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 ÁÈÄÍÈÉ ЭÐÕЭÌËЭÕ Ç¯ÉËÑ
•	 Íэн тэрг¿¿нд áид мîнгîлûн ард т¿мэн - хîт, хºдºº îрîн нóтагт амüдар÷ áóй 

áи÷ил áîлîн æиæиг áиçнåñ эрхлэг÷, мал÷ид, аæил÷ид, ñанх¿¿гийн ¿йл÷илгээ 
аâах áîлîмæ хÿçгаарлагдмал х¿м¿¿ñийн ºмнº ¿¿рэг х¿лээнэ. 

•	 Òэдний хэрэгöээнд нийöñэн ¿йл аæиллагаа ÿâóóлахûн тóлд áидний хийæ áайгаа 
á¿хий л аæил ÷анартай áайх ¸ñтîй. 

•	 ¯нийг çîхих т¿âшинд áарихûн ¿¿днээñ áид çардлаа алü áîлîх áага áайлгахûг 
çîринî.

•	 Õарилöаг÷ийн çахиалгûг найрñаг, шóóрхай áóþó îнîâ÷тîй áайдлаар г¿йöэтгэнэ.

•	 Çîхих хэмæээний ºгººæтэй аæиллах áîлîлöîîгîîр áид ººрийн т¿нш¿¿дийг 
хангах áîлнî.

•	 Ìîнгîл Óлñ даÿар áидэнтэй мºр çэрэгöэн аæиллаæ áóй эрэгтэй, эмэгтэй х¿м¿¿ñ - 
аæиллагñдûнхаа ºмнº áид ¿¿рэг х¿лээнэ. 

•	 Õ¿н á¿р ººрийн ¿çэл áîдîлтîй áайдгийг х¿лээн çºâшººр÷, á¿гдэд эрх тэгш, 
шóдаргаар хандан, ¿çэл áîдîл, ñаналаа ÷ºлººтэй илэрхийлэх нºхöлийг áид 
á¿рд¿¿лэх ¿¿рэгтэй. Òэд аæилг¿й áîлнî гэхээñ ñанаа çîâîх ¸ñг¿й. 

•	 Àæлûн хºлñ шóдарга, г¿йöэтгэлтэй çîхиöñîн áайæ, аæлûн áайр öэâэр öэмöгэр, 
эмх çамáараатай, аþóлг¿й áайх ¸ñтîй.

•	 Àæиллагñад гэр á¿лийн áóþó нийгмийн ºмнº х¿лээñэн ¿¿ргээ áиåл¿¿лэхэд áид 
çîхих тóñлалöаа ¿ç¿¿лэх áîлнî. 

•	 Àæиллагñад ñанал гîмдлîî ÷ºлººтэй илэрхийлæ áайх ¸ñтîй. 

•	 Ìэргэæлийн óр ÷адâар, г¿йöэтгэлтэй çîхиöîн аæил эрхлэх, алáан тóшаал, 
хариóöлагûн шатлалд дэâшин хºгæих тэгш эрхээр хангагдана. 

•	 Óдирдлага, мåнåæмåнт çîхиñтîй áайх ¸ñтîй áºгººд тэдгээрийн ¿йл аæиллагаа 
шóдарга, ¸ñ ç¿йн хэм хэмæээнд нийöñэн áайна. 

•	 Àæил хºдºлмºр эрхэлæ, амüдар÷ áóй нийгмийн ºмнº áид ариóн ¿¿рэг х¿лээнэ.

•	 Áид тºрийн хóóлü тîгтîîмæийг мºрддºг, ñайхан ñанаа÷лага, áóÿнû аæил ¿йлñийг 
дэмæин тэтгэдэг, татâарûн çîхих ¿¿рэг х¿лээдэг иргэд áайх ¸ñтîй.

•	 Íийгмийн хºгæилд хóâü нэмрээ îрóóлæ, эр¿¿л мэнд, áîлîâñрîлûн тîгтîîлöîîг 
óлам áîлîâñрîнгóй áîлгîх ¿йл ÿâöад áид îрîлöîх ¿¿рэгтэй. 

•	 Áидэнд итгэн эçэмш¿¿лñэн эд хºрºнгºд гамтай хандаæ, îр÷ин тîйрîн, áайгалü 
дэлхийгээ ÿмагт дээдлэн хамгаална. 

•	 Áид хóâüöаа эçэмшиг÷дийн ºмнº эöñийн хариóöлага х¿лээнэ. Эрхэлæ áóй ¿йл 
аæиллагаа маанü çîхих хэмæээнд ºгººæ ºгºх ¸ñтîй. 

•	 Øинэ ñанаа, á¿тээл÷ ñанаа÷лагûг áид дэмæих áîлнî. Ñóдалгаа шинæилгээ 
ÿâóóлæ, шинэлэг хºтºлáºр áîлîâñрóóлах áºгººд алдаа дóтагдлаа ººрñдºº 
хариóöна. 

•	 Øинэ ñалáар нээæ, шинэ тîнîг тºхººрºмæ ñóóрилóóлæ, шинэ áîлîмæîîр хангах 
áа çах çээлд шинэ á¿тээгдэх¿¿н ñанал áîлгîнî. 

•	 Öагийн öºâ¿¿нээñ óрüд÷илан ñэргийлæ нººö ñан áайгóóлæ аæиллана. 

Энэх¿¿ çар÷мûн дагóó аæиллаâал áидний ¿йл÷илгээ харилöаг÷ийн ñанаанд нийöэæ, 
аæиллагñад маанü óрамшиæ, хóâüöаа эçэмшиг÷ид çîхих ºгººæийг х¿ртэх áîлнî. 
Èнгэñнээр áидний хийæ áóй аæил áидний Эх Îрîн – Ìîнгîл Óлñûн хºгæилд 
тîдîрхîй хóâü нэмэр îрóóлна гэдэгт áид г¿нээ итгэдэг 

 ÁÈÄÍÈÉ ÕЭÒÈÉÍ ÇÎÐÈËÒ
ÕаñÁанê нü ñанх¿¿гийн öîгö ¿йл÷илгээ, шинэлэг á¿тээгдэх¿¿нийг ººрийн ñалáар нэгæ 
áîлîн т¿нш áайгóóллагóóдûн ºргºн ñ¿лæээгээр т¿гээг÷ áанê áайна. Áид мэдээлэл 
харилöаа хîлáîîнû дэâшлийг ашиглан харилöаг÷ийн хэрэгöээг эрхэм áîлгîн çах 
çээлд тэрг¿¿лæ, ºрñºлдºх ÷адâар á¿хий áи÷ил áîлîн æиæиг, дóнд áиçнåñ эçэгнэг÷ийн 
хºгæлийг дэмæинэ.

 ÁÈÄÍÈÉ ЭÐÕЭÌ ÇÎÐÈËÃÎ
ÕаñÁанê нü Ìîнгîл Óлñûн тóлхтай хºгæлийг эрдэнэт х¿м¿¿н, эрхэм т¿ншлэл, эх 
дэлхийг дээдэлñэн эр¿¿л ашиг, шóдарга ºрñºлдººн áий áîлгîнî гэдэгт итгэмîй. 
Áид áи÷ил áîлîн æиæиг, дóнд áиçнåñ эçэгнэг÷, нийт ¿йл÷л¿¿лэг÷ т¿мэндээ ил тîд, 
найдâартай, хариóöлагатай ñанх¿¿гийн á¿тээгдэх¿¿н, ¿йл÷илгээг эрх тэгш ¿ç¿¿лнэ.
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тºр¿¿лæ áайгаа нü ирэх îн ººдрºг хэтийн тºлºâ, амæилтûн гэрэл 
öаöрóóлñан æил áайхûг харóóлæ áайна.Энэх¿¿ эåрэг хандлага, 
нааштай ¿ç¿¿лэлт ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн нэгдэл, т¿¿ний харúÿа 
êîмïаниóд тэр дóндаа ÕаñÁанêнû хóâüд ñтратåгийн ÷óхал а÷ 
хîлáîгдîлтîй þм. Îлîн óлñûн хºрºнгийн çах çээл дээр Initial 
Public Offering (IPO) хóâüöаа гаргах áэлтгэл аæлаа ñайтар хангах 
т¿¿н÷лэн îдîîгийн х¿рñэн амæилтаа хадгалæ ¿лдэх аñóóдалд 
нийт хóâüöаа эçэмшиг÷ та á¿хнийг á¿рэн дэмæлэг ¿ç¿¿лæ 
хамтран аæиллана гэдэгт г¿нээ итгэн найдаæ áайна.Íºгººтэйг¿¿р 
óдирдлагûн áагийн ç¿гээñ нэгдэл áóþó грóïïийн нººö áîлîлöîîг 
ил¿¿ ñайн нºлºº, ¿р д¿нтэйгээр ашиглах óлмаар аæилтнóóдûн 
÷адâар, ÷адамæийг дээшл¿¿лэх, ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн нэгдэл áîлîн 
ÕаñÁанêнû дîтîîд á¿тэö áîлîн ¿йл ÿâöûг харилöаг÷ тºâтэй 
¿йл÷илгээ, ¿йл аæиллагаанд ÷игл¿¿лæ ил¿¿ îнîâ÷тîй áîлгîн 
нэâтр¿¿лэх шаардлагатай áайна. 

 “ЭÕ ÄЭËÕÈÉ, ЭÐÄЭÍЭÒ Õ¯Ì¯¯Í, ЭÐ¯¯Ë ÀØÈÃ”- 
  ÈÉÃ ¯ÐÃЭËÆË¯¯ËЭÍ ЭÐÕЭÌËЭÕ 
ÕаñÁанê 2010 îнд хэд хэдэн îнöлîн тэмдэглэх îлîлт амæилтûг 
гаргахад Ìîнгîл óлñ даÿар ººрñдийн х¿÷ин ÷армайлт, хи÷ээл 
ç¿тгэлээ дай÷лан аæиллаñан áанêнû нийт хамт îлîн 1,170 
аæилтандаа áаÿрлаæ, талархñанаа илэрхийлüå. 
Ãэâ÷ ил¿¿ их амæилт á¿тээл áидний ºмнº áайна. Áидний çîрилгî 
áîл харилöаг÷ тºâтэй ¿йл÷илгээг х¿ртээмæтэй, шинэлэг хэлáэрээр 
¿ç¿¿лдэг áайгóóллага áайæ óлмаар ÕаñÁанê áîлîн ººрийн тîлгîй 
êîмïани ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн нэгдэл, т¿¿ний “ÕаñËиçинг”, “ÒэнÃэр 
даатгал” çэрэг гîл ñалáар áиçнåñ¿¿дэд ºнººгийн ºñºн нэмэгдэæ 

áайгаа хºрºнгºæих шинэ áîлîмæóóдûг ç¿й çîхиñтîй ашиглах çºâ 
áайр ñóóрийг ñîнгîх ÿâдал þм. 

Ä¿гнэæ хэлэхэд, “Эх дэлхий, Эрдэнэт х¿м¿¿н, Эр¿¿л ашиг” 
хэмээх гóрâалñан эрхэм çîрилгîî Òºлººлºн Óдирдах Çºâлºлийн 
нэрийн ºмнººñ дахин öîхîн тэмдэглэхийг х¿ñ÷ áайна. Öаашид 
áид х¿рээлэн áóй îр÷инд ил¿¿ ээлтэй  ñанх¿¿гийн öîгö ¿йл÷илгээг 
¿ç¿¿лэхэд т¿лх¿¿ анхаар÷ аæиллах áîлнî. Áид áи÷ил áîлîн æиæиг 
дóнд áиçнåñийн ñанх¿¿гийн ¿йл аæиллагааг ñанх¿¿гийн öîгö 
¿йл÷илгээний ñалшг¿й á¿хэл хэñэг хэмээн аâ÷ ¿çэх хэрэгтэй.

Áид á¿хний амæилтûн хºш¿¿рэг, хºдºлгºг÷ х¿÷ нü áайдаг 
óдирдлагûн áаг áîлîн áайгóóллагûнхаа ирээд¿йн амæилтанд 
х¿ргэх ¿ндэñ ñóóрü áîлñîн ÷ин ñэтгэлтэй, ÷адâарлаг хамт îлнûхîî 
á¿тээл÷ ñанаа÷лага, х¿÷ ÷армайлтад нü талархлаа илэрхийлüå. 
Óрагшлан тэм¿¿лæ áóй 2011 îндîî ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн нэгдэл 
áîлîн ÕаñÁанêнû öаашид ºñºн дэâæих áиçнåñийн гайхалтай 
амæилтûг á¿тээхэд гîл т¿лх¿¿р дэмæлэг ¿ç¿¿лдэг х¿ндэт хóâüöаа 
эçэмшиг÷ид, хамтраг÷ т¿нш¿¿ддээ г¿нээ талархаæ áóйгаа мºн 
илэрхийлüå.Áид хамтûн х¿÷ин ÷армайлт, харилöан ашигтай 
т¿ншлэлийг эрхэмлэæ, óгтан ирэх æил¿¿дэд Ìîнгîл óлñдаа 
тэрг¿¿лэх шилдэг ñанх¿¿гийн öîгö ¿йл÷илгээг ¿ç¿¿лэн, хóâüöаа 
эçэмшиг÷дийнхээ хºрºнгийн ¿нэ öэнийг нэмэгд¿¿лэх áîлнî 

Ñайн ¿йлñ á¿хэн дэлгэрэх áîлтóгай!

Ч. Ганболд
Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëèéí äàðãà

Òºлººлºн óдирдах çºâлºлийн 
даргûн мэнд÷илгээ

Òºлººлºн óдирдах çºâлºлийн нэрийн ºмнººñ 2010 îнû 12-р 
ñарûн 31-ний ºдºр х¿ртэлх æилийн тайлангаа танилöóóлах 
х¿ндтэй ¿¿ргийг х¿лээñэндээ тóйлûн их áаÿртай áайна.

2010 îн áидний хóâüд нэлээдг¿й х¿÷ин ÷армайлт, хи÷ээл 
ç¿тгэл шаардñан æил áайлаа.ªнгºрñºн æилд 2008-2009 îнû 
дэлхийн ñанх¿¿гийн хÿмралûн Ìîнгîл óлñûн эдийн çаñагт тóññан 
нºлºº á¿рэн арилааг¿й ÷ ÕаñÁанê гайхалтай ¿р д¿н, гарамгай 
амæилтûг ¿ç¿¿лæ ÷адлаа. Áанê маанü óлам á¿р ºргºæин тэлæ, 
тîгтâîртîйгîîр хºгæин дэâæихийн ñаöóó, шинэ дээд амæилтóóдûг 
÷ тîгтîîлîî.

Энэх¿¿ áиçнåñийн амæилтûг á¿тээн öîгöлîîхîд манай áанêнû 
хамт îлнû îрóóлñан хóâü нэмэр ¿лэмæ áилээ.Ò¿¿н÷лэн Òºлººлºн 
Óдирдах Çºâлºл áîлîн óдирдлагûн áаг хîîрîндûн нÿгт хамтûн 
аæиллагаа, хи÷ээл ç¿тгэл, мºн хóâüöаа эçэмшиг÷дийн шóóд áîлîн 
шóóд áóñ дэмæлэгийг ÷ тэмдэглэх нü ç¿йтэй þм.Èймд áи дараах 
гîл ¿ç¿¿лэлт¿¿дэд îнöгîй а÷ хîлáîгдîл ºг÷, öîхîн тэмдэглэæ 
áайна. 

 ¯Ð ÀØÈÃÒÀÉ ÕªÐªÍÃÈÉÍ ÌЕÍЕÆÌЕÍÒ
ÕаñÁанê нü гóрâалñан эрхэм çîрилгûнхîî х¿рээнд нийт 
харилöаг÷иддаа óлñ îрнû хэмæээнд ñанх¿¿гийн öîгö ¿йл÷илгээг 
¿ç¿¿лæ, харилöан ашигтай т¿ншлэлийг эрхэмлэñэн á¿рэн 
найдâартай ¿йл÷илгээ á¿хий ñанх¿¿гийн áайгóóллага áилээ.Áид 
ñалáартаа ÿмархан амæилт ¿ç¿¿лæ áайгааг мºн хэр их хэмæээний 
х¿÷тэй ºрñºлдºг÷ гэдгийг áидний ñанх¿¿гийн ¿ç¿¿лэлт, ¿р д¿н 
áэлхнээ харóóлæ áайна.

2010 îнд ÕаñÁанêнû нийт аêтиâ 468.6 тэрáóм тºгрºгт х¿р÷ 
áидний тîîöîîлñîн áîдит ºñºлтººñ даâñан нü хадгаламæийн 
тîгтâîртîй ºñºлт, манай áанêинд итгэх îлîн нийтийн итгэл 
нэмэгдñэнтэй шóóд хîлáîîтîй þм.Ò¿¿н÷лэн нийт çээлийн áагöад 
нэг ºдрийн эрñдэлтэй çээлийн áагö 2.2 хóâийг эçэлæ áайгаа 
д¿нтэй áайна.Ìºн áанêнû татâарûн ºмнºх нийт ашиг 8.4 тэрáóм 
тºгрºгт х¿р÷, ººрийн хºрºнгийн ºгººæ 20.6 хóâüд х¿рñэн нü 
аêтиâийн тîгтâîртîй ºñºлт, хºрºнгийн óдирдлага áîлîн á¿тээмæ 
ñайæирñантай хîлáîîтîй þм. ÕаñÁанêнû тîлгîй êîмïани áîлîх 
ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн нэгдлийн нэгæ хóâüöаанд нîгдîх ºгººæ 
4,270.37 тºгрºг áóþó ºмнºх æилээñ 18.8 хóâиар ºññºн д¿нтэй 
áайна. 

 ÊÎÌПÀÍÈÉÍ ÑÀÉÆÐÓÓËÑÀÍ ÇÀÑÀÃËÀË
Òºлººлºн Óдирдах Çºâлºлийн çаñаглалûн тîгтîлöîî нü 
ÕаñÁанêнû áиçнåñ ñтратåгийн хºгæил, т¿¿ний хэрэгæилтэнд ¿р 
д¿нтэй хÿналт таâих çамаар óдирдлагûн áагтаа óрт хóгаöаанû 
тэнöâэртэй дэмæлэг ¿ç¿¿лэхэд ÷иглэдэг.Èйм áайдлаар Òºлººлºн 
Óдирдах Çºâлºл á¿рэн á¿рэлдэх¿¿нээрээ áîлîн т¿¿ний харúÿа 
хîрîîд ºнгºрºг÷ îнд çîхиîн áайгóóлагдñан ÷óхал арга 
хэмæээн¿¿д áîлîн áанêнû áиçнåñийн ¿йл аæиллагаа, нэр 
х¿ндэд ¿ç¿¿лэх ¿р нºлººтэй хîлáîîтîй аñóóдлóóдûг хэлэлöэн 
шийдâэрлэлээ.

Êîмïанийн ñайн çаñаглалûн ÷адамæийг нэмэгд¿¿лэх çîрилгîîр 
ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн нэгдэл áîлîн ÕаñÁанêнû öаашид ºñºн 
нэмэгдэæ áайгаа хóâüöаа эçэмшиг÷дийн á¿рэлдэх¿¿н, Òºлººлºн 
Óдирдах Çºâлºлийн á¿тэö áîлîн т¿¿ний ¿¿рэг хариóöлагûг  дахин 
тîдîрхîйлîх, тэр÷лэн эрх мэдэл, хариóöлагûн тîгтîлöîîг ил¿¿ 

х¿÷ирхэгæ¿¿лэх, ÷анарæóóлах çэрэг çарим гîл аñóóдалд х¿÷ин 
÷армайлт таâин аæиллаñан áайна. 

ÕаñÁанê áîлîн т¿¿ний тîлгîй êîмïани ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн 
нэгдэл нü Ìîнгîл óлñûн Áанêнû тóхай хóóлийн шинэ÷илñэн 
найрóóлгûн дагóó Ìîнгîлáанê, Ñанх¿¿гийн Çîхиöóóлах Õîрîî, 
Ñангийн Яамнû хамтарñан шийдâэрээр áаталгааæñан хараат 
áóñ çахирлóóдûг нэр дэâш¿¿лэх, тîмилîх, ÷ºлººлºх æóрмûг 
хэрэгæ¿¿лэх аæлûг эхл¿¿лээд áайна. 

Òºлººлºн Óдирдах Çºâлºлийн ç¿гээñ Êîмïанийн çаñаглалûн 
¿нэлгээг хийлгэх шийдâэрийг гаргаæ, Îлîн óлñûн ñанх¿¿гийн 
êîрïîраöийн /IFC/ хараат áóñ áаг ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн нэгдэл 
áîлîн ÕаñÁанêин дахü êîмïанийн çаñаглалûн îдîîгийн т¿âшинг 
тîдîрхîйлîх, ñайæрóóлах шаардлагатай хэñг¿¿дийг îлæ илр¿¿лэх, 
êîмïанийн çаñаглалûн áîдлîгî, ¿йл ÿâöад шаардлагатай 
ººр÷лºлт¿¿дийг ñанал áîлгîх, çºâлºмæ áîлîâñрóóлах аæлóóдûг 
хийæ г¿йöэтгэñэн. Энэх¿¿ д¿гнэлт, çºâлºмæ, хîлáîгдîх 
хэрэгæ¿¿лэлтийг áагтааñан “Êîмïанийн çаñаглалûг ñайæрóóлах 
тºлºâлºгºº” нü дараах ¿ндñэн таâан хэñгээñ á¿рдэнэ. ¯¿нд: (i) 
Êîмïанийн çаñаглалûн çар÷мóóдûг дагаæ мºрдºх; (ii) Òºлººлºн 
óдирдах çºâлºлийн á¿тэö, ¿¿рэг хариóöлага; (iii) Õ¿рээлэн áóй 
îр÷ин áа ¿йл ÿâöûг хÿнах; (iv) Èл тîд áайдал áа тîдрóóлга; 
áîлîн (v) Æиæиг хóâüöаа эçэмшиг÷дийн тэгш эрх áа хóâüöаа 
эçэмшиг÷дийн эрх.

Íºгºº талааñ ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн нэгдлийн г¿йöэтгэх çахирал 
нî¸н Ч.Ãанхóÿг ºнгºрºг÷ îнû 12 ñард Ìîнгîл óлñûн Ñангийн дэд 
ñайдûн алáан тóшаалд тîмилîгдñîн.Èймд ÕаñÁанêнû Ã¿йöэтгэх 
çахирлûн алáан тóшаалûг хашиæ áайñан нî¸н Ìагâанû Áîлдûг 
ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн нэгдлийн г¿йöэтгэх çахирлаар тîмилæ óлмаар 
тîлгîй êîмïанийн Õºрºнгº îрóóлалт хариóöñан çахирлаар 
аæиллаæ áайñан нî¸н Ä. Áат-Î÷ир ÕаñÁанêнû шинэ г¿йöэтгэх 
çахирлûн алáан тóшаалд тîмилîгдîн аæиллаæ áайна. 

 ЧÀÄВÀÐËÀÃ ЭÐÑÄËÈÉÍ ÓÄÈÐÄËÀÃÀ ÁÀ ÕЯÍÀËÒ 
Òºлººлºн óдирдах çºâлºл á¿рэн эрхийнхээ дагóó 2010 îнû тóрш 
дºрâºн óдаагийн ээлæит хóрлаар ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн нэгдэл áîлîн 
ÕаñÁанêнû гîл áîдлîгî, ñтратåгитэй хîлáîîтîй аñóóдлóóдûг 
аâ÷ хэлэлöñэн áайна.Òºлººлºн óдирдах çºâлºлийн харúÿа таâан 
хîрîîд мэргэæлийн т¿âшинд, тóñ тóñûн ¿¿рэг хариóöлагûн 
дагóó çºâлºлийн хóрал ñаадг¿й ÿâагдахад шаардлагатай 
мэдээлэл, тайлан илтгэл áîлîîд тåхниêийн áîлîмæ нºхöлººр 
тóхай á¿р ñайтар ханган аæиллаñан.Ò¿¿н÷лэн çºâлºлийн хîрîîд 
Ìåнåæмåнтийн áагийн аæлûн г¿йöэтгэлд тîгтмîл хÿналт 
шалгалт, мîнитîринг хийæ, хîлáîгдîх тайлан илтгэлийг áэлтгэн 
танилöóóлæ áайлаа.

Äэлхийн шилдэг дºрâºн аóдитûн áайгóллагûн нэг áîлîх 
PriceWaterhouseCoopers (PwC) êîмïаниар ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн 
нэгдлийн 2010 îнû ñанх¿¿гийн тайлан, ÕаñÁанê áîлîîд ÒэнÃэр 
Ñанх¿¿гийн нэгдлийн харúÿа êîмïаниóдад хºндлºнгийн аóдит 
хийлгэхээр Òºлººлºн óдирдах çºâлºл хэлэлöэн шийдâэрлэñэн 
áайна.

 
 2011 ÎÍЫ ÕЭÒÈÉÍ ÒªËªВ ÁÀ ÁÎËÎÌÆÓÓÄ 

Óóл óóрхайн ñалáарûн ºñºлтººñ ¿¿дэн 2011 îнû эхний óлиралд 
Ìîнгîлûн эдийн çаñгийн ºñºлт 9 хóâиаñ даâах итгэл найдâар 

Эрхэм х¿ндэт хóâüöаа эçэмшиг÷ид, харилöаг÷ид, 
т¿нш áайгóóллагóóд, аæиллагñад аа, 
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Ã¿йöэтгэх Óдирдлагûн Òайлан

ÕаñÁанê нü Ìîнгîл óлñûн тэрг¿¿лэг÷ арилæаанû áанêóóдûн 
нэг áºгººд áи÷ил ñанх¿¿гийн ñалáар áîлîн áанêнû çээлийн 
¿йл÷илгээгээр ñалáартаа манлайлаг÷ þм. 1998 îнд тóлгûн ÷óлóóгаа 
таâüæ óлмаар 2001 îнд áанêнû áиçнåñ эрхлэх çºâшººрлºº аâñан 
тэр ¿åэñ эхлэн áид Ìîнгîл óлñûнхаа ºнöºг áóлан á¿рт ¿ç¿¿лэх 
ñанх¿¿гийн á¿тээгдэх¿¿н, ¿йл÷илгээний ÷анарт ¿ндэñлэñэн ºндºр 
нэр х¿ндийг нэгэнтээ îлæ аâ÷ ÷адæээ. ÕаñÁанêнû á¿хий л ¿йл 
аæиллагаа “Эх дэлхий, Эрдэнэт х¿м¿¿н, Эр¿¿л ашиг” хэмээх 
гóрâалñан эрхэм çîрилгûн х¿рээнд ÿâагдñаар ирñэн, öаашид ÷ 
энэх¿¿ эрхэм çîрилгûн х¿рээнд ÿâагдах áºгººд çах çээлийн эр¿¿л 
çар÷имд ¿ндэñлэæ нийгмийн áîлîîд х¿рээлэн áóй îр÷нû аñóóдлûг 
шийдâэрлэх áîлнî. Îнîâ÷тîй эрñдэлийн óдирдлага, х¿÷ирхэг 
êîмïанийн çаñаглал, ил тîд áайдлаар дамæóóлæ áид Ìîнгîл óлñûн 
ñанх¿¿гийн çах çээл дээрх îдîîгийн áайр ñóóриа óлам ºргºæ¿¿лэн 
áэхæ¿¿лэхээр хи÷ээн аæиллаæ áайна.Ñ¿¿лийн æил¿¿дэд óлñ îрнû 
эдийн çаñаг эåрэг хандлагатай áайгаа. Энэ ¿åд ÕаñÁанêнû æиæиг, 
дóнд áиçнåñийн ñалáар дахü îрîлöîîгîî нэмэгд¿¿лэх хамгийн гîл 
хºш¿¿рэг áîл áи÷ил ñанх¿¿гийн ñалáар дахü арâин их тóршлага þм. 
Áид Ìîнгîл îрнû алñ хÿçгаарлагдмал нóтгóóд áîлîîд хîт ñóóрин 
гаçрóóдûг хамарñан ¿ндэñний ñалáар ñ¿лæээгээрээ дамæóóлан 
æиæиг дóнд áиçнåñ эрхлэг÷дээñ эхлээд áайгóóллагóóдад áóþó 
Ìîнгîлûн нийгмийн á¿хий л даâхаргад х¿рñэн ñанх¿¿гийн öîгö 
¿йл÷илгээг ¿ç¿¿лдэг.ªºрийн эрхэм çîрилгîî áиåл¿¿лæ, амæилтанд 
х¿рэхэд ñанх¿¿гийн х¿÷тэй áайр ñóóрü áîлîîд óламæлалт хºрºнгийн 
тîхирîмæтîй харüöааг хадгалæ ¿лдэхийн ÷óхлûг áид óхамñарлан 
îйлгîæ áайгаа áилээ.

ÕаñÁанê гаçар тариалан áîлîîд миêрî т¿âшний áиçнåñ эрхлэх 
ñîнирхîл á¿хий Ìîнгîлûн áага îрлîгîтîй иргэдэд ñанх¿¿гийн 
¿йл÷илгээг хамгийн анхлан х¿ргэñэн áанê гэдэг óтгаараа áи÷ил 
çээлийн ñалáартаа тэрг¿¿лэг÷ гэдэгтээ áид á¿рэн итгэдэг áилээ. 
ÕаñÁанê áи÷ил ñанх¿¿гийн ñалáарûн ¿йл÷илгээгээрээ дамæóóлан 
¿йл÷илгээ, хóдалдаа áîлîн ¿йлдâэрлэлийн ÷иглэлээр анхлан áиçнåñ 
эрхлэх ñîнирхîлтîй хóâиараа эñâэл гэр á¿лийн áиçнåñ эрхлэг÷дэд 
îлгîх æиæиг çээлтэй хîлáîîтîй аæлóóдûг хийæ г¿йöэтгэдэг. 
Èймдээ ÷ Ìîнгîл îрнû эдийн çаñаг ºргºæин тэлæ áайгаа ñ¿¿лийн 
æил¿¿дэд áи÷ил ñанх¿¿гийн ¿ндñэн çîрилтîî хэрэгæ¿¿лæ ºндºр а÷ 
хîлáîгдîлтîй алхмóóдûг хийæ ÷адлаа. Áид áи÷ил ñанх¿¿гийн арâин 
тóршлагадаа ¿ндэñлэн çээлээ ÷анарæóóлæ æиæиг дóнд áиçнåñийн 
ñалáарт ¿ç¿¿лэх á¿тээгдэх¿¿н ¿йл÷илгээгээ эхл¿¿лээд áайна.

ÕаñÁанê áи÷ил áиçнåñийн çээл, ºрхийн áîлîн хэрэглээний çээл, 
æиæиг дóнд áиçнåñийн çээл, гаçар тариалангийн çээл /óргаöûн 
áîлîн мал÷дûн çээл/, мîргåйæийн çээл, аминû îрîн ñóóöнû 
çээл, хадгаламæ áарüöаалñан çээл, öалингийн çээл áîлîн îþóтнû 
çээл çэрэг ºргºн х¿рээний çээлийн ¿йл÷илгээг ¿ç¿¿лэхээñ гадна 
хадгаламæийн áîлîн харилöах данñнû ¿йл÷илгээ, çээлийн êарт, 
ÀÒÌ, данñнû тºлáºр тîîöîî, îлîн óлñûн áîлîн дîтîîдûн мºнгºн 
гóйâóóлгûн ¿йл÷илгээг мºн ¿ç¿¿лдэг. ÕаñÁанê îрîн нóтгийн т¿âшинд 
áи÷ил ñанх¿¿гийн áîлîîд æиæиг дóнд áиçнåñийн ñалáар дахü çах 
çээлийн хóâü хэмæээгээ хадгалæ ¿лдэх, óлмаар нэмэгд¿¿лэхийн 
çэрэгöээ нийñлэл Óлаанáаатар áîлîîд áóñад гîллîх ñóóрин 
гаçрóóд áîлîх Äархан, Эрдэнэт хîтóóдад мºн ººрийн çах çээлийн 
хóâü хэмæээгээ ºñгºхºд анхааран аæиллаæ áайна. 2010 îнû 12-р 
ñарûн 31-ний ºдрийн áайдлаар ÕаñÁанê óлñûн хэмæээнд нийт 84 
тîîöîîнû тºâ, ñалáар, нэгæээр дамæóóлан ñанх¿¿гийн á¿тээгдэх¿¿н, 
¿йл÷илгээгээ харилöаг÷иддаа х¿ргэæ áайгаагааñ 33 тîîöîîнû тºâ, 
ñалáар, нэгæ нü нийñлэл Óлаанáаатар хîтîд, 6 тîîöîîнû тºâ, 
ñалáар нü Äархан, Эрдэнэт хîтóóдад áайрлаæ ¿лдñэн нü хºдºº îрîн 
нóтагт аæиллаæ áайна. 

ÕаñÁанê áи÷ил ñанх¿¿гийн ñалáар дахü тэрг¿¿лэг÷ áайр 
ñóóриа ºргºæ¿¿лэн æиæиг дóнд áиçнåñийн ñалáарт á¿тээгдэх¿¿н 
¿йл÷илгээгээ х¿ргэх áîлñнîîр иргэд харилöаг÷дûн ºмнº эåрэг 
д¿р тºрх, áайр ñóóриа хадгалах, мºн ñанх¿¿гийн öîгö ¿йл÷илгээ 
á¿хий нийгмийн хºгæилд хóâü нэмрээ îрóóлах ¿¿рэг хариóöлага 
áидний ºмнº тóлгараад áайна.  Ìîнгîлûн алñлагдмал ñóóрин 
гаçарт ñанх¿¿гийн ¿йл÷илгээ х¿ргэх çîрилгîтîй áидний ñанаа÷лан 
хэрэгæ¿¿лñэн ”ñалáарг¿й” áóþó шóóд áóñ áанêнû ¿йл÷илгээний 
шийдэл áîлîх “ÀÌÀÐ” гар óтñанд ñóóрилñан áанêнû ¿йл÷илгээнээñ 
гадна Õадгаламæ çээлийн хîршîîдтîй хамтарñан фран÷айçинг 
¿йл÷илгээгээр дамæóóлан áага îрлîгîтîй áîлîн ñанх¿¿гийн 
¿йл÷илгээ аâах áîлîмæ хÿçгаарлагдмал иргэдэд тóñлах нºхöºл 
áîлîлöîî á¿рдñэн þм. ÕаñÁанêнû нийгэм дэх áайр ñóóрийг 
ºñгºæ, ирээд¿йн ¿нэн÷ хэрэглэг÷дээ áий áîлгîхîд ÷óхал нºлºº 
¿ç¿¿лñэн хºтºлáºр áîлîх 8-18 наñнû ñóргóóлийн ñóраг÷ид ººрийн 
хадгаламæтай áîлîх çамаар ирээд¿йдээ ил¿¿ итгэлтэй áîлîх 
çîрилгîîр хэрэгæ¿¿лæ эхэлñэн “Aflatoun” áîлîн “Òэм¿¿лэл” çэрэг 
áîлîâñрîлд ÷иглэñэн хºтºлáºртºº áид ихээхэн итгэл найдâар 
таâüæ аæилладаг. ÕаñÁанê “Èрээд¿йн ñаÿтан” х¿¿хдэд çîриóлñан 
хадгаламæийн á¿тээгдэх¿¿нийг çах çээлд гаргаæ хадгаламæийн 
нººöºº ихэñгэх ÿâöаа ¿ргэлæл¿¿лñээр áайна.Íэмæ хэлэхэд ÕаñÁанê 
Kиâа, Виттана çэрэг тºрийн áóñ áайгóóллагóóдтай хамтран аæиллаæ, 
îрîн нóтгийн нийгмийн хºгæилд ÷óхал хóâü нэмрээ îрóóлñаар 
áайгаа áилээ.

Ò¿¿н÷лэн ÕаñÁанê “Micro Energy Credit” îлîн óлñûн 
áайгóóллагатай хамтран аæиллах áîлñнîîр Ìîнгîл óлñûн 
тэрг¿¿лэх эêî-áанê áîлæ, ингэñнээр áайгалüд ээлтэй эр÷им х¿÷ний 
á¿тээгдэх¿¿нийг хºгæ¿¿лэхэд хóâü нэмрээ îрóóлан áага îрлîгîтîй 
иргэдэд эêî-çээл îлгîх нºхöлийг á¿рд¿¿лэн аæиллаæ áайна. Эдгээр 
ñанал ñанаа÷лагóóд çºâхºн х¿рээлэн áóй îр÷инд ¿ç¿¿лэх êîмïаний 
хариóöлага тºдий ç¿йл áиш áºгººд áидний áи÷ил ñанх¿¿гийн 
áиçнåñийн ºâ óламæлалûн дагóó ñайн áиçнåñ эрхэлæ áóй хэрэг þм.

Эöэñт нü д¿гнэæ хэлэхэд, ÕаñÁанê,ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн нэгдлийн 
á¿рэн ºм÷лºлд áайдаг, энэ óтгаараа ÕаñÁанê îлîн óлñ áîлîîд 
дэлхийн çах çээл дээр нэр х¿нд á¿хий гадаадûн хºрºнгº îрóóлаг÷ид 
ихэнх хóâийг нü эçэмшдэг öîрûн ганö Ìîнгîлûн ñанх¿¿гийн 
áайгóóллага áîлîîд áайна. ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн нэгдлийн 69 îр÷им 
хóâийг гадаадûн нэр х¿нд á¿хий тóршлагатай хºрºнгº îрóóлаг÷ид 
эçэмшдэг.Òэд ирээд¿йд áиднийг óгтах гÿлалçñан амæилт á¿тээлд 
нºлººлºх ºндºр а÷ хîлáîгдîлтîй дэмæлэг тóñлалöааг ¿ç¿¿лэх 
áîлнî. Ìанай хºрºнгº îрóóлаг÷ á¿р ñанх¿¿гийн á¿тээгдэх¿¿н 
¿йл÷илгээний шинэ ñаналóóд гаргах, хºрºнгº îрóóлалтûн çºâлºгºº 
ºгºхººñ гадна харилöаа хîлáîî, áîлîâñрîл, çах çээлийн ñóдалгаа, 
êîмïанийн çаñаглал áîлîн эрñдэлийн óдирдлагад тåхниê 
тåхнîлîгийн тóñлалöаа ¿ç¿¿лэх çэргээр ÕаñÁанêнû хºгæил дэâшилд 
хóâü нэмрээ îрóóлæ áайдаг áилээ. Ìîнгîлд тºдийг¿й á¿ñ нóтгийн 
хэмæээнд áиçнåñээ ºргºæ¿¿лэх áîлîмæийг áий áîлгîх áидний 
÷адâар ÷адаâхийг ñайæрóóлахад ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн нэгдлийн 
îдîîгийн хóâüöаа эçэмшиг÷ид нü îлîн óлñûн çºâлºх¿¿дийн 
тîмîîхîн нººö, ÷адâар ñóóрü áîлнî гэдэгт áид итгэлтэй áайна. 
Íийт ñîнирхîг÷ талóóддаа ñайн ñайхан á¿хнийг х¿ñ÷, 2011 îндîî 
шинэ ºндºрлºгт гарахûг х¿ñэн åрººå! 

Ã¿йöэтгэх çахирлûн мэнд÷илгээ Ì.Áîлд /Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë àñàí/
2010 îí õ¿ðòýëõ áèäíèé îëîëò, àìæèëòóóä

М. Болд, ÒýíÃýð Ñàíõ¿¿ãèéí Íýãäëèéí ã¿éöýòãýõ çàõèðàë

Òºлººлºн óдирдах çºâлºлийн хîрîîд

 ЭÐÑÄЭËÈÉÍ ÓÄÈÐÄËÀÃЫÍ ÕÎÐÎÎ
Эрñдэлийн óдирлагûн хîрîî нü ÕаñÁанêнû áиçнåñийн ¿йл 
аæиллагаанд нºлººлºх шинэ áîлîн îдîî áайгаа ñанх¿¿гийн 
эрñдэлийг îлæ тîгтîîн мîнитîринг хийхээñ гадна áанêнû îлîн 
талт эрñдэлийн óдирдлагûн áîдлîгûг тîдîрхîйлîх, хэрэгæилтэнд 
мîнитîринг хийх, ¿нэлгээ ºгºх ÷иглэлээр áайгóóлагдñан. Ò¿¿н÷лэн 
ñанх¿¿гийн эрñдэл, т¿¿ний ¿ç¿¿лэлтийг хэмæихэд тîхирîх 
ñтандартûг áîлîâñрóóлах áîлîн эрñдэлийг çîхиñт хэмæээнд 
áарüæ áайх ¿¿ргийг энэ хîрîî х¿лээдэг. Эрñдэлийн óдирлагûн 
хîрîî нü ñар á¿р хóралдаæ аñóóдлаа хэлэлöдэг áºгººд дараах 
гиш¿¿дээñ á¿рдэнэ. ¯¿нд: 

 Дàðãà: Ìàéêë Ìàääåí
 Ãèø¿¿ä: Ì.Áîëä
 - Ðè÷àðä Ðàíêåí 
 - Д.Áàò-Î÷èð
 - Õ.Àìàðò¿âøèí (ÒýíÃýð Ñàíõ¿¿ãèéí Íýãäëèéí Åðºíõèé 

çàõèðàë)
 Íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà: Á.Дýëãýðæàðãàë (ÕàñÁàíêíû 

Èðãýäèéí áàíê ýðõýëñýí çàõèðàë)

 ÇЭЭËÈÉÍ ÕÎÐÎÎ
Çээлийн хîрîî нü ÕаñÁанêнû çээлийн эрñдэлд мîнитîринг 
хийх, ¿нэлгээ ºгºх, Çээлийн óдирдлагûн гаçар, т¿¿ний 
харúÿа хэлтñ¿¿дийг хÿнахааñ гадна Çээлийн óдирдлагûн 
гаçрûн дангаар шийдâэрлэх áîлîмæг¿й тîмîîхîн çээлийн 
аñóóдлûг шийдâэрлэдэг. Ìºн çээлийн á¿тээгдэх¿¿нд харгалçах 
áарüöаа хºрºнгийн ¿нэлгээ,нэр тºрлийг тîдîрхîйлîх æóрмûг 
мºрд¿¿лэх, хÿнах ¿¿рэгтэйгээр Çээлийн хîрîî дараах гиш¿¿дийн 
á¿рэлдэх¿¿нтэй ¿йл аæиллагаа ÿâóóлæ áайна. ¯¿нд: 

 Дàðãà: Àðâèä Ò¿ýðêíýð
 Ãèø¿¿ä: Ñàðà Дæàðè
 - Д.Áàò-Î÷èð
 - Æåéìñ Àíäåðñîí
 - Àðíî äå Âåòò
 - Á.Îþóíãýðýë (ÕàñÁàíêíû Ìîðãåéæ áàíêíû çàõèðàë)
 Íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà: Ю.Ãýðýëìàà (ÕàñÁàíêíû Çýýë 

ýðõýëñýí çàõèðàë)

 ÀÓÄÈÒЫÍ ÕÎÐÎÎ
Àóдитûн Õîрîî нü áанêнû эрñдэлийн óдирдлагûн á¿хий л ¿йл 
ÿâöад хÿналт таâих, ñанх¿¿гийн æилийн хóгаöаанд дîтîîд аóдит 
хийх гэñэн ¿ндñэн ¿¿рэгтэй áайгóóлагдñан. ÕаñÁанêнû áаримтлах 
çар÷мóóд ¿йл аæиллагаанû шатанд хэрхэн хэрэгæиæ мºн çîхиöîæ 
áайгааг хÿнах ¿¿ргийг тóñ хîрîî мºн х¿лээдэг. ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн 
нэгдлийн хóâü эçэмшиг÷дийн çарим тºлººлºл Àóдитûн хîрîîнû 
гиш¿¿н áайдаг áºгººд дараах á¿тэöтэй áайна. ¯¿нд:

 Дàðãà: Ñàðà Дæàðè 
 Ãèø¿¿ä: Æåéìñ Àíäåðñîí 
 - Àðâèä Ò¿ýðêíýð 
 - П.Ýðäýíýæàðãàë
 - Àðíî äå Âåòò 
 Íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà: Я.Ñàÿíñàíàà (Åðºíõèé Àóäèòîð)

 ÊÎÌПÀÍÈÉÍ ÇÀÑÀÃËÀË, ÒÎÌÈËÃÎÎ, ØÀÃÍÀË  
  ÓÐÀÌØÓÓËËЫÍ ÕÎÐÎÎ
Энэх¿¿ хîрîî нü êîмïанийн çаñаглал, алáан тóшаалд нэр 
дэâш¿¿лэх, тîмилîх áîлîн шагнал óрамшóóлалтай хîлáîîтîй 
аñóóдалд хÿналт таâüæ óлмаар хэлэлöэн шийдâэрлэх çîрилгîîр 
áайгóóлагдñан áºгººд дараах гиш¿¿дтэй áайна. ¯¿нд: 

 Дàðãà: Ч.Ãàíáîëä
 Ãèø¿¿ä: Ðè÷àðä Ðàíêåí
 - П.Ýðäýíýæàðãàë
 - Ìàéêë Ìàääåí
 - Ì.Áîëä
 Íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà: Л.Òºð-Îä (ÕàñÁàíêíû Ã¿éöýòãýõ Дýä 

Çàõèðàë)

2011 îíû 3-ð ñàðûí 31-íèé áàéäëààð
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Óдирдлагûн Áагийн Ìэнд÷илгээ

ÕаñÁанêнû 2011 áîлîîд öаашид áаримтлах åрºнхий ñтратåги 
áîл Ìîнгîл óлñûн хэмæээнд ñанх¿¿гийн öîгö шилдэг ¿йл÷илгээг 
¿ç¿¿лэхэд анхаар÷, дэмæиæ аæиллах ÿâдал þм. ÕаñÁанêнû гîл 
áаримтлах ñтратåги áîл “Эх дэлхий, Эрдэнэт х¿м¿¿н, Эр¿¿л ашиг” 
хэмээх гóрâалñан эрхэм çîрилгûн х¿рээнд áи÷ил ñанх¿¿гийн çах 
çээлд тэрг¿¿лэх áайр ñóóриа хадгалах, æиæиг дóнд áиçнåñийн 
ñалáарт ÷иглэñэн á¿тээгдэх¿¿н ¿йл÷илгээг хºгæиæ áóй хîт ñóóрин 
гаçрóóдад ÿлангóÿа нийñлэл Óлаанáаатарт х¿ргэхэд анхаар÷ 
аæиллах çамаар Ìîнгîлûн тэрг¿¿лэх ñанх¿¿гийн áайгóóллага 
гэñэн ºнººгийн áайр ñóóриа áэхæ¿¿лэх, ºñгºх эöñийн д¿ндээ 
Ìîнгîлûн нийгэм, эдийн çаñгийн хºгæилд хóâü нэмрээ îрóóлах 
ÿâдал þм. ÕаñÁанêнû ñтратåги дараах гîл á¿рдэл хэñг¿¿дтэй 
áайна. ¯¿нд: 

ÕаñÁанê ººрийн á¿тээгдэх¿¿н ¿йл÷илгээний ÷анар, нэр 
тºрлºº ñайæрóóлах çамаар áи÷ил ñанх¿¿гийн áîлîн æиæиг 
дóнд áиçнåñийн ñалáарûн тэрг¿¿лэх áайр ñóóриа хадгалæ 
¿лдэх, óлмаар нэмэгд¿¿лэхийн тºлºº çîрüæ аæиллана.¯ндñэн 
çээлийн ¿йл÷илгээнээñ гадна áатлан итгэмæлэгдñэн ¿йл÷илгээ, 
¿нэт ç¿йлñээ хадгалóóлах ¿йл÷илгээ, áэлэн мºнгº хóраах 
¿йл÷илгээ çэрэг нэмэлт шинэ ¿йл÷илгээг харилöаг÷иддаа ñанал 
áîлгîх çамаар áанêнû ¿йл÷илгээгээ ºргºæ¿¿лэхийг эрмэлçэн 
аæиллаæ áайна.  ÕаñÁанê áи÷ил ñанх¿¿гийн áîлîîд æиæиг 
дóнд áиçнåñийн á¿тээгдэх¿¿н ¿йл÷илгээний шинэ нэр тºрлийг 
хºгæ¿¿лэхийн çэрэгöээ ºргºæин тэлæ áайгаа Ìîнгîлûн эдийн 
çаñаг, óóл óóрхайн ñалáарт ÷иглэñэн á¿тээгдэх¿¿н ¿йл÷илгээг 
хºгæ¿¿лэх аæлаа ¿ргэлæл¿¿лнэ. Ò¿¿н÷лэн çалóó, ºñâºр наñнû 
харилöаг÷даа нэмэгд¿¿лñээр áайгаа “Aflatoun” áîлîн “Òэм¿¿лэл” 
хºтºлáºр¿¿дийн танил áайдлûг нэмэгд¿¿лæ нэгæ харилöаг÷ид 
÷иглэñэн ñанх¿¿гийн ¿йл÷илгээг ¿ç¿¿лнэ. 

Ìîнгîлûн эдийн çаñаг эр÷имтэй хºгæиæ áайгаа гэдэг óтгаараа 
манайд îлîн тîîнû æиæиг дóнд áиçнåñ эрхлэг÷ид ¿йл аæиллагаа 
ÿâóóлæ áайгаа áºгººд тэдэнд óламæлалт áанêнû ¿йл÷илгээнээñ 
ÿлгарах тóñгайлñан á¿тээгдэх¿¿н ¿йл÷илгээг ¿ç¿¿лэх шаардлагатай 
áайна.ÕаñÁанê æиæиг дóнд áиçнåñ эрхлэг÷дэд ¿йл÷лэх ñалáар, 
нэгæ áайгóóлæ тэдний хэрэгöээ шаардлагûг тîдîрхîйлîх áанêнû 
÷адамæийг дээшл¿¿лэх áайдлаар æиæиг дóнд áиçнåñ эрхлэг÷дэд 
çîриóлñан áанêнû ¿йл÷илгээг ¿ç¿¿лæ áиçнåñээ ºргºæ¿¿лэхээр 
тºлºâлººд áайна. Óóл óóрхай áîлîн ºргºæин тэлæ áайгаа áóñад 
ñалáарûн æиæиг дóнд áиçнåñ эрхлэг÷дэд ÷иглэñэн, мэргэшñэн 
Áиçнåñ ¿йл÷илгээний дºрâºн тºâийг ÕаñÁанê Óлаанáаатар 
хîтîд нээñэн. Ò¿¿н÷лэн æиæиг дóнд áиçнåñийг нэмэгд¿¿лэх, 
дэмæих ¿¿днээñ Еâрîïûн ñэргээн áîñгîлтûн áанêнааñ ñанх¿¿æдэг 
“Áиçнåñийн çºâлºгºº ºгºх ¿йл÷илгээ” хºтºлáºртэй ÕаñÁанê 
хамтран аæиллаæ эхлээд áайна.

ÕаñÁанê шинэ á¿тээгдэх¿¿н ¿йл÷илгээний нэр тºрлийг 
нэмэгд¿¿лæ óлмаар ººрийн ¿йл÷илгээгээ ÷анарæóóлахûг áайнга 
эрмэлçñээр ирñэн áилээ.Èнтåрнэт áанêнû ¿йл÷илгээ, мîáайл 
áанêнû ¿йл÷илгээ, мåññэæ áанêнû ¿йл÷илгээнээñ гадна дóóдлагûн 
тºâ, ÀÒÌ çэрэг шóóд áóñ áанêнû ¿йл÷илгээний ñóâгóóдûг 
ºргºæ¿¿лñнээр хîт хºдººгийн áайршил ¿л харгалçан ÕаñÁанêнû 

ñанх¿¿гийн ¿йл÷илгээг аâ÷ áîлîх îлîн тºрлийн ñóâгóóдûг çах 
çээлд нэâтр¿¿лээд áайна. 

Áид ñанх¿¿æилтûн ºрñºлдºх¿йö çардлûг çîхиöóóлах, ¿йл 
аæиллагаанûхаа х¿рээг тэлэх, аêтиâûн нººöºº хºш¿¿рэг áîлгîх 
÷адâараа хадгалæ ¿лдэхийг эрмэлçдэг. Äîтîîдûн çах çээл дээр 
нî¸лæ áайгаа тºгрºгийн áîлîн ам.дîллараар илэрхийлэгдэх 
хадгаламæийн хэмæээгээ ихэñгэхийн тóлд áóñад áанêóóдтай 
ºрñºлдºх çамаар хадгаламæийн нººöºº ихэñгэх áîлîмæтîй 
хэмээн тîîöîîлæ áайна. Áанêнû á¿тээгдэх¿¿н ¿йл÷илгээг ил¿¿ 
çалóó ñåгмåнтэд ÷игл¿¿лэх, мºн Óлаанáаатар хîт, Ìîнгîлûн óóл 
óóрхайн ñалáарûн тºâ ñóóрин áîлîîд áайгаа Äархан, Эрдэнэт 
хîтóóд дахü îлîн óлñûн áайгóóллагûн аæилтнóóдад ÷игл¿¿лэх 
çэргээр харилöаг÷ийнхаа ñåгмåнтийг ихэñгэхэд ÕаñÁанê анхааран 
аæиллаæ áайна.  ªмнºгîâü, Õîâд çэрэг óóл óóрхайн áиçнåñ 
хºгæиæ áайгаа ñтратåгийн тºâ ñóóрин гаçрóóдад á¿тээгдэх¿¿н 
¿йл÷илгээгээ ил¿¿ ºргºн хэмæээнд х¿ргэхээр эрмэлçэæ áайна.
Òîдîрхîй тºрлийн áараа á¿тээгдэх¿¿ний хóâüд Ìîнгîлûн 
эдийн çаñаг ам.дîлларûн ханшааñ хамаар÷ áайгаа áºгººд îлîн 
тîîнû áи÷ил ñанх¿¿гийн áîлîн æиæиг дóнд áиçнåñ эрхлэг÷ид 
инфлÿöийн дарамтнааñ çайлñхийхийн тóлд тºгрºгийн áîлîн 
ам.дîлларûн хадгаламæийн ¿йл÷илгээг хамтад нü аâ÷ áайна.

Îршин áайгаа нийгэм, х¿рээлэн áóй îр÷нûхîî ºмнº 
êîмïанийн нийгмийн хариóöлагûг хэрэгæ¿¿лэх ¿¿ргийг х¿лээæ 
áайдаг ÕаñÁанê ñанх¿¿гийн ñалáарт нийгмийн хариóöлагаар 
тэрг¿¿лэг÷ гэдгээ дахин нîтîлæ, 2010 îнû хî¸рдóгаар ñард 
Ìîнгîлûн мåнåæмåнтийн хîлáîîнîîñ “Íийгмийн хариóöлагаар 
тэрг¿¿лэг÷ шилдэг аæ ахóйн нэгæ” ºргºмæлºлийг х¿ртñэн 
тºдийг¿й Äэлхийн áанêнû харúÿа îлîн óлñûн “Ядóóñт тóñлах 
çºâлºлдºх á¿лэг”-ээñ “2010 îнû Êîмïанийн нийгмийн 
хариóöлагûн ил тîд тайлагнал”-ûн мºнгºн áатламæийг хî¸р 
дахü æилдээ гардан аâлаа. Ò¿¿н÷лэн ÕаñÁанê ººрийн гóрâалñан 
эрхэм çîрилгûн х¿рээнд нîгîîн áиçнåñийг ¿йл аæиллагаандаа 
нэâтр¿¿лñэн хамгийн анхнû áанê áîлîîд áайна.Ñ¿¿лийн хî¸р 
æилийн тóрш ÕаñÁанê “Micro Energy Credit” дэлхийн хîлáîîтîй 
ñтратåгийн т¿ншлэлийн гэрээ áайгóóлан аæиллаæ áайгаа áºгººд 
хамтûн аæиллагаанû х¿рээнд агаарûн áîхирдлûг áóóрóóлах, 
эр÷им х¿÷ний хэмнэлттэй îрîн ñóóöнû çээлийн ¿йл÷илгээг 
нэâтр¿¿лñэн. ÕаñÁанê эêî-áанêнû áайр ñóóриа áатæóóлах ¿¿днээñ 
эр÷им х¿÷ний хэмнэлттэй îрîн ñóóöнû ñанх¿¿гийн эх ¿¿ñâэрийг 
шийдâэрлэх аñóóдал дээр Àçийн Õºгæлийн áанê çэрэг îлîн óлñûн 
ñанх¿¿гийн áайгóóллагóóдтай хамтран аæиллаæ áайна.

Ìîнгîл îрнû тîгтâîртîй хºгæил нü эдийн çаñгийн ºñºлтийг 
нэмэгд¿¿лэх ñóóрü нºхöºл áºгººд ¿¿нтэй хîлáîîтîйгîîр áидний 
шóдарга áиçнåñ ºргºæин öэöэглэнэ гэдэгт áид г¿нээ итгэæ áайна 

Ã¿йöэтгэх çахирлûн мэнд÷илгээ Ä.Áат-Î÷ир 
2011 îí áîëîîä öààøèä áàðèìòëàõ êîìïàíèéí ñòðàòåãè

Д.Бат-Очир, ÕàñÁàíêíû Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë

Òºлººлºн Óдирдах Çºâлºл

 ÀÐÍÎ ÄЕ ВЕÒÒЕ 
2011 îнû 1 д¿гээр ñарааñ хîйш ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн 
Íэгдэл ÕÕÊ-ийн ÒÓÇ-ийн г¿йöэтгэх áóñ гиш¿¿нээр 
аæиллаæ áайна. 2009 îнîîñ хîйш Íидåрландûн 
Òриîдîñ áанêнû Àçийн ñанх¿¿гийн ñалáарûг 
хариóöñан хºрºнгº îрóóлалтûн ахлах мåнåæåрээр 
аæиллаæ áайна. ABN AMRO áанêинд нийтдээ 
12 гарóй æил аæиллах хóгаöаанд Ñóринам óлñад 
1989-1994 îнд  ABN грóïïûн á¿рэлдэх¿¿ний хэñэг 
De Surinaamsche Bank-д хºрºнгº îрóóлалтûн 
мэргэæилтэн, гаçрûн çахирал, 1994-1997 îнд Ñóринам 
óлñад ABN AMRO áанêнû дэд çахирал, 1997-2000 
îнд Êóраñаî óлñад ABN AMRO áанêнû ñалáарûн 
дэд çахирал, 2000-2001 îнд Àмñтåрдамд ABN AMRO 
Academy-d дэд çахирлаар тóñ тóñ аæиллаñан. 2002-
2009 îнд Íидåрландûн хºрºнгº îрóóлалтûн áанê 
FMO-д áанê, áи÷ил ñанх¿¿гийн шинэ тºñл¿¿дийн 
ñанх¿¿æилтийг хариóöñан хºрºнгº îрóóлалтûн ахлах 
мåнåæåрээр аæиллаæ áайñан . 
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 ÑÀÐÀ ÄÆÀÐÈ
Ñара нü Øâåйöарûн BlueOrchard Investment Management 
êîмïанид Õºрºнгº Îрóóлалтûн Ìåнåæåрээр 2008 
îнд îрæ аæиллахааñаа ºмнº 2005 îнд Энэтхэг óлñад 
аñар хóрдаöтай ºñºн тэлæ áóй áи÷ил ñанх¿¿гийн 
áайгóóллагóóдûн хºгæлийг дэмæиæ, тэдний ºñºлтийн 
ñтратåгийг хэрэгæ¿¿лэх çîрилгîтîйгîîр Чåннай хîт 
дахü Áи÷ил Ñанх¿¿гийн Òºâийг áайгóóлæ, ñтратåгийн 
áагийн óдирдаг÷аар нü аæиллаæ áайñан. Òэрээр хî¸р 
гарóй æилийн хóгаöаанд Grameen Capital India áîлîн 
áóñад áи÷ил ñанх¿¿гийн áайгóóллагûн хºгæлийг дэмæих 
çîрилгîîр áанê хóâüöаанû хºрºнгº îрóóлаг÷идтай хамтран 
аæиллаæ áайæээ. Òэрээр Àмåриêийн ñтратåгийн çºâлºх 
Bain & Company-д 5 æил аæиллах ÿâöдаа харилöаг÷дûн 

хºгæлийн áîдлîгî, ¿йл аæиллагаанû ñайæрóóлалт, хóâüöаа эçэмшлийн д¿рмийн ñангийн 
¿нэлгээний талаар çºâлºæ, Ôранö, Чад, Энэтхэг, Áалáа, Ìîнгîл çэрэг óлñ îрнóóдад ñайн 
дóрûн аæилтнаар аæиллаæ áайñан áîлнî. 

 ÀÐВÈÄ Ò¯ЭÐÊÍЭÐ
Àрâид нü Еâрîïûн Ñэргээн Áîñгîлт, Õºгæлийн Áанêнû 
(ЕÑÁÕÁ) Ìîñêâа дахü ñалáарт 2009 îнîîñ хîйш 
ахлах áанêираар аæиллаæ áайна. 2001-2002 áîлîн 
2004-2008 îнóóдад DEG-д аæиллаæ Îрîñ, ÒÒÓÕÍ, 
ªмнºд Àмåриêт ºрийн áîлîн áарüöаанû çээлийн 
хºрºнгº îрóóлалтûн аæлûг хариóöаæ áайâ. ÎÕÓ-д 
URSA áîлîн TranscapitalBank-нû ÒÓÇ-ийн гиш¿¿ний 
хóâüд áîдлîгî хºгæ¿¿лэлт, тºлººлºн óдирдах аæлûн 
талаар г¿нçгий мэдлэг тóршлагатай. ¯¿ний ºмнº 
2002-2004 îнóóдад хандиâлаг÷ îрнóóдтай хамтран 
аæиллах çîрилгîтîй Í¯Á-ûн Õºгæлийн Õºтºлáºрийн 
хандиâлаг÷дûн харилöаанû çºâлºхººр аæиллаæ 
áайñан. 1996 îнîîñ Еâрîïûн Îлîн Óлñûн Эдийн 

Çаñгийн Õарилöаанû Õ¿рээлэнд ñóдалгаанû шинæээ÷ээр аæлûн гараагаа эхэлñэн 
áîлнî. Òэрээр Áåрлин хîтûн Чºлººт Èх Ñóргóóлийг áанê ñанх¿¿, áиçнåñ ¿нэлгээ, 
ñанх¿¿гийн ñалáарûн шинэтгэл, áи÷ил ñанх¿¿, шилæилтийн çах çээлийн óлñ тºр, 
хóâü÷лал, нийгмийн аþóлг¿й áайдлûн тîгтîлöîî çэрэг ÷иглэлээр ñóралöаæ 2000 îнд 
д¿¿ргэñэн áайна. 

 Ä.ÁÀÒ-ÎЧÈÐ
Áат-Î÷ир нü ÕаñÁанêнû тîлгîй êîмïани áîлîх Òэнгэр 
Ñанх¿¿гийн Íэгдэлд (ÒÑÍ) Ñанх¿¿ Õºрºнгº Îрóóлалт 
Эрхэлñэн Çахирлаар аæиллаæ áайгаад 2011 îнû 1 д¿гээр 
ñарааñ эхлэн ÕаñÁанêнû Ã¿йöэтгэх Çахирлаар аæиллаæ 
áайна. Òэрээр 1998 îнîîñ хîйш ÕаñÁанêинд таñралтг¿й 
аæиллаæ Áанêнû хºгæлийн ¿å шат á¿рт áîдит хóâü нэмэр 
îрóóлæ ирñэн þм. Àнх 1998 îнû 8 дóгаар ñарааñ Ìîнгîл 
дахü ÍYÁÕÕ-ийн ÌиêрîÑтарт тºñºл áîлîн Òåхниêийн 
тóñлалöаанû ACDI/VOCA нэгæид нÿгтлан áîдîг÷, 1999 
îнîîñ ÌиêрîÑтарт тºñлийн ñанх¿¿гийн çºâлºх, дîтîîд 
аóдитîр, 2000 îнû 2 дóгаар ñарааñ Õºгæлийн Àлтан Ñан 
ÕÕÊ-ийн Ñанх¿¿гийн хэлтñийн çахирал, 2001-2006 îнóóдад 
ÕаñÁанêнû Ñанх¿¿, Á¿ртгэлийн гаçрûн çахирлаар аæиллаæ 

áайñан. Áат-Î÷ир нü 2006-2008 îнóóдад Àмåрêийн Îлîн Óлñûн Áиçнåñийн Ñóргóóлüд 
Áиçнåñийн óдирдлагûн маñтåрûн çэрэг хамгаалæ, Îлîн Óлñûн Ñанх¿¿гийн ÷иглэлээр 
т¿лх¿¿ мэргэшиæ, óлмаар ÒÑÍ-д Ñанх¿¿ Эрхэлñэн Çахирал, ÕаñÁанêинд Ã¿йöэтгэх Òэрг¿¿н 
Äэд Çахирал, Òэнгэр Ñанх¿¿гийн Íэгдэлд Õºрºнгº îрóóлалт хариóöñан Çахирлûн алáûг 
тóñ тóñ хашиæ áайгаад ийнх¿¿ ÕаñÁанêнû Ã¿йöэтгэх Çахирлаар аæиллаæ áайна. 

 ÆЕÉÌÑ ÀÍÄЕÐÑÎÍ
Æåймñ Àндåрñîн нü 1996 îн х¿ртэл Ãåрманû BHF áанêинд 
аæиллах хóгаöаандаа 1981-1993 îнд тóñ áанêнû Íüþ 
Èîрê хîт дахü ñалáарûн çээлийн ахлах мэргэæилтэн, 
Òîêиî хîт дахü ñалáарûн åрºнхий мåнåæåрээр тóñ тóñ 
амæилттай аæиллаñан. Òэрээр 1996-1999 îнд ÀÍÓ-ûн 
ÎÓÕÀ-ийн ñанх¿¿æилтээр Àçи á¿ñ нóтгийн 5 îрîнд 
хэрэгæñэн æиæиг дóнд áиçнåñ эрхлэг÷дийг дэмæих 
ñангийн дэд åрºнхийлºг÷ áîлîн Êаçаêñтан óлñ хариóöñан 
мåнåæåрээр аæиллаâ. Óлмаар 1999-2002 îнóóдад Вüåтнам 
óлñад ÎÓÑÊ-ийн хэрэгæ¿¿лñэн Ìåêîнг хºгæлийн тºñлийн 
îрîн нóтгийн мåнåæåр, ÎÓÑÊ-ийн Àçи дахü ñалáарûн 
Á¿ñийн хºрºнгº îрóóлалт хариóöñан мэргэæилтнээр тóñ 
тóñ аæиллаæээ. Òэрээр 2003-2005 îнд Mercy Corps îлîн 

óлñûн áайгóóллагатай гэрээгээр аæиллан тóñ áайгóóллагûн хóâü нийл¿¿лñэн ÕаñÁанêнû 
Òåхниêийн ахлах çºâлºх, îдîîг х¿ртэл Ìåрñи Êîр áайгóóллагûн Áи÷ил ñанх¿¿ хариóöñан 
ахлах çºâлºхийн ¿¿рэг г¿йöэтгэæ, ÕаñÁанêнû ÒÓÇ-ийн гиш¿¿нээр 2003 îнîîñ хîйш 
ñîнгîгдîн аæиллаæ áайна.

 ÐÈЧÀÐÄ ÐÀÍÊЕÍ
Ðи÷ард нü Äэлхийн Áанêнû Ãрóïïûн Îлîн Óлñûн 
Ñанх¿¿гийн Êîрïîраöийн (ÎÓÑÊ) Ç¿¿н Àçи, Íîмхîн 
далайн á¿ñийг хариóöñан ахлах çºâлºхººр аæилладаг 
áºгººд Àçийн хэд хэдэн хºрºнгº îрóóлаг÷ ñангóóд áîлîн 
áанêóóдûн Òºлººлºн Óдирдах Çºâлºлийн гиш¿¿нээр 
аæиллаæ áайна. Òэрээр ÎÓÑÊ-д нийт 30 æил аæиллаñан 
áºгººд хóó÷нû ÇÕÓ, Àфриê, áîлîн ç¿¿н Àçид тóñ тóñ 
аæиллаæ áайñан тóршлагатай, ÇÕÓ-д 50,000 аæ ахóйн 
нэгæийг хóâü÷илæ ÎÓÑÊ-н çºâлºгºº ºгºх ¿йл÷илгээний 
çахирлаар аæиллаæ, тэдгээрт ÒÓÇ-ийн ñтандартûг анх 
нэâтр¿¿лæ, áанê ñанх¿¿гийн хºгæилд ихээхэн хóâü нэмэр 
îрóóлæээ. Ìºн Àфриêт ÎÓÑÊ-н ¿йл аæиллагаа эрхэлñэн 
çахирлûн ¿¿рэг г¿йöэтгэæ áайхдаа ÆÄÁ áîлîн áи÷ил 

ñанх¿¿д тºâлºрñºн öîî шинэ áîдлîгûг áîлîâñрóóлæ, энэх¿¿ áайгóóллагûн хºрºнгº 
îрóóлалтûн áиçнåñийн ¿йл÷илгээг 30 îрнóóдад нээлттэй áîлгîæ нийт 1,5 триллиîн 
ам.дîлларт х¿ргэæ ÷адñан áайна. Òэрээр ÎÓÑÊ-н Ç¿¿н Àçи, Íîмхîн Äалайн á¿ñийн 
çахирлаар аæиллаæ áайх хóгаöаандаа öаг óóр дóлаарлûн эñрэг хºрºнгº îрóóлалтûн 
÷иглэлээр аæиллаæ áайæээ.

