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Эрдэнэт Хүмүүн, Эх Дэлхий, Эрүүл Ашиг 

Шинэ брэнд, шинэ дүр төрх
Салбарын шинэчлэл 
Хэлцлээс харилцаанд 
Бүтээгдэхүүнд төвлөрсөн хандлагаас харилцагчид төвлөрсөн хандлагад
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Харилцагч бүртэй эелдэг 
найрсаг нээлттэй хандаж, 

тохирсон зөв шийдлийг 
санал болгох. 

МЭРГЭЖЛИЙН

САНААЧИЛГАТАЙХҮРТЭЭМЖТЭЙ

НИЙГМИЙН 
ХАРИУЦЛАГАТАЙ

ХАРИЛЦАГЧ
ТӨВТЭЙ

ЭРЧ ХҮЧТЭЙ

Түрүүлж сэтгэж, санаачилгатай байж, 
шинэлэг санхүүгийн болон санхүүгийн 
бус бүтээгдэхүүн, салбарын дотоод 

засал, технологиороо тэргүүлэх. 
Санхүүгийн шийдлийг бүтээлчээр сэтгэх. 

Ёс зүйтэй, тогтвортой зарчим дээр 
тулгуурлан үйл ажиллагаагаа явуулж, 

энэрэнгүй, хүнлэг, дэмжлэг бүхий 
үйлчилгээ үзүүлж, харилцагч, ажилчид, 

хүрээлэн буй орчиндоо санаа тавих. 

Харилцагч бүрийн хэрэгцээ, 
амьдралын хэсэг бүрийг ойлгож 
тохирсон шийдэл санал болгох. 

Хүн тус бүрт онцгойлсон 
үйлчилгээг үзүүлэх. 

Эрчтэй, хурдтай, идэвхтэй 
бизнес хандлага. Түргэн 

шийдвэр гаргалт, 
самбаачлах хурд, өндөр үр 

ашигтай үйл ажиллагаа. 

Найдвартай туршлагатай 
санхүүгийн хамтрагч. 
Мэргэжлийн түвшинд 

өрсөлдөхүйц үйлчилгээ, 
ухаалаг  шийдэл. 

Бидний үнэт зүйлс

Амьдралд - ашид хамтдаа.
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2015 оны онцлох үйл явдлууд

Брэндийн
шинэчлэл

Шинэ боломжуудыг агуулсан 
шинэ загварын төлбөрийн карт
• Төгрөг, ам.доллар, юань зэрэг гурван валютаар 

дэлхийн хаана ч төлбөр тооцоогоо түргэн шуурхай 
гүйцэтгэх боломжтой үндэсний брэнд ₮ (Төгрөг), 
Юнион Пэй (Union Pay) хосолсон картыг зах зээлд 
нэвтрүүллээ.

• Мөн Титаниум материалаар хийсэн Платинум 
картыг Монголд анх удаа гаргалаа.

Монгол улсын Тогтвортой 
санхүүжилтийн хөтөлбөрийн 2015 оны 
Манлайлагч байгууллагаар ажилласан 
бөгөөд тус хөтөлбөрийн 8 зарчимд 
нийцсэн үйл ажиллагаа, гаргасан 
санал санаачилгаараа бусдыгаа 
үлгэрлэн Тогтвортой санхүүжилтийн 
хөтөлбөрийн шилдэг банкаар 
шалгарлаа.

Картын 
процессингийн төв 

“Картын системийн шинэчлэл 
төсөл”-өө амжилттай хэрэгжүүлж, 
өөрийн процессингийн төвтэй 
болсон төдийгүй Үндэсний 
цахим гүйлгээний төвтэй шууд 
холбогдлоо. Ингэснээр:
• Төлбөрийн картаар хийсэн 

гүйлгээний тоо 170 сая болж,
• Дүн нь 8 их наяд төгрөгт 

хүрлээ.

Харилцагчийг хамгаалах 
ухаалаг хөдөлгөөнд 
нэгдсэн Монгол Улсын 
анхны байгууллага хэмээн 
үнэлэгдэж, батламж авлаа. 
Энэхүү үнэлгээний хүрээнд 
Харилцагчийг Хамгаалах 
Ухаалаг Хөдөлгөөний 7 
зарчим, түүний доторх 99 
шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн 
хангаснаар ХасБанк ийнхүү 
батламж авсан дэлхийн 39 
байгууллагын нэг болсон юм.

ХасБанк өөрийн сайн 
уламжлал дээр суурилсан 
Брэндийн цогц шинэчлэлийг 
хийсэн нь Монгол Улсын 
банк санхүүгийн салбар 
төдийгүй үйлчилгээний 
салбарын хөгжилд цоо шинэ 
хуудас нээсэн явдал боллоо. 
Брэндийн шинэчлэлийнхээ 
хүрээнд бид үйлчилгээнийхээ 
агуулга, зорилгыг шинээр 
тодорхойлж, түүндээ 
нийцүүлэн өнгө төрх, сүлд 
бэлгэдлээ шинэчилсэн 
төдийгүй харилцагч төвтэй 
үйлчилгээг илүү үнэ цэнтэй, 
өөриймсгөөр хүргэх 
зорилгоор тохилог таатай 
орчинг бүрдүүлж эхэлсэн юм.

Банкны үйл ажиллагааг 
аюулгүй, тасралтгүй, 
найдвартай явуулах үүднээс 
Дата төв байгуулах төслийг 
хэрэгжүүллээ.

Дата төв

Харилцагчийг хамгаалах 
ухаалаг хөдөлгөөн

• Ажиллагчдыг сургаж, 
хөгжүүлэх, ур чадварыг 
нь улам бүр дээшлүүлэх 
зорилгоор Хас Академи 
болон сургалт хөгжлийн 
төвийг байгуулж, тогтмол 
сургалтуудыг илүү системтэй 
зохион байгуулж байна.

• Хас Академи нь ажилтнуудын 
шинэ санаачилга, шинэлэг 
бүтээлч санаа оноо, оновчтой 
шийдлээ хэлэлцэх талбар, 
түүнийгээ ажил хэрэг болгож 
амьдралд хэрэгжүүлэх үүд 
хаалга болж байна.

Сургалт хөгжлийн төв

Канад Улсын 6 том арилжааны 
банкны нэг болох Канадын Үндэсний 
банк ХасБанкны стратегийн хөрөнгө 
оруулагч, хувьцаа эзэмшигч боллоо.
Энэ нь гадаадын арилжааны банкнаас  
Монгол улсын банк, санхүүгийн 
салбарт оруулсан анхны хөрөнгө 
оруулалт юм.

Стратегийн шинэ хөрөнгө 
оруулагчтай боллоо

Тогтвортой санхүүжилтийн 
хөтөлбөрийн Манлайлагч 
банк
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Татан төвлөрүүлсэн
хөрөнгө

ХасБанк нь 2001 онд арилжааны банкны үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд банк санхүү, даатгал, санхүүгийн 
түрээс, хөрөнгийн удирдлагын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг холдинг компани болох Тэнгэр Санхүүгийн 
Нэгдэлийн охин компани юм.

Бид бичил болон жижиг дунд бизнесийн зээл, хэрэглээний зээл, орон сууцны санхүүжилт, бүх төрлийн гадаад 
дотоод төлбөр тооцоо, харилцах, хадгаламжийн данс, цахим банкны үйлчилгээ зэрэг санхүүгийн бүх төрлийн 
үйлчилгээг харилцагч, бизнес эрхлэгчдийнхээ хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн үзүүлж байна.

Орон даяар 707,000 гаруй харилцагчтай

Нийт хөрөнгийн хэмжээгээр 

4Монгол Улсын дэх том банк

ЭРДЭНЭТ ХҮМҮҮН

• Бидний бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээний агуулга нэн түрүүнд 
хүний төлөө, харилцагч төвтэй 
байхад оршино.

• Бид харилцагч, 
үйлчлүүлэгчдийнхээ насан 
туршийн санхүүгийн түнш байж, 
хамтдаа хөгжихийг зорино.

• Манай ажиллагсад бидний 
хамгийн үнэт хөрөнгө юм.

ЭХ ДЭЛХИЙ

• Бид эх дэлхийгээ ногоон 
байлгахыг хичээнэ.

• Бид байгаль орчинд ээлтэй 
хэрэглээг нэмэгдүүлэх, энэ 
чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг компаниудыг дэмжиж 
ажиллана.

• Байгаль орчинд учруулж буй 
хор нөлөөг багасгах нь бидний 
зорилго юм.

ЭРҮҮЛ АШИГ

• Ашиг - бидний дан ганц зорилго 
биш.

• Бидний үнэт зүйлсийн нэг бол 
нийгмийн хариуцлага.

• Бид нийгмийн хариуцлагыг 
хэрэгжүүлэгч банк.

Бидний баримталдаг 3 тулгуур зарчим

1,429
ажилтан

86
салбар

140 
ATM

2015 оны санхүүгийн үзүүлэлтүүд Бидний тухай

8182011

1,0782012

1,8112013

2,0732014

1,9362015

Нийт хөрөнгө 

-6.6% (тэрбум төг) (тэрбум төг)+11.6%

3592011

5142012

6352013

7882014

8802015

(тэрбум төг)

Зээлийн багц

-9.6%

5372011

6332012

1,0422013

1,3522014

1,2222015

Өөрийн хөрөнгийн 
өгөөж (%)
15.6%

21.32011

16.92012

22.42013

9.02014

15.62015

Өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээ (%)
20.6%

19.42011

19.52012

16.22013

17.02014

20.62015

(тэрбум төг)

Цэвэр ашиг

+93.2%

12.12011

15.22012

24.42013

11.62014

22.52015

Төлбөр түргэн 
гүйцэтгэх чадвар (%)
38.7%

25.12011

42.32012

43.82013

37.22014

38.72015

Эрсдэл даах 
чадвар (%)
92.1%

88.12011

105.72012

123.52013

95.22014

92.12015

Чанаргүй зээлийн 
багц (%)
6.1%

1.22011

1.32012

1.42013

3.72014

6.12015
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Агуулга

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА

БИДНИЙ АМЛАЛТ
•  Иргэдийн банк
•  Байгууллагын банк

2015 ОНЫ САНХҮҮ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН
- Эдийн засгийн орчин
- Санхүүгийн гүйцэтгэл
- Иргэдийн банк
- Бизнесийн банк
- Эрсдэлийн удирдлага
- Мэдээллийн технологи
- Дотоод аудит
- Олон улсын үнэлгээ
- Хүний нөөц

УДИРДЛАГЫН БАГ

КОМПАНИЙН НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

ШАГНАЛУУД

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТҮНШҮҮД

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ, ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

КОРРЕСПОНДЕНТ ХАРИЛЦААТАЙ БАНКУУД

САЛБАР СҮЛЖЭЭ

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ТАЙЛАН

ХАРААТ БУЙ АУДИТЫН ТАЙЛАН
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Чулууны Ганболд
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга

зорилтуудыг тодорхой тусгасан болно.

Стратегийн чиглэл, брэндийн өнгө төрх, 
хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд тодорхой 
өөрчлөлтүүд орсон хэдий ч зохистой 
сайн засаглал нь байгууллагын соёл, 
үзэл баримтлал хэвээр байх бөгөөд банк 
санхүүгийн салбарт урт хугацаанд тогтвортой 
өсч хөгжихийн үндэс суурь юм. Сайн үйл 
ажиллагаатай ТУЗ нь эрүүл байгууллагын нэг 
шинж билээ. Тйимээс ч эх дэлхий, эрдэнэт 
хүмүүн, эрүүл ашиг уриан дор байгаль орчинд 
үзүүлэх нөлөөг багасгахад хувь нэмэр 
оруулах үүднээс хурлын материалыг онлайн 
байршуулж цаасгүй хурал хийх хэлбэрт 
амжилттай шилжиж байгааг тэмдэглэх нь 
зүйтэй.

Өнгөрсөн жил бидний хүрсэн бүх амжилт, 
ололт, гаргасан үр дүн бол хувь нийлүүлэгч, 
хөрөнгө оруулагчид, ажиллагсад, 
харилцагчид, зээлдүүлэгчид, зээлдэгчид 
болон бусад бүх бизнесийн түншүүдийн 
хамтын ажиллагааны үр шим юм. Өдөр 
тутмын ажлыг нугалж, эерэг үр дүн авчрахын 
төлөө зүтгэж ажилладаг дунд түвшний 
менежерууд болон ажиллагсдад чин 
сэтгэлээсээ талархал дэвшүүлье.

Ирэх таван жилийн хугацаанд бид өмнөө 
маш том зорилго тавьсан. Гэхдээ стратегийн 
шинэ хөрөнгө оруулагч, шинэчлэгдсэн өнгө 
төрх, үзэл баримтлал, хараат бус гишүүдтэй, 
тэнцвэртэй ТУЗ, чадварлаг удирдлагын баг, 
ажилдаа эзэн болсон мэргэшсэн ажилтнууд 
байхад энэ зорилгодоо хүрч чадна гэдэгт 
би итгэл дүүрэн байна. 2016 онд бүгдэд нь 
амжилт хүсье!

Амьдралд – Ашид хамтдаа.

Хүндэтгэсэн, 

Чулууны Ганболд
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга

Эрхэм хүндэт харилцагчид, хувьцаа 
эзэмшигчид, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 
гишүүд болон ажиллагсад аа,

Хэдийгээр 2015 он эдийн засгийн хувьд 
сорилтын жил байсан ч ХасБанкны хувьд 
чухал өөрчлөлт, хөгжил дэвшлийн жил 
болж өнгөрснийг тэмдэглэхэд таатай байна. 
Эдийн засгийн өсөлт аажмаар саарч, банкны 
салбарын активийн чанар, төлбөрийн чадвар 
болон ашигт ажиллагааны бодит өнгө төрхийг 
тодорхойлж өгөв. ДНБ-ий өсөлт 2009 оноос 
хойш хамгийн доод түвшиндээ буюу 2.3 хувьд 
хүрч, банкны салбарын нийт хөрөнгө 5.0 
хувиар буурлаа.

2015 онд Банкны хүүгийн цэвэр орлого 
болон хүүгийн бус орлогын хэмжээ өссөнөөр 
татварын дараахь цэвэр ашиг 22.5 тэрбум 
төгрөгт хүрч өнгөрсөн оноос 93.2 хувиар, 
өөрийн хөрөнгийн өгөөж 15.6 хувьд хүрч 
6.6 нэгж хувиар тус тус нэмэгдлээ. Засгийн 
газар болон дотоодын банк санхүүгийн 
байгууллагаас байршуулсан эх үүсвэр буурч, 
нийт хөрөнгийн хэмжээ 1,936 тэрбум төгрөгт 
хүрснээр санхүүгийн жилийг өндөрлүүллээ. 
Өөрийн хөрөнгийн дүн өсч, өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээг зохистой түвшинд бүрэн ханган 
ажиллаж байна. ХасБанк харилцагчийг 
өөрийн стратегийн гол цөм болгон 
тодорхойлж, бүтээгдэхүүн төвт бизнесийн 
загвараас харилцагч төвт бизнесийн загварт 
шилжлээ.

2015 он бидний хувьд олон сайхан үйл 
явдал тохиосон онцлог жил болж өнгөрлөө. 
Канадын Үндэсний Банк ХасБанкны толгой 
компани ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-аар 
дамжуулан хөрөнгө оруулалт хийж ХасБанкны 
шинэ хувьцаа эзэмшигч боллоо. Мөн Банк 
брэндийн шинэчлэлээ амжилттай хэрэгжүүлж 
дуусган, шинэ өнгө төрх, шинэ үзэл 
санаагаар үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн нь 
харилцагчдынхаа насан туршийн санхүүгийн 
түнш байх зорилгодоо хүрэх нэгэн том алхам 
боллоо. Үүгээр зогсохгүй Монголдоо дэлхийн 
түвшний санхүүгийн үйлчилгээг бий болгох 
зорилт бүхий 2016-2020 оны стратегийн 
баримт бичгийг боловсруулан баталлаа.

ХасБанкны удирдлагын багт тодорхой 
өөрчлөлтүүд гарлаа. Банкны үндэс 
суурь тавигдсан цагаас эхлэн 17 жил 
ажилласан, анхны ажилтнуудын нэг болох 
Дүгэрсүрэнгийн Бат-Очир ажлаас гарах 
шийдвэр гаргалаа. ХасБанкны төдийгүй 
Монгол Улсын банк санхүүгийн салбарын 
хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж, нөр их 
хөдөлмөр, хичээл зүтгэл гарган ажилласан 
Д.Бат-Очиртоо чин сэтгэлийн талархал 
дэвшүүлж, цаашдын ажил, амьдралд нь 
амжилт хүсье. Мөн ХасБанкны мэдээллийн 
технологи, үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг 
хариуцсан шинэ захирлуудыг томилж, 
Банкны үйл ажиллагааны үндэс суурь болсон 
чиглэлүүдээр удирдлагын багийг бэхжүүллээ.

Түүнчлэн Монголын Банкны Холбооноос 
Монгол Улсын банк санхүүгийн салбарын 
хөгжил, эрх, тэгш өсөлтийг хангахад 
манлайлан оролцсон, банкны байгууллагыг 
хөгжүүлэх, бэхжүүлэхэд үлэмж их хувь нэмэр 
оруулсан банк санхүүгийн салбарын удирдах 
ажилтанд гардуулдаг Монголын Банкны 
Холбооны дээд шагнал болох “Хаш Эрдэнийн 
Одон”-гоор шагнагдсан ХасБанкны Гүйцэтгэх 
захирал Магваны Болдоод тухайлан баяр 
хүргэхийн сацуу энэ шагнал нь М.Болдын нэр 
хүнд, түүний удирдаж буй удирдлагын багийн 
ур чадварыг үнэлж буй илэрхийлэл болж 
байгааг тэмдэглэн хэлье.

Өнгөрсөн онд бид ТУЗ-ийн хараат бус хоёр 
шинэ гишүүнийг угтан авлаа. АНУ болон 
бусад орнуудад банк, санхүүгийн салбарт 45 
жил гаруй ажилласан туршлагатай, Монголын 
Хаан банкны гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж 
байсан Питер Морроу, олон улсын хэмжээнд 
хөрөнгө оруулалтын банкны чиглэлээр 
ажиллаж ирсэн Баянсаны Уламбаяр нар 
хараат бус гишүүнээр томилогдсон нь Банкны 
ТУЗ-ийг банк, санхүүгийн мэдлэг, хараат бус 
санал, шинэ туршлагаар баяжуулсан хэрэг 
юм. 

Мөн ТУЗ-д Европын сэргээн босголт 
хөгжлийн банкнаас нэр дэвшиж томилогдсон 
ТУЗ-ийн Засаглал, нэр дэвшүүлэх, нөхөн 
олговорын хорооны дарга Сабина Журман, 
Японы ОРИКС корпорациас нэр дэвшиж 

томилогдсон ТУЗ-ийн Эрсдэлийн удирдлагын 
хорооны дарга Шүжи Ирие нар өөрсдийн 
байгууллагуудад өөр чиглэлээр ажиллах 
болсонтой холбогдуулан ХасБанкны ТУЗ-ийн 
гишүүний үүрэгт ажлаа хүлээлгэн өгсөн 
бөгөөд ХасБанкны хөгжил дэвшлийн төлөө 
хөдөлмөр, хичээл зүтгэл гаргаж ажилласан 
эдгээр гишүүдэд талархал илэрхийлье.

ХасБанкны толгой компани ТСН ХХК-ийн 
хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд гарсан 
өөрчлөлтүүдийг товч танилцуулахад, ХасБанк, 
ТСН ХХК-ийг үүсгэн байгуулагчдын нэг болох, 
15 жилийн турш хувьцаа эзэмшигчдийн 
бүрэлдэхүүнд байж, ХасБанкыг Монголын 
тэргүүлэх банкуудын нэг болтол өсч 
хөгжихөд чухал хувь нэмэр оруулсан АНУ-
ын Мерси Корпс төрийн бус байгууллага 
хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцээс гарч байгааг 
дуулгахад харамсалтай байна. Гэсэн хэдий 
ч тус байгууллага хувьцааны орлогоо 
Монголд үлдээн, шинээр эхэлж буй төсөл 
хөтөлбөрүүдэд хөрөнгө оруулж, Монголын 
ард иргэдэд туслалцаагаа үргэлжлүүлж 
байгаад талархаж байна. Мерси Корпсийг 
төлөөлж ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байсан 
Эккехард Эссер, Мари Сток, Жим Андерсен, 
Стив Зимерман, Памела Эсер нарт талархал 
дэвшүүлье. Мөн ХасБанкны ТУЗ-ийн анхны 
даргаар ажиллаж байсан Стефан Вансийн 
Монгол оронд зориулсан сэтгэл зүтгэл, ажил 
үйлс, хувь нэмрийг бид мартаагүй бөгөөд 

түүний гэгээн дурсгалд хүндэтгэл илэрхийлж 
байгааг минь хүлээн авна уу.

2015 онд мөн Ард Санхүүгийн Нэгдэл хувьцаа 
эзэмшигчдийн бүтцээс гарлаа. Тус нэгдлийн 
Гүйцэтгэх захирал, хуучин ХасБанкны 
удирдлага болон ТУЗ-д байсан Чулууны 
Ганхуягийн Банк болон ТСН-ийн хөгжилд 
оруулсан хувь нэмэрт гүнээ талархаж байна. 
Өнөөдрийн ХасБанкыг бий болгоход түүний 
удирдах чадвар, бүтээлч санаачилгатай 
байдал, цуцалтгүй эрч хүч жинтэй хувь нэмэр 
оруулсан билээ. 

Хувьцаа эзэмшигчээс гарсан бас нэгэн 
байгууллага бол Эм Си Эс Холдинг компани 
юм.  Эм Си Эс Холдинг компани болон тус 
компанийн ТУЗ-ийн дарга Жамбалжамцын 
Оджаргалын дэмжлэг, хамтын ажиллагаанд 
талархал илэрхийлье.

Гэхдээ энэ бол бидний харилцааны төгсгөл 
биш. Бид цаашид өөр олон зүйл дээр 
олон талаар хувьцаа эзэмшигч байсан 
байгууллагуудтайгаа хамтран ажиллана 
гэдэгт найдаж байна. 

2015 оны сүүлээр бид Канадын Үндэсний 
Банк шинэ хувьцаа эзэмшигчээр орж 
ирснийг албан ёсоор зарласан. Канадын 
Үндэсний Банкны хөрөнгө оруулалт нь 
гадаадын арилжааны банкнаас Монгол 
Улсын банк, санхүүгийн салбарт оруулж буй 
анхны хөрөнгө оруулалт бөгөөд энэ хөрөнгө 
оруулалтын талаар олон улсын үнэлгээний 
байгууллагууд, “Канадын Үндэсний Банк нь 
санхүүгийн хувьд тогтвортой стратегийн 
хөрөнгө оруулагч бөгөөд ТСН-ийн хөрөнгө 
оруулагч болж байгаа явдал нь ХасБанкны 
олон улсын зэрэглэл, үнэлгээнд эерэгээр 
нөлөөлнө” хэмээн дүгнэснийг онцлон 
тэмдэглэе.

Канадын Үндэсний Банкны хөрөнгө оруулалт 
нь харилцан ашигтай, банкны бизнесийг 
цаашид хөгжүүлж зах зээлд санхүүгийн шинэ 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд чухал 
нэмэр оруулна гэдэгт итгэлтэй байна.

ТУЗ нь Банкны стратегийн зорилго, 
зориултуудыг тодорхойлоход зөвлөх, 
чиглүүлэх үүргээ үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж, 
2016-2020 оны стратегийн баримт бичгийг 
баталлаа. Уг стратегид нэн түрүүнд хүний 
нөөцийг хөгжүүлэх, мэдээллийн технологи 
болон салбарын сүлжээг сайжруулахад 
чиглэсэн хөрөнгө оруулалт хийж 
байгууллагын чадавхийг сайжруулснаар 
дунд болон урт хугацааны өсөлтийг хангах 

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 
даргын мэндчилгээ
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1 Монголын Алт /МАК/ Корпораци 20.000%

2 Олон улсын санхүүгийн корпораци /IFC/ 17.171%

3 ОРИКС Корпораци 16.812%

4 Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк /EBRD/ 12.905%

5 Канадын Үндэсний Банк (NBC) 10.516%

6 Ронок Партнерз 10.150%

7 Монголия Файнэншл Сервисиз 6.625%

8 Триодос Фэр Шэр Фанд 3.730%

9 Нээлттэй Нийгэм Форум 1.593%

10 Улаанбаатар Ротари Клуб 0.301%

11 Магваны Болдоо 0.102%

12 Чулууны Ганболд 0.093%

 Нийт 100.000%

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц 

ХасБанк нь ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл /ТСН/ ХХК-ийн бүрэн эзэмшлийн охин компани юм. 

ТСН ХХК нь олон улсын санхүүгийн байгууллагууд, дотоодын болон гадаадын нэр хүндтэй 
компаниуд, хөрөнгө оруулалтын сангууд, төрийн бус байгууллагууд болон хувь хүмүүсээс 
бүрдсэн хувьцаа эзэмшигчидтэй ба одоогоор Монгол улсын банк, санхүүгийн салбарт ийм олон 
талын хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэцтэй цорын ганц компани юм.
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Чулууны Ганболд нь 2003 оноос 
ХасБанкны ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж 
байна. Ч.Ганболд ТУЗ-ийн Засаглал, 
нэр дэвшүүлэх, нөхөн олговорын 
хорооны гишүүн. Тэрээр Монгол Улсын 
анхны банк бус санхүүгийн байгууллага 
болох X.A.C. (Хөгжлийн Алтан Сан)-
ийн үүсгэн байгуулагчдын нэг бөгөөд 
тус байгууллагын Зөвлөх хорооны 
гишүүнээр сонгогдон ажиллаж байсан. 
Ч.Ганболд нь захиргаа, олон нийтийн 
харилцаа, бизнесийн зөвлөгөө болон 
соёл урлагийн салбаруудад ажилласан 

Чулууны Ганболд
ТУЗ-ийн дарга 

30 гаруй жилийн туршлагатай. 
Ч.Ганболд 1999-2000 онд Монгол 
Улсын Ерөнхий сайдын зөвлөх, 1993-
1995 онд Дэлхийн Монголчуудын 
Холбооны Гүйцэтгэх захирал, Email Daily 
News (EDN) ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, 
Оюу Толгой ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнээр 
ажиллаж байсан. Тэрээр мөн Монгол 
Улс дахь Ротари хөдөлгөөнийг үүсгэн 
байгуулагчдын нэг юм. Ч.Ганболд 
ОХУ-ын Москва хотын Гадаад хэлний их 
сургуулийг төгссөн.

Ричард Ранкен 2009 оноос ТУЗ-ийн 
гишүүнээр ажиллаж байна. Ричард 
Ранкен ТУЗ-ийн Аудитын хорооны 
гишүүн, хорооны даргын үүрэгт ажлыг 
гүйцэтгэдэг. Тэрээр Олон улсын 
санхүүгийн корпораци (ОУСК)-д Зүүн 
Ази, Номхон далайн бүсийг хариуцсан 
зөвлөхөөр ажилладаг. Ричард Ранкен 
хуучин ЗХУ-д ОУСК-ийн Зөвлөх 
үйлчилгээ үзүүлэх газрын захирал, 
Үйлдвэр үйлчилгээний захирал, 
Африкийг хариуцсан захирал, Зүүн 
Ази, Номхон далайн бүсийн захирлаар 
нийтдээ 30 гаруй жил ажилласан. 
Санхүүгийн байгууллага, үйлдвэр 
үйлчилгээний салбар, хөдөө аж 

Ричард Ранкен
ТУЗ-ийн гишүүн 

ахуй, дэд бүтцийн салбарт хөрөнгө 
оруулалтын чиглэлээр ажлын 
туршлагатай. Ричард Ранкен одоо 
Номхон далайн арлуудын хөрөнгө 
оруулалтын сан, Индонезийн дэд 
бүтцийн санхүүжилтийн компанийн ТУЗ-
ийн гишүүнээр тус тус ажиллаж байна. 
Тэрээр Канберра хотын Австралийн 
үндэсний их сургуулийг магистрын 
зэрэгтэй төгссөн, мөн Дэлхийн банк, 
Харвардын бизнесийн сургуулийн 
удирдах ажилтнуудад зориулсан 
хамтарсан сургалт, Австралийн 
Компанийн Захирлуудын Сургуулийн 
сургалтанд тус тус хамрагдсан.

