
багийн зохион байгуулсан “Тогтвортой эрчим хүчний санхүүжилт” сэдэвт сургалтад хамрагдаад байна.
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2013 ОНЫ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА
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Афлатон хөтөлбөр нь өнгөрсөн жилд нийт 17 сургуулиудын 2,500 сурагч хүүхдүүдэд, 75 багшид нээлттэй 
хичээлээ зарлаж, нийслэл болон орон нутагт ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдэд шавь төвтөй 
орчинд өөртөө итгэлтэй, нийгэмдээ хариуцлагатай иргэн болон төлөвших ач холбогдлыг дэлгэн сургалт 
явууллаа.

Энэ хичээлийн жилд Тэмүүлэл хөтөлбөрийг ЕБС-ын 3,091 хүүхдэд заах төлөвлөгөө тавин ажиллаж, 2013 
оны 12 сарын 31-ний байдлаар нийт 3,540 сурагч хүүхдүүдэд хичээл орсон. Улаанбаатар хот, 21 аймгийн 
117 сургуулийн эдгээр сурагчдад санхүүгийн боловсрол олгох сургалтыг хийж, амжилттайгаар үргэлжлүүлэн 
заасаар байна.

ТЭМҮҮЛЭЛ
2009 оноос Дэлхийн Эмэгтэйчүүдийн Банктай хамтран 14-18 насны охидод санхүүгийн боловсрол эзэмшүүлэх 
Тэмүүлэл хөтөлбөрийг эхлүүлсэн билээ. Хөтөлбөрийн хүрээнд дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад 13 
багц сургалтаар санхүүгийн боловсролын хичээлийг орон даяар ерөнхий боловсролын сургуулиудтай хамтран 
хэрэгжүүлж байна. 2013 онд бид 117 сургуулийн 3,500 хүүхдийг хөтөлбөрт хамруулснаар эдгээр хүүхдүүд 
мөнгөө үр ашигтай зарцуулах арга ухаанд суралцаад байна.

AФЛАТОН
Дэлхийн 100 оронд амжилттай хэрэгжиж байгаа 8-13 насны хүүхдүүдэд нийгмийн болон санхүүгийн 
боловсрол олгох Афлатон хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүллээ. Уг хөтөлбөрийг хот хөдөөгийн 17 сургуулийг 
сонгож хэрэгжүүлсэн бөгөөд нийт 2,500 сурагчийг хамруулсан байна. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд сурагчдад 
хичээлийн нэмэлт цагаар 30 цагийн хичээлийг оролцооны арга дээр тулгуурлан заасан бөгөөд хүүхдүүд 
өөрийгөө илэрхийлэх, нийгэм хамт олны дунд өөрийн байр суурийг олох, аливаа асуудлын мөн чанарыг 
бодитойгоор дүгнэж шийдвэр гаргах болон мөнгөний үнэ цэнийг зөв ойлгож ухаалаг зарцуулах зэрэг ур 
чадварыг эзэмшүүлдэг юм.

ИРГЭДЭД САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ 
ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

ХасБанкны санаачлан хэрэгжүүлсэн эдгээр 
санхүүгийн болон нийгмийн боловсролын 

хөтөлбөрүүдэд 2013 оны байдлаар нийт 35,000 
хүүхэд хамрагдаад байна.
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ТУЛХТАЙ ХӨГЖЛИЙН
ТӨЛӨӨХ ТҮНШЛЭЛ
Бидний одоогийн амжилт гадаад, дотоодын 
хамтрагч байгууллагууд болон түншүүдийн хамтын 
ажиллагаан дээр оршдог.
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Ёñ зүйн дүрэм гэж тухайн компанийн ажиллагсдын үйл ажиллагаандаа баримталбал зохих дүрэм, журам, 
заавар, удирдлагын зарчмуудыг агуулсан цогц баримт бичгийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл ёс зүйн дүрэм нь 
компанийн үнэт зүйлсийг агуулсан удирдлагын бүх түвшин, үйл ажиллагаанд баримтлах үзэл баримтлал, 
зан үйл юм.

Хÿнан нийцүүлэх гэдэг нь бүхий л үйл ажиллагааг холбогдох заавар, журам, хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжид 
нийцүүлэх зорилго бүхий тухайн компанид хэрэгжиж буй тогтолцоо, бодлого, дүрэм журмыг хэлнэ. Хянан 
нийцүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд тухайн компани тусгай нэгжийг бий болгох, эсхүл орон тооны хяналтын 
ажилтныг томилох бөгөөд уг нэгж, эсвэл хяналтын ажилтан нь компанийн үйл ажиллагаа Монгол улсын 
нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенц болон хүчин төгөлдөр мөрдөж буй дотоодын хууль тогтоомжид 
нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажилладаг. 

Êомпанийн иргэншил гэдэг нь тухайн компани болон түүний үйл ажиллагаа явуулж буй орчны хоорондын 
харилцааг илэрхийлсэн ойлголт юм. Үүнд компанийн болон ажиллагсдын энэрэнгүй үйл ажиллагаа, нийгэмд 
тустай, харилцан ашигтай хандив зэргийг хамруулан ойлгодог. 

Êомпанийн заñаглал буюу зохистой удирдлага нь тухайн компанийн ил тод, нээлттэй менежмент, 
мониторингийн хамрах хүрээг тодорхойлдог. Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хувьцаат компаниудад гол төлөв 
хамааралтай Монголын Компанийн засаглалын кодекст заасан зөвлөмжүүд нь ил тод, нээлттэй байдлыг бий 
болгоход чиглээд зогсохгүй аливаа компанийг хариуцлагатайгаар удирдаж, нэн ялангуяа хувь нийлүүлэгчид, 
хувь эзэмшигчдийн эрх ашгийг зохистой хамгаалах баталгаа болдог.