 Ч.ÃÀÍÁÎËÄ ÒÓÇ-èéí äàðãà
Ãанáîлд нü 1976 îнд ÎÕÓ-ûн Ìîñêâа хîтûн Ãадаад хэлний 
их ñóргóóлийг тºгññºн áºгººд óдирдлага, îлîн нийтийн 
харилöаа, áиçнåñийн çºâлºгºº, хэâлэн нийтлэл áîлîîд 
ñî¸л óрлагийн мåнåæмåнтийн ÷иглэлээр гó÷ гарóй æил 
аæиллаñан арâин тóршлагатай. Òэрээр 1976-1990 îнд 
Ìîнгîлûн Энх тайâан найрамдлûн áайгóóллагóóдûн 
Õîлáîîнд Íайрамдлûн нийгэмлэг¿¿дийн нарийн áи÷гийн 
дарга, 1990-1991 îнд Îлîн óлñûн мîнгîл ñóдлалûн 
Õîлáîîнû гадаад харилöаанû хэлтñийн дарга, 1991-1993 
îнд Ìîнгîлûн Энх тайâан найрамдлûн áайгóóллагóóдûн 
Õîлáîîнû åрºнхийлºг÷, 1993-1996 îнд Äэлхийн 
мîнгîл÷óóдûн Õîлáîîнû г¿йöэтгэх çахирал, 1996-2003 
îнд “Email Daily News” ñîнинû эрхлэг÷, 1999-2000 îнд 

Ìîнгîл Óлñûн Ерºнхий ñайдûн çºâлºх, 2000-2003 îнд ¯ндñэн Õóóлийн Öэöийн çºâлºх, 
2004 îнîîñ îлîн нийтийн харилöаа áîлîн çºâлºх ¿йл÷илгээ ¿ç¿¿лдэг È-Äи-Эн ÕÕÊ-
ийн çахирлûн аæил, алáан тóшаал эрхэлæ áайгаагийн çэрэгöээ хэд хэдэн тºрийн áóñ 
áайгóóллагûн тэрг¿¿нээр аæиллаæ áайна. Ìºн 2010 îнд Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн ÒÓÇ-ийн 
гиш¿¿н áîлñîн áîлнî. Ãанáîлд нü 2003 îнîîñ ÕаñÁанêнû ÒÓÇ-ийн гиш¿¿н, 2004 îнîîñ 
хîйш ÒÓÇ-ийн даргаар ñîнгîгдîн ºнººг х¿ртэл аæиллаæ áайна.

 M.ÁÎËÄ 
Áîлд нü 2011 îнû 1 д¿гээр ñарааñ ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн 
Íэгдлийн Ã¿йöэтгэх Çахирлаар аæиллаæ áайна. 
Òэрээр 2005 îнû 11 д¿гээр ñарааñ ÕаñÁанêнû Ерºнхий 
çахирал, 2009 îнû нэгд¿гээр ñарааñ ÕаñÁанêнû 
Ã¿йöэтгэх Çахирлûн алáан тóшаал хашиæ áайâ. 
Òэрээр тºрийн áîлîн хóâийн хэâшлийн áанê, 
ñанх¿¿гийн áайгóóллагóóд, мºн т¿¿н÷лэн Äэлхийн 
Áанê, Îлîн Óлñûн Валþтûн Ñан çэрэг îлîн óлñûн 
ñанх¿¿гийн áайгóóллагад хîрü гарóй æил аæиллаæ, 
áанêнû ñалáарûн эдийн çаñгийн áîдлîгî, á¿тöийн 
шинэ÷лэлийн аñóóдлаар г¿нçгий мэргэшñэн þм.   
Òэрээр 1996-2000 îнд Ìîнгîлáанê (Òºâ áанê)-нû 
Äэд åрºнхийлºг÷, 1989-1992 îнд Çах çээл ñóдлалûн 

х¿рээлэнд Äэд çахирал, 1992-1993 îнд Õóдалдаа Õºгæлийн Áанêинд эдийн çаñаг÷, 
1994-1996 îнд Ìîнгîлûн Эêñïîрт Èмïîртûн Áанêнû Ã¿йöэтгэх çахирал, 1996-2000 
îнд ÎÕÓ-ûн Ìîñêâа хîт дахü Îлîн Óлñûн Õºрºнгº Îрóóлалтûн áанê áîлîн Эдийн 
Çаñгийн Õамтûн Àæиллагаанû Áанêнû ÒÓÇ-ийн гиш¿¿н, 2003-2004 îнд Ëалûн Á¿гд 
Íайрамдах Àфганиñтан Óлñûн Äа Àфганиñтан Áанê (Òºâ áанê)-инд çºâлºхººр 
аæиллаæ áайâ.

 MÀÉÊË ÌÀÄÄЕÍ
Ìайêл нü Îлîн Óлñûн Ðîнîê êîмïанийн Ã¿йöэтгэх 
çахирлаар аæилладаг. Òэрээр 15 æил эдийн çаñгийн 
ñалáарт, тºлáºрийн êарт áîлîн áанêнû ñалáарт 
амæилттай ¿йл аæиллагаа эрхэлæ áайгаа áиçнåñмэн 
þм. Òэрээр ÎÕÓ-д 8 æил гарóй аæиллаæ амüдрахдаа 
Òºâ áîлîн Ç¿¿н Еâрîï, ªмнºд áîлîн Àфриêт áиçнåñээ 
ÿâóóлæ áайñан тóршлагатай. Ìайêл 2003 îнд 
Îрîñûн гóраâ дахü тîмîîхîн хэрэглэг÷ Ôранö Óлñûн 
Renaissance ñанх¿¿гийн áайгóóллагûг ¿¿ñгэн áайгóóлæ 
Ã¿йöэтгэх çахирлûн алáûг хашиæ áайñан. Ò¿¿ний 
аæлûн амæилт нü áиçнåñ эдийн çаñаг áîлîн çах 
çээлийн ºндºр мэдлэг ÷адâар, хамгийн ÷óхал нü îлîн 
óлñûн хамтраг÷даа татах аâúÿаñ, шóргóó хºдºлмºр, 

т¿¿ний хамт îлîн мºн îлîн óлñад аñар îлîн харилöаа хîлáîîнû ñ¿лæээтэйд îршиæ 
áайгаа þм.

 П.ЭÐÄЭÍЭÆÀÐÃÀË 
Эрдэнэæаргал нü ÎÕÓ-ûн Äîн дахü Ðîñтîâûн Óлñûн 
Èх Ñóргóóлийг ñэтгэл ñóдлаа÷ мэргэæлээр д¿¿ргэñэн 
áºгººд 1982-1988 îнд Íийгмийн Õамгаалал, 
Õºдºлмºрийн Яаманд анх аæлûн гараагаа эхэлæ, 
1984-1991 îнд ÌÓÈÑ-ийн áагшаар аæиллаæ áайâ. 
Òóхайн ¿åд т¿¿ний мэргэæил нü шийдâэр гаргахад 
иргэдийн îрîлöîîг нэмэгд¿¿лэх тал дээр ñóдалгаа 
хийæ, т¿¿н дээрээ ñóóрилñан çºâлºгºº ºг÷, даÿн 
дэлхийн нийгмийн áîдлîгîтîй ñалшг¿й хîлáîгдñîн 
þм. Òэрáээр 2004 îнû 7 дóгаар ñарааñ эхлэн 
Ìîнгîлûн Íээлттэй Ôîрóмûн Ã¿йöэтгэх Çахирлаар 
аæиллаæ áайгаа áºгººд ºмнºх найман æилийн тóрш 
Ìîнгîлûн Íээлттэй Íийгэм Õ¿рээлэнд áîлîâñрîл, 

мэдээлэл, хэâлэл мэдээлэл, нийгмийн эр¿¿л мэндийн хºтºлáºр¿¿дийг хариóöан 
аæиллаæээ. ªмнº нü тэрáээр Ìîнгîлûн Õºгæлийн Ñангийн Ã¿йöэтгэх çахирал, 
Òºрийн çахиргаа, óдирдлагûн инñтитóтэд áагш, Çаñгийн гаçрûн дэргэдэх Òºрийн 
áîдлîгî, нийгмийн ñóдалгаанû тºâд ñóдлаа÷аар аæиллаæ áайâ. Эрдэнэæаргал нü 
2005 îнîîñ хîйш ÕаñÁанêнû ÒÓÇ-ийн гиш¿¿нээр ñîнгîгдîн аæиллаæ áайна.
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XacÁàíê áîëîí Õºãæëèéí 
Àëòàí Ñàí Õîëáîî ÒÁÁ íü 
2009/2010 îíû õè÷ýýëèéí 
æèëä íèéò 10 åðºíõèé 
áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí 
350 ãàðóé õ¿¿õä¿¿äèéí äóíä 
Àôëàòîí íèéãìèéí áîëîí 
ñàíõ¿¿ãèéí õºòºëáºðèéã 
òóðøèëòààð õýðýãæ¿¿ëëýý. 
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Óдирдлагûн áагийн гиш¿¿д 
2011 îíû 3 äóãààð ñàðûí 31-íèé áàéäëààð



17
Эр

¿¿
л 

аш
иг

Эр
дэ

нэ
т 

х¿
м

¿¿
н

Эх
 д

эл
хи

й
Æ

È
ËÈ

É
Í
 Ò

À
É

ËÀ
Í
 2

01
0

 ÒÈÌ Î’ÍÈË
Òим Î’Íил нü ÕаñÁанêнû Æиæиг Äóнд Áиçнåñ áîлîн 
Òîм Áайгóóллагóóдад ¿йл÷лэх Áиçнåñийн áанê эрхэлñэн 
çахирлаар аæиллаæ áайна. Òим Î’Íил нü 1981 îнîîñ 
хîйш îлîн óлñûн тîмîîхîн áанêóóдад аæиллаæ áайñан 
нºр их тóршлага, мэдлэгтэй нэгэн áºгººд анх Àнгли 
óлñûн Ñити Áанêнааñ мэргэæлийн гараагаа эхэлæ ахлах 
мåнåæåр х¿ртэл дэâшин аæиллаñан áа óлмаар Êанад, 
ÎÕÓ, Áîлгари óлñ дахü Еâрîïûн Ñэргээн Áайгóóлалт 
Õºгæлийн Áанêинд ахлах áанêираар аæиллаæ áайñан. 
Эдгээрээñ гадна тэрээр Áîлгари, Ìаêåдîн, Êîñîâî, Ãрåê 
óлñûн тîмîîхîн áанêóóдад ÒÓÇ-ийн гиш¿¿н, мºн ÆÄÁ-
ûг дэмæиг÷ хóâийн хºрºнгº îрóóлалтûн ñанд аæиллаæ 
áайñан. Òэрээр, 5 æилийн ºмнººñ Ìîнгîл  дахü ÀÍÓ-н 
Îлîн Óлñûн Õºгæлийн Àгåнтлагийн (USAID) дэргэдэх 
Эдийн Çаñгийн Áîдлîгûн Øинэ÷лэл áîлîн ªрñºлдºх 
Чадâарûн Òºñºл (EPRC)-д Òºñºл Õариóöñан Äэд Çахирал 
мºн Ñанх¿¿гийн Àхлах Çºâлºхººр аæиллаæ, Ìîнгîлûн 
Ìîргåйæийн Êîрïîраöи, Ìîнгîлûн Êîмïанийн 
Çаñаглалûг Õºгæ¿¿лэх Òºâ áîлîн Çээлийн Ìэдээллийн 
Ñанг áайгóóлах аæилд гîл ¿¿рэг г¿йöэтгэñэн þм.

 Ю.ÃЭÐЭËÌÀÀ
Ãэрэлмаа нü 2006 îнû 2 дóгаар ñарааñ эхлэн 
ÕаñÁанêнû çээлийн óдирдлага, тэр дóндаа çээлийн 
эрñдэлийн óдирдлага, тóñгай аêтиâûг хариóöан 
аæиллаæ áайна. Òэрээр аæлûн гараагаа 1986-1990 
îнд Ìîнгîлáанê (Òºâ áанê)-нû Îлîн óлñûн 
тºлáºр тîîöîîнû гаçар нÿгтлан áîдîг÷îîр эхэлæ, 
óлмаар Õóдалдаа, Õºгæлийн Áанêинд Çээлийн 
гаçрûн îрлîг÷ çахирал, Òóñгай аêтиâûн хэлтñийн 
çахирал, Ãадаад тîîöîîнû гаçрûн çахирал, 
ñанх¿¿гийн áайгóóллагûн мåнåæåр çэрэг óдирдах 
алáан тóшаал хашиæ áайâ.
Ãэрэлмаа нü Ãåрман óлñûн Áåрлин хîт дахü Эдийн 
çаñгийн дээд ñóргóóлийг 1986 îнд эдийн çаñгийн 
мэргэæлээр тºгñ÷, óлмаар 1992-1994 îнд ÕÁÍÃÓ-
ûн Êиåл хîт дахü Эдийн çаñгийн дээд ñóргóóлüд 
çах çээлийн эдийн çаñгийн ÷иглэлээр óдирдлагûн 
хºтºлáºр д¿¿ргэñэн.

 Ä.ЭÐÄЭÍЭЧÈÌЭÃ
Эрдэнэ÷имэг нü áанêнû тºлáºр тîîöîî дамæóóлах тº
â,                                             åрºнхий ¿йл÷илгээ 
áîлîн хангамæийг хариóöан аæилладаг áºгººд 2004 
îнîîñ хîйш тóñ áанêинд Äîтîîд аóдитûн гаçрûн 
çахирлаар аæиллаæ тºâ алáа áîлîн ñалáарóóдад 
хÿналт, шалгалт хийæ ирñэн тóршлагатай þм. 2000 
îнд анх марêåтингийн мэргэæилтнээр аæилд îрæ тóн 
óдалг¿й аóдитîрîîр 2000-2002 îн х¿ртэл аæиллаад 
2002-2004 îнû хîîрîнд ахлах аóдитîрîîр тóñ тóñ 
аæиллаæ áайæээ.
Òэрээр “Èтгэлт Àóдит” ххê-д аóдитîр хийæ áайñан 
áºгººд аæлûн гараагаа нÿгтлан áîдîг÷îîр аæиллаæ 
эхэлñэн. Эрдэнэ÷имэг нü Ìîнгîл Áиçнåñийн ñóргóóлийг 
áиçнåñийн óдирдлага, эдийн çаñгийн мэргэæлээр 
áаêалаâрийн çэргээр, Ìîнгîл Óлñûн Èх Ñóргóóлийг 
Эдийн çаñаг, Áанê Ñанх¿¿гийн мэргэæлээр магиñтрûн 
çэрэгтэй тóñ тóñ тºгññºн. Ìºн тэрээр îлîн óлñûн 
аóдит, эрñдэлийн шинæилгээ, áайгóóллагûн эрñдэлийн 
óдирдлага, лóйâрûн эñрэг ñóргалтóóдад хамрагдаæ 
мэргэæил дээшл¿¿лæ áайæээ.

 Á.ÌªÍÕÁÀЯÐ
Ìºнхáаÿр нü 2010 îнû 2-р ñарааñ Ìэдээллийн 
Òåхнîлîгийн Óдирдлагûн Ãаçрûн Çахирлаар 
аæиллаæ, ñ¿лæээ-хардâåйр áîлîн áанêнû ¿ндñэн 
ñиñтåмийн хэлтñийг даâхар óдирдаæ áайна. 
Òэрээр ºмнº нü Ìîнгîлûн ñîфтâåйр хºгæ¿¿лэг÷ 
êîмïани áîлîх USI-ийн г¿йöэтгэх çахиралаар 
2005-2010, 2000-2005 îнд Ìîáиêîм êîрïîраöид 
ñиñтåм админ, марêåтингийн мåнåæåр, 1996-2000 
îнд T&C êîмïþтåрийн êîмïанийг áайгóóлалöаæ 
áайñан тóршлагатай. Òэрээр Ñанх¿¿, Эдийн 
çаñгийн дээд ñóргóóлийг áиçнåñийн óдирдлагаар, 
Øинæлэх Óхаан Òåхнîлîгийн Èх Ñóргóóлийг 
Êîмïüþтåрийн ñиñтåм, Ñîфтâåйр инæåнåр 
мэргэæлээр магиñтр хамгаалæ áайñан áа Яïîн 
óлñûн Òîêиî хîтîд Software Project Management 
ñэдâээр ñóргалт аâ÷ áайæээ. Òэрээр Open Source 
Software, Linux/Unix ñиñтåм¿¿д áîлîн мэдээллийн 
тåхнîлîгийн хамгаалалтûг ñóдалдаг áºгººд 
FreeBSD, Linux, OpenERP, ERP5, ISO 27001 Security, 
QmailRocks-ийн гиш¿¿н.

 Ä.ÁÎËÎÐ-ЭÐÄЭÍЭ
Áîлîр-Эрдэнэ нü 2010 îнû 7 ñарааñ ÕаñÁанêнû 
Эрñдэлийн Íэгдñэн Óдирдлагûн Ãаçрûн çахирлаар 
аæиллаæ áайна. Òэрээр 2007 îнîîñ ÕаñÁанêнû 
Çээлийн Óдирдлагûн Ãаçарт тайлан, ñóдалгаанû 
мэргэæилтэн, эрñдэлийн мåнåæåр, Эрñдэлийн 
Íэгдñэн Óдирдлагûн Ãаçарт çээлийн эрñдэлийн 
мэргэæилтэн, эрñдэлийн ахлах мэргэæилтнээр 
тóñ тóñ аæиллаæ áайâ. Áîлîр-Эрдэнэ нü 
аæлûн гараагаа Õóдалдаа ¯йлдâэрлэлийн дээд 
ñóргóóлиаñ эхэлñэн áºгººд 2003-2007 îнд 
ÌÌÇ-н тэнхимд эêîнîмåтриê, хэрэглээний 
матåматиêийн áагш(2003-2007)-аар аæиллаæ 
áайâ. Áîлîр-Эрдэнэ нü Õóдалдаа ¯йлдâэрлэлийн 
Äээд ñóргóóлийг эêîнîмåтриêñ мэргэæлээр тºгññºн 
áиçнåñийн óдирдлагûн магиñтр çэрэгтэй.

 Á.ÎЮÓÍÃЭÐЭË
Îþóнгэрэл нü 2009 îнû 2 дóгаар ñарааñ эхлэн 
иргэдэд ÷иглэñэн áанêнû ¿йл÷илгээ тэр дóндаа 
á¿тээгдэх¿¿ний хºгæил, ñалáарûн óдирдлага, 
фран÷айç, тóñ áанêнааñ хамтран хэрэгæ¿¿лæ 
áóй тºñºл хºтºлáºр¿¿д, мºн т¿¿н÷лэн тóñ 
Áанêнû харилöаг÷ийн ¿йл÷илгээний тºâийн ¿йл 
аæиллагааг хариóöан аæиллаæ áайна.
Òэрээр ÕаñÁанêинд 2003 îнîîñ эхлэн аæиллаæ 
áайгаа áºгººд ºмнº нü Õºдººгийн çээлийн 
хэлтñийн çахирал, Çээлийн ¿йл÷илгээний 
хэлтñийн çахирал, мºн т¿¿н÷лэн хºдººгийн 
çээлийн áîдлîгî, фран÷айçийн ¿йл÷илгээг 
хариóöаæ аæиллаæ áайñан. ÕаñÁанêинд îрîхîîñ 
ºмнº гóрâан æил ÕÀÑ-ÃЭ тîлгîй êîмïанийн 
á¿рэлдэх¿¿нд áайñан ÍЭÒÌÎÍ ÕÕÊ-д ñанх¿¿гийн 
мåнåæåр, Ã¿йöэтгэх çахирал çэрэг аæлóóдûг 
хийæ áайñан. Îþóнгэрэл нü ÒÈÑ-ийн ÊÒÌÑ-ийг 
Ìэдээллийн тåхнîлîгийн мåнåæмåнт мэргэæлээр 
тºгñ÷, ÀÍÓ-ûн Äåнâåр хîт дахü Êîлîрадîгийн 
Òåхниêийн Èх Ñóргóóлüд áиçнåñийн óдирдлагûн 
магиñтрûн çэрэг хамгаалñан.

 Ä.ÁÀÒ-ÎЧÈÐ
Áат-Î÷ир нü 2011 îнû 1 д¿гээр ñарааñ эхлэн 
ÕаñÁанêнû Ã¿йöэтгэх Çахирлаар аæиллаæ áайна.  
Àæлûн гараагаа анх 1998 îнд Ìиêрîñтарт 
тºñºл дээр эхл¿¿лæ, т¿¿нээñ хîйш ÕаñÁанêинд 
таñралтг¿й аæиллаæ Áанêнû хºгæлийн ¿å шат á¿рт 
áîдит хóâü нэмэр îрóóлæ ирñэн îлîн талт мэдлэг, 
÷адâартай óдирдаг÷ þм. 1998 îнû 8 дóгаар 
ñарааñ Ìîнгîл дахü ÍYÁÕÕ-ийн ÌиêрîÑтарт 
тºñºл áîлîн Òåхниêийн тóñлалöаанû ACDI/
VOCA нэгæид ñанх¿¿÷, 1999 îнîîñ ÌиêрîÑтарт 
тºñлийн ñанх¿¿гийн çºâлºх, дîтîîд аóдитîр, 
2000 îнд Õºгæлийн Àлтан Ñан ÕÕÊ-ийн 

 Ë.ÒªÐ-ÎÄ
Òºр-Îд нü ÕаñÁанêнû Ã¿йöэтгэх дэд çахирлаар аæиллаæ 
áайна. 2005 îнîîñ хîйш ÕаñÁанêнû çºâлºх, Òамгûн 
гаçрûн çахирал, Õóóлü ç¿й, хÿнан нийö¿¿лэх гаçрûн 
çахирлûн алáан тóшаал хашиæ áайæээ. Òэрáээр 
аæлûн гараагаа Õóóлü ç¿й, дîтîîд хэргийн ÿаманд 
Áанê, гадаадûн хºрºнгº îрóóлалт, гаалийн хóóлü 
тîгтîîмæ хариóöñан мэргэæилтэн, Îлîн óлñûн эрх 
ç¿йд дîтîîдûн хóóлü тîгтîîмæийг нийö¿¿лэх аñóóдал, 
Õóóлü ç¿йн ñалáарûн çээл тóñламæ тºñºл хариóöñан 
ахлах мэргэæилтний алáан тóшаалûг 1997-1999 îнд 
хашиæ áайñан. Èйнх¿¿ аæиллахдаа Ìîнгîлáанê 
(Òºâ áанê)-нû Õóóлийн хэлтэñтэй хамтран Ìîнгîл 

 Á.ÒÓÓË
Òóóл нü 2008 îнû 1 д¿гээр ñарааñ эхлэн 
ÕаñÁанêнû ñанх¿¿гийн óдирдлага, тºñºâ 
тайлагналûн тºлºâлºлт, óдирдлагûн мэдээлэл, 
нÿгтлан áîдîх á¿ртгэлийн аñóóдал хариóöан 
аæиллаæ áайна. Òэрээр ÕаñÁанêинд 2002 îнîîñ 
Äîтîîд аóдитîр, 2003-2004 îнд Á¿ртгэл хÿналтûн 
хэлтэñ, 2004-2007 îнд Òºñºâ тºлºâлºлтийн 
хэлтñийг óдирдаæ, óлмаар 2007 îнд Ñанх¿¿гийн 
хÿналтûн хэлтñийн çахирлûн алáан тóшаалûг 
хашиæ áайâ. Õадгаламæийн áанêинд хÿнан 
шалгаг÷аар 1998 îнд аæлûн гараагаа эхэлñэн. 
Òóóл нü ÑЭÇÄÑ-ийг Áанêнû эдийн çаñаг- ñанх¿¿÷ 
мэргэæлээр тºгññºн. 

 Á.ÄЭËÃЭÐÆÀÐÃÀË
Äэлгэрæаргал нü 1998 îнîîñ Íэгдñэн ¯ндэñтэний 
Áайгóóллагûн Õºгæлийн Õºтºлáºр (UNDP)-ийн Micro 
Start тºñºл дээр çээлийн мэргэæилтэнээр аæилд îрæ 
ñанх¿¿гийн мåнåæåр, åрºнхий нÿгтлан áîдîг÷, ñóдалгаа 
хºгæлийн алáанû çахирал, Õºгæлийн Àлтан Ñан ÕÕÊ-
ийн Áîдлîгî Çîхиöóóлалтûн Õэлтñийг ахлаæ áайñан 
тóршлагатай. 2002 îнîîñ ÕаñÁанêинд Áи÷ил Çээлийн 
хэлтñийн çахирал, Ñанх¿¿ Эрхэлñэн çахирал, çээлийн 
óдирдлагûн гаçрûн çахирал, Ñанх¿¿, á¿ртгэлийн гаçрûн 
çахирлûн хариóöлагатай аæлóóдûг хийæ ирæээ. Òэрээр 
1992-1998 îнû хîîрîнд аæлûн гараагаа Ìîнгîлûн 
Õºрºнгийн Áирæийн ñóдалгаа, á¿ртгэлийн алáанааñ 
эхлэñэн.

 Я.ÑÀÉÍÑÀÍÀÀ
Ñайнñанаа нü ÕаñÁанêнû Äîтîîд Àóдитûн Ãаçрûн 
çахирлûн алáûг 2010 îнû 9 ñарааñ хîйш хашиæ 
áайгаа áºгººд Áанêнû тîлгîй êîмïани áîлîх 
ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн Íэгдэлд Ерºнхий Àóдитîрûн 
алáûг даâхар хашдаг. Òэрээр ºмнº нü 8 æил 
Ìîнгîлáанêинд дîтîîд аóдитîрîîр аæиллаæ 
áайñан ºндºр тóршлагатай нэгэн áºгººд, áанêнû 
дîтîîд аóдитûн ¿йл аæиллагааг ¿р д¿нтэй çîхиîн 
áайгóóлах, ñ¿¿лийн ¿åийн дîтîîд аóдитûн арга 
тóршлагûг нэâтр¿¿лэх тал дээр арâин их тóршлага, 
мэдлэгтэй. Ò¿¿ний áанêнû ñалáар дахü аæил 
мэргэæлийн гараа ÌÓÈÑ-г  1998 îнд тºгññºнººр 
эхэлñэн áºгººд тэрээр Ìåлáóрнû Èх ñóргóóлüд 
ñанх¿¿гийн магиñтр çэрэг хамгаалñан áайна.

 Ñ.ÌªÍÕÁÎËÄ
Ìºнхáîлд нü 2010 îнû 2 ñарааñ ÕаñÁанêнû Èргэдийн 
Áанêнû Ãаçрûн çахирлаар аæиллаæ áайна. 
Òэрээр 2002 îнîîñ тóñ Áанêинд анх çээлийн мåнåæåрээр 
аæиллаæ áайñан áºгººд ¿¿ний дараа Á¿тээгдэх¿¿н 
Õºгæлийн Ìåнåæåр, Õºдººгийн Çээлийн Õэлтñийн 
çахирал, Áи÷ил Ñанх¿¿гийн Áанêнû Õэлтñийн çахирал 
çэрэг алáóóдûг хашиæ áайñан тóршлагатай.
Ìºнхáîлд нü хадгаламæ, çээлийн хîршîîдîд тåхниêийн 
тóñлалöаа, ñанх¿¿гийн ¿йл÷илгээ ¿ç¿¿лдэг ÍЭÒÌÎÍ áанê 
áóñ ñанх¿¿гийн áайгóóллагад 2001 îнîîñ аæлûн гараагаа 
эхэлñэн áайна.

Óдирдлагûн áагийн танилöóóлга

Ñанх¿¿гийн хэлтñийн çахирал, 2001-2006 îнóóдад ÕаñÁанêнû Ñанх¿¿, Á¿ртгэлийн 
гаçрûн çахирлаар аæиллаæ áайñан тóршлагатай. Áат-Î÷ир нü 2006-2008 îнóóдад 
Àмåрêийн Îлîн Óлñûн Áиçнåñийн Ñóргóóлüд Áиçнåñийн óдирдлагûн магиñтрûн 
çэрэг хамгаалæ, Îлîн Óлñûн Ñанх¿¿гийн ÷иглэлээр т¿лх¿¿ мэргэшиæ, óлмаар ÒÑÍ-д 
Ñанх¿¿ Эрхэлñэн Çахирал, ÕаñÁанêинд Ã¿йöэтгэх Òэрг¿¿н Äэд Çахирал, Òэнгэр 
Ñанх¿¿гийн Íэгдэлд Õºрºнгº îрóóлалт хариóöñан Çахирлûн алáûг тóñ тóñ хашиæ 
áайгаад ийнх¿¿ ÕаñÁанêнû Ã¿йöэтгэх Çахирлаар аæиллаæ áайна.

óлñ дахü áанê áóñ ñанх¿¿гийн áайгóóллагûн анхнû эрх ç¿йн çîхиöóóлалт, мºн т¿¿н÷лэн 
Èргэний хóóлü, Óлñûн áайгóóллагûн óдирдлага, ñанх¿¿æилтийн тóхай хóóлü çэрэг хóóлü 
тîгтîîмæийн тºñлийг áîлîâñрóóлахад îрîлöîæ áайñан. Òэрáээр 1999-2005 îнд Ìîнгîл 
óлñ дахü Í¯Á-ûн Õºгæлийн Õºтºлáºрт х¿ний эрх, çаñаглалûн мэргэæилтэн, рåфåрåнт, 
óлмаар óг áайгóóллагûн тºрийн çахиргаанû шинэтгэл, аâилгалûн эñрэг, х¿ний эрх, ш¿¿х 
эрх мэдлийн шинэтгэлийн áагö аñóóдлûг анхлан эрхэлñэн Çаñаглалûн Õºтºлáºрийн 
Óдирдаг÷аар аæиллаæ áайâ. Òºр-Îд нü ÌÓÈÑ-ийн Õóóлü ç¿йн ñóргóóлüд ñóралöаæ, 
óлмаар Энэтхэг óлñûн Õóóлü ç¿йн ¯ндэñний Èх Ñóргóóлийг эдийн çаñаг, нийгэм, óлñ 
тºрийн áаêалаâр, хóóлü ç¿йн г¿нçгий мэргэшñэн áаêалаâр çэрэгтэй эрх ç¿й÷ мэргэæлээр 
тºгññºн. Àнглийн Ëîндîнгийн Èх Ñóргóóлüд эрх ç¿й áа хºгæлийн эдийн çаñгийн ÷иглэлээр 
магиñтрûн çэрэг хамгаалñан áîлнî.

2011 îíû 3 äóãààð ñàðûí 31-íèé áàéäëààð
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эçэмшиг÷, á¿х ñîнирхîг÷ талóóдад тîгтмîл хóгаöаанд тайлагнадаг. 
Ò¿¿н÷лэн ÕаñÁанê áайгóóллагûн хэмæээнд х¿рээлэн áóй îр÷нîî 
хамгаалах çîрилгîîр эр÷им х¿÷, шатахóóн, óñнû ¿р ашигтай 
хэрэглээг áий áîлгîх, öааñнû хэрэглээ, хîг хаÿгдлûг áагаñгахад 
÷иглэñэн арга хэмæээг аâаад çîгñîхг¿й, áайгалü îр÷инд ээлтэй, 
áидэнтэй иæил áîдлîгî, ñтандартûг хэрэгæ¿¿лдэг т¿нш, харилöаг÷, 
хэрэглэг÷ийг áий áîлгîæ, тэдэнтэй хамтран аæиллахûг эрмэлçэæ 
áайна.      

 ÁÈÇÍЕÑÈÉÍ ÑÀÕÈËÃÀ ÁÀÒ ÁÀ ЁÑ Ç¯ÉÍ Ä¯ÐЭÌ
ÕаñÁанê аæилтнóóдûн хóâü х¿ний ¿нэн÷ шóдарга áайдал, 
áайгóóллагûнхаа á¿хий л т¿âшинд áиçнåñийн ¸ñ ç¿йтэй аæиллахûг 
ºндрººр ¿нэлдэг áºгººд öаашид áанêнû нэр х¿ндийг ºндºрт аâ÷ 
ÿâахûн тóлд алиâаа ç¿йлийг çºâ хийхэд áóñ çºâ ¿р нºлººтэй ç¿йл 
хийæ á¿тээхийн тºлºº аæилладаг. Ò¿¿нээñ гадна ÕаñÁанê эрхэм 
хóâüöаа эçэмшиг÷ид, хамтран аæиллаг÷ т¿нш¿¿д, харилöаг÷, 
нийл¿¿лэг÷иддээ шóдарга, х¿ндэтгэлтэйгээр хандахûн çэрэгöээ 
óдирдлагûн áîлîîд ¿йл аæиллагаанû т¿âшинд гарñан ашиг 
ñîнирхлûн алиâаа çºр÷лийг арилгахад анхаарал хандóóлан 
аæилладаг.

ÕаñÁанêнû óдирдлага, нийт аæиллагñад Ёñ ç¿йн д¿рмээр 
áатлагдñан шóдарга, ил тîд áайдал, хариóöлага х¿лээх ÷адâарûн 
дараах ¿ндñэн ñтандарт, ñóóрü çар÷мóóдûг хатóó мºрдºæ 
аæилладаг.¯¿нд: 

- Øóдарга áа Èл тîд áайдал: ÿмар нэгэн х¿нд áэрхшээлтэй 
¿åд ÷ гэñэн ¿ргэлæ “Çºâ ç¿йл”-ийг хийæ харилöаг÷, хамтраг÷ 
áайгóóллага,хóâü эçэшиг÷дийн эрх ашгийг эрхэмлэх. Áид хэлæ 
ÿрüæ, ¿йлдэæ áайгаа ç¿йлийнхээ талаар ил тîд, шóдарга, 
¿нэн çºâ áайна;

- Õ¿ндэтгэл áа Íэр тºрºº эрхэмлэх: Áиå áиåтэйгээ алиâаа 
ÿлгаâарг¿йгээр харилöан х¿ндэтгэлтэй, нэр тºрºº эрхэмлэн 
харилöана; хамт îлîн, харилöаг÷дûн нийгэм дэх ÿлгаатай 
áайдлûг х¿ндэтгэх

- Õариóöлага áа Õариóöлага х¿лээх ÷адâар: Ёñ ç¿йтэй 
хîлáîîтîй шийдâэр, ¿йл ÿâдалд хариóöлага х¿лээæ, 
шаардлагатай ¿åд тîдрóóлга хийх, мºн аæлûн áайран дээрх 
ÿмар нэгэн çºр÷ил, ñэтгэл çîâниñîн аñóóдлûг илтгэдэг áайх;

- Ñайн иргэн áа Õóóлü д¿рэм: Áидний áиçнåñийн ¿йл 
аæиллагааг çîхиöóóлæ áайдаг хóóлü д¿рмийн агóóлга, 
çîрилгûг даган мºрдºх; нийгмийн ñайн ñайхнû тºлºº хóâü 
нэмрээ îрóóлах;

ÕаñÁанêнû нийт аæиллагñад мºн óдирдлагûн áаг, Òºлººлºн 
Óдирдах Çºâлºлийн дагаæ мºрдºх ¸ñ ç¿йн д¿рмийг Òºлººлºн 
Óдирдах Çºâлºлийн хóрлаар хэлэлöэн áатладаг. Ìºн áанêнû шинэ 
аæилтанд çîриóлñан áаримæаа îлгîх ñóргалтûн хºтºлáºрт ¸ñ 
ç¿йн д¿рэм áа êîмïанийн ñî¸лûн талаарх хи÷ээл áагтдаг. Ёñ ç¿йн 
д¿рмийн хэрэгæилтэнд хÿналт таâихûн тóлд áанê ººрийн ñалáар, 
тîîöîîнû нэгæ á¿рт ñанал, гîмдлûн хайрöаг аæиллóóлæ, мºн 
Õарилöаг÷ийн ¿йл÷илгээний тºâººрºº дамæóóлан харилöаг÷дûн 
ñанал х¿ñэлтийг х¿лээн аâдаг áîл Äîтîîд аóдитûн гаçар эдгээр 
ñанал х¿ñэлтийг нэгтгэн хÿнадаг.ÕаñÁанêнû ¸ñ ç¿йн д¿рмийн 
áиåлэлт, хэрэгæилтэнд Õóóлü ç¿й, хÿнан нийö¿¿лэх Ерºнхий 
çахирал, Õ¿ний нººöийн гаçар áîлîн Äîтîîд аóдитûн гаçар ººр 
ººрийн ÷иглэлийн дагóó åрºнхий хÿналт таâих ¿¿рэгтэй. Õарин 
Êîмïанийн çаñаглал, тîмилгîî, шагнал óрамшóóллûн хîрîî 
áанêнû ¸ñ ç¿йн д¿рмийн áиåлэлт, хэрэгæилтэнд á¿рэн хÿналт 
таâüæ аæилладаг áîлнî 

ÕаñÁанêнû тîлгîй êîмïани áîлîх
ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн Íэгдлийн ¿¿ñэл
Ìîнгîлûн óóган áанê áóñ ñанх¿¿гийн áайгóóллагóóд áîлîх “Õ.À.Ñ” 
áîлîн “Ãîâийн Эхлэл” 2001 îнд нэгдэæ, тóхайн ¿åд “Õ.À.Ñ.-ÃЭ” 
нэгдэл хэмээн нэрлэгдэæ áайñан ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн нэгдлийг ¿¿ñгэн 
áайгóóлñан т¿¿хтэй.Энэх¿¿ нэгдлийг ¿¿ñгэн áайгóóлñан талóóд ººр 
ººрийн îнöлîг ÷анар, мэдлэг тóршлагûг нэгтгэñэн нü нэн тэрг¿¿нд 
áи÷ил çээлээр дамæóóлан хóâиараа хºдºлмºр эрхлэх нºхöºл 
áîлîлöîîг á¿рд¿¿лæ, нºгººтэйг¿¿р æиæиг, дóнд áиçнåñ эрхлэг÷дэд 
çээл îлгîх çамаар аæил эрхлэлтийг нэмэгд¿¿лñэн нü нийгэм, эдийн 
çаñгийн ºñºлт дэâшлийн гîл х¿÷ хºдºлг¿¿р áайñан þм.
Óлмаар гóраâ дахü áанê áóñ ñанх¿¿гийн áайгóóллага áîлîх 
“ÍåтÌîн” нэгдэæ îрñнîîр ñанх¿¿гийн çах çээлд хадгаламæ, 
çээлийн хîршîîнû фран÷айç ¿йл÷илгээний çагâарûг анхлан 
нэâтр¿¿лэх нºхöºл á¿рэлдñэн áайна. 
ªдгºº ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн Íэгдэл нü иргэд, áайгóóллагад çîриóлñан 
á¿х тºрлийн ñанх¿¿гийн ¿йл÷илгээг ¿ç¿¿лдэг êîмïаниóдааñ 
á¿рдñэн îлîн óлñ дамнаñан нэгдэл áîлîхûг эрмэлçэн аæиллаæ 
áайна. ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн нэгдэл нü áиçнåñийн хамгийн ºндºр 
шалгóóр ¿ç¿¿лэлтийг мºрдлºг áîлгîæ, х¿рээлэн áóй áайгалü îр÷нû 
тîгтâîртîй áайдлûг хангах аñóóдлûг ººрийн эрхэм çîрилгûн 
тóлгóóр áагана хэмээн îйлгîдîг áилээ. 
ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн нэгдэл нü 2007 îнîîñ ÕаñÁанê áîлîîд Ìîнгîл 
óлñ дахü ¿йл аæиллагаагаа ил¿¿ ºргºн х¿рээнд ÿâóóлах áîлñнîîр 
хºгæлийн шинэ шатанд гараад áайна. ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн нэгдэл 
эр÷ х¿÷, ÷ин ñэтгэлтэй áаг хамт îлнûг á¿рд¿¿лæ, ÕаñÁанêнû 
хамтûн аæилагаанû х¿рээнд дîтîîдûн áîлîн á¿ñ н¿тгийн 

хэмæээнд áиçнåñийн ¿йл аæиллагаагаа öаашид ºргºæ¿¿лэхээр 
аæиллаæ áайна.Òºлººлºн Óдирдах Çºâлºлººр áатлóóлахаар çэхээд 
áайгаа ÁÍÕÀÓ áîлîн ÎÕÓ-д хэрэгæ¿¿лэх áîлîмæтîй тºñл¿¿дийг 
тîдîрхîйлîхîд “Ìîл Áóлаê Ôинанñ” êîмïанийн Êиргиç óлñад 
амæилттай хэрэгæ¿¿лñэн çагâар тºñºл áидэнд дэмæлэг áîлæ áайна.
ªнгºрñºн æил¿¿дэд ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн нэгдэл êîмïанийн 
çаñаглалûн ñайæрóóлñан çагâарûг áатлан, á¿ñ нóтгийн хэмæээнд 
¿йл аæиллагаагаа ºргºæ¿¿лэх аñóóдлûг áагтааñан áиçнåñ 
тºлºâлºгººг áîлîâñрóóлæ, Ìîнгîл óлñ öаашлаад îлîн óлñûн 
т¿âшинд áиçнåñийн ºñºлт гаргах шинэ ÷иглэлийг тîгтîîх çîрилгî 
á¿хий çагâар тºñлийг хэрэгæ¿¿лээд áайна. ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн 
нэгдэл нü дэлхийн ñанх¿¿гийн хÿмралûн ¿åэр шинэ хºрºнгº 
áîñгîæ ÷адñан амæилт нü öаашдûн îлîн óлñûн хºрºнгº 
îрóóлалтûг нэмэгд¿¿лэх áîлîн нийгмийн хºгæилд ÷иглэñэн ¿йл 
аæиллагааг ÿâóóлах áîлîмæийг îлгîñîн þм. ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн 
нэгдлийн хамгийн гîл гиш¿¿н áîлîх ÕаñÁанê ил тîд тайлагнадаг, 
нийгмийн хариóöлагûг хэрэгæ¿¿лдэгээрээ Ìîнгîл óлñад тэрг¿¿лэх 
áайгóóллага хэмээх áайр ñóóриа хэâээр хадгалñаар áайна.Òóñ 
нэгдлийн хóâüöаа эçэмшиг÷ид, Òºлººлºн óдирдах çºâлºлººñ 
áаталñнû дагóó “Òэнгэр Äаатгал” êîмïанийн нийт хóâüöаанû 50%-
ийг хóдалдан аâñан т¿¿хэн ÿâдал áîлîн “ÕаñËиçинг” êîмïанид 
шинээр хºрºнгº îрóóлалт хийñэн нü ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн Íэгдлийн 
ирээд¿йн çîрилгî, ñтратåгид ил¿¿ итгэл тºгñ хандах áаталгаа 
áîлñîн þм 

Êîмïанийн çаñаглалûн тайлан

 ÊÎÌПÀÍÈÉÍ ÑÀÉÍ ÇÀÑÀÃËÀËЫÍ ÇÀÐЧÌÓÓÄ
Áанêнû óрт хóгаöаанд îршин тîгтнîх нºхöºл áîлñîн ил тîд 
áайдлûг хадгалах,  хóâüöаа эçэмшиг÷ид, хºрºнгº îрóóлаг÷ид, 
мåнåæмåнтийн áаг áîлîн нийт аæиллагñад áóþó ñîнирхîг÷ á¿х 
талóóдûн îлîн талт ашиг ñîнирхлóóдûг нэг эгнээнд нэгтгэхэд 
дэмæлэг áîлдîг êîмïанийн çаñаглалûг хэрэгæ¿¿лэх ¿¿ргийг 
ÕаñÁанê хариóöлагатайгаар х¿лээдэг. Êîмïанийн çаñаглалûг 
ñайæрóóлах нü áанêнû áайгóóллагûн ¿йл аæиллагаанû 
г¿йöэтгэлийн ¿р д¿нг ил тîд áайдлаар тайлагнаæ, áанêнû эдийн 
çаñгийн тîгтâîртîй ºñºлтийг хангахад дэмæлэг áîлîх, мºн 
шаардагдах хºрºнгийн гадаад эх ¿¿ñâэрийг нэмэгд¿¿лэхээñ гадна 
ººрийн нººö áîлîлöîîг ¿р нºлººтэйгººр ашиглахад ÷óхал а÷ 
хîлáîгдîлтîй. 

ÕаñÁанê îдîîгîîр Ìîнгîлáанêнû 2006 îнû 12 ñарûн 26-нû 
ºдºр áаталñан Áанêнû çîхиñтîй çаñаглалûн çар÷мóóд áîлîн Эдийн 
çаñгийн хамтûн аæиллагаа,  Õºгæлийн Áайгóóллагааñ 1999 îнд 
áаталæ, 2003 îнд шинэ÷илñэн Êîмïанийн çаñаглалûн çар÷мóóдûг 
¿йл аæиллагаандаа даган мºрдºæ áайна. Õóâüöаа эçэмшиг÷дийн 
тэгш эрхийн аñóóдал, ñîнирхîг÷ á¿х талóóдûн ¿¿рэг, îлîн нийтэд 
ил тîд тайлагнах çар÷мóóд, áанêнû Òºлººлºн Óдирдах Çºâлºл, 
мåнåæмåнтийн áагийн ¿¿рэг хариóöлагûн аñóóдлóóд дээрх 
çар÷мóóдад тóñгагдñан áºгººд эдгээр нü ÕаñÁанêнû êîмïанийн 
çаñаглалûг хºгæ¿¿лэх ¿ндэñ ñóóрü áîлæ áайгаа þм. 

Áанê нü ººрийн ñанх¿¿гийн нºхöºл áайдал, г¿йöэтгэл, 
ºм÷лºл áîлîн дîтîîд хÿналт çэрэг áîдит áайдалтай хîлáîîтîй 
á¿х мэдээлэлд ¿ндэñлэñэн, öагаа îлñîн, ¿нэн çºâ мэдээллийг 
нээлттэйгээр тайлагнах ¿йл ÿâö нü êîмïанийн çаñаглалûн çар÷мûн 
х¿рээнд ÿâагддаг. ¯¿нээñ гадна êîмïанийн çаñаглалûн нэгдмэл 
тîгтîлöîî нü хóâüöаа эçэмшиг÷ид, á¿х ñîнирхîг÷ талóóдûн ºмнº 
Òºлººлºн Óдирдах Çºâлºлийн хариóöлага х¿лээх ÷адâар, мºн 
óдирдлагûн áагт ¿р д¿нтэй хÿналт таâих, áанêнû ñтратåгийг çºâ 
÷игл¿¿лэх áаримæаа нü áîлдîг.

 ÊÎÌПÀÍÈÉÍ ÇÀÑÀÃËÀËЫÍ Á¯ÒЭÖ
Áанê ¿йл аæиллагаагаа Ìîнгîл óлñûн хóóлü д¿рмийн дагóó нэгдэæ 
á¿ртг¿¿лñэн хÿçгаарлагдмал хариóöлагатай êîмïанийн т¿âшинд 
ÿâóóлдаг. Áанêнû ¿ндñэн эрх мэдэл т¿¿ний хóâüöаа эçэмшиг÷дэд 
îршдîг. Õóâüöаа эçэмшиг÷дийг á¿рэн тºлººлдºг гэдэг óтгаараа 
Òºлººлºн Óдирдах Çºâлºл áанêнû хóâüд áîдлîгî áîлîâñрóóлах, 
Áанêнû ¿йл аæиллагаанд хÿналт таâих, ñтратåгийн óдирдамæ 
ºгºх ¿¿ргийг х¿лээнэ. Òºлººлºн Óдирдах Çºâлºл нü г¿йöэтгэх 
çахирлûг тîмилîх áºгººд г¿йöэтгэх çахирал нü áанêнû ºдºр 
тóтмûн ¿йл аæиллагааг шóóд óдирдах,  хóâüöаа эçэмшиг÷ид 
áîлîн Òºлººлºн Óдирдах Çºâлºлд тîгтмîл тайлан таâих ¿¿рэгтэй. 
Áанêнû д¿рмийн дагóó г¿йöэтгэх çахирал ÕаñÁанêийг ÿмар нэгэн 
хóóлийн итгэмæлэлг¿йгээр тºлººлºх á¿рэн эрхтэй. Òºлººлºн 
Óдирдах Çºâлºл нü тîдîрхîй ñтратåгийн аñóóдлóóдад тºâлºрºх 
çîрилгîîр Áайнгûн хîрîîдûг áайгóóлан аæиллаæ áайна.Эдгээр 
хîрîîд нü ººрñдийн ÷иглэлийн гаçар хэлтэñтээ харúÿалагдах 
áºгººд Òºлººлºн Óдирдах Çºâлºлийн ээлæит áîлîн ээлæит áóñ 
хóралд аæлаа тайлагнадаг. Ò¿¿н÷лэн Òºлººлºн Óдирдах Çºâлºл 
нü тîдîрхîй, ÿаралтай аñóóдлóóдûг шийдâэрлэх çîрилгîîр Äэд 
хîрîîдûг т¿р хóгаöаагаар áайгóóлан аæилладаг.ÕаñÁанêнû Äîтîîд 
аóдитûн гаçар ººрийн ¿йл аæиллагааг тîгтмîл хóгаöаанд Àóдитûн 
хîрîîнд танилöóóлдаг áºгººд тóñ хîрîî нü Òºлººлºн Óдирдах 
Çºâлºлд тайлагнах ¿¿рэгтэй áайдаг. Ìºн ÕаñÁанê áîлîн т¿¿ний 
тîлгîй êîмïанийн т¿âшинд Òºлººлºн Óдирдах Çºâлºлийн гиш¿¿д, 
хóâüöаа эçэмшиг÷дийн áайнгûн аæил ¿¿ргийн óрñгалûг хангах, 
óдирдлагûн áагтай ¿р д¿нтэй харилöааг ¿¿ñгэхэд тóñлах ¿¿рэг 
á¿хий Áайгóóллагûн åрºнхий нарийн áи÷гийн даргûн áайнгûн 
аæлûн áайрûг áий áîлгîñîн. 

 ÁÀÉÃÓÓËËÀÃЫÍ Á¯ÒЭÖ ÇÎÕÈÎÍ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒ ÁÀ 
ÓÄÈÐÄËÀÃЫÍ ¯ÉË ЯВÖ
ÕаñÁанê нü г¿йöэтгэх çахирлûн åрºнхий óдирлага дîр аæилладаг 
ñалáар, нэгæ, тºâ алáан дахü гаçар хэлтñ¿¿дээñ á¿рдэнэ. Áанêнû 
¿йл аæиллагааг хÿлáаршóóлах, шинэ÷лэх мºн дараагийн 
óдирдах аæилтнóóдûг áэлтгэх,тºлºâлºлтийг нэмэгд¿¿лэхийн тóлд 
áîрлóóлалтûг хариóöаæ áóй ñалáар нü шóóд г¿йöэтгэх çахиралд, 
арûн алáанû гаçар хэлтñ¿¿д г¿йöэтгэх дэд çахиралд тайлагнадаг 
áîл Эрñдэлийн нэгдñэн óдирдлагûн гаçар нü г¿йöэтгэх óдирдлагûн 
çºâлºлд аæлаа шóóд тайлагнадаг.Äîтîîд аóдитûн гаçар Òºлººлºн 
Óдирдах Çºâлºлд шóóд тайлагнахааñ гадна г¿йöэтгэх çахиралд 
аæлаа даâхар тайлагнах ¿¿рэгтэй. Äîтîîд аóдитûн гаçар áанêнû 
тºâ áîлîн ñалáар, тîîöîîнû нэгæ¿¿дийг хамарñан гаçар дээрх 
хÿналтûг хийæ г¿йöэтгэн Òºлººлºн Óдирдах Çºâлºлийн аóдитûн 
хîрîîнд аæлаа тайлагнадаг. Áанêнû хîрîîдûн á¿тэö çîхиîн 
áайгóóлалтûг г¿йöэтгэх óдирдлага тîдîрхîйлдîг áºгººд ºдºр 
тóтмûн áиçнåñийн ¿йл аæиллагаа áîлîн т¿¿нд таâигдах хÿналтûг 
эдгээр хîрîîдîîр дамæóóлан ¿р д¿нтэйгээр хэрэгæ¿¿лдэг.

ÕаñÁанê нü îрîн даÿарх 84 ñалáар, тîîöîîнû тºâ áóþó 
¿ндэñний ñалáар ñ¿лæээгээр áанêнû ¿йл÷илгээгээ т¿гээæ áайна. 
Òîîöîîнû тºâ áîлîн ñалáар ºргºтгºл¿¿д нü áанêнû анхан 
шатнû ñанх¿¿гийн á¿тээгдэх¿¿н, ¿йл÷илгээг ¿ç¿¿лэхийн çэрэгöээ 
áанêнû á¿рэн хэмæээний ñалáар áайгóóлах áîлîмæг¿й гаçрóóдад 
áайршдаг ó÷ир ñтратåгийн ºндºр а÷ хîлáîгдîлтîй þм.ÕаñÁанêнû 
ñалáар нü ñалáарûн çахирал áîлîн ñанх¿¿, áиçнåñ, áîрлóóлалт áа 
çээлийн эрñдэл хариóöñан мåнåæåр¿¿д áîлîн тэдний хариóöñан 
áагóóдааñ á¿рдэнэ. Áанêнû ñалáар нü ¿ндñэн хî¸р хîрîîтîй áайх 
áºгººд ñалáарûн т¿âшинд шийдâэр гаргах ¿йл ÿâöûг дэмæих 
çîрилгî á¿хий Ñалáарûн çахирлóóдûн çºâлºл áîлîн Çээлийн 
хîрîî гэñэн ¿ндñэн хî¸р хîрîîтîй áайна.

 Õ¯ÐЭЭËЭÍ ÁÓÉ ÎÐЧÈÍ ÁÎËÎÍ ÍÈÉÃЭÌÄ 
ÒÀÉËÀÃÍÀÕ ÑÈÑÒЕÌ
ÕаñÁанê 2002 îнîîñ эхлэн х¿рээлэн áóй îр÷ин, нийгэм, эêîлîгийн 
аñóóдлóóдад анхаарлаа хандóóлах çîрилгîîр Íийгэм, Õ¿рээлэн áóй 
Îр÷нû Ìåнåæмåнтийн Ñиñтåмийг нэâтр¿¿лæ, тîгтâîртîй хºгæлийн 
çар÷мûг áаримтлах ¿¿рэг хариóöлагаа áайнга óхамñарлан аæиллаæ 
áайна. ÕаñÁанêнû хóâüд тîгтâîртîй хºгæил гэдэг áîлîâñрîлтîй, 
÷адâарлаг хамт îлîн áîлîîд Эх дэлхий, Эрдэнэт х¿м¿¿н, Эр¿¿л 
ашигт ¿ндэñлэñэн áиçнåñийн ¿йл аæиллагаанû ¿р нºлººгººр áий 
áîлдîг гэæ итгэдэг. Энэх¿¿ гóрâалñан эрхэм çîрилгîî хºгæ¿¿лэх, 
аæил хэрэг áîлгîх çîрилгîîр ÕаñÁанê Òîгтâîртîй хºгæлийн áагийг 
áайгóóлан аæиллóóлæ эхлээд áайна. Òîгтâîртîй хºгæлийн áагийн 
¿¿рэг áîл х¿рээлэн áóй áайгалü îр÷нû аñóóдалтай хîлáîîтîй 
¿ндэñний хэмæээний хóóлü д¿рэм тºдийг¿й îлîн óлñûн хºрºнгº 
îрóóлаг÷, хóâü эçэмшиг÷идтэй хийñэн гэрээ, çар÷имтай ÕаñÁанêнû 
áиçнåñийн ¿йл аæиллагаа хэрхэн óÿлдаæ áайгааг хÿнан нийö¿¿лэх 
ÿâдал þм.

Íийгэм, áайгалü îр÷нû аñóóдлûг шийдâэрлэх óдирдлага 
áîлîн т¿¿ний тайлагнах ñиñтåмийг ÕаñÁанê öаашид ÷анарæóóлан 
ºргºæ¿¿лэхэд анхаар÷ аæиллах áîлнî. ¯¿ний тóлд îдîî áаримталæ 
áóй áайгóóллагûн дîтîîд æóрам, т¿¿ний хэрэгæилт дээр хÿналт 
таâих, мºн áанêнû ¿йл аæиллагаанд ¿ç¿¿лэх нийгэм, х¿рээлэн 
áóй áайгалü îр÷нû нºлººг тîîöîîлîх шаардлагатай þм. ÕаñÁанê 
тîлгîй êîмïанийнхаа т¿âшинд нийгэм, áайгалü îр÷нû мåнåæåр, 
харин ¿йл аæиллагаанûхаа т¿âшинд нийгэм, áайгалü îр÷нû 
мåнåæмåнттэй хîлáîîтîй á¿хий л аñóóдлûг хариóöñан хóóлü 
ç¿й, хÿнан нийö¿¿лэх мåнåæåр тîмилîн аæиллóóлæ áайна. Áанê 
нü х¿рээлэн áóй áайгалü îр÷ин, нийгмийн ÷иглэлээр хийгдñэн 
аæлûн тайлан илтгэлээ хóâüöаа эçэмшиг÷ид, îлîн óлñûн хºрºнгº 
îрóóлаг÷дад тîгтмîл хóгаöаанд тайлагнадаг.

Ìºн ÕаñÁанêнû ¿йл аæиллагаанааñ ¿¿дэн гарах áайгалü îр÷нû 
нºлººллийн талаарх мэдээллийг ñиñтåмтэйгээр нэгтгэæ, хóâüöаа 
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Áид эх îрîндîî 
хайртай!

Ìанай 
хамт îлîн

Íîгîîн Áанê
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Áанêнû Ñалáарûн ¯ç¿¿лэлт Áа Øинэ÷лэл

Ìîнгîлûн áанê ñанх¿¿гийн ñалáарûн 2008-2009 îнû хÿмрал 
эдийн çаñагт нîöтîй óналт аâ÷ир÷, áанêóóдûн ñанх¿¿гийн тайлан 
дахü эмçэг áайдлûг тîдрóóлæ ºгñºн.Эдийн çаñгийн хÿмралûн 
îргил ¿åд хадгаламæ эçэмшиг÷дийн айдñûг дарах çîрилгîîр 
2008 îнû 11-р ñард Áанêин дахü мºнгºн хадгаламæид тºрººñ 
áаталгаа гаргах хóóлийг ÓÈÕ хэлэлöэн áаталñан. Энэх¿¿ áатлан 
даах хóгаöаа дºрâºн æил áºгººд 2009 îнû 3-р ñард áанêнû 
хадгаламæнааñ гадна харилöах данñанд áаталгаа гаргах талаар 
хóóлüд нэмэлт ººр÷лºлт îрóóлñан áилээ. Ñанх¿¿гийн хÿмралûн 
мóó ¿р дагаâраар áанêнû ашиг áóóр÷, ÷анарг¿й çээлийн хэмæээ 
хî¸р дахин ºññºн áайна. 2008 îнû 12-р ñард ÌîнгîлÁанê Àнîд 
áанêûг хÿналтандаа аâñан áîл 2009 îнû 11 ñард Çîîñ áанê 
дамïóóрñнûг çарлаæ óлмаар Òºрийн áанê áîлгîн áайгóóлñан 
áилээ. 

Òэр ¿åэñ хîйш óлñ îрнû эдийн çаñаг тîгтâîрæиæ, энэ нºлºº 
áанêнû ñалáарт эргэлт аâ÷ирñан. Óлмаар 2010 îнîîñ эхлэн 
áанêóóд ашигтай аæиллаæ эхэлñэн áºгººд 2009 îнд îргил öэгтээ 
áóþó 20%-д х¿р÷ áайñан ÷анарг¿й çээлийн хóâü хэмæээ 2010 
îнд 8% áîлтлîî áóóрñан áайна. Áанêнû нийт ñиñтåмийн ººрийн 
хºрºнгийн х¿рэлöээ ºñ÷ 2010 îнд 15.1%-д х¿рñэн áайна.Эдгээр 
нааштай ¿ç¿¿лэлт гар÷ ирñэнтэй хîлáîгдóóлан Ìîнгîл óлñûн 
Çаñгийн гаçрûн ç¿гээñ Áанêин дахü мºнгºн хадгаламæид тºрººñ 
áаталгаа гаргах хóóлийн х¿рээг ÷ангатгаæ, áанê хîîрîндûн 
хадгаламæ, мºн áаталгаа, áатлан даалтûн ºр тºлáºртэй 
этгээдийн áîлîн т¿¿ний хîлáîгдîх этгээдийн харилöах, мºнгºн 
хадгаламæийг áатлан даах çаалтûг öóöалñан áайна. Ò¿¿н÷лэн 
хадгаламæийн х¿¿ Ìîнгîлáанêнû áîдлîгûн х¿¿нээñ даâñан 
тîхиîлдîлд Çаñгийн Ãаçар гарñан эрñдэлийг хариóöахг¿й áîлñîн. 
¯р д¿нд нü áанêнû ñиñтåм á¿хэлдээ хºрâºх ÷адâартай áîлæ 
÷адñан. Öэâэр хºрâºх аêтиâийн áîгинî хóгаöаанû ºр тºлáºрт 
харüöах харüöаа 2010 îнд 30-иаñ ил¿¿ хóâüтай áайна. Õадгаламæ 
çээлийн харüöаа 2008 îнûг áîдâîл ¿лэмæ хэмæээгээр ºñ÷ óлмаар 
áанêóóд ººрñдийн çээлийн эх ¿¿ñâэрээ ñанх¿¿æ¿¿лэхийн тóлд 
дîтîîдûн хадгаламæ эçэмшиг÷иддээ ил¿¿ ихээр найддаг áîлæээ.

(òýðáóì òºãðºãººð)
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Áанê, ñанх¿¿гийн ñалáарûн шинэ÷лэл îдîî ÷ ¿ргэлæилæ áайгаа 
áºгººд Ìîнгîлáанê ººрийн æóрам д¿рмээ ил¿¿ ÷ангатгах дараах 
алхмóóдûг хийæ áайна. ¯¿нд: (i) Áанêнû хÿналтûн ¿йл ÿâöûг 
ñайæрóóлах; (ii) Çээлийн нэр тºрºл áа çээлийн эрñдэлийн ñангийн 
тóхай шинэ æóрам; (iii) Çºâлºх эрхийн хэм хэмæээний тóхай шинэ 
æóрам; (iv) Ä¿рэм æóрам ñахиóлах тал дээр ахиö гаргах çэрэг 
áîлнî.Óлñûн хэмæээнд ¿йл аæиллагаа ÿâóóлæ áайгаа 14 áанê 
áîлîн т¿¿ний ñалáарóóдûг óдирдаæ áайгаа óдирдлагóóдûн тîî 
ихээр нэмэгдэæ, мэргэæлийн óр ÷адâараа дээшл¿¿лэх, тóршлага 
ñóдлах ñåминар ñóргалтанд т¿лх¿¿ хамрагдаæ áайна.Áанêóóдûг 
шалгаæ д¿гнэхдээ Эрñдэлийн ¿нэлгээг гîл ¿ç¿¿лэлтээ áîлгîх 
хандлага нî¸лæ áайна. Çээлийн эрñдэлийн ñангийн шалгóóр 
¿ç¿¿лэлт ºññºн. Íайдâартай çээлийн 1.0% çээлийн эрñдэлийн 
ñанд, харин хóгаöаа хэтэрñэн çээлийн ñанд 1.0% áайñнаа ºñ÷ 
5.0% тºâлºрºх áîлñîн áайна. Õэрâээ çээлийн х¿¿гийн тºлºлт 
хóгаöаа хэтэрñэн áîл ¿ндñэн çээлийн хóгаöаа хэтрээг¿й áайñан 
÷ тóхайн çээлийг хóгаöаа хэтэрñэн çээлийн ангилалд îрóóлан 
тîîöнî. Эдгээр ººр÷лºлт¿¿д öаашдаа çээлтэй хîлáîîтîй 
аñóóдлóóд óрган гарна гэñэн áîлгîîмæлîлûг áидэнд тºр¿¿лæ 
áайна. Òºрийн ç¿гээñ çээлийн эрñдэлийн ñан áîлîн хºрºнгийн 
ангиллûн талаарх д¿рэм æóрмаа ÷ангатгаñан шийдâэрийг ñаÿхан 
гаргаñан.Энэх¿¿ шийдâэрээр дахин á¿тэö÷илñэн çээлийг ÷анарг¿й 
çээлд áагтааæ мºн ºр тºлáºртэй этгээдийн çээлтэй хîлáîîтîй 
хóóлийн çаалтûн ¿ндэñлэлийг тîгтîîñîн áайна. Àêтиâтай 
хîлáîîтîй аñóóдлûг óрüд÷илан харæ, эрñдэлийн ñанг ихэñгэх 
ÿâдал нü хºрºнгийн харüöаа алдагдаæ, ÷анарг¿й çээлийн хэмæээ 
ºñºхººñ хамгаална.

Ìаêрî Эдийн Çаñгийн Îр÷ин Áа Õэтийн Òºлºâ 

2008-2009 îнû дэлхийн эдийн çаñгийн хÿмрал тааламæг¿й нºлºº ¿ç¿¿лñэн хэдий ÷ Ìîнгîл óлñ эдийн çаñгаа хºгæ¿¿лэх, 
х¿÷ирхэгæ¿¿лэхэд х¿÷ин ÷армайлт гаргаñаар áайна. 2009 îнû эöэñ 2010 îнû эхнээñ манай эдийн çаñаг дахü ñэргэлт эр÷имæиæ эхэлñэн.
Áººний áîлîн æиæиглэнгийн хóдалдаа, áарилга óгñралт, тээâэр çóó÷ çэрэг ñалáарûн дэмæлэгтэйгээр 2010 îнû ñ¿¿лийн óлиралд манай 
эдийн çаñаг á¿хэлдээ ñэргэæ, óлмаар 2009 îнд эдийн çаñаг 1.3%-ийн áóóралттай áайñан áîл 2010 îнд 6.1%-иар ºññºн эр¿¿л ¿р д¿нг 
¿ç¿¿лñэн áайна. Ãадаад âалþтûн алáан нººö 2010 îнû 9 ñард 1.6 тэрáóм ам.дîллар áóþó óлñûн т¿¿хэнд хамгийн ºндºр хэмæээнд 
х¿рлээ.

Эдийн çаñгийн хÿмралûг даâан тóóлахад тºрийн шийдэмгий áîдлîгî ÷óхал а÷ хîлáîгдîлтîй áайñнû дээр îлîн óлñûн тóñлалöаа 
дэмæлэг тэр дóндаа Îлîн Óлñûн Валþтûн Ñангааñ çээлийн нººöийг ихэñгэхэд çîриóлñан 224 ñаÿ ам.дîлларûн çээлийн ñангааñ 180 
ñаÿ ам.дîлларûг аâñан нü энэх¿¿ эдийн çаñгийн ñэргэлтэнд ñайнаар нºлººлºхºд х¿ргэñэн áайæ áîлçîшг¿й. Ò¿¿н÷лэн ÁÍÕÀÓ дахü çах 
çээлийн ºндºр эрэлт хэрэгöээ, çэñийн ¿нийн гэнэтийн ºñºлт, дэлхийн эдийн çаñгийн ºñºлт нü энэх¿¿ ñэргэлтэнд нºлººлñºн áайна. 
¯¿ний çэрэгöээ Ìîнгîл óлñ ºмнºх эдийн çаñгийн тîгтâîрг¿й áайдлааñ аâñан ñóргамæ, тóршлагадаа ¿ндэñлэн маêрî эдийн çаñгийн 
тîгтâîртîй áайдлûг хºх¿¿лэн дэмæихэд ÷иглэñэн хóóлü эрх ç¿йн áîлîîд ñанх¿¿гийн îр÷нûг ÷ангатган ñайæрóóлæ, óлмаар 2011 îнд энэ 
÷иглэлээр îлîн хóóлü д¿рмийг шинэ÷лэн áаталñан áилээ.

2008 2009 2010

Õºдºº аæ ахóй, 19.2% 17.9% 15.9%

Óóл óóрхай 20.2% 19.5% 21.8%

Áîлîâñрóóлах ¿йлдâэр 6.6% 6.4% 6.5%

Áººний áîлîн æиæиглэнгийн 
хóдалдаа

7.2% 6.6% 7.2%

Transportation and storage 6.4% 8.3% 8.1%

¯йл÷илгээ 30.1% 32.3% 28.4%

Áóñад 10.3% 9.0% 12.1

Äэлхийд хамгийн тîмд тîîöîгдîæ áайгаа ашиглагдааг¿й çэñийн 
нººöийн îрд áîлîх Îþó Òîлгîйн хºрºнгº îрóóлалтûн гэрээнд 
2009 îнû 10-р ñард гарûн ¿ñэг çóрñан ÿâдал áîл Ìîнгîл óлñûн 
эдийн çаñгийн óóл óóрхайн ñалáарûн хºгæлийн т¿¿хэн ¿å áîлîîд 
çîгñîхг¿й эдийн çаñгийн öаашдûн ºñºлтºнд ÷óхал нºлºº ¿ç¿¿лэх 
алхам áîлñîн áилээ. Àçийн Õºгæлийн Áанêнааñ гаргаñан 2011 
îнû Àçийн хºгæлийн хэтийн тºлºâт дóрдñанаар Îþó Òîлгîйн 
тºñºл ирэх хî¸р æилд дангаараа 4 тэрáóм ам.дîлларûн хºрºнгº 
îрóóлалтûг аâ÷рах áºгººд энэ д¿н 2009 îнû Ìîнгîлûн ÄÍÁ-ий 
нэрлэñэн ¿нэтэй áараг тэнöэæ áайгаа þм. Îþó Òîлгîйн óóрхайн 
îлáîрлîлт 2013 îнд эхлэх тºлºâлºгººтэй áайгаа. Ìºн дэлхийд 
тîмîîхîн н¿¿рñ îлáîрлîлтûн óóрхайд тîîöîгдîх хэмæээний 
ашиглагдааг¿й н¿¿рñний îрдóóдûн нэг Òаâан Òîлгîйг хºгæ¿¿лэх 
áэлтгэл аæлóóд ид хийгдэæ áайна. 
Óóл óóрхайн ñалáарûн ñ¿¿лийн ¿åийн ºñºлт дэâшил Ìîнгîл 
óлñûн эдийн çаñагт ихээхэн найдâарûг тºр¿¿лæ áайна. Àçийн 
Õºгæлийн Áанêнааñ ¿çэæ áайгаагаар дэлхийн ашигт малтмалûн 
¿нийн ºñºлт, шинэ ашигт малтмал îлáîрлîлтûн нºлººгººр 2011, 

Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîëûí ýäèéí çàñãèéí òîéì, 
2011 îíû 4-ð ñàð, Дýëõèéí Áàíê

Ýõ ñóðâàëæ: ¯íäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí Ãàçàð, 
2010 îí

2008 2009 2010

Íэрлэñэн ÄÍÁ (тэрáóм 
тºгрºгººр)

6,020 6,055 8,255

Íэрлэñэн ÄÍÁ (ñаÿ 
ам.дîллар)

5,258 4,203 6,690

Íэг х¿нд îнîгдîх ÄÍÁ
(ам.дîллар)

1,921 1,552 2,470

Áîдит ÄÍÁ-ийн ºñºлт 8.9% -1.3% 6.1%

Èнфлÿöи (Óлаанáаатар) 
(æилийн ººр÷лºлт)

23.2% 1.9% 14.3%

Эêñïîрт (ñаÿ ам.дîллар) 2,534 1,885 2,899

Èмïîрт (ñаÿ ам.дîллар) 3,244 2,137 3,277

 ÌÀÊÐÎ ЭÄÈÉÍ ÇÀÑÃÈÉÍ ¯Ç¯¯ËЭËÒ¯¯Ä  ÍЭÐËЭÑЭÍ ÄÍÁ-ÈÉ Á¯ÒЭÖ

(òýðáóì òºãðºãººð)

Ýõ ñóðâàëæ: ¯íäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí Ãàçàð,

5 æилийн ÍªÄÕ (2005-2010): 6.4%

2009

3,914

2008

3,964

2007

3,640

2006

3,302

2005

3,041

Áîдит ÄÍÁ-ийн ºñºлт

2012 îнóóдад  Ìîнгîл óлñûн эдийн çаñгийн ºñºлт хóрдаñна. Ìºн 
Ìîнгîл óлñ ирэх таâан æилд хамгийн хóрдан ºñºлттэй эдийн 
çаñаг á¿хий îрнóóдûн дºрºâд¿гээрт áи÷игдэнэ хэмээн Îлîн óлñûн 
Валþтûн ñан таамаглаæ áайна 
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ÕаñÁанêнû 2010 îнû Ñанх¿¿гийн ¯ç¿¿лэлт¿¿д

Актив

ªªÐиÉÍ 
ÕªÐªÍГиÉÍ ªГªªÆ 22.48
ЧАÍАÐГ¯É 
ÇÝÝËиÉÍ ÕАÐüöАА 1.46

öÝвÝÐ АшиГ

6.5ÒªÃÐªÃ

ÒªÃÐªÃ

ÒªÃÐªÃ

ÒªÃÐªÃ

тэрáóм     177.3%

тэрáóм     47%468.5

тэрáóм     65.5%

ÇÝÝËиÉh БАГö

324.8

тэрáóм     86.2%

ÍиÉт ÕАДГАËАМÆ

235

Áàíê íü ñàëáàðòàà çýýëèéí ÷àíàðààð 
íýãä¿ãýýðò áè÷èãäñýí íü áèä 
ýðñäýëèéí óäèðäëàãààð òýðã¿¿ëýã÷ 
áàíê ãýäãýý óëàì á¿ð áàòàòãàâ.  