Магваны Болдоо
Гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн гишүүн 

Магваны Болдоо 2014 оны 7 сард 
ХасБанкны Гүйцэтгэх захирлаар 
томилогдсон. Тэрээр 2009 оноос 
ХасБанкны ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж 
байна. М.Болдоо мөн ХасБанкны толгой 
компани болох ТэнГэр Санхүүгийн 
Нэгдэл ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар 
ажилладаг. 2005 оноос ХасБанк, 
ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-д 
ажиллаж байна. М.Болдоо банк, 
санхүүгийн салбарт 30 гаруй жил 
ажилласан туршлагатай. Тэрээр 1996-
2000 онд Монголбанк (Төв банк)-ны 
дэд ерөнхийлөгч, өмнө нь Дэлхийн 
банк, Олон улсын валютын сан зэрэг 
олон улсын санхүүгийн байгууллага, 

Монголын экспорт импортын банкны 
Гүйцэтгэх захирал, ОХУ-ын Олон 
улсын хөрөнгө оруулалтын банк болон 
Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны 
банкны ТУЗ-ийн гишүүн, Афганистан 
Улсын Төв банкинд зөвлөхөөр тус тус 
ажилласан. 2007-2014 онд Монголын 
Банкны Холбооны Ерөнхийлөгч, Дэд 
ерөнхийлөгчөөр сонгогдон ажилласан. 
М.Болдоо нь Исланд Улсын Өргөмжит 
Консул. Тэрээр АНУ-ын Нью-Йорк 
хотын Колумбийн их сургуулийг 
эдийн засгийн бодлого, удирдлагын 
чиглэлээр, олон улсын харилцааны 
магистрын зэрэгтэй төгссөн. 

Ёшиаки Мацүока 2015 оны 12 дугаар 
сарын 9-ний өдөр ХасБанкны ТУЗ-ийн 
гишүүнээр түр томилогдсон . Тэрээр 
Япон Улсын ОРИКС Корпорацийн 
Хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагааны 
төв албаны Олон улсын бизнес 
хөгжүүлэлт, хөрөнгө оруулалтын газрын 
компаниудыг худалдан авах, нэгтгэх 
хэлцэл, хэлэлцээрийг хариуцсан 
захирлаар ажилладаг. Мөн ОРИКС-
ийн хөрөнгө оруулалттай компаниудын 
ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж, эдгээр 
компанийн үйл ажиллагаанд хяналт 
тавих асуудлыг хариуцдаг. Ёшиаки 
Мацүока ОРИКС Корпорацид анх 
1991 онд борлуулалтын ажилтнаар 

Ёшиаки Мацүока1

ТУЗ-ийн гишүүн

орсноосоо хойш удирдах түвшний 
олон алба хашиж байсны дотор 
АНУ дахь ОРИКС Корпорацийн Дэд 
ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байжээ. 
Тэрээр одоо Тэнгэр Даатгал ХХК, 
“Медитерраниан Энд Галф” даатгал, 
давхар даатгалын  компани, ДиАй 
Инвестмент Партнерз Лимитед болон 
ОРИКС Хөрөнгө Оруулалт, Менежмент 
ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнээр, мөн 
Монголия Оппортунитиз Фанд болон 
Туркийн Абрааж Фанд зэрэг хөрөнгө 
оруулалтын сангийн Зөвлөх хорооны 
гишүүнээр тус тус ажиллаж байна. 
Ёшиаки Мацүока Япон Улсын Квансей 
Гакуйн Дээд Сургуулийг төгссөн. 

Нямтайширийн Цэлмүүн
ТУЗ-ийн гишүүн 

Нямтайширийн Цэлмүүн 2013 оноос 
ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байна. 
Н.Цэлмүүн ТУЗ-ийн Засаглал, нэр 
дэвшүүлэх, нөхөн олговорын хороо, 
Аудитын хорооны гишүүн. Тэрээр 
Монголын Алт /МАК/ Корпорацийн 
Дэд ерөнхийлөгч, ТУЗ-ийн гишүүнээр 
ажилладаг. Н.Цэлмүүн хөрөнгө 
оруулалт, бизнесийн удирдлагын 
чиглэлээр ажлын туршлагатай. Тэрээр 
Худалдаа хөгжлийн банкинд Хөрөнгө 
зохицуулалтын газар, Иргэдийн 
банкны газар, ЖДҮ-ийн банкны 
газарт ажиллаж байгаад 2007 онд 

Монголын Алт /МАК/ Корпорацийн 
Төмөр замын төслийг хариуцсан 
Дэд ерөнхийлөгчөөр томилогдсон. 
2010 оноос тус компанийн нийгмийн 
хариуцлага, худалдан авалт, хөрөнгө 
оруулалт, санхүүгийн асуудлуудыг 
давхар хариуцан ажиллаж эхэлсэн. 
Н.Цэлмүүн 2004 онд АНУ-ын Индиана 
мужийн Валпараисо их сургуулийг 
бизнесийн удирдлагын чиглэлээр 
төгссөн, мөн 2010 онд Стэнфордын их 
сургуулийн ХонгКонг дахь Санхүүгийн 
инженерингийн хөтөлбөрт хамрагдаж 
суралцсан.

Майкл Мадден 2009 оноос ХасБанкны 
ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байна. 
Майкл Мадден ТУЗ-ийн Эрсдэлийн 
удирдлагын хороо, Аудитын хорооны 
гишүүн. Майкл Мадден Ирланд улсын 
Дублин хотод байрладаг хөрөнгө 
оруулалт, зөвлөх үйлчилгээний Ронок 
компанийн үүсгэн байгуулагч, ерөнхий 
захирлаар нь ажилладаг. 2007 онд 
Ронок компанийг байгуулахаасаа өмнө 
тэрээр 15 жил Американ Экспресс 
компанид Зүүн Европын орнуудад 
төлбөрийн карт, банкны салбарт 

Майкл Мадден
ТУЗ-ийн гишүүн 

ажилласан. Тэрээр анх Американ 
Экпресс компанид 1988 онд чанар 
шалгалтын менежерээр ажилд орж, 
1998 онд Европ, Ойрх Дорнод, Африк, 
Лондон хотын франчайзын  зах зээлийг 
хариуцсан Дэд ерөнхийлөгч болсон. 
Тэрээр 2003 онд ОХУ-д Ренессанс 
Кредит банкыг байгуулж, Гүйцэтгэх 
захирлаар нь ажиллаж байсан. Майкл 
Мадден Ирланд Улсын Лаймерик хотын 
Удирдлагын коллежийг аж үйлдвэрийн 
инженерийн дипломтай төгссөн.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
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Жеймс Стент нь 2014 оноос ХасБанкны 
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр 
ажиллаж байна. Жеймс Стент ТУЗ-ийн 
Эрсдэлийн удирдлагын хороо, Аудитын 
хорооны гишүүн. Тэрээр 20 гаруй 
жилийн хугацаанд Тайланд Улсын Азийн 
банкны Дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж 
байгаад 2002 онд тэтгэвэрт гарсаныхаа 
дараа тус банкны ТУЗ-ийн гишүүнээр 
2004 он хүртэл ажилласан. Тэрээр 
одоо БНХАУ-ын Эвэрбрайт
/Everbright/ банк, Мьянмар Улсын Иома
/Yoma/ банкны ТУЗ-ийн гишүүнээр 
тус тус ажиллаж байна. Жеймс 
Стент өмнө нь олон банк болон бусад 

Жеймс Стент
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

байгууллагын ТУЗ, хороодын гишүүнээр 
ажиллаж ирсэн. Тэрээр мөн 2012-2014 
онд ХасБанкны Гүйцэтгэх захирлын 
зөвлөхөөр ажилласан. Жеймс Стент 
ажлын гараагаа 1970-аад оны сүүлээр 
Ситибанк /Citibank/-наас эхэлсэн 
бөгөөд дараа нь Азийн Банк руу 
шилжихээсээ өмнө АНУ-ын Крокер 
банк /Crocker National Bank/,
Нью-Йорк, Сан франциско, Манила, 
Бангкок, Хонконг-д ажиллаж байсан. 
Жеймс Стент Принстоны их сургуулийг 
хөгжлийн эдийн засгийн чиглэлээр 
магистрын зэрэгтэй төгссөн. 

Баатарын Батсайхан 2014 оноос 
ХасБанкны ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж 
байна. Тэрээр ТУЗ-ийн Засаглал, 
нэр дэвшүүлэх, нөхөн олговорын 
хороо, Эрсдэлийн удирдлагын 
хорооны гишүүн. Б.Батсайхан 
Монгол Улсын хувийн компаниудад 
хөрөнгө оруулалт хийх зорилгоор 
байгуулагдсан Монголия Оппортунитиз 
Фанд (Mongolia Opportunities Fund)-ын 
үүсгэн байгуулагч, хамтран эзэмшигч. 
Монголия Оппортунитиз Фанд нь Олон 
улсын санхүүгийн корпораци, Европын 
сэргээн босголт хөгжлийн банк, 
Нидерландын хөгжлийн банк, Германы 
хөгжлийн банк, Япон улсын Мицубиши 
болон ОРИКС Корпораци зэрэг олон 
улсад танигдсан, нэр хүндтэй хөрөнгө 

Баатарын Батсайхан
ТУЗ-ийн гишүүн 

оруулалт, санхүүгийн байгууллагуудын 
хамтын хөрөнгө оруулалтаар 
байгуулагдсан хөрөнгө оруулалтын сан 
юм. Монголын хөрөнгө оруулалтын санг 
байгуулахаасаа өмнө тэрээр 2005-2007 
онд Гоёо компанийн Гүйцэтгэх Захирал, 
2004-2005 онд MCS Группын Дэд 
Ерөнхийлөгч, 2002-2003 онд UNIQLO 
компанийн Маркетингийн менежерээр 
тус тус ажиллаж байсан туршлагатай. 
Б.Батсайхан мөн Токио хотын A.T. 
Kearney компанид зөвлөхөөр ажиллаж 
байсан. Б.Батсайхан Япон Улсын 
Хитоцубаши их сургуулийг маркетинг, 
зах зээлийн өрсөлдөөний стратегийн 
чиглэлээр төгссөн, бизнесийн 
удирдлагын бакалавр зэрэгтэй.

Питер Морроу нь 2015 оны 7 сараас 
ХасБанкны ТУЗ-ийн хараат бус 
гишүүнээр ажиллаж байна. Тэрээр ТУЗ-
ийн Засаглал, нэр дэвшүүлэх, нөхөн 
олговорын хорооны дарга, Эрсдэлийн 
удирдлагын хороо, Аудитын хорооны 
гишүүн. Питер Морроу АНУ болон 
хөгжиж буй орнуудад банк санхүүгийн 
салбарт 45 гаруй жил ажилласан 
туршлагатай. Питер Морроу Монгол 
Улсад 15 гаруй жил ажиллаж амьдарч 
байгаа. Питер Морроу Хаан банкны 
Гүйцэтгэх захирлаар 10 жил ажиллаж 
байгаад 2010 онд тэтгэвэрт гарсан. 

Питер Морроу
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Тэрээр одоо Нова Терра /Nova Terra/
ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч, захирал, 
мөн хэд хэдэн аж ахуй нэгж, төрийн 
бус байгууллагуудын ТУЗ-ийн 
гишүүнээр ажилладаг, Монгол Улсад 
хөрөнгө оруулалт хийж буй гадаадын 
компаниудад олон улсын санхүү, эдийн 
засгийн асуудлаар зөвлөх үйлчилгээ 
үзүүлдэг. Питер Морроу Харвардын их 
сургуулийг эдийн засгийн чиглэлээр 
бакалаврын зэрэгтэй төгссөн бөгөөд 
Жоржтауны их сургууль, Лойола их 
сургуулийн хуулийн сургуульд тус тус 
суралцаж төгсжээ.

Баянсаны Уламбаяр нь 2015 оны 7 
сараас ХасБанкны ТУЗ-ийн хараат бус 
гишүүнээр ажиллаж байна. Тэрээр 
ТУЗ-ийн Эрсдэлийн удирдлагын хороо, 
Аудитын хорооны гишүүн.  Б.Уламбаяр 
хөрөнгө оруулалтын банкны чиглэлээр 
мэргэшсэн олон улсад ажиллаж 
байсан туршлагатай. Б.Уламбаяр 
2007-2009 онд Токио хотод Леман 
Бродерс, Номура Секьюритис зэрэг 
байгууллагуудад хөрөнгө оруулалтын 
банкны чиглэлээр ажиллаж байсан 
бөгөөд Монголд эргэж ирснийхээ 
дараа Говь капитал, Драпер капитал, 
Композит капитал зэрэг хэд хэдэн 

Баянсаны Уламбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн 

хөрөнгө оруулалтын компаниудад 
захирал, зөвлөх, мөн Алтай Холдинг 
ХХК-д Ерөнхий захирлаар тус тус 
ажилласан. Тэрээр хөрөнгө оруулалтын 
банкны чиглэлээр ажиллахаасаа өмнө 
Токио хотод Сони Корпорацид мөн 
АНУ болон Финланд зэрэг улсуудад 
богино хугацааны томилолтоор 
ажиллаж байсан. Б.Уламбаяр АНУ-ын 
Чикагогийн их сургуулийг бизнесийн 
удирдлагын магистрын зэрэгтэй, 
Токиогийн технологийн их сургуулийг 
инженерингийн чиглэлээр бакалавр, 
магистр зэрэгтэй тус тус төгссөн.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
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хөрөнгө оруулалт хийж ХасБанкны шинэ 
хувьцаа эзэмшигч боллоо. 

ТУЗ-өөс 2016-2020 оны дунд хугацааны 
стратегийн баримт бичгийг баталлаа. 
Стратегийн чиглэлд үйл ажиллагааг 
зөвхөн дотоодод төвлөрүүлэх, Банк болон 
ТСН ХХК-ийн бусад охин компаниудын 
стратегийн төлөвлөлт, хэрэгжилтыг 
нэгдсэн удирдлагаар хангах зэрэг 
өөрчлөлтүүдийг хийв. Ашиг өгөөжийг 
нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ урт хугацааны 
өсөлтийг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэх 
хүний нөөц, эрсдэлийн удирдлага, 
мэдээллийн технологи, брэндийн 
шинэчлэл, салбарын сүлжээ зэрэгт хийх 
хөрөнгө оруулалтын асуудалд нэн түрүүнд 
анхаарал хандуулна. Харилцагчдийн 
сегментүүдэд чиглэсэн бодлогыг 
төгөлдөржүүлж, зардлыг буруулж, үр 
ашгийг нэмэгдүүлэх талаар онцгойлон 
тусгасан. Энэ чухал баримт бичгийг 
боловсруулахад ТУЗ болон хувьцаа 
эзэмшигчдийн зүгээс идэвхтэй оролцож, 
удирдлагын багт урамшуулал, туслалцаа 
үзүүлснийг дурьдмаар байна. 

Дунд хугацааны стратегийг хэрэгжүүлэх 
ирэх таван жилийн анхны жил болох 2016 
онд Банкны газар нэгжийн ажиллагсадын 
тоог цөөрүүлж, төв алба, салбаруудын 
бүтцийн өөрчлөлт хийх, худалдан авалт, 
түрээсийн зардлыг бууруулах зэргээр 
үйл ажиллагааны зардлыг танах, эх 
үүсвэрийн удирдлага, огтолцоо худалдаа, 
хөдөлмөрийн бүтээмж, харилцагчийн 
үйлчилгээг сайжруулах замаар үйл 
ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд 
хүчин чармайлтаа чиглүүлж ажиллахаар 
төлөвлөж байна. Эрсдэлийн удирдлагын 
бүтцийг өөрчлөх замаар зээлийн эргэн 
төлөлтийг эрчимжүүлэх арга хэмжээг авна. 

ХасБанк нь Эрдэнэт хүмүүн, Эх дэлхий, 
Эрүүл ашгийг эрхэмлэсэн санхүүгийн зах 
зээлд үнэ цэнтэй цогц үйлчилгээ үзүүлдэг 
харилцагчдын насан туршийн санхүүгийн 
түнш болоход хамтран ажиллаж, дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлж байгаа харилцагчид, 
хувьцаа эзэмшигчид, төлөөлөн удирдах 
зөвлөлийн гишүүд, ажиллагсад болон 
нэгдмэл сонирхолтой бусад бүх талуудад 
талархлаа илэрхийлье.

Гүйцэтгэх захирлын мэндчилгээ

Эрхэм хүндэт харилцагчид, хувьцаа 
эзэмшигчид, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 
гишүүд болон ажиллагсад аа,

Эдийн засгийн төдийлөн таатай бус нөхцөл 
байдалд 2015 онд ХасБанк тогтвортой 
өсөлтөө хадгалж, амжилттай ажилласан 
жил байсныг дуулгахад таатай байна. 
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт 2.3 
хувь буюу сүүлийн арван жилийн доод 
түвшинд хүрч буурлаа. Төгрөгийн ам. 
доллартай харьцах ханш 1995.98 төгрөгт 
хүрч, өмнөх жилээс 5.9 хувиар сулрав. 
2014 оны дунд үеэс эхлэн Монголбанкнаас 
баримталсан мөнгөний хатуу бодлогын 
дүнд банкны салбарын нийт хөрөнгө 5.0 
хувиар буурлаа. Харин инфляцийн түвшин 
сүүлийн хорин жилийн хугацаанд анх удаа 
1.9 хувьтай болсон нь эерэг үзүүлэлт байв.

Дээр дурдсан нөхцөл байдалд Банк 
1,936 тэрбум төгрөг (буюу нэг тэрбум 
ам.доллар)-ийн активтайгаар санхүүгийн 
жилийг өндөрлүүллээ (2015 оны эцсийн 
байдлаар). Энэ нь засгийн газар болон 
дотоодын банк санхүүгийн байгууллагаас 
байршуулсан эх үүсвэр буурснаар өмнөх 
оноос 6.6 хувиар буурсан үзүүлэлт 
юм. Монголын Ипотекийн Корпорацид 
шилжүүлсэн орон сууцны зээл болон 
нийт зээлийн багцыг өмнөх оны түвшинд 
хадгалах төлөвлөгөөтэй уялдан зээлийн 
багц өмнөх оноос 9.6 хувиар буурлаа.
Банкны салбарын нийт хадгаламж 4.0 
хувиар буурсан хүчтэй өрсөлдөөн бүхий 

өнөөгийн орчинд ХасБанкны нийт харилцах, 
хадгаламж өмнөх оноос 91 тэрбум төгрөг 
буюу 11.6 хувиар өсч, 879.6 тэрбум 
төгрөгт хүрлээ. Үүний үр дүнд Банкны зээл 
хадгаламжийн харьцаа жилийн хугацаанд 
172 хувиас 139 хувь болон сайжирч, олон 
улсын санхүүгийн байгууллагууд, сангууд, 
хөгжлийн банкуудаас татсан эх үүсвэрийг 
оруулан тооцсон зээл болон тогтвортой эх 
үүсвэр (loan to stable funding)-ийн харьцаа 
90.6 хувьд хүрлээ.

Бид үйлчилгээгээ улам төгөлдөршүүлж, 
харилцагчдаа төвлөрч чадсан нь 
харилцагчийн хувьд зөвхөн хуримтлалаа 
итгэн хадгалуулах бус санхүүгийн хэрэгцээг 
нь цогц байдлаар хангах боломжийг 
бидэнд олгосноор харилцах, хадгаламжийн 
өсөлт гарлаа. 2015 оны 2 дугаар улиралд 
Банк орон даяар шинэ брэнд, дүр төрхөө 
танилцуулав. ХасБанк болон түүний толгой 
компани ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-
ийн бизнесийн загвар нь бүтээгдэхүүнд 
төвлөрсөн хандлагаас харилцагчид 
төвлөрсөн хандлагатай болж өөрчлөгдөж, 
харилцагч болон өрсөлдөгч нартаа 
“Амьдралд ашид хамтдаа” уриагаар шинэ 
бизнесийн үзэл санаагаа танилцуулсан юм.

Тайлант жилд Банк салбартаа Тогтвортой 
санхүүжилтийн (ТоС) хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэгч шилдэг байгууллагаар 
шалгарлаа. Бид өөрийн картын төвийг 
байгуулах үйл ажиллагааны эхний шатыг 
амжилттай дуусгаж, дотоодын бүх төрлийн 

картууд, терминал (АТМ, ПОС)-ууд, 
мэдээлэл болон гүйлгээнүүд Банкны 
картын төв рүү шилжлээ.

2015 онд Банк төлбөр түргэн гүйцэтгэх 
чадвар (ТТГЧ)-ын харьцааны доод 
үзүүлэлтээ Монголбанкнаас тогтоосон 
шалгуур үзүүлэлтээс даруй 6 нэгж 
хувиар өндөр буюу 31 хувиар хязгаарлав. 
Ингэснээр 2015 онд хөрвөх чадвартай 
хөрөнгө 650 тэрбум төгрөгт хүрсэн нь 
нийт эх үүсвэрийн 38.7 хувьтай тэнцүү 
үзүүлэлт байв. ТТГЧ-ын үзүүлэлт төгрөг 
болон гадаад валютын хувьд харгалзан 
44.4 хувь, 31.8 хувь тус тус байлаа. Банк 
22.5 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай 
ажиллаж, ашгийн төлөвлөгөө 96 хувийн 
гүйцэтгэлтэй биеллээ. Хүүгийн бус орлогын 
өсөлт болон үйл ажиллагааны зардлын 
өсөлтийг хязгаарлах арга хэмжээний 
үр дүнд цэвэр ашиг өнгөрсөн онтой 
харьцуулахад 93.2 хувиар өссөн бөгөөд 
өөрийн хөрөнгийн өгөөж 6.6 хувиар 
нэмэгдэж 15.6 хувьд хүрэв. Төлөвлөснөөс 
илүү буюу нийт зээлийн 6.1 хувь чанаргүй 
ангилалд хамаарч байсантай холбоотой 
хүүгийн орлогын төлөвлөгөөний тасалдал 
нь ашгийн төлөвлөгөө дутахад голлон 
нөлөөллөө. Банкны салбарын чанаргүй 
зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь 7.5 хувьд 
хүрсэн бөгөөд хадгаламж эзэмшигчид, 
хөрөнгө оруулагчдын ашиг сонирхлыг 
хамгаалах үүднээс эрсдэлийн сангаа 
21.7 тэрбум төгрөгөөр нэмж байгуулан, 
эрсдэл даах чадварын харьцааг 92.1 хувьд 

хадгаллаа. 2015 онд Банкны хуримтлуулсан 
цэвэр ашгийн дүнтэй холбоотойгоор 
өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ нэмэгдэж, 
20.6 хувьд хүрсэн нь зохистой харьцааны 
шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн хангаж байна.

Зээлийн бодлогыг чангаруулах, эдийн 
засгийн зарим салбарт олгох зээлд 
хязгаар тогтоох байдлаар зээл олголтыг 
хязгаарлаж ажиллалаа. Сарын олголтын 
дээд хэмжээнд 60 тэрбум төгрөгийн 
хязгаар тогтоосны зэрэгцээ иргэдийн 
зээлийн багцын чанарыг зохистой түвшинд 
хадгалахын тулд зээлийн нөхцлийг 
чангатгаж, олголтыг хязгаарлав. Ам. 
доллараар олгосон зээлийн багцыг 
бууруулахад үргэлжлүүлэн анхаарч нийт 
зээлд эзлэх хувийг 18.7 хувиас 15.4 хувь 
болгон бууруулсны зэрэгцээ зохицуулагч 
байгууллагаас баталсан журмын хүрээнд 
нийт 162 тэрбум төгрөгийн зээлийн 
нөхцөлийг өөрчиллөө. Хөрөнгийн 
удирдлагын компани (AMC) байгуулах 
төлөвлөгөө биеллээ олсноор одоогийн 
эрсдэл даах чадварын түвшинд эрсдэлийн 
сан буурах орон зай бий болно гэсэн 
хүлээлттэй байна.

Банк үйл ажиллагааны зардлын төсвөө 
төлөвлөсөн хэмжээнд багтаан зарцуулав. 
Зардал үр ашгийн харьцаа 54.6 хувь 
болж, 2014 онтой харьцуулахад 1.6 нэгж 
хувиар сайжирлаа. 2015 оны туршид Банк 
зөвхөн хамгийн чухал орон тоонд сонгон 
шалгаруулалт хийх замаар хүний нөөцөө 

бүрдүүлж ажиллав. Нийт ажилтны тоо 2013 
онд 1,533, 2014 онд 1,465 байсан бол 
тайлант оны эцэст 1,429-д хүрч буурлаа.  
Үүнээс гадна жилийн эцсийн байдлаар 
214 эмэгтэй ажилтан урт хугацааны 
чөлөөтэй байв. Нийт ажилтны 63 хувийг 
эмэгтэй ажиллагсад бүрдүүлж байна. Банк 
сүүлийн хоёр жил дунд болон дээд шатны 
удирдах албан тушаалтнуудын үндсэн 
цалинг нэмээгүй бөгөөд нийт ажилтнуудын 
хувьд хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөр болон 
урамшууллын төсвийг хасаад байна. 
Зөвхөн гол ажилтнуудын үндсэн цалинг 
сүүлийн 3 жилийн инфляцитай уялдуулан 
дунджаар 15 хувиар нэмэгдүүллээ. 

2015 онд Банкны гүйцэтгэх удирдлагын 
багийн бүрэлдэхүүнд зарим өөрчлөлтүүд 
гарсан. Удирдлагын багийн зарим 
гишүүд өөрсдийн цаашдын ажил 
амьдралтай холбоотойгоор ажлаас гарах 
шийдвэрүүдийг гаргасан, мөн Банкны 
зүгээс удирдлагын багийн чадварыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор зарим шинэ албан 
тушаалыг бий болгосон.

ХасБанкинд 17 жил ажилласан, анхны 
ажилтнуудын нэг болох Дүгэрсүрэнгийн 
Бат-Очир ажлаас гарах шийдвэр гаргасан. 
Д.Бат-Очир Банкинд ажиллах хугацаандаа 
Гүйцэтгэх захирал, Ерөнхийлөгч, 
Тэргүүн дэд захирал, Санхүү хариуцсан 
захирлаар тус тус ажиллаж, ХасБанкыг 
жижиг төслөөс эхлэн Монгол улсын банк 
санхүүгийн салбарт системийн нөлөө 
бүхий томоохон банкуудын нэг болтол өсч 
хөгжихөд нь  өөрийн хөдөлмөр, хичээл 
зүтгэлийг зориулж жинтэй хувь нэмэр 
оруулсан. Өнгөрсөн жил Мэдээллийн 
технологийг хариуцсан захирал Чадраагийн 
Баттөгс, Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал 
Чогсомын Мөнхбаяр нар ажлаас гарав.

Банкны Мэдээллийн технологийг хариуцсан 
шинэ захирлаар банк, санхүүгийн салбарт 
мэдээллийн технологийн чиглэлээр 
25 гаруй жил ажилласан туршлагатай, 
Шинэ Зеландын иргэн Сандип Хера, Үйл 
ажиллагаа хариуцсан шинэ захирлаар 
Банкны Ерөнхий аудитороор ажиллаж 
байсан Энэбишийн Уламбаяр нар 
томилогдлоо. Э.Уламбаяр шинэ Ерөнхий 
аудитор томилогдтол энэ ажил үүргийг 
давхар хариуцаж ажиллана.

Банкны удирдлагын түвшинд хоёр шинэ 
албан тушаал бий болгосон. Харилцагчийн 
үйлчилгээ, салбарын удирдлагыг хариуцсан 
Иргэдийн банкны захирлаар Гүмэнжавын 
Цэвэгжав, Аюулгүй байдал хариуцсан 
захирлаар Пүрэвсүрэнгийн Баярсайхан 
нарыг тус тус томилов. 

Өнгөрсөн он мөн бусад чухал үйл явдлаар 
дүүрэн жил байсныг тэмдэглэмээр 
байна. 2015 онд Канадын Үндэсний 
Банк ХасБанкны толгой компани ТэнГэр 
Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-аар дамжуулан 

Хүндэтгэсэн, 

Магваны Болдоо
Гүйцэтгэх захирал

Магваны Болдоо
Гүйцэтгэх захирал
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12 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Ганибалын Амартүвшин 
Ерөнхийлөгч

5 Аарт Жонжанс
Эрсдэл хариуцсан захирал

9 Энэбишийн Уламбаяр 
Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал

3 Юндэнгийн Гэрэлмаа 
Зээл хариуцсан захирал

7 Баянжаргалын Дэлгэржаргал
Бизнес хөгжил
хариуцсан захирал 

11
Дашнямын Ашидмаа 
Хөрөнгө оруулагчдын харилцаа, 
засаглал хариуцсан захирал  

2

Магваны Болдоо 
Гүйцэтгэх захирал

6 Ганзоригийн Зул 
Хүний нөөц хариуцсан захирал 

10 Ганзоригийн Эрдэнэбаяр 
Санхүү хариуцсан захирал

4 Гүмэнжавын Цэвэгжав 
Иргэдийн банк хариуцсан захирал 

8 Пүрэвсүрэнгийн Баярсайхан 
Аюулгүй байдал хариуцсан захирал 

12 Сандип Хера 
Мэдээллийн технологи
хариуцсан захирал

13 Төмөрбаатарын Тайшир 
Хууль, хянан нийлүүлэлт
хариуцсан захирал

Гүйцэтгэх удирдлага 

Гүйцэтгэх удирдлагын гишүүдийн товч танилцуулгыг [62-65] хуудаснаас харна уу.
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2015 онд бид Монголд дэлхийн түвшний санхүүгийн үйлчилгээг бий болгох, 
Эрдэнэт Хүмүүн, Эх дэлхий, Эрүүл ашгийг эрхэмлэсэн санхүүгийн зах зээлд үнэ 
цэнтэй цогц үйлчилгээ үзүүлдэг харилцагчдын насан туршийн санхүүгийн түнш 
болох зорилтуудыг тавьж алсын хараа, эрхэм зорилгоо шинэчилсэн. 