Êомпанийн хариуцлага гэж тухайн компанийн үйл ажиллагаа нь нийгэм, уг компанийн ажиллагсад, 
байгаль орчин болон бизнесийн хүрээнд үзүүлж буй нөлөөний төлөө хүлээж буй хариуцлагын цар хүрээг 
тодорхойлон уг хариуцлагаа хэрхэн ухамсарлаж байгаа байдлыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл компанийн хариуцлага 
нь ил тод байдал, ёс зүй, сонирхол нэгт талуудын талуудын ашиг сонирхлыг хүндэтгэх гэсэн компанийн 
үзэл баримтлалыг агуулсан байдаг. Нэг үгээр хэлбэл, тулхтай байдал, компанийн засаглал, компани, түүнийг 
хүрээлэн буй нийгэм, байгаль орчны харилцан хамаарлыг агуулсан ерөнхий нэр томъёо юм.

Êомпанийн нийгмийн хариуцлага нь тулхтай хөгжлийн хүрээнд бидний амьдарч буй өнөөгийн нийгмийг 
хадгалж хамгаалан хойч үеийнхэндээ өвлүүлэн үлдээхэд чиглэсэн компанийн бүхий л үйл ажиллагаа, 
хөтөлбөрүүдийг хамардаг. Компанийн нийгмийн хариуцлага нь компанийн хариуцлагын нэг чухал бүрэлдэхүүн 
хэсэг нь байдаг.

Даÿн Дэлхийн Гэрээ нь Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагаас гаргасан санаачилга бөгөөд уг санаачилгын дагуу 
уг гэрээнд нэгдэн орсон компаниуд хүний эрх, хөдөлмөр эрхлэлт, байгаль орчин, авлигатай тэмцэх чиглэлээр 
дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрсөн арван суурь зарчмыг мөрдөн хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээдэг.

Даÿар Тайлагнах Санаачилга (ДТС) нь тулхтай байдлын зарчим, тайлагналын стандартуудыг боловсруулан 
түгээх эрхэм зорилго бүхий төрөл бүрийн сонирхогч талуудыг хамарсан олон улсын хөдөлгөөн, бие даасан 
эвсэл юм.

Мэдээллийн нээлттэй байдал цаг үеэ олсон, нийтэд хүртээх боломжтой, ойлгогдохуйц, мэдээллийг холбогдох 
нутгийн иргэд, бусад сонирхогч талуудад түгээх үйл явцыг хэлнэ. Үйл ажиллагааны сөрөг үр нөлөө бүхий 
компаниудын хувьд тухайн компанийн үйл ажиллагааны зорилго, чиглэл, цар хүрээ, нийгэм, нутгийн иргэд, 
байгаль орчинд үзүүлж болохуйц аливаа сөрөг үр нөлөө, эрсдэлийн талаарх мэдээллийг нийтэд ил тод болгох 
шаардлага тавигддаг.

Нийгэм, байгаль орчнû үнэлгээ гэж тухайн компанийн үйл ажиллагааны нийгэм, байгаль орчинд үзүүлж 
болох нөлөө, эрсдэлийг үнэлэх, тэдгээрийг арилгах эсвэл бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээг тодорхойлох, 
улмаар Гүйцэтгэлийн Стандартуудыг хангах, холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн актуудад нийцүүлэх, 
бусад тэргүүлэх чиглэлийн зорилтууд, харилцагчийн зүгээс тодорхойлсон нийгэм болон байгаль орчны 
гүйцэтгэлийн зорилтод хүрэхэд чиглэсэн үйл явцыг хэлнэ.

КОМПАНИЙН НИЙГМИЙН 
ХАРИУЦЛАГЫН НЭР ТОМЪЁОНЫ 
ТАЙЛБАР
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Нийгэм, байгаль орчинд үзүүлэх үр нөлөөний үнэлгээний тайланд тухайн компанийн үйл ажиллагаанаас 
гарч болох эерэг болон сөрөг үр нөлөөг урьдчилан тогтоох, тэдгээрт үнэлгээ хийж тоон үзүүлэлтээр тусгахын 
зэрэгцээ олон улс, бүс нутгийн хэмжээнд гарч болзошгүй үр нөлөөнд мөн дүн шинжилгээ хийдэг.Үр нөлөөний 
үнэлгээ нь харьцуулах суурь мэдээ, мэдээлэл, дүн шинжилгээний хувилбарууд, удирдлагын хөтөлбөрийг мөн 
агуулсан байдаг.

Нийгэм болон байгаль орчнû хариуцлагûн удирдлагûн тогтолцоо нь байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, 
үүрэг хариуцлага, бодлого, журам заавар, практик, нөөцийг хамардаг бөгөөд уг тогтолцоо нь тухайн компанийн 
үйл ажиллагааны нийгэм, байгаль орчинд үзүүлж буй үр нөлөөнд хийсэн үнэлгээний явцад боловсруулсан 
уг компанийн нөхцөл байдалд тохирсон удирдлагын хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг. Сайтар боловсруулсан нийгэм болон байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо нь тухайн компанийн 
нийгэм, байгаль орчны гүйцэтгэлийг тасралтгүй сайжруулахад тус дөхөм болохын зэрэгцээ эдийн засаг, 
санхүү, нийгэм, байгаль орчинд үзүүлэх эцсийн үр дүнг дээшлүүлэхэд чухал хувь нэмэр оруулдаг.

Нийгэм, байгаль орчнû аудитûн тайлан. Уг тайланд компанийн бодлого, журам, бүтээгдэхүүн, ажил 
үйлчилгээ, үйл ажиллагаа нь хүчин төгөлдөр холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн актууд болон Олон Улсын 
Санхүүгийн Корпораци (ОУСК)-ийн Гүйцэтгэлийн стандартуудад нийцэж буй байдал, мөн байгаль орчинд 
үзүүлж буй ихээхэн хэмжээний сөрөг үр нөлөө, түүний хэмжээг тусгасан байдаг. 

Тулхтай буюу тогтвортой байдал гэж байгаль орчинд ээлтэй, нийгмийн хувьд шударга, эдийн засгийн хувьд үр 
ашигт тулгуурласан хойч үеийнхээ чадвар, бололцоонд аюул занал учруулахгүйгээр өнөө үеийнхээ хэрэгцээг 
хангах хөгжлийн цогц үзэл баримтлал юм.