2010 îíû òóðøèä Áàíêíû íèéò àêòèâ, çýýëèéí áàãö, õàäãàëàìæèéí áàãö 
áîëîí öýâýð àøãèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä ýð¿¿ë, õóðäàöòàé ºñºëòèéã õàðóóëñàí 
áºãººä ÕàñÁàíê ýíý îíû çîðèëòóóäàà äàâóóëàí áèåë¿¿ëñýí àìæèëòòàé 
àæèëëàâ. 

ÕаñБанê нü Монãол 
óлñ даÿар 84 ñалбар, 

тооöоонû тºâтýé

Óлаанáаатар

2008 2009 2010

Аêтиâ 207,117,848 318,740,396 468,583,475 

Çýýлиéн баãö 149,749,682 196,367,533 324,880,410 

ªºриéн хºрºнãº 24,631,860 36,786,672 48,117,643 

öýâýр ашиã 2,421,142 2,344,618 6,501,434 

Ажилтнû тоо 955 971 1 172 

Салбарûн тоо 74 75 84 

Чанарãүé зýýлиéн харüöаа 1,2% 2,3% 1,46%

Аêтиâûн ºãººж 17 11 22

Íиéт хадãаламж 76,407,667 126,320,816 235,265,539

(òýðáóì òºãðºãººð)

Îлîн Óлñûн ¯ндñэн ¯нэлгээ

Ôит÷ ¯нэлгээний Êîмïани (www.fitchratings.com) нü Àçи Íîмхîн далайн á¿ñ тºдийг¿й дэлхийн çах çээл 
дээр тэрг¿¿лдэг çээлæилт áîлîн ñанх¿¿гийн çэрэглэл тîгтîîг÷. 

2010 2009 2008

Óрт хóгаöаанд гадаад âалþтаар х¿лээñэн ¿¿ргийг áиåл¿¿лэх çэрэглэл B Òîгтâîртîй B Õаñах B+Òîгтâîртîй

Áîгинî хóгаöаанд гадаад âалþтаар х¿лээñэн ¿¿ргийг áиåл¿¿лэх çэрэглэл B B B

Óрт хóгаöаанд тºгрºгººр х¿лээñэн ¿¿ргийг áиåл¿¿лэх çэрэглэл B Òîгтâîртîй B Õаñах B+Òîгтâîртîй

Óлñ îрнû çээлæих ÷адâар: Óрт хóгаöаанд гадаад âалþтаар
х¿лээñэн ¿¿ргийг áиåл¿¿лэх çэрэглэл B+Òîгтâîртîй B Òîгтâîртîй B+Òîгтâîртîй

Óлñ îрнû çээлæих ÷адâар: Óрт хóгаöаанд тºгрºгººр х¿лээñэн
¿¿ргийг áиåл¿¿лэх çэрэглэл B+Òîгтâîртîй B Òîгтâîртîй B+Òîгтâîртîй

Планåт Ðэйтинг (www.planetrating.com) нü дэлхийн áи÷ил ñанх¿¿гийн áайгóóллагóóдад çэрэглэл тîгтîîг÷ 
мэргэшñэн агåнтлаг. 

2006 2004

Çаñаглал A A

Ìэдээлэл B B

Эрñдэлийн Óдирдлага A B

¯йл аæиллагаа A A

Ñанх¿¿æилт áа Õºрâºх ÷адâар A A

Á¿тээмæ áа ашигт аæиллагаа A B

¯нэлгээ A A-Пëàíåò Ðýéòèíãèéí õàìãèéí ºíäºð ¿íýëãýý íü 4+ 

2010

Social Performance Management 3

Financial Inclusion 4-

Client Protection and Ethical Finance 3+

Human Resources Policy 4-

Rating 4-

Ìóóди’ç Õºрºнгº Îрóóлаг÷дûн ¯йл÷илгээ Êîмïани нü дэлхийн нийт óлñ îрнû çээлæих ÷адâар áîлîн 
тîмîîхîн аæ ахóйн нэгæ, áайгóóллагóóдад ñанх¿¿гийн çэрэглэл тîгтîîг÷ þм. 

Moody’s Investors Service

2010 2009 2008

Óрт áа áîгинî хóгаöаатай гадаад âалþтûн хадгаламæийн ¿нэлгээ B2 B2 B2

Óрт áа áîгинî хóгаöаатай дîтîîд âалþтûн хадгаламæийн ¿нэлгээ Ba3 Ba3 Ba1

Óрт áа áîгинî хóгаöаатай гадаад âалþтûн ¿нэт öааñ гаргаг÷ийн ¿нэлгээ Ba3 Ba3 D

Óрт áа áîгинî хóгаöаатай дîтîîд âалþтûн ¿нэт öааñ гаргаг÷ийн ¿нэлгээ Ba3 Ba3 Ba2

Áанêнû ñанх¿¿гийн ÷адаâхийн ¿нэлгээ (ÁÑЧ¯) D D- Ba1

Ì¿¿диç Èнâåñтîрñ Ñåрâиñ ÕаñÁанêнû ñанх¿¿гийн ÷адаâхийн 
öаашдûн хандлагûг “ÒÎÃÒВÎÐÒÎÉ” гэæ ¿нэлэâ.

Ôит÷ Ðåйтингñ ÕаñÁанêнû óрт хóгаöаанû гадаад âалþт áîлîн тºгрºгººр х¿лээñэн ¿¿ргээ г¿йöэтгэх 
÷адâарûг ¿нэлñэн “B-” ¿нэлгээг “B” áóþó ÒÎÃÒВÎÐÒÎÉ áîлгîн ñайæрóóлан ¿нэллээ.

%

%
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Э.Àмарñайхан:
ÎÄÎÎÃÈÉÍ ÍÈÉÃЭÌÄ ÇЭЭË ÀВЧ, ÇÎÐÈÃÒÎÉ 
ÕªÄªËÑªÍ Õ¯Í Ë ÕÎÆÄÎÃ ЮÌ ÁÀÉÍÀ

“Áи áóрхан ш¿тдэгг¿й ээ, ааâûгаа л ш¿тэæ амüдардаг” хэмээн 
ÿрих энэ эрхэм áîл “Ñэр¿¿н Ñэлáэ” ÕÕÊ-ийн åрºнхий çахирал 
Э.Àмарñайхан. Ò¿¿ний аæлûн ºрººнд îрîхîд “Àñгарах хºлñ 
гîл áîлтлîî ÷ ÿамаа, Àрд нü ÷óхам þó á¿тээñнээ л áîдîх 
хэрэгтэй, Õºдºлмºрººñ óрññан хºлñ, Õºдºлмºрийн талáарт 
алт áîлîн ¿лддэг þм” гэх дºрâºн мºрт ºрººнийх нü хананд 

ºлгººтэй áайгаа нü т¿¿ний 
ааâ çîхиîл÷, ñэтг¿¿л÷ 
Ö.Эрдэнэáатûн ¿г аæээ. 
Яг л энэ дºрâºн мºрт шиг 
Àмарñайхан çахирлûн 
аæил, амüдралûн т¿¿х маш 
энгийнээñ эхэлñэн þм. Òэрээр 
араâ гарóйхан æилийн ºмнº 
хóâийн ¿йл÷илгээний áиçнåñ 

эрхэлдэг áайñан áîл îдîî Ñэр¿¿н Ñэлáэ ÕÕÊ хэмээх êîмïанийн 
åрºнхий çахирлаар аæиллаæ áайна. 
Òэрээр анх 1991 îнд ааâûнхаа ¿¿ñгэн áайгóóлñан “Ñэр¿¿н 
Ñэлáэ” хэмээх гэр хîрîîллûн айлóóдûн öэâэрлэгээг тээâэрлэдэг 
нºхºрлºлд аæиллаæ, тóхайн ¿åдээ óлñааñ 50 мÿнган тºгрºгийн 
çээл аâ÷ т¿¿гээрээ хî¸р а÷аанû аâтîмашин хóдалдан аâ÷ áайæээ. 

“Ер нü х¿н þм хийæ, 
тэр þмандаа хºшигдºæ 
áайæ л амæилтанд 
х¿рдэг гэдгийг маш 
ñайн îйлгîñîн”

Òóн óдалг¿й тэрээр óлñûн êаррüåрааñ элñ, хайрга а÷иæ áарилгûн 
êîмïаниóдад нийл¿¿лдэг áîлñîн áайна. Àраâ гарóй æил элñ, 
хайрга тээâэрлэх áиçнåñ эрхэлæ áайгаад 2002 îнд “Ñэр¿¿н ñэлáэ” 
нºхºрлºлийг дºрâºн машин, хî¸р мåханиçмтай ¿йл аæиллагаагаа 
эрхэлдэг æиæиг êîмïани áîлгîн áайгóóлæ, ººрºº çахирлаар 
нü аæиллах áîлñîн áайна. Òэрээр 2005 îнîîñ эхэлæ ÕаñÁанêнû 
харилöаг÷ áîлñîнîîр ¿йлдâэрлэлээ óлам ºргºæ¿¿лэх áîлîмæтîй 
áîлæээ. “Òóхайн ¿åд надтай хамт элñ, хайрга çардаг áайñан 
х¿м¿¿ñ îдîî ÷ хóó÷ин машинтайгаа элñ, хайргаа çарах гээд 
дóгаарлаад çîгñ÷ áайна. Áи çээл аâ÷, хºдлººг¿й áайñан áîл îдîî 
÷ гэñэн тэдэнтэй хамт çîгñ÷ áайх áайñан. Ер нü х¿н þм хийæ, 
тэр þмандаа хºшигдºæ áайæ л амæилтанд х¿рдэг гэдгийг маш 
ñайн îйлгîñîн. Ìанай êîмïани çээл аâñанаараа хºл дээрээ á¿рэн 
áîññîн. ÕаñÁанêнû çээлийн нºхöºл нü их óÿн хатан áайдгийн 
дээр тóñ áанêнû хамт îлîн х¿нд тóñлахûн тºлºº л аæилладаг. 
Ìанай ¿йл аæиллагааг ºдий çэрэгт х¿ргэхэд ÕаñÁанêнû ¿¿рэг 
рîлü маш их áайñан” хэмээн Àмарñайхан çахирал ÿрüñан þм. 
“Ñэр¿¿н Ñэлáэ” êîмïани îдîî 20 гарóй х¿нд дааöûн машин, 
мåханиçмтай áºгººд áåтîнîн эдлэлийн ¿йлдâэрлэл, элñний 
êарüåрийн ¿йлдâэрлэл, аâтî çам, çамûн áайгóóламæ áарüæ 
çаñâарлах, х¿нд дааöûн машин мåханиçмийн т¿рээñ áîлîн ÷óлóó 
áóтлан ангилах ¿йлдâэрлэлээрээ Ìîнгîлдîî тэрг¿¿лэг÷  тºдийг¿й 
áарилгûн ñалáарт хэрэглэгдэæ áайгаа дîтîîдûн á¿тээгдэх¿¿ний 
20 гарóй хóâийг хангадаг тîмîîхîн êîмïани áîлæ ÷адæээ.

Áàíê íü õàðèóöëàãàòàé óóë óóðõàéí áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷èä 
áîëîí õóäàëäààíû ñàëáàðò áèçíåñ ýðõëýã÷äýä ¿éë÷ëýõ Áèçíåñ 
¯éë÷èëãýýíèé Òºâ¿¿äèéã øèíýýð íýýí àæèëëóóëæ áàéíà. 

Õариóöлагатай Áанêнû ¯йл÷илгээ

 ÁÀÍÊÍЫ ÁÈÇÍЕÑÈÉÍ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ
Ìанай áанêнû áиçнåñийн ¿йл аæиллагаа æиæиг дóнд áиçнåñ 
эрхлэг÷ид áîлîн áайгóóллагûн харилöаг÷иддаа Ìîнгîл îрîн даÿар 
ñанх¿¿гийн öîгö ¿йл÷илгээ ¿ç¿¿лэхэд ÷иглэдэг. 

Æижиã дóнд бизнеñ: ÕаñÁанê дамæóóлаг÷ áанêнû хамтûн 
аæиллагаанû х¿рээнд ÀÍÓ, Êанад, ÕÁÍÃÓ, Яïîн, ÎÕÓ, ÁÍÑÓ áîлîн 
ÁÍÕÀÓ çэрэг гадаадûн тîмîîхîн áанêóóдтай хамтран аæиллаæ, 
áайгóóллагûн áîлîн áóñад харилöаг÷дûнхаа îлîн óлñûн мºнгºн 
гóйâóóлга, тºлáºр тîîöîîг хóрдан шóóрхай, найдâартай хийх 
¿йл÷илгээг ¿ç¿¿лдэг áилээ.

ÕаñÁанê ñанх¿¿гийн ÷адаâхиа óлам á¿р нэмэгд¿¿лæ, хóрдаöтай 
ºñºæ áóй ирээд¿йн áайгóóллагûн харилöаг÷ áîлîх æиæиг дóнд 
áиçнåñ эрхлэг÷дэд т¿лх¿¿ анхаар÷,  çээлийн ¿йл аæиллагаагаа 
ºргºæ¿¿лээд áайна. Áид æиæиг дóнд áиçнåñийн çээлийг 20 ñаÿ 
тºгрºгººñ дээш áîлîн дîîш хэмæээний ñанх¿¿æилт шаардлагатай 
çээл гэæ хî¸р ангилдаг. ÕаñÁанê æиæиг дóнд áиçнåñ эрхэлдэг 
харилöаг÷дûнхаа хэрэгöээ шаардлагад нийöñэн шинэ îрлîгûн 
эх ¿¿ñâэр, шинэ á¿тээгдэх¿¿н хºгæ¿¿лэхээр эрмэлçэн аæилладаг.
Æиæиг дóнд áиçнåñ эрхлэг÷дэд çîриóлñан çээлийн á¿тээгдэх¿¿н 
маанü тºгрºгººр áîлîн áóñад âалþтаар илэрхийлэгдэх áºгººд 
эргэлтийн хºрºнгийн ñанх¿¿æилт, ñанх¿¿гийн т¿рээñ, тîнîг 
тºхººрºмæ хóдалдаæ аâах, áиçнåñийн çîриóлалттай ¿л хºдлºх эд 
хºрºнгº хóдалдаæ аâах çэрэг óрт хóгаöаанû хºрºнгº îрóóлалтанд 
çîриóлñан çээл¿¿д áайдаг. ÕаñÁанê æиæиг дóнд áиçнåñ эрхлэг÷дээ 
дэмæих çîрилгîîр áиçнåñ эрхлэг÷дэд çîриóлñан çээлийн 
á¿тээгдэх¿¿нээ ºргºæ¿¿лæ, óлмаар 3 тэрáóм тºгрºг х¿ртэлх д¿нтэй 
3-8 æилийн хóгаöаатай çээлийг îлгîæ эхлээд áайна. Áанêнû 
ººрийн хºрºнгº ºñºх тóтам çээлийн á¿тээгдэх¿¿ний дээд хÿçгаар 
дагаæ ºññººр áайна. 

Ò¿¿н÷лэн, манай áанê Õ¿нñ, Õºдºº Àæ Àхóй, Õºнгºн ¯йлдâэрийн 
Яамнû (ÕÕÀÀÕ¯Я) харúÿа “Æиæиг Äóнд ¯йлдâэрийг Äэмæих 
Ñан”-гийн тºñлийн çээлийг æилийн 1%-ийн х¿¿тэйгээр гóраâ 
х¿ртэлх æилийн хóгаöаанд îлгîæ áайна. 2010 îнû 12-р ñарûн 31-
ний áайдлаар тóñ тºñлийн ñанх¿¿æилт нийтдээ 11 тэрáóм 289.4 ñаÿ 
тºгрºгт х¿рñэн áайна. 

Æиæиг дóнд áиçнåñ эрхлэг÷идээ дэмæх çîрилгîîр ÕаñÁанê 
ººрийн дºрâºн ñалáар, тîîöîîнû тºâººр дамæóóлæ, ñанх¿¿гийн  
тºлáºрг¿й çºâлºгººг ºг÷ эхэлñэн áîлнî. Óóл óóрхай áîлîн 
áóñад ºñºлттэй áайгаа áиçнåñийн ñалáарûн æиæиг дóнд áиçнåñ 
эрхлэг÷дэд çîриóлñан Áиçнåñ ¿йл÷илгээний дºрâºн тºâийг 
Óлаанáаатар хîтîд 2009-2010 îнóóдад áайгóóлñан. 

Ñ¿¿лийн æил¿¿дэд ÕаñÁанê æиæиг дóнд áиçнåñийн ñалáар дахü 
îрîлöîîгîî нэмэгд¿¿лэх áайдлаар ººрийн áиçнåñийн ¿р ашигтай 
áайдлаа дээшл¿¿лæ óлмаар хадгаламæ áîлîн çээлийн хэмæээгээ 
ихэñгэæ ÷адñан áайна. 

ÕаñÁанêнû ¿йл аæиллагааг нийт îрлîгûн хóâüд аâ÷ ¿çâэл, 
æиæиг дóнд áиçнåñ эрхлэг÷идэд îлгîñîн нийт ñанх¿¿æилтээñ 
îлñîн îрлîгî 2009 îнд 7 тэрáóм 728 ñаÿ тºгрºг áайñан áîл 2010 
îнд áанêнû нийт îрлîгûн 43% áóþó 12 тэрáóм 118 ñаÿ тºгрºг 
áайна гэñэн тîîöîî гар÷ээ. 2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар 
ÕаñÁанêнû æиæиг дóнд áиçнåñ эрхлэг÷дэд îлгîñîн çээлийн áагö 
126 тэрáóм 780.8 ñаÿ тºгрºг áóþó áанêнû нийт çээлийн áагöûн 
îйрîлöîîгîîр 39.4%-ийг эçэлæ áайгаа þм. Íэмæ хэлэхэд, 
ÕаñÁанêнû æиæиг дóнд áиçнåñ эрхлэг÷дийн нийт хадгаламæийн 
хэмæээ 2009 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар 28 тэрáóм 421.7 ñаÿ 
тºгрºг áайñан áîл 2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар энэ д¿н 75 
тэрáóм 31.2 ñаÿ тºгрºг х¿ртэл ºññºн ¿ç¿¿лэлттэй áайна. 

Õóдалдаанû ñанхүүжилт: ÕаñÁанê æиæиг дóнд áîлîн áи÷ил 
áиçнåñ эрхлэг÷иддээ тºрºл á¿рийн áанêнû áаталгаа, áаримтûн 
аêêрåдитиâ гаргах ¿йл÷илгээг ¿ç¿¿лдэг. Æиæиг дóнд áиçнåñ 
эрхлэг÷ид гадаадûн т¿нш¿¿дтэй г¿йлгээ хийх тîхиîлдîлд ÕаñÁанê 
áаталгаа гаргах áóþó áаримтûн аêêрåдитиâ ¿йл÷илгээг ñанал 
áîлгîдîг áºгººд áид хóдалдаа ¿йл÷илгээтэй хîлáîîтîй тºлáºрийн 
áа г¿йöэтгэлийн, тåндåртэй хîлáîîтîй тåндåрийн, г¿йöэтгэлийн 
áîлîн óрüд÷илгаа тºлáºрийн çэрэг харилöаг÷ийн х¿ññэн áóñад 
á¿х тºрлийн çагâарûн áаталгааг гаргадаг. Ò¿¿н÷лэн дîтîîд 
áîлîн гадаадûн á¿х тºрлийн áаталгааг эх ¿¿ñâэртэй áîлîн эх 
¿¿ñâэрг¿й гаргах ñанх¿¿гийн ¿йл÷илгээг ¿ç¿¿лдэг. Îлîн óлñûн 
хóдалдаа ñанх¿¿гийн ÷адâараа хºгæ¿¿лэх çîрилгîîр îлîн óлñûн 
ñанх¿¿гийн хóдалдааг дэмæих хºтºлáºр¿¿дэд элñэæ хамрагдаад 
áайна. Òóхайлáал, Еâрîïûн Ñэргээн Áîñгîлтûн Õºгæлийн 
Áанêнааñ хэрэгæ¿¿лдэг “Õóдалдаа ñанх¿¿æ¿¿лэх Õºтºлáºр”, 
Îлîн óлñûн Ñанх¿¿гийн Êîрïîраöиаñ хэрэгæ¿¿лдэг “Äэлхийн 
хóдалдааг ñанх¿¿æ¿¿лэх хºтºлáºр” áîлîн ING дэлхийн ñанх¿¿гийн 
áайгóóллага, Àçийн Õºгæлийн Áанêнааñ хэрэгæ¿¿лдэг “Îлîн 
óлñûн хóдалдаанû ñанх¿¿æилтийн шóгам” çэрэг хºтºлáºр¿¿дэд 
хамрагдñанаар ÕаñÁанêнû харилöаг÷ид гадаадûн хэд хэдэн 
áанêнааñ ñанх¿¿æилт аâ÷ áиçнåñээ ñанх¿¿æ¿¿лэх áîлîмæ á¿рдэæ 
áайгаа þм. 

ÕàñÁàíê áîëîí ÀÍÓ-ûí Îëîí Óëñûí Õºãæëèéí Àãåíòëàãèéí ò¿íøëýëèéí ãýðýýíèé äàãóó 
íèéò 8 òýðáóì òºãðºãèéí áàðüöàà õºðºíãèéí áàòàëãààòàé çýýëèéã 80 ãàðóé æèæèã äóíä 
áèçíåñ ýðõëýã÷äýä îëãîñîí áàéíà.

Çээлийн 
хэмæээ Õóгаöаа Áарüöаа

Ýрãýлтиéн 
хºрºнãº 

3 тэрáóм 
тºгрºг 
х¿ртэл

3 æил 
х¿ртэл

¿л хºдлºх хºрºнгº, хºдлºх 
хºрºнгº, эргэлтийн хºрºнгº, 

ирээд¿йн îрлîгî

Санхүүãиéн 
түрýýñиéн зýýл

3 тэрáóм 
тºгрºг 
х¿ртэл

5 æил 
х¿ртэл

¿л хºдлºх хºрºнгº

Õºрºнãº 
орóóлалтûн 
зýýл

3 тэрáóм 
тºгрºг 
х¿ртэл

8 æил 
х¿ртэл

¿л хºдлºх хºрºнгº, 
хºдлºх хºрºнгº, áарüöаа 
хºрºнгºний áатлан даалт

ÕаñÁанê хóдалдаа ¿йл÷илгээний îлîн ÷иглэлээр æиæиг дóнд 
áиçнåñ эрхэлдэг харилöаг÷иддаа áóñад áанêóóдтай ºрñºлдºх¿йö 
¿йл÷илгээний нºхöлийг ñанал áîлгîхûг ÷армайæ аæилладаг.Энэх¿¿ 
çîрилгûнхîî х¿рээнд áид Æайêа îлîн óлñûн áайгóóллагатай 
хамтûн аæиллагаагаа г¿нçгийр¿¿лæ, 10 æилийн хóгаöаатай, áага 
х¿¿тэй, 600 мÿнган ам.дîллар х¿ртэлх д¿нтэй çээл аâах áîлîмæийг 
харилöаг÷иддаа îлгîñîн. 
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гаргадаг. Ñаÿхан гэхэд л “Äэлхийд Òанигдñан Ìîнгîл Öэрэг” ñэдэâтэй çîхиîн áи÷лэгийн óралдаанааñ хîтдîî хî¸рдóгаар áайр эçэлæээ. 
Òэрээр эдийн çаñаг÷ мэргэæилтэй áîлîхûг х¿ñдэг. Òиймдээ ÷ Ñанх¿¿ эдийн çаñгийн дээд ñóргóóлüд îрîхîîр эртнээñ áэлдэæ áайгаа 
гэñэн.  Ò¿¿ний áагш  Í.Энхдагóóл “Ìанай  Ãэрэлээ анги хамт îлîндîî нэр х¿ндтэй, ñóралга ñайтай, маш ñайн îхин.  ¯нэхээр хºрâºх 
÷адâар ñайтай, тал á¿рийн аâúÿаñтай х¿¿хэд. Энэ нийгэмд хºрâºх ÷адâар ñайтай х¿н л амæилтад х¿рнэ ш¿¿ дээ” хэмээн ÿриâ.  Õарин 
Òэм¿¿лэл хºтºлáºр т¿¿нд ÿмар мэдлэг, áîлîâñрîл îлгîñîн талаар тэр хэлэхдээ “áидэнд Òэм¿¿лэл ñанх¿¿гийн áîлîâñрîлûн хи÷ээл îрæ 
эхэлñэнээñ хîйш мºнгºний ¿нэ öэнийг маш ñайн îйлгîдîг áîлñîн. Энэ хи÷ээл харилöан ÿрилöах áайдлаар îрдîг ó÷рааñ х¿¿хд¿¿д их 
дóртай, идэâхтэй хамрагдñан. Á¿р хи÷ээл îрîх ºдрийг тэñэн ÿдан х¿лээдэг áайâ. Îдîî áид áайнга л “Áи ºнººдºр данñандаа тэдэн 
тºгрºг хийñэн. Ìиний хадгаламæийн х¿¿ тэдээр нэмэгдñэн áайна” хэмээн áиå áиåдээ ÿрüдаг áîлñîн. Áи “Òэм¿¿лэл” хадгаламæ нээлгэæ 
данñандаа анх 10 мÿнган тºгрºг хийæ áайñан áîл îдîî т¿¿нийгээ таâ дахин ºñгºñºн” гэæ ººртºº áахархалтай ÿрüñан þм.

ÕаñÁанê нü 2009 îнîîñ хîйш Эмэгтэй÷¿¿дийн Äэлхийн Áанê, Áи÷ил Ñанх¿¿гийн áîлîмæ áайгóóллагóóдтай хамтран ºñâºр ¿åийнхэнд 
çîриóлñан “Òэм¿¿лэл” ñанх¿¿гийн áîлîâñрîлûн хºтºлáºрийг хэрэгæ¿¿лæ áайна. Óг хºтºлáºр нü 14-18 наñнû х¿¿хд¿¿дийг ºñâºр наñнааñ 
нü мºнгºтэй харüöаæ ñóргах, мºнгийг çºâ óдирдаæ ººрийн ирээд¿йд хóâü нэмэр îрóóлахад тóñлах çîрилгîтîй áºгººд хи÷ээлийн áóñ 
öагаар ñóргадаг þм. Ñанх¿¿гийн áîлîâñрîлûг áанêнû хадгаламæтай хîñлóóлан х¿ргэæ áóй нü дэлхийд анх óдаа áºгººд óг хºтºлáºр нü 
çºâхºн Ìîнгîл áîлîн Àмåриê тиâийн Äîминиêан óлñад хэрэгæиæ áóйгаараа îнöлîг þм. Õºтºлáºрийн х¿рээнд Ìîнгîл óлñûн 110 гарóй 
ЕÁÑ-тай хамтран аæиллаæ, 4800 х¿¿хдийг ñанх¿¿гийн áîлîâñрîл хºтºлáºрт хамрóóлñанааñ гадна хºдºлмºр эрхэлæ áóй 180 х¿¿хдэд 
ñанх¿¿гийн áîлîâñрîлûг т¿гээñэн áайна. Ò¿¿н÷лэн их дээд ñóргóóлийн 80 îþóтанг “Òэм¿¿лэл” ñанх¿¿гийн áîлîâñрîл хºтºлáºрийн 
ñóргаг÷ áагшаар áэлтгэæ, хи÷ээлийн áóñ öагаар аæиллах áîлîмæийг á¿рд¿¿лæ ºг÷ээ. Ìºн ЕÁÑ-ийн 350 ñóргаг÷ áанêирûг ñîнгîæ, 
“Òэм¿¿лэл” ñанх¿¿гийн áîлîâñрîлûн т¿гээг÷ээр аæиллóóлæ áайна.

áайна.Ìîнгîлûн х¿н ам хîт ñóóрин гаçар ил¿¿тэй тºâлºрºн 
ñóóрüших áîлñнîîр îрîн ñóóö, т¿¿ний ñанх¿¿æилтûн хэрэгöээ илт 
ихэññэн áайна.Ò¿¿н÷лэн Ìîнгîл óлñ дахü óóл óóрхайн ñалáарûн 
хºгæил, гадаад хºрºнгº îрóóлалтûн хэмæээ áîлîн çах çээлийн 
ºñºлтийн нºлººгººр ºрхийн îрлîгî нэмэгдñэн нü îрîн ñóóöнû 
эрэлт хэрэгöээг нэмэгд¿¿лñэн áайна.

ÕаñÁанêнû мîргåйæийн áиçнåñийн ¿йл аæиллагаанû ºñºлт, 
эрэлт хэрэгöээний óлмааñ 2010 îнд Èргэдийн áанêнû гаçрааñ 
ñалаалñан Ìîргåйæийн áанêнû гаçрûг áайгóóллаа. Áид хîт хºдºº 
гэæ ÿлгалг¿й Ìîнгîл óлñûн ºнöºг áóлан á¿рт мîргåйæ çээлийн 
á¿тээгдэх¿¿нээ х¿ргэдэг. Çºâхºн Óлаанáаатар хîт дахü ñалáар 
тºâººр дамæóóлан îлгîгдîг óгñармал îрîн ñóóöнû мîргåйæийн 
çээлээñ áóñад мîргåйæийн çээлийг îрîн нóтгийн ñалáараар 
дамæóóлан îлгîдîг. ÕаñÁанê Óлаанáаатар хîтîд çóргаан Áиçнåñ 
¿йл÷илгээний тºâтэй áºгººд ¿¿ний нэг нü 2010 îнд áайгóóлагдñан 
îрîн ñóóöнû çээлийн тóñгайлñан ¿йл÷илгээ ¿ç¿¿лдэг Îрîн ñóóöнû 
çээлийн тºâ þм.

Ìºн ÕаñÁанê нü Óлаанáаатар хîтîд îрîн ñóóö áîлîн áиçнåñ 
эрхлэх çîриóлалттай ¿л хºдлºх хºрºнгийн мîргåйæийн çээлийн 
¿йл÷илгээг ¿ç¿¿лæ áайна. Õарин хºдºº îрîн нóтагт хашаа áайшин 
хóдалдаæ аâах, шинээр áарихтай хîлáîîтîй мîргåйæийн çээлийн 
¿йл÷илгээг ¿ç¿¿лдэг. Ìанай мîргåйæийн çээлийн хэрэглэг÷ид 
ихэâ÷лэн гэр хîрîîллîîñ îрîн ñóóöанд амüдрах эñâэл îдîî áайгаа 
îрîн ñóóöаа ñайæрóóлах çîрилгîîр áанêнû мîргåйæийн çээлний 
¿йл÷илгээнд хамрагддаг. Ìîргåйæийн çээлийн хэрэглэг÷дийн 

дóндаæ наñ 38 áайна. Ìîргåйæийн çээл аâаг÷дûн 44% нü 
хóâиараа хºдºлмºр эрхэлдэг иргэд áайгаа áîл 45% нü öалинтай 
аæиллагñад áайна.  

2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар ÕаñÁанêнû мîргåйæийн 
çээлийн áагö 57 тэрáóм 795.6 ñаÿ тºгрºг áóþó нийт çээлийн 
áагöûн 18%-ийг эçэлæ áайна. Ìºн 2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний 
áайдлаар мîргåйæийн çээлийн тîî 1,974 áîлæ, Óлаанáаатарт 
хîтûн хэмæээнд нийт 2,126 харилöаг÷дад îлгîñîн мîргåйæийн 
çээлийн áагö 34 тэрáóм 832 ñаÿ тºгрºг áóþó Óлаанáаатар хîтîд 
îлгîñîн çээлийн áагöûн îйрîлöîîгîîр 18.6%, харин ÕаñÁанêнû 
нийт çээлийн áагöûн îйрîлöîîгîîр 10.8%-ийг тóñ тóñ эçэлæ 
áайна. Ìанай мîргåйæийн á¿х çээл¿¿д áарüöаагаар 100 хóâü 
áаталгааæñан áайдаг. 2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар 
мîргåйæийн çээлийн дóндаæ хэмæээ 12.5 ñаÿ тºгрºг áîл æилийн 
дóндаæ çээлийн х¿¿ нü 17.39% áайñан áайна. 

 ÈÐÃЭÄÈÉÍ ÁÀÍÊÍЫ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ
ÕаñÁанê нü Ìîнгîл îрîн даÿар áайршñан ººрийн ñалáар, 
тîîöîîнû тºâ¿¿дээр дамæóóлан хадгаламæ áа çээлийн ¿йл÷илгээ, 
тºлáºр тîîöîî, ñанх¿¿гийн т¿рээñ áîлîн дîтîîдûн шóóрхай 
мºнгºн гóйâóóлга, Western Union áа Eurogiro çэрэг îлîн óлñûн 
мºнгºн гóйâóóлга çэрэг ¿йл÷илгээг áи÷ил áиçнåñ эрхлэг÷ иргэд, 
харилöаг÷иддаа найдâартай, хóрдан шóóрхай ¿ç¿¿лдэг.

Ò¿¿н÷лэн интåрнэт áанê, мîáайл áанê, мэññåæ áанê, “ñалáарг¿й” 
áóþó шóóд áóñ áанêнû ¿йл÷илгээний шийдэл áîлîн îрîн нóтаг 

ÕàñÁàíê “Òýì¿¿ëýë” õºòºëáºðèéíõºº õ¿ðýýíä 14-18 íàñíû ñóðàã÷äûí 
ñàíõ¿¿ãèéí ìýäëýãèéã äýýøë¿¿ëýõ àæëûã àìæèëòòàé ýõë¿¿ëýýä áàéíà.2010 
îíû áàéäëààð 120 åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí íèéò 7,058 ñóðàã÷ 
õóâèéí ñàíõ¿¿ãýý õýðõýí çºâ óäèðäàõ áîëîí áóñàä àìüäðàëä äºõºìòýé ìýäëýã 
÷àäâàðûã ýíý õºòºëáºðººð äàìæóóëàí îëæ àâñàí áàéíà. 

ÕàñÁàíê “Îðãàíèê Ìîíãîë” õºòºëáºðºº õî¸ð äàõü æèëäýý õýðýãæ¿¿ëæ, 
îðãàíèê á¿òýýãäýõ¿¿í òàðüæ óðãóóëñàí 126 òàðèàëàí÷äûã äýìæèæ íèéò 200 
ñàÿ òºãðºãèéí õºðºíãº îðóóëàëòûã õèéñýí áàéíà. 

¯¿нээñ гадна, ÕаñÁанêнû îлîн óлñûн шилæ¿¿лэг 2009 îнд 3 
тэрáóм 358.8 ñаÿ тºгрºг áайñан áîл 2010 îнд энэ д¿н 6 тэрáóм 
58.5 ñаÿ тºгрºгт х¿рñэн áайна. ÕаñÁанêнû îлîн óлñûн ñанх¿¿гийн 
¿йл аæиллагаа 2009-2010 îнóóдад ийнх¿¿ ºññºн нü Ìîнгîл óлñûн 
эдийн çаñаг дахü ºñºлт, óóл óóрхай, дэд á¿тэöтэй хîлáîîтîй 
имïîртûн хóдалдаа ихэññэн, мºн гадаад хóдалдаатай хîлáîîтîй 
эрñдэлийг áагаñгахад ÷иглэñэн ñанх¿¿гийн шийдлийг ñанал 
áîлгîхîд ÕаñÁанê х¿÷ин ÷армайлт таâüæ аæиллаæ áайгаатай шóóд 
хîлáîîтîй þм.

Õºрºнãº зохиöóóлалтûн үéл ажиллаãаа: ÕаñÁанêнû хºрºнгº 
çîхиöóóлалтûн ¿йл аæиллагаанд хадгаламæ, áэлэн мºнгºний 
áа хºрâºх ÷адâарûн óдирдлага áîлîн гадаад âалþтûн арилæаа 
áагтана. Áанêин дахü Õºрºнгº çîхиöóóлалтûн хэлтэñ áанêнû 
хадгаламæийг нэг áанêнааñ татах эñâэл нºгººд áайршóóлах çэрэг 
áанêнû хºрºнгº хºрâºх ÷адâартай хîлáîîтîй аñóóдлûг хариóöан 
аæилладаг.Ìанай áанêнû хºрºнгº îрóóлалтûн áагö нü áанêнû 
ñалáар дахü хºрºнгº îрóóлалт, дэд á¿тэöтэй хîлáîîтîй тºñºл 
хºтºлáºр¿¿д áîлîн Ìîнгîлáанêнû ¿нэт öааñ çэргээñ á¿рдэнэ. 
Èйнх¿¿ ¿йл аæиллагаагаа ºргºтгºñººр ÕаñÁанê 2010 îнд “Õамгийн 
их эрñдэл тîîöîх аргûг ашиглах” лиöåнçийг аâах х¿ñэлтээ 
Ìîнгîлáанêинд х¿рг¿¿лээд áайна. 

Áанêнû хºрºнгº çîхиöóóлалтûн ¿йл аæиллагаанааñ îлñîн îрлîгî 
2009 îнд 483.4 ñаÿ тºгрºг áóþó нийт ¿йл аæиллагаанû îрлîгûн 
2.6%-ийг эçэлæ áайñан áîл 2010 îнд энэ д¿н 5 тэрáóм 119.6 ñаÿ 
тºгрºгт х¿р÷ нийт ¿йл аæиллагаанû îрлîгûн 17.9%-ийг эçэлñэн 
áайна. 

 ÕЭÐЭÃËЭЭÍÈÉ ÁÀÍÊÍЫ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ
ÕаñÁанê нü иргэдийн áанêнû ¿йл÷илгээг öалинтай иргэд, ахмад 
наñтнóóд áîлîн îþóтан ñóраг÷дад т¿лх¿¿ ¿ç¿¿лдэг áанê þм. 
Ìîнгîлûн эдийн çаñгийн тэлэлт, ºñºлтийн нºлººгººр хóâийн 
хэâшил áîлîн тºрийн алáан хааг÷дûн ñарûн дóндаæ öалин îрлîгî 
ºññººр áайгаа áºгººд öаашид ÷ энэ хандлага хэâээр áайна. 
Энэ эдийн çаñгийн ºñºлтººñ ÕаñÁанê îдîî áайгаа ñанх¿¿гийн 
á¿тээгдэх¿¿н, ¿йл÷илгээгээ ºргºæ¿¿лэх, ñайæрóóлах çамаар даâóó 
талûг îлнî гэдэгт найдаæ áайна. 
ÕаñÁанêнû хэрэглээний çээлийн á¿тээгдэх¿¿н нü гэр ахóйн áараа, 
мэдээллийн тåхнîлîги, öахилгаан áараа, аâтîмашин, таâилга, гэр 
хîрîîллûн îршин ñóóг÷дûн дóлаалгûн матåриал хóдалдан аâах 
çэргийг ñанх¿¿æ¿¿лэхэд ÷иглэдэг. Õэрэглээний çээл нü ихэнхдээ 
нэг ñарааñ гóрâан æилийн хóгаöаанд îлгîгдîх áºгººд тóхайн 
х¿ний öалин, áиçнåñийн îрлîгî áîлîн áóñад ¿л хºдлºх хºрºнгººр 
áаталгааæдаг. Ò¿¿н÷лэн ÕаñÁанê öалингийн çээл, åрºнхий 
áîлîâñрîлûн áîлîн их ñóргóóлийн тºлáºрт çîриóлñан îþóтнû 
çээлийн ¿йл÷илгээг ¿ç¿¿лдэг. Ерºнхийдºº хэрэглээний çээл нü 
тэдний ñарûн öалин, тэтгэâэр áîлîн áóñад тîгтмîл îрлîгîîñ шóóд 
ñóóтгагдах çамаар тºлºгддºг. 

 ÌÎÐÃЕÉÆÈÉÍ ÁÀÍÊÍЫ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ
ÕаñÁанê áîлîмæийн ºртºгтэй îрîн áайрнû мîргåйæийн 
á¿тээгдэх¿¿н çах çээлд нэâтр¿¿лñнээñ хîйш Áанêнû мîргåйæийн 
áиçнåñийн ¿йл аæиллагаа нü 2010 îнû Ìîнгîлûн îрîн ñóóöнû çах 
çээлийн ºñºлттэй óÿлдóóлан их хэмæээний ºñºлттэй аæиллаñан 

Òэм¿¿лэл
ÕÓÐÈÌÒËÀËÒÀÉ ÁÎËÑÎÍÎÎÐÎÎ ÁÈÄ ÀÀВ, 
ЭЭÆÈÉÍÕЭЭ ÀЧÈÉÃ ÁÀÃÀ Ч ÕÀÐÈÓËÍÀ

Áаÿнç¿рх д¿¿ргийн 79 д¿гээр ñóргóóлийн 10г ангийн 
ñóраг÷ Ì.Ãэрэлтîгтîх áîлîн т¿¿нтэй хамт ñóрдаг 
¿å тэнгийн х¿¿хд¿¿д 2010 îнд ÕаñÁанêнааñ 14-18 
наñнû х¿¿хд¿¿дэд çîриóлан хэрэгæ¿¿лдэг “Òэм¿¿лэл” 
ñанх¿¿гийн áîлîâñрîлûн хºтºлáºрт хамрагдæээ. 
Õóримтлалтай áîлæ ааâ, ээæийнхээ а÷ийг áага ÷ гэñэн 
хариóлна гэæ ÿридаг Ì.Ãэрэлтîгтîхûн хóâüд тэрээр 
ааâ, ээæ, д¿¿гийн хамт амüдардаг. Ò¿¿ний ааâ хэдэн 
æилийн ºмнº ¿йлдâэрлэлийн îñîлд îрñîнîîñ áîлæ  
аæил эрхлэх áîлîмæг¿й áîлæээ. Õарин ээæ нü áиå 
мóóтай, хºнгºн аæлûн аêттай áайдаг нü т¿¿нийг ааâ, 
ээæ, д¿¿гээ аñрах, хи÷ээл нîмîндîî анхаарах гээд 
áагааñаа тîм ¿¿ргийг ¿¿рэхэд х¿ргэñэн аæ. Ãэñэн ÷ 
áагшийнхаа хамгийн хайртай шаâü Ãэрэлтîгтîх îхин 
ñóргóóлийнхаа óралдаан, тэмöээн á¿рт îрîлöîæ амæилт 

ÕàñÁàíê õºäºº îðîí íóòãèéí 60 õàäãàëàìæ çýýëèéí õîðøîîäûí ôðàí÷àéçèíã        
¿éë÷èëãýýãýýð äàìæóóëàí òýäãýýðèéí 9,000 ãèø¿¿íä áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí 
¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëæ áàéíà. Íèéò ãèø¿¿äèéí 52 õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä áàéãàà áîë 
ãóðàâíû íýã íü ìàë÷èä áàéíà. 

“ING” õºðºíãº îðóóëàëòûí áàíê 13 òýðáóì òºãðºãèéí õàäãàëàìæèéã 
ÕàñÁàíêèíä áàéðøóóëàõ ãýðýýíä ãàðûí ¿ñýã çóðëàà.
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Mobile Bank
ÀÌÀR ÀÃЕÍÒ

ÕаñÁанê мîáайл áанêнû ¿йл÷илгээг îрîн даÿар х¿ртээлтэй áîлгîх çîрилгûн х¿рээнд ÿâóóлñан хîт ñóóрин áîлîн îрîн 
нóтгóóдûг агåнтæóóлах аÿнд нэгэн çалóó гэр á¿л нэгдñэн нü Àмартайâан áîлîн Öэрэн÷óнт нар áайлаа. Òºâ аймгийн 
óóгóóл иргэд тэд 2010 îнд áага наñнû хî¸р х¿¿хдийн хамт шинэ амüдрал эхл¿¿лэхээр ºдºр ирэх á¿рт хаÿагаа тэлæ áóй 
Óлаанáаатар хîтûн алñлагдñан Ñîнгинî Õайрхан д¿¿ргийн Òîлгîйтîд н¿¿н ирñэн áайна. Ñóóрüшñан дарóйдаа хóдалдаанû 
çîриóлалттай хî¸р даâхар áарилгûг т¿рээñлэн аâ÷ найман нэрийн áараанû дэлг¿¿р аæиллóóлах áîлæээ. Òэд óдахг¿й 
Òîлгîйтûн иргэдэд найрñаг дîтнî ¿йл÷илгээгээрээ танигдаæ хóдалдан аâалт нü ñайæирñаар ñарûн 1.2 ñаÿ тºгрºгийн öэâэр 
îрлîгî аâдаг áîлñîн ÷, îрлîгûнхîî тал хóâийг т¿рээñэнд ºгдºг áайñан çалóó гэр á¿л маанü çºâхºн áараа таâаараар áиш 
ººр нэгэн ¿йл÷илгээгээр дамæóóлан îрлîгîî нэмэгд¿¿лэх áîлñîн нü ÕаñÁанêнû ÀÌÀR ¿йл÷илгээний агåнт áîлñîн ÿâдал 
áайлаа.

“Áид хî¸р ÀÌÀR ¿йл÷илгээний тóхай анх “Õэö¿¿ Àнги” хэмээх îлîн ангит êинîнîîñ ñîнñîæ áайñан, гэтэл хэд хîнîгийн 
дараа ÀÌÀR агåнтийн мэргэæилтэн манай дэлг¿¿р дээр ирæ áидэнд ¿йл÷илгээний талаар танилöóóлñан þм. Ìанай энд 
хамгийн îйрхîн áанê 1êм çайд áайдаг áîлîхîîр áид ÀÌÀR агåнт áîлîх нü áîлîмæийн, ашигтай áаñ îйр îр÷мûн х¿м¿¿ñт 
тóñтай гэæ áîдîîд ¿йл÷илгээнд элñэх х¿ñэлт гаргаñан þм” хэмээн Àмартайâан хэлæ áайâ. Òэрээр ирээд¿йд áиçнåñээ 
ºргºæ¿¿лээд дэлг¿¿рээ хóдалдаæ аâах х¿ñэлтэйгээ áиднээñ нóóгааг¿й þм.

Èйнх¿¿ ÕаñÁанêнû ÀÌÀR ¿йл÷илгээний 2,000 гарóй агåнтийн тîîнд Àмартайâан тэрг¿¿тэй çалóó гэр á¿л ç¿й ¸ñîîр áагтаæ, 
áанêнû ¿йл÷илгээ тэр áîлгîн х¿рээд áайдагг¿й Óлаанáаатар хîтûн алñагдñан д¿¿ргийн иргэдэд ñанх¿¿гийн ¿йл÷илгээг 
х¿ргэæ áайна.

Ìîáàéë Áàíêíû ¿éë÷èëãýýãýýð äàìæóóëàí áýëýí ìºíãº 
ãàðãàæ àâàõ 400 ÀÌÀR àãåíòûí öýã¿¿äèéã ÕàñÁàíê 2010 îíä 
áàéãóóëëàà. 

дахü Õадгаламæ çээлийн хîршîîтîй хамтарñан фран÷айçийн 
¿йл÷илгээгээр дамæóóлан Ìîнгîлûн алñлагдмал ñóóрин гаçрóóдад  
ÕаñÁанê ººрийн ñанх¿¿гийн ¿йл÷илгээгээ х¿ргэх áîлîмæтîй þм. 
ÕаñÁанê á¿х харилöаг÷иддаа ÷анартай ¿йл÷илгээнд ¿ндэñлэñэн 
иргэдийн áанêнû ¿йл÷илгээ х¿ргэхийг эрмэлçэн аæилладаг. 

2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар ÕаñÁанê аймгийн тºâ¿¿д 
áîлîн тºâлºрñºн ñóм ñóóрин гаçрóóдад нийт 49 ñалáар, тîîöîîнû 
тºâºº аæиллóóлæ, нийт 60 Õадгаламæ çээлийн хîршîîтîй 
фран÷айçийн гэрээгээр хамтран аæиллаñан áайна. Ìºн ÕаñÁанê 
Óлаанáаатар хîт дахü 33 ñалáар, тîîöîîнû тºâ¿¿дээрээ дамæóóлан 
áи÷ил áîлîн æиæиг дóнд áиçнåñийн çээл, хэрэглээний çээл, 
ñанх¿¿гийн т¿рээñ, хадгаламæийн данñ, îлîн тºрлийн тºлáºрийн 
êартнû ¿йл÷илгээ çэрэг иргэдийн áанêнû ¿йл÷илгээг ¿ç¿¿лæ áайна. 

 ÁÀÍÊÍЫ ÁÈЧÈË ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ
Îлîн óлñûн Ñанх¿¿гийн Êîрïîраöи áîлîн KfW áайгóóллагûн 2009 
îнд хамтран хийñэн ñóдалгаагаар ÕаñÁанê нü áи÷ил ñанх¿¿гийн 
¿йл÷илгээгээрээ Ìîнгîл óлñûн хэмæээнд тэрг¿¿лэх çэргийн 
хамгийн тóршлагатай áанê áîлîхûг тîгтîîñîн áайна. ¯нэхээр áид 
1998 îнîîñ эхлэн áи÷ил ñанх¿¿гийн çах çээл дээр ¿йл аæиллагаа 
ÿâóóлæ áайгаа арâин тóршлагатай áайгóóллага þм. Õºдºº îрîн 
нóтаг áîлîн алñлагдñан ñóмдад îршин ñóóгаа иргэдэд îлгîñîн 
çээл нü ÕаñÁанêнû нийт áи÷ил çээлийн áагöад 64.6%-ийг 
эçэлæ áайна. Õарилöаг÷ийнхаа тîгтâîртîй áиçнåñ эрхлэхэд нü 
дэмæих çîрилгîîр ÕаñÁанê эдгээр харилöаг÷иддаа çºâхºн áи÷ил 
ñанх¿¿гийн çээлийн á¿тээгдэх¿¿н ñанал áîлгîîд çîгñîхг¿й нэм¿¿ 
ºртºг áий áîлгîñîн áи÷ил-даатгал, эêî-çээлийн á¿тээгдэх¿¿н, áага 
áîлîн ºñâºр наñнû х¿¿хд¿¿дийн хадгаламæийн á¿тээгдэх¿¿н, óрт 
хóгаöаатай хадгаламæийн á¿тээгдэх¿¿н ¿йл÷илгээг даâхар х¿ргэæ 
áайна.

 ÕÀÄÃÀËÀÌÆ ÇЭЭËÈÉÍ ÕÎÐØÎÎ
ÕаñÁанê хºдºº îрîн нóтагт ñанх¿¿гийн ¿йл÷илгээгээ ил¿¿ ºргºн 
х¿рээнд х¿ргэх ¿¿днээñ 2004 îнîîñ эхлэн Õадгаламæ çээлийн 
хîршîîдтîй хамтран аæиллах “Õºгæлийн хºтº÷” фран÷айçийн 
¿йл÷илгээгээ эхл¿¿лñэн áилээ.Энэ ¿йл÷илгээнд хамрагдñан 
Õадгаламæ çээлийн хîршîî á¿рт ÕаñÁанêнû ç¿гээñ тåхниê, 
тåхнîлîгийн тóñлалöаа ¿ç¿¿лæ, áанêнû á¿тээгдэх¿¿н ¿йл÷илгээ, 
хÿналтаар хангадаг áайна. Ôран÷айçийн гэрээгээр хамтран 
аæиллах Õадгаламæ çээлийн хîршîî нü хамгийн áагадаа 21 
гиш¿¿нтэй, хóâü нийл¿¿лñэн хºрºнгº нü 2 ñаÿ тºгрºгººñ их áайх 
гэñэн ¿ндñэн нºхöлийг хангаñан áайх ó÷иртай. Õадгаламæ çээлийн 
хîршîîдтîй фран÷айçийн гэрээгээр хамтран аæиллаñнаар îрîн 
нóтгийн эдийн çаñгийн ºñºлтийг дэмæих, îрîн нóтгийн иргэдэд 
ñанх¿¿гийн ¿йл÷илгээг ил¿¿ îйр дºт, хóрдан шóóрхай áайдлаар 
х¿ргэх áîлîмæийг нээæ ºгдºг. ÕаñÁанê нü 2010 îнû 12-р ñарûн 
31-ний áайдлаар нийт 60 идэâхтэй Õадгаламæ çээлийн хîршîîтîй 
фран÷айçийн гэрээгээр хамтран аæиллаæ áайна. 

ÕаñÁанê алñлагдмал гаçрóóдад мîáайл áанêнû ¿йл÷илгээгээр 
дамæóóлан çээлийг шóóд îлгîх ¿йл÷илгээгээ татах áîдлîгî 

áаримталæ, тîдîрхîй áайршлóóдад çºâхºн ÕаñÁанêнû гэрээт 
Õадгаламæ çээлийн хîршîîнîîñ çээл аâах нºхöлийг á¿рд¿¿лñэн.
ÕаñÁанê Õадгаламæ çээлийн хîршîîдîд çээл îлгîхîîñ гадна 
áиçнåñийн гараанû мэдлэг мэдээлэл îлгîх ñóргалт çºâлºгºº ºгºх, 
тåхниê, тåхнîлîгийн тóñлалöаа ¿ç¿¿лэх çэрэг áóñад дэмæлэгээ 
¿ргэлæл¿¿лэн х¿ргэñээр áайна. 

 ÕÀÄÃÀËÀÌÆÈÉÍ ¯ÉËЧÈËÃЭЭ
Ìîнгîлûн áанê ñанх¿¿гийн çах çээл дээрх иргэдийн çээлийн 
хэмæээ ºñºхтэй çэрэгöээд ÕаñÁанêнû ¿ндэñний ñалáар ñ¿лæээгээрээ 
дамæóóлан татан тºâлºр¿¿лñэн хадгаламæийн ñангийн хэмæээ 
ñ¿¿лийн æил¿¿дэд мэдэгдэх¿йö ºñлºº. 

ÕаñÁанêинд хадгаламæ эçэмшиæ áóй иргэдийн тîî 2009 îнû 
12-р ñарûн 31-ний áайдлаар 285,131 áайñан áîл 2010 îнû 12-р 
ñарûн 31-ний áайдлаар энэ тîî 369,070 áîлæ ºññºн нü ÕаñÁанêнû 
”ñалáарг¿й” áóþó шóóд áóñ áанêнû ¿йл÷илгээний шийдлээñ гадна 
ñалáар, тºâ¿¿дийнхээ тîîг нэмэгд¿¿лñэнтэй шóóд хîлáîîтîй þм.

 ÇЭЭËÈÉÍ ÁÀÃÖ

ÕàñÁàíê íü 2010 îíä íèéò 2.7 òýðáóì òºãðºãèéí Кèâà 
çýýëèéã 1,696 áè÷èë áèçíåñ ýðõëýã÷èä îëãîñîí áàéíà. 

ÕàñÁàíê Óëààíáààòàð õîòíîî õî¸ð “Áè÷èë çýýëèéí òºâ”-èéã íýýæ áè÷èë 
áîëîí æèæèã áèçíåñ ýðõëýã÷äýý äýìæèõ ¿éëñýä õºðºíãº îðóóëàëò õèéëýý. 

2009 2010

Õарилöах данñ 3863,6 5 999,7

Õóгаöааг¿й хадгаламæ 20811 35 455,4

Õóгаöаатай хадгаламæ 69923,8 113 207,7

Íиéт ирãýдиéн хадãаламж 94 598,4 154 662,8

(Ñàÿ òºãðºãººð)

12-ð ñàðûí ýöñýýð

2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар ÕаñÁанêнû нийт çээлийн 
áагö 321 тэрáóм 690.8 ñаÿ тºгрºгт х¿рñэн áºгººд ¿¿ний 39.4% 
нü æиæиг дóнд áиçнåñ эрхлэг÷дэд çîриóлñан çээл áайñан áîл 
¿¿ний 75.7% нü тºгрºгººр илэрхийлэгдэх çээл áайна. Ìанай нийт 
çээлийн áагö 2009 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар 193 тэрáóм 
963.3 ñаÿ тºгрºг áайñан áîл 2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар 
нийт çээлийн áагö ºмнºх îнû мºн ¿åэñ 48%-иар ºññºн áóþó 321 
тэрáóм 690.8 ñаÿ тºгрºгт х¿рñэн áайна. Ñ¿¿лийн æил¿¿дэд çах 
çээлийн ºрñºлдººний хóóлиар çээлийн х¿¿гийн дóндаæ тºâшин 
áóóрñан ÷ ÕаñÁанêнû çээлийн х¿¿гийн îрлîгî ºññºн ¿ç¿¿лэлттэй 
áайгаа нü нийт çээлийн áагöûн хэмæээг нэмэгд¿¿лæ ÷адñантай 
шóóд хîлáîîтîй. Çээлийн х¿¿гийн дóндаæ ханш 2009 îнû 12-р 
ñарûн 31-ний áайдлаар 22% áайñан áîл 2010 îнд 19.3% áîлæ 
áóóрñан áайна. 

ÕаñÁанêнû çээлийн дóндаæ хэмæээ 2009 îнд 2.3 ñаÿ тºгрºг 
áайñан áîл 2010 îнд 3.7 ñаÿ тºгрºг áîлæ ºññºн нü ÕаñÁанê æиæиг 
дóнд áиçнåñийн çээлийг хºдºº îрîн нóтаг áîлîн Óлаанáаатар 
хîтûн алü алинд нü îлгîæ эхэлñэн, мîргåйæийн дóндаæ хэмæээ 
ихэññэн мºн áи÷ил áîлîн æиæиг дóнд áиçнåñийн çээлийн дóндаæ 
хэмæээ ихэññэнтэй хîлáîîтîй þм. 
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ÕаñÁанê нü ÷адâарлаг, ¿нэн÷ аæиллагñадтай áайæ, шóдарга, 
г¿йöэтгэлтэй çîхиöñîн аæлûн хºлñ, öэâэр öэмöгэр аæлûн áайр, 
эмх çамáараатай, аþóлг¿й áайдлûг á¿рэн хангаñан аæлûн 
îр÷ин, гэр á¿лийнхээ áîлîн нийгмийнхээ ºмнº х¿лээñэн ¿¿ргээ 
áиåл¿¿лэхэд çîхих тóñлалöаа ¿ç¿¿лэх áóþó аæил-амüдралûн 
çîхиñтîй тэнöâэрийг хангах нºхöлийг аæиллаñаддаа á¿рд¿¿лэхийг 
эрмэлçэæ аæилладаг. Энэх¿¿ эрхэм ç¿йлñийн ¿р д¿нд 2009 
îнд ÕаñÁанê аæиллагñдûн халаа ñэлгээг 4.9%-иар áóóрóóлæ 
îйрîлöîîгîîр 16%-д х¿ргэñэн áºгººд энэ хэмæээгээ 2010 îнд 
хадгалæ ¿лдñэн áайна. 2009-2010 îнóóдад ÕаñÁанê á¿тöийн 
ººр÷лºлт хийæ á¿тээгдэх¿¿нд ÷иглэñэн ¿йл÷илгээг харилöаг÷ 
тºâтэй ¿йл÷илгээгээр ñîлüñîн. Ялангóÿа áанêнû óдирдлагад 
дэмæлэг ¿ç¿¿лэх ¿¿ргийг áîрлóóлалтûн ¿йл аæиллагаа хариóöñан 
ñалáар нэгæийн ¿¿ргээñ тóñгаарлаæ ºгñºн. Ìºн энэх¿¿ á¿тöийн 
шинэ÷лэлтээр áайгóóллагûн дîтîîд хÿналтûг ÷ангатгаñан áилээ.
Ò¿¿н÷лэн 2010 îнд ÕаñÁанê аæилтнóóдûн öалин óрамшóóллûн 
á¿тöэд ñóдалгаа хийñэн áºгººд ¿¿ний ¿р д¿нд áанê ºндºр 
г¿йöэтгэлтэй аæилтнóóдûг дóндаæ г¿йöэтгэлтэй аæилтнóóдûн 
óр ÷адâарûг 1.5 дахин нóгалñантай адил т¿âшинд ¿нэлэн, 
óрамшóóлах шинэ áîдлîгûг х¿ний нººöийн óдирдлагûн ç¿гээñ 
áаримтлан аæиллаæ áайна. 

 ÀÆÈËÒÍÓÓÄЫÍ ÕªÃÆÈË ÁÀ ÍÈÉÃÌÈÉÍ   
  ÕÀËÀÌÆ
ÕаñÁанê ººрийн аæилтнóóддаа хºрºнгº îрóóлалт хийхийг 
эрмэлçэн аæилладаг áºгººд тэднийг óрт хóгаöаанû, тэтгэлэгтэй 
îрîн ñóóöнû хºтºлáºрт хамрóóлах мºн аæилтан á¿рт нарийн 
тîîöîîлñîн тэтгэâрийн нэрийн данñнû хóримтлал ¿¿ñгэх 
тºлºâлºгººг ñанал áîлгîдîг.Ò¿¿н÷лэн áид мэргэæлийн англи 
хэлний ñóргалтûг тîгтмîл ÿâóóлæ, ñóргалтûн хºтºлáºр áîлîн 
аæилтнóóдûн êарüåрийн хºгæлийг ÷анарæóóлахад анхаарлаа 
хандóóлан аæиллаæ áайна. ÕаñÁанêнû дîтîîд ñóргалт хºгæлийн 
тºâ гадаадûн ñóргалтûн áайгóóллагóóдтай хамтран дîтîîдûн 
áîлîн îлîн óлñûн áанêнû ñтандарт, тóршлагûг ñóдлах áайдлаар 
аæилтнóóдûнхаа мэргэæлийн óр ÷адâарûг дээшл¿¿лэхийг çîрüæ 
аæилладаг. 2009-2010 îнóóдад хийñэн á¿тэö çîхиîн áайгóóлалтûн 
ººр÷лºлттэй хîлáîîтîйгîîр дîтîîд ñóргалт хºгæлийн тºâººñ 
á¿тээгдэх¿¿н ¿йл÷илгээний мэдлэг, áîрлóóлалт, харилöаанû 
ñî¸л çэрэг ñэдâээр öóâрал ñóргалтóóд çîхиîн áайгóóлñан áайна. 
Ò¿¿н÷лэн á¿х мåнåæåр¿¿дийн дóнд ÿâóóлñан “360 градóñ” ñанал 
аñóóлгаар тэдний мэргэæлийн óр ÷адâарûг хºгæ¿¿лэх хºтºлáºр 
нü аæилтан á¿рийн хэрэгöээ шаардлагад нийöñэн áайх, харин 
аæилтнóóдûн хэрэгöээ шаардлага ÕаñÁанêнû ñтратåгийн çîрилгî, 
óрт áîлîн áîгинî хóгаöаанû çîрилтóóдтай óÿлдñан áайх ¸ñтîй 
гэñэн д¿н гарñан þм. 

2010 îнû 2-р ñард Óдирдах аæилтнóóдûн аêадåмийг хî¸р 
дîлîî хîнîгийн хóгаöаатайгаар çîхиîн áайгóóлæ, Duke Èх 
ñóргóóлийн Á¿тээл÷ манлайллûн тºâийн ºндºр тóршлагатай 
ñóргаг÷ áагш ÕаñÁанêнû óдирдлагûн áагт ñóргалт хийñэн áайна. 
ÕаñÁанêнû Ìåнåæмåнт áа манлайллûн хºгæлийн тºâийн 

Õ¿ний Íººöийн Ìåнåæмåнт

шóгамаар дºрâºн эмэгтэй мåнåæåр ÀÍÓ áîлîн Энэтхэг óлñад 
óдирдлага манлайллûн хºтºлáºрт хамрагдñан áайна. 

 ÎËÎÍ ÓËÑЫÍ ÑÓÐÃÀËÒ ÁÀ ÒÓÐØËÀÃÀ ÑÎËÈËÖÎÎ
ÕаñÁанê ÁÍÕÀÓ-ûн 15 áи÷ил ñанх¿¿гийн тºлººлºл áîлîн 
Õÿтадûн Òºâ Áанêнû алáанû х¿м¿¿ñийг хамрóóлñан Çээлийн 
талаар тóршлага ñîлилöîх ñóргалтûн хºтºлáºрийг хî¸р дîлîî 
хîнîгийн тóрш çîхиîн áайгóóлñан.Ìºн 2010 îнû 9-р ñард 
тóршлага ñîлилöîх ñóргалтûг CFPA áи÷ил çээлийн êîмïани дээр 
хийñэн áайна. Ìºн гар óтñанд ñóóрилñан áанêнû ¿йл÷илгээний 
тåхнîлîгийн талаар Êиргиçийн çаñгийн гаçрûн гиш¿¿д áîлîн 
áи÷ил ñанх¿¿гийн тºлººлл¿¿дэд нэг дîлîî хîнîгийн ñóргалтûг 
çîхиîн áайгóóлñан. ¯¿нээñ гадна Îлîн óлñûн Ñанх¿¿гийн 
Êîрïîраöиаñ çîхиîн áайгóóлñан “Áи÷ил ñанх¿¿: Îлîн óлñûн 
д¿рэм æóрам, тóршлага, ñанаа÷илгóóд” ñэдэâт á¿ñ нóтгийн 
ñåминар 2010 îнû 10-р ñарûн 12-14-ний ºдр¿¿дэд амæилттай 
áîлæ, Àçåрáайæан, Áîñни Ãåрöåгîâина, Êаçахñтан, Êиргиç áîлîн 
Òадæиêñтанааñ ирñэн тºлººлºг÷ид хамрагдñан áайна. 

 ÀÆÈËÒÍÓÓÄЫÍ ØÀÃÍÀË ÓÐÀÌØÓÓËÀË ÁÀ      
  ÕÓВЬÖÀÀ ЭÇЭÌØ¯¯ËЭÕ ÒªËªВËªÃªª
Àæилтнóóдûн öалин, шагнал óрамшóóлал, нэмэлт áîнóñ, тэтгэâэр 
тэтгэмæ, нийгмийн áîлîн эр¿¿л мэндийн даатгал, êîмïанийн 
хангамæ çэрэгт ÕаñÁанê 2009 îнд 6 тэрáóм 422.2 ñаÿ тºгрºгийг 
çарöóóлñан áîл 2010 îнд энэ д¿н 8 тэрáóм 557.3 ñаÿ тºгрºг 
áîлæ ºññºн áайна. Óдирдлагûн гîл хºш¿¿рэг áîлîх шагнал 
óрамшóóлалд 2009 îнд 286.9 ñаÿ тºгрºгийг харин 2010 îнд 611.7 
ñаÿ тºгрºгийг тóñ тóñ çарöóóлñан áайна. 

ÕаñÁанê нü 2002 îнîîñ хîйш аæилтнóóддаа хóâüöаа 
эçэмш¿¿лэх тºлºâлºгººг хэрэгæ¿¿лæ эхэлñэн áºгººд тóхайн ¿åд 
аæилтнóóддаа êîмïанийнхаа хóâüöааг эçэмш¿¿лэх аæлûг çîхиîн 
áайгóóлñан Ìîнгîлûн анхнû хóâийн хэâшлийн áайгóóллага 
áîлæ áайñан т¿¿хтэй. 2010 îнд áанêнû тîлгîй êîмïани áîлîх 
ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн нэгдэл нü ººрийн áîлîн харúÿа êîмïаниóдûн 
¿ндñэн аæилтнóóдад хóâüöаа îлгîх тºлºâлºгººний шинэ 
хóâилáарûг танилöóóлñан áайна. Ìåнåæмåнтийн áаг áîлîн 
áóñад ºндºр г¿йöэтгэлтэй аæилтнóóдûг ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн 
нэгдэл áîлîн ÕаñÁанêнû óдирдлагóóд ñîнгîн шалгарóóлæ, 
êîмïанидаа óрт хóгаöаанд тîгтâîр ñóóрüшилтай ¿р á¿тээлтэй 
аæиллах аæилтнóóдûг óрамшóóлах çîрилгîîр энэ тºлºâлºгººг 
áîлîâñрóóлñан áайна. Энэ áîдлîгîîр тóхайн ирээд¿йтэй 
аæилтанд хóâаарилах хóâüöаанû хэмæээ нü тóхайн х¿ний хóâийн 
¿ç¿¿лэлтээñ хамаардаг áîлнî. ¯ндñэн аæилтнóóдад хóâüöаа 
îлгîх тºлºâлºгººг ñанх¿¿æ¿¿лэх ñангийн ñанх¿¿æилтûг îдîîгîîр 
ÕаñÁанê ººрºº хариóöаæ áайгаа áºгººд öаашид ñанх¿¿æилтûг 
харúÿалñан тîлгîй êîмïани нü хариóöахаар тºлºâлºñºн áîлнî. 
¯ндñэн аæилтнóóдад хóâüöаа îлгîх тºлºâлºгººг ñанх¿¿æ¿¿лэх ñан 
нü áиå дааñан тóñдаа хóóлийн этгээд хэлáэрээр ¿йл аæиллагаа 
ÿâóóлахг¿й áºгººд тîлгîй êîмïанийн ÕаñÁанêинд эçэмшдэг тóñгай 
данñанд ñанх¿¿æилт нü áайршдаг îнöлîгтîй 

ÕàñÁàíê íü 84 ñàëáàð, òîîöîîíû òºâ á¿õèé ¿íäýñíèé ñàëáàð ñ¿ëæýý, 1,200 
àæèëëàãñàäòàé Ìîíãîëûí ÒÎП-20 àæèë îëãîã÷ êîìïàíèàð øàëãàðñàí ÿâäàë 
íü 2010 îíû îíöëîõ ¿éë ÿâäëûí íýã áàéñàí þì.