Бидний шинэчилсэн стратегийн гол зорилт бол салбартаа хөрөнгөөрөө бус 
ашигт ажиллагаагаараа тэргүүлэгч санхүүгийн үйлчилгээний байгууллага байх 
явдал бөгөөд бусдаас онцлог үнэ цэн бүхий санхүүгийн үйлчилгээг иргэд болон 
байгууллагын зах зээлийн тодорхой зорилтот харилцагчдад хүргэх бодлогыг 
хэрэгжүүлэх замаар зах зээлд эзлэх байр сууриа бэхжүүлэхэд оршино.

Бид бүтээгдэхүүнд төвлөрсөн хандлагаас харилцагчид төвлөрсөн хандлагатай 
болж, харилцагчдийн хэрэгцээг ойлгох, урт хугацааны харилцаа тогтоох зэргээр 
харилцагч төвтэй үйлчилгээ үзүүлэх арга барилд шилжиж байна. Бид салбарын 
шинэчлэл хийж байна. Банкны ажиллагсад харилцагчдынхаа аж амьдралыг 
сайжруулах, тэдгээрийн бизнесийг өргөжүүлэхэд өдөр тутмын дэмжлэг туслалцаа 
үзүүлж байна. Харилцах, хадгаламж, дебит карт, төлбөр тооцооны үйлчилгээ 
гэх мэт харилцагчдын өдөр тутмын санхүүгийн хэрэгцээг хангаж байна. Бид айл 
өрхүүдэд анхны байртай болоход нь туслаж байна. Бид том, жижиг бизнесүүдэд 
өргөжих, ажлын байр бий болгоход санхүүжилт олгож байна. Бид харилцагчдынхаа 
итгэл хүлээсэн түнш болж байгаадаа бахархаж нэр хүндийн асуудал гэж үздэг. 

Бид харилцагчдад өгсөн амлалтаа биелүүлэхийн тулд мэргэжлийн, харилцагч 
төвтэй, санаачилгатай, хүртээмжтэй, эрч хүчтэй, нийгмийн хариуцлагатай гэсэн 
үнэт зүйлсдээ үндэслэн дараах хоёр үндсэн бизнесийн чиглэлээр ажиллаж байна. 

- Иргэдийн банк: харилцах, хадгаламж, зээл, төлбөр тооцоо, картын үйлчилгээ

- Байгууллагын банк: зээл, худалдааны санхүүжилт, төлбөр тооцоо, валютын 
арилжаа 

Бидний амлалт
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ҮНЭ ЦЭНТЭЙ САНХҮҮГИЙН ЦОГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛДЭГ 
ХАРИЛЦАГЧДЫН НАСАН ТУРШИЙН САНХҮҮГИЙН ТҮНШ БАЙХ НЬ 
ХАСБАНКНЫ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО МӨН. 

Харилцагч Я.Чанцал нь Сонгинохайрхан 
дүүргийн Толгойтод хашаа байшинд 
нөхөр хүүхдийн хамт амьдардаг байсан 
бөгөөд 1994-2002 оны үед гэр бүлийн 
хүний хамт ганзагын наймаа хийж, 
бизнесийн гараагаа эхэлжээ. 2002 
оноос өөрийн хөрөнгөөр Хархорин зах 
дээр хүнсний ногооны жижиглэнгийн 
худалдаа эрхэлж байгаад үйл 
ажиллагаагаа өргөтгөж ХасБанкнаас 
анх 2011 онд жижиг бизнесийн зээл 
авч хүнсний ногооны бөөний худалдаа 
эрхэлдэг болсон. Үүнээс хойш бизнес 
өргөжих хэрээр илүү их хэмжээний 
зээлд хамрагдаж Банкны тогтмол 
харилцагч болоод байна. Мөн 2015 онд 
8 хувийн хүүтэй орон сууцны зээл авч 
тохилог байранд нүүж орсон. Зээлээс 
гадна “Насны нүнжиг” хугацаатай 
хадгаламж, “Дэвжих” хадгаламжийн 
данс болон Хасинфо, Амар зэрэг 
банкны цахим үйлчилгээг идэвхтэй 
ашигладаг. 

ХасБанктай хамтран ажилласнаар 
Я.Чанцал, түүний гэр бүл үр дүнд хүрч 
чадсан. Харилцагч манай банкнаас зээл 
авч бизнесээ өргөжүүлэхээс гадна 
амьдрал ахуйгаа дээшлүүлж, ачааны 
зориулалттай 4 машин, суудлын машин, 
орон сууцтай болсон байна. Мөн 11 
хүнийг ажлын байраар хангаж тэдний 
гэр бүлийн амьдралд тус нэмэр болж 

“Амьдралд болохгүй зүйл гэж үгүй. Бүх зүйлыг өөдрөгөөр 
харж, сэтгэж амьдрах хэрэгтэй”. 

Бид жижиг бизнесийн өсөлтийг хангах боломж олгодог.

Янживын Чанцал 
Хархорин захын хүнсний ногооны бөөний худалдаа эрхлэгч 

11 өрхийг орлоготой болгоод байгаадаа 
сэтгэл хангалуун явдаг. 

Тэрээр “Сайхан сайхан АМЖИЛТ” гэж 
хэлэх дуртай бөгөөд амьдралд болохгүй 
зүйл гэж үгүй бүх зүйлыг өөдрөгөөр 
харж сэтгэж амьдрах хэрэгтэй гэдэгт 
итгэдэг. Бизнесийг минь өргөжүүлэн 
тохилог сайхан орон сууцтай болж  
амьдрахад  тусалсан  ХасБанкдаа 
талархаж явдаг”-аа ярьж байсан.

Я.Чанцал ХасБанкны харилцаа, 
ажиллагсдын хандлага бизнесийн 
амжилтанд нь чухал үүрэг гүйцэтгэсэн 
гэж үздэг. 

ХасБанкны хувийн банкир Шуурайн 
Баттулга хэлэхдээ “Чанцалын жишээ 
бол жижиг бизнес эхлүүлж түүнийгээ 
жилээс жилд өргөжүүлж чадсан, гэр 
бүлээ авч яваа хөдөлмөрч эмэгтэй 
хүний ажил амьдралын сайхан түүх. Бид 
түүний бизнес өргөжиж байгааг хараад 
бахархаж явдаг” гэв.

Өнөөдөр Чанцал Хархорин зах дээр 10 
жижиглэн худалдааны цэгүүдэд хүнсний 
ногоо борлуулж бөөний худалдаа 
ажиллуулж байна.

БИЗНЕСИЙН БИЧИЛ ЗЭЭЛ 
Иргэдийн Банк
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М.Энхтуяа BITMA нэртэй брэнд цүнхний 
худалдаа эрхэлдэг. Бизнесийн гараагаа 
1999 онд Тумбааш төв дээр лангуу 
түрээслэн Турк улсаас бэлэн хувцас 
татан оруулж ирж борлуулснаар 
эхэлсэн. Цаашлаад 2007 оноос 
Выставка худалдааны төв, Минж плаза, 
Гранд плаза, Номин дэлгүүр, Макс 
худалдааны төв, Улсын их дэлгүүр зэрэг 
дэлгүүрүүдтэй гэрээгээр бараагаа 
нийлүүлэн борлуулах болсноор 10-аад 
жил уг бизнесийг эрхэлж байгаа. 
УБ Их дэлгүүрт 2010 онд орж Турк 
бэлэн хувцас болон брэнд цүнхний 2 
дэлгүүр түрээслэн ажиллуулж байгаад 
удалгүй бэлэн хувцасныхаа дэлгүүрийг 
больж дан брэнд цүнхний дэлгүүрийг 
төрөлжүүлэн ажиллуулдаг болсон.
 
М.Энхтуяа мөн Улаанбаатарын дээд 
зэрэглэлийн худалдааны төв болох 
Гэгээнтэнд шинээр дэлгүүрийнхээ 
салбарыг нээснээр үйл ажиллагаагаа 
өргөжүүлсээр байна.

Тэрээр Турк болон бусад орнуудад 
захиалга хийхээр явахдаа ХасБанкны 
олон улсын картыг идэвхтэй ашигладаг. 
Тэрээр хэлэхдээ “Би ХасБанкны олон 
улсын VISA картыг түлхүү ашигладаг. 
Миний хувьд төлбөр тооцооны 
хэрэгцээг минь бүрэн хангадаг. 

Мягмаржавын Энхтуяа 
Улаанбаатар их дэлгүүр, Гэгээнтэн төвд брэнд 
цүнхний худалдаа эрхлэгч 

Үүнээс гадна ХасБанкны Харилцагчийн 
үйлчилгээний төвтэй холбогдоход 
асуудлыг түргэн шуурхай шийдвэрлэж, 
хэрэгцээг ойлгож, мэдрэмжтэй 
ханддаг. Бусдаас ялгаатай байж чаддаг” 
гэж байв. 

Манай банкнаас анх 2011 онд 
лизингээр машин авч, 2012 оноос пос 
төхөөрөмж тавиулснаар ХасБанктай 
тууштай харилцдаг болсон. 

ХасБанк нь Виза болон Юнион Пэй 
карт гаргаснаар харилцагчдадаа 
төлбөр тооцоогоо хурдан шуурхай, 
найдвартай гүйцэтгэх боломжийг 
олгодог. ХасБанкны олон улсын картыг 
эзэмшсэнээр дэлхийн бүх оронд 
төлбөр тооцоогоо гүйцэтгэх боломжтой 
юм. Бид 2015 онд ₮ карт болон Юнион 
Пэй хосолсон картыг анх удаа зах зээлд 
нэвтрүүлсэн бөгөөд энэхүү карт нь 
гурвалсан Төгрөг, Доллар, Юань буюу 
хосолсон валютаар төлбөр тооцоо 
гүйцэтгэх боломжтойгоороо онцлог 
юм. Мөн манай харилцагчид Виза, 
Юнион Пэй зэрэг картын брэндтэй 
хамтран ажилладаг олон улсын 
худалдаа үйлчилгээний байгууллага, 
зочид буудал, ресторануудад төлбөрийн 
картаараа дамжуулан хөнгөлөлт эдлэх 
боломжтой.

ОЛОН УЛСЫН КАРТ

“Харилцагчийн хэрэгцээг ойлгож, мэдрэмжтэй хандах нь 
хамгийн чухал. Харин ХасБанк тийм үйлчилгээг үзүүлж 
чаддаг.” 

Иргэдийн Банк

Бид дотоод болон олон улсад төлбөр тооцоо гүйцэтгэх 
боломжтой, дэлхийд нэр хүндтэй хосолсон брэндийн 
Платинум картыг харилцагчдадаа санал болгодог.
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“Би ХасБанкны цахим банкны үйлчилгээг идэвхтэй 
ашигладаг. Миний хэрэгцээг бүрэн хангадаг.”

Т.Батцэнгэл 2008 оноос харилцах, 
хадгаламжийн данс нээж ХасБанктай 
харилцаж байгаа харилцагч юм. Тэрээр 
Тэди худалдааны төвд гар утас, гар 
утасны сэлбэг, дагалдах хэрэгслийн 
худалдааны бизнес эрхэлдэг ба энэ 
чиглэлээрээ 16 жил тасралтгүй үйл 
ажиллагаа явуулж байна. Ажлын 
шаардлагаар тэр өдөр зөвхөн 
цайны цагаар л богинохон хугацаанд 
лангуунаасаа хөндийрдөг бөгөөд ажил 
нь бүр орой тардаг учир банк руу явах 
цаг тэр бүр гардаггүй ажээ.
Тиймээс тэр ХасБанкны цахим банкны 
үйлчилгээнүүд болох ХасИнфо, 
Амар мобайл банкны үйлчилгээнд 
бүртгүүлсэн бөгөөд үүндээ ч сэтгэл 
хангалуун байдаг.
“Ажлын газрын хажууд маань бэлэн 
мөнгөний машин байдаг нь үнэхээр 
амар хэрэг. Одоо би банкны салбар 
луу зарим тохиолдолд л тун цөөхөн 
очдог. Бусад үед нь төлбөр тооцоо, 
дансны үлдэгдэл, хуулга шалгах 
зэрэг санхүүгийн ихэнх хэрэгцээгээ 
ХасБанкын АТМ, Амар болон интернэт 
банкны үйлчилгээгээр хангаж байна 
даа. Технологийн хөгжил, цахимжуулалт 

Төмөрбаатарын Батцэнгэл  
Тэди худалдааны төвийн гар утасны худалдаа эрхлэгч 

бол банкны үйлчилгээний ирээдүй 
гэдэгт би итгэдэг” хэмээн Т.Батцэнгэл 
ярьж байна.
Өөр нэгэн харилцагч Заяа түүнтэй 
санал нийлэн дараах зүйлийг хэлж 
байна. “Би Амар үйлчилгээнд дуртай. 
Хэрэглэхэд хялбар, үнэхээр л амар 
үйлчилгээ. Гэртээ бол би ХасБанкны 
интернэт банкны үйлчилгээг ашиглан 
утас, байрны төлбөр, орон сууцны 
зээлээ төлөх, мөнгө шилжүүлэх 
гээд хувийн санхүүгийн хэрэгцээгээ 
бүрэн хангадаг. Хэрэглэхэд хялбар, 
бас найдвартай болохоор нь л би 
ХасБанкны цахим банкны үйлчилгээг 
сонгосон. Жишээ нь, ХасИнфо гээд 
үйлчилгээ байна. Картаар хийсэн бүх 
гүйлгээний мэдээлэл гар утсанд минь 
мессежээр ирдэг. Хэдийд ч эргээд 
шалгах боломжтой.”
ХасБанк нь цахим банкны салбарт 
анхдагчдын нэг бөгөөд “Бид уламжлалт 
банкны үйлчилгээг мэдээллийн 
технологи, цахим банктай хослуулснаар 
харилцагчийн үйлчилгээг нэг шат 
ахиулсан” хэмээн Цахим банкны 
хэлтсийн захирал Хүрэлээгийн Батцог 
хэлсэн юм.

ЦАХИМ БАНК 
Бид технологийн хөгжлийг ашиглан харилцагчдадаа 
үйлчилж байна. 

Иргэдийн Банк
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УРТ ХУГАЦААТ ХАДГАЛАМЖ 

Ананд Улаанбаатарт аав, ээж, хоёр 
ахын хамт амьдардаг. ХасБанкинд 
Ирээдүйн саятан хадгаламжтай.

Анандын ээж Даваадулам “Ананд миний 
бага хүү, дээрээ хоёр ахтай. Ананд 
төрөхөд манай нөхрийн ажлынхан бэлэг 
болгож Ирээдүйн саятан хадгаламж 
нээж өгсөн. Анандын хоёр ах нь ч гэсэн 
хадгаламжтай.
 
Хадгаламжид хэдийг хийх нь хамаагүй. 
Гол нь хуримтлал үүсгэхийн тулд 
өөртөө зорилго тавьж их бага гэлтгүй, 
тогтмол хадгалж хэвших нь чухал. Мөн 
хэрэгцээгүй зардлаа хэмнэж, ухаалаг 
зарцуулалтад суралцах нь хуримтлал 
үүсгэхийн үндэс гэж би боддог. Хүн 
хуримтлалтай байснаар ирээдүйгээ 
баталгаажуулж, өөртөө итгэлтэй 
болдог. Үүнийг хүүхдүүд минь ойлгож, 
амьдралдаа хэрэгжүүлж хэвшээсэй 
гэж хүсдэг. Одоо 8 настай ууган хүү 
Ариундэлгэр маань мөнгийг бага 
гэлтгүй хадгалахыг хичээж байна. 

“Монгол Улсад хүүхдэд зориулсан анхны 
санхүүгийн үйлчилгээг нэвтрүүлсэн 
ХасБанкны хамт олонд талархал 
илэрхийлж, ажлын өндөр амжилтыг 
хүсье. Мөн уншигчиддаа хандаж 
ирээдүйдээ зориулан хуримтлал 
үүсгээрэй  гэж уриалж байна” гэж хэлж 
байлаа. 

Зорилготой хүн амжилтад хүрдгийн 
адилаар хэн ч хуримтлал үүсгэж чадна 
гэдгийг Даваадуламын гэр бүл үлгэрлэн 
харуулж байна.

“ХасБанкны Ирээдүйн саятан хадгаламж миний хүүгийн 
хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхэд тус дөхөм болно гэдэгт би 
итгэдэг.”

Ирээдүйн саятан

Батмэндийн Ананд  (ээж Баяртсайханы Даваадуламын хамт)
Ирээдүйн саятан

Иргэдийн Банк
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Доржсэнгээгийн Батзаяа   
Дүнжингарав, Сандэй Плаза худалдааны төвүүдэд
жижиглэнгийн худалдаа эрхлэгч

ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛ  

Орон сууцны зээл авах нь нэлээн цаг хугацаа шаарддаг, 
чирэгдэл ихтэй ажил. Харин би ХасБанканд хандсандаа 
туйлын баяртай байдаг. Яагаад гэвэл тэд харилцагчдаа 
ойлгож, санаа тавьж чаддаг юм.

Иргэдийн Банк

Доржсэнгээгийн Батзаяа өөрийн өсөж 
төрсөн Өвөрхангай аймгийн Хархорин 
сумыг орхин, эхнэр 3 хүүхдийн хамт 
Улаанбаатар хотод 2003 онд шилжин 
иржээ. Тэрээр анх Нарантуул захад 
лангуу түрээслэн хувцас зарж эхэлсэн 
бөгөөд одоо Дүнжингарав, Сандэй 
плаза худалдааны төвүүдэд 3 лангуу, 
нэг павильонтой болж 6 хүнийг 
цалинжуулан ажиллуулж байна.

Арилжааны банкууд 8 хувийн хүүтэй 
орон сууцны зээл олгож эхлэхэд 
Д.Батзаяа зээл авахаар шийдэн хэд 
хэдэн банкаар орсон боловч төвөг 
чирэгдэл ихтэй санагдаж, бараг 
л шантраад байтал нэгэн найз нь 
ХасБанканд хандаад үзэхийг зөвлөсөн 
байна. ХасБанкны зээлийн мэргэжилтэн 
түүний хүсэлтийг хүлээн авч, хурдан 
шуурхай шийдвэрлэж өгснөөр удалгүй 
шинэ байрандаа нүүн оржээ.
“ХасБанкны харилцагчдаа хүлээн 
авч, тэдэнд анхаарал халамж тавин, 
сэтгэлээсээ хандаж байгаа байдал 

надад их сайхан санагддаг. Бас 
төлбөрийн картын үйлчилгээ нь их сайн 
шүү” хэмээн Д.Батзаяа хэлж байна.

Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй 
хөтөлбөрийн хүрээнд ХасБанк нийт 
3,996 хүнд 221.1 тэрбум төгрөгийн 
орон сууцны зээлийг шинээр олгож, 
2,025 зээлдэгчийн 61.8 тэрбум 
төгрөгийн зээлийн хүүг 8 хувь руу 
шилжүүлснээс 2015 онд л гэхэд 1,269 
зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэж, 70.8 
тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийсэн 
байна. Түүнчлэн, зээлийн багцаа 
Монголын ипотекийн корпорацид 4 
удаа амжилттай худалдан 117.1 тэрбум 
төгрөгийн орон сууцны зээлийг багцлан 
хоёрдогч зах зээлд гаргасан.

Өөрийн гэсэн орон сууцтай болох нь баялагын 
үндэс суурь бөгөөд бид харилцагч нартаа гэр
бүлээрээ шинэ гэртээ нүүж ороход нь тусладаг. 
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ҮНЭ ЦЭНТЭЙ САНХҮҮГИЙН ЦОГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛДЭГ 
ХАРИЛЦАГЧДЫН НАСАН ТУРШИЙН САНХҮҮГИЙН ТҮНШ БАЙХ НЬ 
ХАСБАНКНЫ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО МӨН. 

Мөнхийн Үсэг Групп нь ХасБанктай 
урт хугацаанд хамтран ажиллаж буй 
томоохон байгууллагын харилцагчдын 
нэг юм. Бидний хамтын ажиллагаа 
2008 оноос эхэлсэн бөгөөд худалдааны 
санхүүжилт, бизнесийн зээл, 
харилцах данс, төлбөр тооцоо зэрэг 
байгууллагад зориулсан үйлчилгээг 
өргөн хүрээнд үзүүлж байна.

Өнгөрсөн хугацаанд ХасБанк Мөнхийн 
Үсэг Группийн дараах төслүүдэд 
оролцсон:
• Хэвлэлийн үйлдвэрийн тоног 

төхөөрөмжийн шинэчлэл өргөтгөл 
хийх, үйлдвэрийн хүчин чадлыг 
нэмэгдэх тасөл.

• Цаасан хайрцаг, сав баглаа боодлын 
“Эко Пак Монгол” бүрэн автомат 
үйлдвэрийг ашиглалтад оруулах 
болон хаягдал цаас боловсруулах 

Довдонгийн Ганбат
Мөнхийн Үсэг ХХК-ийн Ерөнхий захирал

шугам нэмэх, үйлдвэрийн хүчин 
чадлыг сайжруулах төсөл.

• Олон төрлийн ном, хэвлэмэл 
материалын өргөн сонголттой орчин 
үеийн дотоод засал тохижилтоороо 
эрс ялгарах Монголын хамгийн том 
номын дэлгүүр болох “Аз хур” номын 
их дэлгүүр.

• Орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр 
бүрэн тоноглогдсон фитнесс заал, 
спорт цогцолбор болон оффисын 
ажилтнуудын ажиллаж хөдөлмөрлөх 
ая тухтай орчинг бүрдүүлсэн 5 давхар 
шинэ барилгын төсөл.

Мөнхийн Үсэг Групп нь Монгол улсын 
томоохон аж ахуйн нэгж бөгөөд 
хэвлэлийн салбарт манлайлагч 
байгууллагуудын нэг юм. Анх 1991 
онд 2 ажилтантай жижиг хэвлэлийн 
үйлдвэр хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа 
эхлээд өнгөрсөн хугацаанд орчин үеийн 
шинэ техник, технологи бүхий тоног 
төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон 
хэвлэлийн болон сав баглаа боодлын 
үйлдвэрлэл эрхлэгч, ном бичиг хэрэг, 
хэвлэмэл бүтээгдэхүүний худалдааны 
чиглэлээр арвин туршлагатай, 300 
гаруй чадварлаг мэргэшсэн боловсон 
хүчин бүхий 25 жилийн арвин баялаг 
түүхтэй, салбартаа манлайлагч, 
үндэсний үйлдвэрлэгч компани болж 
өргөжсөн.

КОРПОРЕЙТ БАНК

Байгууллагынн Банк

Мөнхийн Үсэг ХХК-ийн Ерөнхий 
захирал Д.Ганбат хэлэхдээ “Мөнхийн 
Үсэг Групп нь бизнесийн хамтын 
ажиллагааныхаа хүрээнд Монгол 
улсын томоохон аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудтай нягт хамтран 
ажиллаж, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн 
тэлж, харилцагч үйлчлүүлэгчдийн 
итгэлийг хүлээсэн компани юм. Энэ 
дундаас бид бүхний ололт амжилтын 
талбарт итгэл хүлээлгэн урт удаан 
хугацааны түншлэгч байгууллагууд 
цөөнгүй байдгийн нэг нь ХасБанкны 
хамт олон билээ. ХасБанкны удирдлага, 
хамт олны дэмжлэг туслалцаатайгаар 
манай группийн үйл ажиллагаанд 
олон дэвшилтэт техник технологийг 
нэвтрүүлэн, чанартай бүтээгдэхүүн, 
найдвартай үйлчилгээгээр харилцагч, 
үйлчлүүлэгчдийнхээ итгэлийг хүлээн 
ажиллаж байна. Мөн санхүүгийн 
үйл ажиллагааны хувьд компанийн 
эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдэж, 
төлбөрийн чадвар дээшилсэн 
төдийгүй борлуулалтын ашиг тодорхой 
хэмжээгээр өсч,  компанийн өрсөлдөх 
чадвар нэмэгдэж, зах зээл дээр 
тэргүүлэгч байр сууриа хадгалсаар 
байгааг энэ дашрамд дурдахад таатай 
байна” гэж байв.

Бид тогтвортой, урт удаан харилцааг эрхэмлэж, 
харилцагчдынхаа хэрэгцээ шаардлагад тохирсон, 
санхүүгийн зөв шийдлийг нийлүүлэхийг ямагт зорьдог.

“Үйлчлүүлэгчдийнхээ сэтгэл ханамжийг дээшлүүж, баялаг 
бүтээснээр эх орныхоо хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ 
оруулах эрхэм зорилгынхоо хүрээнд ХасБанктай хамтран 
ажиллах харилцаагаа цаашид улам бүр бэхжүүлэх болно.”
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ҮНЭ ЦЭНТЭЙ САНХҮҮГИЙН ЦОГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛДЭГ 
ХАРИЛЦАГЧДЫН НАСАН ТУРШИЙН САНХҮҮГИЙН ТҮНШ БАЙХ НЬ 
ХАСБАНКНЫ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО МӨН. 

“Жижиг хэмжээний бизнесийн үйл ажиллагаа, шинэ 
санаа, санаачилга үргэлж хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн 
асуудалтай тулгардаг... Бидний хэрэгцээ шаардлагад яв 
цав тохирсон ХасБанкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр 
санхүүгийн асуудлаа шийдсэндээ тун сэтгэл хангалуун 
явдаг.”

Бид жижиг дунд бизнест хэрэгтэй судалгаа шинжилгээ, 
шинэ технологийг санхүүжүүлэхэд анхаардаг.

Читамон, Нефромон, Дентамон, 
Салимон.....Цэвэр байгалийн гарал, 
“ногоон шошго”-той, хэрэглэгчдийн 
дунд хэдийнээ танил болсон төдийгүй 
олон улсын зах зээлд гарсан, Монгол 
Улсын төрийн соёрхолт үндэсний брэнд 
эдгээр эм, бэлдмэлүүд нь ХасБанкны 
харилцагч Шинэ анагаах ухааны дээд 
сургууль (ШАУДС), түүнийг үүсгэн 
санаачлагч Монгол улсын Төрийн 
шагналт, Анагаахын шинжлэх ухааны 
доктор, профессор Миеэгомбын 
Амбагагийн бүтээлүүд юм. 

Анх 2000 онд Монгол Улсын Төрийн 
шагналт, Анагаахын шинжлэх ухааны 
доктор, профессор Миеэгомбын 
Амбага, Анагаахын шинжлэх ухааны 
доктор, профессор Бандийн 
Саранцэцэг нарын санаачлагаар үүсгэн 
байгуулагдаж байсан бол өнөөдөр 
шилдэг эм, бэлдмэл үйлдвэрлэх эрдэм 
шинжилгээний төв, танин мэдэхүйн 

Профессор Миеэгомбын Амбага   
Анагаах ухааны доктор, профессор

тайлал дээр суурилсан уламжлалт 
болон  орчин үеийн анагаах ухааны 
хосолсон технологиор дэлхийн түвшний 
эмч, эмнэлгийн ажилтан, судлаач 
бэлтгэж буй ШАУДС болон Хулж 
Боржигон эмнэлэг болон өргөжин 
тэлжээ. Хэнтий аймагт эмийн ургамал 
тариалалт, судалгааны лаборатортай.