ХасБанк нь Смарт Кампайнаас санаачилсан харилцагчийг хамгаалах зарчмуудыг 2009 оноос өөрийн 
үйл ажиллагаанд мөрдлөгө болгон хэрэгжүүлж ирлээ. Энэхүү зарчмыг баримталснаар Банк нь өөрийн 
харилцагчидтай итгэл найдвартай харилцааг бэхжүүлж, ил тод үйлчилгээний төлбөр болон нөхцөлийг 
харилцагч үйлчлүүлэгч бүрт хүргэхийг эрхэмлэн ажилладаг.

ªрийн дарамтнааñ зайлñхийх. Банк нь зээл олгохдоо харилцагчийн зээлжих чадварыг тогтоох, зөвхөн 
харилцагч зээлээ төлөх чадвартай нөхцөлд зээл олгох, зээл нь харилцагчийг өрийн дарамтад оруулахгүй 
байх алхамуудыг хэрэгжүүлнэ. Зээлээс гадна харилцагчийг хамгаалах бусад төрлийн үйлчилгээг үзүүлнэ. 
(даатгал, сургалт гэх мэт)

Ил тод, хариуцлагатай үнэ тогтоолт. Харилцагчдад санхүүгийн бүтээгдэхүүний үнэ, хугацаа, нөхцөл нь 
(хүү, шимтгэл) нээлттэй, ил тод, ойлгомжтой байдлаар мэдээлэгдсэн байна. Үнэ, хугацаа, нөхцөлүүд нь 
харилцагчдад боломжийн, мөн санхүүгийн байгууллага тогтвортой ажиллах боломжтой байна.

Эргэн төлөлтийн зүй зохиñтой бодлого. Харилцагч гэрээний дагуу үүргээ биелүүлэхгүй байсан ч байгууллага 
нь хүндэтгэлтэйгээр хандах. Энэхүү зарчим нь харилцагчидтай доромжилсон болон албадсан байдлаар 
харьцахыг хориглодог зарчим юм.

Ажиллагñдûн ёñ зүй. Санхүүгийн байгууллагын ёс суртахууны хэм хэмжээг хэмжихдээ ёс зүйн хэм хэмжээг 
өндөр үнэлдэг байгууллагын соёлыг  ажиллагсдад бий болгох, харилцагчийг хохироох үйлдэл хийхээс 
хамгаалах, үүнийг илрүүлэх, авилгал хахуулиас сэргийлэхэд анхаарах ёстой. 

Гомдол ñаналûг шийдвэрлэх механизм. Санал хүсэлтийг шийдвэрлэх механизм нь харилцагчийн хүсэлт, 
гомдлыг цуглуулах, цаг хугацаанд нь хариу өгөх, шийдвэрлэх боломжтой байх ёстой.

Харилцагчийн мэдээллийн нууцлал. Санхүүгийн байгууллага нь энэ зарчмыг биелүүлэхийн тулд харилцагчийн 
хувийн мэдээллийг хүндэтгэн түүний аюулгүй байдал ба бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан ажиллах ёстой.

ХАРИЛЦАГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ЗАРЧИМ
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КОРРЕСПОНДЕНТ ХАРИЛЦААТАЙ БАНКУУД 

Улñ орон: Валютûн төрөл

China: CNY, USD
Agricultural Bank of China Inner
Mongolia Branch, Erlian City

Australia: AUD
Australian and New Zealand Banking Group 
Limited, Melbourne

Germany: EUR
Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Japan: JPY, USD
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 
Tokyo

Korea: USD
Kookmin Bank, Seoul 

Korea: USD, KRW
Korea Exchange Bank, Seoul 

Cananda: CAD
Canadian Imperial Bank of Commerce, 
Toronto 

Russia: EUR, GBP, RUB, USD
Sberbank (Savings Bank of the Russian 
Federation), Moscow 

China: CNY, USD
Industrial and Commercial Bank of China, 
Erlian City

China: CNY
Bank of China, Erlian City 

United States: USD
Deutsche Bank Trust Co. Americas, New 
York

Germany: EUR
HypoVereinsbank, Munich 

Belgium: EUR   
ING NV/SA Belgium, Brussels 

Japan: JPY
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., 
Tokyo

SWIFT êод

ABOCCNBJ050

ANZBAU3M

COBADEFF

SMBCJPJT

CZNBKRSE

KOEXKRSE

CIBCCATT

SABR RU MM

ICBKCNBJNMA

BKCHCNBJ89N

BKTRUS33

HYVEDEMM

BBRUBEBB010

BOTKJPJT

Данñнû дугаар

05999901040000095 (CNY)
05999914040000080 (USD)

920983AUD00001 (AUD)

400878578400EUR

4347 (JPY)
3625 (USD)

772-8-USD-01-3

0963-THR-050920016 (USD)
0963-FRW-001000085 (KRW)

1818813 (CAD)

30111978700000000536 (EUR)
30111826700000000536 (GBP)
30111810800000000536 (RUB)
30111840100000000536 (USD)

0610040629200108396 (CNY)
0610040629200108795 (USD)

155628273504

04-434-754 (USD)

69 109 012

301-0104743-64-(EUR)

653-0468959 (JPY)



59

Ж
ил

ий
н 

та
йл

ан
 -

20
13

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИД

50,936,385.53 ¥  2-4 жил 
Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк нь хөрөнгө оруулалтын 
үйлчилгээг эдийн засгийг дэмжих хэрэгсэл болгон ашигладаг олон 
талт хөгжлийн банк юм. Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк 
1991 онд байгуулагдсан цагаасаа хойш Төв Европ болон Төв Ази, 
газар дундын тэнгисийн бүст хамгийн томд тооцогдох санхүүгийн 
хөрөнгө оруулагч болон өргөжсөн байна. Тус банк нь үйлдвэрүүд, 
бизнес эрхлэгчид, банкуудад төслийн санхүүжилт олгох чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулдаг. www.ebrd.com