Àæиллагñадûн тîî

Àæиллагñадûн тîî

Õ¿ний Íººöийн ¯ç¿¿лэлт¿¿д

2010

2009

1172

1086 619

Õºдººгийн ñалáарт
515
Óлаанáаатарûн ñалáарт
390

40%
Íийт óдирдах аæилтанд 
эмэгтэй óдирдах 
аæилтнû эçлэх хóâü

62%
Íийт аæиллагñадад 
эмэгтэй аæиллагñадûн 
эçлэх хóâü

Ñóргалтанд хамрагдñан 
аæиллагñад

Ñóргалтанд хамрагдñан 
аæиллагñад

Íийт аæиллагñадад 
эмэгтэй аæиллагñадûн 

эçлэх хóâü

40%
Íийт óдирдах аæилтанд 

эмэгтэй óдирдах 
аæилтнû эçлэх хóâü

61%

Äóнд шатнû 
óдирдах аæилтан69
Äээд шатнû 
óдирдах аæилтан14

Äээд шатнû 
óдирдах аæилтан 10

Õºдººгийн ñалáарт
479

Äóнд шатнû 
óдирдах аæилтан 57
Óлаанáаатарûн ñалáарт
242

971
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ÕàñÁàíê íü ãóðàâ äàõü æèëäýý ìîä òàðèõ àÿíûã îðîí äàÿàð 
ºðí¿¿ëæ 7000 ãàðóé ìîä á¿õèé “Õàñ Òºãºë”-èéã õºäºº îðîí íóòàã 
áîëîí õîò ñóóðèí ãàçðóóäàä áàéãóóëëàà.  

Äаÿн Äэлхийн 
Ãэрээний 10 Çар÷им

ÕаñÁанê нü нийгмийн хариóöлагаа ºндºрт 
óхамñарлаæ, Íэгдñэн ¯ндэñний Áайгóóллагааñ 
ñанаа÷илан эхл¿¿лñэн Êîмïанийн Íийгмийн 
Õариóöлагûн ÷иглэлээр дэлхий дахинû хамгийн 
тîм, ñайн дóрûн хºдºлгººн áîлîх Äаÿн Äэлхийн 
Ãэрээний 10 çар÷мûг ¿йл аæиллагаандаа 
хэâш¿¿лæ, мºрдºæ ирñэн тºдийг¿й, Äэлхйин 
Эдийн Çаñгйин Ôîрóмааñ ñанаа÷илан хэрэгæ¿¿лæ 
áóй “Àâилгûн эñрэг т¿ншлэл”-ийг á¿рэн д¿¿рэн 
дэмæиæ аæилладаг áилээ.

Õ¿ний эрх  
Çàð÷èì 1. Áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãààíä õ¿íèé ýðõèéã 

õàìãààëàõ îëîí óëñûí òóíõàãëàëóóäûã 
õ¿íäýòãýõ äýìæèõ

Çàð÷èì 2. Áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãààã õ¿íèé ýðõèéí 
àëèâàà çºð÷ëèéí õàìòðàã÷ áîëãîõã¿é áàéõ

Õºдºлмºр эрхлэлт 
Çàð÷èì 3. Ýâëýëäýí íýãäýõ ýðõ ÷ºëºº, õàìòûí 

õýëýëöýýð áàéãóóëàõ ýðõèéã ¿ð 
àøèãòàéãààð õ¿ëýýí çºâøººðºõ 

Çàð÷èì 4. Õ¿÷ýýð áîëîí àëáàäàí õºäºëìºðë¿¿ëýõ 
àëèâàà õýëáýðèéã àðèëãàõ

Çàð÷èì 5. Õ¿¿õäèéí õºäºëìºðèéã àðèëãàõ 
Çàð÷èì 6. Àæèë ýðõëýõ, àëáàí òóøààë õàøèõàä 

ÿëãàâàðëàí ãàäóóðõàõ áàéäàëûã àðèëãàõ

Áайгалü îр÷ин
Çàð÷èì 7.  Áèçíåñèéí ¿éë àæèëëãààíä áàéãàëü 

îð÷íû àëèâàà ººð÷ëºëò äîðîéòëîîñ 
óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ 

Çàð÷èì 8.  Áèçíåñèéí ¿éë àæèëëãààíä áàéãàëü 
îð÷íû õàðèóöëàãûã ºíäºðæ¿¿ëýõ 

Çàð÷èì 9. Áàéãàëü îð÷èíä ýýëòýé òåõíîëîãèéã 
õºãæ¿¿ëýõ íýâòð¿¿ëýõ

Àâилгал
Çàð÷èì 10. Àâèëãàë, õýýë õàõóóëèéí á¿õýë õýëáýðéèí 

ýñðýã òóóøòàé ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ
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ÕàñÁàíê çàëóóñò çîðèóëñàí ñàíõ¿¿ãèéí áîëîâñðîë îëãîõ õºòºëáºðèéã 
äýìæèõ ¿¿äíýýñ áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí îëîí óëñûí áàéãóóëëàãà áîëîõ 
“SEEP Network”-òýé õàìòðàí àæèëëàõ ãýðýýíä ãàðûí ¿ñýã çóðëàà. 

2010 îíä ÕàñÁàíê áàéãàëü îð÷èíä ýýëòýé, ýð÷èì õ¿÷íèé õýìíýëòòýé 
çóóõ áîëîí ãýðèéí äóëààëãà çýðýã 7,000 ãàðóé ýêî á¿òýýãäýõ¿¿íèéã 
ãýð õîðîîëëûí èðãýäýä ò¿ãýýñýí áàéíà. Õºòºëáºðèéí ¿ð ä¿í, 
ºãººæèéã íýìýãä¿¿ëýõ ¿¿äíýýñ ÕàñÁàíê Óëààíáààòàð õîòûí 
õ¿ëýìæèéí õèéã áóóðóóëàõ øààðäëàãàòàé ãàçðóóäàä ýêî á¿òýýãäýõ¿¿í 
áîðëóóëàõ äºðâºí öýãèéã íýýæ, èðýõ 2011 îíä ýíý ÷èãëýëèéí ¿éë 
àæèëëàãààãàà ºðãºæ¿¿ëýõýýð àæèëëàæ áàéíà. 

 ЭÊÎ ÁÀÍÊÍЫ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ
ÕаñÁанê нü гóрâалñан эрхэм çîрилгûнхîî х¿рээнд эêî áанêнû 
¿йл÷илгээг анхлан нэâтр¿¿лэн аæиллаæ áайна. Àнх 2009 
îнîîñ эхлэн “Micro Energy Credit” дэлхийн хîлáîîтîй хамтран 
аæиллах áîлñнîîр ÕаñÁанê дэлхийн óмард хэñэгт х¿лэмæийн 
хийг áóóрóóлñнû нºхºн îлгîâîр аâñан анхнû áи÷ил ñанх¿¿гийн 
áайгóóллага áîлñîн áайна. ÕаñÁанê 2009 îнд Óлаанáаатар дахü 
тºâ îффиñтîî агаарûн áîлîн хºрñний áîхирдлûг áóóрóóлахад 
÷иглэñэн эêî-çээл îлгîх Эêî á¿тээгдэх¿¿ний хºтºлáºрийг 
гаргаæ, т¿¿нтэй хîлáîîтîй á¿хий л аñóóдлûг хариóöдаг Эêî 
á¿тээгдэх¿¿ний алáûг áайгóóлñан. 2009 îнû 9-р ñарааñ эхлэн 
Эêî á¿тээгдэх¿¿ний хºтºлáºрийг хэрэгæ¿¿лæ, óлмаар áайгалüд 
ээлтэй эр÷им х¿÷ний á¿тээгдэх¿¿нийг хºгæ¿¿лэхэд хóâü нэмрээ 
îрóóлан áага îрлîгîтîй иргэдэд эêî-çээл îлгîх аæлûг эр÷имтэй 
ÿâóóлæ áайна. Ìанай áага îрлîгîтîй иргэдийн ихэнх нü 
ºâлийн ñарóóдад хîîл хийх, гэрээ дóлаан áайлгах çîрилгîîр 
ñарûн îрлîгûнхîî гóраâнû нэгийг т¿лээ, н¿¿рñэнд çарöóóлдаг. 
ÕаñÁанê эêî-çээлээр дамæóóлæ харилöаг÷даа áайгалü îр÷инд 
ээлтэй, эр÷им х¿÷ний хэмнэлттэй çóóх, нарнû энåрги öóглóóлах 
хаâтан, дóлаанû алдагдлûг áóóрóóлах гэрийн дóлаалга çэрэг 
эр÷им х¿÷ний хэмнэлттэй á¿тээгдэх¿¿н хóдалдан аâах нºхöлийг 
á¿рд¿¿лдэг. Èйнх¿¿ халаалттай хîлáîîтîй арга çамóóдааñ гадна 
нîгîîн т¿лш áóþó т¿лээ, н¿¿рñнээñ гарах хîрт óтааг áагаñгах 
á¿тээгдэх¿¿н хóдалдан аâах áîлîмæийг эêî-çээл îлгîдîг. 
ÕаñÁанê óрüд÷илгаа тºлáºр аâахг¿йгээр ñарûн 1.4%-ийн х¿¿тэй 
эêî-çээлийг îлгîæ áайна. Эêî á¿тээгдэх¿¿ний хºтºлáºрийг 
хэрэгæ¿¿лæ эхэлñнээñ хîйш нийт 453 ñаÿ тºгрºгийн эêî-çээлийг 
ÕаñÁанê харилöаг÷иддаа îлгîîд áайгаа áилээ.

2009 îнû 10-р ñард ÕаñÁанê “Micro Energy Credit” дэлхийн 
хîлáîîтîй х¿лэмæийн хийг áóóрóóлñнû нºхºн îлгîâîр аâах гэрээг 
áайгóóлæ, óлмаар хамгийн анх îлгîñîн эêî-çээлнээñ х¿лэмæийн 
хийг áóóрóóлñнû нºхºн îлгîâîр аâах ÷åêийг “Micro Energy Credit” 

дэлхийн хîлáîîнîîñ гардан аâñан áилээ. Энэх¿¿ ÷åê нü ÕаñÁанê 
х¿лэмæийн хийг áóóрóóлñнû нºхºн îлгîâîр аâñан анхнû áи÷ил 
ñанх¿¿гийн áайгóóллага áîлñнû áаталгаа þм. 

Ñ¿¿лийн хî¸р æилд ÕаñÁанêнû эêî-çээлийн тîî хэмæээ óлам 
ºñ÷, óлмаар эр÷им х¿÷ний хэмнэлттэй îрîн ñóóöнû ñанх¿¿гийн 
эх ¿¿ñâэрийг шийдâэрлэх аñóóдал дээр Àçийн Õºгæлийн Áанê 
çэрэг îлîн óлñûн ñанх¿¿гийн áайгóóллагóóдтай хамтран аæиллаæ 
áайна. Íэмæ хэлэхэд áайгалü îр÷инд ээлтэй, т¿лшний çардлûг 
50 хэâü хэмнэх ñ¿¿лийн ¿åийн тåхнîлîгиîр ¿йлдâэрлэñэн çóóх, 
дóлаанû алдагдлûг áóóрóóлдаг ñайæрóóлñан гэрийн дóлаалгûн 
иæ á¿рдэл, ил÷ ñайтай, öэâэр шахмал т¿лш çэрэг áайгалüд ээлтэй 
á¿тээгдэх¿¿н ¿йлдâэрлэæ, мºн ñайæрóóлæ áайгаа харилöаг÷иддаа 
áиçнåñийн ñанх¿¿æилт хийх ¿йл÷илгээг ¿ç¿¿лæ áайна. ÕаñÁанê 
áайгалüд ээлтэй á¿тээгдэх¿¿н ¿йлдâэрлэæ áайгаа æиæиг, дóнд 
áиçнåñ эрхлэг÷дэд çîриóлæ 1.2-1.8%-ийн х¿¿тэй эêî-çээлийг 
îлгîæ áайна. 2009 îнîîñ хîйш ÕаñÁанê áайгалüд ээлтэй 
á¿тээгдэх¿¿н ¿йлдâэрлэг÷дэд нийт 1 тэрáóм 731.9 ñаÿ тºгрºгийн 
çээлийг îлгîîд áайна. 

2009 îнîîñ эхлэн ÕаñÁанê дîтîîд гадаадûн 100 гарóй 
áайгóóллагûн хамтûн аæиллагаа, тóñлалöаа дэмæлэгтэйгээр 
эр÷им х¿÷ний хэмнэлттэй 7,000 гарóй á¿тээгдэх¿¿нийг т¿гээæ, 
Óлаанáаатар хîтûн хэмæээнд нийт 708 ñаÿ тºгрºгººр т¿лшний 
çардлûг хэмнэñэн ¿ç¿¿лэлттэй áайна.2010 îнд ÕаñÁанê Ìÿнган 
Ñîрилтûн Ñантай хамтран аæиллах гэрээг ¿çэглэæ, öаашид эр÷им 
х¿÷ний хэмнэлттэй á¿тээгдэх¿¿ний ¿йлдâэрлэлийг ñанх¿¿æ¿¿лэх 
¿йлñэд хамтран аæиллахаар áîлñîн áилээ. ÕаñÁанê 1 тэрáóм 
540 ñаÿ тºгрºгнººñ их хэмæээний мºнгºн тóñламæийг 2,089 
харилöаг÷даа áайгалüд ээлтэй á¿тээгдэх¿¿н хóдалдан аâахад 
áîлîн çóргаан ¿йлдâэрлэг÷ид áайгалüд ээлтэй á¿тээгдэх¿¿н 
¿йлдâэрлэхэд çîриóлан îлгîñîн áайна. 

Õ¿рээлэн Áóй Îр÷ин Áа Íийгмийн Õариóöлага

ÕаñÁанê êîмïанийн нийгмийн áîлîîд áайгалü îр÷нû 
хариóöлагûг ÷анд хэрэгæ¿¿лдэг áайгóóллага áилээ. Áанê нü 2010 
îнû хî¸рдóгаар ñард Ìîнгîлûн мåнåæмåнтийн хîлáîîнîîñ 
“Íийгмийн Õариóöлагаар Òэрг¿¿лэг÷ Øилдэг Àæ Àхóйн Íэгæ” 
ºргºмæлºлийг х¿ртñэн тºдийг¿й Äэлхийн áанêнû харúÿа îлîн 
óлñûн “Ядóóñт Òóñлах Çºâлºлдºх Á¿лэг”-ээñ “2010 îнû Êîмïанийн 
Íийгмийн Õариóöлагûн Èл Òîд Òайлагнал”-ûн Ìºнгºн 
áатламæийг хî¸р дахü æилдээ гардан аâлаа.

ÕаñÁанê хамт îлнîîрîî áайгóóллагûн ¿йл аæиллагаа áîлîн 
áиçнåñийн ¿йл÷илгээгээ ¿ндэñний áîлîîд îлîн óлñûн áайгалü 
îр÷нû д¿рэм æóрамд нÿгт нийö¿¿лэн аæилладаг. Ìåнåæмåнтийн 
áаг áîлîн хóâüöаа эçэмшиг÷иддээ х¿рээлэн áóй áайгалü îр÷ин 
áîлîн нийгмийн хариóöлагûн талаарх тайлан илтгэлийг áэлтгэæ 
тîгтмîл хóгаöаанд танилöóóлдаг. Ò¿¿н÷лэн ÕаñÁанê áарилга 
дîтîрх х¿рээлэн áóй îр÷нûг хамгаалах çîрилгîîр эр÷им х¿÷, 
шатахóóн, óñнû ¿р ашигтай хэрэглээг áий áîлгîх, öааñнû 
хэрэглээ, хîг хаÿгдлûг áагаñгахад анхаар÷ аæилладаг. 

Áанê нü гадагшаа ÷иглэñэн нийгмийн хариóöлагûн ¿йл 
аæиллагаанûхаа х¿рээнд хºдºº îрîн нóтаг дахü Õадгаламæ 
çээлийн хîршîîдûн фран÷айçийн ¿йл÷илгээ áîлîн îрîн нóтаг 
дахü мîáайл áанêнû ¿йл÷илгээгээр дамæóóлан Ìîнгîл îрнû 
алñ хÿçгаарлагдмал нóтгóóдад ñанх¿¿гийн öîгö ¿йл÷илгээ х¿ргэх 
аæлаа ºргºæ¿¿лñэн áайна. ÕаñÁанê алñлагдмал гаçрóóдад 
мîáайл áанêнû ¿йл÷илгээгээр дамæóóлан çээлийг шóóд 
îлгîх ¿йл÷илгээнээñ татгалçах áîдлîгî áаримталæ, çºâхºн 
ÕаñÁанêнû гэрээт Õадгаламæ çээлийн хîршîîнîîñ çээл аâах 
нºхöлийг á¿рд¿¿лæ, ººрийн çээлийн áагöûг тэдгээр хîршîîдîд 
шилæ¿¿лñэн áайна.

Õ¿рээлэн áóй îр÷нû хариóöлагатай хîлáîîтîйгîîр ÕаñÁанê 
ººрийн хамтран аæиллаг÷ т¿нш¿¿дийг энэх¿¿ хариóöлагûн 
тîгтîлöîîнд татан îрóóлах ñанаа÷лагûг гарган хэрэгæ¿¿лæ áайна. 
Õэнтий аймгийн ªмнºдэлгэр ñóмûн “Çîîñ Õ¿рд” хадгаламæ 
çээлийн хîршîî, Äîрнîд аймгийн Áаÿндóн ñóмûн “Íаран Óргах” 
хадгаламæ çээлийн хîршîî нóтгийн иргэдээ áайгалü îр÷нîî 
хамгаалах, öэâэрлэх, öэâэр óñнû óндаргûг ñэргээхээñ гадна гар 
хийöийн дааâóóн óóт ¿йлдâэрлэх, хэрэглээнд îрóóлах çэрэг аæилд 
óриалан татан îрîлöóóлæ áайна. Ò¿¿н÷лэн ÕаñÁанê Õарааг¿й 
иргэдийн ñóргалт, ¿йлдâэрлэлийн тºâд î¸длûн öåх áайгóóлах 
аæилд нийт 11 ñаÿ тºгрºгийг хандиâлаñан áºгººд энэх¿¿ хамтûн 
аæиллагаанû х¿рээнд харааг¿й áîлîн хºгæлийн áэрхшээлтэй дîр 
хаÿæ 10 иргэн аæлûн áайраар хангагдаæ áайгаа þм. 

Ìîнгîл óлñûн алñ хÿçгаарлагдмал гаçар îршин ñóóгаа áага 
îрлîгîтîй эмэгтэй÷¿¿дэд дэмæлэг ¿ç¿¿лэх çîрилгîîр ÕаñÁанê 
Еâрîïûн Ñэргээн Áîñгîлт, Õºгæлийн áанê áîлîн Ìîнгîлûн 
Эмэгтэй÷¿¿дийн Õîлáîîтîй хамтран çээлийн áарüöаа хºрºнгº 
шаардахг¿й, áага х¿¿тэй á¿лгийн çээлийн хºтºлáºрийг Àрхангай, 
Áóлган, Õэнтий, Õºâñгºл аймгийн áага îрлîгîтîй эмэгтэй÷¿¿дийн 
á¿лг¿¿дийн дóнд хэрэгæ¿¿лæ хºнгºлºлттэй çээл îлгîîд áайна. 
Á¿лгийн çээлийн хºтºлáºрийн шалгóóрûн дагóó эдгээр á¿лг¿¿д нü 
хамтûн хадгаламæ эñâэл дóндûн хºрºнгºтэй áайх шаардлагатай 
áайдаг.

ÕаñÁанêнû нийт аæилтнóóдûн ñанаа÷лагаар ¿¿ñгэн 
áайгóóлагдñан “Õºгæлийн Àлтан Ñан Õîлáîî” ÒÁÁ, Íидåрландûн 

Lek En Linge ахлах ñóргóóлийн îлîн талт хамтûн аæиллагаанû 
х¿рээнд нийñлэлийн Áаÿнç¿рх д¿¿ргийн 11 д¿гээр хîрîîнû нóтагт 
áайрлах 88 дóгаар дóнд ñóргóóлüд 55 мÿнган åâрîтîй тэнöэх¿йö 
áóöалтг¿й тóñламæийн тºñлийг хэрэгæ¿¿лæ эхэлñэн áайна. 
Òºñлийн х¿рээнд анги танхим тîхиæóóлах, óрñгал çаñâар хийх, 
ñóргалтûн матåриал, тîнîг тºхººрºмæ хóдалдаæ аâах, áагш 
ñóраг÷дûг ñóргалтанд хамрóóлах, ñïîрт áîлîн óрлагийн хэрэгñэл 
хóдалдан аâах, их ñóргóóлийн тэтгэлэг îлгîх, îлîн нийтийн арга 
хэмæээ çîхиîн áайгóóлах áîлîн ñóргóóлийн нэг áагийг æил á¿р 
“Äóóлиан-2020” хºлáºмáºгийн тэмöээнд îрîлöîх çардлûг иâээн 
тэтгэх аæлóóд хийгдэхээр тºлºâлºæ гэрээнд гарûн ¿ñэг çóрñан 
áайна.

Ìºн 2010 îнд ñанх¿¿гийн áîлîмæ мóó гóрâан ºрхºд таâан 
ханат гэр áэлэглэñэн áайна. 2010 îнû 10-р ñард ÕаñÁанê Äэлхийн 
áайгалü хамгаалах ñан áîлîн Nomadic Journeys ÕÕÊ-тай хамтран 
“Õ¿рээлэн áóй îр÷нûг хамгаалах ñан”-г áайгóóлах гэрээг ¿çэглэñэн 
áайна. 

ÕаñÁанê Эмэгтэй÷¿¿дийн Äэлхийн Áанêтай хамтран “Òэм¿¿лэл” 
хºтºлáºрºº Ìîнгîлûн ºñâºр наñнû îхидîд танилöóóлæ, тэдний 
мºрººдºлдºº х¿рэхэд нºлººлºх ñанх¿¿гийн áîлîâñрîлûг îлгîх 
мºн хадгаламæийн á¿тээгдэх¿¿нийг танилöóóлах аæлûг хийæ 
áайна. Энэ хºтºлáºрт хамрагдñан îхид ирээд¿йд ºñ÷ тîмрîн 
мºнгºº çºâ çахиран çарöóóлæ, áаñ хадгалæ ÷аддаг, мºрººдºлдºº 
х¿рэх áîдит çîрилтóóдûг таâüæ аæилладаг áиåэ дааñан, ººртºº 
итгэлтэй эмэгтэй÷¿¿д áîлнî хэмээн итгэæ áайна. “Òэм¿¿лэл” 
хºтºлáºр нü ¿ндñэн хî¸р хэñгээñ á¿рдэнэ. ¯¿нд: 1-рт, ñанх¿¿гийн 
áîлîâñрîл îлгîх; 2-рт, îхидîд çîриóлñан хадгаламæийн 
¿йл÷илгээ áагтана. 2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар ÕаñÁанê 
нийт 225 åрºнхий áîлîâñрîлûн ñóргóóлийн 9,125 ñóраг÷ид 
хºтºлáºрºº танилöóóлæ, ñанх¿¿гийн áîлîâñрîл îлгîх хºтºлáºрт 
270 îхин ñайн дóрûн аæилтан хийæ áайна. 2010 îнû 10-р ñарааñ 
эхлэн ÕаñÁанê хºâг¿¿дэд çîриóлñан хадгаламæ áîлîн дэмæих 
хºтºлáºрийг хэрэгæ¿¿лæ эхэлæээ.2010 îнû ñ¿¿лээр ÕаñÁанê 
нийт 4,863 “Òэм¿¿лэл”  хадгаламæийн данñтай áîлæ, данñнû 
нийт д¿н 283 ñаÿ тºгрºгт х¿рñэн áайна. Ò¿¿н÷лэн ÕаñÁанê их 
ñóргóóлийн 82 îþóтнûг хагаñ öагаар аæиллах нºхöлийг á¿рд¿¿лæ 
ñóргалтанд хамрóóлñнû дараа ñóргаг÷ áагшаар аâ÷ аæиллóóлñан 
áайна. Ìºн 117 åрºнхий áîлîâñрîлûн ñóргóóлийн 350 ñóраг÷ийг 
“Ñóраг÷ áанêир”-аар ºргºмæилæээ. Эдгээр ñóраг÷ид ñанх¿¿гийн 
áîлîâñрîл îлгîх хºтºлáºрт хамрагдñан áºгººд хадгаламæийн 
нэр тºрºл, хîлáîгдîх мэдээллийг ñóргóóлийнхаа îхидîд таниóлан 
ñóртал÷лах ¿¿рэгтэй.

2010 îнд ÕаñÁанê “Aflatoun” хºтºлáºрºº амüдралûн áîлîлöîî 
мóóтай ºрхийн 8-13 наñнû х¿¿хд¿¿дэд амüдралдаа эåрэг ººр÷лºлт 
аâ÷рахад нü тóñлах çîрилгîîр хэрэгæ¿¿лæ эхэлæээ. Õ¿¿хдийн 
нийгмийн áîлîн ñанх¿¿гийн áîлîâñрîлûн хºтºлáºр нü мºнгº 
ñанх¿¿гиийн аñóóдлаа шийдâэрлэæ ñóрах, мºнгийг çºâ çарöóóлах 
çэрэг ººртºº áîлîн нийгэмд итгэх итгэлийг тэнöâэрæ¿¿лэхэд 
÷иглэдэг. “Aflatoun” хºтºлáºрийг “Õ.À.Ñ. Õîлáîî” ÒÁÁ хариóöан 
хэрэгæ¿¿лдэг áºгººд 2010 îнд 10 ñóргóóлийн 8-11 наñнû 356 
ñóраг÷ ¿¿нээñ 175 эрэгтэй ñóраг÷, 181 эмэгтэй ñóраг÷ тóñ тóñ энэ 
хºтºлáºрт хамрагдаад áайна. 
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Эрñдэлийн Íэгдñэн Óдирдлагûн Òайлан

Õаñáанê нü çээлийн эрñдэл, хºрâºх ÷адâарûн эрñдэл, çах çээлийн 
эрñдэл, óрüд÷илан тºлºлтийн эрñдэл, ¿йл аæиллагаанû эрñдэл 
áîлîн хóóлü ç¿йн эрñдэл çэрэг х¿лээæ áîлçîшг¿й эрñдэлээ 
óдирдах тîдîрхîй æóрам, áаримтлалтай áîлнî.Ó÷ир÷ áîлçîшг¿й 
ñанх¿¿гийн эрñдэл эñâэл нэр х¿ндэд нºлººлºхººñ хамгаалахûн 
тóлд:

- Àæиллагñад эрñдэлийн óдирдлагûг аæил ¿¿рэгтээ ил¿¿ ñайн 
нэâтр¿¿лдэг

- Эрñдэлийн т¿âшинг Áанêнû Òºлººлºн Óдирдах Çºâлºлººñ 
áаталñан хэмæээнд áайлгадаг

- Эрñдэлийн т¿âшин Áанêнû ñтратåгийн áîдлîгîтîй óÿлддаг
- Õºрºнгийн хóâаарилалт, хºрºнгº îрóóлалтûн шийдâэр 

эрñдэлийн т¿âшнээñ хамаардаг
- Áиçнåñийн тºлºâлºлт эрñдэлийн т¿âшнээñ хамаардаг.

Áанêнû эрñдэлийн óдирдлагûн арга áарил, çîрилгî áîлîн 
эрñдэлийн ñтратåгийг áатлах нü Áанêнû Òºлººлºн Óдирдах 
Çºâлºлийн ¿¿рэг áîл áанêнû óдирдлагааñ хараат áóñ хîрîîд 
эрñдэлийн óдирдлагûн áîдлîгî æóрмûн хэрэгæилтийг хангах, 
хÿнах ¿¿рэгтэй áайдаг. Òîдрóóлáал:

- Эрñдэлийн óдирдлагûн хîрîî: Òóñ хîрîî эрñдэлийн 
óдирдлагûн áîдлîгî æóрмûг áатлах, хэрэгæилтэнд нü 
хÿналт таâих áîлîн ¿нэлэх гэñэн ¿ндñэн ¿¿рэгтэй. Эрñдэлийн 
óдирдлагûн хîрîî нü áанêнû óдирдлагааñ тîдîрхîйлñîн 
эрñдэлийн хÿçгаарлалтóóд îнîâ÷тîй эñэх, ñанх¿¿гийн эрñдэл 
áîлîн г¿йöэтгэлийг îнîâ÷тîй хэмæихэд шаардлагатай ñиñтåм 
áîлîн ñтандарт áэлэн áайгаа эñэхэд хÿналт таâüдаг.

- Äîтîîд аóдитûн гаçар: Òóñ гаçар эрñдэлийн óдирдлагûн 
¿йл аæиллагаанд æилийн даâтамæтайгаар хÿналт шалгалт 
хийнэ. Äîтîîд аóдитûн гаçар эрñдэлийн óдирдлагûн æóрам 
çааâар çºâ, áанêнû шаардлагûг хангаæ áайгаа эñэх áîлîн 
тэдгээрийн хэрэгæилтийг шалгадаг áºгººд шалгалтûн ¿р д¿н, 
ñанал çºâлºмæºº áанêнû óдирдлага áîлîн аóдитûн хîрîîнд 
тайлагнадаг. 

- Эрñдэлийн нэгдñэн óдирдлагûн гаçар: Òóñ гаçар нü áанêнû 
ºдºр тóтмûн ¿йл аæиллагаа áîлîн ñанх¿¿гийн эрñдэлийг 
тîдîрхîйлîх, хэмæих, хÿнах áîлîн çîхиñтîй т¿âшинд áарих 
¿¿рэгтэй. Эрñдэлийн нэгдñэн óдирдлагûн гаçар áанêнû çах 
çээлийн эрñдэл, хºрâºх ÷адâарûн эрñдэл, çээлийн эрñдэл 
áîлîн ¿йл аæиллагаанû эрñдэлийг хариóöан аæилладаг. 

Áанêнû эрñдэлийн нэгдñэн óдирдлагûн ñиñтåм нü çээлийн 
эрñдэлийн óдирдлага, хºрâºх ÷адâарûн эрñдэлийн óдирдлага, 
çах çээлийн эрñдэлийн óдирдлага, эргэн тºлºгдºх эрñдэлийн 
óдирдлага, ¿йл аæиллагаанû эрñдэлийн óдирдлага áîлîн хÿнан 
нийö¿¿лэх эрñдэлийн óдирдлагааñ á¿рддэг áîл эрñдэлийн 
т¿âшинг хÿнан шалгах аæил áанêнû óдирдлагааñ тîгтîîñîн 
эрñдэлийн хÿçгаарóóд дээр тóлгóóрлан ÿâагддаг. Энэх¿¿ á¿тэö нü 
нэг талааñ  áанêнû áиçнåñийн ñтратåгийг харóóлæ áайгаа áîл 
нºгºº талааñ ºнººгийн çах çээлийн нºхöºл áайдалтай хîлáîîтîй 
þм. 

Áанêнû çээлийн эрñдэлийн ñангийн îнîâ÷тîй т¿âшинг óлирлûн 
даâтамæтайгаар áанêнû ахлах т¿âшний мåнåæåр¿¿дээñ 

á¿рдñэн áаг тîдîрхîйлдîг áîл óдирдлагûн хîрîî óлирлûн 
даâтамæтайгаар áанêнû эрñдэлийн дэлгэрэнг¿й тайланг х¿лээн 
аâ÷ ñóдалдаг áîлнî. 
Á¿х гаçар хэлтñийг эрñдэлийн дэлгэрэнг¿й, шинэ мэдээ 
мэдээллээр тîгтмîл хангах çîрилгîîр áанêнû á¿х т¿âшний 
аæил÷ид хîлáîгдîх ÷иглэлээрээ эрñдэлийн тайлан ñарûн 
даâтамæтайгаар х¿лээн аâдаг.Òîдрóóлáал Òºлººлºн Óдирдах 
Çºâлºл, Эрñдэлийн óдирдлагûн хîрîî áîлîн гаçрûн çахирлóóдад 
ñарûн даâтамæтайгаар áанêнû нийт çээлийн эрñдэл, çээлийн 
ºñºлтийн таамаглал, çээлийн хэмæээнд áарих хÿçгаарлалт, 
хамгийн их эрñдэлийн аргаар тîîöîн гаргаñан ханшийн эрñдэл, 
хºрâºх ÷адâарûн харüöаа áîлîн áанêнû нийт эрñдэлийн á¿тэö 
дэх ººр÷лºлтийн талаар дэлгэрэнг¿й тайланг х¿ргэдэг. 
Áанê эрñдэлийн óдирдлагûн ñиñтåмээ óлам áîлîâñрîнгóй áîлгîх 
аæлûн х¿рээнд 2010 îнд îлîн óлñûн çºâлºх áайгóóллага AFC-
тай хамтран аæиллан эрñдэлийн óдирдлагûн çарим áîдлîгî 
æóрмандаа ººр÷лºлт îрóóлñан. Îнöîлæ дóрдâал AFC Äîтîîд 
аóдитûн гаçар, Эрñдэлийн нэгдñэн óдирдлагûн гаçар áîлîн 
Õºрºнгº çîхиöóóлах хэлтэñ дээр гîллîн аæиллаñан áайна. 

 ÇЭЭËÈÉÍ ЭÐÑÄЭËÈÉÍ ÓÄÈÐÄËÀÃÀ
Эрñдэлтэй çээлийн óдирдлагûн хэлтэñ нü Áанêнû Эрñдэлийн 
Óдирдлагûн Õîрîîнû шийдâэрийн дагóó нийт çээлийн áагöûг 
çээлийн á¿тээгдэх¿¿н áîлîн ¿йл аæиллагаанû х¿рээнд тархаан 
áайршóóлах áîдлîгî áаримталдаг. Íэгæ çээлийн хóâüд нэг 
çээлдэг÷ áîлîн á¿лэг çээлдэг÷дэд, áагöûн хóâüд çээлийн 
á¿тээгдэх¿¿ний тºрºл áîлîн эдийн çаñгийн ñалáарт îлгîгдîæ 
áóй çээлийн áагöûн хэмæээгээр тóñ á¿р хÿçгаар тîгтîîх áа эдгээр 
хÿçгаар ¿ç¿¿лэлт¿¿дэд хагаñ æил áîлîн æилийн даâтамæтайгаар 
хÿналт таâигдана. Õÿçгаар ¿ç¿¿лэлт нü ÒÓÇ-ийн хóрлааñ 
áатлагдана. Áанê нü çээлийн эрñдэлийг áарüöаа хºрºнгº áîлîн 
áайгóóллага, хóâü х¿ний хºрºнгийн áаталгаагаар  дамæóóлан 
óдирдах áа çээл ашиглах хóгаöаанд нü тóхайн áарüöаа хºрºнгийн 
á¿рэн á¿тэн áайдал áîлîн хºрºнгийн ¿нэлгээг тîгтмîл хийæ 
хÿналт таâина. Õÿналт хийх даâтамæ нü áарüöаа хºрºнгийн 
тºрлººñ шалтгаалах тºдийг¿й хºрºнгийн áиåт шинæилгээ áîлîн 
çах çээлийн ¿нэлгээ хийгдñэний дараа шаардлагатай тîхиîлдîлд 
гэрээнийн дагóó нэмэлт áарüöаа хºрºнгº нэхэмæилдэг. Ìºн, 
áарüöаа хºрºнгийн çах çээлийн ¿нэлгээг áайгóóлæ áóй ñанг 
тîîöîн хÿнана. 

Áанê нü çээлийн áагöûн ÷анарûг дîтîîд арга÷лалûн дагóó 4 
ангилал á¿хий ¿нэлгээгээр тîдîрхîйлдîг.Энэх¿¿ ¿нэлгээний 
дîтîîд арга÷лал нü çээлийн хóгаöаа хэтрэх магадлалûг 
тîдîрхîйлîх хóâüñаг÷ дээр ¿ндэñлэñэн áа áанê арга÷лалûн 
çîхиñтîй, тîгтмîл áайдлûг хÿнан çээлийн á¿тээгдэх¿¿ний тºрºл 
тóñ á¿рээр харüöóóлан ¿нэлнэ. Çээлийн áагöûн хÿналтûн ñиñтåм 
ñанх¿¿ áîлîн ñтатиñтиêийн д¿н шинæилгээн дээр тóлгóóрлах 
тºдийг¿й çах çээл áîлîн áагöûн мэдээллээр áаталгааæна. 
Ìîнгîлáанêнû æóрамд нийöñэн дîтîîд çээлийн хÿçгаарûг 
áаримтлан нэг çээлдэг÷ийн çээлийн хэмæээ нü ººрийн хºрºнгийн 
20 хóâü, мºн нийт аæил÷дûн çээл нü ººрийн хºрºнгийн 5 хóâиаñ 
хэтрэхг¿й áайх гэñэн хÿçгаар харüöаа ¿ç¿¿лэлт¿¿дийг мºрдºн 
аæиллаæ áайна. 

Эêî Áанê
ÀÃÀÀÐЫÍ ÁÎÕÈÐÄËЫÃ ÁÓÓÐÓÓËÀÕÀÄ
ÈÐÃЭÄÈÉÍ ÎÐÎËÖÎÎ

Ì.Ìºнхæаргал Á.Õандñ¿рэн нар х¿¿, îхин хî¸рûн хамт 
Óлаанáаатар хîтûн Чингэлтэй д¿¿рэгт амüдардаг æирийн нэгэн 
гэр á¿л.  Îдîîгîîñ хî¸р æилийн ºмнº гîлîмт ñахих ганö х¿¿ 
нü тархинû хаâдартай хэмээн îнîшлîгдæээ. Õ¿¿гээ х¿нд ºâ÷ин 
тóñ÷ ÿаралтай эм÷л¿¿лэх хэрэгтэй áîлñîн тóхай ñîнññîн эöэг, 
эх х¿¿гээ эм÷л¿¿лэхийн тóлд машинаа гэр îрîнтîйгîî çарæ, 
т¿рээñийн áайшинд амüдар÷ эхэлñэн áайна. Õэдийгээр тэд хî¸óл 
аæил хºдºлмºр эрхэлдэг хэдий ÷ гэр á¿лийн îрлîгî х¿гийнх 
нü  эм÷илгээний çардалд á¿рэн х¿рэлöдэгг¿й áайâ. Õарин 
тэдэнд энэ á¿хнийг даâан тóóлахад нü ñайхан ñэтгэлт х¿м¿¿ñ 
áîлîн ÕаñÁанêнû Эêî çээлийг ¿йл÷илгээ тóñлаñан áайна. Òэдний 
îршин ñóóдаг д¿¿ргээñ ñîнгîгдñîн ÓÈÕ-н гиш¿¿н  х¿¿гийнх 
нü эм÷илгээний çардлûг дааæ мэñ çаñалд îрóóлñан áîл 2010 
îнд тэд Ìîнгîлûн Ìÿнганû Ñîрилтûн Ñан áîлîн ÕаñÁанêнааñ 

Micro Energy Credits áàéãóóëëàãà íü ÕàñÁàíêíû êàðáîí êðåäèòýýñ 
îëîõ íºõºí òºëáºðèéã 2010 îíä 94.5%-ä òîãòîîâ. 

хэрэгæ¿¿лæ áóй “Öэâэр Àгаар” тºñºлд хамрагдан хºнгºлºлттэй 
çээлээр э÷рим х¿÷ний хэмнэлттэй гэртэй áîлæээ.  

Ìºн тºñлийн х¿рээнд хºнгºлºлттэй ¿нээр îлгîгдîæ áóй óтааг¿й 
çóóхûг аâñанû ¿р д¿нд т¿лшний çардлаа 30-50 хóâü хэмнэдэг 
áîлñîн тóхай гэрийн эçэгтэй Õандñ¿рэн ÿрüæ áайâ. Òэрээр óтаа 
áага гаргадаг, эр÷им х¿÷ний хэмнэлттэй гэрт амüдрахûн а÷ 
хîлáîгдлûг á¿рэн îйлгîæ, агаарûн áîхирдлûг арилгах х¿ñэл 
ñанаа÷илгатай иргэдийн нэг áîлñîнîî ийх¿¿ ÿрüñан þм: “Áид 
ÕаñÁанê áîлîн ÌÌÑÑ-ийн çалóóñт маш их áаÿрлаæ ÿâдаг, 
ó÷ир нü тэд áиднийг ñанх¿¿гийн хóâüд х¿нд áэрхшээлтэй 
тóлгараад áайхад маанü áîлîмæийн ¿нэтэй э÷рим х¿÷ний 
хэмнэлттэй гэрийг, хºнгºлттэй çээлээр îлгîæ ººрийн гэñэн гэр 
îрîнтîй áîлгîñîн. Энэ æил манайх их аçтай áайгаа. Ó÷ир нü, 
ºнгºрñºн ºâºл Ерºнхийлºг÷ Ö.Элáэгдîрæ манайхаар çî÷илæ 
ирñэн нü ¿нэхээр áэлгэшээлтэй ñанагдñан” гэâ.
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 ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍЫ ЭÐÑÄЭËÈÉÍ ÓÄÈÐÄËÀÃÀ
¯йл аæиллагаанû эрñдэл нü хóâü х¿ний ñанамñарг¿й алдаа áîлîн 
ñанаатай ¿йлдэл, гадаад îр÷нû нºлºº, хангалтг¿й çîхиöóóлагдñан 
æóрам, çааâар áîлîн ñиñтåмийн алдаанааñ ¿¿дэн áанêинд ¿¿ñ÷ 
áîлîх алдагдлûн эрñдэл þм. 
 
Áанê нü энэх¿¿ эрñдэлийг áанêнû хэмæээнд îнîâ÷тîй 
тîдîрхîйлæ, т¿¿нд тóлгóóрлан ¿йл аæиллагаанû эрñдэлийг 
çîхиñтîйгîîр óдирдахад нэн шаардлагатай хîлáîгдîх áîдлîгî, 
æóрмûг áîлîâñрóóлан, ¿р ашигт дîтîîд ¿йл аæиллагаанû 
эрñдэлийн óдирдлагûн á¿тэö, çîхиîн áайгóóлалтûг гарган 
хэрэгæ¿¿лæ аæиллаæ áайна. 

¯йл аæиллагаанû эрñдэлийг áóóрóóлахûн тóлд фрîнт áîлîн 
арûн алáанû ¿йл аæиллагаанû ÷иг ¿¿ргийг ñалгах, ñиñтåмийн 
хэрэглэг÷дийн хандалтûг хÿнах, эрх îлгîх, аñóóдал шийдэх  
¿йл ÿâöûг хэрэгæ¿¿лэх áîлîн аæил÷дад ñóргалт îлгîх á¿хий л 
х¿рээнд даâхар хÿналтûн ñиñтåмийг áий áîлгîн аæиллаæ áайна. 
Äîтîîд аóдитûн гаçар нü á¿х ¿йл аæиллагааг ¿нэлэх áа áанêнû 
дîтîîд ¿йл аæиллагаанû æóрмûн хангалттай çîхиöóóлагдñан 
эñэх, хэрэгæиæ áóй æóрам, áîдлîгîд нийö¿¿лэн аæиллаæ 
áайгаа эñэхийг á¿х ñалáар, тîîöîîнû тºâ¿¿д áîлîн тºâ алáанû 
гаçар нэгæ¿¿дэд гаçар дээр нü î÷иæ хÿнах áайдлаар гэнэтийн 
áîлîн тºлºâлºгººнû дагóó шалгадаг. Òóñгайлáал, Äîтîîд 
аóдитûн гаçар нü ñалáарûн óдирдлагûн хóâüд Ñалáарûн 
çээлийн хîрîî, Çээлийн óдирдлагûн хîрîî,Çээлийн дэд хîрîîнû 
хóрлóóдûн ÷анарûн шинæилгээг хийх áа ñалáарûн нÿгтлан 
áîдîх á¿ртгэл, çээлийн áагö áîлîн ¿нэт матåриалóóдûг хÿнаæ 
мэдээлэл тåхнîлîгийн ñиñтåм нü хангалттай çîхиöóóлагдñан 
эñэхийг áаталгааæóóлна. Äîтîîд аóдитûн гаçар нü ¿нэлгээний 
¿р д¿нг óдирдлагад танилöóóлах áа ÒÓÇ-ийн аóдитûн хîрîîнд 
¿р д¿н áîлîн хîлáîгдîх çºâлºмæийг тайлагнана. Óрüд÷илан 
харах áîлîмæг¿й îñîл, ñаатлûн óлмааñ áиçнåñийн хэâийн ¿йл 
аæиллагаа таñалдахад ¿¿нийг áîгинî хóгаöаанд хэâийн áайдалд 
îрóóлахûн тóлд áанêнû “Îнöгîй áайдлûн êîмиññ”-ûг áайгóóлан 
нÿгт хамтран аæиллаæ áайна.

 ÕЯÍÀÍ ÍÈÉÖ¯¯ËЭÕÒЭÉ ÕÎËÁÎÎÒÎÉ ЭÐÑÄЭË
Òóñ áанê, Ìºнгº óгаах, тåррîриçмийн ¿йл аæиллагаанû 
ñанх¿¿æилтûн эñрэг Ìîнгîл óлñûн хóóлü (2006 îнû 7-р ñарûн 
8-ний ºдрººñ эхлэн мºрдºгдºæ áóй), Ìîнгîлáанêнû Ñэæигтэй 
ñанх¿¿гийн ¿йлдэл,áэлэн мºнгºний гóйâóóлгûг хîлáîгдîх 
áайгóóллагад мэдэгдэх æóрам (2007 îнû 7-р ñарûн 2-ний 
ºдрººñ эхлэн мºрдºгдºæ áóй), Ìîнгîлáанêнû Ñанх¿¿гийн 
áайгóóллагóóдûн мэдээлэл гаргах æóрам (2009 îнû 5-р ñарûн 
12-ний ºдрººñ эхлэн мºрдºгдºæ áóй) áîлîн Ìîнгîлáанêнааñ 
гаргаñан áóñад ñанх¿¿гийн áîлîн ñанх¿¿гийн áóñ хóóлü 
д¿рэм, æóрам тîгтîîлûг á¿рэн хангаæ аæиллахûн тóлд ¿йл 
аæиллагаандаа тîгтмîл хÿналт таâин аæилладаг.Энэ нü нэг талаар 
áанêнû ñанх¿¿гийн эрñдэлийг нºгºº талаар áанêнû нэр х¿ндийн 
эрñдэлийг áаñ даâхар áóóрóóлæ ºгдºг. 
Áанê, Ìºнгº óгаах, тåррîриçмийн ¿йл аæиллагаанû ñанх¿¿æилтûн 
эñрэг Ìîнгîл óлñûн хóóлийн х¿рээнд ººрийн дîтîîдîд мºнгº 
óгаах áîлîн тåррîриçмийн ñанх¿¿æилттэй тэмöэх æóрмаа áатлан 

2007 îнîîñ хîйш мºрдºн аæиллаæ áайна. Óг æóрмûн дагóó 
áанêнû ñанх¿¿гийн г¿йлгээ ºдºр á¿р шалгагдаæ хîлáîгдîх 
мэдээлэл Ìîнгîлáанêнû Ñанх¿¿ мэдэээллийн тºâд тîгтмîл 
х¿ргэгддэг.  
¯¿нээñ гадна, ÕаñÁанê “Õэрэглэг÷ээ танü – Know Your Customer” 
áîдлîгûг áîлîâñрóóлан хэрэгæ¿¿лæ áайгаа áºгººд FlexCube 
ñиñтåмийг нэâтр¿¿лэн á¿х тºрлийн г¿йлгээг нэг öэгээñ öаг тóхайд 
нü хÿнах áîлîмæтîй áîлñîн. 
2010 îнд áайдлаар ÕаñÁанê Ìºнгº óгаах, тåррîриçмийн 
ñанх¿¿æилттэй тэмöэх Ìîнгîл óлñûн хóóлü, Ìîнгîлáанêнû 
ñанх¿¿гийн áîлîн ñанх¿¿гийн áóñ á¿х д¿рэм æóрмóóд, ººрийн 
дîтîîдîд мºнгº óгаах, тåррîриçмийн ñанх¿¿æилттэй тэмöэх 
æóрам áîлîн “Õэрэглэг÷ээ Òанü” áîдлîгûг á¿рэн áиåл¿¿лэн 
аæиллаñан áîлнî. 

 ÌЭÄЭЭËЭË ÒЕÕÍÎËÎÃÈÉÍ ЭÐÑÄЭË
Ìэдээллийн тåхнîлîги нü áанêнû ¿ндñэн ¿йл аæиллагаанû 
ñалшг¿й хэñэг áºгººд ÕаñÁанê áиçнåñийн ¿йл аæиллагаагаа 
дэмæих,ñайæрóóлах çîрилгîîр мэдээллийн тåхнîлîгийн дэд 
á¿тэöдээ хºрºнгº îрóóлалт тîгтмîл хийñээр ирñэн. 2010 îнû 5-р 
ñарûн 3-нээñ шинээр ººрийн ¿йл аæиллагаандаа áанêнû ¿ндñэн 
ñиñтåм Îраêлûн ñанх¿¿гийн ¿йл÷илгээний ïрîграмм áîлîх 
FlexCube ñиñтåмийг нэâтр¿¿лэн аæиллаæ áайна. Энэ шинэ ñиñтåм 
нü áанêинд шилæ¿¿лэг, áэлэн мºнгºний тºлáºр тîîöîî, çээлийн 
шийдâэр, çээл áîлîн хадгаламæийн ¿йл аæиллагаа, гадаад 
âалþт дээрх гóйâóóлга áîлîн öахим áанêнû ¿йл÷илгээний ¿йл 
аæиллагааг хÿлáар, т¿ргэн шóóрхай г¿йöэтгэх áîлîмæийг îлгîæ 
áайгаа.
Áанêнû шинэ ñиñтåмийн дараах даâóó ÷анарóóд нü áанêнû ¿йл 
аæиллагаанû á¿тээмæийг нэмэгд¿¿лæ, мэдээллийн тåхнîлîгийн 
аþóлг¿й áайдлûг ñайæрóóлæ áайна. 

- Õарилöаг÷ийн г¿йлгээ, ñалáарûн ¿йл аæиллагаа, çээлийн 
áагöûг хÿнаæ, тайлан мэдээн¿¿дийг тîгтмîл гаргах áîлîмæтîй 
áîлñîн

- Øинэ  ñитåмийн хариó ºгºх хóгаöаа 
хóрдаññанаар,¿йл÷илгээний ÷анарûг нэмэгд¿¿лæ, çээл îлгîх 
¿йл аæиллагааг хóрдаñгаæ ñайæрóóлñан

- Øинэ ñиñтåмд мºнгº óгаах áîлîн áóñад ñэæигтэй г¿йлгээг 
хÿнахад хÿлáар áîлñîн.

Ìºн харилöаг÷идад ¿ç¿¿лэх êартûн ¿йл÷илгээг ñайæрóóлах 
çîрилгîîр áанê êартûн óдирдлагûн ñиñтåмийн ¿йл÷илгээний 
xэлöлийг хийñэн áилээ.Áанê мэдээллийн тåхнîлгийн дэд á¿тэöдээ 
2008 îнд 841 ñаÿ тºгрºг, 2009 îнд 4.7 тэрáóм тºгрºг, 2010 îнд 
1.3 тэрáóм тºгрºгийн хºрºнгº îрóóлалтûг тóñ тóñ хийñэн áºгººд 
эдгээр хºрºнгº îрóóлалтûн дийлэнх нü áанêнû шинэ ¿ндñэн 
ñиñтåм áîлîх FlexCube-ийг хºгæ¿¿лэх, áîлîâñрóóлахад ÷иглэгдñэн 
áайна. ÕаñÁанêнû нººöийн ñåрâåр нü Óлаанáаатар хîтîîñ гадна 
ººрийн гамшгааñ ñэргээх тºâд áайрладаг áºгººд óг нººöийн 
ñåрâåр нü Óлаанáаатар хîтîд áайрлах тºâ алáанû ñåрâåрийг  
нººöºлæ áайдаг. Áанê ººрийн áиçнåñийн ¿йл аæиллагааг хэâийн 
таñалдóóлахг¿й áайлгахад мºн эрñдэлийн óдирдлагûн ¿йл 
аæиллагааг ñайæрóóлахад çîриóлан öаашид ÷ тåхниêийн х¿÷ин 
÷адлаа áайнга нэмэгд¿¿лэх áîлнî.

Áàíêíû ¯íäñýí Ñèñòåìèéã Oracle êîìïàíèéí ÔëåêñКüþá ïðîãðàì 
ðóó àìæèëòòàé øèëæ¿¿ëñýíýýð áàíêíû á¿õ òºðëèéí ã¿éëãýýã 
õîðîìûí äîòîð, íàéäâàðòàé äàìæóóëäàã áîëëîî. 

 ÕªÐВªÕ ЧÀÄВÀÐЫÍ ЭÐÑÄЭË ÓÄÈÐÄËÀÃÀ
Áанê тайлан áаланñ áîлîн хºрâºх ÷адâараа çºâ, çîхиñтîй, 
îнîâ÷тîй óдирдахад ихээхэн анхаарлаа хандóóлан аæилладаг. 
Áидний çîрилгî çах çээлийн хэâийн áîлîн хэâийн áóñ нºхöºлд 
ñанх¿¿гийн х¿лээгдñэн ¿¿ргээ á¿рэн г¿йöэтгэæ ÷адахóйö хºрâºх 
÷адâартай áайх мºн ñанх¿¿гийн эх ¿¿ñâэрийн тîгтâîртîй áайдлûг 
хангахад ÷иглэгддэг. 

¯¿нээñ гадна áид татан тºâлºр¿¿лñэн хºрºнгººñ çааâал áайлгах 
нººöийг Ìîнгîлáанêинд áайршóóлæ, хºрâºх ÷адâарûн çîхиñтîй 
харüöаанû шалгóóр ¿ç¿¿лэлтийг ханган аæилладаг.
Àêтиâ, ïаññиâûн хîрîî нü áанêнû хºрâºх ÷адâарûн эрñдэлийг 
Эрñдэлийн óдирдлагûн хîрîîтîй хамтран óдирдаæ, хÿнана. 
Õºрâºх ÷адâарûн эрñдэлийн тîîöîîлîлд мºнгºн óрñгалûн 
тºлºâлºгºº,  эргэн тºлºгдºх хóгаöаанû тайланг îрîлöóóлан 
шинæилдэгээñ гадна хºрâºх ÷адâарûн харüöаа, тэдгээрт çîхиñтîй  
хÿçгаарûн ¿ç¿¿лэлтийг тîгтîîæ т¿¿нд хÿналт таâüæ аæилладаг 
áîлнî.

Ñºрºг çºр¿¿ áóþó ºр тºлáºр хºрºнгººñ даâаx тîxиîлдîл áîгинî 
хóгаöаанд ¿¿ñэx нü xºрâºx ÷адâарûн эрñдэл нэмэгдэæ áóйг 
илэрхийлдэг. Èймээñ хºрâºx ÷адâарûн óдирдлагад, áанê xºрºнгº 
áîлîн эx ¿¿ñâэрийн х¿лээгдэæ áайгаа эргэн тºлºгдºx хóгаöааг 
хÿнаñнаар áîлçîшг¿й ñанx¿¿æилтûн дарамтааñ çайлñxийæ, 
шаардагдаx нэмэлт эх ¿¿ñâэрийг îнîâ÷тîй тîдîрхîйлæ ÷аддаг. 

 ÇÀÕ ÇЭЭËÈÉÍ ЭÐÑÄЭËÈÉÍ ÓÄÈÐÄËÀÃÀ
¯йл аæиллагаанûхаа îнöлîгîîñ хамааран áанêнû ñåêтîрт çах 
çээлийн эрñдэл áóñад эдийн çаñгийн ñåêтîрóóдтай харüöóóлахад 
харüöангóй ºндºр áайдаг. Çах çээлийн эрñдэлд ¿ндñэндээ 
х¿¿гийн эрñдэл, гадаад âалþтûн ханшийн эрñдэл áîлîн çээл 

хóгаöаанааñаа ºмнº эргэн тºлºгдºх эрñдэл áагтдаг. ÕаñÁанê çах 
çээлийн эрñдэлийн óдирдлагûн х¿рээнд хîлáîгдîх эрñдэлийн 
т¿âшинд хÿçгаарлалт таâин аæилладаг áºгººд áанêнû çах 
çээлийн эрñдэлийн óдирдлага, хºрºнгº çîхиöóóлалтûн хэлтэñ 
хамаардаг.Õºрºнгº çîхиöóóлалтûн хэлтэñ çах çээлийн эрñдэлийн 
óдирдлагатай хîлáîîтîй áîдлîгî, æóрмûг хÿнах, хэрэгæ¿¿лэх 
¿¿рэгтэй. 

Õ¿¿гийн эрñдэл нü çах çээлийн х¿¿ дэх хэлáэлçэл áанêнû 
ашгийн марæин áîлîн öэâэр ашигт хэрхэн нºлººлºх т¿âшнээр 
тîдîрхîйлîгдîх áºгººд тэр óтгаараа çээл îлгîх, ñанх¿¿æилт 
татах, хºрºнгº îрóóлалт хийх гэх мэт áанêнû ¿ндñэн ¿йл 
аæиллагаа  нü х¿¿гийн эрñдэлийг ºñгºх х¿÷ин ç¿йл áîлдîг. Áанê 
х¿¿гийн эрñдэлийн óдирдлагûн х¿рээнд х¿¿гийн çºр¿¿г тîдîрхîй 
öаг хóгаöаанû мº÷¿¿дэд хóâаан ñóдалдаг. ªºрийн хºрºнгийн 
áîлîн ¿йл аæиллагаанû çардал, хэрэглээний ¿нийн т¿âшин, 
Ìîнгîлáанêнû áîдлîгûн х¿¿ áîлîн áóñад эдийн çаñгийн х¿÷ин 
ç¿йл¿¿д дэх ººр÷лºлтººñ хамааран х¿¿гийн эрñдэлийн т¿âшинд 
хÿçгаарлалт таâин аæилладаг. 2010 îнû хóâüд х¿¿гийн эрñдэлийн 
т¿âшний хÿçгаарлалтûг даâñан тîхиîлдîл гарааг¿й áîлнî. 
Áанêнû аêтиâ, ïаññиâ дîтîîд áîлîн гадаад âалþтаар 
илэрхийлэгдэнэ. Энэ нü áанêнû гадаад âалþтûн эрñдэлийг 
¿¿ñгэдэг. Áанê гадаад âалþтûн ханшийн эрñдэлд тîгтмîл 
хÿçгаарлалт таâüæ аæилладаг áºгººд 2007 îнîîñ Õамгийн их 
эрñдэлийн арга÷лалûг ашиглан  ханшийн эрñдэлийн т¿âшинг 
тîдîрхîйлæ áайна. 

Õóгаöаанааñаа ºмнº тºлºгдºæ áóй çээл áанêнû ñанх¿¿гийн 
эрñдэлийг ¿¿ñгэдэг. 2010 îнû ñóдалгаагаар хóгаöаанааñаа ºмнº 
тºлºгдºæ áóй çээлийн эрñдэл харüöангóй áага áайна. 

Áиçнåñ Áанê 
ÖÎÍÕ ÊÎÍÑÒÐÀÊØÍ

Ìîд áîлîâñрóóлах ¿йлдâэрийн инæåнåр, эдийн çаñаг÷ 
мэргэæилтэй Ëóâñанöэрэн îâîгтîй Ãантºмºр нü 90-ээд 
îнû ñ¿¿лээр áарилгûн ñалáарт хºл таâüæ ºдгºº “Öîнх 
êîнñтраêшн”-ûн åрºнхий çахирал áîлîн “Öîнх хаалга 
¿йлдâэрлэг÷дийн хîлáîî”-нû тэрг¿¿нээр аæиллаæ áайна. 
Òэрээр анх 2003 îнд хóâанöарûн ¿йлдâэр áайгóóлахаар тºñºл 
áи÷ñэн нü амæилттай áîлæ дараа æилээñ нü ¿йлдâэрлэлээ 
ºргºæ¿¿лæ öîнх, хаалганû öåхээ áайгóóлæээ. Èнгээд  2008 

îнд ÕаñÁанêнааñ 200 ñаÿ тºгрºгийн çээл аâñанаар öîнхнû 
öåхийнхээ хî¸р дахü ºргºтгºлийн áарилгûг öåхтэй нü áайгóóлан 
öîî шинэ á¿тээгдэх¿¿н áóþó мåталü гадаргóóтай öîнх ¿йлдâэрлэх 
áîлæээ. Òóñ êîмïани 2010 îнд  ÕаñÁанêнааñ дахин çээл аâ÷ 
шинэ тåхнîлîги áîлîх дóлаанû хэмнэлттэй öîнхнûг ¿йлдâэрлэлд 
нэâтр¿¿лñэн áайна. “Ìанай êîмïани çээл аâñнû х¿÷инд л ºдий 
çэрэгт х¿рñэн. Õараад áайхад çээл х¿ний ñэтэгх¿йд хî¸р ÿнçаар 
áóóдаг þм áилээ. Íэг талааñаа х¿нд гэнэт их хэмæээний áэлэн 
мºнгº îрæ ирæ áайгаа þм шиг ñанагддаг. Òиймдээ ÷ тэр мºнгºº 
çîриóлалтûн áóñ ç¿йлд çарöóóлах áóþó эргэлтийн áóñ хºрºнгº 
хóдалдаæ аâаад çамхарах  тîхиîлдîл áий. Íºгºº талаар нэг 
хэñэг х¿м¿¿ñ ºртэй х¿н ººдºлдºгг¿й гэñэн îйлгîлттîй áайдгааñ 
çээл аâ÷ хºдлºхººñ эмээдэг. Àлиâаа х¿н хийх гэæ áайгаа áîлîн 
хэрэгæ¿¿лэх гэæ áайгаа ç¿йлдээ итгэлтэй áайæ, т¿¿ндээ á¿х х¿÷ээ 
дай÷илæ аæиллах þм áîл амæилтанд х¿рнэ” хэмээн ÿрüñан þм.
Èйнх¿¿ “Öîнх êîнñтраêшн” ÕÕÊ нü 2004 îнîîñ ¿йл аæиллагаагаа 
эхл¿¿лæ, хóâанöар öîнх, хаалганû ¿йлдâэрлэлийг эрхлэн ÿâóóлæ 
эхэлñэнээñ хîйш  çºâхºн хóâанöар öîнх тºдийг¿й, хаалганû 
¿йлдâэрлэлийн ñалáарт хэд хэдэн шинэ ñанаа, ñанаа÷лага, шинэ 
тåхнîлîги, шинэ á¿тээгдэх¿¿нийг нэâтр¿¿лñэнээр хэрэглэг÷дийн 
áîлîн ñалáарûн ÿам, агåнтлагийн талархал, ñайшаалûг óдаа 
дараа х¿ртæээ. 
Òóñ êîмïани нü îдîî ªнгºт хóóлганû öåх, Õóâанöарûн ¿йлдâэр, 
Áóталгаа, нóнтаглагаанû öåх áîлîн öîнхнû хî¸р öåхийг нийт 50 
гарóй аæилтантайгаар ÿâóóлæ áайгаа áºгººд öаашид хóâанöарûн 
¿йлдâэрээ ºргºтгºн дºрâºн шóгамтай áîлгîх çîрилт таâин 
аæиллаæ áайна.

ÕàñÁàíê íü Îëîí Óëñûí Ñàíõ¿¿ãèéí Кîðïîðàöèòàé 5 ñàÿ àì.äîëëàðûí, 8 æèëèéí 
õóãàöààòàé “Õî¸ðäîã÷ ºãëºãèéí ãýðýý”-íä ãàðûí ¿ñýã çóðñàíààð Áàíêíû õî¸ðäîã÷ õºðºíãº 
íýìýãäýæ æèæèã, äóíä áèçíåñ ýðõëýã÷äýä îëãîõ çýýëæ¿¿ëýëòèéã ºðãºæ¿¿ëëýý. 
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ÕàñÁàíê ÕÕК

Ñанх¿¿гийн Áайдлûн Òайлан

2011 îнû 4-р ñарûн 22-ний ºдºр ÒÓÇ-ийг тºлººлºн энэх¿¿ тайланг нийтлэхийг çºâшººрºн гарûн ¿ñэг çóраâ.

Ìÿнган тºгрºгººр Òîдрóóлга 2010 îнû 12-р 
ñарûн 31

2009 îнû 12-р ñарûн 
31 (çалрóóлñан)

2009 îнû 1-р ñарûн 1 
(çалрóóлñан)

Õºрºнãº

Ìºнгº áа т¿¿нтэй адилтгах хºрºнгº 7 92,537,762 72,309,165 31,541,849

Ìîнгîлáанêинд áайршóóлñан, çайлшг¿й áайлгах 
нººö

8 9,780,500 6,834,900 3,655,500

Áóñад áанêóóдад áайршóóлñан хºрºнгº 9 19,438,657 20,641,544 4,031,663

Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл áа óрüд÷илгаа 10 321,690,771 193,963,327 148,644,479

Áîрлóóлахад áэлэн хºрºнгº îрóóлалтûн ¿нэт öааñ 11 23,300 3,191,051 518,666

Õараат êîмïанид îрóóлñан хºрºнгº îрóóлалт 12 411,380 269,269 -

Áиåт áóñ хºрºнгº 13 3,526,039 2,845,516 2,023,990

¯ндñэн хºрºнгº 14 16,645,842 15,194,630 12,462,885

Õîйшлîгдñîн татâарûн хºрºнгº 27 309,547 127,704 143,413

Óрüд÷илæ тºлñºн îрлîгûн татâар - 297,574 -

Áóñад хºрºнгº 15 4,219,678 3,065,717 4,095,404

Íиéт хºрºнãº 468,583,476 318,740,397 207,117,849

ªр тºлáºр

Áóñад áанêóóдûн áайршóóлñан хºрºнгº 16 32,482,270 22,067,565 5,269,224

Õарилöаг÷дûн харилöах, хадгаламæ 17 237,193,052 127,401,676 77,060,479

Çээлæин аâñан áóñад эх ¿¿ñâэр 18 146,274,827 130,490,468 97,087,964

Îрлîгûн татâарûн ºглºг 116,847 - 278,758

Áóñад ºр тºлáºр 19 3,495,320 1,089,189 761,262

Ðåïî хэлöл¿¿д - - 1,701,174

Õîйшлîгдñîн тóñламæ 20 303,609 384,055 102,157

Õî¸рдîг÷ ºглºг 21 14,103,479 8,813,103 3,707,110

Íиéт ºр тºлбºр 433,969,404 290,246,056 185,968,128

Эçэмшиг÷дийн ºм÷

Õóâüöаат êаïитал 22 13,290,651 13,290,651 10,947,830

Õóâüöаанû нэмэгдэл 22 5,252,103 5,252,103 2,594,922

Áóñад нººöийн ñан 10,531,368 8,353,389 5,185,768

Õóримтлагдñан ашиг 5,539,950 1,598,198 2,421,201

Íиéт ýзýмшиãчдиéн ºмч 34,614,072 28,494,341 21,149,721

Íиéт ºр тºлбºр ба ýзýмшиãчдиéн ºмч 468,583,476 318,740,397 207,117,849

Дүãýрñүрýнãиéн Бат-Очир 
Ã¿éöýòãýõ Çàõèðàë

Баÿнжарãалûн Дýлãýржарãал
Ñàíõ¿¿ Ýðõýëñýí Çàõèðàë

Õараат áóñ Àóдитîрûн Ä¿гнэлт 

ÕÀÑÁÀÍÊ ÕÕÊ-ЫÍ ÕÓВЬÖÀÀ ЭÇЭÌØÈÃЧÈÄ ÁÎËÎÍ ÒªËªªËªÍ ÓÄÈÐÄÀÕ ÇªВËªËÄ:

Áид ÕаñÁанê ÕÕÊ (“Áанê”)-ийн 2010 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаарх ñанх¿¿гийн áайдлûн тайлан, тóхайн ºдрººр 
дóóñгаâар áîлñîн æилийн дэлгэрэнг¿й îрлîгûн тайлан, ºм÷ийн ººр÷лºлтийн тайлан, мºнгºн г¿йлгээний тайлан, нÿгтлан áîдîх 
á¿ртгэлийн гîл áîдлîгóóд áîлîн áóñад тайлáар тîдîтгîлóóдааñ á¿рдñэн, хаâñралтанд áóй ñанх¿¿гийн тайлангóóдад аóдит хийæ 
г¿йöэтгэлээ.

Ñанх¿¿гийн тайлангóóдтай хîлáîîтîйгîîр óдирдлагûн х¿лээх хариóöлага
Эдгээр ñанх¿¿гийн тайлангóóдûг Ñанх¿¿гийн Òайлагналûн Îлîн Óлñûн Ñтандартûн дагóó áэлтгэн çºâ áîдитîйгîîр тîлилóóлах 
хариóöлага, мºн çалилан, алдаанû óлмааñ ¿¿ñ÷ áîлîх матåриаллаг áóрóó илэрхийлэлг¿й ñанх¿¿гийн тайлангóóдûг áэлтгэхэд 
шаардлагатай гэæ óдирдлага ¿çñэн дîтîîд хÿналттай хîлáîîтîй хариóöлагûг Êîмïанийн óдирдлага х¿лээнэ.