Өдгөө ШАУДС нь шинжлэх ухаан-
сургалт-үйлдвэрлэлийн интеграцыг 
хамгийн оновчтой хэлбэрээр 
хэрэгжүүлж буй Монгол Улсын 
тэргүүлэх Топ-6 дээд сургуулийн нэг 
төдийгүй жил бүр элсэн суралцах 
оюутны тоо нэмэгдэж байгаа төдийгүй, 
оюутны туршлага, ур чадварыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор ОХУ-ын Эрхүү, 
БНХАУ-ын Хөх хотын улсын эмнэлэг 
дээр дадлагажуулах хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Мөн сургуулийн дэргэдэх Эрдэм 
шинжилгээний төвд, судлаач эрдэмтэд 
болон багш оюутнуудын хамтарсан 
анагаах ухааны хөгжил, эмчилгээ 
сувилгааны аргачлал, эм бэлдмэл 
гаргах гэсэн чиглэлээр эрдэм 
шинжилгээний багууд ажилладаг ба 
эрдэм шинжилгээ, судалгааны хүрээнд 
хийгдсэн нээлт – эм бэлдмэлүүд нь 
олон нийтэд аль хэдийн нь танил 
болоод байна. 
• Салимон - дархлаа сайржуулах 

бэлдмэл 

ЖДҮ-ИЙН БАНК

• Нефромон - бөөр хамгаалах бэлдмэл
• Дентамон - шүд хамгаалах бэлдмэл
• Хоффитас - элэг, цөс хамгаалах 

бэлдмэл

Тус харилцагч нь 2015 онд орчин үеийн 
сургалт, эрдэм шинжилгээний төвийн 
үйл ажиллагаанд тохирсон сургуулийн 
байрыг ашиглалтанд оруулснаар олон 
улсын жишигт нийцсэн эм, дархлаа 
сайжруулах бэлдмэл үйлдвэрлэхээс 
гадна анагаах ухааны салбарын хөгжилд 
төдийгүй дэлхийн жишигт нийцсэн 
чанартай боловсон хүчин бэлтгэх 
боломж улам бүр нэмэгдэж байна.

ХасБанкны Бизнес банкны 
газрын захирал Дамдины Болор-
Эрдэнэ хэлэхдээ ”Судалгаа, 
хөгжлүүлэлт хийн технологийн 
дэвшлийг нэвтрүүлж буй жижиг 
дунд бизнес эрхлэгчид Монголын 
эдийн засагт шинэ боломжуудыг 
авчирч байна. Жижиг хэмжээний 
бизнесийн үйл ажиллагаанууд шинэ 
санал, санаачилгаа хэрэгжүүлэх, 
бүтээгдэхүүнээ хөгжүүлэхэд хөрөнгө 
оруулалт, санхүүгийн асуудалтай 
тулгарсаар байна. Бид ирээдүйтэй 
жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг 
гаргаж ирэх, тэдний шинэ санааг 
хэрэгжүүлэхэд нь туслах тохиромжтой 
санхүүгийн механизмыг бий болгохыг 
зорьж байна” гэсэн юм.

Байгууллагынн Банк
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ҮНЭ ЦЭНТЭЙ САНХҮҮГИЙН ЦОГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛДЭГ 
ХАРИЛЦАГЧДЫН НАСАН ТУРШИЙН САНХҮҮГИЙН ТҮНШ БАЙХ НЬ 
ХАСБАНКНЫ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО МӨН. 

“Эрчим хүчний хэрэглээг бууруулж, үр ашгийг 
сайжруулснаар бүтээмжийг үлэмж хэмжээгээр 
нэмэгдүүлэх боломжтой.”

ХасБанк нь байгаль, орчинд ээлтэй тогтвортой 
санхүүжилтийн шийдлүүдийг нийлүүлдэг Эко банкны 
нэгжтэй Монгол Улсын цорын ганц банк юм. 

Тэсээхүүгийн Түвшинжаргал
ТЭСО корпорацийн Милко сүүний үйлдвэрийн Гүйцэтгэх захирал

Тэсо корпораци нь анх 2003 онд 
үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд өнгөрсөн 
хугацаанд Монгол улсаа хөгжүүлэх 
эрхэм зорилгынхоо хүрээнд уул уурхай, 
зам тээвэр, барилга бүтээн байгуулалт, 
гадаад худалдаа, хүнсний үйлдвэрлэл, 
хөрөнгө зуучлал гэсэн чиглэлүүдэд 
10 салбар компанийн нийт 800 гаруй 
ажиллагсадтайгаар үйл ажиллагаагаа 
явуулж байна.

Тэсо корпорацийн салбар компанийн 
нэг болох Милко ХХК нь сүү сүүн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 
2010 онд байгуулагдсан үндэсний 
томоохон үйлдвэрлэгчдийн нэг юм. 

Тэсо корпораци нь ХасБанктай 2011 
оноос эхлэн тогтвортой харилцаж 
байгаа бөгөөд корпорацийн удирдлагын 
баг “Өнгөрсөн хугацаанд ХасБанк нь 
хурдан шуурхай, уян хатан  үйлчилгээ 
үзүүлж ирсэн төдийгүй корпорацийн 
хэмжээнд үйлчилгээ үзүүлэгч үндсэн 
банк болж чадсан” хэмээн ХасБанкны 
үйлчилгээг үнэлсэн юм. 
Энэ онд Тэсо корпорацийн Милко 
ХХК нь ХасБанкны Европын сэргээн 
босголт хөгжлийн банктай хамтран 
хэрэгжүүлж буй Монголын тогтвортой 

эрчим хүчний санхүүжилтийн 
хөтөлбөрт хамрагдаад байна. Энэ 
хүрээнд ХасБанк нь Тэсо корпорацийн 
Милко, Вит Ойл, Агь Импекс гэсэн 
гурван үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн 
шугамыг нэгтгэж, үйлдвэрийн эрчим 
хүчийг хэмнэх төслийг санхүүжүүлсэн 
юм. Уг хөтөлбөрт хамрагдсанаар 
гурван үйлдвэрт тус тусдаа явагдаж 
байсан ижил төрлийн үйлдвэрлэлийн 
процессийг нэгтгэж давхардлыг 
арилгаснаар үйлдвэрүүд эрчим хүчний 
хэрэглээгээ 50 хувиар бууруулах 
боломжтой болсон байна. Үйлдвэрүүд 
эрчим хүчний зардлаа бууруулснаас 
гадна үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаа 
нэмэгдүүлсэн юм.

ЭКО БАНК

Байгууллагынн Банк
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2011 2012 2013 2014 2015

Бодит ДНБ-ий өсөлт (%) 17.3% 12.3% 11.6% 7.8% 2.3%

Уул уурхайн салбар 7.7% 8.3% 18.5% 19.1% 13.2%

Уул уурхайн бус салбар 19.9% 13.3% 10.0% 5.0% -0.8%

Цэвэр экспорт (сая $) (1,817.9) (2,353.7) (2,082.0) 538.1 883.0

Экспорт 4,780.4 4,384.6 4,272.7 5,774.6 4,669.5

Импорт 6,598.2 6,738.3 6,354.7 5,236.4 3,786.4

Нийт төлбөрийн тэнцэл (сая $) 27.8 1,705.0 (1,867.3) (471.1) (268.1)

Урсгал тэнцэл (2,758.6) (3,362.3) (3,192.0) (1,405.0) (547.9)

Хөрөнгө ба санхүүгийн тэнцэл 2,864.2 4,929.5 1,438.1 1,062.0 479.2

Шууд хөрөнгө оруулалт 4,620.1 4,407.8 2,098.1 276.0 219.4

Ам. долларын төгрөгтэй харьцах ханш 1,396.4 1,392.1 1,654.1 1,885.6 1,996.0

M2 мөнгөний нийлүүлэлт (тэрбум ₮) 6,412.3 7,613.7 9,454.9 10,635.8 10,050.2

M2 мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлт (%) 37.0% 18.7% 24.2% 12.5% -5.5%

Гадаад цэвэр актив 3,067.4 4,401.6 933.8 (1,701.9) (3,908.9)

Дотоод цэвэр актив 3,344.8 3,212.1 8,521.1 12,337.7 13,959.2

Зээлийн өрийн үлдэгдэл (тэрбум ₮) 5,597.7 6,941.1 10,715.6 12,440.9 11,633.6

Зээлийн өрийн үлдэгдлийн өсөлт (%) 73.4% 24.0% 54.4% 16.1% -6.5%

Чанаргүй зээлийн харьцаа үзүүлэлт* (%) 3.0% 2.2% 2.5% 3.1% 5.5%

Инфляцийн түвшин (%) 10.2% 14.0% 11.9% 11.0% 1.9%

Бодлогын хүү (%) 12.3% 13.3% 10.5% 12.0% 13.0%

2015 онд манай орны экспортын хэмжээ буурснаар эдийн засгийн өсөлт 2.3 
хувь буюу өмнөх оны мөн үеэс 5.5 нэгж хувиар удааширлаа. Энэ нь дэлхийн 
зах зээлд түүхий эдийн үнийн уналт үргэлжилсэн, мөн Хятад Улсын эдийн 
засгийн өсөлт саарсан зэрэгтэй холбоотой юм.

Хэдийгээр экспорт буурч байгаа ч импорт илүү хурдтай саарсан нь цэвэр 
экспортыг нэмэгдэхэд нөлөөлж, улмаар эдийн засгийн өсөлтөд дэмжлэг 
үзүүлэх гол хүчин зүйл байв. Ийнхүү цэвэр экспортын эерэг нөлөөгөөр 
урсгал тэнцэл өмнөх оны мөн үеэс 2.6 дахин сайжирч, нийт төлбөрийн 
тэнцлийн алдагдал багассан нь төгрөгийн ханш сулрах дарамт өмнөх онтой 
харьцуулахад 2.1 дахин буурахад нөлөөллөө.  

Мөнгөний нийлүүлэлтийн хувьд хөрөнгийн дотогшлох урсгал сул хэвээр 
байсан нь гадаад цэвэр активыг үргэлжлэн бууруулж, нөгөө талаас эдийн 
засгийн идэвхжил суларсан нь дотоод цэвэр активын өсөлтийг сааруулж, 
М2 мөнгө өмнөх оноос 5.5 хувиар агших шалтгаан болов. Ингэснээр, банкны 
секторын нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 6.5 хувиар буурлаа. 

Харин нийт чанаргүй зээл өмнөх оноос 1.5 дахин өсч, зээлийн багцын 5.1 
хувьд хүрэв. Энэ нь төгрөгийн ханш үргэлжлэн суларсан, хөрөнгө оруулалт 
татарсан, импорт хумигдсан зэрэг нь гадаад валютын зээл болон уул уурхай, 
худалдааны секторт олгогдсон зээлүүдийн чанарт сөргөөр нөлөөлснөөр 
тайлбарлагдаж байна.

Тайлант онд эдийн засгийн идэвхжил суларснаас нийт дотоод эрэлт 
хумигдсан, нөгөө талаас зуд болно гэсэн хүлээлтээс махны нийлүүлэлт 
нэмэгдсний улмаас инфляци оны эцэст 1.9 хувьд хүрэв. Ийнхүү инфляцийн 
түвшин сүүлийн 6 сар зорилтот түвшин болох 7 хувиас доогуур байгаа нь 
мөнгөний бодлогыг тэлэх орон зайг нэмэгдүүлж, 2016 оны 1 сард Монголбанк 
бодлогын хүүг 1 нэгж хувиар буурууллаа. Энэ нь цаашид мөнгө, зээлийн 
өсөлт, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, бизнесийн идэвхжлийг дэмжихэд 
эерэгээр нөлөөлөхөөр хүлээгдэж байна. 

Түүнчлэн, Оюу Толгойн хоёрдугаар шатны хөрөнгө оруулалтын нөлөөгөөр 
дунд хугацаанд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт сэргэх, цаашид тогтвортой 
байх хандлагууд бий болж байгаа нь 2016 онд эдийн засгийн өсөлт эерэг 
түвшинд байх хүлээлтийг үүсгэж байна. Гэсэн хэдий ч ирэх онд Хятад болон 
ОХУ-ын эдийн засгийн өсөлт сул байх, түүхийн эдийн үнэ үргэлжлэн буурах 
хандлагатай байгаа нь цэвэр экспортын өсөлтөнд сөргөөр нөлөөлж, улмаар 
эдийн засгийн өсөлтөнд үзүүлэх Оюу Толгойн хөрөнгө оруулалтын эерэг 
нөлөөг саармагжуулах эрсдэлтэй байна. 

Тэмдэглэл: Татан буугдсан банкуудыг
                   /Анод, Зоос, Хадгаламж/ хассан дүнгээр(*)
Эх сурвалж : Монголбанк, Үндэсний Статистикийн Хороо

Эдийн засгийн орчин 2015 оны макро
эдийн засгийн гүйцэтгэл
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Санхүүгийн гүйцэтгэл

2015 он ХасБанкны хувьд өөрчлөлт болон сорилтын жил болж өнгөрлөө. 
Түүхий эдийн зах зээлийн уналт болон эдийн засгийн өсөлтийн удаашрал 
зэрэг нь Банк болон банкны салбарын үйл ажиллагаанд ихээхэн нөлөө 
үзүүллээ. Энэхүү сорилтын хажуугаар Банкны хувьд шинэчлэгдсэн брэнд 
дүр төрхөө танилцуулан, харилцагчид төвлөрсөн бизнесийн шинэ стратегээ 
тодорхойлсон чухал өөрчлөлтүүд хийгдсэн юм.

Дээр дурдсанчлан дэлхийн томоохон зах зээлүүдийн хувьд салхи эсрэг 
тийшээ хандах болсон нь Монголын эдийн засаг, банк санхүүгийн салбарт 
бэрхшээл, хүндрэл дагуулж байсан ч ХасБанк зах зээлд эзлэх байр сууриа 
улам батжуулж, харилцагчдынхаа өмнө санхүүгийн хувьд тогтвортой, 
найдвартай байдлаа хадгалан ажиллалаа.

Гадаад дотоодын банк санхүүгийн байгууллагаас татан төвлөрүүлсэн эх 
үүсвэрүүдийн эргэн төлөлттэй холбоотойгоор нийт хөрөнгө 1,936 тэрбум 
төгрөгт (нэг тэрбум ам. доллар) хүрсэн нь өмнөх онтой харьцуулахад 6.6 
хувиар буурсан үзүүлэлт байв.  Банкны ашигт ажиллагаа нэмэгдэн, цэвэр 
ашиг 22.5 тэрбум төгрөгт хүрсэн бол өөрийн хөрөнгийн өгөөж 15.6 хувьд 
хүрч, харгалзан 93.2 хувь болон 6.6 нэгж хувиар өслөө. Үүний дүнд өөрийн 
хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлт сайжирч 20.6 хувьд хүрсэн нь зохицуулагч 
байгууллагаас тогтоосон шалгуур үзүүлэлтийг хангалттай хэмжээнд хангаж 
байна. 2015 онд үйл ажиллагааны зардлыг үр ашигтай удирдаж өмнөх оны 
түвшинд барьж ажиллалаа. Зардал үр ашгийн харьцаа 54.6 хувьд хүрч, өмнөх 
оноос 1.6 нэгж хувиар сайжирсан байна.

Өөрчлөлт

тэрбум төгрөгөөр 2013 2014 2015 2014/13 2015/14

Нийт хөрөнгө  1,811.5  2,072.8  1,936.1 14.4% -6.6%

Зээлийн багц  1,042.2  1,352.3  1,222.4 29.8% -9.6%

Харилцах хадгаламж  635.4  788.4  879.6 24.1% 11.6%

Арилжааны эх үүсвэр  1,016.6  1,111.0  857.9 9.3% -22.8%

Өөрийн хөрөнгө  122.2  133.8  156.3 9.5% 16.8%

Цэвэр ашиг  24.4  11.6  22.5 -52.3% 93.2%

Хүүгийн цэвэр орлого  73.1  80.4  82.2 10.0% 2.2%

Эрсдэлийн сангийн зардал  9.7  30.3  21.7 211.2% -28.4%

Үйл ажиллагааны зардал  53.0  53.9  54.2 1.7% 0.7%

Харьцаа үзүүлэлтүүд (%)

Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ  16.2  17.0  20.6 0.8 ppt 3.6 ppt

Өөрийн хөрөнгийн өгөөж  22.4  9.0  15.6 -13.4 ppt 6.6 ppt

Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар  43.8  37.2  38.7 -6.6 ppt 1.5 ppt

Зээл хадгаламжийн харьцаа  164.0  171.5  139.0 7.5 ppt -32.6 ppt

Чанаргүй зээлийн харьцаа  1.4  3.7  6.1 2.3 ppt 2.3 ppt

Эрсдэл даах чадвар  123.5  95.2  92.1 -28.2 ppt -3.1 ppt

Нэг зээлдэгчид олгосон зээл/ӨХ**  12.4  11.2  10.6 -1.2 ppt -0.6 ppt

Нийт холбогдох этгээдэд олгосон зээл/ӨХ  8.2  10.7  10.3 2.5 ppt -0.4 ppt

ЗЭЭЛИЙН БАГЦ
Гадаад орчны төдийлөн таатай бус нөхцөлд Банк эрсдэл өгөөжийн оновчтой 
түвшинд, итгэл хүлээсэн харилцагчиддаа зээл олгох бодлогыг баримтлан 
ажиллав. Зээл олголтыг зохих түвшинд хязгаарласан, Засгийн газрын орон 
сууцны хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон ипотекийн зээлийн багцыг шилжүүлсэн 
зэрэгтэй холбоотой нийт зээлийн багц 9.6 хувиар буурлаа. Эдийн засгийн 
өсөлт саарч буй нөхцөлд Банк сарын зээл олголтоо эргэн төлөлтөөс нь 
хэтрүүлэхгүй дүнгээр санхүүжүүлэх бодлого баримталж, зээлийн нөхцлөө 
чангатгав.

Зээл авлага барагдуулах үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, салбар тооцооны 
төвийн бүтцэд өөрчлөлт хийсний үр дүнд 2015 оны 3 дугаар улиралд нийт 
зээлийн 6.8 хувьд хүрээд байсан чанаргүй зээл буурч жилийн эцэст уг 
харьцаан үзүүлэлт 6.1 хувьд хүрсэн юм. 2015 оны туршид Банк активийн 
чанар муудах эрсдэлээс сэргийлэн эрсдэлийн сангийн хүрэлцээг хангалттай 
түвшинд хадгалахын зэрэгцээ харилцагчийн хүсэлтээр гадаад валютаар 
олгосон зээлийг төгрөгт хөрвүүлэх замаар гадаад валютын зээлийн багцаа 
зохистой түвшинд хүртэл бууруулах бодлого баримталлаа. Тайлант онд Банк 
нийт 21.7 тэрбум төгрөгөөр эрсдэлийн сангаа нэмж байгуулснаар эрсдэл 
даах чадварын харьцаа 92.1 хувьд хүрч өсөв. Мөн ам. доллараар олгосон 
зээлийн багцын үлдэгдлийн нийт зээлд эзлэх хувь 18.7 хувиас 15.4 хувь болж 
буурлаа.

ХАРИЛЦАХ ХАДГАЛАМЖ БА БУСАД ЭХ ҮҮСВЭР
Эдийн засгийн таатай бус нөхцөлд хадгаламжийн зах зээл дэх өрсөлдөөн 
улам бүр өсөн нэмэгдэж байсан хэдий ч Банк нийт харилцах хадгаламжаа 
өмнөх жилээс 11.6 хувиар өсгөж чадсан нь 2015 онд хэрэгжүүлсэн брэндийн 
шинэчлэлийн бодит үр дүн юм. ХасБанкны шинэ өнгө төрх, бизнесийн 
чиг баримжааны дагуу Банк нь үнэ цэн бүхий санхүүгийн цогц шийдлээр 
харилцагчийнхаа насан туршийн хэрэгцээг нь хангах амлалтыг харилцагчиддаа 
өглөө. Харилцах хадгаламжийн өсөлтийн үр дүнд хадгаламжийн зах зээлд 
эзлэх хувь 7.2 хувиас 8.4 хувь болж нэмэгдэв. Хадгаламжийн үлдэгдэл 
нэмэгдсэн хэдий боловч зээл олголт хязгаарлагдмал түвшинд хийгдсэнээр 
зээл хадгаламжийн харьцаа 172 хувиас 139 хувь болж буурсан бол төлбөр 
түргэн гүйцэтгэх чадвар 37.2 хувиас 38.7 хувь болж сайжирлаа. Харилцах 
хадгаламжаас гадна гадаад дотоодын банк санхүүгийн байгууллагаас татан 
төвлөрүүлсэн хөрөнгө Банкны эх үүсвэрийн бүтцэд томоохон байр суурь 
эзэлдэг бөгөөд тайлант жилд 15.5 сая ам долларын арилжааны эх үүсвэрийг 
шинээр татсан байна.

Тэмдэглэл: Урьдчилсан гүйцэтгэл (**)
                   
Эх сурвалж : Монголбанк, Үндэсний Статистикийн Хороо
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Үзүүлэлтүүд 2014 2015  (%)

Олгосон зээлийн тоо 171,893 177,249 3.1%

Олгосон зээлийн дүн (тэрбум төгрөг) 764.0 728.6 -4.7%

Нийт идэвхтэй зээлийн тоо 122,550 130,173 6.2%

Нийт идэвхтэй зээлийн багц 817.5 726.1 -11.2%

ХАДГАЛАМЖ
Иргэдээс татсан харилцах, хадгаламжийн багц өмнөх оноос 11 хувиар өсч 640 
тэрбум төгрөгт хүрлээ. Зээл, хадгаламжийн харьцааг сайжруулахын тулд бид 
хугацаатай хадгаламжийг нэмэгдүүлэхэд түлхүү анхаарч ажилласны үр дүнд 
хугацаатай хадгаламж 10 хувиар өсч, нийт иргэдийн хадгаламжийн 84 хувийг 
хугацаатай хадгаламж эзэлж байна. Эдийн засгийн орчин таагүй байсан өнгөрсөн 
онд банкны секторын хадгаламжийн хэмжээ 4.0 хувиар буурсан хэдий ч ХасБанк 
иргэдийн хадгаламжийн багцаа өсгөж чадсан нь чамлахааргүй амжилт байлаа. 

ЗЭЭЛ
Эдийн засгийн нөхцөл байдлын улмаас 2015 онд ХасБанкны иргэдийн зээлийн 
багц өмнөх 2014 оноос 9.6 хувиар буурав. Зээл олголт өмнөх оноос 3 хувиар өсч, 
177,249 зээлдэгчид 728.6 тэрбум төгрөгийн зээлийг олголоо.

Бид жижиг бизнес эрхлэгчдэд No 1 зээл олгогч банк гэдгээрээ бахархдаг. Жижиг 
бизнест олгосон зээл Банкны нийт зээлийн багцын 11 хувийг, нийт идэвхтэй 
зээлдэгчийн 20 хувийг эзэлж байна.

ХасБанк 2015 онд бичил, жижиг, дунд бизнест олгосон зээлийн багцаа 8 хувиар 
өсгөж, зах зээлд эзлэх байр сууриа улам нэмэгдүүлж чадлаа. 2015 оны эцэст зах 
зээлд эзлэх хувь, зээлдэгчийн тоо болон зээлийн багцын хувьд 38 хувь, 21 хувьд 
тус тус хүрээд байна. 

55% 18%

26%
Хэрэглээний зээл

Бизнесийн зээл

Орон сууцны зээл

Зээл олголтын бүтэц

Иргэдийн банк 2015 онд өмнөх 18 сарын хугацаанд хийгдсэн шинэчлэлийн 
үр дүнд харилцагчдын тоогоо нэмэгдүүлж, зах зээлд эзлэх хувиа бэхжүүлэн, 
өөрийн бүхий л сувгаар харилцагчдад үзүүлэх үйлчилгээгээ сайжруулж, 
банкны системийн дунджаас илүү өндөр өсөлттэй ажиллалаа. Бид 
салбаруудаа илүү үр ашигтай, орчин үеийн, найрсаг болон технологид 
суурилсан ирээдүйн салбар болгоход чиглэсэн шинэчлэл, өөрчлөлтүүдийг 
хийсээр байна. 

Банкны салбарт хүмүүсийн харилцаа цаашид маш чухал хэвээр байна 
гэдэгт бид итгэдэг, тиймээс ч харилцагчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргэх үүднээс бид салбарууддаа Харилцааны 
менежер болон Хувийн банкир гэсэн 2 чухал орон тоог бий болгосон билээ.
 
Өнөөдөр бид Монгол улсын нийт өрхийн ¼-д хүрч, улс даяар үйл ажиллагаа 
явуулж буй 86 салбар, нэгжээрээ дамжуулан 707,000 харилцагчиддаа 
үйлчилгээгээ үзүүлж байна. Харилцагчдынхаа хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үзүүлж, харилцагчидтайгаа харилцаагаа улам бүр 
гүнзгийрүүлэх нь бидний гол зорилго билээ. ХасБанкийг бусад банкуудаас 
илүүтэй өөрийн үндсэн банк хэмээн сонгох харилцагчдын тоо улам бүр өсөн 
нэмэгдэж, харилцагчдын гарах урсгал хамгийн бага түвшинд хүртэл буурлаа.

Манай салбар, тооцооны төвүүд нь харилцагчдыг татах, харилцаагаа улам 
гүнзгийрүүлэх гол суваг байсаар байна. Цахим банкны үйлчилгээ нь банкны 
салбарт иргэдийн анхаарлыг татах сүүлийн үеийн чиг хандлага болоод байгаа 
хэдий ч харилцагчдын маань банкны салбарт биеэр ирж, шаардлагатай 
зөвлөгөө, үйлчилгээ авах сонирхол, хэрэгцээ буураагүй байна. Өнгөрсөн онд 
нийт салбар, тооцооны төвөөр дамжуулан 5.1 сая гүйлгээг хийж, 150 мянган 
шинэ данс нээж, 177 мянган жижиг бизнесийн зээлийг иргэдэд олгосон 
байна.

Бид Монгол улсад, тэр дундаа Улаанбаатар хот болон орон нутагт хамгийн 
өндөр өсөлт бүхий бүсүүдэд өөрийн салбар, сүлжээгээ бий болгоод байна. 
Бид ирэх жилүүдэд салбарын сүлжээгээ нэмэгдүүлэхээс илүү давхцлыг 
арилгах, зарим сул орхигдсон бүсүүдэд салбар, нэгжүүдээ шилжүүлэх, нэгтгэх 
замаар, байршлыг улам бүр оновчлон, харилцагчдад хамгийн таатай нөхцөлийг 
бүрдүүлэхэд анхаарлаа хандуулах болно. 

Тэрбум төг
Бодит Өсөлт

2015 2014/13 2015/14

Нийт хөрөнгө  914.2 52% -8%

Зээлийн багц  726.1 63% -11%

Харилцах, хадгаламж  640.0 18% 11%

Иргэдийн Банк
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Зээлийн багц
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Харилцах, хадгаламж
тэрбум төг
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ОРОН СУУЦНЫ САНХҮҮЖИЛТ
2015 он орон сууцны зах зээлийн хувьд хамгийн их сорилттой жил байлаа. Бид 
орон сууцны санхүүжилтын бизнесээ илүү хялбар, өндөр чанартай, илүү тогтвортой 
бизнес болгохыг зорин ажиллалаа. 2015 онд орон сууцны зээлийн эрэлт хэрэгцээ 
тогтвортой байсны үр дүнд орон сууцны зээлийн олголтыг 2014 оноос 6 хувиар 
өсгөлөө. Банк 2015 онд 2,598 иргэнд орон сууц, хашаа байшин худалдан авах, 
орон сууцны нөхцөлөө сайжруулахад зориулан 132.5 тэрбум төгрөгийн зээл 
олгосноос 46 хувийг өөрийн эх үүсвэрээс санхүүжүүлсэн бол үлдсэн 54 хувийг 
Засгийн газраас Монголбанктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Барилгын салбарыг 
дэмжих, улмаар орон сууцны үнийг тогтворжуулах” дэд хөтөлбөрт хамрууллаа.

Ипотекийн хоёрдогч зах зээл дээр идэвхитэй оролцож, 117.1 тэрбум төгрөгийн 
орон сууцны зээлийн багцыг Монголын ипотекийн корпораци (МИК)-д амжилттай 
худалдаж, 105.4 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаас 
(ИЗББ)-ны арилжааг Монголбанктай хийлээ.

КАРТ, ТӨЛБӨР ТООЦОО
Хэрэглэгчид төлбөр, тооцоог шинэлэг хэлбэрээр хийх нь нэмэгдэж байгаа нь 
төлбөрийн бизнесийг улам бүр сонирхолтой болгож байна. 

Бид бусад банкуудын адил иргэдийн зах зээлд карт гаргах, мерчантын төлбөр 
тооцоог гүйцэтгэхэд тодорхой байр сууриа эзэлнэ гэсэн стратегийн зорилтын 
хүрээнд  2015 онд ХасБанк нь цахим сувгаар хүргэх бүтээгдэхүүн үйлчилгээний 
нэр төрлийг нэмэгдүүлж, картын төлбөр тооцоо боловсруулах бие даасан төв 
байгуулах төслийг амжилттай хэрэгжүүллээ. Үүний үр дүнд Үндэсний Цахим 
Гүйлгээний Төвтэй шууд холбосноор картын гүйлгээний хурд, чанар, аюулгүй 
байдал улам сайжирлаа. 