40,525,450 ¥   2-3 жил
responsAbility Investments AG нь хөгжиж буй улс орнуудын санхүү, 
хөдөө аж ахуй, эрүүл мэнд, боловсрол, эрчим хүч гэх мэт салбаруудад 
хөрөнгө оруулалт хийх чиглэлээр мэргэшсэн дэлхийн томоохон бие 
даасан хөрөнгийн удирдлагын компани юм. 2003 онд байгуулагдсан 
responsAbility Investments AG одоогийн байдлаар 80 улсын 400 гаруй 
байгууллагад хийсэн 1.8 тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалтыг 
удирдан ажиллаж байна. www.responsability.com

39,894,804.66 ¥  4-10 жил
KfW групп нь ХБНГУ-ын төрийн эзэмшилд байдаг хөгжлийн банк 
бөгөөд 1948 онд байгуулагдсан цагаасаа хойш Европ төдийгүй 
дэлхий дахины шинэ санаачилгыг дэмжин өөрчлөлт, шинэчлэлтийн 
төлөө ажиллаж байна. Мөн KfW группын салбар байгууллага болох 
DEG нь хөгжиж буй улс орнуудын бизнесийн санааг дэмжин тухайн 
улсад тогтвортой өсөлтийг бий болгоход хувь нэмрээ оруулж байна. 
www.kfw.de

16,541,000 ¥   2 жил
РосЕвроБанк нь РосЕвро группын салбар байгууллага бөгөөд тус 
банк хувь хүн болон байгууллага, корпораци, засгийн газрын нэгжүүд 
гэх мэт бүх төрлийн харилцагчдад санхүүгийн цогц үйлчилгээг 
үзүүлж байна. РосЕвроБанк нь эдийн засгийн өсөлтийг бий болгох 
үйл ажиллагааг дэмжин ажилладаг. 2012 оны эцсийн байдлаар 
тус банкны олгосон нийт зээл, баталгааны дүн 54 сая рубль болсон 
байна. www.rosevrobank.com

23,157,400 ¥   8 жил
Дэлхийн Банкны гишүүн байгууллага болох Олон Улсын Санхүүгийн 
Корпораци (ОУСК) 2013 онд нийт 612 төсөл хөтөлбөрт 18.3 тэрбум 
ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Мөн ОУСК хөгжиж 
буй улс орнуудын хувийн хэвшлийг дэмжин 6.5 тэрбум ам.долларын 
санхүүжилт хийжээ. Одоогийн байдлаар ОУСК хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудад хөрөнгө оруулалт хийх, зөвлөгөө өгөх болон 
хөрөнгийн удирдлагын үйлчилгээ үзүүлж байна. www.ifc.org

35,023,677.50 ¥  2-3 жил
Symbiotics групп нь судалгаа шинжилгээ, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ, 
хөрөнгийн удирдлагын үйлчилгээ үзүүлдэг хөрөнгө оруулалтын 
байгууллага юм. 2004 оноос хойш Symbiotics групп нь хөрөнгө 
оруулалтын 28 сан болон бусад хөрөнгө оруулагчидтай хамтран 
хөгжиж буй 50 улсын 200 гаруй бичил санхүүгийн байгууллагад 1.5 
тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. www.symbiot-
icsgroup.com

49,623,000 ¥   3 жил
Cyrano Management групп нь жижиг бизнес эрхлэгчдэд үйлчилгээ 
үзүүлдэг санхүүгийн байгууллагууд болон хөрөнгө оруулалтын 
сангуудтай хамтран ажилладаг. Cyrano групп бизнесийн олон улсын 
стандартыг мөрдөн санхүүгийн мэдээллийг нарийн боловсруулж 
харилцагчдадаа цогц үйлчилгээ үзүүлж байна. 2012 оны эцсийн 
байдлаар Cyrano 11 улсын 27 байгууллагад хөрөнгө оруулалт 
хийжээ. www.cyrano-management.com

7,443,450 ¥   6 жил
SNS Bank нь хувь хүн болон байгууллагуудад үйлчилгээ үзүүлдэг 
Нидерландын иргэдийн банк юм. SNS банк өөрийн салбар 
байгууллага болох ASN банкаар дамжуулан Triple Jump байгууллагын 
хувьцааг шууд бус байдлаар эзэмшдэг. SNS Institutional
Microfinance Funds (SIMF I болон SIMF II) нь бичил санхүүжилтын 
үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг байгууллагуудад 
олгож байна. www.triplejump.eu

8,270,500 ¥   2 жил
BlueOrchard Finance, S.A нь бичил санхүүгийн байгууллагуудад өрийн 
санхүүжилт олгох чиглэлээр туршлагажсан дэлхийд тэргүүлэгч 
хөрөнгийн удирдлагын компаниудын нэг юм. 2012 онд BlueOrchard 
Finance S.A нь “Microfinance Inititiative for Asia (MIFA)” өрийн сангийн 
санхүүжилтын үйл ажиллагааг удирдаж эхэлсэн.  MIFA нь зөвхөн 
Азийн бичил санхүүгийн байгууллагууд руу чиглэсэн анхны сан юм. 
www.blueorchard.com

13,232,800 ¥   2 жил
Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын Банк (IIB) нь нийгэм болон эдийн 
засгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэгч олон талт хөгжлийн байгууллага 
юм. Уг банк тухайн улсын төр, хөгжлийн банкууд болон экспорт, 
импортын банк, агентлагуудтай хамтран ажиллах замаар тус улсын 
нэр хүндтэй, томоохон санхүүгийн байгууллагуудаар дамжуулан 
хувийн хэвшлийн байгууллагуудад зээл олгохоос гадна олон улсын 
бусад байгууллагуудтай хамтран хөгжлийн зээл олгож байна.
www.iibbank.com

23,629,350 ¥   3 жил
Triodos Bank-ны салбар Triodos Investment Management нь хөрөнгө 
оруулалтын 18 санг удирдан ажилладаг. Тэдгээрийн нэг болох
Triodos Fair Share Fund нь бичил бизнест шууд хөрөнгө оруулалт хийх 
боломжийг хувь хүмүүст анх удаа олгосон Нидерландын сангуудын 
нэг юм. Энэхүү сан нь хөрөнгө багатай харилцагчдад санхүүгийн 
үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагуудад хөрөнгө оруулалт хийдэг.  
www.triodos.com