Àóдитîрûн хариóöлага
ªºрñдийн г¿йöэтгэñэн аóдит дээр ¿ндэñлэн эдгээр ñанх¿¿гийн тайлангóóдûн талаар д¿гнэлт ºгºх нü áидний хариóöлага þм. Áид 
аóдитаа Àóдитûн Îлîн Óлñûн Ñтандартûн дагóó г¿йöэтгэñэн áîлнî.Òэдгээр ñтандартóóд нü ¸ñ ç¿йн шаардлагóóдûг даган мºрдºх, 
мºн ñанх¿¿гийн тайлангóóд нü матåриаллаг áóрóó илэрхийлэлг¿й эñэх талаар ¿ндэñлэл á¿хий áаталгаа îлæ аâахûн тóлд аóдитûг 
тºлºâлºæ г¿йöэтгэхийг áиднээñ шаарддаг.
Àóдит нü ñанх¿¿гийн тайлангóóд дахü д¿н áîлîн тîдрóóлгóóдûн талаар аóдитûн нîтîлгîî îлæ аâах гîримóóдûн агóóлдаг. 
Ñîнгîñîн гîримóóд нü çалилан эñâэл алдаанû óлмааñ ñанх¿¿гийн тайлангóóд матåриаллаг áóрóó илэрхийлэгдñэн áайх эрñдлийн 
¿нэлгээ áîлîн áóñад аóдитîрûн мэргэæлийн ¿нэлэмæ¿¿дээñ хамаарна. Òэдгээр эрñдэлийн ¿нэлгээн¿¿дийг хийхдээ аóдитîр нü 
áайгóóллагûн дîтîîд хÿналтûн ¿р нºлººтэй эñэх талаар д¿гнэлт гаргах çîрилгîîр áóñ çºâхºн тóхайн нºхöºл áайдалд çîхиñтîй 
аóдитûн гîримóóдûг тºлºâлºх ¿¿днээñ áайгóóллагûн ñанх¿¿гийн тайлан áэлтгэн ¿нэн çºâ тîлилóóлахтай хîлáîîтîй дîтîîд 
хÿналтûг харгалçан ¿çдэг. Ìºн аóдит нü даган мºрдñºн нÿгтлан áîдîх á¿ртгэлийн áîдлîгóóдûн çîхиöîл, óдирдлагûн хийñэн 
нÿгтлан áîдîх á¿ртгэлийн тîîöîîллóóдûн ¿ндэñлэлтэй áайдал, т¿¿н÷лэн ñанх¿¿гийн тайлангóóдûг тîлилóóлñан åрºнхий áайдлûн 
талаархи ¿нэлгээг агóóлдаг.
Áидний îлæ аâñан аóдитûн нîтîлгîî нü áид аóдитûн д¿гнэлт гаргахад хангалттай áºгººд çîхиñтîй ¿ндэñэл áîлñîн гэдэгт áид 
итгэæ áайна.

Ä¿гнэлт 
Áидний д¿гнэлтээр хаâñралтанд áóй ñанх¿¿гийн тайлангóóд нü 2010 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний ºдрийн áайдлаарх Áанêнû 
ñанх¿¿гийн áайдал хийгээд тóхайн ºдрººр дóóñгаâар áîлñîн ñанх¿¿гийн æилийн ¿йл аæиллагаанû ¿р д¿н, мºнгºн г¿йлгээг á¿х 
матåриаллаг ç¿йлñийн хóâüд Ñанх¿¿гийн Òайлагналûн Îлîн Óлñûн Ñтандартóóдûн дагóó çºâ áîдитîйгîîр илэрхийлñэн áайна. 
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ÕàñÁàíê ÕÕК

ªм÷ийн ªºр÷лºлтийн Òайлан

Ìÿнган тºгрºгººр Òîдрóóлга Õóâüöаат 
êаïитал

Õóâüöаанû 
нэмэгдэл

Áóñад 
нººöийн ñан

Õóримтлагдñан 
ашиг

Íийт 
эçэмшиг÷дийн ºм÷

2009.01.01-нýýрх үлдýãдýл,
ºмнº нü таéлаãнаñан дүн 10,947,830 2,594,922 5,185,768 3,167,621 21,896,141

Çалрóóлга 3 - - - (746,420) (746,420)

2009.01.01-нýýрх үлдýãдýл, 
залрóóлñан дүн 10,947,830 2,594,922 5,185,768 2,421,201 21,149,721

2009 îнû нийт дэлгэрэнг¿й îрлîгî 
(çалрóóлñан д¿н) 3 - - - 2,344,618 2,344,618

Ãаргаñан хóâüöаа 22 2,342,821 2,657,181 - - 5,000,002

Áóñад нººöийн ñанд шилæ¿¿лñэн - - 3,167,621 (3,167,621) -

2009.12.31-нýýрх үлдýãдýл 
(залрóóлñан) 13,290,651 5,252,103 8,353,389 1,598,198 28,494,341

2010 îнû нийт дэлгэрэнг¿й îрлîгî - - - 6,501,434 6,501,434

Õалааñнû хóâüöаа 22 - - - 2,663 2,663

Áóñад нººöийн ñанд шилæ¿¿лñэн - - 2,177,979 (2,177,979) -

Çарлаñан нîгдîл ашиг 28 - - - (384,366) (384,366)

2010.12.31-нýýрх үлдýãдýл 13,290,651 5,252,103 10,531,368 5,539,950 34,614,072

ÕàñÁàíê ÕÕК

Äэлгэрэнг¿й Îрлîгûн Òайлан

Мÿнãан тºãрºãººр тодрóóлãа 2010 2009 (залрóóлñан) 

Õ¿¿гийн îрлîгî 23 57,585,452 40,463,148

Õ¿¿гийн çардал 23 (30,845,098) (21,111,773)

Õүүãиéн öýâýр орлоãо 26,740,354 19,351,375

Çээлийн ¿нэ öэнэ áóóралтûн çардал 10 (1,259,675) (1,629,524)

Çýýлиéн үнý öýнý бóóралтûн зардлûн дараах хүүãиéн öýâýр орлоãо 25,480,679 17,721,851

Õóраамæ, шимтгэлийн îрлîгî 24 1,044,197 853,268

Õóраамæ, шимтгэлийн çардал 24 (284,846) (263,939)

Õараат êîмïани áîрлóóлñнû îлç 12 353,144 -

Валþтûн ханшийн ººр÷лºлтийн ашиг/(алдагдал), öэâэр д¿нгээр 25 1,033,971 (1,579,451)

Áóñад хºрºнгийн ¿нэ öэнэ áóóралтûн çардал 15 (284,823) (51,634)

Òóñламæийн îрлîгî 20 316,879 320,678

Òóñламæийн çардал 20 (316,879) (320,678)

¯йл аæиллагаанû áóñад îрлîгî 246,844 298,103

Óдирдлагûн áа ¿йл аæиллагаанû áóñад çардал 26 (19,224,864) (14,273,836)

татâарûн ºмнºх ашиã 8,364,302 2,704,362

Îрлîгûн алáан татâарûн çардал 27 (1,862,868) (359,744)

таéлант жилиéн ашиã 6,501,434 2,344,618

таéлант жилиéн ниéт дýлãýрýнãүé орлоãо 6,501,434 2,344,618
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Õºрºнãº орóóлалтûн мºнãºн ãүéлãýý

Áîрлóóлахад áэлэн ¿нэт öааñнû хóдалдан аâалт - (2,998,183)

Áîрлóóлахад áэлэн ¿нэт öааñ áîрлóóлñнû îрлîгî 2,954,396 305,939

Õóдалдан аâñан хараат êîмïани (139,086) (269,269)

Õараат êîмïани áîрлóóлñнû îрлîгî 551,119 -

¯ндñэн хºрºнгийн хóдалдан аâалт 14 (3,444,612) (4,659,819)

¯ндñэн хºрºнгº áîрлóóлñнû îрлîгî 60,443 284,145

Áиåт áóñ хºрºнгийн хóдалдан аâалт 13 (911,792) (1,004,236)

Õºрºнãº орóóлалтанд зарöóóлñан öýâýр мºнãº (929,532) (8,341,423)

Санхүүжилтиéн үéл ажиллаãаанû мºнãºн ãүéлãýý

Õî¸рдîг÷ ºглºгººñ îрñîн îрлîгî 6,828,005 4,043,407

Çээлæин аâñан áóñад эх ¿¿ñâэрээñ îрñîн îрлîгî 38,967,406 32,565,996

Çээлæин аâñан áóñад эх ¿¿ñâэрийн эргэн тºлºлт (11,891,716) (9,151,484)

Ðåïî хэлöлийн эргэн тºлºлт - (1,701,174)

Ãаргаñан энгийн хóâüöаа 22 2,663 5,000,002

Òºлñºн нîгдîл ашиг 28 (384,366) -

Санхүүжилтиéн үéл ажиллаãаанааñ орñон öýâýр мºнãº 33,521,992 30,756,747

Мºнãº, түүнтýé адилтãах хºрºнãºнд âалютûн ханшиéн 
ººрчлºлтиéн үзүүлñýн нºлºº (3,548,498) 1,798,733

Мºнãº ба түүнтýé адилтãах хºрºнãиé öýâýр ºñºлт 20,228,597 40,767,316

Ìºнгº áа т¿¿нтэй адилтгах хºрºнгийн эхний ¿лдэгдэл 7 72,309,165 31,541,849

Мºнãº ба түүнтýé адилтãах хºрºнãиéн ýöñиéн үлдýãдýл 7 92,537,762 72,309,165

Ìÿнган тºгрºгººр Òîдрóóлга 2010 2009 (çалрóóлñан)

¯éл ажиллаãаанû мºнãºн ãүéлãýý

Òатâарûн ºмнºх ашиг 8,364,302 2,704,362

Òîхирóóлгóóд:

Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл, óрüд÷илгаанû ¿нэ öэнийн áóóралт 10 1,259,675 1,629,524

Элэгдэл, хîрîгдîл 26 2,129,466 1,831,035

¯ндñэн хºрºнгº áîрлóóлñнû îлç, гарçûн çºр¿¿ 34,760 (4,396)

Õîйшлîгдñîн тóñламæийн хîрîгдîл 20 (316,879) (320,678)

Õараат êîмïани áîрлóóлñнû îлç (353,144) -

Áóñад хºрºнгийн ¿нэ öэнийн áóóралтûн çардал 15 284,823 51,634

Валþтûн ханшийн тэгшитгэлийн ашиг, алдагдлûн çºр¿¿ 25 (506,781) 1,343,638

Õ¿¿гийн îрлîгî 23 (57,585,452) (40,463,148)

Õ¿¿гийн çардал 23 30,845,098 21,111,773

¯éл ажиллаãаанû хºрºнãº, ºр тºлбºриéн ººрчлºлтиéн ºмнºх 
үéл ажиллаãаанû мºнãºн ãүéлãýý (15,844,132) (12,116,256)

Ìîнгîлáанêинд áайршóóлñан, çайлшг¿й áайлгах нººöийн öэâэр ºñºлт (2,945,600) (3,179,400)

Áóñад áанêóóдад áайршóóлñан хºрºнгийн öэâэр ºñºлт (895,619) (15,044,805)

Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл, óрüд÷илгаанû öэâэр ºñºлт (138,703,732) (39,021,547)

Áóñад хºрºнгийн öэâэр (ºñºлт)/áóóралт (1,640,191) 696,188

Áóñад áанêóóдûн áайршóóлñан хºрºнгийн öэâэр ºñºлт 9,942,465 16,524,840

Õарилöаг÷дûн харилöах, хадгаламæийн öэâэр ºñºлт 111,048,239 48,767,505

Áóñад ºр тºлáºрийн öэâэр ºñºлт 2,554,334 310,167

¯éл ажиллаãаанааñ орñон (-нд зарöóóлñан) мºнãº (36,484,236) (3,063,308)

Òºлñºн îрлîгûн алáан татâар (1,448,447) (638,502)

Òºлºгдñºн х¿¿ 56,757,901 40,291,661

Òºлñºн х¿¿ (27,877,016) (20,639,168)

Õ¿лээн аâñан хîйшлîгдñîн тóñламæ 236,433 602,576

¯éл ажиллаãаанааñ орñон (-нд зарöóóлñан) öýâýр мºнãº (8,815,365) 16,553,259

ÕàñÁàíê ÕÕК

Ìºнгºн Ã¿йлгээний Òайлан
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 ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ
ÕаñÁанê ÕÕÊ (“Áанê”)-ийн 2010 îнû 12-р ñарûн 31-нээр 
дóóñгаâар áîлñîн æилийн ñанх¿¿гийн тайлангóóд нü Ñанх¿¿гийн 
Òайлагналûн Îлîн Óлñûн Ñтандартóóд (“ÑÒÎÓÑ”)-ûн дагóó 
áэлтгэгдñэн áîлнî.

Áанê нü Ìîнгîл Óлñад á¿ртгэгдñэн áа тóñ óлñад алáан ¸ñнû 
хаÿгтай þм. Áанê нü хÿçгаарлагдмал хариóöлагатай êîмïани 
áºгººд Ìîнгîл Óлñûн хóóлü, эрх ç¿йн дагóó ¿¿ñгэн áайгóóлагдñан. 
2010 áîлîн 2009 îнóóдûн 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар Áанêийг 
шóóд хÿнадаг áºгººд т¿¿ний эöñийн шатнû тîлгîй êîмïани нü 
Ìîнгîл Óлñад á¿ртгэлтэй, тóñ óлñад алáан ¸ñнû хаÿгтай хîлдинг 
êîмïани áîлîх ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн Íэгдэл ÕÕÊ (“Òîлгîй êîмïани” 
эñâэл ÒэнÃэр) áайñан áîлнî.

Òэнгэр Ñанх¿¿гийн Íэгдэл ÕÕÊ-ийн алü ÷ хóâüöаа эçэмшиг÷ нü 
т¿¿ний ñанх¿¿гийн áîлîн ¿йл аæиллагаанû áîдлîгûг дангаараа 
óдирдан çахирах эрх мэдэлг¿й þм. Òиймээñ Òэнгэрийг шóóд 
хÿнадаг áºгººд т¿¿ний эöñийн шатнû тîлгîй êîмïани áóþó 
хÿналтûн хóâü эçэмшиг÷ áîлîх тал áайхг¿й þм. Ò¿¿ний хóâü 
эçэмшиг÷дийн талаарх мэдээллийг Òîдрóóлга 22-îîñ ¿çнэ ¿¿.

¯ндñýн үéл ажиллаãаа. Áанêнû ¿ндñэн ¿йл аæиллагаа 
нü Ìîнгîл Óлñûн нóтаг дэâñгэр дээр арилæаанû áîлîн 
æиæиглэнгийн áанêнû ¿йл аæиллагаа эрхлэх, мºн ñанх¿¿гийн 
¿йл÷илгээ ¿ç¿¿лэхэд îршинî. Áанê нü Ìîнгîлáанêнааñ (“ÌÁ”) 
îлгîñîн 24 тîîт áанêнû тóñгай çºâшººрлийн дагóó 2001 îнîîñ 
хîйш ¿йл аæиллагаагаа ÿâóóлæ áайгаа.

Áанê нü 2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар ººрийн тºâ 
алáанааñ гадна Ìîнгîл Óлñад 55 ñалáартай (2009: 43 ñалáартай) 
áайñан. Áанêинд ÿмар нэгэн тºлººлºг÷ийн гаçар áайхг¿й.

Албан ёñнû хаÿã, êомпаниéн баéршил. Áанêнû á¿ртгэгдñэн 
алáан хаÿг нü ÕаñÁанêнû áайр, Ерºнхий ñайд Àмарûн гóдамæ, 
Ñ¿хáаатар д¿¿рэг, Óлаанáаатар хîт, Ìîнгîл Óлñ.

таéлаãналûн âалют. Эдгээр ñанх¿¿гийн тайлангóóдûг ººрººр 
çаагааг¿й тîхиîлдîлд Ìîнгîл тºгрºгººр тайлагнаñан áîлнî.

 ÁÀÍÊÍЫ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍЫ ÎÐЧÈÍ
Ìîнгîл Óлñûн эдийн çаñаг нü инфлÿöийн áîлîн х¿¿гийн ºндºр 
т¿âшин çэрэг хºгæиæ áóй çах çээлийн îлîн шинæ ÷анарûг агóóлæ 
áайна. Ñаÿхнû дэлхий дахинû ñанх¿¿гийн хÿмрал Ìîнгîлûн 
эдийн çаñагт х¿÷тэйгээр нºлººлæ ñанх¿¿, áиçнåñийн ñалáарóóд 
дах ñанх¿¿гийн áайдал 2009 îнд мэдэгдэх¿йö х¿ндэрñэн. Ãэâ÷ 
2010 îнîîñ дîтîîдûн эдийн çаñаг ñэргэæ, т¿¿хий эдийн ¿нийн 
ºñºлт, Õÿтадûн эрэлт хэрэгöээ áîлîн гаднааñ îрæ ирэх хºрºнгº 
îрóóлалтûн ºñºлтийг даган тºгрºгийн ханш áîлîн дîтîîдûн 
хºрºнгийн çах çээл нü маш ºндºр хóâиар ºññºн.

Ìîнгîлûн татâарûн áîлîн áóñад хóóлü тîгтîîмæóóд нü ººр 

хîîрîндîî çºр¿¿тэйгээр тайлáарлагдах, îйр îйрхîн ººр÷лºгдºх 
хандлагатай áайдаг (Òîдрóóлга 31). Ìîнгîлûн эдийн çаñгийн 
ирээд¿йн хºгæил нü т¿¿хийн эдийн дэлхийн çах çээлийн ¿нийн 
öаашдûн ºñºлт áîлîн Õÿтадûн öаашдûн эрэлт хэрэгöээтэй 
óÿлдаатай, мºн дîтîîддîî Çаñгийн гаçрааñ эдийн çаñаг, ñанх¿¿, 
мºнгºний áîдлîгûн ÷иглэлээр хэрэгæ¿¿лэх арга хэмæээн¿¿дийн 
¿р ºгººæ áîлîн татâар, эрх ç¿й, óлñ тºрийн ººр÷лºлт, хºгæилтэй 
хамааралтай þм.

Óдирдлага нü ¿нэ öэнийн áóóралтûн ñанг тîдîрхîйлîхдîî 
тайлангийн ¿åийн эöэñ дэх эдийн çаñгийн áайдал áîлîн ирээд¿йн 
тºлâийг аâ÷ ¿çдэг. Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл áîлîн áóñад 
ñанх¿¿гийн хºрºнгийн ¿нэ öэнэ áóóралтûн ñанг нÿгтлан áîдîх 
á¿ртгэлийн хîлáîгдîх ñтандартóóдûн дагóó шаардагддаг “ó÷ирñан 
алдагдлûн” çагâарûг ашиглан тîдîрхîйлдîг. Óг ñтандартóóд 
нü ºмнºх ¿åд áîлñîн ¿йл ÿâдлааñ ¿¿ññэн аâлагûн ¿нэ öэнийн 
áóóралтûн ñанг х¿лээн çºâшººрºхийг шаардаæ, хэ÷нээн ºндºр 
магадлалтай áайгаа ирээд¿йн ¿йл ÿâдлааñ ¿¿ñ÷ áîлçîшг¿й 
¿нэ öэнийн áóóралтûг х¿лээн çºâшººрºхийг хîриглîдîг þм. 
Òîдрóóлга 4-ийг ¿çнэ ¿¿.

Óдирдлага нü Ìîнгîлûн эдийн çаñагт нºлºº ¿ç¿¿лæ áîлîх 
ирээд¿йн á¿х ¿йл ÿâдлûг óрüд÷илæ харах áîлîмæг¿й áºгººд 
óлмаар тэдгээр нü Áанêнû ирээд¿йн ñанх¿¿гийн áайдалд хэрхэн 
нºлººлæ áîлîхûг таамаглах áîлîлöîîг¿й þм. Õэдий тийм áîлîâ÷ 
óдирдлага нü Áанêнû áиçнåñийн тîгтâîртîй хºгæлийг дэмæихэд 
шаардагдах á¿хий л арга хэмæээг аâ÷ хэрэгæ¿¿лæ áайгаа гэдэгтээ 
итгэлтэй áайгаа áîлнî. . 

 ÍЯÃÒËÀÍ ÁÎÄÎÕ Á¯ÐÒÃЭËÈÉÍ
  ¯ÍÄÑЭÍ ÁÎÄËÎÃÓÓÄ
таéлан бýлтãýх үндýñлýл. Эдгээр ñанх¿¿гийн тайлангóóд нü 
Ñанх¿¿гийн Òайлагналûн Îлîн Óлñûн Ñтандартóóд (“ÑÒÎÓÑ”)-
ûн дагóó, ñанх¿¿гийн хэрэгл¿¿р¿¿дийг анх áîдит ¿нэ öэнээр нü 
х¿лээн çºâшººрºх, мºн áîрлóóлахад áэлэн ñанх¿¿гийн хºрºнгийг 
дахин ¿нэлэн á¿ртгэхээñ áóñад тîхиîлдîлд т¿¿хэн ºртгººр 
á¿ртгэх тîгтñîн çар÷мûг áаримтлан áэлтгэгдñэн áîлнî. Эдгээр 
ñанх¿¿гийн тайлангóóдûг áэлтгэхэд ашиглаñан нÿгтлан áîдîх 
á¿ртгэлийн ¿ндñэн áîдлîгóóдûг дîр тîлилóóлаâ. Òóñ áîдлîгóóдûг 
ººрººр çаагааг¿й áîл тîлилóóлæ áóй á¿х тайлант ¿å¿дэд тóóштай 
хэрэгæ¿¿лñэн áîлнî (Òîдрóóлга 5-ааñ ¿çнэ ¿¿). 

Õараат êомпаниóд. Õэрэâ Áанê алü нэг êîмïанид (шóóд эñâэл 
шóóд áóñ çамаар) мэдэгдэх¿йö нºлºº ¿ç¿¿лдэг áîлîâ÷ т¿¿ний 
хÿналтûн эрхийг эçэмшдэгг¿й, åрºнхийдºº 20-иîñ 50 хóâийн 
ñаналûн эрхтэй хóâü эçэмшдэг тîхиîлдîлд тóхайн êîмïани 
нü хараат êîмïани þм. Õараат êîмïанид îрóóлñан хºрºнгº 
îрóóлалтûг нÿгтлан áîдîх á¿ртгэлийн ººрийн хºрºнгийн аргаар 
á¿ртгэдэг áºгººд анх ºртгººр х¿лээн çºâшººрдºг. Õараат 
êîмïани дах хºрºнгº îрóóлалтûн данñнû ¿нэд т¿¿нийг хóдалдан 
аâах ¿åд тîдîрхîйлñîн г¿¿дâилээñ алиâаа хóримтлагдñан ¿нэ 
öэнийн áóóралтûн гарçûг хаññан д¿нг îрóóлан á¿ртгэдэг. Õараат 
êîмïаниаñ х¿лээн аâñан нîгдîл ашгийг хîлáîгдîх хºрºнгº 

ÕàñÁàíê ÕÕК

Ñанх¿¿гийн Òайлангóóдûн Òîдрóóлгóóд 
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хîйшлîгдñîн шимтгэлийн хамт) тóñад нü тîлилóóлааг¿й áºгººд 
тэдгээрийг ñанх¿¿гийн áайдлûн тайлан дах хîлáîгдîх ç¿йлийн 
данñнû ¿нэд îрóóлан тóñгаñан áîлнî.

¯р ашигт х¿¿гийн арга нü х¿¿гийн îрлîгî эñâэл х¿¿гийн çардлûг 
хамаарах хóгаöаанû тóршид данñнû ¿нээñ тîîöîгдîх х¿¿гийн 
хóâийг тîгтмîл áайлгаахаар (¿р ашигт х¿¿гийн хóâü) хóâаарилах 
арга þм. ¯р ашигт х¿¿гийн хóâü нü ирээд¿йд îрæ ирэхээр 
тîîöîîлñîн мºнгºн îрлîгî, гарах çарлагûг (ирээд¿йн çээлийн 
алдагдлûг ¿л харгалçан) ñанх¿¿гийн хэрэгл¿¿рийн х¿лээгдэæ áóй 
хóгаöаанû эñâэл çîхиñтîй áîл т¿¿нээñ áîгинî хóгаöаанû тóршид 
диñêаóнтлаæ ñанх¿¿гийн хэрэгл¿¿р¿¿дийн á¿ртгэлийн öэâэр 
д¿нг гаргаæ аâах х¿¿гийн хóâü áîлнî. ¯р ашигт х¿¿гийн хóâü 
нü хóâüñах х¿¿тэй хэрэгл¿¿рийн мºнгºн óрñгалûг х¿¿г ººр÷лºх 
дараагийн мº÷ х¿ртэл диñêаóнтлах áîлîâ÷ хэрэгл¿¿рт тóñгагдñан 
хºâºх х¿¿ дээр нэмэгдэх çээлийн х¿¿гийн çºр¿¿г илэрхийлñэн 
нэмэгдэл áóþó хºнгºлºлтийг, мºн çах çээлийн т¿âшинд 
тîхирóóлагддагг¿й áóñад хóâüñах х¿÷ин ç¿йлñэд ¿л хамаарна. 
Òийм нэмэгдэл, хºнгºлºлтийг хэрэгл¿¿рийн х¿лээгдэæ áóй нийт 
хóгаöаагаар хîрîгдóóлна. ªнººгийн ¿нэ öэнийн тîîöîîлîлд 
гэрээний талóóдûн хîîрîнд ºг÷ аâалöах á¿х хóраамæийг îрóóлах 
áºгººд тэдгээр нü ¿р ашигт х¿¿гийн á¿рэлдэх¿¿н хэñэг áîлнî.

Санхүүãиéн хýрýãлүүрүүдиéн анхнû хүлýýн зºâшººрºлт. 
Á¿х ñанх¿¿гийн хэрэгл¿¿р¿¿д нü анх áîдит ¿нэ öэнэ дээр 
г¿йлгээний çардал нэмñэн д¿нгээр á¿ртгэгддэг. Àнх á¿ртгэх áîдит 
¿нэ öэнэ нü г¿йлгээ хийгдñэн ¿нээр хамгийн áаталгаатайгаар 
нîтлîгдîнî. Àнх á¿ртгэх ¿åд ¿¿ñэх îлç эñâэл гарç нü áîдит ¿нэ 
öэнэ áîлîн г¿йлгээний ¿нийн хîîрîнд çºр¿¿ гарñан тîхиîлдîлд 
л á¿ртгэгдэх áºгººд ¿¿нийг çºâхºн иæил тºрлийн хэрэгл¿¿рийг 
ñ¿¿лийн ¿åд арилæñан талаарх çах çээлийн нээлтэй мэдээллээр 
áаталгааæóóлñан эñâэл çºâхºн нээлтэй çах çээлээñ аâñан 
мэдээлэл дээр ¿ндэñлэæ хийñэн ¿нэлгээний арга÷лалаар тîîöñîн 
тîхиîлдлóóдад á¿ртгэдэг.

Çîхиöóóлах áайгóóллагааñ тîгтîîñîн эñâэл çах çээлийн æишгээр 
тîгтñîн (“хэâийн” хóдалдалт áîлîн хóдалдан аâалт) тîдîрхîй 
хóгаöаанд áагтаан нийл¿¿лэх шаардлагтай ñанх¿¿гийн хºрºнгийн 
á¿хий л хóдалдалт áîлîн хóдалдан аâалтûг арилæаа хийñэн ºдºр 
áóþó Áанê тóхайн ñанх¿¿гийн хºрºнгийг нийл¿¿лэх ¿¿рэг х¿лээñэн 
¿åд á¿ртгэгдэнэ. Áóñад á¿х хóдалдан аâалт нü Áанê ñанх¿¿гийн 
хэрэгñл¿¿рийн гэрээний тал áîлñîн ¿åд х¿лээн çºâшººрºгдºнº.

Санхүүãиéн хºрºнãиéã бүртãýлýýñ хаñах. Áанê ñанх¿¿гийн 
хºрºнгийг дараах тîхиîлдîлд á¿ртгэлээñ хаñдаг: (а) хºрºнгийн 
тºлáºрийг аâñан эñâэл хºрºнгºтэй хîлáîîтîй мºнгºн óрñгалûг 
х¿лээн аâах эрх дóóñгаâар áîлñîн, (á) хºрºнгºтэй хîлáîîтîй 
мºнгºн óрñгалûг х¿лээн аâах эрхээ Áанê áóñдад шилæ¿¿лэн 
ºгñºн эñâэл х¿лээн çºâшººрºгдñºн дамæóóлан ºгºх хэлöэлд 
îрîлöîæ (1) хºрºнгийг эçэмшихтэй хîлáîîтîй á¿хий л эрñдэл 
áîлîн óрамшóóллûг ¿ндñэнд нü ººрººñºº шилæ¿¿лñэн, эñâэл 
(2) хºрºнгийг эçэмшихтэй хîлáîîтîй á¿хий л эрñдэл áîлîн 
óрамшóóллûг ¿ндñэнд нü ººрººñºº шилæ¿¿лээг¿й ÷, мºн ººртºº 

аâ÷ ¿лдээг¿й áóþó хÿналтûн эрхийг хадгалæ ¿лдээг¿й тîхиîлдîлд. 
Õÿналтûн эрхийг хадгалæ ¿лдэнэ гэдэг нü нºгºº тал хºрºнгийг 
áîрлóóлалтанд нэмэлт хÿçгаарлалт хийлг¿йгээр хîлáîîг¿й 
гóраâдаг÷ этгээдэд á¿хэлд нü хóдалдах áîлîмæг¿й тîхиîлдлûг 
хэлнэ.

Мºнãº ба түүнтýé адилтãах хºрºнãº. Ìºнгº, т¿¿нтэй 
адилтгах хºрºнгºд тîдîрхîй хэмæээний мºнгº р¿¿ т¿ргэн 
хºрâºх áîлîмæтîй, ¿нэ öэнээ алдах эрñдэл áагатай ç¿йлñ 
хамаарна. Ìºнгº áа т¿¿нтэй адилтгах хºрºнгºд Òºâ Áанêинд 
(Ìîнгîлáанêинд) áайршóóлñан, çайлшг¿й áайлгах нººöººñ áóñад 
хадгаламæóóд, мºн áóñад áанêóóдад 3-ааñ дîîш ñарûн анхнû 
хóгаöаатай áайршóóлñан á¿х мºнгºн хºрºнгº îрнî. Àшиглалтанд 
анх гóрâан ñарааñ дээш хóгаöаагаар хÿçгаарлалт хийгдñэн эх 
¿¿ñâэртийг мºнгº áа т¿¿нтэй адитгах хºрºнгºд îрóóлдагг¿й. 
Ìºнгº áа т¿¿нтэй адилтгах хºрºнгийг хîрîгдóóлñан ºртгººр 
á¿ртгэнэ.

тºâ Банêинд баéршóóлñан, заéлшãүé баéлãах нººöиéн 
үлдýãдýл. Ìîнгîлáанêинд áайршóóлñан, çайлшг¿й áайлгах 
нººöийн ¿лдэгдэл нü хîрîгдóóлñан ºртгººр á¿ртгэгдэх áºгººд 
Áанêнû ºдºр тóтмûн ¿йл аæиллаагааг ñанх¿¿æ¿¿лэхэд ашиглагдах 
áîлîмæг¿й, çайлшг¿й áайлгах нººöийн х¿¿г¿й хадгаламæ тóл 
¿¿нийг мºнгºн г¿йлгээний тайлан дах мºнгº áа т¿¿нтэй адилтгах 
хºрºнгºд îрóóлдагг¿й áîлнî.

Бóñад банêóóдад баéршóóлñан хºрºнãº. Áóñад áанêóóдад 
áайршóóлñан хºрºнгийг Áанê харилöаг÷ áанê рóó арилæаанû 
áóñ çîрилгîîр мºнгº шилæ¿¿лñнээр хºрºнгийн çах çээл дээр 
á¿ртгэгдээг¿й, дåриâатиâ áóñ, тîдîрхîй áóþó тîдîрхîйлîх 
áîлîмæтîй хóгаöаанд эрг¿¿лэн тºлºгдºх аâлага ¿¿ñэх ¿åд 
х¿лээн çºâшººрнº. Áóñад áанêóóдад áайршóóлñан хºрºнгийг 
хîрîгдóóлñан ºртгººр á¿ртгэнэ.

Õарилöаãчдад олãоñон зýýл ба óрüдчилãаа. Õарилöаг÷дад 
îлгîñîн çээл áа óрüд÷илгааг Áанê харилöаг÷дааñаа хºрºнгийн 
çах çээл дээр á¿ртгэгдээг¿й, дåриâатиâ áóñ, тîдîрхîй áóþó 
тîдîрхîйлîх áîлîмæтîй хóгаöаанд эрг¿¿лэн тºлºгдºх аâлагûг 
хóдалдан аâах áóþó ¿¿ñгэх çîрилгîîр мºнгº шилæ¿¿лñэн ¿åд, мºн 
óг аâлагаа арилæих çîрилгîг¿й тîхиîлдîлд х¿лээн çºâшººрнº. 
Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл áа óрüд÷илгааг хîрîгдóóлñан ºртгººр 
á¿ртгэнэ.
 
Õороãдóóлñан ºртãººр хүлýýн зºâшººрºх ñанхүүãиéн 
хºрºнãиéн үнý öýниéн бóóралт. Ñанх¿¿гийн хºрºнгийг анх 
á¿ртгэñнээñ хîйш тîхиîñîн нэг áóþó îлîн ¿йл ÿâдлûн (“гарç 
ó÷рóóлñан ¿йл ÿâдлóóд”) ¿р д¿нд ¿¿ññэн áºгººд ñанх¿¿гийн дан 
ганö эñâэл á¿лэг хºрºнгººñ ирээд¿йд х¿лээгдэæ áóй мºнгºн 
óрñгалûн хэмæээ áîлîн öаг хóгаöаанд нºлºº ¿ç¿¿лэх ¿нэ öэнийн 
алдагдлûг тóхайн нºлººг áаталгаатай тîîöîх áîлîмæтîй 
тîхиîлдîлд тайлант æилийн îрлîгî, çарлагад á¿ртгэнэ. Õэрэâ 
Áанê нü дан ганöаар ¿нэлñэн ñанх¿¿гийн хºрºнгийн хóâüд 
¿нэ öэнэ áóóрñанûг илэрхийлэх áîдит нîтîлгîî áайхг¿й гэæ 

îрóóлалтûн данñнû ¿нээñ хаñаæ ºгнº. Õараат êîмïанийн öэâэр 
хºрºнгº дэх Áанêнû хóâü îрîлöîîнд хóдалдан аâалтааñ хîйш 
гарñан алиâаа ººр÷лºлт¿¿дийг дараах áайдлаар á¿ртгэдэг: (i) 
хараат êîмïанийн ашиг, алдагдлааñ Áанêинд нîгдîх хóâийг 
тайлант æилийн нэгтгэñэн ашиг, алдагдлûн хэñэгт хараат 
êîмïанийн ¿р д¿н дэх хóâü гэæ á¿ртгэнэ, (ii) áóñад дэлгэрэнг¿й 
îрлîгîîñ Áанêинд нîгдîх хóâийг áóñад дэлгэрэнг¿й îрлîгûн 
хэñэгт á¿ртгэæ тóñад нü тîлилóóлна, (iii) хараат êîмïанийн öэâэр 
хºрºнгийн данñнû ¿нээñ Áанêинд нîгдîх хóâüд îрñîн áóñад á¿х 
ººр÷лºлт¿¿дийг ашиг, алдагдлûн хэñэгт хараат êîмïанийн ¿р д¿н 
дэх хóâüд îрóóлан á¿ртгэнэ. Ãэхдээ хараат êîмïанийн алдагдлûн 
Áанêинд îнîгдîх хóâü нü Áанêнû хараат êîмïани дах хóâü 
îрîлöîîнû (алиâаа áаталгааæааг¿й áóñад аâлагûг îрîлöóóлñан) 
д¿нтэй тэнöэх áóþó тóñ д¿нгээñ даâах тîхиîлдîлд Áанê öаашид 
нэмæ алдагдал á¿ртгэхг¿й, харин хараат êîмïанийн ºмнººñ 
тºлáºр г¿йöэтгэñэн эñâэл ¿¿рэг х¿лээñэн тîхиîлдîлд á¿ртгэлдээ 
тóñгана.

Áанê áîлîн т¿¿ний хараат êîмïанийн хîîрîнд хийгдñэн аæил 
г¿йлгээнээñ ¿¿ññэн хэрэгæээг¿й îлç нü нэгтгэлийн ¿åд хараат 
êîмïани дах Áанêнû хóâü îрîлöîîнû хэмæээнээñ хэтрэхг¿й 
д¿нгээр óñтгагдах áºгººд хэрэгæээг¿й гарç нü шилæ¿¿лñэн 
хºрºнгийн ¿нэ öэнэ áóóрñнû нîтîлгîî илэрñнээñ áóñад 
тîхиîлдîлд мºн óñтгагдана.

Õóдалдñан хараат êомпаниóд. Õэрэâ Áанê мэдэгдэх¿йö 
нºлººгºº алдñан тîхиîлдîлд тóхайн êîмïани дах алиâаа ¿лдñэн 
хóâü îрîлöîîнû áîдит ¿нэ öэнийг дахин тîîöîîлæ ¿¿нээñ ¿¿ñэх 
данñнû ¿нийн ººр÷лºлтийг îрлîгî, çарлагад á¿ртгэнэ. Óг áîдит 
¿нэ öэнэ нü аâ÷ ¿лдñэн хóâü îрîлöîîг öаашид хараат êîмïани 
гэæ á¿ртгэхэд анхнû á¿ртгэлийн д¿н áîлнî. ¯¿нээñ гадна тóхайн 
êîмïанитай хîлáîîтîйгîîр ºмнº нü áóñад дэлгэрэнг¿й îрлîгîд 
х¿лээн çºâшººрñºн алиâаа д¿нг¿¿дийг Áанê хîлáîгдîх хºрºнгº 
эñâэл ºр тºлáºрийг шóóд хóдалдñан áайдлаар á¿ртгэнэ. ¯¿ний 
¿р д¿нд ºмнº нü áóñад дэлгэрэнг¿й îрлîгîд х¿лээн çºâшººрñºн 
д¿нг¿¿дийг îрлîгî, çарлагад хаах шаардлага ¿¿ñ÷ áîлнî.

Õэрэâ хараат êîмïани дах хóâü эçэмшил áóóрñан ÷ мэдэгдэх¿йö 
нºлººтэй хэâээр áайгаа тîхиîлдîлд шаардлагатай áîл ºмнº 
нü áóñад дэлгэрэнг¿й îрлîгîд х¿лээн çºâшººрñºн д¿нг¿¿дийг 
çºâхºн ïрîïîрöиîналü хóâü хэмæээгээр îрлîгî, çарлагад ангилан 
á¿ртгэнэ.

Санхүүãиéн хýрýãлүүрүүд-үндñýн нýр томъёо. Ñанх¿¿гийн 
хэрэгл¿¿р¿¿дийн ангилалааñ хамааран тэдгээрийг дîр 
тайлáарлаñнû дагóó áîдит ¿нэ öэнээр, ºртгººр эñâэл 
хîрîгдóóлñан ºртгººр á¿ртгэлд тóñгадаг.

Áîдит ¿нэ öэнэ нü мэдлэг á¿хий хîлáîîг¿й талóóд ñайн дóраараа 
хîîрîндîî хºрºнгº ñîлилöîх эñâэл ºр тºлáºр áарагдóóлахад 
áэлэн áóй ¿нийг хэлнэ. Áîдит ¿нэ öэнэ нü ñанх¿¿гийн хºрºнгийн 
хóâüд идэâхитэй çах çээл дээр çарлаñан ºнººгийн хóдалдаæ 
аâах ¿нэ, ñанх¿¿гийн ºр тºлáºрийн хóâüд ºнººгийн хóдалдах ¿нэ 

áîлнî. Õîîрîндîî ñаармагæих çах çээлийн эрñдэл á¿хий хºрºнгº 
áîлîн ºр тºлáºрийн хóâüд Áанê áîдит ¿нэ öэнийг тîгтîîхдîî 
хîîрîндîî хаагдах хэñэгт çах çээлийн дóндаæ ¿нийг ашиглаæ 
öэâэр áóþó нээлттэй ïîçиöийн хóâüд хóдалдах эñâэл хóдалдан 
аâах ¿нийг çîхих ¸ñîîр ашиглаæ áîлнî. Ñанх¿¿гийн хэрэгл¿¿рийн 
¿нэ нü хºрºнгийн çах çээл эñâэл áóñад áайгóóллагааñ тîгтмîл 
нийтэд çарлагдах áóþó áэлэн îлдîх áîлîмæтîй áºгººд эдгээр 
¿нээр çах çээл дээр хîлáîîг¿й этгээд хîîрîнд áîдит г¿йлгээ 
тîгтмîл хийгддэг тîхиîлдîлд ñанх¿¿гийн хэрэгл¿¿рийг идэâхитэй 
çах çээл дээр ñанал áîлгîñîн гэæ ¿çнэ.

Çах çээлийн ¿нийн талаар хºндлºнгийн мэдээлэл îлдîхг¿й áайх 
çарим ñанх¿¿гийн хэрэгл¿¿р¿¿дийн хóâüд тэдгээрийн áîдит ¿нэ 
öэнийг ñанх¿¿æиг÷ талûн ñанх¿¿гийн мэдээлэл дээр ¿ндэñлэн 
диñêаóнтлагдñан мºнгºн г¿йлгээний ¿нэлгээний çагâар эñâэл 
¿нэлгээний áóñад арга÷лалûг ашиглан тîîöнî. ¯нэлгээний 
арга÷лалóóдад çах çээлийн нээлттэй мэдээлэлээр áаталгааæих 
áîлîмæг¿й таамаглал ашиглагдах тîхиîлдîл гарах áîлîмæтîй. 
Õэрэâ тóñ ñанх¿¿гийн тайлангóóдад тийм таамаглал ашиглаñан 
áºгººд óг таамаглалûг çîхиñтîй хэмæээгээр ººр÷илñнººр 
ашиг, îрлîгî, нийт хºрºнгº эñâэл нийт ºр тºлáºрийн д¿нг¿¿д 
мэдэгдэх¿йö хэмæээгээр ººр÷лºгдºх тîхиîлдîлд çîхих тîдрóóлгûг 
хийñэн áîлнî.

ªртºг нü хºрºнгийг хóдалдан аâахад тºлñºн мºнгº эñâэл т¿¿нтэй 
адилтгах хºрºнгийн д¿н эñâэл хºрºнгийг îлæ аâахад ºгñºн áóñад 
ç¿йлñийн áîдит ¿нэ öэнэ áºгººд ¿¿нд г¿йлгээний ºртºг îрñîн 
áайна. ªртгººр á¿ртгэлд тóñгах нü хºрºнгийн çах çээл дээр 
á¿ртгэгдñэн ¿нэ áайхг¿й áºгººд áîдит ¿нэ öэнэ нü áаталгаатай 
хэмæигдэх áîлîмæг¿й ºм÷ийн хэрэгл¿¿рт îрóóлñан хºрºнгº 
îрóóлалтанд л хамаарна. Òîдрóóлга 11-ээñ ¿çнэ ¿¿.
Ã¿йлгээний çардлóóд нü ñанх¿¿гийн хэрэгл¿¿р¿¿дийг хóдалдан 
аâах, шинээр гаргах эñâэл áîрлóóлахтай шóóд хîлáîîтîй нэмэлт 
çардлóóд þм. Íэмэлт çардал нü г¿йлгээг хийгээг¿й тîхиîлдîлд 
¿¿ñэхг¿й áайх áайñан çардал þм. Ã¿йлгээний çардалд агåнтóóд, 
áîрлóóлаг÷ агåнтûн ¿¿рэг г¿йöэтгэæ áóй аæиллагñад, çºâлºх¿¿д, 
áрîêåрóóд, дилåр¿¿дэд тºлñºн хóраамæ шимтгэл, çîхиöóóлах 
агåнтлаг áîлîн хºрºнгийн áирæийн нîгдóóлñан хóраамæ 
тºлáºр¿¿д, мºн шилæ¿¿лэлтэнд нîгдóóлñан татâар хóраамæóóд 
хамаарна. Ã¿йлгээний çардалд ºрийн хÿмдрóóлалт áóþó нэмэгдэл, 
ñанх¿¿гийн çардлóóд, дîтîîдûн óдирдлагûн áóþó хадгалалтûн 
çардлóóд îрîхг¿й.

Õîрîгдóóлñан ºртºг нü ñанх¿¿гийн хэрэгл¿¿р¿¿дийг анх х¿лээн 
çºâшººрñºн д¿нгээñ ¿ндñэн д¿нгийн алиâаа эргэн тºлºлтийг 
хаñаæ, хóримтлагдñан х¿¿г нэмæ, ñанх¿¿гийн хºрºнгийн 
хóâüд ¿нэ öэнийн áóóралттай хîлáîîтîй алиâаа хаñагдóóлгûг 
хаññан д¿н þм. Õóримтлагдñан х¿¿д анх х¿лээн çºâшººрºх 
¿åд хîйшлîгдñîн г¿йлгээний çардлûн, мºн ¿нийн алиâаа 
нэмэгдэл áóþó хºнгºлºлтийн д¿нгийн ¿р ашигт х¿¿гийн аргаар 
тîîöñîн хîрîгдóóлалт îрнî. Õóримтлагдñан х¿¿гийн îрлîгî, 
хóримтлагдñан х¿¿гийн çардал, мºн хóримтлагдñан êóïîн áîлîн 
¿нийн хîрîгдóóлñан нэмэгдэл áóþó хºнгºлºлтийг (мºн алиâаа 
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áîгинî хóгаöаанд áóñдад шилæ¿¿лэх тºлºâлºгººг¿й тîхиîлдîлд 
¿йл÷лэхг¿й. Энэ тîхиîлдîлд çээлийн ¿¿ргийн хóраамæийг 
хîйшлóóлæ îлгîñîн çээлийн анхнû х¿лээн çºâшººрºх д¿нд 
îрóóлан тîîöнî.Òайлант ¿å á¿рийн эöэñт ¿¿рг¿¿дийг (i) анх х¿лээн 
çºâшººрñºн тóхайн ºдрººрх хîрîгдóóлааг¿й д¿нгийн ¿лдэгдэл, (ii) 
¿¿ргийг тóхайн ºдºр áарагдóóлахад шаардагдах çардлûн хамгийн 
áаталгаатайгаар тîîöîîлñîн д¿нгийн алü ихээр á¿ртгэнэ.

Õóраамæóóдûг ¿¿ргийн ¿лдэгдэл д¿нтэй хîлáîîтîйгîîр тîгтмîл 
даâтамæтай тîîöдîг тîхиîлдîлд тэдгээрийг ¿¿ргийн ¿йл÷лэх 
хóгаöаанû тóршид ïрîïîрöиîналü хэмæээгээр îрлîгîд х¿лээн 
çºâшººрдºг.

Борлóóлахад бýлýн хºрºнãº орóóлалтûн үнýт öааñ. Áанê 
тîдîрхîй áóñ хóгаöаагаар эçэмших тºлºâлºгººтэй хóдалдаæ аâñан 
áºгººд мºнгºн хºрºнгийн шаардлагааñ эñâэл х¿¿гийн, âалþтûн 
áîлîн хóâüöаанû ¿нийн ººр÷лºлтººñ ¿¿дэн áîрлóóлагдах 
магадлалтай ñанх¿¿гийн хºрºнгº îрóóлалтóóд энэ ангилалд 
хамаарна.

Áîрлóóлахад áэлэн хºрºнгº îрóóлалтûн ¿нэт öааñóóдûг áîдит 
¿нэ öэнээр á¿ртгэдэг. Áîрлóóлахад áэлэн ºм÷ийн хэрэгñл¿¿дээñ 
аâñан нîгдîл ашгийг Áанê нîгдîл ашгийг х¿лээн аâах эрх ¿¿ññэн 
áºгººд тºлáºр îрæ ирэх нü магадлалтай áîлñîн ¿åд тóхайн 
æилийн îрлîгî, çарлагад á¿ртгэнэ. Áîдит ¿нэ öэнийн áóñад á¿х 
ººр÷лºлт¿¿дийг тóхайн хºрºнгº îрóóлалт á¿ртгэлээñ хаñагдах 
эñâэл т¿¿ний ¿нэ öэнэ áóóрах ºдºр х¿ртэл áóñад дэлгэрэнг¿й 
îрлîгîд á¿ртгэх áºгººд т¿¿нээñ хîйш хóримтлагдñан îлç эñâэл 
гарçûг áóñад дэлгэрэнг¿й îрлîгîîñ тóхайн æилийн îрлîгî, 
çарлагад шилæ¿¿лэн ангилна.

ªм÷ийн хэрэгñэлд îрóóлñан Áанêнû алü ÷ хºрºнгº îрóóлалтûн 
хóâüд хºрºнгийн çах çээлийн á¿ртгэгдñэн ¿нэ áайхг¿й áºгººд 
эдгээр хºрºнгº îрóóлалтóóдûн áîдит ¿нэ öэнийг áаталгаатай 
тîгтîîх áîлîмæг¿й. Õóâüöаанд îрóóлñан Áанêнû á¿х хºрºнгº 
îрóóлалтûг 2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áîлîн 2009 îнû 12-р 
ñарûн 31-ний áайдлаар ºртгººр á¿ртгэñэн áîлнî (Òîдрóóлга 11).

Áîрлóóлахад áэлэн хºрºнгº îрóóлалтûн ¿нэт öааñûг анх х¿лээн 
çºâшººрñнººñ хîйш тîхиîñîн нэг áóþó îлîн ¿йл ÿâдлûн (“гарç 
ó÷рóóлñан ¿йл ÿâдлóóд”) ¿р д¿нд ¿¿ññэн ¿нэ öэнийн áóóралтûн 
гарçûг тóхайн æилийн îрлîгî, çарлагад х¿лээн çºâшººрнº. 
ªм÷ийн хэрэгñлийн áîдит ¿нэ öэнэ т¿¿ний ºртгººñ дîîш их 
хэмæээгээр áóþó ¿ргэлæлэн áóóрах нü тóхайн хэрэгñэл ¿нэ öэнээ 
алдñанû шинæ тэмдэг áîлнî. ªм÷ийн хэрэгñэлд îрóóлñан Áанêнû 
хºрºнгº îрóóлалтûн áîдит ¿нэ öэнийг áаталгаатайгаар тîгтîîх 
áîлîмæг¿й тóл Áанê тóñ хºрºнгº îрóóлалтóóдûн ¿нэ öэнийн 
áóóралтûг тîдîрхîйлîхдîî дараах х¿÷ин ç¿йл¿¿дийг харгалçан 
¿çдэг: çах çээлийн тóхайн нºхöºл áайдалд хºрºнгº îрóóлалтаа 
нºхºн аâах áîлîлöîî, ñанх¿¿æиг÷ êîмïанийн öэâэр хºрºнгийг 
áîрлóóлах áîлîмæтîй д¿н, алиâаа ирээд¿йн нîгдîл ашгааñ îрæ 
ирэх мºнгºн óрñгал г.м. ªм÷ийн хэрэгñлийн ¿нэ öэнэ áóóралтûн 
гарçûг áóöааæ á¿ртгэдэгг¿й áºгººд хîйшид ¿¿ñэх алиâаа îлçûг 

áóñад дэлгэрэнг¿й îрлîгîд х¿лээн çºâшººрдºг. ªм÷ийн хэрэгñэлд 
îрóóлñан Áанêнû алü ÷ хºрºнгº îрóóлалт 2010 îнû 12-р ñарûн 
31-ний áîлîн 2009 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлóóдаар ¿нэ öэнээ 
алдñан талаарх мэдээлэл óдирдлагад áайхг¿й áºгººд ºртгººр 
á¿ртгэгтдñэн áîрлóóлахад áэлэн хºрºнгº îрóóлалтóóдûн нийт д¿н 
матåриаллаг áóñ гэæ óдирдлага ¿çэæ áайгаа (Òîдрóóлга 11).

Санхүүãиéн хýрýãлүүрт аãóóлаãдñан дериâатиâóóд. Áóñад 
ñанх¿¿гийн хэрэгл¿¿рт агóóлагдñан çарим дåриâатиâ хэрэгл¿¿р 
нü óг хэрэгл¿¿рийг агóóлæ áайгаа ñанх¿¿гийн гэрээний эрñдэл 
áа шинæ ÷анартай нÿгт óÿлдаа хîлáîîг¿й áîл т¿¿нийг ñалангид 
дåриâатиâ хэрэгл¿¿р гэæ аâ÷ ¿çнэ. Ñанх¿¿гийн хэрэгл¿¿рт 
агóóлагдñан дåриâатиâûг áîдит ¿нэ öэнээр á¿ртгэдэг áºгººд 
áîдит ¿нэ öэнэд гарах ººр÷лºлтийг тóхайн æилийн îрлîгî, 
çардалд тóñгадаг. 

2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар Áанêинд ñанх¿¿гийн 
хэрэгñэлд агóóлагдñан, мэдэгдэх¿йö хэмæээний дåриâатиâ 
áайгааг¿й áºгººд óдирдлага нü 2009 îнû 12-р ñарûн 31-
ний áайдлаар çээлтэй óÿлдаатай хадгаламæинд агóóлагдñан 
дåриâатиâûн áîдит ¿нэ öэнэ нü матåриаллаг áóñ áайñан хэмээн 
¿çñэн (Òîдрóóлга 11).  

Гүүдâил. Ã¿¿дâил нü хараат êîмïанийг хóдалдан аâñан ºртгººñ 
т¿¿ний хóдалдан аâах ¿åийн тîдîрхîйлîгдîх áîлîмæтîй öэâэр 
хºрºнгº, ºр тºлáºр áîлîн áîлçîшг¿й ºр тºлáºрийн д¿нгээñ 
хóдалдан аâ÷ áóй талд нîгдîх хóâийн áîдит ¿нэ öэнийг хаññан 
д¿н þм. Õараат êîмïанийг хóдалдан аâахад ¿¿ññэн г¿¿дâилийг 
хараат êîмïанид îрóóлñан хºрºнгº îрóóлалтûн д¿нд îрóóлдаг. 
Ã¿¿дâилийг ºртгººñ алиâаа ¿нэ öэнийн хóримтлагдñан гарçûг 
хаññан д¿нгээр á¿ртгэдэг.

Õараат êîмïанид îрóóлñан хºрºнгº îрóóлалтûн данñнû ¿нэд 
áагтñан г¿¿дâилийг тóñад нü х¿лээн çºâшººрдºгг¿й тóл т¿¿ний 
¿нэ öэнийн áóóралтûг хараат êîмïанид îрóóлñан хºрºнгº 
îрóóлалтааñ тóñад нü ¿нэлэн шалгадагг¿й. Õараат êîмïанид 
îрóóлñан хºрºнгº îрóóлалтûг дан ганö хºрºнгийн ç¿йл гэæ 
¿çэн т¿¿ний ¿нэ öэнэ áóóрñан áайх шинæ тэмдэг илэрñэн тóхай 
á¿рт т¿¿ний нºхºн ñэргээгдэх д¿нг (ашиглалтûн ºртºг áîлîн 
áîдит ¿нэ öэнээñ áîрлóóлах çардлûг хаññан д¿нгийн алü их нü) 
данñнû ¿нэтэй нü харüöóóлах çамаар нийт хºрºнгº îрóóлалтûн 
¿нэ öэнийн áóóралтûг шалган тîдîрхîйлнî. Óг нºхöºл áайдалд 
х¿лээн çºâшººрñºн ¿нэ öэнийн áóóралтûн гарçûг г¿¿дâил áîлîн 
хараат êîмïани дах хºрºнгº îрóóлалтûг á¿рд¿¿лæ áóй алиâаа 
áóñад хºрºнг¿¿дэд хóâаарилдагг¿й. Ìºн ¿нэ öэнэ áóóралтûн 
гарçûг х¿лээн çºâшººрñнººñ хîйш хараат êîмïани дах хºрºнгº 
îрóóлалтûн нºхºн ñэргээгдэх д¿н ºññºн тîхиîлдîлд тэр 
хэмæээгээр ¿нэ öэнийн áóóралтûн гарçûг çалрóóлан á¿ртгэнэ.

¯ндñýн хºрºнãº. ¯ндñэн хºрºнгийг ºртгººñ хóримтлагдñан 
элэгдлийг, мºн шаардлагатай áîл ¿нэ öэнэ áóóралтûн çардлûг 
хаññан д¿нгээр тóñгадаг.
Óрñгал çаñâарûн ºртгийг ¿¿ññэн тóхай á¿рт нü çарлагад á¿ртгэдэг. 

тîдîрхîйлñîн áîл тóхайн ñанх¿¿гийн хºрºнгийг иæил тºрлийн 
çээлийн эрñдэлийн шинæ ÷анартай ñанх¿¿гийн хºрºнгийн 
á¿лэгт áагтаан óг á¿лгийн ¿нэ öэнийн áóóралтûг хамтатган 
¿нэлдэг. Áанêнû ñанх¿¿гийн хºрºнгийн ¿нэ öэнэ áóóрñан эñэхийг 
тîдîрхîйлîхдîî аâ÷ ¿çдэг ¿ндñэн х¿÷ин ç¿йлñ нü тэдгээрийн 
хóгаöаа хэтрэлтийн áайдал, мºн алиâаа хîлáîгдîх áарüöаа 
хºрºнгийг áîрлóóлах áîлîлöîî þм.

¯нэ öэнийн алдагдал ¿¿ññэн эñэхийг илэрхийлэх áîдит нîтîлгîîг 
тîдîрхîйлîхîд дараах áóñад ¿ндñэн шалгóóрóóдûг мºн аâ÷ ¿çдэг:

- хóâаарüт тºлáºр¿¿дийн алü нэг нü хóгаöаа хэтэрñэн áºгººд 
хóгаöаа хэтрэлт нü тºлáºр тîîöîîнû ñиñтåмээñ ¿¿ññэн 
ñааталтай хамааралг¿й;

- çээлдэг÷ ñанх¿¿гийн мэдэгдэх¿йö х¿ндрэлд îрñîн нü Áанêнû 
îлæ аâñан ñанх¿¿гийн мэдээллээр áаталгааæñан;

- çээлдэг÷ дамïóóрлаа çарлах áóþó ñанх¿¿гийн á¿тöийн 
ººр÷лºлт хийхээр тºлºâлºæ áайгаа;

- óлñûн áóþó îрîн нóтгийн эдийн çаñгийн нºхöºл áайдал 
çээлдэг÷ид нºлººлºх¿йöээр ººр÷лºгдñºнººñ т¿¿ний тºлáºр 
тºлºлтийн áайдал мóóдñан; эñâэл

- çах çээлийн нºхöºл áайдал мóóдñанааñ áарüöаа хºрºнгийн 
¿нэ öэнэ мэдэгдэх¿йö хэмæээгээр áóóрñан.

¯нэ öэнийн áóóралтûг хамтатган ¿нэлэх çîрилгîîр ñанх¿¿гийн 
хºрºнг¿¿дийг çээлийн эрñдэлийн шинæ ÷анараар нü иæилñ¿¿лэн 
á¿лг¿¿дэд хóâаарилдаг. Òэдгээр шинæ ÷анарóóд нü ºглºгтэй 
талóóд á¿х ºр тºлáºрºº гэрээний нºхöлийн дагóó эргэн тºлºх 
÷адâарûг илэрхийлдэг тóл тóхайн á¿лгийн ирээд¿йн мºнгºн 
óрñгалûг тîîöîîлîхîд а÷ хîлáîгдîлтîй þм.

Á¿лэг ñанх¿¿гийн хºрºнгийн ¿нэ öэнийн áóóралтûг хамтатган 
¿нэлæ áóй тîхиîлдîлд тэдгээрийн ирээд¿йн мºнгºн óрñгалûг 
гэрээгээр çааñан мºнгºн óрñгал, мºн ºмнºх ¿åийн хóгаöаа хэтрэлт 
áîлîн тºлáºр нºхºн тºлºгдñºн т¿¿хийн талаарх óдирдлагûн 
тóршлага дээр ¿ндэñлэн тîîöîîлдîг. ªнºº ¿åийн мэдээллийн 
¿ндñэн дээр ºмнºх ¿åийн тóршлагаа áаÿæóóлæ ºмнºх ¿åд нºлºº 
¿ç¿¿лээг¿й шинэ нºхöºл áайдлûн нºлººг îрóóлæ ºнºº ¿åд 
арилñан ºмнºх ¿åийн нºхöºл áайдлûн нºлººг арилгадаг.

Õэрэâ хîрîгдóóлñан ºртгººр á¿ртгэгддэг ñанх¿¿гийн хºрºнгийн 
¿нэ öэнэ áóóрñан áºгººд т¿¿ний нºхöлийг ººр÷лºн тîхирîлöñîн 
эñâэл нºхöл¿¿дийг çээлдэг÷ эñâэл ¿нэ öааñ гаргаг÷ийн ñанх¿¿гийн 
áайдал мóóдñанааñ ººр÷илñºн тîхиîлдîлд ¿нэ öэнийн áóóралтûг 
нºхöºл ººр÷лºгдºхийн ºмнºх ¿р ашигт х¿¿г ашиглан тîîöнî.

¯нэ öэнийн алдагдлûг ¿ргэлæ нººöийн ñангийн данñанд á¿ртгэæ 
хºрºнгийн данñнû ¿нийг х¿лээгдэæ áóй мºнгºн óрñгалûн 
(çээлийн хэрэгæээг¿й ирээд¿йн алдагдлûг îрóóлааг¿й д¿нгээр) 
анхнû ¿р ашигт х¿¿гээр тîîöñîн ºнººгийн ¿нэ öэнэ х¿ртэл 
áóóрóóлæ á¿ртгэнэ. Áарüöаат хºрºнгººр áаталгааæñан ñанх¿¿гийн 
хºрºнгийн ирээд¿йд х¿лээгдэæ áóй мºнгºн óрñгалûн ºнººгийн 
ºртгийг áарüöаа хºрºнгийг хóраан аâах нü магадлалтай эñэхээñ 
¿л хамааран т¿¿нийг хóраан аâ÷ áîрлóóлñнааñ îлîх îрлîгî áîлîн 

çардлûн çºр¿¿н дээр ¿ндэñлэн тîîöнî.

Õэрэâ ¿нэ öэнийн алдагдал дараах ¿å¿дэд áóóрñан áºгººд óг 
áóóралтûг х¿лээн çºâшººрñнººñ хîйш тîхиîñîн áîдит ¿йл 
ÿâдалтай хîлáîх áîлîмæтîй áîл ºмнº нü х¿лээн çºâшººрñºн ¿нэ 
öэнийн алдагдлûг ¿нэ öэнэ áóóралтûн ñангийн данñанд çалрóóлан 
áи÷их çамаар тóхайн æилийн îрлîгî, çарлагад á¿ртгэнэ.

Эргэн тºлºгдºх áîлîмæг¿й áîлñîн хºрºнгийг хаñагдóóлахдаа 
хºрºнгийг нºхºн тºл¿¿лэхэд шаардлагатай á¿хий л арга 
хэмæээг аâñан áºгººд алдагдлûн хэмæээ тîдîрхîй áîлñîн ¿åд 
хîлáîгдîх алдагдлûн ñангийн данñанд á¿ртгэн хаñагдóóлна. 
ªмнº нü хаñагдóóлñан хºрºнгийн д¿н дараа нü нºхºн тºлºгдñºн 
тîхиîлдîлд нºхºн тºлºгдñºн д¿нг тóхайн æилийн îрлîгî, 
çарлагад á¿ртгэæ алдагдлûн ñангийн данñûг áóóрóóлна.

Õóраан аâñан барüöаа хºрºнãº. Õóраан аâñан áарüöаа 
хºрºнгºд Áанê хóгаöаа хэтэрñэн çээлийн аâлагаа áарагдóóлах 
çîрилгîîр хóраан аâñан ñанх¿¿гийн áîлîн ñанх¿¿гийн áóñ 
хºрºнгº хамаарна. Эдгээр хºрºнгийг анх хóраан аâах ¿åийн 
áîдит ¿нэ öэнээр х¿лээн çºâшººрºх áºгººд тóхайн хºрºнгийн 
шинæ ÷анарааñ áîлîн Áанê тóñ хºрºнгийг хэрхэн нºхºн ñэргээх 
тºлºâлºгººтэй áайгаагааñ хамааран ¿л хºдлºх хºрºнгº áа тîнîг 
тºхººрºмæ, áóñад ñанх¿¿гийн хºрºнгº эñâэл áóñад хºрºнгº 
дэх áараа матåриалûн ангилалд îрóóлан á¿ртгэдэг. Àнх х¿лээн 
çºâшººрñний дараагаар тóхайн ангилалд хамаарах нÿгтлан áîдîх 
á¿ртгэлийн áîдлîгûн дагóó á¿ртгэл хºтлºдºг.

Íºхöºл ººрчлºãдñºн зýýлүүд. Áанê áарüöаа хºрºнгийг хóраан 
аâахааñаа ил¿¿ алü áîлîх çээлийн нºхöлийг ººр÷лºх арга çамûг 
хайдаг. Энэ нü тºлáºр хийх хóгаöааг ñóнгах, шинэ çээлийн 
нºхöºл тîхирîлöîх çэрэг çамаар хийгддэг. Íºхöл¿¿дийг дахин 
хэлэлöэн тîхирîлöñîнû дараа тóхайн çээлийг хóгаöаа хэтэрñэнд 
ангилдагг¿й. Óдирдлага нºхöºл ººр÷лºгдñºн çээл¿¿дийг ¿ргэлæ 
эргэн шалгаæ, á¿х шалгóóрóóд áиåлэгдñэн эñэх, ирээд¿йд îрæ 
ирэх тºлáºр¿¿д тºлºгдºх магадлалтай эñэхийг аâ÷ ¿çдэг. Эдгээр 
çээл¿¿дийг мºн öаашид ÷ тэдгээрийн анхнû ¿р ашигт х¿¿г 
ашиглан дан ганöаар нü эñâэл хамтатгаñан ¿нэлгээгээр нü ¿нэ 
öэнийн áóóралтûн хóâüд шинæилдэг. 

Çýýлтýé холбоотоé хүлýýñýн үүрãүүд. Áанê аêêрåдåтиâ áîлîн 
ñанх¿¿гийн áаталгаа çэрэг çээлтэй хîлáîîтîй ¿¿рэг х¿лээх 
хэлöэлд îрîлöдîг. Ñанх¿¿гийн áаталгаа нü гóраâдаг÷ этгээдэд 
х¿лээñэн ¿¿ргээ харилöаг÷ áиåл¿¿лæ ÷адааг¿й тîхиîлдîлд Áанê 
харилöаг÷ийн ºмнººñ тºлáºр г¿йöэтгэхээр áóöалтг¿й нºхöлººр 
îлгîñîн áаталгаа áºгººд çээлтэй адил çээлийн эрñдэл агóóлдаг. 
Ñанх¿¿гийн áаталгаа áîлîн çээл îлгîх ¿¿рэг нü анх áîдит ¿нэ 
öэнээрээ х¿лээн çºâшººрºгддºг áºгººд энэ ¿нэ öэнэ нü хэâийн 
¿åд х¿лээн аâñан хóраамæийн д¿нгээр нîтлîгддîг. Óг д¿нг 
х¿лээñэн ¿¿ргийн х¿÷интэй áайх хóгаöаанû тóршид шóлóóн 
шóгамûн аргаар хîрîгдóóлан á¿ртгэдэг. Энэ арга нü Áанê 
çээл îлгîх ¿¿рэг х¿лээæ óг ¿¿ргийнхээ дагóó тîдîрхîй çээлийн 
хэлöэлд îрîлöîх нü магадлалтай áºгººд óг çээлээ îлгîñнû дараа 
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çîхиöóóлахтай шóóд хîлáîîтîйгîîр гарах нэмэлт çардлóóдûг 
ñанх¿¿гийн т¿рээñийн аâлагûн анхнû д¿нд îрóóлах áºгººд 
т¿рээñийн хóгаöаанд х¿лээн çºâшººрºх îрлîгûн д¿н óг çардлûн 
хэмæээгээр áóóрна. Ò¿рээñээñ îлñîн ñанх¿¿гийн îрлîгûг тайлант 
æилийн îрлîгî, çарлагûн х¿¿гийн îрлîгî хэñэгт тóñгана.

Ñанх¿¿гийн т¿рээñийн аâлагûг анх х¿лээн çºâшººрñºнººñ хîйш 
тîхиîñîн нэг áóþó îлîн ¿йл ÿâдлûн (“гарç ó÷рóóлñан ¿йл 
ÿâдлóóд”) ¿р д¿нд ó÷ирñан ¿нэ öэнэ áóóралтûн гарçûг ¿¿ññэн 
тóхайд нü îрлîгî çарлагад тóñгана. Áанê ¿нэ öэнэ áóóрñан áайх 
áîдит нîтîлгîî áайгаа эñэхийг хîрîгдóóлñан ºртгººр á¿ртгэгддэг 
çээлийн хóâüд ашигладаг шалгóóртай иæил ¿ндñэн шалгóóраар 
тîгтîîдîг. ¯нэ öэнэ áóóралтûн гарçûг хîлáîгдîх ñангийн данñаар 
дамæóóлан х¿лээн çºâшººрºх áа аâлагûн данñнû öэâэр д¿нг 
х¿лээгдэæ áóй мºнгºн óрñгалûн (îдîîгîîр ¿¿ñээг¿й áайгаа, 
ирээд¿йн çээлийн алдагдлûг îрóóлааг¿й д¿нгээр) ñанх¿¿гийн 
т¿рээñийн ¿р ашигт х¿¿гээр диñêаóнтлаæ тîîöñîн ºнººгийн ºртºг 
р¿¿ áóóрóóлæ á¿ртгэнэ. Õ¿лээгдэæ áóй мºнгºн óрñгал нü т¿рээñийн 
хºрºнгийг эрг¿¿лэн аâ÷ áîрлóóлахтай хîлáîîтîй мºнгºн óрñгалûг 
áагтаана.

Бóñад банêнааñ баéршóóлñан хºрºнãº. Áóñад áанêнааñ 
áайршóóлñан хºрºнгийг харилöаг÷ áанê Áанê рóó мºнгº áóþó 
áóñад тºрлийн хºрºнгº шилæ¿¿лñэн ¿åд х¿лээн çºâшººрнº. 
Äåриâатиâ áóñ ºр тºлáºрийг хîрîгдóóлñан ºртгººр á¿ртгэдэг. 
Õэрэâ Áанê ººрийн гаргаñан ºрийн хэрэгñлийг эрг¿¿лэн хóдалдаæ 
аâах тîхиîлдîлд хîлáîгдîх ºр тºлáºрийг ñанх¿¿гийн áайдлûн 
тайлангааñ хаñ÷ данñнû ¿нэ áîлîн тóхайн ºрийг хóдалдан аâахад 
тºлñºн тºлáºрийн д¿нгийн çºр¿¿г ºрийг хаñагдóóлахад ¿¿ññэн îлç 
эñâэл гарçад îрóóлан á¿ртгэнэ.