2015 онд картын хэрэглэгчийн тоо 10 хувиар, картын гүйлгээ 31 хувиар өссөн бол, 
картаар үйлчлэгч байгууллагуудын төлбөрт хүлээн авсан гүйлгээ 58 хувиар өсөв.

2015 онд өрнөсөн онцлох үйл явдлын нэг нь ХасБанк олон улсын Юнион Пэй 
байгууллагад гишүүнээр элсэж үндэсний ₮ брэнд болон Юнион Пэй хосолсон 
картыг зах зээлд анхлан нэвтрүүллээ.ЦАХИМ БАНК

Цахим технологи банкны салбарт байнгын шинэчлэл, өөрчлөлтийг бий болгож 
байгаагийн зэрэгцээ цахим үйлчилгээний хэрэглээ харилцагчдын дунд жилээс 
жилд өсөн нэмэгдсээр байна. Интернет банкны хэрэглэгчийн тоо өмнөх оноос 59 
хувиар өссөн бол нийт гүйлгээний тоо 94 хувиар өсөв. 

ХасБанк цахим сувгийн хэрэглэгчдийн гол сонголт бүхий банк нь байх стратегиа 
цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ, цахим сувгаар үзүүлэх үйлчилгээг 
олон улсын түвшинд хүргэх нь бидний харилцагчиддаа өгөх гол амлалтуудын маань 
нэг байна гэдэгт итгэлтэй байна.

Интернет банкны системийг харилцагчийн хэрэглээнд нийцүүлэн сайжруулахын 
зэрэгцээ хадгаламж барьцаалсан зээл авах боломжийг шинээр нэвтрүүлж, үүрэн 
холбооны хэрэглээний төлбөр, гаалийн татвар төлөлтийг цахимжууллаа.

Мэдээллийн аюулгүй байдал болон гүйлгээний ил тод байдал нь улам бүр чухал 
болж байгаагийн зэрэгцээ харилцагчид дансныхаа гүйлгээ, үлдэгдлийн мэдээллийг 
цаг алдалгүй, бодит цагийн горимд хүлээн авах шаардлага, хэрэгцээ нэмэгдсээр 
байна. Харилцагчийн данс, төлбөр тооцооны мэдээллийг цахим шуудан, мессежээр 
хүргэдэг ХасИнфо үйлчилгээгээ өргөжүүлж зээлийн данс, олон улсад гарсан 
картын гүйлгээний мэдээллийг хүргэдэг боллоо. 2015 онд нийт харилцагчид 
хүргэсэн мэдээллийн тоо 4.9 саяд хүрсэн нь өмнөх оноос 77 хувиар өссөн байна.

Өнөөдөр харилцагчид хамгийн ойрхон АТМ эсхүл банкны салбараар дамжуулан 
гүйлгээ, төлбөр тооцоогоо хийхийг илүүд үзэх болсон билээ. Банк өөрийн 
160 АТМ-ийн сүлжээгээрээ дамжуулан энгийн гүйлгээ хийх боломжийг олгож 
байгаагаас гадна 2016 онд нэвтрүүлэх орлого авдаг АТМ-ээрээ дамжуулан теллер 
дээр хийгддэг гол гүйлгээг хийх боломжтой болох юм.

Иргэдийн Банк

ХАРИЛЦАГЧИЙГ ХАМГААЛАХ УХААЛАГ ХӨДӨЛГӨӨН
ХасБанк Планет Рэйтинг олон улсын үнэлгээний байгууллагаар үйл 
ажиллагааныхаа бүхий л түвшинд үнэлгээ хийлгэлээ. Үүний үр дүнд дэлхий даяар 
хүлээн зөвшөөрч, даган мөрддөг Харилцагчийг Хамгаалах Ухаалаг Хөдөлгөөний 
зарчмуудыг бүрэн хэрэгжүүлэгч Монгол улсын анхны байгууллага хэмээн 
үнэлэгдэж, 2015 оны 8-р сард батламжаа авлаа.

Энэхүү үнэлгээний хүрээнд Харилцагчийг Хамгаалах Ухаалаг Хөдөлгөөний 7 
зарчим, түүний доторх 99 шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн хангаснаар ХасБанк ийнхүү 
батламж авсан дэлхийн 39 байгууллагын нэг болж буй юм.

Бид 2014 онд Планет Рейтинг байгууллагаар нийгмийн хариуцлагын цогц 
үнэлгээг хоёр дахь удаагаа хийлгэн, өмнөх үнэлгээгээ 1 шатаар ахиулж, “4” буюу 
“хангалттай” гэсэн үнэлгээг авсан нь нийгмийн хариуцлагаар Ази тивд хамгийн 
өндөр, олон улсын түвшинд эхний 15-д орох үзүүлэлт болж байсан билээ.

ХасБанк байгуулагдсан цагаасаа нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан, бизнесийн 
үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлж, харилцагчдынхаа эрх ашгийг дээдлэн 
ажилласаар ирсэн. Бидний олон жилийн хичээл зүтгэл олон улсын тавцанд ийнхүү 
өндрөөр үнэлэгдэж байгаа нь ХасБанк зөвхөн бизнесийн ашиг хөөцөлдөлгүй, 
харилцагч түмнийхээ түшиг тулгуур нь болж, тулхтай явж ирсний нотолгоо юм.
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Байгууллагын Банк

Жижиг дунд бизнесийн харилцагч нь Байгууллагын банкны үндсэн сегмент 
бөгөөд Банкны урт хугацаат стратегийн чухал тулгуур хүчин зүйлүүдийн 
нэг юм. Банк үүсгэн байгууллагдсан цагаасаа хойш бичил болон жижиг 
бизнес эрхлэгчдийнхээ хүсэлт, шаардлага болон амжилтанд хүрэх хэрэгцээ 
шаардлагыг ойлгон хамтран ажиллаж, хамтдаа өсөн дэвжисээр ирсэн билээ. 
Өнөөдрийн байдлаар байгууллагын банк нь Банкны нийт үйл ажиллагааны 
орлогын 40 хувийг бүрдүүлж байгаагаас гадна нийт хадгаламж болон харилцах 
дансны 50-иас илүү хувийг эзэлж байна.    

2015 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар, Байгууллагын банк нь 580.0 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө, 496.0 тэрбум төгрөгийн зээлийн багц, 240.0 тэрбум 
төгрөгийн эх үүсвэртэйгээр үдэж хөрөнгө оруулалтын өгөөж 22.6 хувь 
бол шууд бус зардал 39,9 хувь байлаа. Тайлант хугацаанд Байгууллагын 
банкны татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө 12.0 хувиар оны эхнээс өсч 12.8 тэрбум 
төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаа. Эдийн засаг, бизнесийн таагүй орчинд 
зээл олголтонд баримтласан бодлогын хүрээнд зээлийн багц 7.0 хувиар 
өмнөх жилийн мөн үеээс буурлаа.

Тэрбум төг
Бодит Өсөлт

2015 2014/13 2015/14

Нийт хөрөнгө  580.1 -3% -1%

Зээлийн багц  496.3 -1% -7%

Харилцах, хадгаламж  239.6 43% 12%

Байгууллагын банкны амжилтын үндэс нь харилцагчийн хамтын ажиллагаанаас 
хамаардаг тул харилцагчийнхаа хэрэгцээ, шаардлагыг илүү танин мэдэх, үнэ 
цэнтэй санхүүгийн үйлчилгээг хүргэх болон хамтын ажиллагааны харилцаагаа 
өргөжүүлэхэд харилцааны менежерүүд болон бизнесийн нэгжүүд төвлөрөн 
ажиллаа. Харилцааны менежерүүд нь зөвхөн ААН, байгууллагад бизнесийн 
банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргээд зогсохгүй бизнес эрхлэгч, 
менежерүүдийн хувийн банкны үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна. 

Нөгөө талаар, олон улсын санхүүгийн байгууллагуудтай урт хугацаанд 
хамтран ажилласны үр дүнд өрсөлдөхүйц нөхцөлтэй санхүүгийн шийдлүүдийг 
харилцагч нартаа санал болгох боломжтой болсон нь бидний  давуу тал 
билээ. Олон улсын  худалдааны санхүүжилтийн байгууллагуудтай хамтын 
ажиллагаагаа өргөжүүлсний үр дүнд гадаад худалдаа эрхлэгч нарт зориулан 
өргөн цар хүрээний санхүүгийн шийдлүүдийг санал болгох боломж улам бүр 
нэгдэж байна. Тухайлбал: Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны Дунд 
түвшний бизнесийн хамтын санхүүжилтийн нэгжтэй хамтарсан хөтөлбөр, Олон 
улсын санхүүгийн корпорацитай хамтарсан олон улсын худалдааг дэмжих 
хөтөлбөр, Азийн хөгжлийн банктай хамтарсан худалдааны санхүүжилтийн 
хөтөлбөрүүдийн хүрээнд зөвхөн урт хугацааны хямд санхүүжилтийг санал 
болгохоос гадна харилцагч нарт санхүүгийн хяналт болон тайлагналтын 
стандартаа сайжруулах тал дээр зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж байна.

2015 онд Европын сэргээн босголтын банкны Дунд түвшний бизнесийн 
хамтын санхүүжилтийн нэгжтэй хамтарсан хөтөлбөрийн хүрээнд Банк нь нийт 
8.0 сая ам.долларын хамтын санхүүжилтийг хийсэн бөгөөд гадаад валютаас 
хүлээж болох харилцагчийн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор санхүүгийн 
хэрэгсэлүүдийг ашиглаж эхэлсэн. 

Уул уурхайн салбар нь олон улс дахь түүхий эдийн үнийн хэлбэлзлээс үл 
хамааран Монголын эдийн засагт чухал үүрэг гүйцэтгэсэн хэвээр байгаа 
билээ. Хэдийгээр ХасБанк нь уул уурхайн салбарт маш бага хувийг эзэлдэг 
ч тус салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй харилцагчдынхаа хэрэгцээ 
шаардлага, нөхцөл байдал, үнэ цэнийг ойлгон 2015 оноос авлага хямдруулан 
санхүүжүүлэх санхүүжилтийн хөтөлбөрийг өөрсдийн үнэ цэнтэй харилцагч 
нарт зориулан нэвтрүүлсэн. Уг хөтөлбөр нь 2016 онд улам амжилттай 
хэрэгжинэ хэмээн тооцоолж байна. 

Эдийн засгийн хөгжлийн хурд саарсан, тодорхойгүй байдал үүссэн 
болон дотоод валютын сулрал зэрэг хүчин зүйлсийн улмаас Монголын 
дийлэнх бизнесүүд хүндхэн жилийг ардаа орхилоо. Бид уг хүндрэлүүдийг 
харилцагчдынхаа хамт даван туулахын тулд хамт хүчин зүтгэж байгаа нь 
бидний хамтын аижллагааг улам нягтруулах болно гэдэгт итгэлтэй байна.

Зээлийн багц
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Банкны эрсдэлийн удирдлагын үндсэн чиг үүрэг нь санхүүгийн болон санхүүгийн 
бус эрсдэлийг зохистой түвшинд удирдахын зэрэгцээ, бизнесийн нэгжүүдэд 
стратеги, төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхэд 
оршино. Үүний дагуу зээл, үйл ажиллагаа, хянан нийцүүлэлт, хөрвөх чадвар болон 
бусад учирч болзошгүй эрсдэлүүдийг удирдахад шаардагдах зохистой бодлогуудыг 
боловсруулж, тэдгээрт эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдуулан оруулах нэмэлт 
өөрчлөлтүүдийг цаг тухайд нь хийж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах үүрэгтэй 
байдаг. 

Түүнчлэн Банкны эрсдэлийн удирдлагын бас нэгэн нэн тэргүүний зорилго нь 
дотоод болон олон улсын хууль, хяналтын байгууллагаас тавьсан шаардлага, 
мөн банкны эрсдэл даах чадварын талаарх нэгдмэл ойлголтыг банкны нийт 
ажиллагсдын хүрээнд бий болгоход оршино. Энэхүү зорилгын хүрээнд эрсдэлийн 
удирдлагын зохистой бодлогуудыг боловсруулахаас гадна, эрсдэлийн удирдлагын 
талаарх нийт ажиллагсдын ерөнхий мэдлэг болон чадавхыг дээшлүүлэх, зохистой 
эрсдэлийн удирдлагад ажилтан бүрийн оролцоо, үүрэг хариуцлагыг танин мэдүүлэх 
танхимын болон зайны сургалтуудыг зохион байгуулж ажиллалаа.  

ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА
Банкны хөрөнгийн томоохон хувийг харилцагчдад олгосон зээлийн багц бүрдүүлдэг 
тул зээлийн эрсдэл нь бидний удирдах нэн чухал эрсдэл юм. Банк нь зээлийн 
эрсдэлийг зээлдэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хугацаандаа биелүүлээгүйгээс 
шалтгаалан үүсэх алдагдлыг хүлээх эрсдэл гэж тодорхойлдог. Бид зээлийн 
эрсдэлийг удирдахад шаардагдах зээлийн зохистой бодлогуудыг тодорхойлж, 
зээл олголт, түүний дараах гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх байдлаар зээлийн 
эрсдэлийг удирдаж байна. Түүнчлэн зээлийн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор 
зээлийн эрсдэлийн удирдлага болон хяналтын арга, арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр 
банкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс тогтоосон зээлийн эрсдэлийн хязгаар 
үзүүлэлтүүд болон Монголбанкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг биелүүлэн ажиллаж байна.

Зээлийн мэргэжилтэнүүдийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2014 онд 
бүтцийн өөрчлөлтийн хүрээнд салбар тооцооны төвийн иргэдийн зээлийн үйл 
ажиллагааг төв албанд төвлөрүүлж, Иргэд, Байгууллага болон Корпорейт банкны 
бизнесийн чиглэлүүдийг салгасан. Хэдийгээр иргэдийн зээлийн эргэн төлүүлэх 
үйл ажиллагааг төвлөрүүлсэн ч макро эдийн засгийн хүндрэл нь 2015 оны туршид 
үргэлжилснээр иргэдийн зээлийн чанарын хувьд банкны хүлээсэн эерэг үр дүнг 
авчирч чадсангүй. Иймээс салбарын ажиллагсдын харилцагчидтай бий болгох 
үр дүнтэй харилцаа, харилцагчийг таньж мэдэх боломжийг харгалзан 60 хоног 
хүртэлх хугацаа хэтэрсэн иргэдийн зээлийн эргэн төлүүлэх үйл ажиллагааг салбар, 
тооцооны төвүүдэд 2015 оны 2-р хагаст буцаан шилжүүлснээр 60 хүртэлх хоногоор 
хугацаа хэтэрсэн зээлийн багцын үзүүлэлт сайжирахад нөлөөллөө.  

Мөн зээлийн багцын чанарыг хадгалж үлдэхэд чиглэсэн гол арга хэмжээнүүдийн 
нэг нь гадаад валютаар олгосон зээлийн багцын нийт зээлийн багцад эзлэх хувийг 
сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 37 хувиас 15 хувь хүртэл бууруулж чадсан явдал 
байлаа. 

Цаашлаад тайлант оны эцсийн байдлаар зээл эргэн төлөгдөхөд учирч болзошгүй 
эрсдэлээс хамгаалах сангийн хэмжээг хангалттай түвшинд буюу нийт чанаргүй 
зээлийн багцын 92.1 хувьтай тэнцэх хэмжээнд байгуулсан нь өмнөх оны түвшинг 
хэвээр хадгалсан үзүүлэлт боллоо. 

ХӨРВӨХ ЧАДВАРЫН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА
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 түүний хугацаанаасаа өмнө цуцлагдах байдалд дүн 
шинжилгээ хийж, хөрвөх чадварын зохистой хязгаар үзүүлэлтүүдийг тогтоон, 
түүний биелэлтэд тогтмол хяналт тавин ажилладаг.

Тайлант oнд эдийн засгийн таагүй нөхцөл байдал үргэлжилж, банкны секторын 
хэмжээнд харилцах, хадгаламжийн өсөлт удааширсан нь  Банкнаас хөрвөх 
чадварын эрсдэлийг зохистой түвшинд удирдан ажиллахыг шаардсан жил байлаа. 
Энэ нөхцөл байдалтай уялдуулан бид Монголбанкнаас тогтоосон хөрвөх чадварын 
зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг биелүүлэх, түүнчлэн эх үүсвэрийн багцад 
үүсэх гэнэтийн гарах урсгалыг даах зорилгоор хөрвөх чадварын үзүүлэлтийн хувьд 
нэмэлт нөөцийг 6 хувь хүртэл нэмэгдүүлэн ажиллаa. 

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА
Тайлант хугацаа нь Банкны зах зээлийн эрсдэлийн удирдлагаас нэг талаас 
гадаад валютын зээлийн багцыг бууруулах боломжийг бий болгох, нөгөө талаас 
үүсэх гадаад валютын нээлттэй позици болон хүүний эрсдэлийг оновчтой 
түвшинд удирдахыг шаардсан жил байлаа. Иймээс бид 2015 онд авсан олон 
улсын санхүүгийн эх үүсвэрүүдийг Монголбанкны урт хугацаат своп хэлцэлийн 
тусламжтайгаар төгрөгт хөрвүүлснээр нэг талаас төгрөгийн эх үүсвэрийг дэмжих, 
нөгөө талаас харилцагчдад олгосон гадаад валютын зээлийг төгрөгт хөрвүүлэх 
үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх болон үүсэх гадаад валютын позицийг удирдах арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүллээ. Түүнчлэн, валют хоорондын своп хэлцэлээр гадаад 
валютын активыг төгрөгийн орлого олдог активд байршуулах замаар гадаад 
валютын өгөөжийг нэмэгдүүлэх зарчмыг баримтлан  хүүний эрсдэлийг удирдан 
ажиллаа.
Банкны гадаад валютын ханшийн эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэгч нэгж нь 
Хөрөнгө зохицуулалтын газар ба Актив Пассивийн Удирдлагын Хороо нь сарын 
давтамжтайгаар  эрсдэлийн түвшинг хянаж, түүнийг зохистой удирдах арга 
хэмжээг боловсруулан, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажилладаг. Үүнээс гадна, Банк 
нь ханшийн тэгшитгэлээс үүсэх алдагдал болон нээлттэй позицийн эрсдэлээр 
жигнэсэн активд үзүүлэх нөлөөг Монголбанкны тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр 
“Хамгийн Их Эрсдэл”(ХИЭ) буюу “Value at Risk” (VaR) аргаар тооцдог бөгөөд энэхүү 
зөвшөөрлийг 2011 оноос тууштай хадгалан ажиллаж байна. ХИЭ-ийн аргачлалын 
найдвартай байдал болон таамаглах чадварыг үнэлэхийн тулд бид тухайн өдрийн 
ХИЭ утгыг бодит ашиг/алдагдалтай харьцуулан, аргачлалаа буцаан шалгаж үр дүнг 
Монголбанкинд сар бүр тайлагнадаг.

Эрсдэлийн удирдлага

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА 
Банк нь үйл ажиллагааны эрсдэлийг дотоод систем болон процесийн доголдол, 
хүний хүчин зүйлийн үйлчлэл болон гадаад орчны нөлөөлөлөөс шалтгаалан үүсэх 
алдагдалыг хүлээх эрсдэл гэж тодорхойлдог.  

Эрсдэлийн удирдлагын хороо нь үйл ажиллагааны эрсдэлийн түвшинг хянаж, 
түүнийг зохистой удирдах арга хэмжээг боловсруулан, хэрэгжилтэнд хяналт тавин 
ажилладаг. Бизнесийн болон бусад нэгжүүд нь өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа 
үүссэн аливаа үйл ажиллагааны эрсдэлийг удирдаж ажиллах үүрэгтэй байдаг. 
Харин үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлага хариуцсан чиг үүрэг бүхий нэгж 
нь нэгээс олон тооны нэгжийг хамарсан үйл ажиллагааны эрсдэлийг удирдах, 
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2015 онд Банк нь хянан нийцүүлэлтийн үүрэг роль болон эрсдэлийн 
удирдлага, хяналтын  хүрээгээ өргөжүүлэн ажиллав. Олон улсын тэргүүн 
туршлага, стандарт жишиг болон Монгол Улсын хууль тогтоомжид 
нийцүүлэн бодлого, дүрэм, журмуудыг боловсруулан хэрэгжүүлэх 
замаар дэлхийн тогтвортой хөгжлийн түгээмэл зарчим, стандартуудын 
биелэлтийг хангасан аж. 

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 
хэрэгжилтийн хүрээнд харилцагч, гүйлгээ болон бүтээгдээхүүний талаар 
баримтлах эрсдэлд суурилсан үнэлгээ, шаардлагуудыг нэвтрүүллээ. 
Хяналтын зорилгоор шинээр програм хангамж худалдан авснаар Банк 
нь улс орон, харилцагч буюу гүйлгээ зэрэгтэй холбоотойгоор гарч болох 
аливаа их хэмжээний эрсдлийг тогтоох, эрсдэлд суурилсан, бодит, 
үр дүнтэй хяналт болон эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагааны үндэс 
суурийг бүрдүүлэв. Шинэ програм нь банкны ажиллагаа, хяналтуудыг 
хууль тогтоомжийн дагуу тавигдах шаардлагуудад нийцүүлэх, гарч 
болох эрсдлүүдийг бууруулах арга хэмжээг богино хугацаанд авахад ач 
холбогдолтой юм.

Банкны ёс зүйн кодекс ба сонирхлын зөрчлийн журмын дагуу ТУЗ, 
гүйцэтгэх удирдлагын гишүүд болон зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэж буй 
ажилтнууд ашиг сонирхлын толилуулгаа  жил, хагас жилийн байдлаар 
гаргав. Банк нь ёс зүйг баримтлан үйл ажиллагаагаа хариуцлагатай 
явуулах зориг эрмэлзлээ гомдол, зөрчлийг мэдээлэх Шүгэл үлээх 
бодлого батлан хэрэгжүүлж эхэлснээр дахин баталгаажууллаа. 

ХасБанк нийгэм, байгаль орчны эрсдэлийн үнэлгээний журам, бодлого, 
үүргийн тодорхой хуваарилалт болон нийгэм, байгаль орчны эрсдэлийн 
удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд ашиглах арга, хэрэгслүүдийг ашиглан 
Нийгэм, байгаль орчны удирдлагын системийг амжилттай хэрэгжүүлэв. 
Компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Банк нь нийгэм, байгаль орчны 
гүйцэтгэлээ олон нийтэд ил тод байдлаар тайлагнав. 

2015 онд ХасБанк шинээр картын процессингийн төвийг амжилттай 
нэвтрүүлж, өөрийн картын процессингийн төвтэй болсон 5 дахь 
арилжааны банк болжээ. Ингэснээр харилцагчийн нууцлал аюулгүй 
байдлыг сайжруулсан бөгөөд харилцагчид бэлэн мөнгөний эрсдэлд 
орохоос сэргийлж, эрсдэлтэй болон луйврын гүйлгээг нэн даруй зогсоох, 
илрүүлэх боломжтой болсон. Түүнчлэн системийн найдвартай ажиллагаа, 
ашиглалтыг сайжруулснаар гүйлгээний хурдыг 2-3 дахин нэмэгдүүлсэн. 
Мөн ХасБанк Microsoft Exchange мэйл серверийг нэвтрүүлэн, мэдээллийн 
аюулгүй байдлыг сайжруулж, хэрэглэгчийн удирдлага, салбарын үйл 
ажиллагааг илүү оновчтой болгосон. 

2015 оны 1-р улиралд Банк нь өөрийн Дата төвийг байгуулах төслийг 
эхлүүлсэн бөгөөд энэхүү дата төвийн найдвартай, тасралтгүй, 
тогтвортой үйл ажиллагааг баталгаажуулах олон улсын TIER II стандартыг 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Дата төвд эрчим хүчний 
хэмнэлттэй, байгальд ээлтэй шинэ тоног төхөөрөмж, технологийг 
нэвтрүүлж байгаа бөгөөд 2016 онд Дата төв ашиглалтад орно.

2016 онд ХасБанк програм болон техникийн дэд бүтцээ эрчимтэй 
сайжруулах төлөвлөгөөтэй байна. Энэхүү төлөвлөгөөнд банкны үндсэн 
системд зээлийн олголт, интернет банкны платформ сайжруулах, аюулгүй 
байдал болон хяналт сайжруулах зэрэг шинэ модуль нэвтрүүлэхээр 
тусгасан байгаа. Мэдээлэлийн технологийн  хэлтэс саяхан бүтцээ 
өөрчилж “банк өөрчлөх” болон “банк удирдах”гэсэн үйл ажиллагаан дээр 
төвлөрөн ажилаж байна.

Хянан нийцүүлэлт, нийгэм, 
байгаль орчны эрсдэлийн 
удирдлага

Эрсдэлийн удирдлага
ХасБанк нь дэлхийн бичил санхүү, нийгмийн хариуцлагын нэр хүндтэй 
байгууллага Планет Рэйтинг (Planet Rating)-ээр үнэлгээ хийлгэж, 
2015 оны 8 дугаар сард Харилцагийг хамгаалах ухаалаг хөдөлгөөн 
(Smart Campaign)-ий батламжийг хүртсэн нь дэлхийн хэмжээнд хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн Харилцагчийг хамгаалах зарчим, стандартуудыг банкны 
үйл ажиллагаанд амжилттай хэрэгжүүлсний нотолгоо болсон аж.  Ийнхүү 
ХасБанк нь өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа Харилцагчийг хамгаалах 
стандартуудыг нэвтрүүлэн амжилттай хэрэжүүлж буй дэлхийн 39 
байгууллагын нэг боллоо. 

Тогтвортой хөгжлийн тулгамдсан асуудлуудыг санхүүжилтийн үйл 
ажиллагаагаараа дамжуулан шийдвэрлэх зорилгоор Монголын 
Тогтвортой санхүүжилтийн зармуудыг баталсан банкны хувьд ХасБанк нь 
Тогтвортой санхүүжилтийн Үйл ажиллагааны төлөвлөөг хэрэгжүүллээ. 
Тогтвортой хөгжлийн чиглэлээр банкны хүлээсэн үүрэг амлалт, амжилтыг 
хүлээн зөвшөөрч ХасБанкийг анхны Манлайлагч Банкаар Монголын 
Тогтвортой санхүүжилтийн санаачлага тодорхойлсон юм. Үүний зэрэгцээ, 
Монгол Улсын тогтвортой хөгжилд оруулсан хувь нэмэр, тэр дундаа 
банкны 2015 оны гүйцэтгэлийг үндэслэн ХасБанкийг ТоС хөтөлбөрийн 
Шилдэг Банкаар шалгаруулав.

Банкны ажилтнуудын мэдлэг, чадавхийг бэхжүүлэх, бизнесийн нэгжүүдэд 
хариуцлагыг төлөвшүүлэхээр хянан нийцүүлэлт, ёс зүй,  мөнгө угаах, 
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, тогтвортой санхүүжилтийн зарчим, 
стандартын талаар дотоод сургалтуудыг тогтмолжуулсан нь цаашид 
банкны нийт ажиллагсдын дунд хянан нийцүүлэлт, хариуцлагын соёлыг 
дэлгэрүүлэх зорилготой юм.

Мэдээллийн технологи 

цаашлаад үйл ажиллагааны эрсдэлийн арга, аргачлалуудыг таниулах, тус 
эрсдэлийн удирдлагын тогтолцооны хэрэгжилтийг хангаж ажилладаг.

Эрсдэлийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх, цаашлаад үйл ажиллагааны 
эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог ахисан төвшинд хүргэх зорилгоор Банк нь олон 
улсад ашиглагдаж буй Үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын арга, аргачлалыг 
үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ашиглаж байна.
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Олон улсын хөндлөнгийн
үнэлгээний байгууллагуудын үнэлгээ

2015 2014

УХ/БХ гадаад валютаар татан төвлөрүүлсэн 
хөрөнгө

B3/NP B3/NP

УХ/БХ төгрөгөөр татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө B2/NP B2/NP

Зээлжих чадварын үнэлгээ b3 b3

УХ/БХ үнэт цаас гаргагч байгууллагын үнэлгээ B3/NP B3/NP

Дунд хугацаат барьцаагүй үнэт цаасны үнэлгээ (P)B3 (P)B3

Хандлага Сөрөг Сөрөг

“Мүүдиз” олон улсын үнэлгээний байгууллага (www.moodys.com) нь 
дэлхийн нийт улс орны засгийн газар болон томоохон байгууллага, аж 
ахуйн нэгж, тэдгээрийн гаргасан өрийн бичиг, үнэт цаасны хувьд зээлжих 
зэрэглэл тогтоох, эрсдэлийн үнэлгээ, судалгаа шинжилгээг хийж 
гүйцэтгэдэг олон улсын нэр хүнд бүхий байгууллага юм. 