4,962,300 ¥   5 жил
Bank im Bistum Essen eG (BiB) нь 1966 онд Германы Эссен хотод 
байгуулагдсан. BIB нь байгуулагдсан цагаасаа хойш өөрийн “Олон 
улсад зориулсан” KCD-Mikrofinanzfonds I болон “Латин Америкийн 
бүст зориулсан” KCD-Mikrofinanzfonds II сангуудаар дамжуулан 
бичил санхүүгийн байгууллагуудад санхүүжилт олгож ядуурлыг 
бууруулах үйл ажиллагааг дэмжин ажиллаж байна.
www.bibessen.de

4,962,300 ¥   7 жил
2004 онд Incofin байгууллага болон KBC Bank Volksvermogen, Volks-
depositokas (VDK) Spaarbank гэх мэт Бельгийн санхүүгийн бусад 
группууд хамтран Impulse Microfinance Investment Санг байгуулсан. 
Энэхүү сан нь зээл, өрийн бичгээр дамжуулан бичил санхүүгийн 
байгууллагуудад хөрөнгө оруулалт хийдэг. VDK Spaarbank нь Incofin 
байгууллагын гол хувь нийлүүлэгчдийн нэг бөгөөд нарийн зохион 
байгуулалттай томоохон бичил санхүүгийн байгууллагуудад зээл 
олгодог. www.incofin.com

24,811,500 ¥   5 жил
PROPARCO нь эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөрөнгө оруулалт 
болон тусламжийн байгууллага юм. 1977 онд байгуулагдсан PRO-
PARCO компани одоогийн байдлаар Францын Хөгжлийн Агентлаг 
болон Хойд болон Өмнөдийн бусад хувь нийлүүлэгчдийн эзэмшилд 
байдаг. PROPARCO нь эдийн засгийн хувьд хэрэгжих боломжтой, 
хүрээлэн буй орчинд ээлтэй, санхүүгийн хувьд ашигтай, нийгэмд 
шударга үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудад санхүүжилт 
олгодог. www.proparco.fr

24,811,500 ¥   5 жил
2009 онд ХБНГУ-ын Байгаль Орчны Яам болон KfW байгууллагын 
санаачилгаар байгуулагдсан Global Climate Partnership Fund нь 
Deutsche Банкны удирдлаганд хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг 
явуулдаг. Уг сан нь хөгжиж буй улс орнуудын эрчим хүчний салбарт 
хэрэгжиж буй төслүүдэд хөрөнгө оруулалт хийдэг ба тус сангаас 
хөрөнгө оруулалт авч буй эцсийн харилцагчид нь айл өрх, орон сууц 
эзэмшигчдийн холбоо, лизингийн компаниуд болон жижиг, дунд 
бизнес эрхлэгчид байна. www.gcpf.lu

19,573,516.12 ¥  3 жил
Oikocredit нь хувь хүмүүст бичил санхүүгийн секторт хөрөнгө оруулалт 
хийх боломжийг олгодог дэлхийн томоохон эх үүсвэрүүдийн нэг юм. 
Энэхүү байгууллага нь хөгжиж буй улс орнуудын бичил санхүүгийн 
байгууллагуудаар дамжуулан бичил бизнес эрхлэгчид болон 
үйлдвэрчний холбоо, жижиг, дунд байгууллагуудыг зээл болон 
өөрийн хөрөнгөөр хангадаг. Oikocredit 70 гаруй улсад санхүүжилтын 
үйлчилгээг санал болгож, 15 улсаас хөрөнгө оруулалт татсан байна. 
www.oikocredit.coop

4,135,250 ¥   6 жил
1999 онд ASN Bank болон Oxfam Novib хамтран ASN-Novib Micro-
kredietfonds санг байгуулсан. Энэ нь бичил санхүүгийн байгууллагад 
хөрөнгө оруулалт хийх сонирхолтой хувь хүмүүст зориулсан 
Нидерланд улсын анхны хамтын сангуудын нэг бөгөөд уг сангийн 
хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг Triple Jump байгууллага 
удирдаж байна. Сангийн гол зорилго нь хөгжиж буй улс орнуудад 
үйл ажиллагаагаа явуулж буй бүх төрлийн байгууллагуудын зах зээл 
дэх оролцоог нэмэгдүүлэхэд оршино. www.triplejump.eu

33,942,816.25 ¥  5-10 жил
Нидерланд улсын Хөгжлийн Санхүүжилтын Байгууллага (FMO-Ned-
erlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.) нь 
Нидерландын Хааг хотод байршилтай хувийн хэвшлийн хөгжлийг 
дэмжих 2 талт банк юм. Уг байгууллага 1970 онд Нидерландын 
засгийн газар болон бизнесийн хамтын нийгэмлэгийн санаачилгаар 
байгуулагдсан. FMO нь санхүүгийн болон бусад төрлийн 
байгууллагуудад хөрөнгө оруулалт хийх замаар хувийн хэвшлийн 
секторын тогтвортой өсөлтийг дэмжин ажиллаж байна. www.fmo.nl
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ТУЛХТАЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨХ 
ТҮНШҮҮД

“Бичил Санхүүгийн Хөгжлийн Сан”, Дэлхийн Банê
Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан (БСХС)-гаас хэрэгжүүлж буй “Тогтвортой амьжиргаа-2” төслийн хүрээнд уг санг байгуулан, 
Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгийн иргэн, жижиг бизнес эрхлэгчдэд бичил зээлийн үйлчилгээ үзүүлдэг бичил санхүүгийн 
байгууллагуудад бөөний зээл олгодог. ХасБанк Улаанбаатар хот, Өвөрхангай, Завхан, Өмнөговь, Хэнтий, Сэлэнгэ, Ховд, Дорноговь, 
Говь-Алтай аймгуудын салбаруудаар дамжуулан БСХС-ийн зээлийг олгож байна. 2013 онд 524 иргэдэд 2.2 тэрбум төгрөгийн зээл 
олгосон. ХасБанк уг сантай 2002 оны 11 дүгээр сараас эхлэн хамтран ажиллаж байна.