Õарилöаãчдûн харилöах, хадãаламж. Õарилöаг÷дûн харилöах, 
хадгаламæóóд нü хóâü х¿м¿¿ñ, óлñûн áîлîн хóâийн эçэмшлийн аæ 
ахóйн нэгæ, áайгóóллагад тºлºх дåриâатиâ áóñ ºр тºлáºр áºгººд 
хîрîгдóóлñан ºртгººр á¿ртгэгддэг.
Çээлæин аâñан áóñад эх ¿¿ñâэр áа хî¸рдîг÷ ºглºг. Çээлæин аâñан 
áóñад эх ¿¿ñâэрт îлîн óлñûн ñанх¿¿гийн áайгóóллагóóд, Ìîнгîл 
Óлñûн Çаñгийн Ãаçар, тºрийн áайгóóллагóóдааñ аâñан çээл áîлîн 
ºрийн áи÷г¿¿д áагтана. Эдгээр ñанх¿¿гийн ºр тºлáºр¿¿д áîлîн 
хî¸рдîг÷ ºглºгийг ¿р ашигт х¿¿гийн аргаар хîрîгдóóлñан ºртгººр 
á¿ртгэдэг.

Орлоãûн албан татâар. Îрлîгûн алáан татâарûг тайлант ¿åийн 
эöэñт á¿хэлдээ áóþó ¿ндñэндээ áатлагдñан хóóлü тîгтîîмæийн 
дагóó ñанх¿¿гийн тайлангóóдад х¿лээн çºâшººрнº. Îрлîгûн алáан 
татâарûн çардал нü тóхайн æилийн áîлîн хîйшлîгдñîн татâарааñ 
á¿рдэх áºгººд óг çардлóóдтай хîлáîîтîй аæил г¿йлгээ нü тóхайн 
áóþó ººр тайлант хóгаöаанд áóñад дэлгэрэнг¿й îрлîгîд эñâэл 
шóóд ºм÷ид á¿ртгэгдñэнээñ áóñад тîхиîлдîлд тóхайн æилийн 
îрлîгî, çарлагад х¿лээн çºâшººрºгдºнº.

Òайлант хóгаöаанû татâар нü тóхайн áîлîн ºмнºх хóгаöаанд 
¿¿ññэн татâар нîгдóóлах ашиг, алдагдалтай хîлáîîтîй татâарûн 

áайгóóллагад тºлºх эñâэл т¿¿нээñ нºхºн аâах д¿н áîлнî. 
Ñанх¿¿гийн тайланг хîлáîгдîх татâарûн тайланг тóшаахааñ ºмнº 
áаталæ амæааг¿й тîхиîлдîлд татâар нîгдóóлах ашиг, алдагдлûг 
óрüд÷илñан тîîöîîн дээр ¿ндэñлэæ тîîöдîг. Îрлîгûн алáан 
татâарааñ áóñад татâарóóдûг ¿йл аæиллагаанû çардалд á¿ртгэдэг.

Õîйшлîгдñîн татâарûг ºглºгийн аргûг ашиглан дараа тайлант 
хóгаöаанд шилæ¿¿лэн тîîöîх татâарûн алдагдал дээр мºн 
ñанх¿¿гийн тайлангийн ºдрийн áайдлаархи хºрºнгº, ºр 
тºлáºрийн татâарûн ñóóрü áîлîн ñанх¿¿гийн тайлан дах 
á¿ртгэлийн д¿нгийн хîîрîнд ¿¿ñэх т¿р çºр¿¿н дээр ¿ндэñлэæ 
тîîöдîг. Õîйшлîгдñîн татâар нü áиçнåñийн нэгдлээñ ººр 
г¿йлгээний ÿâöад анх х¿лээн çºâшººрñºн áºгººд тóхайн 
¿åдээ á¿ртгэлийн ашиг áîлîн татâар нîгдîх ашигт нºлºº 
¿ç¿¿лэхг¿й хºрºнгº, ºр тºлáºрººñ ¿¿ñэх т¿р çºр¿¿н¿¿дэд х¿лээн 
çºâшººрдºгг¿й. Õîйшлîгдñîн татâарûг хºрºнгº ашиглагдах 
эñâэл ºглºг тºлºгдºх тайлант хóгаöаанд ашиглагдах, ñанх¿¿гийн 
тайлангийн ºдрийн áайдлаар áатлагдñан áóþó ¿ндñэндээ 
áатлагдñан áайгаа хóóлü тîгтîîмæîîр тîгтîîñîн татâарûн 
хóâü хэмæээгээр эñâэл дараа тайлант хóгаöаанд шилæ¿¿лэн 
ашиглагдах татâарûн алдагдлаар тîîöдîг. Áанê хîйшлîгдñîн 
татâарûн хºрºнгº áîлîн ºглºгийг хîîрîнд нü хааæ á¿ртгэдэг. 
Õîйшлîгдñîн татâарûн ºглºг нü татâар нîгдóóлах á¿хий л т¿р 
çºр¿¿нд, хîйшлîгдñîн татâарûн хºрºнгийг татâарааñ хаñагдах 
á¿хий л т¿р çºр¿¿нд, мºн ашиглагдааг¿й татâарûн алдагдал, 
татâарûн хºнгºлºлтºнд тэдгээрийг ирээд¿йн татâар нîгдóóлах 
ашигт татâарааñ хаñагдах т¿р çºр¿¿, ашиглагдааг¿й татâарûн 
алдагдал áîлîн хºнгºлºлтийг хаñагдóóлан ашиглах магадлалтай 
тîхиîлдîлд х¿лээн çºâшººрдºг.

Íýмýãдñýн ºртãиéн албан татâар. Óдирдлагûн ¿нэлñэнээр Áанê 
нü áанêнû áóñ ¿йл аæиллагаанааñ ¿¿ññэн ÍªÀÒ-ûн ºр тºлáºрг¿й 
áºгººд áанêнû ¿йл аæиллагаа нü ÍªÀÒ-ûн тóхай хóóлийн дагóó 
ÍªÀÒ-ааñ ÷ºлººлºгдñºн áайдаг. Òиймээñ 2010 îнû 12-р ñарûн 31-
ний áа 2009 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлóóдаар Áанê нü ÍªÀÒ 
тºлºг÷ººр á¿ртгэгдээг¿й áайñан áîлнî. ÍªÀÒ-ûн ºр тºлáºрийн 
áîлîн áóñад аñóóдлóóдтай хîлáîîтîйгîîр Áанê áîлîн татâарûн 
áайгóóллагûн хîîрîнд ¿¿ññэн ш¿¿х маргаанааñ ¿¿ñэх áîлçîшг¿й 
ºр тºлáºрийн тóхай мэдээллийг Òîдрóóлга 31-д тîлилóóлñан.

татâарûн тодорхоé бóñ баéр ñóóрü. Áанêнû татâарûн тîдîрхîй 
áóñ áайр ñóóрийг óдирдлага тайлант ¿å¿дийн эöэñ á¿рт дахин 
¿нэлдэг. Áанêнû îрлîгûн татâарûн áайр ñóóрийг татâарûн 
áайгóóллага х¿лээн çºâшººрºхг¿й áайæ áîлîхîîñ ¿¿дэн нэмэлт 
татâар нîгдóóлах нü нîгдóóлахг¿й áайхааñ ил¿¿ магадлалтай 
гэæ óдирдлага ¿çñэн тîхиîлдîлд ºглºг х¿лээн çºâшººрнº. 
Ñанх¿¿гийн тайлангийн ºдрийн áайдлаар á¿хэлдээ áóþó 
¿ндñэндээ áатлагдñан áайñан хóóлü тîгтîîмæийн тайлáар, мºн 
иæил аñóóдлûг ш¿¿х áайгóóллагûн шийдâэрлэñэн áайдал дээр 
¿ндэñлэн ¿нэлгээ хийгддэг. Òîргóóлü, алданги áîлîн îрлîгûн 
áóñ татâартай хîлáîîтîй ºглºгийн хóâüд тайлант хóгаöаанû эöэñ 
дэх ºр тºлáºрийг áарагдóóлахад шаардагдах çардлûг óдирдлага 
хамгийн áîлîмæит аргаар тîдîрхîйлñнîîр х¿лээн çºâшººрнº. 

¯ндñэн хºрºнгийн тîмîîхîн ñэлáэг эñâэл á¿рэлдэх¿¿н хэñгийг 
îрлóóлан ñîлüñîн ºртгийг хºрºнгºæ¿¿лэн á¿ртгэæ ñîлигдñîн 
хэñгийг á¿ртгэлээñ хаñна. 

¯ндñэн хºрºнгийн ¿нэ öэнэ áóóрñан шинæ тэмдэг илэрñэн эñэхийг 
óдирдлага тайлант ¿å á¿рийн эöэñт ¿нэлдэг. Òийм шинæ тэмдэг 
илэрñэн тîхиîлдîлд óдирдлага хºрºнгийн áîдит ¿нэ öэнээñ 
áîрлóóлах ºртгийг хаññан д¿н áîлîн т¿¿ний ашиглалтûн ¿нэ 
öэнийн алü ихээр нü нºхºн ñэргээгдэх ºртгийг тîîöîæ, данñнû 
¿нийг нºхºн ñэргээгдэх ºртºг х¿ртэл áóóрóóлан гарçûг тóхайн 
æилийн îрлîгî, çарлагад á¿ртгэдэг. Õºрºнгийн ашиглалтûн 
¿нэ öэнэ, áîдит ¿нэ öэнэ эñâэл áîрлóóлах çардлûн тîîöîîлîлд 
ººр÷лºлт îрñîн áîл ºмнºх æил¿¿дэд х¿лээн çºâшººрñºн ¿нэ 
öэнийн áóóралтûн гарçûг шаардлагатай áîл çалрóóлан á¿ртгэнэ.

Áîрлóóлñнû îлç, гарçûг тîдîрхîйлîхдîî áîрлóóлалтааñ îлñîн 
îрлîгûг á¿ртгэлийн д¿нтэй харüöóóлæ тîîöîх áºгººд îлç, гарçûг 
тóхайн æилийн îрлîгî, çарлагад á¿ртгэнэ. 

Ýлýãдýл. Äóóñааг¿й áарилгûг элэгд¿¿лдэгг¿й. ¯ндñэн хºрºнгийн 
áóñад ç¿йл¿¿дийн элэгдлийг тэдгээрийн ºртгийг дîîрх х¿лээгдэæ 
áóй ашиглах хóгаöаанû тóршид шóлóóн шóгамûн аргûг ашиглан 
¿лдэгдэл ºртºг х¿ртэл нü áóóрóóлан хóâаарилæ тîîöнî:

Àшиглах хóгаöаа, æилээр

¯л хºдлºх хºрºнгº 40 æил 

Òаâилга áа îффиñûн тîнîг 
тºхººрºмæ 10 æил

Êîмïüþтåр áа тåхниêийн тîнîг 
тºхººрºмæ 5 æил 

Òээâрийн хэрэгñэл 10 æил

Ò¿рээñэлñэн хºрºнгийн 
ñайæрóóлалт Ò¿рээñийн хóгаöаанû тóршид

Àшиглагдах хóгаöаанûх нü эöэñт îрñîн áайхаар х¿лээгдэæ áóй 
нºхöºл áайдалтайгаар хºрºнгийг Áанê ºнºº ¿åд áîрлóóлñнааñ 
îлîх áîлîмæтîй ¿нээñ áîрлóóлалтûн çардлûг хаññан д¿нгээр 
¿лдэгдэл ºртгийг тîîöдîг. Õºрºнгийн ¿лдэгдэл ºртºг, ашиглагдах 
хóгаöааг тайлант ¿å á¿рийн эöэñт дахин ¿нэлæ шаардлагатай гэæ 
¿çâэл тîхирóóлга хийнэ.

Биет бóñ хºрºнãº. Ã¿¿дâилээñ áóñад áиåт áóñ хºрºнгº нü 
ашиглах тîдîрхîй хóгаöаатай áºгººд ¿ндñэндээ хºрºнгºæ¿¿лñэн 
êîмïüþтåрийн ïрîграмм хангамæийн лиöåнç¿¿д þм.

Õóдалдан аâñан êîмïüþтåрийн ïрîграмм хангамæийн 
лиöåнç¿¿дийг тэдгээрийг хóдалдан аâ÷ ашиглахад áэлэн áîлгîхîд 
гарñан çардлûн ¿ндñэн дээр á¿ртгэдэг.

Áанêнû хÿналтанд áóй, тîдîрхîйлîгдîх áîлîмæтîй áºгººд 
îнöгîй ïрîграмм хангамæтай шóóд хîлáîîтîй ¿¿ññэн 
хºгæ¿¿лэлтийн çардлааñ ил¿¿ хэмæээний эдийн çаñгийн нэмэгдэл 
¿р ашиг îрæ ирэх магадлалтай тîхиîлдîлд óг хºгæ¿¿лэлтийн 

çардлûг áиåт áóñ хºрºнгºд á¿ртгэдэг. Õºрºнгºæ¿¿лñэн çардалд 
тóхайн ïрîграмм хангамæийг áîлîâñрóóлан ашиглалтанд 
îрóóлñан áагийн аæиллагñадûн çардал áîлîн ¿¿нтэй хîлáîîтîй 
гарñан нэмэгдэл çардлóóдûн çîхих хóâü хэмæээ îрнî. Прîграмм 
хангамæтай хîлáîîтîй ¿¿ññэн áóñад á¿х çардлóóдûг, æишээлáэл 
ашиглалтûн çардлûг, ¿¿ññэн тóхай á¿рт çардалд тóñгана. 
Õºрºнгºæ¿¿лñэн ïрîграмм хангамæийг 10 æилийн ашиглагдах 
хóгаöаанû тóршид шóлóóн шóгамûн аргаар хîрîгдóóлна.

Áиåт áóñ хºрºнг¿¿дийг тэдгээрийн ашиглагдах хóгаöаанû тóршид 
шóлóóн шóгамûн аргаар хîрîгдóóлна:

Àшиглах хóгаöаа, æилээр

Êîмïüþтåрийн ïрîграмм 
хангамæ (áанêнû ¿ндñэн 
ïрîграмм)

10 years

Прîграмм хангамæийн дîтîîд 
хºгæ¿¿лэлтийн хºрºнгºæ¿¿лñэн 
çардал

10 years

Áанêнû áóñад ïрîграмм хангамæ 3-5 years

Õэрэâ ¿нэ öэнэ нü áóóрñан áîл áиåт áóñ хºрºнгийн данñнû ¿нийг 
хºрºнгийн ашиглалтûн ºртºг áîлîн т¿¿ний áîдит ¿нэ öэнээñ 
áîрлóóлах çардлûг хаññан д¿нгийн алü их д¿н х¿ртэл áóóрóóлна.

¯éл ажиллаãаанû түрýýñ. Áанê нü т¿рээñийн гэрээнд 
т¿рээñлэг÷ээр îрîлöîæ, ºм÷лºлийн ихэнхи эрñдэл áîлîн 
óрамшóóлал нü т¿рээñл¿¿лэг÷ээñ Áанêинд шилæин ирээг¿й 
тîхиîлдîлд т¿рээñийн нийт тºлáºрийг т¿рээñийн хóгаöаанû 
тóршид шóлóóн шóгамûн аргûг ашиглан хóâаарилæ тóхайн 
тайлант æил¿¿дийн îрлîгî, çарлагад (т¿рээñийн çардлаар) 
á¿ртгэнэ.

Õэрэâ хºрºнгийг ¿йл аæиллагаанû т¿рээñээр т¿рээñл¿¿лñэн 
тîхиîлдîлд т¿рээñийн аâлагûг т¿рээñийн хóгаöаанû тóршид 
шóлóóн шóгамûн аргаар хóâаарилан т¿рээñийн îрлîгîîр á¿ртгэнэ.

Санхүүãиéн түрýýñиéн аâлаãа. Áанê нü т¿рээñийн харилöаанд 
т¿рээñл¿¿лэг÷ээр îрîлöîæ, т¿рээñийн ç¿йлийн ºм÷лºлийн ихэнхи 
эрñдэл áîлîн óрамшóóлал нü Áанêнааñ т¿рээñл¿¿лэг÷ид шилæин 
î÷их тîхиîлдîлд, т¿рээñийн хºрºнгийг ñанх¿¿гийн т¿рээñийн 
аâлагаар тóñгаæ т¿рээñийн ирээд¿йн тºлáºрийн ºнººгийн ¿нэ 
öэнээр á¿ртгэнэ. Ñанх¿¿гийн т¿рээñийн аâлагûг анх т¿рээñийн 
хóгаöаа эхэлñэн ºдºр á¿ртгэх áºгººд т¿рээñийн ¿¿рэг эхлэх ºдºр 
(т¿рээñийн гэрээ áайгóóлñан ºдºр эñâэл талóóд т¿рээñийн ¿ндñэн 
нºхöлийг х¿лээн çºâшººрñºн ºдрийн алü эрт нü) тîдîрхîйлñîн 
диñêаóнтûн хóâиар тîîöнî.

Ò¿рээñийн нийт аâлага áîлîн ºнººгийн ¿нэ öэнийн çºр¿¿ нü 
х¿лээн çºâшººрººг¿й áóþó хîйшлîгдñîн ñанх¿¿гийн îрлîгî þм. 
Óг îрлîгûг т¿рээñийн хóгаöаанû тóршид (татâарûн ºмнºх) öэâэр 
хºрºнгº îрóóлалтûн áóþó ¿р ашгийн хóâийг ¿å á¿рт тîгтмîл 
áайлгах аргûг ашиглан х¿лээн çºâшººрнº. Ò¿рээñийг хэлэлöэн 



59
Эр

¿¿
л 

аш
иг

Эр
дэ

нэ
т 

х¿
м

¿¿
н

Эх
 д

эл
хи

й
Æ

È
ËÈ

É
Í
 Ò

À
É

ËÀ
Í
 2

01
0

2010 îнû 12-р ñарûн 31-нээрхи гадаад âалþтаар илэрхийлэгдñэн 
данñдûн ¿лдэгдл¿¿дийг хºрâ¿¿лñэн алáан ханш 1 ам.дîл.=1,256.46 
тºг (2009: 1 ам.дîл.=1,442.84 тºг) áайâ.

Õºрºнãº, ºр тºлбºриéã хооронд нü хаах. Ñанх¿¿гийн хºрºнгº 
áîлîн ºр тºлáºрийг хîîрîнд нü хааæ ñанх¿¿гийн áайдлûн 
тайланд öэâэр д¿нгээр á¿ртгэх нü х¿лээн çºâшººрñºн д¿нг¿¿дийн 
хаалт хийх эрх ç¿йн ¿ндэñлэл áайгаа áºгººд тºлáºрийг öэâэр 
д¿нгээр хийх эñâэл хºрºнгийг хóдалдаæ, нэгэн çэрэг ºр тºлáºрийг 
áарагдóóлах тºлºâлºгºº áайгаа тîхиîлдîлд л çºâшººрºгдºнº.

Ажиллаãñадûн зардал болон холбоãдох шимтãýлүүд. Öалин 
хºлñ áîлîн öалинтай хîлáîîтîй áóñад çардлóóдûг Áанêнû 
аæиллагñад хîлáîгдîх аæил ¿йл÷илгээ ¿ç¿¿лñэн æилд х¿лээн 
çºâшººрдºг. Öалинтай ээлæийн амралт áîлîн нºхºн îлгîâîртîй 
áóñад áîгинî хóгаöаат хóримтлагдах ÷ºлºº аâалтûг аæиллагñад 
ирээд¿йд нºхºн îлгîâîртîй ÷ºлºº аâах эрхийг ¿¿ñгэх ¿йл÷илгээг 
¿ç¿¿лñэн ¿åд, нºхºн îлгîâîртîй áîгинî хóгаöаат хóримтлагдахг¿й 
÷ºлºº аâалтûг (æишээ нü, ºâ÷ний óлмааñ ÷ºлºº аâалтûг) ÷ºлºº 
аâах ¿åд тóñ тóñ х¿лээн çºâшººрдºг.

Ìîнгîл Óлñад ¿йл аæиллагаа ÿâóóлæ áóй êîмïаниóд хóóлийн 
дагóó óлñûн тэтгэâрийн, нийгмийн даатгалûн áîлîн эр¿¿л 
мэндийн даатгалûн ñангóóдад шимтгэл тºлдºг. Эдгээр 
шимтгэл¿¿дийг ¿¿ññэн ¿åд нü îрлîгî, çарлагад çардлаар 
á¿ртгэдэг. Áанê нü ¿¿нээñ гадна тîгтñîн шимтгэлтэй тэтгэâрийн 
хºтºлáºрт шимтгэл тºлдºг. Òºлñºн шимтгэлийг Áанê нü 
аæиллагñадûн çардал хэñэгт тэдгээрийн г¿йöэтгэñэн аæил 
¿йл÷илгээний хóâü хэмæээгээр á¿ртгэдэг. Èл¿¿ тºлñºн шимтгэлийг 
аâлагаар тóñгадаг. Энд дóрдñан óлñûн тîгтмîл шимтгэлтэй 
ñангóóдад áîлîн тîгтмîл шимтгэлтэй хºтºлáºрт тºлдºг 
тºлáºр¿¿дээñ гадна Áанê ººр ÿмар нэгэн тэтгэâэр, тэтгэмæийн 
тºлáºр хийх хóóлü эрх ç¿йн áóþó çîхиîмîл ¿¿рэг х¿лээгээг¿й 
áîлнî.

тóñламж. Îлîн óлñûн áайгóóллагааñ ашгийн áóñ тºñл¿¿дийг 
ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилгîîр îлгîñîн тóñламæóóдûг тóхайн эх 
¿¿ñâэрийг х¿лээн аâñан ¿åд ºр тºлáºр (хîйшлîгдñîн тóñламæ) 
гэæ анх х¿лээн çºâшººрдºг. Äараах тайлант ¿å¿дэд хэрэгæих 
Áанêнû тºñл¿¿дтэй хîлáîîтîй х¿лээн аâñан эх ¿¿ñâэр¿¿дийг 
тайлант ¿åийн эöэñт ñанх¿¿гийн áайдлûн тайланд хîйшлîгдñîн 
тóñламæ гэæ тóñгадаг. Àнх хîйшлîгдñîн тóñламæаар á¿ртгэгдñэн 
эх ¿¿ñâэр¿¿дийг тóñгай тºñл¿¿дтэй хîлáîîтîй çардал гарñан ¿åд 
тóхайн æилийн дэлгэрэнг¿й îрлîгûн тайланд х¿лээн çºâшººрдºг.

Õóâüöаан дýýр ñóóрилñан тºлбºрүүд. Õóâüöаан дээр ñóóрилñан 
тºлáºр îрîлöóóлñан аæил г¿йлгээний х¿рээнд х¿лээн аâñан áóþó 
хóдалдаæ аâñан ¿йл÷илгээг Áанê тóхайн ¿йл÷илгээг х¿лээн аâñан 
¿åд х¿лээн çºâшººрдºг. Õэрэâ хóâüöаан дээр ñóóрилñан áºгººд 
хóâüöаагаар тºлºх тºлáºр îрîлöóóлñан аæил г¿йлгээний х¿рээнд 
¿йл÷илгээ х¿лээн аâñан  áîл эçэмшиг÷дийн ºм÷ийг нэмэгд¿¿лэн 
á¿ртгэдэг, харин хóâüöаан дээр ñóóрилñан áºгººд мºнгººр тºлºх 
тºлáºр îрîлöóóлñан аæил г¿йлгээний хóâüд ºглºгийг нэмэгд¿¿лэн 

á¿ртгэдэг.

Õóâüöаан дээр ñóóрилñан áºгººд хóâüöаагаар тºлºх тºлáºр 
îрîлöóóлñан, аæиллагñадтай хîлáîîтîй аæил г¿йлгээний хóâüд 
Áанê х¿лээн аâñан ¿йл÷илгээ áîлîн эçэмшиг÷дийн ºм÷ийн 
хîлáîгдîх ºñºлтийг îлгîñîн хóâüöаанû áîдит ¿нэ öэнэ дээр 
¿ндэñлэн шóóд áóñ аргаар тîîöнî. Õóâüöаан дээр ñóóрилñан 
áºгººд мºнгººр тºлºх тºлáºр îрîлöóóлñан аæил г¿йлгээний 
хóâüд Áанê х¿лээн аâñан ¿йл÷илгээ áîлîн ¿¿ññэн ºр тºлáºрийг óг 
ºр тºлáºрийн áîдит ¿нээр хэмæинэ. ªр тºлáºр áарагдаæ дóóñтал 
Áанê тайлант ¿å á¿рийн эöэñт áîлîн ºр тºлáºр áарагдаæ дóóñах 
ºдºр тóхайн ºр тºлáºрийн áîдит ¿нэ öэнийг дахин ¿нэлэх áа 
дахин ¿нэлгээнээñ ¿¿ñэх áîдит ¿нэ öэнийн алиâаа ººр÷лºлтийг 
тóхайн ¿åийн îрлîгî, çарлагад х¿лээн çºâшººрдºг.

Àæиллагñдад Õóâüöаа Îлгîх Õºтºлáºртэй (ESOP) хîлáîîтîй 
мэдээллийг Òîдрóóлга 26-д тîлилóóлñан.

Õóдалдах ба ýрãýн хóдалдан аâах хýлöлүүд, үнýт öааñнû 
зýýлжилт. Õóдалдах áа эргэн хóдалдан аâах хэлöлээр (“рåïî 
хэлöэл”) çээлд¿¿лэг÷ийн ашиг ¿р д¿ндээ нºгºº талд шилæин î÷их 
áºгººд ийм хэлöл¿¿дийг áаталгаа á¿хий ñанх¿¿гийн г¿йлгээ гэæ 
¿çдэг. Ðåïî хэлöлээр хóдалдñан ¿нэт öааñûг á¿ртгэлээñ хаñдагг¿й. 
¯нэт öааñóóдûн ñанх¿¿гийн áайдлûн тайлан дах ангилалûг 
åрºнхийдºº ººр÷илдºгг¿й áîлîâ÷ ¿нэт öааñаа шилæ¿¿лæ áóй 
тал гэрээний дагóó эñâэл тîгтñîн хэâшлийн дагóó ¿нэт öааñóóдûг 
çарах эñâэл áарüöаанд ºгºх эрхтэй тîхиîлдîлд ¿нэт öааñóóдûг 
эргэн хóдалдан аâах (рåïî) аâлага гэæ ангилна. Õîлáîгдîх 
ºглºгийг ñанх¿¿гийн áайдлûн тайланд “рåïî хэлöл¿¿д” гэæ 
тóñад нü тîлилóóлдаг áºгººд данñнû д¿нг хîрîгдóóлñан ºртгººр 
тóñгадаг.

¯нэт öааñ эргэн хóдалдах нºхöºлтэй хóдалдан аâах хэлöлээр 
(“эñрэг рåïî хэлöэл”) çээлд¿¿лэг÷ийн ашиг ¿р д¿ндээ Áанêинд 
шилæин î÷их áºгººд ийм хэлöл¿¿дийг çîхих ¸ñîîр áóñад 
áанêóóдад áайршóóлñан хºрºнгº эñâэл харилöаг÷дад îлгîñîн çээл 
áа óрüд÷илгаа гэæ á¿ртгэдэг. Áîрлóóлалт áîлîн эргэн хóдалдан 
аâалтûн çºр¿¿ ¿нийг х¿¿гийн îрлîгî гэæ ¿çэн рåïî хэлöлийн 
хóгаöаанû тóршид ¿р ашигт х¿¿гийн аргаар хóримтлóóлан 
á¿ртгэдэг.

Çалрóóлãа. 2010 îнд óдирдлага 2009 îнû ÑÒÎÓÑ-ûн дагóó 
áэлтгэгдñэн ñанх¿¿гийн тайлангóóд áîлîн нÿгтлан áîдîх 
á¿ртгэлийн áîдлîгóóдаа нарийâ÷лан шалгаñан. Óг шалгалтаар 
2009 îнû ÑÒÎÓÑ-ûн дагóó áэлтгэгдñэн ñанх¿¿гийн тайлангóóдааñ 
тîдîрхîй алдаанóóд илэрñэн þм. ¯¿ний óлмааñ ÍÁÁÎÓÑ 8 
“Íÿгтлан áîдîх á¿ртгэлийн áîдлîгî, тîîöîîллûн ººр÷лºлт 
áа алдаа”-нû дагóó эдгээр ñанх¿¿гийн тайлангóóдад дараах 
çалрóóлгóóдûг хийñэн áîлнî:
•	Зээлийн	үйлчилгээний	хураамжийн	орлогын	хойшлуулалт.	

Áанê 2009 áîлîн т¿¿нээñ ºмнºх æил¿¿дэд харилöаг÷дааñаа 
аâñан çээлийн ¿йл÷илгээний хóраамæийн îрлîгûг 
á¿ртгэхдээ хîйшлóóлдагг¿й áайñан. Çээлийн ¿йл÷илгээний 

2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áîлîн 2009 îнû 12-р ñарûн 31-ний 
áайдлóóдаар татâарûн тîдîрхîй áóñ áайр ñóóрüтай хîлáîîтîй 
çардлûн ñан áайгóóлах шаардлагаг¿й гэæ óдирдлага ¿çэæ 
áайгаа. Áанê áîлîн татâарûн áайгóóллагûн хîîрîнд ¿¿ññэн ш¿¿х 
маргаанааñ ¿¿ñэх áîлçîшг¿й ºр тºлáºрийн тóхай мэдээллийг 
Òîдрóóлга 31-д тîлилóóлñан.

ªãлºã, зардлûн ñанãóóд. ªглºг, çардлûн ñангóóд нü тºлºгдºх 
хóгаöаа áóþó хэмæээ нü тîдîрхîй áóñ ñанх¿¿гийн áóñ ºглºг þм. 
Áанê óрüд нü тîхиîñîн ¿йл ÿâдлûн ¿р д¿нд ºнººгийн эрх ç¿йн 
эñâэл çîхиîмîл ¿¿рэг х¿лээñэн áºгººд óг ¿¿ргийг áиåл¿¿лэхэд 
эдийн çаñгийн ¿нэ öэнэ á¿хий эх ¿¿ñâэрийг гарган ºгºх 
магадлалтай, мºн óг ¿¿ргийн д¿нг áаталгаатайгаар тîîöîîлîх 
áîлîмæтîй тîхиîлдîлд çардлûн ñан хóримтлóóлан áайгóóлна.

Õóдалдаанû болон бóñад ºãлºã. Õóдалдаанû ºглºгийг нºгºº 
тал гэрээнд çааñан ¿¿ргээ áиåл¿¿лñэн ¿åд хóримтлóóлан тîîöîæ 
хîрîгдóóлñан ºртгººр тóñгана. 

Õóâüöаат êапитал, хóâüöаанû нýмýãдýл. Энгийн хóâüöааг 
эçэмшиг÷дийн ºм÷ гэæ ангилдаг. Øинэ хóâüöаа гаргахтай шóóд 
хîлáîîтîй нэмэлт çардлûг хóâüöаа áîрлóóлñнû татâарûн дараах 
îрлîгîîñ хаñах д¿нгээр эçэмшиг÷дийн ºм÷ид тóñгадаг. Õóâüöаа 
áîрлóóлñнааñ îрæ ирñэн îрлîгûн áîдит ¿нэ öэнэ нü хóâüöаанû 
нэрлэñэн ¿нээñ ил¿¿ гарñан хэñгийг хóâüöаанû нэмэгдэл гэæ 
эçэмшиг÷дийн ºм÷ид тóñгадаг.

Õалааñнû хóâüöаа. Áанê ººрийн ºм÷ийн хэрэгñлийг эрг¿¿лэн 
хóдалдаæ аâñан тîхиîлдîлд óг хóâüöаанóóдûг Áанê дахин 
гаргах, öóöлах эñâэл áîрлóóлах х¿ртэл хóдалдаæ аâахад тºлñºн 
тºлáºрийн д¿н áîлîн áóñдад тºлñºн алиâаа шóóд хамаарах 
нэмэлт çардлóóдûн îрлîгûн татâар хаññан д¿нг Áанêнû хóâü 
эçэмшиг÷дэд îнîгдîх эçэмшиг÷дийн ºм÷ººñ хаñаæ á¿ртгэнэ. Èйм 
хóâüöаанóóдûг Áанê хóдалдах áóþó дахин гаргах тîхиîлдîлд 
áîрлóóлñнааñ îлñîн îрлîгûг эçэмшиг÷дийн ºм÷ид îрóóлна. 
Õалааñнû хóâüöаа îрîлöóóлñан аæил г¿йлгээнээñ ¿¿ññэн îлç, 
гарçûг эçэмшиг÷дийн ºм÷ийн хóримтлагдñан ашиг хэñэгт х¿лээн 
çºâшººрнº (Òîдрóóлга 22).

Бóñад нººöиéн ñан. Áóñад нººöийн ñанд Áанêнû ÒÓÇ-ийн 
шийдâэрээр хóримтлагдñан ашгааñ шилæ¿¿лэн áайгóóлñан 
ñан îрнî. Áóñад нººöийн ñангийн çîрилгûг îдîîгîîр 
тîдîрхîйлîîг¿й áайгаа. Áóñад нººöийн ñанг Áанêнû ¿йл 
аæиллагааг ñанх¿¿æ¿¿лэхэд ашигладаг áºгººд нîгдîл ашиг тºлºх 
çîриóлалтаар ашиглаæ áîлдîгг¿й.

Íоãдол ашиã. Íîгдîл ашгийг çарлаñан ¿åд эçэмшиг÷дийн 
ºм÷ººñ хаñаæ ºглºгººр á¿ртгэнэ. Òайлант ¿åийн эöñээñ хîйш, 
гэхдээ ñанх¿¿гийн тайлангóóдûг нийтлэхийг çºâшººрºхººñ ºмнº 
çарлагдñан нîгдîл ашгийг тайлант хóгаöаанû дараах ¿йл ÿâдлûн 
тîдрóóлгад îрóóлан тîлилóóлдаг.

Орлоãо, зардлûн хүлýýн зºâшººрºлт. Õ¿¿гийн îрлîгî, çардлûг 

ºрийн хэрэгñэл á¿рийн хóâüд аêêрóэлü ñóóрü дээр ¿ндэñлэн 
¿р ашигт х¿¿гийн аргаар тîîöîîлîн á¿ртгэнэ. Энэ аргûн дагóó 
гэрээний талóóдûн хîîрîнд тºлºгдñºн эñâэл х¿лээн аâñан á¿х 
хóраамæ, г¿йлгээний çардал áîлîн á¿х ¿нийн нэмэгдэл áóþó 
хºнгºлºлтийг ¿р ашигт х¿¿нд îрóóлан тîîöîæ, öаг хóгаöаанû 
хóâüд хîйшлóóлан х¿¿гийн îрлîгî эñâэл çардалд á¿ртгэдэг.

¯р ашигт х¿¿гийн á¿рэлдэх¿¿н хэñэг áîлîх хóраамæид ñанх¿¿гийн 
хºрºнгийг хóдалдан аâах эñâэл ñанх¿¿гийн ºр тºлáºрийг 
¿¿ñгэхэд шóóд хîлáîîтîйгîîр нэмэгдэн гардаг, æишээлáэл 
тºлáºрийн ÷адâарûг ¿нэлэх, çээлийн áаталгаа эñâэл áарüöааг 
¿нэлэх áîлîн á¿ртгэх, хэрэгл¿¿рийн нºхöл¿¿дийг хэлöэх áîлîн 
хîлáîгдîх áаримт áи÷иг áîлîâñрóóлах çэрэг гэрээ áайгóóлахтай 
хîлáîîтîй алиâаа хóраамæóóд îрнî. Çээлийг çах çээлийн х¿¿гээр 
áайгóóлахаар ¿¿рэг х¿лээñний хóраамæийг Áанê хîлáîгдîх 
çээлийн гэрээг áайгóóлах áºгººд т¿¿ний дараа áîгинî хóгаöаанû 
дîтîр тóхайн çээлийг хóдалдахг¿й áайх магадлалтай тîхиîлдîлд 
¿р ашигт х¿¿гийн á¿рэлдэх¿¿н хэñэг áîлгîн тîîöнî. Çээл îлгîхîîр 
х¿лээñэн ¿¿ргийг Áанê îрлîгî, çарлагад нºлººл¿¿лэн áîдит ¿нэ 
öэнээр á¿ртгэдэг ñанх¿¿гийн ºр тºлáºр гэæ ангилдагг¿й áîлнî.

Çээл áîлîн áóñад ºрийн хэрэгñл¿¿д найдâарг¿й áîлñîн ¿åд 
тэдгээрийг х¿лээгдэæ áóй мºнгºн óрñгалûн ºнººгийн ¿нэ öэнэ 
х¿ртэл áóóрóóлæ á¿ртгэх áºгººд т¿¿нээñ хîйш ºнººгийн ¿нэ 
öэнийн ºñºлтийг тóхайн хºрºнгийн ¿нэ öэнэ áóóралтûн гарçûг 
тîîöîхîд ашиглаñан ¿р ашигт х¿¿гийн ¿ндñэн дээр тîîöîîлæ 
х¿¿гийн îрлîгîîр á¿ртгэдэг. 

Áóñад á¿х шимтгэл, хóраамæ áîлîн áóñад îрлîгî, çардлûн 
ç¿йл¿¿дийг åрºнхийдºº аêêрóэлü ñóóрü дээр ¿ндэñлэн тóхайн 
аæил г¿йлгээний г¿йöэтгэлтэй óÿлдóóлан х¿лээн çºâшººрºх 
áºгººд г¿йöэтгэлийг нийт тîхирñîн ¿йл÷илгээнээñ áîдитîîр 
¿ç¿¿лñэн áайгаа ¿йл÷илгээний хóâü хэмæээгээр тîîöдîг.

Гадаад âалютûн хºрâүүлýлт. Áанêнû ¿йл аæиллагаанû âалþт 
нü т¿¿ний ¿йл аæиллагаа ÿâóóлæ áóй эдийн çаñгийн ¿ндñэн îр÷нû 
âалþт þм. Áанêнû ¿йл аæиллагаанû áîлîн тайлагналûн âалþт нü 
Ìîнгîл Óлñûн ¿ндэñний мºнгºн тэмдэгт áîлîх Ìîнгîл тºгрºг þм.

Ìºнгºн хºрºнгº áа ºр тºлáºр¿¿дийг тайлант хóгаöаанû эöñийн 
ºдрийн Ìîнгîлáанêнû алáан ханшаар хºрâ¿¿лæ á¿ртгэнэ. 
Ãадаад âалþтаар хийгдñэн аæил г¿йлгээ áîлîн гадаад âалþтаар 
á¿ртгэгдñэн мºнгºн хºрºнгº áа ºр тºлáºр¿¿дийг æилийн эöñийн 
ºдрийн Ìîнгîлáанêнû алáан ханш рóó хºрâ¿¿лñнээñ ¿¿ñэх 
ханшийн îлç, гарçûг îрлîгûн тайланд х¿лээн çºâшººрдºг. 
Ò¿¿хэн ºртгººр á¿ртгэгддэг мºнгºн áóñ ç¿йл¿¿дийг тайлант 
æилийн хаалтûн ханшаар хºрâ¿¿лæ á¿ртгэхг¿й. Õóâüöаанд 
îрóóлñан хºрºнгº îрóóлалтûг áîлîн áîдит ¿нэ öэнэ нü гадаад 
âалþтаар хэмæигдэх мºнгºн áóñ áóñад ç¿йл¿¿дийг áîдит ¿нэ нü 
тîдîрхîйлîгдñîн ºдрийн ханшаар хºрâ¿¿лнэ. Áîдит ¿нэ нü гадаад 
âалþтаар хэмæигдэх мºнгºн áóñ ç¿йл¿¿дэд ¿ç¿¿лэх ханшийн 
ººр÷лºлтийн нºлººг áîдит ¿нэ öэнийн îлç эñâэл гарçад îрóóлан 
х¿лээн çºâшººрнº.



61
Эр

¿¿
л 

аш
иг

Эр
дэ

нэ
т 

х¿
м

¿¿
н

Эх
 д

эл
хи

й
Æ

È
ËÈ

É
Í
 Ò

À
É

ËÀ
Í
 2

01
0

ñанх¿¿гийн тайланд харилöаг÷дийн харилöах, хадгаламæид 
îрóóлан харóóлñан. Эдгээр ç¿йл¿¿д нü 2009 îнû 12-р ñарûн 
31-нээр дóóñгаâар áîлñîн æилийн  ñанх¿¿гийн тайлан дах 
áóñад ºр тºлáºрт тóñгагдñан áайñан.

•	Урьдчилж	төлсөн	орлогын	татварын	толилуулга.	Урьдчилж	
тºлñºн îрлîгûн татâарûг энэх¿¿ ñанх¿¿гийн тайлангóóд 
дах ñанх¿¿гийн áайдлûн тайлангийн н¿¿р хэñэгт тóñад нü 
тîлилóóлаâ. 2009 îнû 12-р ñарûн 31-нээр дóóñгаâар áîлñîн 
æилийн ñанх¿¿гийн тайлангóóдад т¿¿нийг áóñад хºрºнгºд 
áагтааñан áайâ.

•	Зээлийн	үйлчилгээний	хураамжийн	орлогын	толилуулга.	
Çээлийн ¿йл÷илгээний хóраамæийн îрлîгî нü ¿р ашигт 
х¿¿гийн á¿рэлдэх¿¿н хэñэг тóл т¿¿нийг энэх¿¿ ñанх¿¿гийн 
тайлангóóдад х¿¿гийн îрлîгîд áагтаан тîлилóóлаâ. 2009 îнû 
12-р ñарûн 31-нээр дóóñгаâар áîлñîн æилийн ñанх¿¿гийн 
тайлангóóдад хîлáîгдîх îрлîгûг öэâэр шимтгэл, хóраамæийн 
îрлîгîд áагтааñан áайâ.

•	Гадаад	валютын	ханшийн	өөрчлөлтийн	ашиг,	алдаглын	
тîлилóóлга. Ãадаад âалþтûн г¿йлгээний áîлîн хºрâ¿¿лэлтийн 
ашиг, алдагдлûг öэâэр д¿нгээр энэх¿¿ ñанх¿¿гийн тайлангóóд 
дах дэлгэрэнг¿й îрлîгûн тайлангийн н¿¿рэн хэñэгт тîлилóóлаâ. 

2009 îнû 12-р ñарûн 31-нээр дóóñгаâар áîлñîн æилийн 
ñанх¿¿гийн тайлангóóдад гадаад âалþтûн öэâэр ашиг, 
алдагдлûг ¿йл аæиллагаанû çардалд áагтаан тóñгаñан áайâ.

•	Дэлгэрэнгүй	орлогын	тайлангийн	нүүрэн	хэсгийн	толилуулгын	
áóñад ñайæрóóлалтóóд. Øимтгэл, хóраамæийн îрлîгûг 
çээлийн ¿йл÷илгээний хóраамæийн дахин ангилаллûн 
дараагаар, мºн шимтгэл, хóраамæийн çардлûг энэх¿¿ 
ñанх¿¿гийн тайлангóóд дах дэлгэрэнг¿й îрлîгûн тайлангийн 
н¿¿рэн хэñэгт тóñад нü тîлилóóлаâ. Эдгээр ç¿йл¿¿д ºмнº нü 
öэâэр шимтгэл, хóраамæийн хэñэгт áагтñан áайâ. Ìºн ºмнº нü 
¿йл аæиллагаанû çардалд áагтааñан áайñан áóñад хºрºнгийн 
¿нэ öэнэ áóóралтûн çардлûг энэх¿¿ ñанх¿¿гийн тайлангóóдад 
тóñад нü тóñгаñан áîлнî. ¯¿нтэй адил, харилöаг÷дад îлгîñîн 
çээл áа óрüд÷илгаанû ¿нэ öэнэ áóóралтûн ñангийн áóöаалтûг 
¿йл аæиллагаанû çардлааñ çээлийн ¿нэ öэнийн áóóралтûн 
çардал рóó шилæ¿¿лэн ангилñан.

Äээрх çалрóóлга áîлîн ангилаллûн ººр÷лºлт¿¿дийн 2009 îнû 
12-р ñарûн 31-нээрх Ñанх¿¿гийн Áайдлûн Òайланд ¿ç¿¿лñэн öэâэр 
нºлººг дîр тîлилóóлаâ:

Ìÿнган тºгрºгººр
2009.12.31-нээр дóóñгаâар 

áîлñîн æил (ºмнº нü 
тайлагнаñан д¿н)

Çалрóóлга Äахин ангилал
2009.12.31-нээр 

дóóñгаâар áîлñîн æил 
(çалрóóлñан д¿н)

Õºрºнãº

Ìºнгº áа т¿¿нтэй адилтгах хºрºнгº - - 72,309,165 72,309,165

Ìºнгº áа áîгинî хóгаöаат хºрºнгº 8,928,250 - (8,928,250) -

Ìîнгîлáанêинд áайршóóлñан,
çайлшг¿й áайлгах нººö - - 6,834,900 6,834,900

Áóñад áанêóóдад áайршóóлñан хºрºнгº 82,443,485 - (61,801,941) 20,641,544

Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл áа óрüд÷илгаа 195,248,857 (1,285,530) - 193,963,327

Ñанх¿¿гийн хºрºнгº îрóóлалт 11,874,194 - (11,874,194) -

Áîрлóóлахад áэлэн хºрºнгº îрóóлалтûн ¿нэт öааñ - - 3,191,051 3,191,051

Õараат êîмïани дах хºрºнгº îрóóлалт - - 269,269 269,269

¯ндñэн хºрºнгº 14,781,681 - 412,949 15,194,630

Õîйшлîгдñîн îрлîгûн татâарûн хºрºнгº - 127,704 - 127,704

Óрüд÷илæ тºлñºн îрлîгûн татâар - - 297,574 297,574

Áóñад хºрºнгº 3,776,240 - (710,523) 3,065,717

ªр тºлбºр

Õарилöаг÷дûн харилöах, хадгаламæ 126,736,567 - 665,109 127,401,676

Áóñад ºр тºлáºр 1,754,298 - (665,109) 1,089,189

Õîйшлîгдñîн татâарûн ºр тºлáºр 193,679 (193,679) - -

Ýзýмшиãчдиéн ºмч

Õóримтлагдñан ашиг 2,562,345 (964,147) - 1,598,198

хóраамæ нü харилöаг÷ийн ñанх¿¿гийн áайдлûг ¿нэлэх, 
çээлийн áарüöаа áîлîн áóñад áаталгааг ¿нэлэх áа á¿ртгэх, 
гэрээний нºхöл¿¿дийг хэлöэх, áи÷иг áаримтóóд áэлтгэх 
áа áîлîâñрóóлах, çээлийн г¿йлгээг ºндºрлºх çэрэг арга 
хэмæээн¿¿дийн çардлûг нºхºх çîрилгîîр харилöаг÷дааñ аâдаг 
тºлáºр þм. ÍÁÁÎÓÑ 39 áîлîн ÍÁÁÎÓÑ 18-ийн дагóó ийм 
тºрлийн хóраамæóóд нü хîлáîгдîх ñанх¿¿гийн хэрэгл¿¿рийн 
(îлгîñîн çээлийн) ¿р ашигт х¿¿гийн á¿рэлдэх¿¿н хэñэг áîлдîг 
áºгººд тэдгээрийг хîйшлóóлæ ¿р ашигт х¿¿гийн тîхирóóлгаар 
х¿лээн çºâшººрºх хэрэгтэй. Áайгаа мэдээллийн ¿ндñэн дээр 
óдирдлагûн тîîöñîнîîр çээлийн ¿йл÷илгээний хóраамæийн 
îрлîгûг хîйшлóóлааг¿йгээñ 2009 îнû 1-р ñарûн 1-нээрх 
харилöаг÷дад îлгîñîн çээл áа óрüд÷илгаанû д¿н áîлîн 
хóримтлагдñан ашгийн д¿н 995,227 мÿнган тºгрºгººр ил¿¿, 
2009 îнû 12-р ñарûн 31-нээрх харилöаг÷дад îлгîñîн çээл áа 
óрüд÷илгаанû д¿н 1,285,530 мÿнган тºгрºгººр ил¿¿, татâарûн 
ºмнºх ашгийн д¿н 290,303 мÿнган тºгрºгººр ил¿¿, мºн 
хóримтлагдñан ашгийн д¿н 995,227 мÿнган тºгрºгººр ил¿¿ тóñ 
á¿р тóñгагдñан áайâ.

•	Зээлийн	үйлчилгээний	хураамжийг	хойшлуулснаас	үүсэх	
хîйшлîгдñîн татâар. Äээрх çалрóóлгûн ¿р д¿нд харилöаг÷дад 
îлгîñîн çээл áа óрüд÷илгаанû татâарûн ñóóрü д¿н áîлîн 
тэдгээрийн данñнû д¿нгийн хîîрîнд ¿¿ñэх т¿р çºр¿¿ний 
¿ндñэн дээр Áанê 2009 îнû 12-р ñарûн 31-ний áîлîн 2009 
îнû 1-р ñарûн 1-ний áайдлóóдаар хîйшлîгдñîн татâарûн 
хºрºнгº х¿лээн çºâшººрºх эрхтэй þм (Òîдрóóлга 27-îîñ ¿çнэ 
¿¿). ¯¿ний óлмааñ Áанê çээлийн ¿йл÷илгээний хóраамæийг 
хîйшлóóлñнааñ ¿¿ññэн хîйшлîгдñîн татâарûн хºрºнгийг 
2009 îнû 12-р ñарûн 31-нээр 321,383 мÿнган тºгрºгººр, 
2009 îнû 1-р ñарûн 1-нээр 248,807 мÿнган тºгрºгººр тóñ 
тóñ х¿лээн çºâшººрñºн. Õîйшлîгдñîн îрлîгûн татâарûн 
хºрºнгº, хîйшлîгдñîн îрлîгûн татâарûн ºр тºлáºр áîлîн 
хóримтлагдñан ашгийн ¿лдэгдл¿¿дийг 2009 îнû 12-р ñарûн 31-
ний áîлîн 2009 îнû 1-р ñарûн 1-ний áайдлóóдаар, мºн 2009 
îнû 12-р ñарûн 31-нээр дóóñгаâар áîлñîн тайлант æилийн 
îрлîгûн татâарûн çардлûг çîхих хэмæээгээр çалрóóлñан 
áîлнî.

Øаардлагатай тîхиîлдîлд ºмнºх ¿åийн хîлáîгдîх д¿нг¿¿дийг 
тайлант ¿åийн д¿нг¿¿дийн тîлилóóлгатай нийö¿¿лэх ¿¿днээñ 
ººр÷лºн ангилñан. Эдгээр ñанх¿¿гийн тайлангóóдад дараах 
ангилаллûн ººр÷лºлт¿¿д îрñîн:
•	Бусад	банкинд	гурав	ба	түүнээс	цөөн	сарын	хугацаатай	

áайршóóлñан хадгаламæóóдûн ангилал. Áóñад áанêинд анх 
гóраâ áа т¿¿нээñ öººн ñарûн хóгаöаатайгаар áайршóóлñан 
хадгаламæóóдûг эдгээр ñанх¿¿гийн тайлангóóдад мºнгº áа 
т¿¿нтэй адилтгах хºрºнгийн ангилалд áагтаан тóñгаñан. Òóñ 
хадгаламæóóдûг 2009 îнû 12-р ñарûн 31-нээр дóóñгаâар 
áîлñîн æилийн ñанх¿¿гийн тайлангóóдад áóñад áанêóóдад 
áайршóóлñан хºрºнгийн ангилалд áагтаан тîлилóóлñан 
áайñан. Энэх¿¿ ñанх¿¿гийн тайлангóóд дах áóñад áанêóóдад 
áайршóóлñан хºрºнгº дîтîр çºâхºн áóñад áанêóóдад анх 
гóрâааñ дээш ñараар áайршóóлñан хадгаламæóóдûг îрóóлñан 

áîлнî.
•	Бэлэн	мөнгөний	ангилал.	2009	оны	12-р	сарын	31-нээр	

дóóñгаâар áîлñîн æилийн ñанх¿¿гийн тайлангóóдад мºнгº áа 
áîгинî хóгаöаатай хºрºнгºд тóñгагдñан ÀÒÌ дах áîлîн áóñад 
áэлэн мºнгийг энэх¿¿ ñанх¿¿гийн тайлангóóдад мºнгº áа 
т¿¿нтэй адилтгах хºрºнгº гэæ ангилñан.

•	Монголбанкинд	байршуулсан,	зайлшгүй	байлгах	нөөцийн	
тîлилóóлга. Ìîнгîлáанêинд áайршóóлñан, çайлшг¿й áайлгах 
нººöийн 2009 îнû 12-р ñарûн 31-нээрх áîлîн 2009 îнû 1-р 
ñарûн 1-нээрх ¿лдэгдл¿¿дйиг 2009 îнû 12-р ñарûн 31-нээр 
дóóñгаâар áîлñîн æилийн ñанх¿¿гийн тайлангóóдад áóñад 
áанêóóдад áайршóóлñан хºрºнгº дîтîр ангилñан áайñан. 
Çайлшг¿й áайлгах нººöийг энэх¿¿ ñанх¿¿гийн тайлангóóд дах 
ñанх¿¿гийн áайдлûн тайлангийн н¿¿р хэñэгт тóñад нü мºр 
¿¿ñгэн тîлилóóлñан áîлнî.

•	Хараат	компани	дах	хөрөнгө	оруулалт.	Банк	2009	оны	12-р	
ñарûн 31-ний áайдлаар ººрийн хî¸р ñанх¿¿æиг÷ êîмïанийн 
¿йл аæиллагаанû áîлîн ñанх¿¿гийн áîдлîгîд мэдэгдэх¿йö 
нºлºº ¿ç¿¿лэх áîлîмæтîй áайñан (Òîдрóóлга 12). Òóñ хºрºнгº 
îрóóлалтóóдûг 2009 îнû 12-р ñарûн 31-нээр дóóñгаâар 
áîлñîн æилийн ñанх¿¿гийн тайлангóóдад ñанх¿¿гийн хºрºнгº 
îрóóлалтûн ангилалд áагтаан тîлилóóлñан áайñан. Эдгээр 
хºрºнгº îрóóлалтóóдûг энэх¿¿ ñанх¿¿гийн тайлангóóд дах 
ñанх¿¿гийн áайдлûн тайлангийн н¿¿р хэñэгт тóñад нü хараат 
êîмïани дах хºрºнгº îрóóлалт гэæ тîлилóóлñан áîлнî.

•	Санхүүгийн	хөрөнгө	оруулалтын	ангилал.	Монголбанкны	
гаргаñан ¿нэт öааñóóд нü анх гóраâ áа т¿¿нээñ öººн ñарûн 
хóгаöаатай áайñан тóл мºнгº áа т¿¿нтэй адилтгах хºрºнгийн 
шалгóóрûг хангаæ áайгаа. Òиймээñ тэдгээрийг энэх¿¿ 
ñанх¿¿гийн тайлангóóдад мºнгº áа т¿¿нтэй адилтгах хºрºнгºд 
îрóóлан тóñгаñан áºгººд хэмæилтийн хóâüд çээл áа аâлага гэæ 
ангилñан áîлнî. Ìîнгîлáанêнû гаргаñан ¿нэт öааñóóдûг 2009 
îнû 12-р ñарûн 31-нээр дóóñгаâар áîлñîн æилийн ñанх¿¿гийн 
тайлангóóдад ñанх¿¿гийн хºрºнгº îрóóлалтûн ангилалд 
áагтаан тîлилóóлñан áайñан. Õараат êîмïани дах хºрºнгº 
îрóóлалтааñ áóñад эçэмшиг÷дийн ºм÷ид îрóóлñан хºрºнгº 
îрóóлалтóóд áîлîн Õóдалдаа Õºгæлийн Áанêин дах хадгаламæ 
(Òîдрóóлга 11)-ийг 2009 îнû 12-р ñарûн 31-нээр дóóñгаâар 
áîлñîн æилийн ñанх¿¿гийн тайлангóóдад ñанх¿¿гийн хºрºнгº 
îрóóлалтûн ангилалд áагтаан тîлилóóлñан áа хэмæилтийн 
хóâüд áîрлóóлахад áэлэн гэæ ангилñан áайñнûг энэх¿¿ 
ñанх¿¿гийн тайлангóóд дах ñанх¿¿гийн áайдлûн тайлангийн 
н¿¿р хэñэгт áîрлóóлахад áэлэн хºрºнгº îрóóлалтûн ¿нэт öааñ 
гэæ тîлилóóлñан.

•	Түрээсийн	хөрөнгийн	сайжруулалтын	ангилал.	Түрээсийн	
хºрºнгийн ñайæрóóлалтûг энэх¿¿ ñанх¿¿гийн тайлангóóдад ¿йл 
хºдлºх хºрºнгº áа тîнîг тºхººрºмæинд áагтаан тîлилóóлаâ. 
2009 îнû 12-р ñарûн 31-нээр дóóñгаâар áîлñîн æилийн 
ñанх¿¿гийн тайлангóóдад т¿¿нийг áóñад хºрºнгºд ангилан 
тîлилóóлñан áайâ.

•	Гаргасан	аккредитив	болон	баталгааны	барьцаанд	авсан	
хадгаламæийн ангилал. Ãаргаñан аêêрåдитиâ áîлîн 
áаталгаанû áарüöаанд аâñан хадгаламæóóдûг энэх¿¿ 
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 ÍÁÁ-ÈÉÍ ÁÎÄËÎÃЫÃ ÕЭÐЭÃÆ¯¯ËЭÕЭÄ 
ÀØÈÃËÀÃÄÑÀÍ ØÈÉÄВЭÐËЭÕ ÒÎÎÖÎÎËÎË ÁÀ 
¯ÍЭËЭËÒ¯¯Ä

Áанê нü хºрºнгº, ºр тºлáºрийн тóñ ñанх¿¿гийн тайлангóóдад 
х¿лээн çºâшººрñºн д¿нг¿¿дэд, мºн дараах ñанх¿¿гийн æилд 
тайлагнагдах д¿нг¿¿дэд нºлººлºх тîîöîîлîл, таамаглал 
ашигладаг. Òîîöîîлîл, ¿нэлэмæ¿¿д нü ¿ргэлæ хÿнагддаг áºгººд 
эдгээр нü óдирдлагûн тóршлага áîлîн ирээд¿йн ¿йл ÿâöûн 
талаарх нºхöºл áайдалд çîхиñтîй гэæ ¿çñэн х¿лээлт, таамаглал 
çэрэг áóñад х¿÷ин ç¿йл¿¿дэд ñóóрилдаг. Óдирдлага нü мºн 
нÿгтлан áîдîх á¿ртгэлийн áîдлîгîî хэрэгæ¿¿лэхдээ тîîöîîлîл 
îрîлöóóлааг¿й тîдîрхîй ¿нэлэлт хийдэг. Ñанх¿¿гийн тайланд 
х¿лээн çºâшººрºгдñºн д¿нг¿¿дэд хамгийн мэдэгдэх¿йö нºлºº 
¿ç¿¿лэх ¿нэлэлт¿¿д áîлîн дараагийн ñанх¿¿гийн æилийн хºрºнгº, 
ºр тºлáºрийн á¿ртгэлийн д¿нг¿¿дэд мэдэгдэх¿йö çалрóóлга хийх 
шаардлага ¿¿ñгэæ áîлîх тîîöîîллóóдад дараах ç¿йл¿¿д хамаарна:

Çýýл болон óрüдчилãаанû үнý öýнý бóóралтûн ãарз. Áанê 
çээлийн áагöûнхаа ¿нэ öэнэ áóóралтûг тîгтмîл эргэн шалгадаг. 
¯нэ öэнэ áóóралтûн гарçûг тайлан æилийн îрлîгî, çарлагад 
х¿лээн çºâшººрºх эñэхийг тîдîрхîйлîхдîî Áанê çээлийн áагö 
дîтîрхи дан ганö ç¿йлийн хóâüд ¿нэ öэнийн áóóралт ¿¿ññэн 
эñэхийг тîдîрхîйлîхûн ºмнº, тóхайн áагöûн ирээд¿йд îрæ 
ирэхээр тîîöîîлñîн мºнгºн óрñгал хэмæих¿йö хэмæээгээр 
áóóрñанû шинæ тэмдэг илэрñэнийг харóóлñан нээлттэй мэдээлэл 
áайгаа эñэх талаар шийдâэр гаргадаг. Энэ нîтîлгîîнд á¿лэг 
дîтîрхи çээлдэг÷дийн тºлáºр тºлºх áайдалд, мºн тóхайн á¿лэг 
дîтîрхи хºрºнгийн нºхºн тºлºгдºх áайдалтай óÿлдаа хîлáîîтîй 
дîтîîдûн áîлîн îрîн нóтгийн эдийн çаñгийн нºхöºл áайдалд 
ñºргººр нºлººлºх ººр÷лºлт¿¿дийн талаарх нээлттэй îлдîх 
мэдээлэл îрñîн áайæ áîлнî. Óдирдлага нü ирээд¿йн мºнгºн 
óрñгалûг тîâлîхдîî иæил тºрлийн çээлийн эрñдэлийн шинæ 
÷анартай хºрºнгийн ç¿йл¿¿дийн хóâüд хîхирîл ó÷ирñан т¿¿хэн 
мэдээлэл, мºн áагö дîтîрхи хºрºнгийн ¿нэ öэнийн áóóралтûн 
талаарх áîдит нîтîлгîîн дээр ¿ндэñлэн тîîöîîлîл хийдэг. 
Òîîöîîлñîн áайñан гарçûг áîдитîîр ¿¿ññэн гарçûн хэмæээтэй 
îйртóóлах ¿¿днээñ ирээд¿йн мºнгºн óрñгалûн хэмæээ áîлîн öаг 
хóгаöааг тîîöîîлîхîд ашиглаñан арга÷лал áîлîн ¿ндэñлэл¿¿дийг 
тîгтмîл эргэн хÿнадаг. Áîдитîîр ¿¿ññэн гарçûн хэмæээг 
тîîöîîлñîн áайñан гарçûн хэмæээнээñ 10%-иар ихэñгэх áóþó 
áóóрóóлахад çээлийн ¿нэ öэнийн áóóралтûн гарç 421,028 мÿнган 
тºгрºгººр (2009: 315,891 мÿнган тºгрºгººр) ихñэх áóþó áóóрах 
áайñан. Äан ганöаараа их хэмæээний çээл¿¿дийн ¿нэ öэнийн 
áóóралтûн гарçûг тóхайн çээл á¿рийн ирээд¿йн мºнгºн óрñгалûг 
диñêаóнтлаñан д¿нд алиâаа эргэн тºлºлт áîлîн çээлийн áарüöаа 
хºрºнгийг áîрлóóлñнааñ îрæ ирэх îрлîгî çэргийг харгалçан ¿çэæ 
тîîöîîлнî. Äан ганöаараа их хэмæээний çээл¿¿дийн ирээд¿йн 
мºнгºн óрñгалûн хэмæээ áîлîн öаг хóгаöаа ººр÷лºгдñºнººñ 
áîдитîîр ¿¿ññэн гарçûн хэмæээг тîîöîîлñîн áайñан гарçûн 
хэмæээнээñ 10%-иар ихэñгэх áóþó áóóрóóлахад çээлийн ¿нэ 
öэнийн áóóралтûн гарç 153,160 мÿнган тºгрºгººр (2009: 122,981 
мÿнган тºгрºгººр) ихñэх áóþó áóóрах áайñан.

Ñанх¿¿гийн áайдлûн тайлан, дэлгэрэнг¿й îрлîгûн тайланд 
хийгñдэн çалрóóлгóóд áîлîн ангилаллûн ººр÷лºлт¿¿д тîдрóóлга 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 23, 24, 25, 26 áа 27-д тóñгагдñан 
мэдээлэлд нºлººлñºн áºгººд ñанх¿¿гийн áайдлûн тайлан áîлîн 
дэлгэрэнг¿й îрлîгûн тайлангийн áóñад ç¿йл áîлîн хîлáîгдîх 
тîдрóóлгóóдад ÿмар нэгэн нºлºº ¿ç¿¿лээг¿й áîлнî.

Ãóраâ дах áóþó 2009 îнû 1-р ñарûн 1-нээрх ñанх¿¿гийн 
áайдлûн тайланг дээрх çалрóóлга, тîлилóóлгûн ººр÷лºлттэйгээр 
хîлáîгдóóлан эдгээр ñанх¿¿гийн тайлангóóдад îрóóлñан áîлнî. 
Áайгóóллага ºмнº нü тайлагнаñан д¿нг¿¿дэд çалрóóлга эñâэл 
дахин ангилал хийñнээр ñанх¿¿гийн áайдлûн нэмэлт тайлан 
тîлилóóлах шаардлага нü мºн хîлáîгдîх тîдрóóлгóóдад агóóлñан 
мэдээлэлд хамаардаг. Óдирдлага нü ñанх¿¿гийн тайлангóóдûн 
хэрэглэг÷дийн ç¿гээñ таâигдах матåриаллагûн т¿âшин áîлîн 
дэлгэрэнг¿й мэдээллийн îлдîö çэргийг харгалçан ¿çэæ Áанê 
нü мэдээлл¿¿дийг Ñанх¿¿гийн Áайдлûн Òайлан áîлîн энэх¿¿ 
ºргºтгºñºн тîдрóóлгûн х¿рээнд тîлилóóлах нü хангалттай гэæ 
¿çэâ. Çалрóóлга, дахин ангилалаар нºлººлºгдñºн тîдрóóлгóóдад, 
мºн нºлººлºгдººг¿й тîдрóóлгóóдад гóраâ дах ¿лдэгдл¿¿дийг 
îрóóлааг¿й нü óдирдлагûн ¿çэæ áайгаагаар матåриаллаг нºлººг¿й 
áîлнî.

Äээр дóрдñан çалрóóлга áîлîн дахин ангилалóóдûг эдгээр 
ñанх¿¿гийн тайлангóóд дах мºнгºн г¿йлгээний тайланд îрóóлан 
тóñгаñан áîлнî. Óдирдлага мºнгºн г¿йлгээний тайланд мºн áóñад 
ñайæрóóлалт хийхээр шийдâэрлэñэн. Ñанх¿¿гийн тайлангóóдûг 
ашиглах талóóдûн матåриаллаг т¿âшинг харгалçан ¿çэæ çалрóóлга, 
дахин ангилал áîлîн áóñад ñайæрóóлалтóóдûн нºлººг мºнгºн 
г¿йлгээний тайлангийн мºр á¿рээр нарийâ÷лан тîлилóóлах 
шаардлагаг¿й гэæ óдирдлага ¿çэâ. Ó÷ир нü тóñ мэдээллийг 
тîлилóóлахг¿й áайх нü ñанх¿¿гийн тайлангийн хэрэглэг÷дийн 
шийдâэрт матåриаллаг хэмæээгээр нºлººлºхг¿й þм.

Санхүүãиéн таéланãóóдûã ниéтýлñниé дараа хиéãдýх 
ººрчлºлтүүд. Áанêнû óдирдлага áîлîн хóâüöаа эçэмшиг÷ид 
ñанх¿¿гийн тайлангóóдûг нийтэлñний дараа ººр÷лºх эрх мэдэлтэй 
áîлнî 

Äээрх çалрóóлга áîлîн ангилалûн ººр÷лºлт¿¿дийн 2009 îнû 12-р 
ñарûн 31-нээр дóóñгаâар áîлñîн æилийн Äэлгэрэнг¿й Îрлîгûн 
Òайланд ¿ç¿¿лñэн öэâэр нºлººг дîр тîлилóóлаâ:

Äээрх çалрóóлга áîлîн ангилаллûн ººр÷лºлт¿¿дийн 2009 îнû 1-р 
ñарûн 1-нээрх Ñанх¿¿гийн Áайдлûн Òайланд ¿ç¿¿лñэн öэâэр нºлººг 
дîр тîлилóóлаâ:

Ìÿнган тºгрºгººр

2009.12.31-нээр 
дóóñгаâар áîлñîн æил 
(ºмнº нü тайлагнаñан 

д¿н)

Çалрóóлга Äахин ангилал
2009.12.31-нээр 

дóóñгаâар áîлñîн æил 
(çалрóóлñан д¿н)

Õ¿¿гийн îрлîгî 38,891,435 (290,303) 1,862,016 40,463,148

Çээлийн ¿нэ öэнэ áóóралтûн çардал (1,641,519) - 11,995 (1,629,524)

Öэâэр шимтгэл, хóраамæ 2,451,345 - (2,451,345) -

Øимтгэл, хóраамæийн îрлîгî - - 853,268 853,268

Øимтгэл, хóраамæийн çардал - - (263,939) (263,939)

Ãадаад âалþтûн ханшийн ººр÷лºлтийн ашиг, 
алдагдлûн çºр¿¿ - - (1,579,451) (1,579,451)

Áóñад хºрºнгийн ¿нэ öэнэ áóóралтûн çардал - - (51,634) (51,634)

Óдирдлагûн áа ¿йл аæиллагаанû áóñад çардал (15,892,926) - 1,619,090 (14,273,836)

Îрлîгûн татâарûн çардал (432,320) 72,576 - (359,744)

татâарûн дараах ашиã 2,562,345 (217,727) - 2,344,618

Ìÿнган тºгрºгººр

2008.12.31-нээр 
дóóñгаâар áîлñîн æил 

(ºмнº нü
тайлагнаñан д¿н)

Çалрóóлга Äахин ангилал
2008.12.31-нээр дóóñгаâар 

áîлñîн æил
(çалрóóлñан д¿н)

Õºрºнãº

Ìºнгº áа т¿¿нтэй адилтгах хºрºнгº - - 31,541,849 31,541,849

Ìºнгº áа áîгинî хóгаöаат хºрºнгº 7,488,261 - (7,488,261) -

Ìîнгîлáанêинд áайршóóлñан,
çайлшг¿й áайлгах нººö - - 3,655,500 3,655,500

Áóñад áанêóóдад áайршóóлñан хºрºнгº 24,287,029 - (20,255,366) 4,031,663

Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл áа óрüд÷илгаа 149,639,706 (995,227) - 148,644,479

Ñанх¿¿гийн хºрºнгº îрóóлалт 7,972,388 - (7,972,388) -

Áîрлóóлахад áэлэн хºрºнгº îрóóлалтûн
¿нэт öааñ - - 518,666 518,666

Õîйшлîгдñîн îрлîгûн татâарûн хºрºнгº - 143,413 - 143,413

ªр тºлбºр

Õарилöаг÷дûн харилöах, хадгаламæ 76,982,135 - 78,344 77,060,479

Áóñад ºр тºлáºр 839,606 - (78,344) 761,262

Õîйшлîгдñîн îрлîгûн татâарûн ºр тºлáºр 105,394 (105,394) - -

Ýзýмшиãчдиéн ºмч

Õóримтлагдñан ашиг 3,167,621 (746,420) - 2,421,201
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îхин êîмïанид îрóóлñан хºрºнгº îрóóлалтûн ¿лдñэн хэñгийг 
áîдит ¿нэ öэнээр нü хэмæиæ ¿нэлнэ. ÍÁÁÎÓÑ 27 нü  эдгээр 
ñанх¿¿гийн тайлангóóдад ÿмар нэг нºлºº ¿ç¿¿лээг¿й áîлнî.