2015 2014

УХ гадаад валютаар хүлээсэн үүргийг 
биелүүлэх зэрэглэл

B Сөрөг B Сөрөг

БХ гадаад валютаар хүлээсэн үүргийг 
биелүүлэх зэрэглэл

B B

УХ төгрөгөөр хүлээсэн үүргийг биелүүлэх 
зэрэглэл

B Сөрөг B Сөрөг

Фитч үнэлгээний байгууллага (www.fitchratings.com) нь Ази Номхон далайн 
бүс төдийгүй дэлхийн зах зээл дээр санхүүгийн зэрэглэлийг хараат бус 
байдлаар тогтоогч үнэлгээний тэргүүлэгч байгууллага юм.

Дотоод аудитын газар нь 14 аудиторын бүрэлдэхүүнтэйгээр банкинд 
засаглал, эрсдэлийн удирдлага болон дотоод хяналтын зохистой 
тогтолцоо бий болж үр дүнтэй ажиллаж буй эсэхийг үнэлж дүгнэх, одоо 
болон ирээдүйд учирч болох эрсдэлийг тодорхойлон, үйл ажиллагааг 
сайжруулахад зөвлөмж өгөх чиглэлээр ажиллаж байна.

Дотоод аудит нь эрсдэлд суурилсан аудитын арга барилыг аудитын үйл 
ажиллагаандаа баримтлан ажилладаг. Аудитын жилийн төлөвлөгөөг 
боловсруулахдаа эрсдэл болон дотоод хяналтыг үнэлэх аргачлалыг 
ашигладаг ба энэхүү аргачлал нь аудитлах процесс бүрд уламжлалт 
эрсдэл болон дотоод хяналтын үр ашигтай байдлыг үнэлдэг. Энэхүү 
үнэлгээний дагуу эрсдэл их гэж үнэлэгдсэн процесст аудит нэн түрүүн 
орохоор төлөвлөж ажилладаг болно. Аудитын төлөвлөгөөг бүрэн 
гүйцэтгэхэд шаардагдахуйц нөөцийг төлөвлөж ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын 
хороогоор оруулж батлуулдаг. Мөн түүнчлэн тусгайлсан аудитын төслүүд 
дээр ажиллаж байна.

2015 онд Дотоод аудитын газар нь Хасбанкны бүх гол процессуудийг 
хамарсан аудитуудыг хийж дуусгасан. Олон улсын шилдэг туршлага дээр 
үндэслэн 2014 оноос процессийн аудитын арга аргачлалыг аудитын үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллаж, сүүлийн 2 жилийн хугацаанд энэхүү 
арга аргачлалыг банкны үйл ажиллагаанд уялдуулж нийцүүлэн, дараа 
дараагийн аудитыг хийж гүйцэтгэх тогтсон аргачлалтай болсон.
 
Дотоод аудитын газар нь аудитын Олон улсын мэргэжлийн практик 
хүрээний стандартуудад нийцүүлсэн чанарын баталгаажуулалт ба 
сайжруулалтын хөтөлбөрийг дотоод аудитын бүхий л үйл ажиллагаанд 
нэвтрүүлэн ажиллаж эхлээд байна. Энэхүү хөтөлбөр нь Дотоод 
аудиторуудын институтээс гаргасан Стандартын дагуу аудиторуудын 
гүйцэтгэлд байнгын болон давтамжтайгаар хийгдэх хяналт болон өөрийн 
үнэлгээнээс бүрддэг.

Дотоод аудитын газраас аудиторуудынхаа мэдлэг, ур чадварыг тасралтгүй 
хөгжүүлэн дээшлүүлэх зорилгоор дотоодын болон гадны сургалтанд 
хамруулж тодорхой чиглэлтэй сургалтын хөтөлбөр гарган ажилладаг. 
2015 оны 10-р сард бүх аудиторууд Олон улсын санхүүгийн корпорацаас 
зохион байгуулсан 2 өдрийн сургалтанд хамрагдсан. Сургалтын хүрээнд 
аудиторууд өөрсдийн мэдлэгийг дээшлүүлж чадсан бөгөөд дотоод 
аудитын олон улсын шилдэг туршлага, тэдгээрийг өөрсдийн нэгжийн үйл 
ажиллагаандаа хэрхэн нэвтрүүлж ажиллаж болох тал дээр санал бодлоо 
солилцон, дотоод аудитын бодлогоо шинэчлэн боловсруулахдаа тусгасан 
болно.

2015 оны гол үйл явдлуудын нэг бол Дотоод аудитын газраас Мьянмар 
Улсын Йома (Yoma) Банкны Аудитын Газрын төлөөлөгчидөд уламжлалт 
аудитаас эрсдэлд суурилсан аудитад хэрхэн шилжилт хийх тал дээр 
туршлага судлах 2 өдрийн семинар зохион байгуулан ажилласан билээ. 
Төлөөлөл нь Йома Банкны Ерөнхий аудитор, аудитын  газрын захирал, 
зээлийн аудитын хэлтсийн захирал болон аудитын менежерээс бүрдсэн 
байсан. Йома Банк нь нийт 2000 ажилтантай, улсынхаа хэмжээнд 50 
гаруй салбартай бөгөөд Мьянмар Улсын томоохон хувийн банкууд дотор 
үйл ажиллагаагаараа 5-т жагсдаг банк юм.

Дотоод аудит

2016 онд Дотоод аудитын газар нь аудитын арга аргачлалыг сайжруулах 
тал дээр үргэлжлүүлэн анхаарч ажиллана. Аудитын гүйцэтгэлийн чанар 
болон үр дүнг сайжруулах зорилгоор Дотоод аудитын газраас үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллах санаачлагуудын  нэг бол мэдээллийн 
технологи дээр суурилсан аудитын аргыг нэвтрүүлэх ба тогтмол 
давтамжтай банкны гүйлгээ болон түлхүүр хяналтуудын үнэлгээ хийх 
тасралтгүй мониторинг юм.
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Хүний нөөц

Ажилтнууд маань бидний амжилтын үндэс билээ. ХасБанкны Хүний 
нөөцийн бодлого нь ажилтнуудаа өрсөлдөхүйц цалин хөлсөөр ханган, 
тэдэнд сургалт хөгжлийн болон хөдөлмөр эрхлэлтийн эрх тэгш боломж 
олгож, эрүүл, аюулгүй ажлын байрыг бүрдүүлэх, мөн ажлын байрны олон 
талт бүтцийг дэмжихэд оршино. 

Нийт ажилтны тоо

үндсэн
ажилтан

Орон нутгийн
салбарт

Улаанбаатар 
хотын салбарт

ажиллагсдын орон 
сууцны зээл

сургалтанд хамрагдсан

нийт сургалт (хүн/цаг)

шилжилт
хөдөлгөөний түвшин

63%

төв алба

дээд түвшний 
удирдах
ажилтан

эмэгтэй удирдах 
ажилтан

салбаруудын төвлөрсөн
арын алба

дунд түвшний
удирдах
ажилтан

гэрээт
ажилтан

жирэмсэний
амралттай

1649
1429

354

230

4,998 
42,357 

11.7%

507

247

22 22%

354

96

14

220

эмэгтэй
900

эрэгтэй
529
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ХасБанкны хөнгөлөлт хангамжийн багц өрсөлдөхүйц хэвээр байна. Банк нь 
ажилтнууддаа төрийн нийгмийн албан журмын даатгалаас гадна, эрүүл мэнд, 
гэнэтийн ослын даатгалын болон тэтгэврийн нэрийн дансны хөтөлбөрүүдийг 
тус тус санал болгодог. Тэтгэврийн нэрийн дансны хөтөлбөрийн хувьд 
ажилтан ажилласан жилээс хамаарч орлого хийх үүрэгтэй бөгөөд банк мөн 
ижил хэмжээгээр ажилтны дансанд орлого хийдэг мөнгөн хуримтлал юм. 
Түүнчлэн бусад хөнгөлөлт хангамжийн хөтөлбөрүүдийн хүрээнд банкны 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд хөнгөлөлт үзүүлдэг.

Бид гүйцэтгэлд суурилсан цалин хөлсний бодлогыг тууштай баримталж байна. 
Гүйцэтгэх, дунд шатны удирдлагаас бусад түвшний ажилтнуудын үндсэн 
цалингийн хэмжээг ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнд үндэслэн дунджаар 
15 хувиар нэмлээ.

Засгийн Газрын орон сууцжуулах хөнгөлөлттэй зээлийн хөтөлбөр болон 
Банкны ажилтны орон сууцны зээлийн хөтөлбөрт 230 ажилтан хамрагдав.

Сургалт, инновацийн төв болох Хас Академийн үйл ажиллагаа 2015 оны 9 
дүгээр сард албан ёсоор эхэлсэн бөгөөд сургалтын үйл ажиллагааг илүү 
системтэй болгохын зэрэгцээ банкны үйл ажиллагааны шат дамжлагыг 
боловсронгуй болгож, инновацийг хөхиүлэн дэмжих үүднээс ажилтнуудын 
санал бодлоо хуваалцаж, хэлэлцэх форум болгох зорилго агуулсан билээ. 

2013 онд нийт 36,332 хүн/цагийн сургалт, 2014 онд нийт 40,656 хүн/цагийн 
сургалт тус тус зохион байгуулсан бол 2015 онд давхардсан тоогоор 42,352 
хүн/цагийн сургалт зохион байгуулжээ.

Сургагч багш нарын нөөцийг бэхжүүлэх зорилгоор 68 ажилтныг нийт 981 
хүн/цагийн сургагчийн сургалтад хамруулж, үүний үр дүнд салбар, тооцооны 
төвүүдийн нийт ажилтнуудыг 20,000 хүн/цагийн дотоод сургалтаар хангах 
боломжтой болсон юм.

Харилцагчийн үйлчилгээний мэргэжилтэнд тусгайлан зориулсан 
сургалтын шинэ хөтөлбөр боловсруулж, нийт харилцагчийн үйлчилгээний 
мэргэжилтнүүдийг харилцагчийн үйлчилгээний ур чадварын болон зээлийн 
суурь сургалтад хамруулав.

Түүнчлэн хувийн банкируудын биеэ авч авах хувийн соёлыг дээшлүүлэхээс 
эхлүүлэн бүтээгдэхүүн, даатгалын зуучлалын мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, 
борлуулалт, харилцааны ур чадварыг бий болгоход онцгой ач холбогдол өгч, 
зааж чиглүүлэн, өргөн хүрээнд сургалаа.

Менежментийн чиглэлээр нийт 6,000 гаруй хүн/цагийн сургалт зохион 
байгуулсан бол мэдээллийн технологийн чиглэлээр давхардсан тоогоор 
40 ажилтан 412 хүн/цагийн сургалтад хамрагдаж, мэргэжлийн ур чадвараа 
дээшлүүлсэн.

Олон улсын санхүүгийн корпорацийн техник туслалцааны хөтөлбөрийн 
хүрээнд 2015 оны 10 дугаар сард зохион байгуулагдсан, Банкны зээлийн 
эрсдэлийг удирдах, дотоод аудитын үйл ажиллагааг бэхжүүлэх зорилго бүхий 
3 удаагийн семинарт 60 гаруй ажилтан оролцов. Олон улсын санхүүгийн 
Корпорацийн зөвлөхийн удирдсан, дасгал ажил бүхий 224 хүн/цагийн 
мэргэжлийн сургалтад нийт дотоод аудиторууд хамрагдлаа. Мөн Дотоод 
аудитын институтээс зохион байгуулсан семинарт 2 аудитор оролцож, Малайз 
улсын Мей банкинд зочилж, туршлага солилцсон.

Мөн байгууллагын болон бизнесийн банк, зээлийн эрсдэлийн 54 ажилтан 
эрсдэлд суурилсан үнэ тогтоох аргачлал болон зээлийн кейс дасгалын 2 
удаагийн 640 хүн/цагийн семинарт хамрагдаж, онол практикийн мэдлэг олж 
авлаа. Шинэ ажилтнуудад зориулж 784 хүн/цагийн чиглүүлэх сургалтыг 
явуулсан байна.

АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ, ХӨГЖИЛ

Өсөх ирээдүйтэй, чадварлаг ажилтнуудыг таньж илрүүлэх зорилготой 
Ур чадварын үнэлгээний аргачлалыг илүү далайцтайгаар хэрэгжүүлж 
ажилласан ба бүх төрлийн удирдах ажилтнууд энэхүү процесст жилийн турш 
оролцох үүрэгтэй байдаг. 2015 оны үнэлгээгээр өндөр ур чадвартай гэж 
тодорхойлогдсон 90 ажилтан өөрийгөө нээн хөгжүүлэх, удирдах арга барил 
эзэмших сургалтуудад эрчимжүүлсэн хэлбэрээр хамрагдлаа. 

УР ЧАДВАРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ

Улаанбаатар хотын салбар, тооцооны төвүүдийн ажилтнуудын үнэлгээг 2015 
оноос эхлэн нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулснаар олон давуу талыг 
бий болгосон байна. Улаанбаатар хотын салбарын ажилтнуудад ажлын 
гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийж, дэвших боломж гаргаж өгсөн стандарт хугацаа 
тогтоосноор ажилтныг үнэлэх, илрүүлэх, шагнах урамшуулах, мэргэжлийн 
хувьд өсч дэвших үндсэн процессууд дээр ил тод, шударга аргачлалыг бий 
болгосон гэж үзэж байна.    

Улаанбаатар хотын салбаруудын иргэдийн банкны нийт ажилтнууд ажил 
үүргийн ур чадварын онлайн тест, бүтэн өдрийн үнэлгээний цогц аргачлал 
зэргээр шалгуулж, зэрэглэлээ тогтоолгосон. Бүтэн өдрийн үнэлгээн дээр 
ажилтан нэг бүр гурван (багаар ажиллах, дүрд тоглох, илтгэл тавих) төрлийн 
даалгавар гүйцэтгэж, хэд хэдэн хүн үнэлгээ өгсөн. Эдгээр шалгалтуудын дүнд 
шилдэг ажилтнуудыг олж илрүүлсэн. Шилдгээр шалгарсан ажилтнуудыг албан 
тушаалын дараагийн зэрэглэлд шилжүүлэх, сургалт хөгжлийн төлөвлөгөөг 
боловсруулахад Салбарын захирлуудтай хамтран ажилласан нь үр дүнгээ өгч 
байна. Теллерээс бусад албан тушаалууд дээр гарч буй орон тооны 90 гаруй 
хувийг энэхүү үнэлгээний аргаар шалгарсан ажилтнуудаар нөхөн бүрдүүллээ.

УЛААНБААТАР ХОТЫН САЛБАРЫН АЖИЛТНУУДЫН
УР ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ БА КАРЬЕРИЙН ХӨГЖИЛ

ХасБанк нь ажилтнууддаа үр бүтээлтэй ажиллаж, эрүүл, аз жаргалтай 
амьдрах болон эрүүл мэндээ хамгаалах арга замыг эрэлхийлэх боломжийг 
бий болгохыг зорьдог бөгөөд тайлант хугацаанд ойролцоогоор 6,000 ажилтан 
Сайн сайхан оршихуй хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдсан арга 
хэмжээнд оролцсон байна. Сагсан бөмбөг, фитнес, хөл бөмбөг, дугуй, йог, 
усанд сэлэлт, ширээний теннис гэх мэт спортын олон төрлийн клубүүдэд 300 
гаруй ажилтан жилийн турш идэвхтэй хамрагджээ.  

Өнгөрсөн оны 4 дүгээр сард эхлүүлсэн Банкны өнгө төрхийг шинээр 
тодорхойлох үйл ажиллагаа нь ажилтнуудын бүтээлч санал санаачилгаа 
илэрхийлэх өргөн талбар байлаа. 

Нийт ажилтнуудын дунд банкны шинэ брэндийг илэрхийлэхүйц богино 
өгүүллэгийн уралдаан зарласнаас гадна энэхүү шинэчилсэн өнгө төрхийг 
танилцуулах арга хэмжээ, концертыг Улаанбаатар хотод ажиллаж буй нийт 
ажилтнуудыг хамруулан хийлээ. 

Орон нутаг дахь салбарын ажилтнуудаа оролцуулан нийт ажилтнууддаа 
банкны шинэ өнгө төрх болон уламжлагдан шинэчлэгдсэн үнэт зүйлсийн тухай 
4,481 хүн/цагийн сургалтыг зохион байгуулсан байна.

САЙН САЙХАН ОРШИХУЙ

ЦАЛИН ХӨЛС, ХӨНГӨЛӨЛТ ХАНГАМЖ
Шинэ залуу удирдагч нарт зориулсан Манлайллын суурь зарчмын сургалтыг 
шинээр боловсрууллаа. Энэхүү сургалт нь хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн 
зарчим, заавар журам зэрэг зайлшгүй мэдэх шаардлагатай хүн удирдах 
мэдлэг чадварыг олгож, шинэ удирдагчдыг бэлтгэх зорилготой юм.

МАНЛАЙЛЛЫН СУУРЬ ЗАРЧИМ

Хүний нөөц
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УДИРДЛАГЫН БАГ 

Магваны Болдоо
Гүйцэтгэх захирал

М.Болдоо нь 2014 оны 7 дугаар сарын 10-наас ХасБанкны Гүйцэтгэх захирлаар 
ажиллаж байна. Мөн давхар ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн Гүйцэтгэх 
захирлын үүргийг гүйцэтгэдэг. Мөн ХасБанкны Гүйцэтгэх захирлаар 2009-2010 
онд, Ерөнхийлөгчөөр 2005-2008 онд ажиллажээ. 2009 оноос эхлэн ХасБанкны 
ТУЗ-ийн гишүүнээр сонгогдсон байна. М.Болдоо нь төрийн болон хувийн хэвшлийн 
банк, санхүүгийн байгууллагууд, мөн түүнчлэн Дэлхийн Банк, Олон улсын валютын 
сан зэрэг олон улсын санхүүгийн байгууллагад 30 гаруй жил ажиллаж, банкны 
салбарын эдийн засгийн бодлого, бүтцийн шинэчлэлийн асуудлаар мэргэшсэн. 
Тэрээр 1996-2000 онд Монголбанкны Дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байв. АНУ-
ын Колумбийн Их сургуулийн эдийн засгийн бодлого, удирдлагын чиглэлээр 
олон улсын харилцааны магистрын зэрэг хамгаалжээ. 2009-2014 онд Монголын 
Банкуудын Холбооны дэд ерөнхийлөгч, Ерөнхийлөгчөөр сонгогдон ажилласан. 
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Гүмэнжавын Цэвэгжав
Иргэдийн банк хариуцсан захирал

Г.Цэвэгжав нь 2015 оны 9 дүгээр сараас эхлэн XaсБанкны Иргэдийн банк 
хариуцсан захирлаар ажиллаж байна. ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл, ХасБанкны 
санхүү эрхэлсэн захирлаар тус тус ажиллаж байв. Мөн XacЛизинг ХХК-ийн 
Гүйцэтгэх захирлын үүргийг давхар гүйцэтгэдэг. 2014 оноос Тэнгэр Даатгал 
XXК-ийн ТУЗ-ийн даргаар ажиллаж байна. Үүнээс өмнө нь АНУ-ын Сан Франциско 
хотод Ресторэйшн Хардвер (Restoration Hardware) компани, Блүфин Ассошиатс 
(Bluefin Associates), (ПламСлайс-PlumSlice) компани, Дэнвэр хотод байрлах 
Вагнер Эквипмент (Wagner Equipment) компанид нягтлан бодогч болон хөрөнгө 
зохицуулалтын шинжээчээр тус тус ажиллаж байсан туршлагатай. АНУ-ын 
Колорадогийн Их Сургуулийг олон улсын бизнес ба мэдээллийн системийн 
удирдлагын бакалавр, Рэгис Их Сургуулийг Санхүү, Нягтлан бодох бүртгэлийн 
магистрын зэрэгтэй төгссөн.
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Г.Амартүвшин нь 2014 оны 7 сараас ХасБанкны Ерөнхий захирлаар ажиллаж 
байна. ХасБанкинд ажиллахын өмнө Г.Амартүвшин нь ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл 
ХХК-ийн Ерөнхий захирлаар 3 жил ажилласан. Тэрээр Казахстан Улсын арилжааны 
томоохон банк болох Казкоммерц банкны Эрсдэлийн удирдлагын газрын дарга, 
Ерөнхий захирлын алба хашиж төслийн санхүүжилт болон зээлийн санхүүжилтийн 
чиглэлээр 17 жил ажилласан туршлагатай. Казкоммерц банкинд ажиллахын 
өмнө Г.Амартүвшин нь ABN AMRO Банкны Лондон, Амстердам болон Чикаго 
хотуудын салбарт ажиллаж байв. Тэрээр Бельги Улсын Брюссель хотын Европын 
Их сургуулийн бизнесийн удирдлагын бакалавр, АНУ-ын Бостон хотын Харвардын 
бизнесийн сургуулийн бизнес удирдлагын магистрын зэрэгтэй.

Ганибалын Амартүвшин
Ерөнхий захирал2

Аарт Жонжанс нь 2013 оны 9 дүгээр сараас Эрсдэл хариуцсан захирлаар 
ажиллаж байна. Тэрээр эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр 40 гаруй жил ABN AMRO 
Bank, BNP Paribas зэрэг томоохон банкуудад ажиллаж байсан туршлагатай. Аарт нь 
Европ, Ойрх Дорнод, ба Ази Номхон далайн бүсийн 7 улс оронд ажиллаж байсан.

Аарт Жонжанс
Эрсдэл хариуцсан захирал5

Ю.Гэрэлмаа нь 2006 оны 2 дугаар сараас ХасБанкны зээлийн удирдлага, тэр 
дундаа зээлийн эрсдэлийн удирдлага, тусгай активыг хариуцан ажиллаж, улмаар 
Зээл хариуцсан захирлаар ажиллаж байна. Тэрээр ажлын гараагаа 1986-1990 
онд Монголбанкны 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 байв. Ю.Гэрэлмаа 
нь Герман Улсын Берлин хот дахь Эдийн засгийн дээд сургуулийг эдийн засгийн 
мэргэжлээр төгсч, улмаар 1992-1994 онд БНГУ-ын Киел хот дахь Эдийн засгийн 
дээд сургуульд зах зээлийн эдийн засгийн чиглэлээр удирдлагын хөтөлбөр 
дүүргэсэн.

Юндэнгийн Гэрэлмаа
Зээл хариуцсан захирал3

Ганзоригийн Зул
Хүний нөөц хариуцсан захирал

Г.Зул 2014 оны 8 дугаар сараас эхлэн ХасБанкны Хүний нөөц хариуцсан захирлаар 
ажиллаж байна. Тэрээр 2011 оны 3 дугаар сараас эхлэн ТэнГэр Санхүүгийн 
Нэгдэл ХХК-ийн Хүний нөөц эрхэлсэн захирлаар ажиллаж байсан. Г.Зул нь 
ХасБанкны үүсгэн байгуулагч, Монгол дахь НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн Бичил 
Эхлэл төсөлд ажиллаж байгаад 1999 онд ХасБанкинд орсон. Хоёр банк бус 
санхүүгийн байгууллагууд нэгдэж арилжааны банк болох үйл явцын хүрээнд тэрээр 
байгууллагын хүний нөөцийн бодлого хөтөлбөрийг боловсруулж уялдуулан нэгтгэж 
ажилласан. Тэрээр мөн 2003 онд Үйл ажиллагааны хэлтсийг удирдан ажиллаж 
байжээ.Үүнээс өмнө Г.Зул нь Эрүүл Мэнд Нийгмийн Хамгаалалын Яаманд олон 
улсын харилцааны ажилтнаар ажиллаж байсан. Г.Зул нь Болгар Улсын Софи хотын 
Их Сургуулийг төгссөн. Тэрээр Банк, санхүүгийн академийн ТУЗ-ийн гишүүнээр 
сонгогдон ажиллаж байна. 
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Баянжаргалын Дэлгэржаргал
Бизнес хөгжил хариуцсан захирал

Б.Дэлгэржаргал нь 2016 оны 2 дугаар сараас эхлэн Бизнес хөгжүүлэлтийг 
хариуцсан захирлаар ажиллаж байна. Үүнээс өмнө буюу 2011 оны 3 дугаар сараас 
ХасБанкны Иргэдийн банк хариуцсан захирлаар ажиллаж байв. Тэрээр ХасБанкны 
анхны ажилтнуудын нэг бөгөөд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн 
Хөтөлбөр (UNDP)-ийн Бичил Эхлэл төсөлд зээлийн мэргэжилтнээр ажилд орж, тус 
байгууллагад санхүүгийн менежер, ерөнхий нягтлан бодогч, Хөгжлийн Алтан Сан 
ХХК-ийн Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн даргаар ажиллаж 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 хийж иржээ. Монголын Хөрөнгийн Биржээс 
ажлын гараагаа эхэлжээ. Тэрээр Санхүү, эдийн засгийн дээд сургуулийг төгссөн.

7

8

П.Баярсайхан нь 2015 оны 5 дугаар сараас эхлэн Аюулгүй байдал 
хариуцсан захирлаар сонгогдон ажиллаж байна. Тэрээр аюулгүй байдлын 
салбарт тэр дундаа эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 30 
гаруй жил ажилласан туршлагатай. 

Пүрэвсүрэнгийн Баярсайхан
Аюулгүй байдал хариуцсан захирал 
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Энэбишийн УЛАМБАЯР
Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал/
Ерөнхий аудитор

Э.Уламбаяр нь 2015 оны 11 дүгээр сараас эхлэн Үйл ажиллагаа хариуцсан 
захирлаар ажиллаж байна. Мөн, Ерөнхий аудиторын албыг давхар хашиж байна. 
Тэрээр 2013 оны 7 дугаар сараас ерөнхий аудитороор ХасБанкинд ажиллаж 
эхэлсэн. Тэрээр ажлын гараагаа Монголбанкны Хяналт шалгалтын газраас эхэлсэн 
бөгөөд энэхүү чиглэлээр 12 жил ажилласныхаа дараа Монгол улсын хөгжлийн банк 
болон Оюутолгой ХХК-д удирдах албан тушаалуудыг хашиж байжээ. Э.Уламбаяр 
нь МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийг банкны эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн 
бөгөөд магистрын зэргээ Австралийн Викториагийн их сургуульд Бизнесийн 
удирдлагын чиглэлээр хамгаалжээ.9 Сандип Хера

Мэдээллийн технологи хариуцсан 
захирал 

Сандип Хера нь 2015 оны 11 дүгээр сараас эхлэн ХасБанкны Мэдээллийн 
технологи хариуцсан захирлаар ажиллаж эхэлсэн. Тэрээр олон улсын банк 
санхүүгийн салбарт мэдээллийн технологийн удирдлагын чиглэлээр 25 гаруй жил 
ажилласан туршлагатай. ХасБанкинд ажиллахаас өмнө Сандип Хера нь Credit 
Suisse, Standard Chartered банк, Эрнст Энд Янг (Ernst & Young), Deloitte зэрэг 
олон компаниудын гүйцэтгэх удирдлагын багт ажиллаж байсан. Мөн тэрээр Ази, 
Австрали болон Шинэ Зеланд, Америк, Европ, Ойрх Дорнодын орнуудад ажиллаж 
байсан. Сандип Хера нь банкуудын мэдээллийн технологийн төслүүдийг удирдаж 
байсан туршлагатай. Мөн тэрээр Банкны Үйлчилгээний Төгөлдөршил (Shared 
Services Centre) төслийг 5000 гаруй ажилтантай банкинд амжилттай удирдан 
зохион байгуулж, улмаар шинэлэг үйл ажиллагааны загварыг нэвтрүүлснээр Forbes 
Applied Innovation шагналын эзэн болж байжээ. Сандип Хера нь Шинэ Зеланд 
Улсын иргэн бөгөөд Энэтхэгийн Технологийн дээд сургуулийн магистрын зэрэгтэй.

12

Т.Тайшир 2014 оны 8 дугаар сараас ХасБанкны Хууль, хянан нийцүүлэлт хариуцсан 
захирлаар ажиллаж байна. Тэрээр 2013 оны 2 дугаар сараас ТэнГэр Санхүүгийн 
Нэгдэлд Хуулийн захирлаар ажиллаж байсан бөгөөд өмнө нь Ньюком Группд 
хуулийн зөвлөхөөр ажиллаж байжээ. Тэрээр Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан 
сэргийлэх, соён гэрээгүүлэх хэлтэс, Судалгаа шинжилгээний албанд ажилтан, 
2010 онд Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газарт зөвлөхөөр Эдийн засаг, төсөв 
болон байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороон дээр хэлэлцэгдэх 
хууль, УИХ-ын тогтоолын төслүүд дээр ажиллаж байсан. Т.Тайшир нь 2006 онд 
Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн Улсын их сургуулийг хуульч мэргэжлээр 
төгссөн. 