“Бичил Бизнеñийг Дэмжье” төñөл, АДРА Олон Улñûн байгууллага
“Бичил Бизнесийг Дэмжье” төслийн зорилго нь банк санхүүгийн үйлчилгээ авах боломжоор хязгаарлагдмал, бага орлоготой эмзэг 
бүлгийн иргэд, нийслэлийн гэр хорооллын бичил бизнес эрхлэгчдэд зориулсан бизнес, санхүүгийн ур чадвар олгох сургалт хийх, 
зөвлөгөө өгснөөр бизнесээ өргөжүүлэн хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх зорилготой. 2013 онд уг төслийн хүрээнд 97 харилцагчид 
235.9 сая төгрөгийн зээл олгосон. ХасБанк уг төслийг 2007 оны 8 дугаар сараас эхлэн хамтран хэрэгжүүлж байна.

Оюу Толгой ХХÊ
Оюу Толгой ХХК нь Монголын өмнөд хэсэгт ОюуТолгойн зэс-алтны төслийг хэрэгжүүлж буй Монголын Уул Уурхайн Компани юм. 
ОюуТолгой ХХК нь байгаль орчин, өөрсдийн ажилтан, ажиллагсдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд анхаарч, тогтвортой хөгжилд хувь 
нэмрээ оруулж, чин шударгаар үйл ажиллагаагаа явуулахыг эрхэмлэдэг. 2013 онд уг төслийн хүрээнд 54 харилцагчид 295.2 сая 
төгрөгийн зээл олгосон. ªмнөговь аймагт ÆÄБ-ийг дэмжих çээлийн төслийг 2010 оноос хэрэгжүүлж байна.

Нийñлэлийн Заñаг Даргûн Тамгûн газар
Монгол Улсын Засгийн газрын “Жижиг дунд бизнесийг дэмжих Сан”-тай хамтран Нийслэлийн бичил бизнесийг дэмжих төслийн 
зээлийг 2013 онд амжилттай хэрэгжүүллээ. Төслийн зээлийн зорилго нь өрхийн жижиг, бичил бизнес эрхлэгчдийг Бизнес Инкубатор 
төвүүдэд бизнес эрхлэлтийн сургалтад хамруулах, сургалтад хамрагдсан бойжигчдод хөнгөлөлттэй нөхцөл бүхий бичил санхүүгийн 
үйлчилгээг хүргэх явдал юм. Уг төслийн хүрээнд 2013 онд нийт 179 бичил бизнес эрхлэгч иргэдэд 210.5 сая төгрөгийн зээл олгосон.
Төсөлд хамрагдсан бичил бизнес эрхлэгч иргэд 100 хувь Улаанбаатар хотын алслагдсан гэр хороололд амьдардаг иргэд, 43 гаруй 
хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна. ХасБанк уг төслийг 2011оноос эхлэн хамтран хэрэгжүүлж байна.

“Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ñан”, Нийгмийн Хамгаалал, Хөдөлмөрийн ßам
ХасБанк НХХЯ-ны Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас ажилгүй иргэд, малчид, албан бус хөдөлмөр эрхлэгчид, мөн шинээр ажлын 
байр бий болгож ажилгүй иргэн болон ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэнийг ажлын байраар хангасан аж ахуйн нэгж байгууллагад 
өөрийн бүх салбаруудаар дамжуулан бага хүүтэй зээл олгож Булган, Дорноговь, Дундговь, Дархан-Уул аймаг, Улаанбаатар хотод 
уг төслийг хамтран хэрэгжүүлж байна. 2013 онд нийт 451 иргэнд 1.9 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон. Уг төсөлтэй 2002 оны 5 дугаар 
сараас эхлэн хамтран ажиллаж эхэлсэн.

“Хөдөөгийн агробизнеñийг дэмжих хөтөлбөр” (RASP), Мерñи Êор Монгол
Төв болон говийн бүсийн бизнес эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор банк, санхүүгийн байгууллагаас зээл 
авахад нь хөрөнгийн баталгааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрийг Өвөрхангай, Өмнөговь, Говьсүмбэр, Говь-Алтай, 
Архангай, Баянхонгор, Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Ховд аймгуудаар хэрэгжүүлж, 2013 онд нийт 175 малчин, хөдөөгийн бизнес 
эрхлэгчидэд 231.9 сая төгрөгийн зээл олгосон. ХасБанк уг Хөтөлбөрийг 2004 оны 3 дугаар сараас хамтран хэрэгжүүлж байна.

ХаñБанêнû нийгмийн хариуцлагûнхаа хүрээнд хэрэгжүүлдэг Органиê Монгол хөтөлбөр
ХасБанк нь нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд МҮХАҮТанхим, Петровис компанитай хамтран 2009 оноос эхлэн “Хойчдоо ногоон 
ирээдүйг өвлүүлэе” уриан дор ОРГАНИК Монгол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд өрхийн ногоон аж ахуй 
эрхлэгч иргэд болон сүү цагаан идээний үйлдвэрлэл, эсгий эдлэл, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдэд мэргэжлийн зөвлөгөө сургалт 
өгч, шаардлагатай хямд өртөг бүхий санхүүжилтээр ханган ажиллаж байна. Органик Монгол хөтөлбөр нь Монгол улсын бүх орон 
нутагт хэрэгждэг бөгөөд нийт 1,100 гаран иргэнд 1.8 тэрбум төгрөгийн хүүгийн болон барьцаа хөрөнгийн хөнгөлөлттэй зээл олгосон.

“Хөдөөгийн ÿдуурлûг буулах хөтөлбөр” Монгол Улñûн Заñгийн газар
ХасБанк нь Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлсэн хөдөөгийн ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрийн хүрээнд Хэнтий, Архангай, 
Булган, Хөвсгөл аймагт ядуурлыг бууруулах, иргэдийн өрхийн бичил бизнесийг дэмжиж зорилгоор Хөдөөгийн Ядуурлыг Бууруулах 
хөтөлбөрийн санхүүгийн үйлчилгээнийхэсгийг 2003 оноос эхлэн хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд дээрх 4 аймгийн 
давхардсан тоогоор 31,453 иргэнд 26.4 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон.