СтОУС 3, Бизнеñиéн нýãдýл (2008 îнû 1 д¿гээр ñард 
шинэ÷лэгдэн áатлагдñан; 2009 îнû 7 дóгаар ñарûн 1-ний ºдºр 
áîлîн т¿¿нээñ хîйшхи эхний тайлант æил эхэлñэн ºдºр áóþó 
т¿¿нээñ хîйш хóдалдан аâалт хийгдñэн áиçнåñийн нэгдлийн хóâüд 
мºрдºгдºнº). Øинэ÷лэгдэн áатлагдñан ÑÒÎÓÑ 3-аар хÿналтûн 
áóñ хóâü эçэмшлийг хэмæихдээ ºмнºх ÑÒÎÓÑ 3-д дóрдñан 
арга (нэгдэæ áóй êîмïанийн тîдîрхîйлîгдîх öэâэр хºрºнгийн 
ïрîïîрöиîналü хóâü хэмæээ) áîлîн áîдит ¿нэ öэнийн алü нэгийг 
ñîнгîх áîлîмæ îлгîñîн.  Áиçнåñийн нэгдэл ¿¿ñгэх хóдалдан 
аâалтûн аргûг хэрэглэх тóхайд шинэ÷лэгдñэн ÑÒÎÓÑ 3 ил¿¿ 
дэлгэрэнг¿й арга÷лалûг агóóлñан. ¯å шаттайгаар хийгдэх хóдалдан 
аâалтûн ¿åд г¿¿дâилл тîîöîхûн тóлд ¿å шат á¿р дээр хºрºнгº, 
ºр тºлáºр тóñ á¿рийн áîдит ¿нэ öэнийг хэмæих шаардлагûг 
ñтандартааñ хаññан. Ò¿¿ний îрîнд, ¿å шаттайгаар хийгдэх 
áиçнåñийн нэгдлийн ¿åд нэгтгэг÷ нü ºмнº эçэмшиæ áайñан 
нэгдэæ áóй êîмïани дах ººрийн хóâü îрîлöîîгîî хóдалдан 
аâалтûн ºдрººрх áîдит ¿нэ öэнээр дахин хэмæиæ , ¿¿ññэн îлç 
гарç áайâал тэдгээрийг х¿лээн çºâшººр÷ тайлант æилийн ашиг, 
алдагдалд тóñгах ¸ñтîй. Õóдалдан аâалттай хîлáîîтîй çардлóóдûг 
áиçнåñийн нэгдлээñ тóñад нü á¿ртгэх áºгººд иймд г¿¿дâиллийн 
д¿нд îрóóлахг¿й áá çардлаар х¿лээн çºâшººрнº. Õóдалдан 
аâалт хийгдэх ºдºр хóдалдан аâалтûн ¿нэтэй хîлáîîтîйгîîр 
¿¿ñ÷ áîлîх áîлçîшг¿й ºр тºлáºрийг нэгтгэг÷ х¿лээн çºâшººр÷ 
á¿ртгэñэн áайâал çîхинî. Óг áîлçîшг¿й ºр тºлáºрийн ¿нэ 
öэнэд хóдалдан аâалтûн ºдрийн дараа îрñîн ººр÷лºлт¿¿дийг 
тîхирîх áóñад ÑÒÎÓÑ-óóдûн шаардлагад нийö¿¿лэн çîхих ¸ñîîр 
х¿лээн çºâшººрºх áа г¿¿дâиллд ÿмар нэг çалрóóлга хийхг¿й. 
Øинэ÷лэгдñэн ÑÒÎÓÑ 3-ûн хамрах х¿рээнд харилöан çºâшилöлийн 
¿ндñэн дээр хийгдñэн нэгдэл, мºн çºâхºн гэрээний ¿ндñэн 
дээр хийгдñэн áиçнåñийн нэгдл¿¿д нэмæ îрñîн. Øинэ÷лэгдэн 
áатлагдñан ÑÒÎÓÑ 3 нü эдгээр ñанх¿¿гийн тайлангóóдад ÿмар нэг 
матåриаллаг нºлºº ¿ç¿¿лээг¿й áîлнî.

Грóппûн хóâüöаанд ñóóрилñан, мºнãººр тºлºãдºх тºлбºриéн 
ажил ãүéлãýý - СтОУС 2-д орñон нýмýлт, ººрчлºлтүүд - 
Õóâüöаанд ñóóрилñан мºнãºн тºлбºриéн тóхаé (2010 îнû 1 
д¿гээр ñарûн 1-ний ºдºр áîлîн т¿¿нээñ хîйшхи тайлант æил¿¿дэд 
мºрдºгдºнº). Энэх¿¿ нэмэлт ººр÷лºлт нü хóâüöаанд ñóóрилñан 
тºлáºрийг нэгтгэñэн áîлîн áиå дааñан ñанх¿¿гийн тайланд 
тóñгахдаа хэрхэн ангилахûг тîдîрхîй çааглаæ ÿлгаæ ºгñºн. Ìºн 
óг нэмэлт ººр÷лºлтººр ÑÒÎÓÒÕ 8 áа 11-д çааñан óдирдамæóóдûг 
ÑÒÎÓÑ 2-д нэгтгэæ, тэдгээр ÑÒÎÓÒÕ-óóдûг тóñ тóñ х¿÷инг¿й 
áîлгîñîн.  ªмнº тайлáар мэдэгдл¿¿дэд тóñгагдааг¿й áайñан 
тºлºâлºгººн¿¿дийн талаар ÑÒÎÓÒÕ 11-д ºгºгдñºн óдирдамæийг 
мºн óг ñтандартад нэмæ îрóóлñан. Ñтандартûн хаâñралт áайгаа 
нэр тîмú¸îнû тайлáарûг ил¿¿ тîдîрхîй áîлгîæ çаñâарлаñан. 
Эдгээр нэмэлт ººр÷лºлт¿¿д нü ñанх¿¿гийн тайлангóóдад ÿмар нэг 
матåриаллаг нºлºº ¿ç¿¿лээг¿й áîлнî.

Çºâшººрºãдºх ýрñдýлýýñ хамãаалаãдñан зүéлñ – ÍББОУС 39-д 
орñон нýмýлт, ººрчлºлтүүд “Санхүүãиéн хýрýãлүүр: Õүлýýн 
зºâшººрºлт ба хýмжилт” (2009 îнû 7 дóгаар ñарûн 1-ний 
ºдºр áîлîн т¿¿нээñ хîйшхи тайлант æил¿¿дэд áóöаæ ¿йл÷илэх 
нºхöºлтºйгººр мºрдºгдºнº). Òóхайн ñтандартûн çîрилгîîр þóг 
хамгаалагдñан эрñдэл гэх áóþó мºнгºн г¿йлгээний ÷óхам ÿмар 
хэñгийг эрñдэлээñ хамгаалагдñан гэæ ¿çэхийг тîдîрхîйлдîг 
çар÷мóóдûг ººр ººр нºхöºл áайдлóóдад хэрхэн хэрэглэхийг 
энэх¿¿ нэмэлт ººр÷лºлтººр çааглаæ тîдрóóлæ ºгñºн. Энэ нэмэлт 
ººр÷лºлт нü ñанх¿¿гийн тайлангóóдад ÿмар нэг матåриаллаг нºлºº 
¿ç¿¿лээг¿й áîлнî.

СтОУС 1, Санхүүãиéн таéлаãналûн олон óлñûн ñтандартûã 
анх óдаа хýрýãжүүлýх нü (2008 îнû 12 дóгаар ñард хийгдñэн 
ººр÷лºлтºд нийö¿¿лэн, 2009 îнû 7 дóгаар ñарûн 1-ний 
ºдºр áîлîн т¿¿нээñ хîйшхи тайлант хóгаöааг хамрах áºгººд 
ÑÒÎÓÑ-ûг анх óдаа хэрэгæ¿¿лæ áóй ñанх¿¿гийн тайлангóóдад 
мºрдºгдºнº). Энэх¿¿ шинэ÷лэгдñэн ÑÒÎÓÑ 1 нü агóóлгûн хóâüд 
ºмнºх хóâилáартайгаа иæил áîлîâ÷, óншиæ îйлгîхîд мºн 
ирээд¿йд хийгдэх ººр÷лºлт¿¿дийг шингээхэд дºхºм áîлîх ¿¿днээñ 
хэлáэр, çîхиîн áайгóóлалтûн хóâüд ººр÷лºгдñºн. Øинэ÷лэгдñэн 
ñтандарт нü ñанх¿¿гийн тайлангóóдад ÿмар нэг матåриаллаг нºлºº 
¿ç¿¿лээг¿й.

Санхүүãиéн таéлаãналûн олон óлñûн ñтандартûã анх óдаа 
хýрýãжүүлýх тóхаé СтОУС 1-д орñон нýмýлт ººрчлºлтүүд – 
СтОУС-ûã анх óдаа хýрýãжүүлýãч баéãóóллаãûн мºрдºхãүé 
баéж болох заалтóóдûã нýмñýн тóхаé (2010 îнû 1 д¿гээр 
ñарûн 1-ний ºдºр áîлîн т¿¿нээñ хîйшхи тайлант æил¿¿дэд 
мºрдºгдºнº). ÑÒÎÓÑ-ûг анх óдаа хэрэгæ¿¿лэг÷ áайгóóллага нü 
гаçрûн тîñ, áайгалийн хий гэñэн хºрºнг¿¿дэд ÑÒÎÓÑ-óóдûг нºхºæ 
хэрэглэхдээ ºртгийг á¿рэн шингээх аргûг хэрэглэхээñ ÷ºлººлñºн. 
Ò¿¿н÷лэн т¿рээñийн х¿÷ин тºгºлдºр гэрээтэй áайх áºгººд ººрийн 
óлñûн нÿгтлан áîдîх á¿ртгэлийн шаардлагóóдûг хэрэглэñнээр 
иæил ¿р д¿нд х¿р÷ áайâал тэдгээр гэрээний ангиллûг “Ò¿рээñ 
агóóлñан хэлöлийг тîдîрхîйлîх тóхай” ÑÒÎÓÒÕ 4-ийн дагóó дахин 
¿нэлæ ¿çэхээñ ÷ºлººлºгдºнº. Íэмэлт ººр÷лºлт¿¿д нü ñанх¿¿гийн 
тайлангóóдад ÿмар нэг матåриаллаг нºлºº ¿ç¿¿лээг¿й áîлнî.

Санхүүãиéн таéлаãналûн олон óлñûн ñтандартóóдад хиéãдñýн 
шинýчлýлүүд (2009 îнû 4 д¿гээр ñард нийтлэгдñэн; ÑÒÎÓÑ 2, 
ÍÁÁÎÓÑ 38 гэх ñтандартóóд мºн ÑÒÎÓÒÕ 9 áа ÑÒÎÓÒÕ 16 гэñэн 
тайлáарóóдад îрñîн нэмэлт ººр÷лºлт¿¿дийг 2009 îнû 7 дóгаар 
ñарûн 1-ний ºдºр áîлîн т¿¿нээñ хîйшхи тайлант æил¿¿дэд 
мºрдºнº; харин ÑÒÎÓÑ 5, ÑÒÎÓÑ 8, ÍÁÁÎÓÑ 1, ÍÁÁÎÓÑ 7, 
ÍÁÁÎÓÑ 17, ÍÁÁÎÓÑ 36 áîлîн ÍÁÁÎÓÑ 39 гэх ñтандартóóдад 
îрñîн нэмэлт ººр÷лºлт¿¿дийг 2010 îнû 1 д¿гээр ñарûн 1-ний 
ºдºр áîлîн т¿¿нээñ хîйшхи тайлант æил¿¿дэд мºрдºнº). Эдгээр 
шинэ÷лэл¿¿д нü дараах ñтандартóóд, хэрэглээний тайлáарóóдад 
îрñîн агóóлгûн шинæтэй ººр÷лºлт мºн аñóóдлûг ил¿¿ тîдîрхîй 
îйлгîмæтîй áîлгîхîд ÷иглэñэн ººр÷лºлт¿¿дээñ á¿рдэнэ: 
нэгдñэн хÿналт á¿хий áиçнåñ¿¿дийн хîîрîнд хийгдэх аæил 
г¿йлгээнд áîлîн хамтарñан ¿йлдâэр áайгóóлахад îрóóлах тóхайн 

Çаñãиéн Газар, тºриéн баéãóóллаãа болон олон óлñûн 
ñанхүүãиéн баéãóóллаãóóдааñ зýýлжин аâñан ýх үүñâýр. 
Áанê нü Ìîнгîл Óлñûн Çаñгийн Ãаçар, тºрийн áайгóóллага 
áîлîн îлîн óлñûн ñанх¿¿гийн áайгóóллагóóдааñ óрт хóгаöаат 
ñанх¿¿æилтийг тэдгээрийн хэâийн ¿åд çээл¿¿лдэг çээлийн х¿¿тэй 
иæил х¿¿гээр аâдаг áºгººд тóñ çээлиийн х¿¿ нü Áанê áóñад 
çээлд¿¿лэг÷дээñ аâдаг çээлийн х¿¿гээñ дîîгóóр áайх áîлîмæтîй. 
Èйм ñанх¿¿æилтийн óлмааñ Áанê эдгээр эх ¿¿ñâэр¿¿дийг 
çээлд¿¿лэг÷ийн тîдîрхîйлñîн çîрилтîт харилöаг÷ нарт ашигтай 
нºхöºлтэйгººр çээлдэх áîлîмæтîй þм. Óдирдлага эдгээр 
хэрэгл¿¿р¿¿дийн анхнû х¿лээн çºâшººрºлтийн ¿åд îлç, гарç 
¿¿ññэн эñэхийг аâ÷ ¿çñэн. Óг аæил г¿йлгээн¿¿д нü хîлáîîг¿й 
этгээд¿¿дтэй хийгддэг тóл óдирдлагûн ¿нэлэлтээр эдгээр эх 
¿¿ñâэр¿¿д áîлîн хîлáîгдîх çээл îлгîлтóóд нü çах çээлийн ¿нээр 
хийгдñэн áºгººд эдгээрийг анх х¿лээн çºâшººрºхºд îлç, гарç 
¿¿ñдэгг¿й áîлнî. Óг ¿нэлэлтийг хийхдээ óдирдлага мºн эдгээр 
хэрэгл¿¿р¿¿д нü çах çээлийн тóñгай ñåгмåнт áîлдîг гэæ ¿çэæ 
áайгаа. Çаñгийн Ãаçар, тºрийн áайгóóллага áîлîн îлîн óлñûн 
ñанх¿¿гийн áайгóóллагóóдааñ çээлæин аâñан эх ¿¿ñâэр¿¿д нü 
2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар 18,470,624 мÿнган тºгрºг 
(2009: 10,531,632 мÿнган тºгрºг)-ийн д¿нтэй áайñан. Энэ талаарх 
мэдээллийг Òîдрóóлга 18-д тîлилóóлñан.

¯л хºдлºх хºрºнãº ба тоноã тºхººрºмжиéн ýлýãдýл, биет бóñ 
хºрºнãиéн хороãдол. Áарилга áайгóóламæ áайрлаæ áóй гаçрûг 
т¿рээñлэн ашиглах хóгаöаа 40 æилээñ áага áîлîâ÷ эдгээр áарилга 
áайгóóламæийг 40 æилээр тîîöîîлñîн ашиглах хóгаöаанû тóршид 
шóлóóн шóгамûн аргаар элэгд¿¿лдэг. Ìîнгîл Óлñûн Ãаçрûн тóхай 
хóóлийн дагóó Áанê гаçрûг т¿рээñлэн ашиглах хóгаöааг ñóнгах 
эрхтэй áºгººд хîлáîгдîх çахиргаанû áайгóóллага нü тîдîрхîй 
нºхöºл áиåлэгдñэн тîхиîлдîлд т¿рээñийн хóгаöааг ñóнгадаг. Áанê 
тóñ нºхöл¿¿дийг áиåл¿¿лñэн áайгаа гэæ óдирдлага ¿çэæ áайгаа. 
Òиймээñ óдирдлага ашиглалтûн хóгаöааг 40 æилээр тîîöîх нü 
çîхиñтîй áа ¿ндэñлэлтэй гэæ ¿çэæ áайгаа áîлнî.

Ìºн áóñад ¿ндñэн хºрºнгº áîлîн áиåт áóñ хºрºнгийн тîîöîîлñîн 
ашиглалтûн хóгаöаанóóд çîхиñтîй áа ¿ндэñлэлтэй áºгººд 
Ìîнгîлûн ¿йл аæиллагаанû îр÷ин дах ашиглалтûн хóгаöаанû 
нийтлэг х¿лээлттэй нийöэæ áайгаа гэæ óдирдлага ¿çэæ áайна. 
Àшиглалтûн т¿âшингийн тîîöîîлîл áîлîн тåхнîлîгийн хºгæил 
ººр÷лºгдñºнººñ эдгээр хºрºнг¿¿дийн эдийн çаñгийн ашиглагдах 
хóгаöаа áîлîн ¿лдэгдэл ºртºг ººр÷лºгдºæ óлмаар ирээд¿йн 
элэгдлийн çардалд нºлººлºх áîлîмæтîй þм. Àшиглалтûн 
хóгаöаанóóд óдирдлагûн тîîöîîллîîñ 10%-иар çºрñºн áîл 2010 
îнû 12-р ñарûн 31-нээр дóóñгаâар áîлñîн æилийн элэгдлийн 
çардал 212,947 мÿнган тºгрºгººр ихñэх эñâэл áóóрах (2009: 
183,103 мÿнган тºгрºгººр ихñэх эñâэл áóóрах) áайñан. 

татâар хóóлü тоãтоомж. Ìîнгîлûн татâарûн, âалþтûн áîлîн 
гаалийн хóóлü тîгтîîмæийг ººр хîîрîндîî çºр¿¿тэйгээр 
тайлáарлах хандлагатай áайдаг. Òîдрóóлга 31-ийг харна óó 

 ØÈÍЭ ÁÓЮÓ ªªÐЧËªÃÄÑªÍ ÑÒÀÍÄÀÐÒ, 
ÒÀÉËÁÀÐÓÓÄЫÍ ÕЭÐЭÃÆ¯¯ËЭËÒ 

(a) 2010 онû 1 дүãýýр ñарûн 1-ниé ºдºр болон түүнýýñ 
хоéшхи таéлант жилүүдýд мºрдºãдºх ñтандартóóд:

Äараах шинээр áатлагдñан ñтандартóóд áа хэрэглээний тайлáарóóд 
нü Áанêнû хóâüд 2010 îнû 1 д¿гээр ñарûн 1-ний ºдрººñ эхлэн 
х¿÷ин тºгºлдºр ¿йл÷илæ áайна: 

СтОУтÕ 17, Õóâü ниéлүүлýãчдýд мºнãºн бóñ хºрºнãº 
хóâаарилах тóхаé (2009 îнû 7 дóгаар ñарûн 1-ний ºдºр 
áîлîн т¿¿нээñ хîйшхи тайлант æил¿¿дэд мºрдºгдºнº). Õóâü 
нийл¿¿лэг÷дэд нîгдîл ашгийг мºнгºн áóñ хºрºнгийн хэлáэрээр 
хóâаарилах áîл т¿¿нийг хэçээ, хэрхэн х¿лээн çºâшººрºхийг энэх¿¿ 
тайлáар мэдэгдэлд тîдîрхîйлñîн. Áайгóóллага нü нîгдîл ашгийг 
мºнгºн áóñ хºрºнгийн хэлáэрээр хóâаарилахтай хîлáîîтîйгîîр 
ººрийн хóâü нийл¿¿лэг÷дэд ºгºх ºр тºлáºрийг тэдгээр 
хóâаарилагдаæ áóй хºрºнгийн áîдит ¿нэ öэнээр хэмæинэ. Íîгдîл 
ашгийн ºглºг тºлºгдºх ¿åд хóâаарилñан мºнгºн áóñ хºрºнг¿¿дийг 
данñнааñ хаññанû îлç, гарçûг х¿лээн çºâшººр÷ îрлîгî, çарлагûн 
данñанд á¿ртгэнэ. ÑÒÎÓÒÕ 17 нü эдгээр ñанх¿¿гийн тайлангóóдад 
ÿмар нэг матåриаллаг нºлºº ¿ç¿¿лээг¿й áîлнî.

СтОУтÕ 18, Õарилöаãчдааñ хºрºнãº шилжүүлж аâах (2009 
онû 7 дóãаар ñарûн 1-ниé ºдºр áîлîн т¿¿нээñ хîйшхи тайлант 
æил¿¿дэд мºрдºгдºнº). Õºрºнгийн тîдîрхîйлîлтûг хангаñан 
нºхöºлд харилöаг÷дааñ шилæ¿¿лæ аâах хºрºнгийн á¿ртгэл, 
тóхайлáал тэдгээр хºрºнгийг х¿лээн çºâшººрºх мºн анх х¿лээн 
çºâшººрºх ¿åийн ºртгийн хэмæилт, шилæ¿¿лæ аâñан хºрºнгийн 
îрîнд ¿ç¿¿лэх нэг áóþó т¿¿нээñ дээш тîîнû аæил ¿йл÷илгээн¿¿дийг 
тîдîрхîйлîх, îрлîгûг х¿лээн çºâшººрºх т¿¿н÷лэн харилöаг÷дааñ 
х¿лээн аâах мºнгºн хºрºнгийн á¿ртгэлийг энэх¿¿ тайлáар 
мэдэгдэлд тîдîрхîйлñîн. ÑÒÎÓÑÒ 18 нü эдгээр ñанх¿¿гийн 
тайлангóóдад ÿмар нэг матåриаллаг нºлºº ¿ç¿¿лээг¿й áîлнî.

ÍББОУС 27, Íýãтãýñýн болон бие дааñан ñанхүүãиéн таéлан 
(2008 îнû 1 д¿гээр ñард шинэ÷лэгдэн áатлагдñан; 2009 îнû 7 
дóгаар ñарûн 1-ний ºдºр áîлîн т¿¿нээñ хîйшхи тайлант æил¿¿дэд 
мºрдºгдºнº). Øинэ÷лэгдэн áатлагдñан ÍÁÁÎÓÑ 27-аар хÿналтûн 
áóñ хóâü эçэмшил эöñийн д¿ндээ алдагдалтай гарахаар áайñан ÷ 
(ñтандартûн ºмнºх хóâилáараар эçэмшлийн д¿нгээñ ил¿¿ гарñан 
алдагдлûг ихэнх тîхиîлдîлд тîлгîй êîмïаний эçэмшиг÷дэд 
хóâаарилдаг áайñан) иæ á¿рэн îрлîгûн нийт д¿нг тîлгîй 
êîмïаний эçэмшиг÷дэд áîлîн (ºмнº “öººнхийн хóâü îрîлöîî” 
гэгдэæ áайñан) хÿналтûн áóñ хóâü эçэмшилд нîгдóóлах шаардлага 
таâигдñан. Òîлгîй êîмïанийн îхин êîмïани дах эçэмшилийн 
хóâü ººр÷лºгдºх áа óг ººр÷лºлт нü хÿналтûн хóâü îрîлöîîгîî 
алдахад х¿ргэхээрг¿й áайâал тóхайн аæил г¿йлгээг ºм÷ийн аæил 
г¿йлгээ áайдлаар á¿ртгэх ¸ñтîй хэмээн энэх¿¿ шинэ÷лэгдñэн 
ñтандартад тîдîрхîйлñîн. Ò¿¿н÷лэн îхин êîмïани дах хÿналтûн 
хóâü îрîлöîîгîî алдах ¿åд ¿¿ñэх îлç гарçûг хэрхэн хэмæихийг 
тîдîрхîйлæ ºгñºн. Õÿналтûн хóâü îрîлöîîгîî алдах ºдºр тóхайн 
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çээлийн эрñдэлд гарñан ººр÷лºлтийг áóñад дэлгэрэнг¿й 
îрлîгûн хэñэгт тîлилóóлах шаардлага таâигдñан. 

ÑÒÎÓÑ 9-ийг 2013 îнû 1 д¿гээр ñарûн 1-ний ºдрººñ эхлэн çааâал 
мºрдºнº, энэ хóгаöаанааñ ºмнº хэрэгæ¿¿лæ эхлэхийг мºн 
çºâшººрñºн. Áанê нü энэх¿¿ ñтандартûн óтга агóóлга, Áанêинд 
¿ç¿¿лэх нºлºº áîлîн ñтандартûг хэрэгæ¿¿лæ эхлэх хóгаöааг ñóдалæ 
áайгаа.

Гарãаñан ýрхиéн бичãиéн анãилал - ÍББОУС 32 ñтандартûн 
нýмýлт ººрчлºлтүүд (2009 îнû 10 дóгаар ñарûн 8-ний ºдºр 
гаргаñан, 2010 îнû 2 дóгаар ñарûн 1-ний ºдºр áîлîн т¿¿нээñ хîйш 
эхлэх тайлант æил¿¿дэд мºрдºгдºнº). Óг нэмэлт ººр÷лºлтийн 
дагóó, îрлîгî нü гадаад âалþтаар хийгдэх нºхöºлтэйгээр гаргаñан 
хóâüöаанû эрхийн áи÷гийг ñанх¿¿гийн ¿¿ñмэл хэрэгл¿¿рийн 
ангилалааñ хаññан. Áанê нü эдгээр нэмэлт ººр÷лºлт¿¿д ñанх¿¿гийн 
тайлангóóдад ÿмар нэг матåриаллаг нºлºº ¿ç¿¿лэхг¿й гэæ ¿çэæ 
áайгаа.

ÍББОУС 24 ñтандартûн нýмýлт ººрчлºлтүүд - Õолбоотоé 
талóóдûн тодрóóлãа (2009 îнû 11 д¿гээр ñард гаргаñан, 2011 
îнû 1 д¿гээр ñарûн 1-ний ºдºр áîлîн т¿¿нээñ хîйш эхлэх тайлант 
æил¿¿дэд мºрдºгдºнº). ÍÁÁÎÓÑ 24-ийг 2009 îнд шинэ÷илñэн 
áºгººд дараах ººр÷лºлт¿¿дийг îрóóлñан, ¿¿нд: (а) хîлáîîтîй 
тал гэñэн îйлгîлтûн óтга ñанааг тîдрóóлæ, çºр÷л¿¿дийг арилган 
хîлáîîтîй талûн тîдîрхîйлîлтûг энгийн îйлгîмæтîй áîлгîñîн; 
мºн (á) тºр çахиргаанû áайгóóллагóóдтай хîлáîîтîй нэмэлт 
тîдрóóлгûн шаардлагóóдааñ хэñэг÷лэн ÷ºлººлæ ºгñºн. Áанê нü 
эдгээр нэмэлт ººр÷лºлт¿¿д ñанх¿¿гийн тайлангóóдад ¿ç¿¿лэх нºлººг 
ñóдалæ áайгаа.

СтОУтÕ 19, Санхүүãиéн ºр тºлбºриéã ºмчиéн хýрýãлүүрýýр 
бараãдóóлах (2010 îнû 7 дóгаар ñарûн 1-ний ºдºр áîлîн т¿¿нээñ 
хîйш эхлэх тайлант æил¿¿дэд мºрдºгдºнº). Энэх¿¿ ÑÒÎÓÒÕ 19 
нü áайгóóллага ºр тºлáºрийн нºхöºл¿¿дээ дахин тîхирîлöîæ, 
çээлдэг÷ийн ç¿гээñ ººрийн ºм÷ийн хэрэгл¿¿рийг çээлд¿¿лэг÷ид 
îлгîх áайдлаар ºр тºлáºрийг áарагдóóлах ¿åд хийгдэх á¿ртгэлийг 
тîдîрхîй áîлгîñîн. ªм÷ийн хэрэгл¿¿рийн áîдит ¿нэ öэнийг 
ºрийн данñнû ¿нэтэй харüöóóлñнû ¿ндñэн дээр îлç, гарçûг х¿лээн 
çºâшººр÷ îрлîгî, çарлагûн данñанд á¿ртгэнэ. Áанê нü ÑÒÎÓÒÕ 19 
нü т¿¿ний ñанх¿¿гийн тайлангóóдад ÿмар нэг матåриаллаг нºлºº 
¿ç¿¿лэхг¿й гэæ ¿çэæ áайгаа.

шаардлаãатаé ñанхүүжилтиéн доод хýмжýýã óрüдчилан 
тºлºх - СтОУтÕ 14-иéн нýмýлт ººрчлºлт (2011 îнû 1 д¿гээр 
ñарûн 1-ний ºдºр áîлîн т¿¿нээñ хîйш эхлэх тайлант æил¿¿дэд 
мºрдºгдºнº). Òîгтñîн тэтгэмæ á¿хий тэтгэâрийн тºлºâлºгººг 
хэрэгæ¿¿лэхэд шаардлагатай ñанх¿¿æилтийн дîîд хэмæээнд 
çîриóлан шимтгэл тºлºх ¸ñтîй тэдгээр êîмïаниóдад л энэх¿¿ 
нэмэлт ººр÷лºлтийг мºрдºнº гэñэн хÿçгаарлалтûг таâüñан áайгаа. 
Èнгэñнээр ÑÒÎÓÒÕ 14-ûн ç¿гээñ, шаардагдах ñанх¿¿æилтийн дîîд 
хэмæээ á¿хий ñайн дóрûн тэтгэâэрийн óрüд÷илгаа тºлáºртэй 
хîлáîîтîй ÿмар нэг ¿р дагаâар ¿¿ñгэхг¿й. Áанê нü эдгээр нэмэлт 

ººр÷лºлт¿¿д ñанх¿¿гийн тайлангóóдад ÿмар нэг матåриаллаг нºлºº 
¿ç¿¿лэхг¿й гэæ ¿çэæ áайгаа.

Санхүүãиéн таéлаãналûн олон óлñûн ñтандартóóдад 
хиéãдñýн шинýчлýлүүд (2010 îнû 5 дóгаар ñард нийтлэгдñэн, 
2011 îнû 1 д¿гээр ñарûн 1-ний ºдрººñ эхлэн мºрдºгдºнº). Эдгээр 
шинэ÷лэл¿¿д нü дараах ñтандартóóд, хэрэглээний тайлáарóóдад 
îрñîн агóóлгûн шинæтэй ººр÷лºлт мºн аñóóдлûг ил¿¿ тîдîрхîй 
îйлгîмæтîй áîлгîхîд ÷иглэñэн ººр÷лºлт¿¿дээñ á¿рдэнэ: 

ÑÒÎÓÑ 1-ийн нэмэлт ººр÷лºлт¿¿д: (i) тóхайн нэг ¿ндñэн 
хºрºнгº эñâэл áиåт áóñ хºрºнгийг ¿нийн çîхиöóóлалт á¿хий 
¿йл аæиллагаанд ашиглаæ áайñан áîл ºмнºх ÍÁÁÍÕÇÇ-аарх 
данñнû ¿нийг аâ÷ óг хºрºнгийн æишиг ºртºг áîлгîн ашиглахûг 
çºâшººрñºн, (ii) дахин ¿нэлгээ нü ÑÒÎÓÑ-аар гаргаñан анхнû 
ñанх¿¿гийн тайлангийн хамрах хóгаöаанд хийгдñэн áайñан ÷ 
ÿлгааг¿й ÿмар нэг ¿йл ÿâдлааñ ¿¿дэн хийгдñэн дахин ¿нэлгээний 
д¿нг ¿ндñэн хºрºнгийн æишиг ºртºг áîлгîн ашиглахûг 
çºâшººрñºн, мºн (iii) ÑÒÎÓÑ 1 дэх хэрэгæ¿¿лэхг¿й áайхûг 
çºâшººрñºн çаалтóóдûн хэрэглээний тóхайд ÑÒÎÓÑ-аар гаргаñан 
анхнû çаâñар ¿åийн тайлан áа æилийн эöñийн ñанх¿¿гийн тайлан 
хîîрîнд гарñан алиâаа ººр÷лºлт, áîл т¿¿н÷лэн нÿгтлан áîдîх 
á¿ртгэлийн áîдлîгûн ººр÷лºлт¿¿дийг тайлáарлах шаардлагûг 
анхнû óдаа хэрэгæ¿¿лэг÷дэд таâüñан; ÑÒÎÓÑ 3-ийн нэмэлт 
ººр÷лºлт¿¿д: (i) эçэмшлийн хóâü îрîлöîîг тºлººлºхг¿й áóþó 
татан áóóгдах ¿åд öэâэр хºрºнгºд нîгдîх ººрийн хóâийг эçэмших 
эрхг¿й тэдгээр хÿналтûн áóñ îрîлöîîг (ººр хэмæилтийн ñóóрü 
хэрэглэхийг áóñад ÑÒÎÓÑ-óóдад çаагааг¿й áîл) áîдит ¿нэ öэнээр 
хэмæихийг шаардñан, (ii) нэгдэæ áóй êîмïаний хóâüöаанд 
ñóóрилñан тºлáºрийн хэлöл¿¿д нü áиçнåñийн нэгдлийн ¿р д¿нд 
ñîлигдîîг¿й эñâэл ñайн дóрûн ¿¿днээñ ñîлüñîн алü ÷ тîхиîлдîлд 
хэрхэн á¿ртгэх талаар óдирдамæ ºгñºн , мºн (iii) шинэ÷лэгдñэн 
ÑÒÎÓÑ 3 (2008 îнû 1 д¿гээр ñард нийтлэгдñэн) -ийг мºрдºæ 
эхлэхээñ ºмнº хийгдñэн áиçнåñийн нэгдэлтэй хîлáîîтîй хóдалдан 
аâалтûн áîлçîшг¿й тºлáºрийг ÑÒÎÓÑ 3-ийн ºмнºх хóâилáарт 
çааñан óдирдамæийн дагóó á¿ртгэнэ гэдгийг тîдîрхîй áîлгîñîн; 
ÑÒÎÓÑ 7-ийн нэмэлт ººр÷лºлт¿¿д нü çарим нэг нэмэлт тîдрóóлгûн 
шаардлагóóдûг тîдîрхîй áîлгîñîн, тóхайлáал: (i) ñанх¿¿гийн 
эрñдэлийн шинæ ÷анар, хэр хэмæээг тóñгаñан ÷анарûн áа тîîн 
шинæтэй тîдрóóлга хîîрîндûн óÿлдаа хîлáîîг îнöîлñîн нэмэлт 
îрóóлñан, (ii) нºхöлийг дахин тîхирîлöîîг¿й áîл хóгаöаа хэтэрñэн 
çээлд тîîöîгдîх áóþó ¿нэ öэнийн áóóралт хийгдэх áайñан 
ñанх¿¿гийн хºрºнг¿¿дийн данñнû ¿нийг тîдрóóлах шаардлагûг 
хаññан, (iii) áарüöаа хºрºнгийн áîдит ¿нэ öэнийг тîдрóóлах 
шаардлагûг, áарüöаа хºрºнгийн ¿ç¿¿лэх ñанх¿¿гийн нºлººг 
тîдрóóлах гэñэн ил¿¿ åрºнхий шаардлагаар ñîлüñîн, мºн (iv) 
тайлант хóгаöаанû тóрш хóраагдñан áарüöаа хºрºнгººñ îлæ аâñан 
мºнгºн д¿нг áóñ харин тайлагнах ºдрийн áайдлаарх хóрааæ аâñан 
áарüöаа хºрºнгийн д¿нг тîдрóóлахûг тîдîрхîй áîлгîæ ºгñºн; 
(2008 îнû 1 д¿гээр ñард нэмэлт ººр÷лºлт хийгдэн) шинэ÷лэгдñэн 
ÍÁÁÎÓÑ 27-аар ÍÁÁÎÓÑ 21, 28 áа 31 гэñэн ñтандартóóдад îрóóлñан 
нэмэлт ººр÷лºлт¿¿дийг хэрэгæ¿¿лэх çар÷мûг ÍÁÁÎÓÑ 27-д ил¿¿ 
тîдîрхîй áîлгîæ îрóóлñан; çаâñар ¿åийн хóраангóй ñанх¿¿гийн 
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2011 îнû 1 д¿гээр ñарûн 1-нû ºдºр áîлîн т¿¿нээñ хîйшхи тайлант 
хóгаöаанд çааâал мºрдºх ñтандартóóд áа тайлáарóóд шинээр 
áатлагдаæ, хэâлэн нийтлэгдñэн áа эдгээрийг Áанê хóгаöаанааñ 
ºмнº хэрэгæ¿¿лæ эхлээг¿й.

СтОУС 9, Санхүүãиéн хýрýãлүүр 1-р хýñýã: Анãилал ба 
хýмжилт. 2009 îнû 11 д¿гээр ñард гарñан ÑÒÎÓÑ 9 нü ÍÁÁÎÓÑ 
39 дах ñанх¿¿гийн хºрºнгийн ангилал áа хэмæилттэй хîлáîîтîй 
хэñг¿¿дийг îрлîх áîлñîн. Ìºн 2010 îнû 10 дóгаар ñард ÑÒÎÓÑ 
9-д нэмэлт ººр÷лºлт îрóóлæ, ñанх¿¿гийн ºр тºлáºрийн ангилал, 
хэмæилтийн аñóóдлûг áагтааñан. Óг ñтандартûн гîл агóóлгааñ 
дóрдâал:

- Ñанх¿¿гийн хºрºнг¿¿дийг хэмæилтийн ¿¿днээñ хî¸р хэñэгт 
ангилна: дараагийн тайлант ¿å¿дэд áîдит ¿нэ öэнээр нü хэмæих 
ñанх¿¿гийн хºрºнг¿¿д áа хîрîгдóóлñан ºртгººр нü хэмæих 
ñанх¿¿гийн хºрºнг¿¿д. Ñанх¿¿гийн хºрºнг¿¿дийг анх х¿лээн 
çºâшººрºх ¿åд шийдâэрийг гаргана. Àнгилалûг шийдэхэд 
тóхайн áайгóóллага ººрийн ñанх¿¿гийн хэрэгл¿¿р¿¿дийг 
óдирдахдаа ашигладаг áиçнåñ çагâар т¿¿н÷лэн гэрээний д¿нд 
тóхайн хэрэгл¿¿рийн ¿¿ñгэх мºнгºн óрñгалûн шинæ ÷анарааñ 
шалтгаална.

- Äараах хî¸р нºхöлийг хангаñан ºрийн хэрэгл¿¿рийг 
дараагийн тайлант ¿å¿дэд хîрîгдóóлñан ºртгººр хэмæинэ: 
(i) áайгóóллагûн áиçнåñ çагâарûн çîрилгî нü гэрээгээр ¿¿ñэх 
мºнгºн óрñгалûг öóглóóлахûн тóлд хºрºнгийг эçэмшихэд 
îршинî, (ii) гэрээний д¿нд хºрºнгийн áий áîлгîх мºнгºн 
óрñгал нü çºâхºн çээлийн ¿ндñэн тºлáºр áа х¿¿гийн тºлáºрººñ 
á¿рдэнэ (ººрººр хэлáэл çºâхºн энгийн çээлд áайх шинæ¿¿дийг 
агóóлñан). Áóñад á¿х ºрийн хэрэгл¿¿рийг áîдит ¿нэ öэнээр 
нü хэмæиæ, áîдит ¿нэ öэнийн ººр÷лºлтийг îрлîгî, çарлагûн 
данñанд á¿ртгэнэ.

- Á¿х ºм÷ийн хэрэгл¿¿р¿¿дийг дараагийн тайлант ¿å¿дэд áîдит 
¿нэ öэнээр хэмæинэ. Àрилæаалах çîрилгîîр эçэмшиæ áóй 
ºм÷ийн хэрэгл¿¿р¿¿дийг áîдит ¿нэ öэнээр нü хэмæиæ, áîдит 
¿нэ öэнийн ººр÷лºлтийг îрлîгî, çарлагûн данñанд á¿ртгэнэ.  
Áóñад á¿х ºм÷ийн хэрэгл¿¿рийн хóâüд тэдгээрийг анх х¿лээн 
çºâшººрºхдºº áîдит ¿нэ öэнийн хэрэгæээг¿й áîлîн хэрэгæñэн 
îлç, гарçûг îрлîгî, çарлагûн данñанд á¿ртгэх áóñ áóñад 
дэлгэрэнг¿й îрлîгî áайдлаар х¿лээн çºâшººрºх áóöалтг¿й 
ñîнгîлтûг хийæ áîлнî. Áîдит ¿нэ öэнийн îлç, гарçûг дахин 
ангилæ îрлîгî, çарлагûн данñанд á¿ртгэхг¿й. Õэрэгл¿¿р 
тóñ á¿рээр энэ ñîнгîлтûг хийнэ. Õарин хºрºнгº îрóóлалтûн 
ºгººæийг тºлººлæ áайгаа тîхиîлдîлд нîгдîл ашгийг îрлîгûн 
тайланд тîлилóóлна.

- ÍÁÁÎÓÑ 39-ийн ñанх¿¿гийн ºр тºлáºрийн ангилал, хэмæилттэй 
хîлáîîтîй ихэнх шаардлагóóд ÿмар нэг ººр÷лºлтг¿йгээр ÑÒÎÓÑ 
9-д îрæ ирñэн áайгаа. Ãîл ººр÷лºлт нü хэрэгл¿¿рийг áîдит 
¿нэ öэнээр нü хэмæиæ, áîдит ¿нэ öэнийн ººр÷лºлтийг îрлîгî, 
çарлагûн данñанд á¿ртгэдэг ñанх¿¿гийн ºр тºлáºр¿¿дийн 

áайгóóллагûн хóâü îрîлöîî нü ÑÒÎÓÑ 2-ûн хамрах х¿рээнд 
хамаарахг¿й áîлîхûг тîдîтгîñîн; áîрлóóлах çîрилгîîр эçэмшиæ 
áайгаа эргэлтийн áóñ хºрºнгº áа çîгñîîñîн ¿йл аæиллагаанû 
хóâüд ÑÒÎÓÑ 5 áа áóñад ñтандартóóдад тîгтîîñîн тîдрóóлгûн 
шаардлагóóдûг тîдîтгîæ ºгñºн; хэрэâ ¿йл аæиллагаа хариóöñан 
åрºнхий шийдâэр гаргаг÷ид тîгтмîл тайлагнадаг тîхиîлдîлд 
ÑÒÎÓÑ 8-д çааñан тайлагнах ñåгмåнт тóñ á¿рээр нийт хºрºнгº, 
ºр тºлáºрийг хэмæиæ тайлагнах шаардлага таâигдñан; êîмïани 
ººрийн ºм÷ийн хэрэгл¿¿рээр тºлæ áарагдóóлñан çарим нэг 
тîдîрхîй ºр тºлáºрийг эргэлтийн áóñ хэñэгт ангилан харóóлахûг 
çºâшººр÷ ÍÁÁÎÓÑ 1-д нэмэлт ººр÷лºлт îрóóлñан; çарöóóлгûн 
¿р д¿нд á¿ртгэлд хºрºнгº х¿лээн çºâшººрºгдñºн тîхиîлдîлд 
л тэдгээр çарöóóлгûг хºрºнгº îрóóлалтûн ¿йл аæиллагаа гэæ 
ангилахûг çºâшººрñºн ººр÷лºлтийг ÍÁÁÎÓÑ 7-д îрóóлñан; 
т¿рээñийн хóгаöаанû эöэñт гаçрûн ºм÷лºл шилæихг¿й áайñан ÷ 
çарим нэг óрт хóгаöаатай гаçрûн т¿рээñийг ÍÁÁÎÓÑ 17-ûн дагóó 
ñанх¿¿гийн т¿рээñ гэæ ангилахûг çºâшººрñºн; êîмïани нü ¿ндñэн 
нийл¿¿лэг÷ эñâэл агåнтûн алü нü áîлîхûг тîдîрхîйлîх талаар 
нэмэлт óдирдамæийг ÍÁÁÎÓÑ 18-д тóñгаñан;  îрîх мºнгºн óрñгал 
¿¿ñгэг÷ нэгæ нü агрåгаöлахûн ºмнºх алиâаа ¿йл аæиллагаанû 
ñåгмåнтээñ тîмг¿й áайна гэдгийг ÍÁÁÎÓÑ 36-д тîдîтгîæ 
îрóóлñан; áиçнåñээр нэгдлээр îлæ аâñан áиåт áóñ хºрºнгийн 
áîдит ¿нэ öэнийг хэмæихтэй хîлáîîтîйгîîр ÍÁÁÎÓÑ 38-д нэмэлт 
îрóóлñан; ÍÁÁÎÓÑ 39-д (i) áиçнåñийн нэгдэл ÿâагдахад х¿ргэæ 
áîлîх îïöиîнû гэрээн¿¿дийг хамрах х¿рээнд нэмæ îрóóлñан, (ii) 
мºнгºн г¿йлгээг эрñдэлээñ хамгаалах хэрэгл¿¿рийн îлç гарçûг 
ºм÷ийн хэñгээñ îрлîгûн тайлан рóó дахин ангилах áи÷илтийг алü 
тайлант хóгаöаанд хийâэл çîхихûг тîдîтгîæ ºгñºн, áîлîн (iii) 
хэрэâ тºлáºрийг óрüд÷илæ г¿йöэтгэñнээр çээлд¿¿лэг÷ид ó÷ирñан 
эдийн çаñгийн хîхирлûг çээлдэг÷ нºхºн тºлæ áайâал óрüд÷илгаа 
тºлáºрийн ñîнгîлтûг агóóлаг÷ гэрээтэй нÿгт óÿлдаатайд тîîöнî 
гэдгийг нэмæ тóñгаñан; нэгдñэн хÿналт á¿хий áиçнåñ¿¿дийн 
хîîрîнд хийгдэх аæил г¿йлгээгээр áа хамтарñан ¿йлдâэр 
áайгóóлахад îрæ ирñэн гэрээн дîтîр ñóóлгаñан ¿¿ñмэл хэрэгл¿¿р 
нü ÑÒÎÓÒÕ 9-ийн хамрах х¿рээнд îрîхг¿й áîлîхûг çааæ нэмэлт 
ººр÷лºлт îрóóлñан; т¿¿н÷лэн гадаад дах ¿йл аæиллагаа нü ººрºº 
эрñдэлээñ хамгаалагдñан áайâал óг гадаад дах ¿йл аæиллагаа 
нü эрñдэлээñ хамгаалах хэрэгл¿¿р эçэмшихийг хÿçгаарлаñан 
çаалтûг ÑÒÎÓÒÕ 16 -ааñ хаññан. ¯¿нээñ гадна, 2008 îнû 5 дóгаар 
ñард хэâлэн нийтэлñэн Ñанх¿¿гийн тайлагналûн îлîн óлñûн 
ñтандартóóдад хийгдñэн 2008 îнû шинэ÷лэл¿¿д эмхэтгэлээр, 
îхин êîмïани дах хÿналтаа алдаæ áайгаа тîхиîлдîлд ¿¿нийг 
áîрлóóлах çîрилгîîр эçэмшиæ áóй гэñэн ангилалд áагтаана 
гэñэн нэмэлт ººр÷лºлтийг ÑÒÎÓÑ 5-д îрóóлñан áºгººд óг нэмэлт 
ººр÷лºлтийг 2009 îнû 7 дóгаар ñарûн 1-ний ºдºр áîлîн т¿¿нээñ 
хîйшхи тайлант æил¿¿дэд мºрдºнº. Эдгээр нэмэлт ººр÷лºлт¿¿д нü 
ñанх¿¿гийн тайлангóóдад ÿмар нэг матåриаллаг нºлºº ¿ç¿¿лээг¿й 
áîлнî. 

Õэрâээ ººрººр çаагааг¿й áîл шинэ÷лэгдэн áатлагдñан нэмэлт 
ººр÷лºлт¿¿д áîлîн тайлáарóóд нü эдгээр ñанх¿¿гийн тайлангóóдад 
ÿмар нэг матåриаллаг нºлºº ¿ç¿¿лээг¿й áîлнî 
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 ÌªÍÃª ÁÀ Ò¯¯ÍÒЭÉ ÀÄÈËÒÃÀÕ ÕªÐªÍÃª

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 îнû 12-р 
ñарûн 31

2009 îнû 12-р ñарûн 31 
(çалрóóлñан)

Áэлэн мºнгº 13,987,138 8,928,250

Ìîнгîлáанêинд áайршóóлñан мºнгº (çайлшг¿й áайлгах нººöººñ áóñад) 24,914,571 26,155,618

Áóñал áанêóóд дах харилöах данñ 10,688,496 6,658,589

Ìîнгîлáанêнû ¿нэт öааñ 42,947,557 8,413,874

Ìîнгîлáанêинд анх 3 ñарааñ áага хóгаöаатай áайршóóлñан хадгаламæ - 14,620,922

Áóñад áанêóóдад анх 3 ñарааñ áага хóгаöаатай áайршóóлñан хºрºнгº - 7,531,912

Íиéт мºнãº ба түүнтýé адилтãах хºрºнãº 92,537,762 72,309,165

2010 áа 2009 îнóóдûн 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаар мºнгº 
áа т¿¿нтэй адилтгах хºрºнгийн алü ÷ хэñэг нü áарüöаалагдааг¿й 
áайñан. 2010 îнû 12-р ñарûн 31 áîлîн 2009 îнû 12-р ñарûн 31-
нээр á¿х ¿лдэгдл¿¿д хóгаöаа хэтрэлтг¿й áºгººд ¿нэ öэнээ алдааг¿й 
áайñан.

Ìîнгîлáанêин дах харилöах данñанд х¿¿ áîдîгддîгг¿й áºгººд 
2009 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаар Ìîнгîлáанêин 
дах хадгаламæийн данñанд æилийн 0.15%-ийн х¿¿ áîдîгдîæ 
áайñан. Áóñад áанêóóд дах харилöах данñóóдад гîл тºлºâ х¿¿ 
áîдîгддîгг¿й.

Ìÿнган тºгрºгººр Áэлэн мºнгº 

Ìîнгîл-áанêинд 
áайршóóлñан 

мºнгº (çайлшг¿й 
áайлгах нººöººñ 

áóñад)

Áóñад áанêóóд 
дах харилöах 

áîлîн îâåрнайт 
хадгаламæ

Ìîнгîл-
áанêнû ¿нэт 

öааñ
Íийт

Õóгаöаа хэтрээг¿й áа ¿нэ öэнэ нü áóóрааг¿й 

- Áэлэн мºнгº 13,987,138 - - - 13,987,138

- Ìîнгîл Óлñûн Òºâ Áанê - 24,914,571 - 42,947,557 67,862,128

- AA- -ааñ  AA+ рåйтингтэй - - 5,607,639 - 5,607,639

- A- -ааñ A+ рåйтингтэй - - 3,355,792 - 3,355,792

- A- -ааñ дîîш рåйтингтэй - - 1,475,902 - 1,475,902

- Ðåйтинг хийгдээг¿й - - 249,163 - 249,163

Íиéт мºнãº ба түүнтýé адилтãах хºрºнãº 13,987,138 24,914,571 10,688,496 42,947,557 92,537,762

Ìºнгº áа т¿¿нтэй адилтгах хºрºнгийн áаланñûн ¿лдэгдлийн 
çээлийн эрñдэлийн ÷анарûг Ñтандарт áа П¿¿рñийн рåйтинг эñâэл 
Ì¿¿дийñ áîлîн Ôи÷ийн рåйтинг дээр ¿ндэñлэн нэгтгэн д¿гнэæ 
áîлнî.

Ìîнгîлáанêнû гаргаñан ¿нэт öааñóóд 7 ºдрийн (2009 îнд: 7 – 84 
ºдрийн) хóгаöаатай áайñан áºгººд æилийн 11% (2009 îнд: 10% - 
14%)-ийн х¿¿тэй áайâ. 

2009 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаар áóñад áанêóóдад 
áайршóóлñан хºрºнгº 14-90 хîнîгийн хóгаöаатай áа æилийн 
2.25% - 10%-ийн х¿¿тэй áайñан. 

Ìºнгº áа т¿¿нтэй адилтгах хºрºнгийн áаланñûн ¿лдэгдл¿¿дийн 
çээлийн эрñдэлийн ÷анарûг Ñтандарт áа П¿¿рñийн рåйтинг эñâэл 
Ì¿¿дийñ áîлîн Ôи÷ийн рåйтинг дээр ¿ндэñлэн нэгтгэн харóóлæ 
áîлнî. 2010 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаарх çээлийн 
эрñдэлийн ÷анарûг дîр ¿ç¿¿лэâ:

2010 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаарх çээлийн эрñдэлийн 
÷анарûг дîр ¿ç¿¿лэâ. Энд тîлилóóлñан 2009 îнû 12-р ñарûн 
31-нээрх д¿нг¿¿дэд дахин ангилалтай хîлáîîтîй çалрóóлгûг 
îрóóлñан: 

тайланд нэмæ тîдрóóлах шаардлагатай гîл ¿йл ÿâдал, аæил 
г¿йлгээний нэмэлт æишээг ÍÁÁÎÓÑ 34-д îрóóлæ ºгñºн, ¿¿нд áîдит 
¿нэ öэнийн шатлалûн т¿âшин хîîрîнд хийñэн шилæилт, ñанх¿¿гийн 
хºрºнгийн ангилалд îрñîн ººр÷лºлт áóþó áайгóóллагûн 
ñанх¿¿гийн хэрэгл¿¿рд нºлººлæ áóй áиçнåñ, эдийн çаñгийн îр÷нû 
ººр÷лºлт;  ÑÒÎÓÒÕ 13-д óрамшóóллûн áараа, ¿йл÷илгээний áîдит 
¿нэ öэнийг хэрхэн хэмæих тóхай ил¿¿ тîдîрхîй áîлгîñîн. Áанê нü 
óг ñтандартûн нэмэлт ººр÷лºлт ººрийн ñанх¿¿гийн тайланд ÿмар 
нэг матåриаллаг нºлºº ¿ç¿¿лэхг¿й гэæ ¿çэæ áайгаа.

Анх óдаа СтОУС хýрýãжүүлýãчдиéã СтОУС 7 ñтандарт дах 
зýрýãöүүлñýн тодрóóлãûн шаардлаãааñ хÿзãаарлалтаéãаар 
чºлººлºх - СтОУС 1 ñтандартûн нýмýлт ººрчлºлт (2010 îнû 
7 дóгаар ñарûн 1-ний ºдºр áîлîн т¿¿нээñ хîйш эхлэх тайлант 
æил¿¿дэд мºрдºгдºнº). ÑÒÎÓÑ 7, Ñанх¿¿гийн хэрэгл¿¿р¿¿д: 
Òîдрóóлга ñтандартад 2009 îнû 3 дóгаар ñард хийгдñэн 
нэмэлт ººр÷лºлтººр шаардñан шинэ тîдрóóлгóóдûг хийхдээ 
çэрэгö¿¿лñэн  мэдээлэл тîлилóóлахааñ ÑÒÎÓÑ-аар тайлан áэлтгэдэг 
áайгóóллагóóдûг ÷ºлººлñºн.  Õарин ÑÒÎÓÑ 1-д îрóóлñан энэх¿¿ 
нэмэлт ººр÷лºлт нü ÑÒÎÓÑ 7-ийн нэмэлт ººр÷лºлтºд çааñан 
хэрэгæ¿¿лэлтийн нºхöлийг анх óдаа ÑÒÎÓÑ хэрэгæ¿¿лэг÷дэд мºн 
адил îлгîñîн. Áанê нü эдгээр нэмэлт ººр÷лºлт¿¿д ñанх¿¿гийн 
тайлангóóдад ÿмар нэг нºлºº ¿ç¿¿лэхг¿й гэæ ¿çэæ áайгаа.  

Санхүүãиéн хºрºнãиéã шилжүүлñýнтýé холбоотоé тодрóóлãа 
- СтОУС 7 ñтандартûн нýмýлт ººрчлºлт  (2010 îнû 10 дóгаар 
ñард áатлагдñан, 2011 îнû 7 дóгаар ñарûн 1-ний ºдºр áîлîн 
т¿¿нээñ хîйш эхлэх тайлант æил¿¿дэд мºрдºгдºнº). Энэх¿¿ нэмэлт 
ººр÷лºлт нü шилæ¿¿лñэн ñанх¿¿гийн хºрºнгººñ ¿¿ñэх эрñдэлтэй 
хîлáîîтîй нэмэлт тîдрóóлга хийх шаардлага таâüñан. ¯¿нд 
ººр талд шилæ¿¿лñэн áîлîâ÷ áайгóóллагûн тайлан тэнöэл дээр 
тóñгагдñан ñанх¿¿гийн хºрºнгийн шинæ ÷анар, данñнû ¿нэ áîлîн 
хîлáîгдîх эрñдэл áа ºгººæийг хºрºнгийн анги á¿рээр тîдрóóлах 

шаардлагатай. Эдгээр тîдрóóлгааñ ñанх¿¿гийн хºрºнгº áа т¿¿нд 
хîлáîгдîх ºр тºлáºрийн хамаарлûг, мºн хîлáîгдîх ºр тºлáºрийн 
мºнгºн д¿нг îйлгîх áîлîмæийг хэрэглэг÷дэд îлгîх ¸ñтîй. 
Ñанх¿¿гийн хºрºнг¿¿дийг áаланñааñ хаññан хэдий ÷ шилæ¿¿лñэн 
хºрºнгºтэй хîлáîîтîй тîдîрхîй эрñдэл áа ºгººæ áайгóóллагад 
áайñаар áайâал тэдгээр эрñдэлийн нºлººг îйлгîх áîлîмæийг îлгîх 
тîдрóóлгûг нэмæ îрóóлах шаардлагатай. Áанê нü óг ñтандартûн 
нэмэлт ººр÷лºлт ñанх¿¿гийн тайланд ÿмар нэг матåриаллаг нºлºº 
¿ç¿¿лэхг¿й гэæ ¿çэæ áайгаа.

Сóóрü хºрºнãүүдиéн үниéã нºхºх - ÍББОУС 21-иéн ººрчлºлт. 
(2010 îнû 12 ñард áатлагдñан, 2012 îнû 1 ñарûн 1-ний ºдºр áîлîн 
т¿¿нээñ хîйш эхлэх тайлант æил¿¿дэд мºрдºгдºнº). Òóñ ººр÷лºлт 
нü хºрºнгº îрóóлалтûн çîриóлалттай ¿л хºдлºх хºрºнгº нü áîдит 
¿нэ öэнээрээ á¿ртгэгдэх áа энэ нü áîрлóóлалтаар дамæин эргэн 
нºхºгддºг гэñэн ¿г¿йñгэх áîлîмæтîй таамаглалûг îрóóлæ ирñэн. 
Õэрэâ хºрºнгº îрóóлалтûн çîриóлалттай ¿л хºдлºх хºрºнгийг 
áîрлóóлалтаар эргэн нºхºхººñºº ил¿¿ тîдîрхîй öаг хóгаöаанû 
тóршид т¿¿ний ихэнх эдийн çаñгийн ¿р ºгººæийг ашиглалтааñ 
îлæ аâах çîрилгîтîй áиçнåñийн çагâарûн х¿рээнд тóñ хºрºнгийг 
эçэмшиæ áайгаа áîл дээрх таамаглал нÿöаагддаг. ÍÁÁÎÓÑ 16 
“¯ндñэн хºрºнгº”-д çааñан дахин ¿нэлгээний аргûг ашиглан 
хэмæигддэг элэгдэл тîîöдîгг¿й ¿ндñэн хºрºнгийг îрîлöóóлñан 
дээрхтэй тºñтэй аñóóдлóóдûг хºндñºн Òайлáарлалûн Áайнгûн 
Çºâлºл (“ÒÁÇ”) 21 “Îрлîгûн татâар - Элэгдэл тîîöîгддîгг¿й дахин 
¿нэлэгдñэн ¿ндñэн хºрºнгийг нºхºх” гэñэн тайлáарûг áîдит ¿нээр 
á¿ртгэгддэг хºрºнгº îрóóлалтûн çîриóлалттай ¿л хºдлºх хºрºнгийг 
хамрах х¿рээнээñ нü хаññанû дараа ÍÁÁÎÓÑ 12-т нэгтгэн îрóóлñан. 

Õэрâээ ººрººр çаагааг¿й áîл шинээр áатлагдñан ñтандартóóд 
áîлîн тайлáарóóд нü Áанêнû ñанх¿¿гийн тайлангóóдад ÿмар нэг 
матåриаллаг нºлºº ¿ç¿¿лэхг¿й гэæ ¿çэæ áайгаа 
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Áóñад áанêóóдад áайршóóлñан хºрºнгº нü áарüöаалагдааг¿й 
áайñан. 2010 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаар áóñад áанêóóд 
дах ¿лдэгдл¿¿д нü Ìîнгîлûн áóñад áанêóóдад áайршóóлñан 180-
ааñ 539 хîнîгийн хóгаöаатай (2009 îнд 182-îîñ 362 хîнîгийн 
хóгаöаатай) хºрºнгº áайâ. Эдгээр хадгаламæ нü æилийн 5% 
- 8.5%-ийн х¿¿тэй (2009 îнд æилийн 5% - 12.5%-ийн х¿¿тэй) 
áайгаа. 2010 îнд áайршóóлñан хадгаламæ нü ихэâ÷лэн Àмåриê 
дîллар (2009 îнд Ìîнгîл тºгрºг áîлîн Àмåриê дîллар)-
аар илэрхийлэгдñэн áайâ. Ãадаад âалþтûн тîгтîлöîî áîлîн 
ñанх¿¿гийн эрñдэлийн талаарх дэлгэрэнг¿й мэдээллийг Òîдрóóлга 
29-ººñ ¿çнэ ¿¿. 

 ÁÓÑÀÄ ÁÀÍÊÓÓÄÀÄ ÁÀÉÐØÓÓËÑÀÍ ÕªÐªÍÃª

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 îнû 12-р ñарûн 31 2009 îнû 12-р ñарûн 31 (çалрóóлñан)

Áóñад áанêóóдад áайршóóлñан хºрºнгº 19,438,657 20,641,544

Бóñад банêóóдад баéршóóлñан ниéт хºрºнãº 19,438,657 20,641,544

2010 áа 2009 îнóóдûн 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаар áóñад 
áанêóóдад áайршóóлñан нийт хадгаламæ нü хóгаöаа хэтрээг¿й 
áºгººд ¿нэ öэнийн áóóралтад îрîîг¿й áайñан. Òиймээñ, ¿нэ öэнэ 
áóóралтûн ñан áайгóóлах шаардлага áайгааг¿й. 

Á¿х хадгаламæóóдûг Ìîнгîлûн тîм áанêóóдад áайршóóлñан 
áºгººд áóñад áанêóóдад áайршóóлñан хºрºнгийн 2010 îнû 
12 дóгаар ñарûн 31-ний áа  2009 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-
ний áайдлаарх ¿лдэгдл¿¿дийн çээлийн эрñдэлийн ÷анарûн 
шинæилгээг дîр ¿ç¿¿лэâ:

Ðåйтинг хийгдээг¿й áанêóóдад áайршóóлñан хадгаламæийн 
нийт д¿н нü 16,198,376 мÿнган тºгрºг (2009 îнд 4,018,884 
мÿнган тºгрºг) áайñан áºгººд эдгээрийг Ìîнгîлûн дээдээñ 
áóñад çэрэглэлтэй áанêóóдад (º.х. дóнд эñâэл æиæиг хэмæээний 
áанêóóдад) áайршóóлñан áайâ. Òîдрóóлга 7-д дóрдñан÷лан, 
óдирдлага нü тóхайн áанêóóдûн Ìîнгîлûн çах çээлд эçэлñэн 
åрºнхий áайр ñóóрü áîлîн áóñад мэдээлэл (нийтэд нээлттэй 
áîлгîñîн ñанх¿¿гийн тайлангóóд гэх мэт) дээр ¿ндэñлэн эдгээр 
áанêóóдад áайршóóлñан хадгаламæийн çээлийн эрñдэлийн 
÷анарûг д¿гнэдэг.

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 îнû 12-р ñарûн 31 2009 îнû 12-р ñарûн 31 (çалрóóлñан)

Õóгаöаа хэтрээг¿й áºгººд ¿нэ öэнийн áóóралтад îрîîг¿й

-  ВВ- -ааñ ВВ+ рåйтингтэй - 12,985,560

-  В- -ааñ В+ рåйтингтэй 3,240,281 3,637,100

-  Ðåйтинг хийгдээг¿й 16,198,376 4,018,884

Бóñад банêóóдад баéршóóлñан ниéт хºрºнãº 19,438,657 20,641,544

2010 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаар Áанêнû Óлаанáаатар 
хîтûн áанêинд áайршóóлñан нийт ¿лдэгдэл нü 16,198,376 мÿнган 
тºгрºг (2009 îнд Õóдалдаа Õºгæлийн Áанêинд 12,985,560 
мÿнган тºгрºг) áайñан. Энэх¿¿ хадгаламæийн нийт д¿н нü áóñад 
áанêóóдад áайршóóлñан нийт ¿лдэгдлийн 83% (2009 îнд 63%)-
ийг эçэлæ áайñан. 

Òîдрóóлга 32-îîñ áóñад áанêóóдад áайршóóлñан ¿лдэгдл¿¿дийн 
áîдит ¿нэ öэнийн тîîöîîллûг ¿çнэ ¿¿ 

Ðåйтинг хийгдээг¿й áанêóóдад áайршóóлñан хадгаламæийн нийт 
д¿н 7,531,912 мÿнган тºгрºг áайñан áºгººд эдгээрт Ìîнгîлûн 
дээдээñ áóñад çэрэглэлтэй áанêóóд (º.х. æиæиг áîлîн дóнд 
хэмæээний áанêóóд) áагтñан áîлнî. Óдирдлага нü тóхайн 

Ìÿнган тºгрºгººр Áэлэн 
мºнгº

Ìîнгîл-
áанêинд 

áайршóóлñан 
мºнгº 

(çайлшг¿й 
áайлгах 
нººöººñ 

áóñад)

Áóñад áанêин 
дах харилöах 

áîлîн 
îâåрнайт 

хадга-ламæ

Ìîнгîл-
áанêнû 

¿нэт öааñ

Ìîнгîл-
áанêинд 

анх 3 
ñарааñ áага 
хóгаöаатай 

áайршóóлñан 
хадгаламæ

Áóñад 
áанêинд анх 

3 ñарааñ áага 
хóгаöаатай 

áайршóóлñан 
хºрºнгº

Íийт

Õóгаöаа хэтрээг¿й áа
¿нэ öэнэ нü áóóрааг¿й 

- Áэлэн мºнгº 8,928,250 - - - - - 8,928,250

- Ìîнгîл Óлñûн Òºâ Áанê - 26,155,618 - 8,413,874 14,620,922 - 49,190,414

- AA- -ааñ  AA+ рåйтингтэй - - 2,609,015 - - - 2,609,015

- A- -ааñ A+ рåйтингтэй - - 2,252,300 - - - 2,252,300

- A- -ааñ дîîш рåйтингтэй - - 1,702,363 - - - 1,702,363

- Ðåйтинг хийгдээг¿й - - 94,911 - - 7,531,912 7,626,823

Íиéт мºнãº ба түүнтýé 
адилтãах хºрºнãº 8,928,250 26,155,618 6,658,589 8,413,874 14,620,922 7,531,912 72,309,165

áанêóóдûн Ìîнгîлûн çах çээлд эçэлñэн åрºнхий áайр ñóóрü 
áîлîн áóñад мэдээлэл (нийтэд нээлттэй áîлгîñîн ñанх¿¿гийн 
тайлангóóд гэх мэт) дээр ¿ндэñлэн эдгээр áанêóóдад áайршóóлñан 
хадгаламæийн çээлийн эрñдэлийн ÷анарûг д¿гнэдэг 

 ÌÎÍÃÎËÁÀÍÊÈÍÄ ÁÀÉÐØÓÓËÑÀÍ,
 ÇÀÉËØÃ¯É ÁÀÉËÃÀÕ ÍªªÖ 
Áанê нü Òºâ Áанê áóþó Ìîнгîлáанêин дах харилöах данñандаа 
Ìîнгîлáанêнааñ таâидаг шаардлагûн дагóó çайлшг¿й áайлгах 
нººö áайршóóлдаг. Òºâ áанêинд áайршóóлдаг хºрºнгийн 
¿лдэгдлийг 14 хîнîгийн хóгаöаан дээр ¿ндэñлэн тîîöñîн хóâü 
хэмæээгээр тîгтîîдîг. 2010 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаар 
Ìîнгîлáанêинд áайршóóлñан, çайлшг¿й áайлгах нººö нü 
9,780,500 мÿнган тºгрºг (2009: 6,834,900 мÿнган тºгрºг) áайñан. 

2010 îнû 12-р ñарûн 31 áа 2009 îнû 12-р ñарûн 31-нээр 
Ìîнгîлáанêин дах çайлшг¿й áайлгах нººö нü хóгаöаа хэтрээг¿й 
áºгººд ¿нэ öэнээ алдааг¿й áайñан.