Төмөрбаатарын ТАЙШИР
Хууль, хянан нийцүүлэлт
хариуцсан захирал

13

Г.Эрдэнэбаяр нь 2013 оны 1 дүгээр сараас ХасБанкны Санхүү хариуцсан 
захирлаар 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 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.

Ганзоригийн ЭРДЭНЭБАЯР
Санхүү хариуцсан захирал10

Д.Ашидмаа 2014 оны 8 дугаар сараас эхлэн ХасБанкны Хөрөнгө оруулагчдын 
харилцаа, компанийн засаглал хариуцсан захирлаар ажиллаж байна. Д.Ашидмаа нь 
2011 оны 7 дугаар сараас эхлэн ТСНэгдэл ХХК-д Хөрөнгө oруулагчдын харилцаа, 
компанийн засаглал эрхэлсэн захирлаар ажиллаж байсан бөгөөд өмнө нь Энержи 
Ресурс ХХК-д компанийн засаглал хариуцсан захирал, АНУ-ын Олон улсын 
хөгжлийн агентлагийн хэд хэдэн хөтөлбөр төсөл, Монголын ипотекийн корпораци 
(МИК)-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр тус тус ажилласан. Д.Ашидмаа 
нь мөн Компанийн засаглалыг хөгжүүлэх төвийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж 
байна. Д.Ашидмаа нь АНУ-ын Виржиниягийн Политехникийн дээд сургуулийн 
эдийн засгийн магистрын,  ОХУ-ын Москва хотын Олон улсын харилцааны дээд 
сургуулийн бакалаврын зэрэгтэй. 

Дашнямын АШИДМАА
Хөрөнгө оруулагчдын харилцаа, 
компанийн засаглал хариуцсан 
захирал

11

УДИРДЛАГЫН БАГ 
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Нийгмийн хариуцлага

Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 
29-р тусгай сургуулийн хашаанд мод 
бут тарьж, дотуур байрыг тохижуулж 
өглөө.

Хүүхдийн сайн 
сайхны төлөө

38,000 хүүхдэд Афлатон, Тэмүүлэл 
хөтөлбөрөөр санхүүгийн боловсрол 
олгосон бөгөөд 2015 онд үндэсний 
боловсролын хөтөлбөрт хичээлийн 
төрөл болон орсноор монгол хүүхэд 
бүр санхүүгийн боловсрол эзэмших 
эхлэл тавигдсан билээ.

Хүүхдийн санхүүгийн 
боловсролд

Банк хараагүй иргэдийн Сургалт 
хөгжлийн төвтэй хамтран ажилладаг.

Теллерийн үйлчилгээ хүлээн авдаг 
ширээг нам доор байрлуулан, 
дугааргүй үйлчлүүлэх таатай орчин 
бүрдүүлсэн.

Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
иргэдэд

Байгаль орчин
2015 оны байдлаар нийт  20.5 тэрбум 
төгрөгийн  зээлийг байгаль орчин, 
нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээг хийж 
олгоод байна.

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг 
бууруулах зорилгоор 2009-2015 онд 
173,852 эко бүтээгдэхүүн борлуулан, гэр 
хорооллын нэг өрхийн жилд хэрэглэх 
түлшний зардлыг 30-46 хувиар хэмнэж, 
нийт 1.4 сая тонн хүлэмжийн хийг 
буурууллаа.

Хас төгөл

Банкны ажиллагсдын үүсгэн 
байгуулсан, өөрсдийн цалингаас 
санхүүжүүлдэг ХАС Холбоо ТББ нь 
байгаль орчин, нийгэм болон хүүхдийн 
сайн сайхны төлөө үйл ажиллагаа 
явуулдаг. Нийт 1,536 гишүүнтэй.

“ХАС Холбоо” ТББ

ХасТөгөл аяны хүрээнд 2015 онд 
шинээр 3 төгөл байгуулж, 1990 мод 
тарьж ургуулсан байна.

Одоогийн байдлаар 21 аймаг, 
Улаанбаатар хотод нийт 30 ногоон 
төгөл байгуулж, 34,000 гаруй мод, бут 
тариад байна.

Спортыг
хөгжүүлэх чиглэлээр

Дуулиан 2020 хөл бөмбөгийн 
тэмцээнийг 10 дахь жилдээ ивээн 
тэтгэлээ.

Хоккейн багСагсан бөмбөгийн баг

Сайн сайхан 
оршихуй хөтөлбөр
Нийт ажилтнуудын дунд эрүүл, 
идэвхтэй амьдралын хэв 
маягийг бий болгох зорилгоор 
цасны баяр, явган аялал, 
спортын 5 төрөлт Хас цом 
тэмцээнүүдийг уламжлал 
ёсоор зохион байгууллаа.Соёл урлаг

Монголын Урлагийн Зөвлөлөөс 
санаачилан хэрэгжүүлдэг төслүүдийг 
жил бүр дэмжин ажилладаг.

Дэлхийд гайхагдах монгол авьяасыг 
дэмжиж, Авьяаслаг монголчууд 
нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллалаа.
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Тогтвортой хөгжлийн түншүүд

Компанийн нийгмийн 
хариуцлагаар тэргүүлэгч 

энтрэпренер 
Монголын Үндэсний

Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим

Топ-100 аж ахуйн нэгж 
Монголын Үндэсний

Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим

Шилдэг татвар төлөгч 
Үндэсний Татварын Ерөнхий газар

Оюуны өмчийг дээдлэгч 
байгууллага 

Монголын Банкны Холбоо,
Монгол дахь Америкийн худалдааны танхим

Харилцагчийг Хамгаалах Ухаалаг 
Хөдөлгөөнд нэгдсэн Монгол 

улсын анхны байгууллага
Планет рейтинг

Тогтвортой санхүүжилтийн 
хөтөлбөрийн шилдэг банк

Монголын Банкны Холбоо

Шагналууд

ЕВРОПЫН СЭРГЭЭН БОСГОЛТ ХӨГЖЛИЙН БАНК
Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны Монголын Тогтвортой эрчим 
хүчийг санхүүжүүлэх хөтөлбөр нь тогтвортой эрчим хүчийг хөгжүүлэх 
зорилготойгоор 2015 оноос хэрэгжиж эхэлсэн. Хөтөлбөрийн хүрээнд 15 
буюу түүнээс дээш хувиар эрчим хүчний хэрэглээгээ бууруулж байгаа 
болон хүлэмжийн хийг бууруулж буй аж ахуй нэгжид хөнгөлөлттэй зээл 
олгодог.  Мөн олон улсын болон дотоодын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн баг 
үнэ төлбөргүй зөвлөгөө тусламж үзүүлдэг. 

responsAbility
ХасБанкны Эко банкны хэлтэс 2013 оноос эхлэн эрчим хүчний 
хэмнэлттэй, сэргээгдэх эрчим хүч ашиглаж байгаа жижиг дунд бизнесийн 
байгууллагууд, мөн эрчим хүчний зарцуулалт өндөр гэр хорооллоос орон 
сууц-руу нүүж байгаа иргэдэд зээл олгож байна. Энэхүү хөтөлбөрийн 
санхүүжилтийг Дэлхийн Уур Амьсгалын Хамтын Сангаас олгодог. 
Хөнгөлөлттэй нөхцөл бүхий зээл нь 20%-иар эрчим хүчний хэрэглээгээ 
бууруулж байгаа болон хүлэмжийн хийг бууруулж буй үйлдвэрлэгч, 
импортлогчдод нээлттэй.

КИВА 
Кива зээлийн шугам нь дулаалга, нарны цахилгаан үүсгэвэр, түлшний 
хэмнэлттэй зуух зэрэг Эко бүтээгдэхүүнд зээл олгож байна. Харилцагч 
зээлээ зөрчилгүй төлсөн тохиолдолд нийт төлсөн хүүгийн 9% 
хадгаламжинд нь ордог. 

ОЛОН УЛСЫН САНХҮҮГИЙН КОРПОРАЦИ
ОУСК-тай байгуулсан техникийн дэмжлэг үзүүлэх зэрэг хүрээнд, 
тогтвортой эрчим хүчний санхүүжилтийн шаардлагад нийцүүлэн ХасБанк 
салбар нэгж, ажиллагсдынхаа ур чадварыг сайжруулж байна. Энэхүү 
дэмжлэг нь эрчим хүчний хэмнэлт болон сэргээгдэх эрчим хүчний 
зээлийг нарийвчлан тооцоолоход чухал нөлөө үзүүлж, энэ төрлийн зээлд 
ХасБанк амжилттай ажиллахад түлхэц болсон. 

НИДЕРЛАНДЫН ХӨГЖЛИЙН БАНК
Нидерландын хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 2009-2011 онуудад 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах зорилгоор нүүрс шатаагч зуухыг 
орлох нарны хавтан, хэмнэлттэй халаагуурын зуух, гэр дулаалга, эко 
цахилгаанаар халаагч шалны зээлийг олгож байв. 

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНК 
2011 оноос Азийн хөгжлийн банктай хамтран бичил хэмжээний гэрийн 
бүтээлгийн төслийг хэрэгжүүлэн, нийт 1,926 өрхөд гэрийн бүтээлэг 
тараан нүүрсний хэмнэлт болон хүлэмжийн хийн бууралтыг тодорхойлох 
туршилтын төслийг хэрэгжүүлж байна. Энэ төсөл нь Алтан Стандартын 
бичил төсөлд бүртгэгдсэн.

B
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Корреспондент
харилцаатай банкууд

Хөрөнгө оруулагчид

Agricultural Bank of China
Inner Mongolia Branch, China ABOCCNBJ050

Industrial and Commercial Bank of China
Inner Mongolia Branch, China ICBKCNBJNMA

Deutsche Bank Trust Co. Americas
New York, USA BKTRUS33

HypoVereinsbank
Munich, Germany HYVEDEMM

ING Belgium NV/SA
Brussels, Belgium BBRUBEBB010

Kookmin Bank
Seoul, Korea CZNBKRSE

Sberbank of Russia
Moscow, Russia SABRRUMM

Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Tokyo, Japan SMBCJPJT

The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.
Tokyo, Japan BOTKJPJT

Australian and New Zealand Banking Group Limited
Melbourne Australia ANZBAU3M

KEB Hana Bank
Seoul, Korea KOEXKRSE

Bank of China
Erlian Branch, China BKCHCNBJ89N

Commerzbank AG
Frankfurt am Main, Germany COBADEFF

Bank of China
Hong Kong Branch, Hong Kong BKCHHKHH

www.proparco.fr
PROPARCO нь эдийн засгийн хамтын ажиллагааг дэмжих 
зорилготой хөрөнгө оруулалт, тусламжийн байгууллага юм. 
1977 онд байгуулагдсан PROPARCO Францын Хөгжлийн 
Агентлаг болон Өмнөд, Хойд хэсгийн бусад хувь нийлүүлэгчдийн 
эзэмшилд байдаг. Тус байгууллага ядуу буурай улсууд болон 
хөгжиж буй улс орнуудад хөрөнгө оруулалт хийдэг. PROPARCO 
нийт 155 ажилтантай ба бүсийн 13 оффис, Францын Хөгжлийн 
Агентлагийн 50 төлөөлөгчийн газраар дамжуулан үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна.

www.kfw-entwicklungsbank.de
KfW нь Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс (ХБНГУ)-ын 
Засгийн Газрын эзэмшилд байдаг хөгжлийн банк юм. Тус банк 
50 гаруй жилийн турш ХБНГУ-ын Засгийн газарт хөгжлийн 
бодлого болон олон улсын хамтын ажиллагааны зорилтууддаа 
хүрэхэд нь тусламж, дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. ХБНГУ-
ын Засгийн газар, Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа, Хөгжлийн 
Яамны нэрийн өмнөөс KfW хөгжиж буй улс орнууд болон шинээр 
үүсч буй зах зээлд хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрүүдэд 
санхүүжилт олгодог.

www.oe-eb.at
OeEB 2008 оны 3 дугаар сард Бүгд Найрамдах Австри улсын 
албан ёсны Хөгжлийн Банк болон байгуулагдсан. OeEB нь 
Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) буюу Австрийн Экспортын 
Зээлийн Агентлагийн салбар байгууллага юм. OeEB хөгжиж 
буй улс орнууд болон шинээр бий болж буй зах зээлд үйл 
ажиллагаагаа явуулж буй компаниудын санхүүгийн хэрэгцээг 
тодорхойлж тэдэнд хөрөнгө оруулалт хийдэг. Тус банк барьцаа 
хөрөнгийн үнэлгээ, зөвлөгөө өгөх хөтөлбөрөөрөө дамжуулан 
хөгжлийн үр ашгийг нэмэгдүүлж байна.

 www.bibessen.de
Bank Im Bistum (BIB) нь сүм, нийгэмлэг, халамжийн байгууллага 
болон эрх тэгш, энх тайван дэлхийг бий болгох BIB-ийн 
зорилгод нийцсэн үйл ажиллагаа явуулж буй хүн бүрт санхүүгийн 
үйлчилгээ үзүүлдэг. Өнгөрсөн жилүүдэд хөгжиж буй 60 гаруй 
улсын олон тооны сүм болон бичил санхүүгийн байгууллагууд 
BIB-ийн нэр хүндтэй харилцагч болсон байна. BIB бичил 
санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын сан болох KCD Mikrofinanzfonds-
ийг дэмжин ажилладаг.

                         www.ifc.org
Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (ОУСК) нь хөгжиж буй улс 
орнуудын хувийн сектор рүү чиглэн ажилладаг дэлхийн хамгийн 
том байгууллага юм. ОУСК нийт 22 тэрбум ам.долларын хөрөнгө 
оруулалтыг дэлхийн 100 гаруй улсад хийсэн байна. 2009 онд 
байгуулагдсан Хөрөнгийн Удирдлагын Компани (ХУК) нь ОУСК-
ийн эх үүсвэрийн удирдлагын үйл ажиллагааг хариуцдаг ба 
өөрийн 6 сангаар дамжуулан гуравдагч этгээдийн капиталыг 
удирдаж байна. 2015 оны сүүлийн байдлаар ХУК нь 8.7 тэрбум 
ам.долларын хөрөнгийг удирдаж байна.

 www.ebrd.com
Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк нь Төв болон Зүүн 
Европод дайны дараах шинэ эхлэлийг бий болгох зорилгоор 
байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш тус банк өөрийн бүс нутаг 
болон бусад улс орнуудад өөрчлөлт шинэчлэлийг дэмжин 
ажиллаж онцгой туршлага хуримтлуулсан байна. Тус банк 
санхүүгийн хөрөнгө оруулалт хийх, бизнесийн зөвлөгөө өгөх 
үйлчилгээ үзүүлдэг ба синдикат зээл, худалдааны санхүүжилтыг 
дэмжин ажилладаг.

www.adb.org
Азийн Хөгжлийн Банк 1966 онд байгуулагдсан бөгөөд бүсийн 
48 гишүүн, бүсийн бус 19 гишүүнтэй. Тус байгууллага ядуурлыг 
бууруулж, хүн бүрт хөгжил дэвшлийн үр ашгийг хүргэхийн тулд 
хөгжиж буй гишүүн улс орнууддаа зээл, мөнгөн тусламж, тусгай 
мэргэшлийн үйлчилгээг үзүүлдэг.

www.responsability.com
responsAbility Investments AG нь хөгжиж буй улс орнуудад 
хөрөнгө оруулалт хийх чиглэлээр мэргэшсэн дэлхийн томоохон 
байгууллагуудын нэг юм. responsAbility эдийн засгийн өсөлтийг 
бий болгож, нийгмийн байдлыг сайжруулах зорилгоор бага 
орлоготой хүн амд үйлчилгээ үзүүлдэг компаниудад зээл болон 
өөрийн хөрөнгийн санхүүжилт олгодог. Тус байгууллага хөрөнгө 
оруулалтын мэргэжлийн үйлчилгээг байгууллага болон хувь 
хүмүүст үзүүлж байна. 

 www.symbioticsgroup.com
Symbiotics нь зах зээлийн судалгаа, хөрөнгө оруулалтын 
зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ, хөрөнгийн удирдлагын үйлчилгээ 
үзүүлдэг байгууллага юм. Тус байгууллагын төв нь Женевт 
байрладаг ба Лондон, Мексик, Сингапур, Кейп Таунд оффистой. 
2004 оноос хойш Symbiotics 28 хөрөнгө оруулалтын сан, бусад 
хөрөнгө оруулагчидтай хамтран 50 гаруй хөгжиж буй улсын 
275 бичил санхүүжилтын байгууллагад 2.4 тэрбум орчим 
ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. 

 www.triodos.com

Triodos Хөрөнгийн Удирдлагын компани нь Triodos банкны 
эзэмшилд байдаг бөгөөд 2015 оны сүүлийн байдлаар 3.14 
тэрбум еврогоор үнэлэгдэх хөрөнгө оруулалтын 18 санг удирдан 
ажиллаж байна. Бичил санхүүгээр дагнасан эдгээр сангууд 
45 орны 100 гаруй бичил санхүүгийн байгууллагад санхүүжилт 
олгон хамтран ажиллаж байна. Triodos эдгээр сангуудаараа 
дамжуулан эрчим хүч, цаг уур, шинээр үүсч буй зах зээл, урлаг, 
соёл, үл хөдлөх хөрөнгө гэх мэт олон төрлийн секторуудыг 
дэмжин ажилладаг. Triodos-ийн зарим сангууд хувиараа хөрөнгө 
оруулалт хийж буй иргэд, буяны байгууллага, гэр бүлийн бизнес 
эрхлэгчдэд нээлттэй байдаг.

www.oikocredit.coop
Oikocredit нь бичил санхүүгийн секторт хөрөнгө оруулалт 
хийдэг дэлхийн томоохон байгууллагуудын нэг юм. Oikocredit 
хөгжиж буй улс орнуудын бичил санхүүгийн байгууллагуудаар 
дамжуулан жижиг бизнес эрхлэгчдэд зээл, өөрийн хөрөнгийн 
санхүүжилт олгохоос гадна шууд бизнес эрхлэгчид, худалдааны 
нийгэмлэгүүдэд санхүүжилт хийдэг. Oikocredit одоогийн 
байдлаар 64 улсын 799 компанид зээл, өөрийн хөрөнгийн 
санхүүжилт олгосон байгаа бөгөөд 14 улсын 53,000 хөрөнгө 
оруулагчтай хамтран ажиллаж байна.

www.deginvest.de
DEG нь KfW группын эзэмшилд байдаг, түүний салбар 
байгууллага юм. 1962 онд байгуулагдсанаасаа хойш DEG 
хөгжиж буй улс орнуудын хувийн секторыг дэмжин ажиллаж 
байна. DEG өнгөрсөн хугацаанд 1,700 гаруй байгууллагатай 
хамтран ажилласан байна. Тус байгууллагын санхүүжилт нь урт 
хугацаатай, эрсдэл багатай буюу найдвартай, 50 гаруй жилийн 
туршлага дээр суурилсан байдаг. 2015 оын байдлаар DEG-ийн 
хөрөнгө оруулалтын багц 8 тэрбум евро бөгөөд үүний 40%-ийг 
эрсдэлтэй капиталд оруулсан санхүүжилт бүрдүүлж байна.

www.frankfurt-school.de
FS Financial Services-ийн Хөрөнгө Оруулалтын Удирдлагын Газар 
нь олон улсын хөрөнгө оруулагчдыг хөгжиж буй улс орнуудын 
санхүүгийн зах зээлтэй холбож өгдөг. Үүний үр дүнд, хөгжиж 
буй улс орнууд тогтвортой өсөлтийг бий болгоход шаардагдах 
санхүүгийн тусламж, дэмжлэгийг хүртэх боломжтой болж байна. 
Тус байгууллагын Корпорацийн Санхүүжилтын Газар нь жижиг, 
дунд бизнес эрхлэгчдэд зөвлөгөө өгөх, санхүүжилт олгох, 
бизнес эхлүүлэхэд шаардагдах санхүүжилтыг олгох үйлчилгээг 
үзүүлж байна.

 www.incofin.com
Incofin Хөрөнгө Оруулалтын Удирдлагын компани (Incofin IM) 
нь хөрөнгө оруулалтын сангуудад зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ 
үзүүлдэг. Орон нутгийн бичил санхүүжилтын үйл ажиллагааны 
чиглэлээр мэргэшсэн Incofin IM-ийн гол зорилго нь орон нутгийн 
хэт тусгаарлагдсан бүст амьдардаг, хөдөө аж ахуйн бизнес 
эрхэлдэг иргэдэд хүрч ажиллахад оршино. Incofin IM одоогийн 
байдлаар 40 гаруй улсын 152 бичил санхүүгийн байгууллагуудыг 
санхүүжүүлж, дэмжин ажиллаж байна.

 www.calvertfoundation.org
Calvert нь нийгмийн дундажаас доогуурх бүлэгт санхүүжилт 
олгож, үйлчилгээ үзүүлдэг нийгмийн хөгжлийг дэмжих 
зорилготой санхүүгийн байгууллага юм. Өнгөрсөн 18 жилийн 
хугацаанд Calvert нийгмийн хөгжлийг дэмжигч, ашгийн төлөө бус 
дэлхийн 380 гаруй байгууллагад 567 сая ам.долларын хөрөнгө 
оруулалт хийсэн байна. 2014 онд тус байгууллага MicroVest 
Capital-тай хамтын ажиллагаагаа эхлүүлж, бичил санхүүжилтын 
салбарт олгосон 50 сая ам.долларын багцаа MicroVest Capital-ын 
удирдлагад шилжүүлсэн байна.

www.dwmarkets.com

Developing World Market (DWM) нь санхүүгийн байгууллагуудыг 
(IFINs) олон улсын хөрөнгийн зах зээлд нэвтэрч үйл ажиллагаа 
явуулах боломжоор хангадаг бөгөөд өнгөрсөн 10 жилийн 
хугацаанд ойролцоогоор 1 тэрбум ам.долларын гүйлгээг 
санхүүгийн байгууллагуудад зуучилж өгчээ. DWM нь хөгжиж буй 
40 гаруй улсын 140 санхүүгийн байгууллагад санхүүжүүлт хийсэн 
байна. 

www.microvestfund.com

2003 онд байгуулагдсан хөрөнгийн удирдлагын МайкроВест 
компани нь бичил, жижиг, дунд бизнесүүдэд дэмжлэг үзүүлдэг 
санхүүгийн байгууллагуудад зээл өгч, хөрөнгө оруулалт хийдэг 
бөгөөд 2014 оны 6 сарын байдлаар 39 оронд шууд, 17 оронд 
шууд бус байдлаар хөрөнгө оруулаад байна. МикроВест нь 
ImpactAssets 50 2015 (IA) –д 5 удаа дараалан сонгогдож байсан. 

www.cyrano-management.com
Cyrano Management нь хөгжиж буй улс орнуудын бичил 
санхүүгийн салбар руу чиглэсэн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын 
үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага юм. Cyrano-ийн зээлийн 
шинжилгээний аргачлал болон эрсдлийг хянах үйл ажиллагаа 
нь тус байгууллагын гол давуу тал болдог. Cyrano нь дэлхийн 
40 улсын 100 гаруй бичил санхүүгийн байгууллагад санхүүжилт 
олгодог Бичил санхүүг дэмжих сан /MEF/-ийн хөрөнгийн 
удирдлагын 3 компанийн нэг юм. 

www.ofid.org
Хөгжиж буй улс орнуудад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор OPEC-
ийн гишүүн улсууд хамтран OFID-ийг 1976 онд байгуулсан. 
OFID- ийн үйл ажиллагаа нь дэлхийн буурай улс орнуудын 
ядуурлыг бууруулж эдийн засгийн өсөлтийг сайжруулахад 
чиглэсэн бөгөөд энэхүү зорилгынхоо хүрээнд хөгжиж буй улс 
орнууд болон олон улсын хандивын нийгэмлэгүүдтэй хамтран 
ажилладаг. OFID- ийг байгуулагдсанаас хойш дэлхийн 134 улс 
түүний тусламж, дэмжлэгийг хүртсэн байна.

 www.fmo.nl
Нидерландын Хөгжлийн банк болох FMO нь 1966 онд 
байгуулагдсан ба 48 бүсийн гишүүд болон 19 бүсийн бус 
гишүүдээр бүрддэг. Тэрээр хувиараа бизнес эрхлэгчдийг эдийн 
засгийн тогтвортой өсөлтийг бий болгож иргэдийн амьдралын 
түвшинг сайжруулахад нөлөөлөх гол хүчин зүйл гэж үздэг. 
Тиймээс FMO хувийн секторын тогтвортой хөгжлийг дэмжих 
зорилгоор хөгжиж буй улс орнуудын санхүүгийн байгууллагууд, 
бизнес, тэдгээр улсад хэрэгжиж буй төсөлд санхүүжилт 
олгодог. FMO тухайн улсад урт хугацааны эерэг нөлөөллийг 
үзүүлж чадахуйц секторууд руу чиглэдэг.
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Зохистой засаглал нь банкны бизнесийг тогтвортой байдлаар амжилттай хөгжүүлэх 
үндэс суурь болдог. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага нь хувьцаа эзэмшигчид 
болон харилцагчид, ажиллагсад болон бусад олон нийтийн нэгдмэл сонирхолтой 
талуудын эрх ашгийг хамгаалах үүднээс засаглалын зохистой хэм хэмжээг 
баримталж хэрэгжүүлдэг. ХасБанкны засаглалтын тогтолцоо нь гадаад болон 
дотоод, том болон жижиг зэрэг бүх хувьцаа эзэмшигчид тэгш эрхтэй байх, бүх 
шатандаа тайлагнах, мэдээлэл өгөх, ил тод байдлыг хангах, нэгдмэл сонирхолтой 
бүх талуудын өмнө хариуцлага хүлээх зэрэг зарчмууд дээр үндэслэдэг. 

Монгол улсын хууль тогтоомжоос гадна системийн банкны хувьд ХасБанк нь 
банкны салбарын зохицуулагч Монголбанк (Төв Банк)-аас гаргадаг засаглалын 
дүрэм, журмын заалтуудыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. 2014 оны 9-р сард 
Монголбанкнаас шинэчлэн батлагдсан “Банкны зохистой засаглалын зарчмыг 
хэрэгжүүлэх журам”-ын дагуу зохистой засаглалын тайлан гаргадаг. 2015 оны 2-р 
сард Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Сангийн 
сайдын шинэчлэн батласан “Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус 
гишүүдийг нэр дэвшүүлэх, сонгох, чөлөөлөх журам”-ын дагуу хоёр шинэ хараат бус 
гишүүнийг ТУЗ-д сонгосон.   

Банк нь олон улсын туршлагыг үйл ажиллагаандаа цаашид нэвтрүүлэх, хувьцаа 
эзэмшигчид болон хөрөнгө оруулагчдийн дээшилсэн шаардлагад нийцэхийн тул 
засаглалын тогтолцоог сайжруулж боловсронгуй болгох чиглэлээр үргэлжлүүлэн 
ажиллана.

Банкны эрх барих дээд байгууллага нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал юм. Банкны 
дотоод журмын дагуу толгой компани ТСН ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид Банкны 
хувьцаа эзэмшигчийг төлөөлдөг.

2015 онд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 3-р сарын 26-ны өдөр 
зохион байгуулсан. Хурлаар Банкны жилийн үр дүн, үйл ажиллагааны болон 
санхүүгийн тайлан, 2014 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан тэнцэл, ТУЗ-ийн 
гишүүдийг улируулан сонгох, ТУЗ-ийн төсөв, шинэ журмын дагуу ТУЗ-ийн хараат 
бус гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх өөрчлөлтийг дүрэмд оруулах зэрэг асуудлуудыг 
хэлэлцэж шийдвэрлэсэн. Банкны ирээдүйн өсөлтийг хангах, Монголбанкны 
зөвлөмжийг биелүүлэх үүднээс 2014 оны ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар 
шийдвэрлэсэн.

Ээлжит хурлаас гадна хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг эчнээ санал 
хураалтаар 2 удаа зохион байгуулсан. 

2015 оны 7-р сарын 1-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар 
ТУЗ-ийн хоёр шинэ хараат бус гишүүнийг сонгож, Хараат бус гишүүдийг сонгох 
шинэчилсэн журмын дагуу ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн тоог гурав хүртэл 
нэмэгдүүлсэн. 

2015 оны 12-р сарын 16-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар 
Банкны дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 
доод хэмжээг 50 тэрбум төгрөгөөр тогтоож нэмэгдүүлэх талаар Монголбанкнаас 
гаргасан шаардлагын дагуу нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг нэмэгдүүлэх замаар 
тус шаардлагыг хангасан. 