ҮХААßамнû хүүгийн хөнгөлөлттэй төñлийн зээл
ХасБанк нь 2010 оноос эхлэн ХХААХҮЯамтай хамтран хүүгийн хөнгөлөлттэй төслийн зээлийг бизнес эрхлэгч нарт олгож байна. 
Энэхүү төслийн зээл нь бизнес эрхлэгч банкнаас авсан зээлийн нийт хүүгийн төлбөрийн 50 хувийг ХХААХҮЯамнаас хэрэгжүүлж 
байгаа төслийн хүрээнд төлүүлэх боломжтой юм. Төслийн хүрээнд нийт 12 харилцагч 1.5 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүүгийн 
төлбөрийн 50 хувьд хөнгөлөлт эдэлсэн байна.

Виттана
Виттана сан байгууллага нь 2008 онд байгуулагдсан бөгөөд АНУ-д төвтэй дэлхийн өнцөг булан бүрт хүрч үйл ажиллагаагаа явуулдаг 
ашгийн бус байгууллага юм. Уг байгууллагын эрхэм зорилго нь Дэлхийн залуучуудын сурч боловсрох хүсэл, эрмэлзлийг нь дэмжиж 
тэдэнд санхүүжүүлэгчдээс сургалтын төлбөрийн зээлийн эх үүсвэрийг зуучлан олж өгдөг. ХасБанктай хамтран ажилласнаар нийт 400 
гаруй оюутанд 500 гаруй сая төгрөгийн зээлийг олгоод байна.
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Сийп Нэтворê ñийп
Нэтворк нь дэлхийн 171 улсын бичил, жижиг дунд бизнесийн байгууллага, банк болон тэдгээрт хэрэгжиж буй хөтөлбөрийн хөгжилд 
туслалцаа үзүүлэх зорилгоор байгуулагдсан бөгөөд одоогоор 130 гаруй байгууллагын гишүүнчлэлтэй. Энэхүү байгууллага нь 1985 
онд байгуулагдсан ба АНУ-ын Вашингтон хотноо байрладаг. СИÉП Нэтворкийн эрхэм зорилго нь хамтран ажиллагч байгууллагуудын 
шилдэг туршлагыг бусдад түгээж, хэрэгжүүлснээр тухайн бүс нутаг дахь өрх бүрийн тогтвортой орлогыг бүрдүүлж, тэдний амьдралыг 
дэмжихэд оршино.  Уг байгууллага нь хамтран ажиллагч байгууллагуудын шилдэг туршлага, мэдлэг, бүтээлийг Дэлхийн бусад 
байгууллагад хүргэж, тэдгээрийн одоо байгаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг улам боловсронгуй болгож, үр ашигтай болгоход голлох 
үүргийг гүйцэтгэдэг байна. Уг байгууллага нь ХасБанктай банкны хүүхэд залуучуудад зориулсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 
сайжруулах, хүрээг нэмэгдүүлэх тал дээр техникийн болон санхүүгийн туслалцаа үзүүлэн ажилладаг билээ.

Эмэгтэйчүүдийн Дэлхийн Банê ТТБ
Эмэгтэйчүүдийн Дэлхийн Банк ТББ нь жижиг бизнес эрхэлдэг орлого багатай  эмэгтэйчүүдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор 
1979 онд байгуулагдсан юм.  Одоо тус байгууллага нь дэлхийн 28 орны 40 гаруй бичил санхүүгийн байгууллага болон банкуудтай 
хамтран ажиллаж, дэмжлэг үзүүлж, сургалт, мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлж байна.  Энэ хүрээнд нийт 9 сая орчим үйлчлүүлэгчидтэй 
харилцаж байгаагийн 6,75 сая нь буюу 70 хувь нь эмэгтэйчүүд байна.  ЭДБ байгууллага нь гишүүдийн сүлжээг бэхжүүлэх, зах 
зээлийн судалгаа явуулах, бичилсанхүүгийн зах зээлийн сургалт зохион байгуулах зэрэг үйл ажиллагаануудыг явуулж байна. Уг 
байгууллага нь ХасБанктай банкны хүүхэд залуучуудад зориулсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сайжруулах, хүрээг нэмэгдүүлэх тал дээр 
техникийн болон санхүүгийн туслалцаа үзүүлэн ажилладаг билээ.

Хүүхэд, Залуучуудûн Олон Улñûн Санхүүгийн Байгууллага
Child&Youth Finance International байгууллага нь олон улсын төрийн бус байгууллага бөгөөд хүүхэд залуучуудад эдийн засгийн таатай 
орчинг банк санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, санхүүгийн боловсролыг олгож бүрдүүлэх зорилготой. 2015 он гэхэд энэ байгууллага 
нь Дэлхий дээрх 100-н орны 100-н сая хүүхдэд хүрэх зорилготой.  Child&Youth Finance International байгууллага нь Нидерланд улсын 
Амстердам хотод байрладаг бөгөөд дэлхийн 50 гаруй улс орны банк, санхүүгийн байгууллагатай хамтран ажилладаг билээ. 2012 онд 
ХасБанк нь энэхүү байгууллагаас санаачилсан “Хүүхэд залуучуудын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санаачлан, хошуучлагч банк” шагналыг 
хүүхэд залуучуудын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санаачлан, хэрэгжүүлж, дэлхийд туршлагаа таниулсны үндсэнд хүртсэн юм.

Улаанбаатар - Öэвэр Агаар Төñөл 
Улаанбаатар - Цэвэр агаар төсөл нь Дэлхийн банкны санхүүжилтээр НЗДТГ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй Улаанбаатар хотын агаарын 
бохирдлыг бууруулах зорилготой төсөл юм.  Энэхүү төсөл нь i. Гэр хорооллын агаарын бохирдлыг бууруулах, ii. Хотын төвийн 
агаарын бохирдлыг бууруулах, iii. Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр олон нийтэд ухуулга сурталчилгаа хийх, төслийн үйл 
ажиллагааг удирдан зохион байгуулах гэсэн 3 үндсэн хэсгээс бүрдэнэ.