Тайлант хугацаанд хувьцаа эзэмшигчдэд банкны гол шийдвэрүүдийн талаар 
мэдээлэл өгч, хувьцаа эзэмшигчдээс гаргах шийдвэрүүдэд оролцож хувьцаа 
эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэх боломжоор хангаж ажилласан. Үүнээс гадна утас 
болон бусад адилтгах холбооны хэрэгслээр дамжуулан хувьцаа эзэмшигчид, ТУЗ 
болон гүйцэтгэх удирдлага хоорондоо байнгын холбоотой байдаг.

ЗАСАГЛАЛЫН ТОГТОЛЦОО ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ  

ЗАСАГЛАЛЫН БҮТЭЦ

Компанийн засаглалын тайлан

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт хувьцаа эзэмшигчдээс сонгогдсон 
төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хувьцаа эзэмшигчдийн мэдэлд хамрагдахаар 
тусгайлан заасан асуудлуудаас бусад Банкны бүх асуудлаар шийдвэр гаргана. ТУЗ 
нь Банкны стратегийн зорилт, бодлогыг тодорхойлж, эдгээр зорилгод хүрэхэд 
шаардлагатай санхүүгийн болон хүний нөөц бүрдүүлэх төлөвлөгөөг батлах зэргээр 
Банкыг стратегийн удирдлагаар хангадаг. ТУЗ нь Банкны үйл ажиллагаа хууль 
тогтоомж, дотоод журам, батлагдсан төлөвлөгөө, төсөв, мөн Эрдэнэт Хүмүүн, Эх 
Дэлхий, Эрүүл Ашиг гэсэн эрхэм зорилгын хүрээнд Банктай нэгдмэл сонирхолтой 
бүх талуудын эрх ашгийн төлөө явагдаж буй эсэхэд хяналт тавина. Эрсдлийг 
илрүүлж, үнэлж, удирдахын тул дотоод хяналтын зохистой тогтолцоог бүрдүүлэх 
дээр мөн анхаарна.  

ТУЗ нь үйл ажиллагаагаа үр дүнтэй явуулахын тулд ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэхэд туслах зориулалттай байнгын хороодыг байгуулж, эдгээр хороонд 
тодорхой үүрэг хариуцлага, шийдвэр гаргах эрхийг шилжүүлэн өгч ажиллуулдаг. 
Яаралтай эсвэл онцгой асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор мөн бусад түр хороог 
байгуулж ажиллуулж болдог. 

Банкны өдөр тутмын үйл ажиллагааг ТУЗ-өөс томилогдсон гүйцэтгэх захирал 
удирдаж явуулдаг. Гүйцэтгэх захирал нь Банкыг төлөөлөн ажиллаж, хувьцаа 
эзэмшигчид болон ТУЗ-д тогтмол тайлагнах үүрэгтэй. Зохистой засаглалын 
тогтоолцооны хүрээнд ТУЗ-д шууд тайлагнадаг дотоод аудитор болон компанийн 
нарийн бичгийн даргыг удирдлагын түвшний албан тушаалд ажиллуулдаг.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ (“ТУЗ”)
Ерөнхий 
Аудитор

АХ2

ЭУХ3

ЗНДНОХ4

Компанийн 
нарийн 
бичгийн 
дарга

Хувьцаа эзэмшигчид

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

Гүйцэтгэх удирдлага

Гүйцэтгэх
удирдлагын хороо

Зээлийн 
хороо

Эрсдэлийн 
хороо

Актив, пассивийн 
удирдлагын хороо

Мэдээлэл 
технологийн 

хороо

Хүний 
нөөцийн 
хороо

2 ТУЗ-ийн Аудитын хороо
3 ТУЗ-ийн Эрсдэлийн удирдлагын хороо
4 Засаглал, нэр дэвшүүлэх, нөхөн олговорын хороо
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ХасБанкны Гүйцэтгэх захирал Магваны Болдоо ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд ордог. 

Дараах гишүүд толгой компани ТСН ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдээс нэр дэвшин 
сонгогдсон. Үүнд: 

1. ТСН ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигч Монголын Алт /МАК/ Корпораци ХХК-аас 
Нямтайширийн Цэлмүүн 

2. ТСН ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигч Олон улсын санхүүгийн корпорациас Ричард 
Ранкен  

3. ТСН ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигч ОРИКС Корпорациас Ёшиаки Мацүока 
4. ТСН ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигч Ронок Партнерз компаниас Майкл Мадден 
5. ТСН ХХК-ийн жижиг хувьцаа эзэмшигч Монголия Оппортунитиз Фанд хөрөнгө 

оруулалтын сангаас Баатарын Батсайхан 

Жеймс Стент, Питер Морроу, Баянсаны Уламбаяр нар ТУЗ-ийн хараат бус 
гишүүдээр сонгогдсон. 

2015 онд Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкнаас сонгогдсон Сабина 
Журман, ОРИКС Корпорациас сонгогдсон Шүжи Ирие нар өөр ажилд сонгогдсон 
тул ХасБанкны ТУЗ-ийн үүрэгт ажлаа хүлээлгэн өгсөн. 

2015 онд Шүжи Ирие гишүүний оронд ОРИКС Корпорациас нэр дэвшсэн Ёшиаки 
Мацүока түр сонгогдсон. Ёшиаки Мацүока гишүүнийг 2016 онд болох хувьцаа 
эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар эцэслэн батлуулна. Түр сонгогдсон гишүүн нь ТУЗ-
ийн гишүүний бүх эрх, үүргийг эдэлнэ.

# Нэр Албан тушаал Иргэний 
харьяалал

Огноо

1 Чулууны Ганболд ТУЗ-ийн дарга Монгол 2014 оны 4-р сарын 3-ны өдөр улиран сонгогдсон

2 Магваны Болдоо Гүйцэтгэх захирал Монгол 2015 оны 3-р сарын 26-ны өдөр улиран сонгогдсон

3 Нямтайширийн Цэлмүүн ТУЗ-ийн гишүүн Монгол 2015 оны 3-р сарын 26-ны өдөр улиран сонгогдсон

4 Ричард Ранкен ТУЗ-ийн гишүүн Австрали 2014 оны 4-р сарын 3-ны өдөр улиран сонгогдсон

5 Ёшиаки Мацүока ТУЗ-ийн гишүүн Япон 2015 оны 12-р сарын 9-ны өдөр түр сонгогдсон 

6 Майкл Мадден ТУЗ-ийн гишүүн Ирланд 2015 оны 3-р сарын 26-ны өдөр улиран сонгогдсон

7 Баатарын Батсайхан ТУЗ-ийн гишүүн Монгол 2014 оны 4-р сарын 3-ны өдөр сонгогдсон

8 Жеймс Стент ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн АНУ 2014 оны 4-р сарын 3-ны өдөр сонгогдсон 

9 Питер Морроу  ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн АНУ 2015 оны 7-р сарын 1-ний өдөр сонгогдсон 

10 Баянсаны Уламбаяр ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Монгол 2015 оны 7-р сарын 1-ний өдөр сонгогдсон

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох, улируулан сонгох
ТУЗ-ийн гишүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар 2 жилийн хугацаатай сонгодог. 
ТУЗ-ийн гишүүд дахин сонгогдох эрхтэй. Хугацаа дуусах үед гишүүн үүрэгт ажлаа 
өгнө эсвэл хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дахин сонгогдоно. ТУЗ-д орон тоо 
гарвал ТУЗ-өөс түр гишүүн сонгож, хувьцаа эзэмшигчдийн дараагийн ээлжит 
хурлаар оруулж батлуулдаг. 

ТУЗ-ийн гишүүнийг нэр дэвшүүлэх, сонгох, улируулан сонгох, чөлөөлөх журам 
нь Банкны дүрэмд болон ТУЗ-ийн гишүүдийг нэр дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах 
журамд тусгагдсан байдаг. ТУЗ-ийн Засаглал, нэр дэвшлүүлэх, нөхөн олговорын 
хороо нь ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн, ТУЗ-ийн гишүүнд тавигдах шаардлага, гишүүдийг 
сонгон шалгаруулах журам боловсруулах, ТУЗ-ийн гишүүний шаардлагыг хангасан 
нэр дэвшигчид, түүнчлэн хараат бус гишүүдийг үнэлэх, сонгон шалгаруулах, ТУЗ-д 
танилцуулах асуудлыг хариуцдаг. 

ТУЗ-ийн гишүүд Нямтайширийн Цэлмүүн, Майкл Мадден нар 2015 оны 3-р сарын 
26-ны өдөр 2 жилийн хугацаатай улиран сонгогдсон. Гүйцэтгэх захирал Магваны 
Болдоо мөн тэр өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар улиран сонгогдсон. 
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд Питер Морроу, Баянсаны Уламбаяр нар 2015 оны 
7-р сарын 1-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар 2 жилийн 
хугацаатай сонгогдсон. 

ТУЗ-ийн гишүүд Баатарын Батсайхан, Жеймс Стент нар 2014 оны 4-р сарын 3-ны 
өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар 2 жилийн хугацаатай сонгогдсон, 
Чулууны Ганболд, Ричард Ранкен нар улиран сонгогдсон. Банкны дүрмийн 
дагуу эдгээр гишүүнийг 2016 онд болох хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар 
улируулан сонгохоор оруулж батлуулна.

ТУЗ-ийн хурал
ТУЗ нь 2015 оны 12-р сарын 16-ны өдөр шинэчлэн батлагдсан дүрэм, 2015 оны 
6-р сарын 10-ны өдөр шинэчлэн батлагдсан ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны дотоод 
журмын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулдаг. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны гол хэлбэр нь 
ТУЗ-ийн хурал бөгөөд хурлын шийдвэрийг тогтоолоор баталгаажуулж гаргадаг. 

ТУЗ-ийн дарга, Гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн дарга болон Банкны Гүйцэтгэх захирлын үүргийг өөр өөр хүн гүйцэтгэх ба 
үүнийг Банкны дүрэмд тодорхой заадаг. ТУЗ-ийн даргаар Чулууны Ганболд, 
Гүйцэтгэх захирлаар Магваны Болдоо нар тус тус ажилладаг. 

ТУЗ-ийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулах, ТУЗ-өөс 
гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж, үнэлэх ажлыг 
удирдах, ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг тодорхойлж боловсруулах, хурлаар 
асуудал бүрийг зохистой түвшинд хэлэлцэж, гишүүн тус бүрээс хэлэлцүүлэгт 
оролцож санал гаргах явдлыг дэмжин ажилладаг.  

Гүйцэтгэх захирал нь банкны өдөр тутмын удирдлага, үйл ажиллагааг хариуцаж, 
ТУЗ-өөр батлагдсан стратеги, зорилго, бодлогын хэрэгжилтэнд анхаарч 
ажилладаг. Гүйцэтгэх захирал нь стратегийн болон бизнесийн төлөвлөгөө, бүтэц 
зохион байгуулалт, хяналтын систем, дотоод дүрэм журмыг боловсруулах ажлыг 
хариуцдаг.

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн
2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар ТУЗ нь ХасБанкны толгой компани ТСН 
ХХК-ийг төлөөлж буй 10 гишүүнтэй байсан.   

Компанийн засаглалын тайлан
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ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшуулал
ТУЗ-ийн гишүүд ТУЗ, хорооны хурал, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох болон 
бусад үүрэг хариуцлагыг гүйцэтгэхтэй холбоотой цалин авдаг. ТУЗ-ийн гишүүний 
цалингийн хэмжээг Банкны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар тогтоодог. ТУЗ-
ийн гишүүний цалинг хуралд оролцсон бүртгэлд үндэслэж олгодог. 

ТУЗ-ийн гишүүнд хуралд оролцсонтой холбоотой зардлын нөхөн олговор олгодог. 
Нөхөн олговор олгох журмыг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны дотоод журамд заасан 
байгаа. 

ТУЗ-ийн гишүүн зөвлөгөөний болон өөр бусад шагнал урамшуулал авдаггүй.

ТУЗ нь Банкны урт хугацааны стратеги төлөвлөгөөг хэлэлцэх зорилгоор жилд 
нэгээс доошгүй удаа бүтэн нэг өдрийн уулзалт зохион байгуулдаг. 2015 онд энэ 
уулзалтыг 9-р сарын 15-ны өдөр зохион байгуулж, ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын 
хооронд Банкны 2016-2020 оны дунд хугацааны стратеги болон бусад богино 
хугацааны зорилтуудыг хэлэлцсэн. 

2015 онд ТУЗ нь 37 тогтоол шийдвэр гаргасан ба үүнээс 8 тогтоол шийдвэрийг 
ТУЗ-ийн хурлыг хуралдуулалгүйгээр эчнээ санал хураалтаар гаргасан болно.

Банкны гүйцэтгэх дээд удирдлагын багийн гишүүд шаардлагатай тохиолдолд ТУЗ-
ийн бүх ээлжит хурал, ТУЗ-ийн хороодын болон бусад хуралд оролцож банкны 
бизнесийн хөгжил, санхүү бүртгэл, хууль зохицуулалтын биелэлт, засаглал болон 
банкны үйл ажиллагааны бусад асуудлуудаар шаардлагатай мэдээллээр хангадаг.

ТУЗ-ийн хурлын үеэр албан ёсоор харьцаж тайлан өгөхөөс гадна ТУЗ-ийн гишүүд 
банкны гүйцэтгэх дээд удирдлагын багийн гишүүдтэй тогтмол албан бус байдлаар 
харилцах боломжтой байдаг нь удирдлагын баг болон ТУЗ-ийн хооронд нээлттэй 
хэлэлцүүлэг, мэдлэг туршлага солилцох үйл ажиллагааг хангадаг.

# Огноо Ирц

1 2015 оны 3-р сарын 25 8/9

2 2015 оны 6-р сарын 10 11/11

3 2015 оны 9-р сарын 17 9/11

4 2015 оны 12-р сарын 9 10/10

ХасБанк нь ТУЗ-өөс даалгасан тодорхой үүрэг хариуцлага бүхий 3 байнгын 
хороотой ба эдгээр хороод нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд туслах 
зориулалттай. Хороодын үйл ажиллагаатай холбоотой ерөнхий заалтууд нь ТУЗ-ийн 
үйл ажиллагааны дотоод журмаар зохицуулагддаг ба тухайн хороонд хамаарах 
асуудал нь холбогдох хорооны дүрмээр зохицуулагдана. ТУЗ нь дараах байнгын 
хороодтой.

- Засаглал, нэр дэвшүүлэх, нөхөн олговорын хороо; 
- Эрсдлийн удирдлагын хороо;
- Аудитын хороо.  

ТУЗ-ийн хороод нь тав буюу түүнээс дээш гишүүнтэй байх бөгөөд тэдгээр нь мөн 
ТУЗ-ийн гишүүн байх юм. ТУЗ-ийн гишүүн нь нэгээс дээш хороонд ажиллаж болох 
бөгөөд Монгол улсын Банкны тухай хуульд заасны дагуу ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн 
нь Эрсдлийн удирдлагын болон аудитын хороодод заавал ажиллах үүрэгтэй. 
Зохистой засаглалын олон улсын тогтсон хэв хэмжээний дагуу хараат бус гишүүн 
ТУЗ-ийн Засаглал, нэр дэвшүүлэх, нөхөн олговорын хороог даргалдаг. 

ТУЗ-ИЙН ХОРООД 

Питер Морроу, Хорооны дарга  
Нямтайширийн Цэлмүүн
Баатарын Батсайхан 
Чулууны Ганболд

ЗАСАГЛАЛ, НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОРЫН ХОРОО 5

Майкл Мадден
Баатарын Батсайхан
Жеймс Стент (хараат бус гишүүн)
Питер Морроу (хараат бус гишүүн)
Баянсаны Уламбаяр (хараат бус гишүүн)

ЭРСДЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХОРОО 6

Ричард Ранкен, Хорооны дарга
Нямтайширийн Цэлмүүн
Майкл Мадден
Жеймс Стент (хараат бус гишүүн)
Питер Морроу (хараат бус гишүүн)
Баянсаны Уламбаяр (хараат бус гишүүн)

АУДИТЫН ХОРОО 7

 5 Засаглал, нэр дэвшүүлэх, нөхөн олговорын хорооны дарга Сабина Журман 2015 оны 10-р сарын 15-ны 
өдөр үүрэгт ажлаа хүлээлгэн өгсөн. Хорооны даргаар Питер Морроу томилогдсон. Шүжи Ирие 2015 оны 

12-р сарын 9-ны өдөр үүрэгт ажлаа хүлээлгэн өгсөн. 
  6 Хорооны дарга Шүжи Ирие үүрэгт ажлаа хүлээлгэн өгсөн. 
  7 Сабина Журман Аудитын хорооны бүрэлдэхүүнээс гарсан. 

Хороодын үйл ажиллагааны гол хэлбэр нь хорооны хурал бөгөөд хорооны 
шийдвэрийг ТУЗ-д танилцуулах зөвлөмж хэлбэрээр гаргадаг. Хороодын ээлжит 
хурлууд нь ТУЗ-ийн хурлын өмнөх өдөр товлогддог ба 2015 онд байнгын хороодын 
ээлжит хурлууд дараах өдрүүдэд болсон. 

- 2015 оны 3-р сарын 24
- 2015 оны 6-р сарын 9
- 2015 оны 9-р сарын 16
- 2015 оны 12-р сарын 8

ТУЗ нь санхүүгийн тайланд Банкны үйл ажиллалааг үнэн зөв тусгаж харуулах, 
санхүүгийн тайлан нь холбогдох хууль тогтоомж, зохицуулалтын шаардлага болон 
хэрэглэгдэж буй нягтлан бодох бүртгэлийн стандартад нийцсэн эсэхийг хариуцаж, 
санхүүгийн тайлан тэнцлийг бэлтгэж гаргах ажилд хяналт тавьдаг. Гүйцэтгэх 
удирдлага нь ТУЗ-өөр батлуулахаар танилцуулж буй Банкны санхүүгийн тайлангийн 
талаар ТУЗ-ийн гишүүдийг бүрэн мэдээллээр хангаж, үнэлгээ дүгнэлт гаргах 
боломжийг олгох үүднээс тайлбар, нэмэлт мэдээлэл өгөх үүрэгтэй.

ТУЗ нь хөндлөнгийн аудиторыг тодорхой хугацааны дараа өөрчлөх, ээлжлэн 
солигдох зарчмын дагуу сонгон шалгаруулж томилох ажлыг хариуцдаг. 2014 онд 
Эрнст Энд Янг компанийн оронд Банкны хөндлөнгийн аудитороор томилогдсон 
Делойт компанийг 2015 оны хөндлөнгийн аудит хийх компаниар дахин томилсон. 

2015 онд Банкны жилийн эцсийн тайлан тэнцлээс гадна хагас жилийн тайланд 
хөндлөнгийн хяналт хийж, хөндлөнгийн аудитораас гүйцэтгэх удирдлагад гаргасан 
зөвлөмжийн хэрэгжилтийг шалгах ажлыг мөн Делойт компаниар гүйцэтгүүлсэн. 
ТУЗ нь Банкны 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан тэнцлийг хянаж 
баталсан.

ТАЙЛАН БА АУДИТ

2015 онд ТУЗ-ийн ээлжит хурал 4 удаа хуралдсан. ТУЗ-ийн бүх ээлжит хурал 
Улаанбаатарт зохион байгуулагдсан. ТУЗ-ийн ээлжит хурлын хуралдсан огноо, 
ирцийг дараах хүснэгтээр харуулав.

Банкны засаглал
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АУДИТЛАГДСАН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
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Улаанбаатар хот
Огноо: 

МАГВАНЫ БОЛДОО
(Гүйцэтгэх захирал)

ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТХАСБАНК ХХК

XacБанк ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдэд:
Бид ХасБанк ХХК (цаашид “Банк” гэх)-ийн 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний 
өдрөөрх санхүүгийн байдлын тайлан, уг өдрөөр тасалбар болгосон тайлант жилийн 
дэлгэрэнгүй орлогын тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний 
тайлан болон нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, тайлбар тодруулгаас бүрдсэн 
санхүүгийн тайланд аудит хийлээ. 

Санхүүгийн тайлантай холбоотой удирдлагын үүрэг 
Удирдлага нь Санхүүгийн тайлангуудыг Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын 
Стандартын Зөвлөлөөс баталсан Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартын 
дагуу бэлтгэн шударгаар илэрхийлэх, эдгээр санхүүгийн тайланг алдаа эсхүл 
санаатай зальт үйлдлээс үүсэлтэй материаллаг хэмжээний зөрчилгүйгээр бэлтгэж, 
үнэн зөв илэрхийлэхийн тулд удирдлагаас шаардлагатай гэж тогтоосон дотоод 
хяналтыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.

Аудиторын үүрэг 
Аудитор хийсэн аудитдаа үндэслэн санхүүгийн тайланд дүгнэлт өгөх үүрэгтэй.  Бид 
аудитаа Аудитын Олон Улсын Стандартын дагуу гүйцэтгэсэн болно. Санхүүгийн 
тайлан нь материаллаг үзүүлэлтийнхээ хувьд алдаа зөрчилгүй гэдэг зохих 
магадлагаа олж авахуйцаар аудитыг төлөвлөж гүйцэтгэх ба ёс зүйн шаардлагуудыг 
дагаж мөрдөхийг эдгээр стандартуудад шаарддаг.

Аудит нь санхүүгийн тайлан дахь дүн болон тодруулгыг нотлох нотолгооны 
зүйлсийг олж авахын тулд гүйцэтгэдэг аудитын горимуудаас бүрдэнэ. Санхүүгийн 
тайлан алдаа болон санаатай зальт үйлдлийн улмаас материаллагаар зөрчилтэй 
илэрхийлэгдэх эрсдэлд өгсөн аудиторын үнэлгээнээс хамааран аудитын 
горимуудыг сонгодог.  Аудитор эрсдэлийн үнэлгээ хийхдээ санхүүгийн тайлан 
бэлтгэх, шударгаар тайлагнахад хэрэглэдэг дотоод хяналтыг судалдаг. Энэ нь 
зөвхөн тухайн нөхцөл байдалд тохирсон аудитын горимуудыг сонгохтой холбоотой 
бөгөөд аж ахуйн нэгжийн дотоод хяналтын үр дүнтэй байдлын талаар дүгнэлт 
өгөх зорилгогүй болно. Үүнээс гадна аудит нь удирдлагын мөрдөж буй нягтлан 
бодох бүртгэлийн бодлогын тохиромжтой эсэх, удирдлагын хийсэн нягтлан бодох 
бүртгэлийн тооцоолол зохистой эсэх, санхүүгийн тайлангийн ерөнхий тайлагналын 
байдлыг үнэлэх ажлуудаас бүрддэг.

Бидний олж авсан аудитын нотлох зүйлс нь аудиторын дүгнэлт гаргах хангалттай 
ба зохистой үндэслэл болно гэж итгэж байна. 

Дүгнэлт
Бид, Банкны 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний санхүүгийн байдал, уг өдрөөр 
тасалбар болгосон санхүүгийн үр дүн болон мөнгөн гүйлгээг Санхүүгийн 
Тайлагналын Олон Улсын Стандартуудын дагуу үнэн, шударгаар илэрхийлж байна 
гэж дүгнэж байна.

Хэрэглээний хязгаарлалт
Энэхүү тайлан нь зөвхөн Банкны хувьцаа эзэмшигчийн аудит хийлгүүлэх хүсэлтийн 
дагуу зөвхөн Банкны хувьцаа эзэмшигчид зориулагдсан ба аливаа нэгэн өөр 
зорилго агуулаагүй болно. Бид энэхүү тайлангийн агуулгын хүрээнд бусад 
этгээдийн өмнө үүрэг хариуцлага хүлээхгүй болно. 

Шагдарсүрэнгийн Норжинбат
Захирал, МНБ
Делоитт Онч Аудит ХХК 
2016 оны 3 дугаар сарын 30

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН МЭДЭГДЭЛ

ХасБанк ХХК-ийн (цаашид Банк гэх) Гүйцэтгэх захирал Магваны Болдоо болон 
Банкны санхүүгийн асуудал хариуцсан захирал Ганзоригийн Эрдэнэбаяр бид 2015 
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.

ГАНЗОРИГИЙН ЭРДЭНЭБАЯР
(Санхүү хариуцсан захирал)
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2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨР ТАСАЛБАР БОЛГОСОН
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨР ТАСАЛБАР БОЛГОСОН
САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2015 2014
ХӨРӨНГӨ Тодруулга мян.төг мян.төг

Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин дахь 
харилцах

13 183,893,271 187,780,433 

Бусад банк ба санхүүгийн 
байгууллагуудад байршуулсан 
харилцах, хадгаламж

14 99,107,298 138,422,940 

Урвуу репо хэлцэл 15 9,981,555 152,799,124 
Санхүүгийн үүсмэл хэрэгслүүд 16 2,307,271 1,469,087 
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – 
борлуулахад бэлэн

17 19,639,167 7,751,391

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – 
дуусвар хугацаа хүртэл эзэмших

17 373,542,234 211,594,397 

Харилцагчдад олгосон зээл ба 
урьдчилгаа

18 1,171,289,306 1,313,697,656 

Бусад хөрөнгө 19     9,954,513 6,602,101 
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй 
хөрөнгө

20 19,229,982 10,727,557 

Үндсэн хөрөнгө 21 34,796,900 31,241,651 
Биет бус хөрөнгө 22 8,991,025 8,407,675 
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө 23 3,412,101 2,321,415 
НИЙТ ХӨРӨНГӨ 1,936,144,623 2,072,815,427

ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ

ӨР ТӨЛБӨР
Бусад банк ба санхүүгийн 
байгууллагуудын байршуулсан 
харилцах, хадгаламж

24 20,660,868 34,317,691 

Репо хэлцэл 25 100,299,411 179,763,676 
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж 26 886,255,648 797,749,013 
Санхүүгийн үүсмэл хэрэгслүүд 16 6,669,429 2,427,739
Зээлээр авсан санхүүжилт 27 643,220,219 803,560,458 
Хоёрдогч өглөг 28 104,216,742 97,925,342 
Хойшлогдсон нөхцөлт хандив 29 1,454,737 1,622,531 
Бусад өр төлбөр 30 16,256,639  21,206,909 
Орлогын татварын өглөг 785,728 401,316 
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР 1,779,819,421 1,938,974,675

ЭЗДИЙН ӨМЧ 

Энгийн хувьцаа 31 55,342,753 20,353,656
Хувьцааны урамшуулал - 34,989,097
Бусад нөөц 32 10,531,368 10,531,368
Хуримтлагдсан ашиг 90,451,081 67,966,631 
НИЙТ ЭЗДИЙН ӨМЧ 156,325,202 133,840,752 

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН 
ӨМЧ

1,936,144,623 2,072,815,427

Тодруулга 2015 2014
мян.төг мян.төг

Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого 4 277,576,731 238,455,847 
Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал 5 (145,238,943) (141,046,690)
Хүүгийн цэвэр орлого 132,337,788 97,409,157 

Хураамж ба шимтгэлийн орлого 6 8,539,383 7,690,980 
Хураамж ба шимтгэлийн зардал 6 (1,517,964)  (1,019,381)
Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр 
орлого

6 7,021,419 6,671,599 

Арилжааны цэвэр (зардал)/орлого 7  (27,599,340) 54,028

Үйл ажиллагааны бусад орлого - 
цэвэр

8 (11,012,179)  (7,832,121)

Үйл ажиллагааны нийт орлого 100,747,688 96,302,663 

Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын 
алдагдлын зардал

9 (21,770,201)  (29,887,298)

Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 78,977,487 66,415,365 

Үйл ажиллагааны зардал 10 (54,608,050)  (55,111,209)

Хойшлогдсон нөхцөлт хандивын 
хорогдуулга

29      397,110 903,878 

Татварын өмнөх ашиг    24,766,547 12,208,034

Орлогын татварын зардал 11   (2,282,097)  (572,326)
Тайлант жилийн ашиг   22,484,450 11,635,708 

Бусад дэлгэрэнгүй орлого - -
Банкны хувьцаа эзэмшигчид 
ногдох, нийт дэлгэрэнгүй орлого 
(татварын дараах)   22,484,450 11,635,708

Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг 
(төгрөгөөр):

     

Нэгж хувьцаанд ногдох үндсэн ашиг 12 1,104.69 571.68
Нэгж хувьцаанд ногдох хорогдуулсан 
ашиг

12 1,104.69 571.68

Санхүүгийн тайлангийн тодруулгууд нь энэхүү санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг болно.

Санхүүгийн тайлангийн тодруулгууд нь энэхүү санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг болно.

ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ
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