MicroEnergy Credits 
“MicroEnergy Credits” компани нь 2007 онд байгуулагдсан бөгөөд хөгжиж буй орнуудын бичил санхүүгийн байгууллагуудыг цэвэр 
эрчим хүчний санхүүжилт хийхэд нь туслах цаашлаад нүүрстөрөгчийн ялгарлын бууралтыг олон улсын зах зээл дээр арилжаалахад 
зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага юм.

Монгол Улñûн Заñгийн газрûн туñгай ñан - Öэвэр агаарûн ñан 
Монгол Улсын Засгийн газрын тусгай сан - Цэвэр агаарын сан нь Агаарын тухай хууль, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 
дагуу батлагдсан бодлого, хөтөлбөр болон байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих үүрэг бүхий байгууллага.

Даÿн дэлхийн уур амьñгалûн өөрчлөлтийн ñан
Даян дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн сан нь 2009 онд байгуулагдсан бөгөөд нүүрстөрөгчийн давхар ислийн ялгарлыг 20 
буюу түүнээс дээш хувиар бууруулах төслүүдийг санхүүжүүлэгч байгууллага юм. Уг сангийн хөрөнгө оруулагч нар дотор Германы 
хүрээлэн буй орчны яам, Сэргээн Босголтын Зээлийн Банк, Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци болон Данийн Засгийн Газар зэрэг 
байгууллагууд багтдаг.

Олон Улñûн Санхүүгийн Êорпораци
Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци нь (ОУСК) Дэлхийн Банкны Группын гишүүн байгууллага юм. ХасБанк тогтвортой эрчим хүчний 
санхүүжилтээ өргөжүүлэх зорилгоор ОУСК-тай зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулсан болно. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээний гэрээ 
нь Монгол улсын эдийн засгийн огцом өсөлтөөс үүдэлтэйгээр эрчим хүчний хэрэглээ болон хүлэмжийн хийн ялгарал өсч байгаа 
энэ үед  байгаль орчинд ээлтэй эрчим хүчний санхүүжилтыг дэмжих чиглэлээр ХасБанкны дотоод чадавхийг бэхжүүлэхэд чухал ач 
холбогдолтой юм.
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ЖИЛИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТУХАЙ

ОРШИЛ
2013 оны жилийн тайланд ХасБанкны бүхий л үндсэн үйл ажиллагааны талаарх тулхтай хөгжлийн мэдээллийг 
санхүү болон бусад үйл ажиллагааны гүйцэтгэлтэй нэгтгэн илтгэсэн юм. Тус Банк нь Даяар Тайлагнах 
Санаачилга (ДТС, Global Reporting Initiative)-д нэгдэн орж даян дэлхийг хамарсан нийгмийн болон байгаль 
орчны хариуцлагыг ухамсарлаж Эх дэлхий, Эрдэнэт хүмүүн, Эрүүл ашиг гэсэн үйл ажиллагааны гурвалсан 
зарчмыг баримтлан өөрийн байгууллагын Хэтийн зорилт, Эрхэм зорилгоо 2012 онд шинэчлэн найруулсан ба 
бидний эрхэмлэх зүйлсийн хамт уламжлал ёсоор тайлагнаж байна.

ТАЙЛАГНАХ ЗАРЧИМ БА НҮБ-ЫН ДАßН ДЭЛХИЙН ГЭРЭЭ
Энэхүү 2013 оны жилийн тайлангийн тодорхой хэсэгт нийгмийн хариуцлага (КНХ)-ыг хэрэгжүүлсэн үйл 
ажиллагааны талаар холбогдох мэдээлэл тусгагдсан болно. ХасБанк нь 2007 оны 1 дүгээр сараас эхлэн ДТС-
ын тулхтай хөгжлийн талаар илтгэх платформд нэгдэн орсон билээ. ДТС-ын тайлагнах цар хүрээг дэлхий 
нийтийн олон зуун шилдэг компани, аж ахуйн нэгж нийтээр хүлээн зөвшөөрч амжилттай туршиж үзсэн юм.

Тус Банк өөрийн КНХ-ын үйл ажиллагааг улам иж бүрэн, дэлгэрэнгүй болон харьцуулах боломжтой болгохын 
тулд 2006 оны 10 дугаар сард нийтэлсэн ДТС-ын G31 Удирдамжийн дагуу энэхүү тайлангийн агуулгыг 
нийцүүлэн илтгэж байна. Мөн түүнчлэн ХасБанк нь ДТС-ын санхүүгийн үйлчилгээний салбарын нэмэлтүүдийг 
хэрэглэснээр банк санхүүгийн салбарт өөрийн үйл ажиллагааг 2002 оны 11 дүгээр сард нийтэлсэн Нийгмийн 
Гүйцэтгэл болон 2005 оны 3 дугаар сард нийтэлсэн Байгаль Орчны Гүйцэтгэлийн зарчмын дагуу тайлагнах 
боломжтой болов. 
Бидний хэрэглэсэн G3 Удирдамжийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү тайлангийн ДТС-ын 
үзүүлэлтүүдээс үзнэ үү. Үүний зэрэгцээ 2007 оны 10 дугаар сард ХасБанк нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага 
(НҮБ)-ын Даян Дэлхийн Гэрээ 2 (Global Compact)-д нэгдэн орсон билээ. ДТС-ын Удирдамжийн зарчим 
болон гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд нь НҮБ-ын Даян Дэлхийн Гэрээнд заасан хүний эрх, хөдөлмөр эрхлэлт, 
байгаль орчин болон авилгалын эсрэг үйл ажиллагааны 10 түгээмэл нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчмуудыг 
хэрэгжүүлсэн талаар заавал илтгэх жил бүрийн Ажлын тайланд (Communication of Progress) тусгах зүйлтэй 
нийцэж байгаа юм.
Иймээс Банк нь энэхүү Даян Дэлхийн Гэрээний дагуу тайлагнах ажлыг G3 Удирдамжтай энэхүү жилийн 
тайланд нягт уялдуулсан болно.
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