Ìîнгîлáанêин дах харилöах данñóóдûн ¿лдñэн хэñэг нü çайлшг¿й 
áайлгах нººöºд хамаарахг¿й (º.х. эдгээр ¿лдэгдл¿¿дийг ашиглах 
эрхийг хÿçгаарлааг¿й) тóл эдгээрийг мºнгº áа т¿¿нтэй адилтгах 
хºрºнгºд áагтаан ангилñан (Òîдрóóлга 7) 
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Õарилöаг÷дûн çээлийн áагö дах áиçнåñийн ñалáарûн эрñдэлийн 
тºâлºрºлтийг дîр ¿ç¿¿лэâ:

Ìÿнган тºгрºгººр
2010 2009 (çалрóóлñан)

Ä¿н % Ä¿н %

Õóâü х¿м¿¿ñ 133,467,120 41% 97,669,860 50%

Õóдалдаа 67,346,544 21% 35,375,548 18%

Æиæиглэн хóдалдаа 40,193,558 12% 19,593,925 10%

¯йлдâэрлэл 39,464,564 12% 19,959,477 10%

¯йл÷илгээ 31,238,565 10% 16,921,367 9%

Õºдºº аæ ахóй 7,465,427 2% 4,113,932 2%

Áарилга 5,945,233 2% 2,961,342 1%

Áóñад 780,044 0% 526,785 0%

Íиéт харилöаãчдад олãоñон зýýл ба óрüдчилãаа
(үнý öýниéн бóóралтûн ºмнºх дүн) 325,901,055 100% 197,122,236 100%

Õóâü х¿м¿¿ñт îлгîñîн çээлийн ихэнхи хэñгийг хэрэглээний áîлîн 
îрîн ñóóöнû (мîргэйæийн) çээл¿¿д á¿рд¿¿лæ áайâ.

Áанêнû çээлийн áагöûн ихэнхи хóâийг ÆÄÁ-¿¿дэд îлгîñîн çээл, 
áи÷ил ñанх¿¿гийн çээл áîлîн хóâü х¿м¿¿ñт îлгîñîн çээл¿¿д 
эçэлæ áагö нü тºрºлæñºн á¿тэöтэй áайñан тóл хамгийн тîм 30 
харилöаг÷дад îлгîñîн çээлийн нийт д¿н 33,380,750 мÿнган 

тºгрºг áайñан нü 2010 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаарх 
харилöаг÷дад îлгîñîн çээл áа óрüд÷илгаанû нийт д¿нгийн 10.2%-
ийг эçэлæ áайâ. 2009 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаар 
хамгийн тîм 30 харилöаг÷дад îлгîñîн çээлийн нийт д¿н 
20,287,567 мÿнган тºгрºг áайñан áºгººд энэ нü çээлийн áагöûн 
10.3%-ийг эçэлæ áайâ.

Ìÿнган тºгрºгººр ÆÄÁ Îрîн 
ñóóöнû Áи÷ил áиçнåñ Õэрэглээний Ñанх¿¿гийн 

т¿рээñ Áóñад Íийт

Çээлийн áарüöаанû тºрºл: 

- ¿л хºдлºх хºрºнгº 77,332,355 49,011,213 44,036,640 14,392,212 2,587,964 1,292,971 188,653,355

- мºнгºн хадгаламæ 597,660 472,762 409,292 19,893,969 174,615 7,907,621 29,455,919

- тээâрийн хэрэгñэл 1,507,965 467,016 6,817,031 2,393,302 5,960,579 206,161 17,352,054

- тîнîг тºхººрºмæ 1,139,475 488,599 3,926,631 2,648,162 10,604,804 433,473 19,241,144

- эргэлтийн хºрºнгº 719,026 67,762 36,401 1,131 22,019 29,654 875,993

Áаталгааæааг¿й çээл 45,484,317 8,155,044 3,277,614 9,435,035 2,011,332 1,959,248 70,322,590

Õарилöаãчдад олãоñон ниéт 
зýýл ба óрüдчилãаа
(үнý öýниéн бóóралтûн
ºмнºх дүн) 126,780,798 58,662,396 58,503,609 48,763,811 21,361,313 11,829,128 325,901,055

Çээлийн áарüöаанû талаарх мэдээллийг 2010 îнû 12 дóгаар ñарûн 
31-ний áайдлаар дîр ¿ç¿¿лэâ:

 ÕÀÐÈËÖÀÃЧÄÀÄ ÎËÃÎÑÎÍ ÇЭЭË ÁÀ ÓÐЬÄЧÈËÃÀÀ

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 îнû 12-р ñарûн 31 2009 îнû 12-р ñарûн 31 (çалрóóлñан)

Æиæиг дóнд áиçнåñ¿¿д (ÆÄÁ) 126,780,798 61,188,128

Îрîн ñóóöнû (мîргэйæийн) çээл 58,662,396 42,335,073

Áи÷ил ñанх¿¿гийн çээл 58,503,609 33,251,117

Õэрэглээний çээл 48,763,811 33,389,514

Ñанх¿¿гийн т¿рээñ 21,361,313 13,383,229

Áóñад 11,829,128 13,575,175

Õаñах нü: Çээлийн ¿нэ öэнэ áóóралтûн çардал (4,210,284) (3,158,909)

Õарилöаãчдад олãоñон ниéт зýýл ба óрüдчилãаа 321,690,771 193,963,327

Óдирдлага нü Çаñгийн Ãаçар, тºрийн áайгóóллага áîлîн îлîн 
óлñûн ñанх¿¿гийн áайгóóллагóóдааñ (эдгээр нü хîлáîîг¿й талóóд 
áайñан) çээлæин аâñан эх ¿¿ñâэр¿¿дийг, мºн эдгээр эх ¿¿ñâэрээñ 
хÿмд х¿¿тэй îлгîñîн çээл¿¿дийг çах çээлийн тóñгай ñåгмэнт 

Ìÿнган тºгрºгººр ÆÄÁ Îрîн ñóóöнû Áи÷ил Õэрэглээний Ñанх¿¿гийн 
т¿рээñ Áóñад Íийт

Çýýлиéн үнý öýниéн 
бóóралтûн ñан 
2010.01.01-нýýрх үлдýãдýл 1,289,343 421,233 566,673 325,110 233,906 322,644 3,158,909
Òайлант æилд (ñэргээгдñэн) / 
áайгóóлñан ñан 909,415 445,582 39,905 (11,241) (52,887) (71,099) 1,259,675
Òайлант æилд найдâарг¿й гэæ 
данñнааñ хаññан д¿н (17,441) - (52,779) (35,888) (13,801) (88,391) (208,300)

2010.12.31-нýýрх үлдýãдýл 2,181,317 866,815 553,799 277,981 167,218 163,154 4,210,284

гэæ д¿гнэñэн (Òîдрóóлга 4), тиймээñ эдгээрийг анх х¿лээн 
çºâшººрºхºд ашиг, алдагдал ¿¿ñээг¿й áîлнî.

Çээлийн ¿нэ öэнийн áóóралтанд áайгóóлñан ñанд 2010 îнд гарñан 
ººр÷лºлт¿¿дийг дîр ¿ç¿¿лэâ: 

Çээлийн ¿нэ öэнийн áóóралтанд áайгóóлñан ñанд 2009 îнд гарñан 
ººр÷лºлт¿¿дийг дîр ¿ç¿¿лэâ. Энд тîлилóóлñан д¿нг¿¿дэд дахин 
ангилалааñ ¿¿ññэн çалрóóлгóóдûг шаардлагатай тîхиîлдîлд 
тóñгаñан áîлнî.

Ìÿнган тºгрºгººр ÆÄÁ Îрîн ñóóöнû Áи÷ил Õэрэглээний Ñанх¿¿гийн 
т¿рээñ Áóñад Íийт

Çýýлиéн үнý öýниéн 
бóóралтûн ñан 
2010.01.01-нýýрх үлдýãдýл 544,270 134,788 371,786 227,412 95,472 314,692 1,688,420
Òайлант æилд áайгóóлñан 
ñан, çалрóóлñан д¿н 761,637 286,445 254,210 111,985 143,792 71,455 1,629,524
Òайлант æилд найдâарг¿й 
гэæ данñнааñ хаññан д¿н (16,564) - (59,323) (14,287) (5,358) (63,503) (159,035)

2009.12.31-нýýрх үлдýãдýл 1,289,343 421,233 566,673 325,110 233,906 322,644 3,158,909
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- 91-ээñ 180 хîнîгîîр хэтэрñэн 997,525 264,190 125,455 75,491 45,401 1,783 1,509,845

- 181-ээñ 360 хîнîгîîр хэтэрñэн 169,201 132,751 181,817 116,945 67,575 10,313 678,602

- 360-ааñ дээш хîнîгîîр хэтэрñэн 1,550,744 136,121 416,942 192,201 116,571 145,783 2,558,362

Íиéт үнý öýниéн бóóралтад 
орñон зýýлүүд 4,621,356 533,062 724,214 384,637 229,547 157,879 6,650,695
Õаñах нü: үнý öýниéн 
бóóралтûн ñан (2,181,317) (866,815) (553,799) (277,981) (167,218) (163,154) (4,210,284)
Íиéт харилöаãчдад олãоñон 
зýýл ба óрüдчилãаа 124,599,481 57,795,581 57,949,810 48,485,830 21,194,095 11,665,974 321,690,771

Çээлийн 2009 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-нээрх ¿лдэгдл¿¿дийн 
çээлийн эрñдэлийн ÷анарûн шинæилгээг дîр ¿ç¿¿лэâ. Энд 
тîлилóóлñан д¿нг¿¿дэд çалрóóлга, дахин ангилалûн нºлººг 
шаардлагатай тîхиîлдîлд îрóóлñан áîлнî.

Ìÿнган тºгрºгººр ÆÄÁ Îрîн 
ñóóöнû

Áи÷ил 
áиçнåñ Õэрэглээний Ñанх¿¿гийн 

т¿рээñ Áóñад Íийт

Õóгаöаа хэтрээг¿й, ¿нэ öэнийн 
áóóралтад îрîîг¿й

- Ìаш ñайн 4,092,022 - 4,566,855 2,040,665 623,283 6,099,209 17,422,034

- Ñайн 9,350,654 1,122,623 847,589 5,256,719 1,757,767 4,468,303 22,803,655

- Õангалттай 40,609,158 36,364,970 26,018,774 24,645,955 10,256,340 2,476,537 140,371,734

- Õангалттай áóñ - 52,389 - 20,388 - 452 73,229

- 2009 îнд çээлийн нºхöлийг 
дахин хэлэлöñэн 2,531,391 4,069,913 590,163 697,258 186,649 145,176 8,220,550

Íиéт хóãаöаа хýтрýýãүé, үнý 
öýниéн бóóралтад орооãүé 56,583,225 41,609,895 32,023,381 32,660,985 12,824,039 13,189,677 188,891,202
Õóгаöаа хэтэрñэн áîлîâ÷ ¿нэ 
öэнийн áóóралтад îрîîг¿й

- 30-ааñ öººн хîнîгîîр хэтэрñэн 256,207 266,434 109,979 116,917 96,310 21,561 867,408

- 30-ааñ 90 хîнîгîîр хэтэрñэн 413,987 40,194 212,143 101,540 64,811 70,510 903,185

Íиéт хóãаöаа хýтýрñýн 
болоâч үнý öýниéн бóóралтад 
орооãүé 670,194 306,628 322,122 218,457 161,121 92,071 1,770,593
¯нэ öэнийн áóóралтад îрñîн 
çээл¿¿д

- 30-ааñ öººн хîнîгîîр хэтэрñэн 1,954,085 - - - - - 1,954,085

- 91-ээñ 180 хîнîгîîр хэтэрñэн 418,413 133,657 240,732 138,562 106,448 8,582 1,046,394

- 181-ээñ 360 хîнîгîîр хэтэрñэн 771,845 235,577 389,939 238,719 202,527 61,987 1,900,594

- 360-ааñ дээш хîнîгîîр 
хэтэрñэн 790,366 49,316 274,943 132,791 89,094 222,858 1,559,368

Íиéт үнý öýниéн бóóралтад 
орñон зýýлүүд 3,934,709 418,550 905,614 510,072 398,069 293,427 6,460,441
Õаñах нü: үнý öýниéн 
бóóралтûн ñан (1,289,343) (421,233) (566,673) (325,110) (233,906) (322,644) (3,158,909)
Íиéт харилöаãчдад олãоñон 
зýýл ба óрüдчилãаа 59,898,785 41,913,840 32,684,444 33,064,404 13,149,323 13,252,531 193,963,327

Çээлийн áарüöаанû талаарх мэдээллийг 2009 îнû 12 дóгаар 
ñарûн 31-ний áайдлаар дîр ¿ç¿¿лэâ:

Äээрх тîдрóóлгад çээл áîлîн çээлийн áарüöаанд аâñан хºрºнгийн 
á¿ртгэлийн д¿нгийн алü áагûг тóñгаñан áа ¿лдñэн хэñгийг 
áаталгааæааг¿й çээлийн хэñэгт тîлилóóлñан. Äээр тîлилóóлñан 
д¿нг¿¿дэд çалрóóлга, дахин ангилалûн нºлººг îрóóлñан áîлнî.

Ìÿнган тºгрºгººр ÆÄÁ Îрîн 
ñóóöнû Áи÷ил áиçнåñ Õэрэглээний Ñанх¿¿гийн 

т¿рээñ Áóñад Íийт

Çээлийн áарüöаанû тºрºл: 

- ¿л хºдлºх хºрºнгº 33,367,124 31,672,803 16,700,364 10,746,509 966,261 5,733,732 99,186,793

- мºнгºн хадгаламæ 757,547 58,511 75,783 9,277,519 75,328 3,767,663 14,012,351

- êîмïаниóдûн хóâüöаа 398,092 - - - - 49,975 448,067

- тээâрийн хэрэгñэл 2,205,938 341,124 4,128,965 1,930,378 2,314,012 376,392 11,296,809

- тîнîг тºхººрºмæ 1,425,220 178,637 4,915,234 3,536,109 6,699,334 723,133 17,477,667

- эргэлтийн хºрºнгº 367,425 1,028 21,239 9,374 5,422 9,589 414,077

- áаталгаа 398,771 250 51,734 6,584 - 3,717 461,056

- áóñад хºрºнгº 16,555 - - 436,805 - - 453,360

Áаталгааæааг¿й çээл 22,251,456 10,082,720 7,357,798 7,446,236 3,322,872 2,910,974 53,372,056

Õарилöаãчдад олãоñон ниéт 
зýýл ба óрüдчилãаа (үнý öýниéн 
бóóралтûн ºмнºх дүн) 61,188,128 42,335,073 33,251,117 33,389,514 13,383,229 13,575,175 197,122,236

Ìÿнган тºгрºгººр ÆÄÁ Îрîн 
ñóóöнû Áи÷ил áиçнåñ Õэрэглээний Ñанх¿¿гийн 

т¿рээñ Áóñад Íийт

Õóгаöаа хэтрээг¿й, ¿нэ öэнийн 
áóóралтад îрîîг¿й

- Ìаш ñайн 31,022,355 3,305,691 6,300,350 14,069,881 9,256,917 10,498,234 74,453,428

- Ñайн 13,342,386 13,762,369 3,652,329 17,771,315 3,852,233 165,758 52,546,390

- Õангалттай 74,346,350 39,064,269 47,394,115 16,183,437 7,857,761 909,132 185,755,064

- Õангалттай áóñ 584,021 82,810 126,417 141,790 53,592 41,562 1,030,192

- 2010 îнд çээлийн нºхöлийг 
ººр÷илñºн 1,900,453 1,771,475 76,132 48,662 8,489 703 3,805,914

Íиéт хóãаöаа хýтрýýãүé, үнý 
öýниéн бóóралтад орооãүé 121,195,565 57,986,614 57,549,343 48,215,085 21,028,992 11,615,389 317,590,988
Õóгаöаа хэтэрñэн áîлîâ÷ ¿нэ 
öэнийн áóóралтад îрîîг¿й

- 30-ааñ öººн хîнîгîîр хэтэрñэн 680,817 124,327 71,930 70,719 43,217 46,185 1,037,195

- 30-ааñ 90 хîнîгîîр хэтэрñэн 283,060 18,393 158,122 93,370 59,557 9,675 622,177

Íиéт хóãаöаа хýтýрñýн болоâч 
үнý öýниéн бóóралтад орооãүé 963,877 142,720 230,052 164,089 102,774 55,860 1,659,372
¯нэ öэнийн áóóралтад îрñîн 
çээл¿¿д

- 30-ааñ öººн хîнîгîîр хэтэрñэн 1,903,886 - - - - - 1,903,886

Çээлийн 2010 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-нээрх ¿лдэгдл¿¿дийн 
çээлийн эрñдэлийн ÷анарûн шинæилгээг дîр ¿ç¿¿лэâ:
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Õóгаöаа хэтрээг¿й, ¿нэ öэнээ алдааг¿й áîлîâ÷ нºхöºл ººр÷лºгдñºн 
çээл¿¿дэд анхнû нºхöл¿¿дийг ººр÷лººг¿й тîхиîлдîлд хóгаöаа 
хэтэрñэн эñâэл ¿нэ öэнээ алдñан гэæ ангилагдах áайñан 
çээл¿¿дийн данñнû ¿нийг îрóóлñан. Õóгаöаа хэтэрñэн áîлîâ÷ 
¿нэ öэнээ алдааг¿й çээл¿¿д нü ихэâ÷лэн áарüöаат çээл¿¿дээñ 
á¿рдэх áºгººд áарüöаа хºрºнгийнх нü áîдит ¿нэ нü хóгаöаандаа 
тºлºгдººг¿й х¿¿ áîлîн çээлийн ¿лдэгдлийг нºхºхºд х¿рэлöээтэй 
áайñан. Õóгаöаа хэтэрñэн áîлîâ÷ ¿нэ öэнээ алдааг¿й çээлийн д¿н 
нü çээлийн çºâхºн хóгаöаа хэтэрñэн хóâаарüт тºлáºрийн д¿нг áóñ 
çээлийн нийт ¿лдэгдэл д¿нг харóóлæ áайгаа. 

¯л хºдлºх хºрºнгийн áîдит ¿нэ öэнийг çээл îлгîх ¿åд Áанêнû 
¿нэлгээний мэргэæилтэн Áанêнû дîтîîд æóрмûн дагóó хºрºнгийн 
дîîгóóр ¿нийн т¿âшинг áаримтлан тîгтîîдîг. Óдирдлага нü 
тîдрóóлгад тóñгаñан áарüöаа хºрºнгийн ¿нэ çîхиñтîй áºгººд 
эдгээр нü çээлийн áагöûг хангалттай хóâиар áаталгааæóóлæ 
áайгаа гэæ ¿çэæ áайна. Ó÷ир нü áарüöаа хºрºнгийн ¿нийг 

Ìÿнган тºгрºгººр 1 æилийн дîтîр 
дóóñах хóгаöаатай

1-ээñ 5 æилийн дîтîр 
дóóñах хóгаöаатай Íийт

2010.12.31-нýýрх ñанхүүãиéн түрýýñиéн тºлбºриéн аâлаãа 18,666,384 6,376,991 25,043,375
Õîйшлîгдñîн ñанх¿¿гийн îрлîгî (3,101,552) (580,510) (3,682,062)

¯нэ öэнийн áóóралтûн алдагдлûн ñан (121,924) (45,294) (167,218)

2010.12.31-нýýрх түрýýñиéн тºлбºриéн аâлаãûн ºнººãиéн ºртºã 15,442,908 5,751,187 21,194,095
2009.12.31-нýýрх ñанхүүãиéн түрýýñиéн тºлбºриéн аâлаãа 12,732,225 3,178,408 15,910,633
Õîйшлîгдñîн ñанх¿¿гийн îрлîгî (2,178,180) (349,224) (2,527,404)

¯нэ öэнийн áóóралтûн алдагдлûн ñан (187,063) (46,843) (233,906)

2009.12.31-нýýрх түрýýñиéн тºлбºриéн аâлаãûн ºнººãиéн ºртºã 10,366,982 2,782,341 13,149,323

тîгтîîхîд áîлгîîмæлîх áîдлîгî áаримталдгааñ гадна Ìîнгîлûн, 
тэр тóñмаа Óлаанáаатар хîт дах хóдалдаа, ¿йл÷илгээний áîлîн 
îрîн ñóóöнû ¿л хºдлºх хºрºнгийн ¿нийн т¿âшин åрºнхийдºº ºñ÷ 
áайгаатай хîлáîîтîй.

2010 îнд Áанê 202,873 мÿнган тºгрºгийн (2009: 100,853 мÿнган 
тºгрºгийн) д¿н á¿хий áарüöаа хºрºнгийг хóраан ºм÷илñºн. 
Õóраан ºм÷илñºн áарüöаа хºрºнгийн 2010 áа 2009 îнóóдûн 12-р 
ñарûн 31-нээрх д¿нг¿¿дийг áóñад хºрºнгºд îрóóлан тîлилóóлñан 
(Òîдрóóлга 15.)

Ñанх¿¿гийн т¿рээñийн аâлагад ихэâ÷лэн тîнîг тºхººрºмæ áа 
тээâрийн хэрэгñлийн т¿рээñ¿¿д хамаардаг áа дээр дóрдñанû 
дагóó т¿рээñийн хºрºнгº нü т¿рээñийн аâлагûн áарüöаа áîлдîг. 
Ñанх¿¿гийн т¿рээñийн тºлáºрийн аâлага (т¿рээñийн нийт хºрºнгº 
îрóóлалт) áîлîн тэдгээрийн ºнººгийн ºртгийг дîр ¿ç¿¿лэâ:

Äээр тîлилóóлñан д¿нг¿¿дэд çалрóóлгûн нºлººг îрóóлñан áîлнî. 
Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл áа óрüд÷илгаанû ангилал тóñ á¿рийн 
áîдит ¿нэ öэнийн тîîöîîг Òîдрóóлга 32-îîñ ¿çнэ ¿¿.

Õîлáîîтîй талóóдûн ¿лдэгдлийн талаарх мэдээллийг Òîдрóóлга 
34-т тóñгаñан 

2009 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаар ¿нэ öэнээ алдñанд 
тîîöîгдîх çээл¿¿д áîлîн хóгаöаа хэтэрñэн áîлîâ÷ ¿нэ öэнээ 
алдааг¿й çээл¿¿дийн áарüöаа хºрºнг¿¿дийн áîдит ¿нэ öэнийг дîр 
¿ç¿¿лэâ:

In thousands of Mongolian Tugriks ÆÄÁ Îрîн 
ñóóöнû

Áи÷ил 
áиçнåñ Õэрэглээний Ñанх¿¿гийн 

т¿рээñ Áóñад Íийт

Áарüöаа хºрºнгийн áîдит ¿нэ öэнэ 
– хóгаöаа хэтэрñэн áîлîâ÷ ¿нэ öэнээ 
алдааг¿й çээл¿¿д

- ¿л хºдлºх хºрºнгº 1,701,393 163,907 510,082 219,650 6,893 64,450 2,666,375

- мºнгºн хадгаламæ - 20,000 3,601 158,038 74 26,071 207,784

Áарüöаа хºрºнгийн áîдит ¿нэ öэнэ – 
¿нэ öэнээ алдñан çээл¿¿д

- ¿л хºдлºх хºрºнгº 3,958,828 553,689 946,454 378,563 41,603 238,430 6,117,567

- мºнгºн хадгаламæ - - 12,400 423,922 22,476 45,666 504,464

Íиéт барüöаа хºрºнãиéн бодит 
үнý öýнý 5,660,221 737,596 1,472,537 1,180,173 71,046 374,617 9,496,190

Ìÿнган тºгрºгººр ÆÄÁ Îрîн 
ñóóöнû

Áи÷ил 
áиçнåñ Õэрэглээний Ñанх¿¿гийн 

т¿рээñ Áóñад Íийт

Áарüöаа хºрºнгийн áîдит ¿нэ öэнэ 
– хóгаöаа хэтэрñэн áîлîâ÷ ¿нэ öэнээ 
алдааг¿й çээл¿¿д

- ¿л хºдлºх хºрºнгº 2,483,160 372,395 435,455 308,419 1,350 322,600 3,923,379

- мºнгºн хадгаламæ - - - 3,172,680 100 34,542 3,207,322

Áарüöаа хºрºнгийн áîдит ¿нэ öэнэ 
– ¿нэ öэнээ алдñан çээл¿¿д

- ¿л хºдлºх хºрºнгº 5,799,178 440,920 1,097,363 465,402 108,220 462,840 8,373,923

- мºнгºн хадгаламæ 266,380 - 1,830 480,731 - 15,181 764,122

Íиéт барüöаа хºрºнãиéн бодит 
үнý öýнý 8,548,718 813,315 1,534,648 4,427,232 109,670 835,163 16,268,746

Õóгаöаа хэтрээг¿й áºгººд ¿нэ öэнийн áóóралтад îрîîг¿й çээлийн 
÷анарûн шинæилгээ нü Òîдрóóлга 29-т тайлáарлаñан дîтîîд 
рэйтингийн арга÷лал дээр тóлгóóрлаñан. Õóгаöаа хэтрээг¿й áºгººд 
¿нэ öэнийн áóóралтад îрîîг¿й á¿х çээл нü Ìîнгîлáанêнû çааâар 
æóрмûн дагóó хэâийн гэæ ангилагдñан áîлнî.

Áанê нü áагö хºрºнгºд эрñдэлийн ñан áайгóóлах тóхай ÍÁÁÎÓÑ 
39, Ñанх¿¿гийн хэрэгл¿¿р: х¿лээн çºâшººрºлт áа хэмæилт-т çааñан 
арга÷лалûг ашиглан ó÷ирñан áîлîâ÷ дан ганö çээлд тóñгайлан 
îнîîх áîлîмæг¿й ¿нэ öэнэ áóóралтûн гарçад тайлант хóгаöаанû 
эöэñт áагöûн хэмæээнд ñан áайгóóлñан. Áанêнû áîдлîгûн дагóó 
тóхайн нэг çээлийн ¿нэ öэнэ алдагдñанг тóñгайлан харóóлñан 
áîдит нîтîлгîî илэртэл çээл á¿рийг “хóгаöаа хэтрээг¿й áа ¿нэ 
öэнэ нü áóóрааг¿й” гэæ ангилдаг. Óг áîдлîгî áîлîн áагöûн ¿нэ 

öэнэ áóóралтûг тîîöîх арга÷лалûн óлмааñ ¿нэ öэнэ áóóралтûн 
ñан нü ¿нэ öэнээ алдñан çээл¿¿дийн нийт д¿нгээñ ил¿¿ гарах 
магадлалтай áилээ. 

Àлиâаа нэг çээлийн ¿нэ öэнэ áóóрñан эñэхийг тîгтîîхдîî Áанê 
хóгаöаа хэтрэлтийн áайдал, мºн, áайгаа áîл, хîлáîгдîх áарüöаа 
хºрºнгийн áîрлóóлагдах áîлîлöîî çэрэг гîл шалгóóрóóдûг аâ÷ 
¿çдэг. Òиймээñ Áанê нü ¿нэ öэнээ алдñанд тîîöîгдîх çээл¿¿дийн 
наñæилтûн шинæилгээг дээр ¿ç¿¿лñэн. 

2010 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаар ¿нэ öэнээ алдñанд 
тîîöîгдîх çээл¿¿д áîлîн хóгаöаа хэтэрñэн áîлîâ÷ ¿нэ öэнээ 
алдааг¿й çээл¿¿дийн áарüöаа хºрºнг¿¿дийн áîдит ¿нэ öэнийг дîр 
¿ç¿¿лэâ:
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2010 áа 2009 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаар Áанê нü 
Ìîнгîл Óлñад á¿ртгэлтэй Çээлийн Ìэдээллийн Òºâ ÕÕÊ-д 
мэдэгдэх¿йö нºлººтэй áайñан. Òóñ êîмïанийн гîл ¿йл аæиллагаа 
нü çээл аâñан харилöаг÷дûн мэдээ мэдээлийг öóглóóлах, áóñдад 
мэдээллэхэд îрших áа áанêóóд óг мэдээлэл дээр тóлгóóрлан çээл 
îлгîлтûн ÿâöдаа харилöаг÷дûнхаа çээл эргэн тºлºх ÷адâарûг 
¿нэлдэг. 2009 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаар Áанê нü 
Çээлийн Ìэдээллийн Òºâ ÕÕÊ-ийн нийт хóâüöаанû 8.3%-ийг 
эçэмшиæ áайñан áîлîâ÷ êîмïанийн ÒÓÇ-д ººрийн тºлººлºх 
гиш¿¿нийг тîмилñîнîîр êîмïанийн ¿йл аæиллагаанд мэдэгдэх¿йö 
нºлºº ¿ç¿¿лэх эрхтэй áîлñîн. 2010 îнд Áанê нü óг êîмïанид 
нэмэлт хºрºнгº îрóóлñнаар êîмïанийн нийт хóâüöаанû 16.31%-
ийг эçэмших áîлñîн. 

2010 áа 2009 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаар Áанê нü 
Ìîнгîлûн Èïîтåêийн Êîрïîраöи ÕÕÊ-ийн хóâüöаат êаïиталûн 
9.1%-ийг эçэмшиæ áайñан. 2010 îнд Áанêнû тºлººлºх гиш¿¿н 
óг ñанх¿¿æиг÷ийн ÒÓÇ-н гиш¿¿нээр тîмилîгдñîн áîлîхîîр Áанê 

 ÕÀÐÀÀÒ ÊÎÌПÀÍÈÄ ÎÐÓÓËÑÀÍ ÕªÐªÍÃª 
ÎÐÓÓËÀËÒ

Áанêнû хараат êîмïанид îрóóлñан хºрºнгº îрóóлалтûн 
á¿ртгэлийн д¿нг дараах х¿ñнэгтээр харóóлаâ. 

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 îнû 12-р ñарûн 31 2009 îнû 12-р ñарûн 31 (çалрóóлñан)

Çээлийн Ìэдээллийн Òºâ ÕÕÊ 210,380 71,293

Ìîнгîлûн Èïîтåêийн Êîрïîраöи ÕÕÊ 201,000 -

Ìîл Áóлаê Ôинанñ ÕÕÊ - 197,976

Õараат êомпанид орóóлñан хºрºнãº орóóлалтûн ниéт дүн 411,380 269,269

Íэр Íийт хºрºнгº Íийт ºр тºлáºр Îрлîгî Àшиг

Çээлийн Ìэдээллийн Òºâ ÕÕÊ 1,276,612 5,848 - 6,732

Ìîнгîлûн Èïîтåêийн Êîрïîраöи ÕÕÊ 7,502,928 4,844,615 1,048,616 61,845

Íиéт 8,779,540 4,850,463 1,048,616 68,577

2010 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаар óг êîмïанийн ¿йл 
аæиллагаа áîлîн ñанх¿¿гийн шийдâэр гаргах ÿâöад мэдэгдэх¿йö 
нºлºº ¿ç¿¿лэх эрхтэй áîлñîн хэмээн ¿çэâ. 2009 îнû 12 дóгаар 
ñарûн 31-ний áайдлаар óг хºрºнгº îрóóлалтûг áîрлóóлахад áэлэн 
хºрºнгº îрóóлалт хэмээн á¿ртгэñэн áайâ (Òîдрóóлга 11). 

2009 îнд Áанê нü Êиргиñтан Óлñûн áи÷ил ñанх¿¿гийн áайгóóллага 
áîлîх Ìîл Áóлаê Ôинанñ ÕÕÊ-ийн нийт хóâüöаанû 10%-ийг 
хóдалдан аâñан áºгººд óг хºрºнгº îрóóлалтаа 2010 îнд áîрлóóлах 
х¿ртлээ тóхайн áайгóóллагûн ¿йл аæиллагаа áîлîн ñанх¿¿гийн 
áîдлîгîд мэдэгдэх¿йö нºлººтэй áайñан. Áанê нü óг аæ ахóйн 
нэгæ дэх хºрºнгº îрóóлалтаа хóдалдахад ¿¿ññэн 353,144 мÿнган 
тºгрºгийн ашгийг á¿ртгэлдээ х¿лээн çºâшººрñºн.

2010 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаар Áанêнû хараат 
êîмïаниóд дах хóâü îрîлöîî áîлîн тэдгээрийн нийт хºрºнгº, ºр 
тºлáºр, îрлîгî, ашиг алдагдлûн талаарх мэдээллийг áагтааñан 
хóраангóй ñанх¿¿гийн мэдээллийг дîр ¿ç¿¿лэâ:

2009 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаар Áанêнû хараат 
êîмïаниóд дах хóâü îрîлöîî áîлîн тэдгээрийн нийт хºрºнгº, ºр 
тºлáºр, îрлîгî, ашиг алдагдлûн талаарх мэдээллийг áагтааñан 
хóраангóй ñанх¿¿гийн мэдээллийг дîр ¿ç¿¿лэâ:

Íэр Íийт хºрºнгº Íийт ºр тºлáºр Îрлîгî Àшиг / (алдагдал)

Çээлийн Ìэдээллийн Òºâ ÕÕÊ 458,826 441,050 - (26,225)

Ìîл Áóлаê Ôинанñ ÕÕÊ 21,347,678 19,096,089 4,905,054 416,533

Íиéт 21,806,504 19,537,139 4,905,054 390,308

12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаар хóâüöаанд îрóóлñан хºрºнгº 
îрóóлалтûн áîрлóóлахад áэлэн ¿нэт öааñóóдûг дîр ¿ç¿¿лэâ:

Óдирдлага нü Áанêнû эçэмшиæ áóй Ìîнгîлûн Áанêнû Õîлáîîнû 
Õºрºнгº Óдирдлага (ÌÁÕÕÓ)-ûн áîлîн Ìîнгîлûн Èïîтåêийн 
Êîрïîраöийн хóâüöаанóóдûн áîдит ¿нийг áаталгаатайгаар 
тîîöîæ ÷адааг¿й. Эдгээр хºрºнгº îрóóлалтóóдûг ºртгººр нü 
áóþó 23,300 мÿнган тºгрºг (2009 îнд 224,300 мÿнган тºгрºг)-
ººр á¿ртгэñэн áайгаа. Эдгээр ñанх¿¿æиг÷ áайгóóллагóóдûн 
хóâüöаанóóдûн ¿нэ хºрºнгийн çах çээл дээр çарлагдааг¿й áºгººд 
хамгийн ñ¿¿лд хийгдñэн арилæаанû ханш нü нийтэд нээлттэй áиш 
áайñан. Эдгээр хºрºнгº îрóóлалтóóд алü нü ÷ áарüöаалагдааг¿й 
áîлнî. Óдирдлага нü áэлэн áайгаа мэдээлэл дээр ¿ндэñлэн эдгээр 
хºрºнгº îрóóлалтóóдûн ¿нэ öэнийн áóóралтûг шинæилæ ¿çñэний 
¿ндñэн дээр эдгээр хºрºнгº îрóóлалтóóдад ¿нэ öэнийн áóóралтûн 
нººö áайгóóлах шаардлагаг¿й гэæ ¿çñэн. 

2010 îнд Ìîнгîлûн Èïîтåêийн Êîрïîраöий-н ÒÓÇ-ийн гиш¿¿нээр 
Áанêнû тºлººлºг÷ тîмилîгдñîн. Èймээñ 2010 îнû 12 дóгаар 
ñарûн 31-ний áайдлаар Áанê нü энэ êîмïанийн ¿йл аæиллагаанд 
мэдэгдэх¿йö нºлºº ¿ç¿¿лэхээр áайñан áа хîлáîгдîх хºрºнгº 
îрóóлалтûг 2010 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-нээрх хараат êîмïанид 
îрóóлñан хºрºнгº îрóóлалт хэмээн аâ÷ ¿çñэн áилээ (Òîдрóóлга 12). 

 ÁÎÐËÓÓËÀÕÀÄ ÁЭËЭÍ ÕªÐªÍÃª ÎÐÓÓËÀËÒЫÍ ¯ÍЭÒ ÖÀÀÑ

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 îнû 12-р ñарûн 31 2009 îнû 12-р ñарûн 31 (çалрóóлñан)

Êîмïанийн хóâüöаа 23,300 224,300

Õóдалдаа Õºгæлийн Áанêнû çээлтэй óÿлдаатай хадгаламæ  - 2,966,751

Íиéт борлóóлахад бýлýн хºрºнãº орóóлалтûн үнýт öааñ 23,300 3,191,051

Íэр Áиçнåñийн гîл ¿йл аæиллагаа Á¿ртгэгдñэн 
óлñ 

12 дóгаар ñарûн 31 

 2010  2009 (çалрóóлñан)

Ìîнгîлûн Áанêнû Õîлáîîнû  Õºрºнгº Óдирдлага 
(ÌÁÕÕÓ) Õºрºнгийн óдирдлага Ìîнгîл Óлñ 23,300 23,300

Ìîнгîлûн Èïîтåêийн Êîрïîраöи Ìîргэйæийн (îрîн ñóóöнû) 
çээл îлгîдîг Ìîнгîл Óлñ - 201,000

Íиéт 23,300 224,300

Õóдалдаа Õºгæлийн Áанêнû (ÕÕÁ) çээлтэй óÿлдаатай хадгаламæ 
нü хî¸р ñарааñ áага (37 ºдºр) хóгаöаатайгаар Íидåрланд 
Óлñûн ÀйЭнÆи Áанê Эн.Ви.-ийн гаргаñан ¿нэт öааñ þм. Óг 
хадгаламæийн ºгººæ нü ÕÕÁ-нû 2007 îнû 1 д¿гээр ñарûн 22-
нд Еâрîïûн дóнд хóгаöаанû ºрийн áи÷гийн нэг хэñэг áîлгîн 
гаргаñан áîндûн ºгººæтэй (º.х. áîндûн ¿ндñэн áîлîн х¿¿гийн 
тºлáºр хóгаöаандаа хийгдñэн эñэхтэй) хамааралтай áа тóñ áîнд 
нü æилийн 8.625%-ийн æилдээ хî¸р óдаа тºлºгдºх х¿¿тэй áайâ. 
Ãэрээний дагóó ÀйЭнÆи Áанê Эн.Ви. нü хадгаламæийн ¿ндñэн 
д¿н áîлîн ¿¿нтэй хîлáîîтîй х¿¿гийн д¿нг áóóрóóлах эрхтэй 
áайñан áºгººд ÕÕÁ-нû áîндûн тºлáºр хóгаöаандаа хийгдээг¿й 
тîхиîлдîлд хадгаламæийг Áанêинд эрг¿¿лэн ºгºх нºхöºлтэй 
áайâ. Õóâаарийн дагóó 2010 îнû 1-р ñарûн 22-нд áîндûн 
¿ндñэн тºлáºр нü á¿рэн эргэн тºлºгдñºн áа Áанê ÕÕÁ-нû çээлтэй 
óÿлдаатай хадгаламæаа 2010 îнû 1-р ñард эрг¿¿лэн аâñан. Энэ 
нü áîдит ¿нээр á¿ртгэгдñэн áайñан áа 2009 îнû 12 дóгаар ñарûн 
31-ний áайдлаар хóгаöаа  хэтрээг¿й áºгººд ¿нэ öэнээ алдааг¿й 
гэæ тîîöîгдîæ áайñан. Íэгэнт 2009 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний 
áайдлаар óг хадгаламæийг áîдит ¿нээр á¿ртгэñэн áайñан тóл 
óдирдлага нü ¿¿нд áагтñан áайñан дåриâатиâийг тóñад нü ¿нэлэн 
тîдрóóлга îрóóлах шаардлагаг¿й гэæ ¿çñэн 
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 ÁÈЕÒ ÁÓÑ ÕªÐªÍÃª

Óдирдлага нü хараат êîмïанийн ñанх¿¿гийн ¿р д¿н áîлîн ºм÷ийн 
хºдºлгººний Áанêинд îнîгдîх хóâü матåриаллаг áиш хэмээн 
¿çñэн ó÷ир 2010 áа 2009 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаар 
хараат êîмïани дах хºрºнгº îрóóлалтûг ºртгººр á¿ртгэñэн. ¯¿нээñ 
гадна, óдирдлага нü эдгээр хºрºнгº îрóóлалтóóдûн á¿ртгэлийн 
д¿н нü матåриаллаг áиш гэæ ¿çэæ эдгээр ñанх¿¿гийн тайлангóóдад 
хараат êîмïаниóдûг хóдалдан аâахтай хîлáîгдîн ¿¿ññэн г¿¿дâил 
áîлîн хараат êîмïаниóдûн öэâэр хºрºнгийн áîдит ¿нийг тóñад 
нü тîдрóóлан тóñгааг¿й. 

Áэлэн áайгаа мэдээлэл дээр ¿ндэñлэн óдирдлага нü 2010 áа 
2009 îнû 12 дóгаар ñарûн 31-ний áайдлаар хараат êîмïаниóдад 
îрóóлñан хºрºнгº îрóóлалт нü ¿нэ öэнийн áóóралтад îрîîг¿й гэæ 
¿çñэн тóл эдгээр ñанх¿¿гийн тайлангóóдад ¿нэ öэнийн áóóралтûн 
ñан á¿ртгээг¿й áîлнî 

Прîграмм хангамæид ¿ндñэндээ 2010 îнû ÿâöад ашиглалтанд 
îрóóлñан áанêнû ¿ндñэн ñиñтåм хамаарна. Òóñ ñиñтåмийн нийт 
ºртºг нü  2,541,112  мÿнган тºгрºг áайñан. Àшиглах хóгаöаа нü 10 
æил 

Ìÿнган тºгрºгººр Òîдрóóлга
Áиåт áóñ хºрºнгº

Прîграмм 
хангамæ

Àшиглахад áэлэн 
áîлîîг¿й хºрºнгº Íийт

2009 îнû 1-р ñарûн 1-нээрх ºртºг 789,272 1,539,853 2,329,125

Õóримтлагдñан хîрîгдîл (305,135) - (305,135)

2009 онû 1-р ñарûн 1-нýýрх үлдýãдýл 484,137 1,539,853 2,023,990

Íэмэгдñэн 460,371 543,865 1,004,236

Õîрîгдлûн çардал 26 (182,710) - (182,710)

2009 онû 12-р ñарûн 31-нýýрх үлдýãдýл 761,798 2,083,718 2,845,516

2009 îнû 12-р ñарûн 31-нээрх ºртºг 1,249,643 2,083,718 3,333,361

Õóримтлагдñан хîрîгдîл (487,845) - (487,845)

2009 онû 12-р ñарûн 31-нýýрх үлдýãдýл 761,798 2,083,718 2,845,516

Íэмэгдñэн 107,071 804,721 911,792

Øилæ¿¿лñэн 2,541,112 (2,541,112) -

Õîрîгдлûн çардал 26 (231,269) - (231,269)

2010 онû 12-р ñарûн 31-нýýрх үлдýãдýл 3,178,712 347,327 3,526,039

2010 îнû 12-р ñарûн 31-нээрх ºртºг 3,897,826 347,327 4,245,153

Õóримтлагдñан хîрîгдîл (719,114) - (719,114)

2010 онû 12-р ñарûн 31-нýýрх үлдýãдýл 3,178,712 347,327 3,526,039
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2009 îнû тóрш áóñад ñанх¿¿гийн хºрºнгийн ¿нэ öэнийн 
áóóралтûн ñанд гарñан ººр÷лºлтийг дîр харóóлаâ. Äîр 
тîлилóóлñан д¿нг¿¿дэд дахин ангилалûн нºлººг îрóóлан 
çалрóóлñан áîлнî.

2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаарх áóñад ñанх¿¿гийн 
хºрºнгийн çээлийн эрñдэлийн ÷анарûн шинæилгээг дîр ¿ç¿¿лэâ.

Ìÿнган тºгрºгººр

Áэлэн мºнгº, 
тºлáºр 

тîîöîîнû 
¿йл÷илгээний 

аâлага

Êîмïаниóдааñ 
аâах аâлага

Áóñад 
ñанх¿¿гийн 

хºрºнгº

Íийт 
ñанх¿¿гийн 

хºрºнгº

Õóраан 
аâñан  

áарüöаа 
хºрºнгº 

Íийт 
ñанх¿¿гийн 

áóñ хºрºнгº
Íийт

2009.01.01-нýýрх үнý öýнý 
бóóралтûн ñан 5,672 46,502 5,109 57,283 - - 57,283
Òайлант æилд áайгóóлñан 
¿нэ öэнэ áóóралтûн çардал 
(çалрóóлñан) 1,256 - 10,739 11,995 39,639 39,639 51,634
Òайлант æилд найдâарг¿й гэæ 
¿çэн данñнааñ хаññан д¿н (1,895) - (7,278) (9,173) - - (9,173)
2009.12.31-нýýрх үнý öýнý 
бóóралтûн ñан 5,033 46,502 8,570 60,105 39,639 39,639 99,744

Ìÿнган тºгрºгººр

Áэлэн мºнгº, 
тºлáºр тîîöîîнû 

¿йл÷илгээний 
аâлага

Áрîêåрûн 
данñнааñ аâах 

аâлага

Êîмïаниóдааñ 
аâах аâлага

Áóñад ñанх¿¿гийн 
хºрºнгº Íийт

Õóгаöаа хэтрээг¿й, ¿нэ öэнээ алдааг¿й

- Õэâийн 227,679 195,171 14,460 215,307 652,617

Íиéт хóãаöаа хýтрýýãүé, үнý öýнýý 
алдааãүé 227,679 195,171 14,460 215,307 652,617

Õóгаöаа хэтэрñэн áîлîâ÷ ¿нэ öэнээ 
алдааг¿й

- 30-ааñ áага хîнîгîîр хэтэрñэн 18,082 - - 12,617 30,699

- 31-ээñ 90 хîнîгîîр хэтэрñэн 16,147 - - 29,181 45,328

Íиéт хóãаöаа хýтýрñýн болоâч үнý 
öýнýý алдааãүé 34,229 - - 41,798 76,027

¯нэ öэнээ алдñан

- 91-ээñ 180 хîнîгîîр хэтэрñэн - - - 11,465 11,465

- 181-ээñ 360 хîнîгîîр хэтэрñэн 679 - - 12,427 13,106

- 360-ааñ дээш хîнîгîîр хэтэрñэн - - - 26,357 26,357

Íиéт үнý öýнýý алдñан 679 - - 50,249 50,928

Õаñах нü: үнý öýнý бóóралтûн ñан (2,725) - - (28,889) (31,614)

Íиéт бóñад ñанхүүãиéн аâлаãа 259,862 195,171 14,460 278,465 747,958

 ÁÓÑÀÄ ÕªÐªÍÃª

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 îнû 12-р ñарûн 31 2009 îнû 12-р ñарûн 31 
(çалрóóлñан)

Бóñад ñанхүүãиéн хºрºнãº:

Áэлэн мºнгº, тºлáºр тîîöîîнû ¿йл÷илгээний аâлага 262,587 147,984

Áрîêåрийн данñнааñ аâах аâлага 195,171 36,200

Êîмïаниóдааñ аâах аâлага 14,460 57,947

Áóñад ñанх¿¿гийн хºрºнгº 307,354 145,273

Бóñад ñанхүүãиéн хºрºнãиéн ниéт дүн 779,572 387,404 

Бóñад ñанхүүãиéн бóñ хºрºнãº:

Îффиñûн матåриал хангамæ 1,164,114 949,862

Îрîн ñóóöнû óрüд÷илгаа 1,078,440 811,155

Àæиллагñадûн тэтгэмæийн ñанд тºлñºн óрüд÷илгаа 327,225 373,623

¯йл÷илгээний óрüд÷илгаа 327,035 254,160

Áарüöаанд аâñан хºрºнгº 303,726 100,853

Àæиллагñадûн тэтгэмæийн óрüд÷илгаа 138,204 91,501

Ò¿рээñийн óрüд÷илгаа 53,221 -

Àæиллагñадааñ аâах аâлага 27,380 13,154

Áóñад óрüд÷илгаа 104,406 5,889

Áóñад ñанх¿¿гийн áóñ хºрºнгº 251,695 177,860

Санхүүãиéн бóñ хºрºнãиéн ниéт дүн 3,775,446 2,778,057

Õаñах нü: ¿нэ öэнэ áóóралтûн ñан (335,340) (99,744)

Бóñад хºрºнãиéн ниéт дүн 4,219,678 3,065,717

2010 îнû тóрш áóñад ñанх¿¿гийн хºрºнгийн ¿нэ öэнийн áóóралтûн 
ñанд гарñан ººр÷лºлтийг дîр харóóлаâ:

Ìÿнган тºгрºгººр

Áэлэн мºнгº, 
тºлáºр тîîöîîнû 

¿йл÷илгээний 
аâлага

Êîмïаниóдааñ 
аâах аâлага

Áóñад 
ñанх¿¿гийн 

хºрºнгº

Íийт 
ñанх¿¿гийн 

хºрºнгº

Õóраан аâñан  
áарüöаа 
хºрºнгº 

Íийт 
ñанх¿¿гийн 

áóñ хºрºнгº
Íийт

2010.01.01-нýýрх үнý öýнý 
бóóралтûн ñан 5,033 46,502 8,570 60,105 39,639 39,639 99,744
Òайлант æилд áайгóóлñан 
¿нэ öэнэ áóóралтûн çардал - - 20,736 20,736 264,087 264,087 284,823
Òайлант æилд найдâарг¿й 
гэæ ¿çэн данñнааñ хаññан 
д¿н (2,308) (46,502) (417) (49,227) - - (49,227)
2010.12.31-нýýрх үнý öýнý 
бóóралтûн ñан 2,725 - 28,889 31,614 303,726 303,726 335,340
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 ÁÓÑÀÄ ÁÀÍÊÓÓÄЫÍ ÁÀÉÐØÓÓËÑÀÍ ÕªÐªÍÃª

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 îнû 12-р ñарûн 31 2009 îнû 12-р ñарûн 31

Áóñад áанêóóдûн харилöах áîлîн îâåрнайт данñ 509,030 -

Áóñад áанêóóдûн áайршóóлñан хóгаöаатай хадгаламæ 31,973,240 22,067,565

Бóñад банêóóдûн баéршóóлñан хºрºнãиéн ниéт дүн 32,482,270 22,067,565

Áóñад áанêóóдûн áайршóóлñан хóгаöаатай хадгаламæинд ING-ийн 
(14,735,351 мÿнган тºгрºг) áîлîн Óлаанáаатар хîтûн áанêнû 
(17,237,889 мÿнган тºгрºг) хадгаламæóóд áагтñан. ING-ийн 
хадгаламæ нü æилийн 14% - 14.75%-ийн х¿¿тэй áºгººд 2012 
áîлîн 2013 îнóóдад дóóñахаар 3 æилийн хóгаöаатай. Óлаанáаатар 
хîтûн áанêнû хадгаламæ нü æилийн 9% - 11.5%-ийн х¿¿тэй 
áºгººд 180 – 360 хîнîгийн хóгаöаатай.

 ÕÀÐÈËÖÀÃЧÄЫÍ ÕÀÐÈËÖÀÕ, ÕÀÄÃÀËÀÌÆ

Îдîîгийн áайдлаар óдирдлага нü харилöаг÷дûн данñдûн 
тºâлºрºлтийг эдийн çаñгийн ñалáарóóдаар ангилæ хÿнадагг¿й 
ó÷рааñ эдгээр ñанх¿¿гийн тайлангóóдад энэ талаарх мэдээллийг 
тóñгааг¿й áîлнî. 

2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар хамгийн тîм 30 
харилöаг÷дûн нийт д¿н нü 71,789,587 мÿнган тºгрºг (2009: 
27,068,719 мÿнган тºгрºг) áайñан áºгººд энэ нü нийт 
харилöаг÷дûн харилöах, хадгаламæийн д¿нгийн 30.3%-ийг 
(2009: 21.3%)  á¿рд¿¿лæ áайâ. 

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 îнû 12-р ñарûн 31 2009 îнû 12-р ñарûн 31 (çалрóóлñан)

Õóóлиéн ýтãýýдүүд

- Õарилöах/тºлáºр тîîöîîнû данñ 23,993,120 8,344,159

- Õóгаöааг¿й хадгаламæ 7,315,687 7,205,805

- Õóгаöаатай хадгаламæ 51,221,372 17,253,179

Õóâü хүмүүñ

- Õарилöах/тºлáºр тîîöîîнû данñ 5,999,744 3,863,653

- Õóгаöааг¿й хадгаламæ 35,455,419 20,811,087

- Õóгаöаатай хадгаламæ 113,207,710 69,923,793

Õарилöаãчдûн харилöах, хадãаламжиéн ниéт дүн 237,193,052 127,401,676

Эдгээр хадгаламæóóдûн алü нü ÷ áарüöаалагдааг¿й áайñан. 

Áóñад áанêóóдûн áайршóóлñан хºрºнгийн ангилал á¿рийн áîдит 
¿нэ öэнийн мэдээллийг Òîдрóóлга 32-îîñ ¿çнэ ¿¿ 

2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар харилöаг÷дûн харилöах, 
хадгаламæийн 379,634 мÿнган тºгрºгний (2009 îнд 665,109 
мÿнган тºгрºг)-ний хадгаламæийг имïîртûн аêêрåдåтиâ áîлîн 
áатлан даалтûн öóöлагдах áîлîмæг¿й ¿¿ргийн áарüöаа áîлгîн 
áайршóóлñан áайñан. Òîдрóóлга 31-ийг ¿çнэ ¿¿. 

Õарилöаг÷дûн харилöах, хадгаламæийн áîдит ¿нэ öэнийн талаар 
Òîдрóóлга 32-îîñ ¿çнэ ¿¿. Õîлáîîтîй талóóдûн ¿лдэгдлийн талаар 
Òîдрóóлга 34-т тîлилóóлñан áайгаа 

2009 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаарх áóñад ñанх¿¿гийн 
хºрºнгийн çээлийн эрñдэлийн ÷анарûн шинæилгээг дîр ¿ç¿¿лэâ. 
Äîр тîлилóóлñан д¿нг¿¿дэд дахин ангилалûн нºлººг îрóóлан 
çалрóóлñан.

Á¿х хóгаöаа хэтрээг¿й, ¿нэ öэнийн áóóралтад îрîîг¿й ñанх¿¿гийн 
хºрºнг¿¿дийг 2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áа 2009 îнû 12-р 
ñарûн 31-ний áайдлаар Ìîнгîлáанêнû эрñдэлийн ñан áайгóóлах 
æóрмûн дагóó хэâийн гэæ ангилñан (Òîдрóóлга 29). Õîлáîгдîх 
харилöаг÷дад рåйтинг тîгтîîгîîг¿й áîлîâ÷ óдирдлага нü эдгээр 
аâлагóóдûн ÷анар çîхиñтîй гэæ ¿çэæ áайгаа. Ó÷ир нü çээл 
îлгîхîîñ ºмнº çээл х¿ñэг÷ийн тºлáºрийн ÷адâар áîлîн нэр 
х¿ндийг нарийн ñóдлан д¿гнэдэг þм.  2010 îнû 12-р ñарûн 31-
ний áа 2009 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар Áанêинд нºхöºл 
ººр÷лºгдñºн áóñад ñанх¿¿гийн хºрºнгº áайгааг¿й. 

Áóñад ñанх¿¿гийн хºрºнгийн ¿нэ öэнэ áóóрñан эñэхийг тîгтîîхдîî 
Áанê т¿¿ний хóгаöаа хэтрэлтийн áайдлûг аâ÷ ¿çдэг. Òиймээñ 
Áанê нü ¿нэ öэнээ алдñанд тîîöîгдîх аâлагóóдûн наñæилтûн 
шинæилгээг дээр ¿ç¿¿лñэн. 

Áóñад ñанх¿¿гийн хºрºнг¿¿дийн ангилал тóñ á¿рийн áîдит ¿нэ 
öэнийн талаар Òîдрóóлга 32-îîñ ¿çнэ ¿¿. Õîлáîîтîй талóóдûн 
¿лдэгдлийг Òîдрóóлга 34-т тóñгаñан áайгаа. 

Ìÿнган тºгрºгººр

Áэлэн мºнгº, 
тºлáºр тîîöîîнû 

¿йл÷илгээний 
аâлага

Áрîêåрûн 
данñнааñ аâах 

аâлага

Êîмïаниóдааñ 
аâах аâлага

Áóñад ñанх¿¿гийн 
хºрºнгº Íийт

Õóгаöаа хэтрээг¿й, ¿нэ öэнээ алдааг¿й

- Õэâийн 128,206 36,200 7,976 96,787 269,169

Íиéт хóãаöаа хýтрýýãүé, үнý öýнýý 
алдааãүé

128,206 36,200 7,976 96,787 269,169

Õóгаöаа хэтэрñэн áîлîâ÷ ¿нэ öэнээ 
алдааг¿й

- 30-ааñ áага хîнîгîîр хэтэрñэн 10,546 - 3,469 13,793 27,808

- 31-ээñ 90 хîнîгîîр хэтэрñэн 2,244 - - 6,582 8,826

Íиéт хóãаöаа хýтýрñýн болоâч үнý 
öýнýý алдааãүé

12,790 - 3,469 20,375 36,634

¯нэ öэнээ алдñан

- 91-ээñ 180 хîнîгîîр хэтэрñэн 1,650 - - 5,336 6,986

- 181-ээñ 360 хîнîгîîр хэтэрñэн 296 - - 16,023 16,319

- 360-ааñ дээш хîнîгîîр хэтэрñэн 5,042 - 46,502 6,752 58,296

Íиéт үнý öýнýý алдñан 6,988 - 46,502 28,111 81,601

Õаñах нü: үнý öýнý бóóралтûн ñан (5,033) - (46,502) (8,570) (60,105)

Íиéт бóñад ñанхүүãиéн аâлаãа 142,951 36,200 11,445 136,703 327,299

Õóраан аâñан áарüöаа хºрºнгºд Áанêнû хóгаöаа хэтэрñэн 
çээлд ñóóтган аâñан ¿л хºдлºх хºрºнгº áагтана. Áанê нü эдгээр 
хºрºнг¿¿дийг îйрûн ¿åд хóдалдахаар тºлºâлºæ áайгаа. Эдгээр 
хºрºнг¿¿д нü áîрлóóлахад áэлэн эргэлтийн áóñ хºрºнгийн 
тîдîрхîйлîлтîд нийöэхг¿й áайгаа тóл ÍÁÁÎÓÑ 2, Áараа 
Ìатåриал-д çааñнû дагóó áараа матåриал гэæ ангилñан áºгººд 
хºрºнгийг анх аâахдаа áîдит ¿нээр х¿лээн çºâшººрñºн. Õóраан 
аâñан áарüöаа хºрºнгийн эрñдэлийн ñанг Ìîнгîлáанêнû æóрмûн 
дагóó тîгтîîñîн (Òîдрóóлга 29). Óдирдлага нü хóраан аâñан 
хºрºнгийн хóâüд Ìîнгîлáанêнû æóрмûн дагóó áайгóóлñан 
эрñдэлийн ñангийн т¿âшин нü ÑÒÎÓÑ-ааñ матåриаллаг хэмæээгээр 
çºрººг¿й гэæ ¿çэæ áайна. 

Ñанх¿¿гийн хºрºнгийн ихэнхи хэñэг нü áîгинî хóгаöаанûх áºгººд 
дóóñгаâар áîлîх хóгаöаанû дэлгэрэнг¿й шинæилгээг Òîдрóóлга 
29-т тóñгаñан. Ñанх¿¿гийн áóñ хºрºнг¿¿дийн ихэнхи хэñгийг 
(óрüд÷илгаа тºлáºр¿¿д) тайлант хóгаöаанааñ хîйш 12-îîñ ил¿¿ 
ñарûн дараа эргэн нºхºгдºнº гэæ ¿çэæ áайгаа 
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Ãîл çээлийн гэрээн¿¿дийн нºхöл¿¿дийг дîр дóрдаâ.
Íидåрландûн Õºгæлийн Ñанх¿¿æилтийн Êîмïани (“ЭфЭмÎó”)
ЭфЭмÎó-гааñ аâñан çээл¿¿д нü дараах хэñгээñ á¿рдэнэ:
(i) 5,000,000 ам. дîллар áóþó 5,850,450,000 тºгрºгт хºрâ¿¿лñэн 

д¿нтэй çээл нü æилийн 11.83% (2009 îнд 11.8%)-ийн х¿¿тэй 
áайñан. Óг çээлийг анх 2007 îнд Áанêнû îрîн ñóóöнû áîлîн 
ÆÄÁ-¿¿дэд îлгîх çээлийн ¿йл аæиллагааг ñанх¿¿æ¿¿лэх 
çîрилгîтîй аâñан. Çээлийн ¿ндñэн д¿нг 2009 îнû 10-р ñарааñ 
эхлэн хагаñ æил тóтам, тэнö¿¿ хэмæээний арâан хэñэг÷илñэн 
тºлáºрººр тºлºх áа хóâаарийн дагóó 2014 îнû 4-р ñард 
á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй. 

(ii) 5,000,000 ам. дîллар áóþó 5,859,150,000 тºгрºгт хºрâ¿¿лñэн 
д¿нтэй çээл нü æилийн 11.83% (2009 îнд 11.8%)-ийн х¿¿тэй 
áайñан. Óг çээлийг анх 2008 îнд Áанêнû îрîн ñóóöнû áîлîн 
ÆÄÁ-¿¿дэд îлгîх çээлийн ¿йл аæиллагааг ñанх¿¿æ¿¿лэх 
çîрилгîтîй аâñан. Çээлийн ¿ндñэн д¿нг 2009 îнû 10-р ñарааñ 
эхлэн хагаñ æил тóтам, тэнö¿¿ хэмæээний арâан хэñэг÷илñэн 
тºлáºрººр тºлºх áа хóâаарийн дагóó 2014 îнû 4-р ñард 
á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй. 

(iii) 7,000,000 ам. дîлларûн çээл нü ñанх¿¿гийн áайдлûн 
тайлангийн ºдрººр æилийн 6.45% (2009 îнд 6.43%)-ийн 
х¿¿тэй áайñан. Óг çээлийг Áанêнû îрîн ñóóöнû çээлийн ñанг 
ñанх¿¿æ¿¿лэн çîрилгîîр 2009 îнд (2,000,000 ам. дîллар) 
áîлîн 2010 îнд (5,000,000 ам. дîллар) хэñэг÷лэн аâñан. 
Çээлийн ¿ндñэн д¿нг 2011 îнû 10-р ñарааñ эхлэн хагаñ æил 
тóтамд, тэнö¿¿ хэмæээний 16 хэñэг÷илñэн тºлáºрººр тºлºх áа 
хóâаарийн дагóó 2019 îнû 4-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах 
нºхöºлтэй. 

(iv) 2,500,000 ам. дîлларûн áóþó эхний çээл îлгîлт хийгдñэний 
дараагаар 889,875,000 тºгрºгт хºрâ¿¿лñэн д¿нтэй çээл нü 
ñанх¿¿гийн áайдлûн тайлангийн ºдрººр æилийн 9.5%-
ийн х¿¿тэй áайñан. Óг çээлийг анх 2009 îнд Áанêнû Ãэр 
ñанаа÷илга тºñлийг ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилгîтîй аâñан. Çээлийн 
¿ндñэн д¿нг 2011 îнû 4-р ñарааñ эхлэн хагаñ æил тóтамд, 
тэнö¿¿ хэмæээний 5 хэñэг÷илñэн тºлáºрººр тºлºх áа 
хóâаарийн дагóó 2013 îнû 4-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах 
нºхöºлтэй.

(v) 2,500,000 ам. дîлларûн áóþó эхний çээл îлгîлт хийгдñэний 
дараагаар 889,875,000 тºгрºгт хºрâ¿¿лñэн д¿нтэй çээл нü 
ñанх¿¿гийн áайдлûн тайлангийн ºдрººр æилийн 9.5%-
ийн х¿¿тэй áайñан. Óг çээлийг анх 2009 îнд Áанêнû Íарнû 
çайн öахилгаан ¿¿ñг¿¿рийн çээлийн тºñлийг ñанх¿¿æ¿¿лэх 
çîрилгîтîй аâñан. Çээлийн ¿ндñэн д¿нг 2011 îнû 4-р ñарааñ 
эхлэн хагаñ æил тóтамд, тэнö¿¿ хэмæээний 5 хэñэг÷илñэн 
тºлáºрººр тºлºх áа хóâаарийн дагóó 2013 îнû 4-р ñард 
á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.

Äэâэлîïин Óîрлд Ìарêåтñ (ÄиÄаáлþЭм)
ÄиÄаáлþЭм-ээñ аâñан çээл¿¿д нü дараах хэñгээñ á¿рдэнэ:

(i) 2,000,000 ам. дîлларûн д¿нтэй ÄиÄаáлþЭмЭñ-ээñ аâñан çээл 
нü æилийн 8.25% (2009 îнд 8.25%)-ийн х¿¿тэй áайñан. Óг 
çээлийг анх 2006 îнд Áанêнû áи÷ил ñанх¿¿гийн áîлîн ÆÄÁ-
¿¿дэд çээл îлгîх ¿йл аæиллагаанû тэлэлтийг ñанх¿¿æ¿¿лэх 
çîрилгîîр аâñан. Çээлийн д¿н нü 2011 îнû 6-р ñард á¿рэн 
тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй. 

(ii) 3,108,550,000 тºгрºгийн д¿нтэй ЭñЭнЭñ / ÄиÄаáлþЭм-
ээñ аâñан çээл нü ñанх¿¿гийн áайдлûн тайлангийн ºдрººр 
æилийн 12%-ийн х¿¿тэй áайñан. Óг çээлийг анх 2010 îнд 
Áанêнû тºлáºрийн ÷адâар áîлîн аæлûн êаïиталûг ихэñгэх 
çîрилгîîр аâñан áºгººд 2011 îнû 12-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ 
дóóñах нºхöºлтэй.

(iii) 6,217,100,000 тºгрºгийн д¿нтэй ЭñЭнЭñ II / ÄиÄаáлþЭм 
-ээñ аâñан çээл нü ñанх¿¿гийн áайдлûн тайлангийн ºдрººр 
æилийн 12%-ийн х¿¿тэй áайñан. Óг çээлийг анх 2010 îнд 
Áанêнû тºлáºрийн ÷адâар áîлîн аæлûн êаïиталûг ихэñгэх 
çîрилгîîр аâñан áºгººд 2011 îнû 12-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ 
дóóñах нºхöºлтэй. 

(iv) 3,108,550,000 тºгрºгийн д¿нтэй ÄиÄаáлþЭм-ээñ аâñан çээл 
нü ñанх¿¿гийн áайдлûн тайлангийн ºдрººр æилийн 12%-ийн 
х¿¿тэй áайñан. Óг çээлийг анх 2010 îнд Áанêнû тºлáºрийн 
÷адâар áîлîн аæлûн êаïиталûг ихэñгэх çîрилгîîр аâñан 
áºгººд 2011 îнû 12-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй. 

Äåêñиа Áи÷ил Çээлийн Ñан
(i) Áанê ººрийн çээлийн ¿йл аæиллагаанû ºргºæилтийг 

ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилгîîр анх 2008 îнд 3,000,000 ам. 
дîлларûн ¿ндñэн д¿нтэй ºрийн áи÷иг гаргаñан. Óг ºрийн 
áи÷иг нü æилийн 7.25% (2009 îнд 7.25%)-ийн х¿¿тэй áайñан 
áа 2011 îнû 4-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй. 

(ii) Áанê ººрийн çээлийн ¿йл аæиллагаанû ºргºæилтийг 
ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилгîîр анх 2009 îнд 5,000,000 ам. 
дîлларûн ¿ндñэн д¿нтэй ºрийн áи÷иг гаргаñан. Óг ºрийн 
áи÷иг нü æилийн 7% (2009 îнд 7%)-ийн х¿¿тэй áайñан áа 
2012 îнû 7-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.

ЭйЭñЭн-Íîâиá Ôандñ
(i) 2,500,000 ам. дîлларûн çээл нü æилийн 7.75% (2009 îнд 

7.75%)-ийн х¿¿тэй áайñан áºгººд т¿¿нийг анх 2008 îнд 
Áанêнû áи÷ил ñанх¿¿гийн áîлîн ÆÄÁ-¿¿дэд çээл îлгîх ¿йл 
аæиллагаанû тэлэлтийг дэмæих çîрилгîîр аâñан. Óг çээлийн 
д¿н 2012 îнû 12-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.  

(ii) 4,500,000 ам. дîлларûн çээл нü æилийн 7.75% (2009 îнд 
7.75%)-ийн х¿¿тэй áайñан áºгººд т¿¿нийг анх 2008 îнд 
Áанêнû áи÷ил ñанх¿¿гийн áîлîн ÆÄÁ-¿¿дэд çээл îлгîх ¿йл 
аæиллагаанû тэлэлтийг дэмæих çîрилгîîр аâñан. Óг çээлийн 
д¿н 2012 îнû 5-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.  

 ÇЭЭËÆÈÍ ÀВÑÀÍ ÁÓÑÀÄ ЭÕ ¯¯ÑВЭÐ

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 îнû 12-р ñарûн 31 2009 îнû 12-р ñарûн 31

Гадаадûн ñанхүүãиéн баéãóóллаãóóдааñ зýýлжин аâñан ýх үүñâýр

Íидåрландûн Õºæлийн Ñанх¿¿æилтийн Êîмïани 18,947,742 15,331,031

Äэâэлîïин Óîрлд Ìарêåтñ (ÄиÄаáлþЭм) 14,992,966 2,893,414

Äåêñиа Áи÷ил Çээлийн Ñан 10,293,030 11,807,569

ЭйЭñЭн-Íîâиá Ôандñ 8,986,618 10,309,040

ÐиñïîнñЭáилити ÑÈÊÀВ (Ëþêñåмáóрг) 8,684,820 7,810,341

Êрåдит Ñâиññ Áи÷ил Ñанх¿¿гийн Ñанг Óдирдах Êîмïани 8,531,499 5,461,352

Áл¿Îр÷ард Ôайнэнñ Эñ.Эй. 8,368,606 16,678,895

Òриîдîñ Ñиêаâ 5,939,571 1,277,142

Îйêîêрåдит Äэлхий Äахинû Õºгæлийн Õîршîîллûн Íийгэмлэг Ю.Эй. 5,825,646 9,096,321

Äþал Ðитºрн Ôанд ÑÈÊÀВ 5,789,499 5,147,472

Еâрîïûн Ñэргээн Áîñгîлт, Õºгæлийн Áанê 5,699,896 2,915,433

Ñти÷тинг Òриîдîñ Äîåн 5,032,487 3,208,512

Îлîн Óлñûн Ñанх¿¿гийн Êîрïîраöи 3,754,920 5,865,194

Òриîдîñ Ôэйр Øэйр Ôанд 3,191,012 3,656,770

ÊэйЭфÄаáлþ, Ôранêфóрт ам Ìайн 1,974,547 2,182,332

ÊÀÉВÀ 1,533,990 937,822

Êалâåртийн Íийгмийн Õºрºнгº Îрóóлалтûн Ñан Èнê. 1,529,899 1,757,499

Óîлáåрг Èнâåñт Эñ.Эй. 1,267,464 1,455,745

Ôайнэтиê Ìайêрîфайнэнñ 1,266,679 1,454,563

Îþó Òîлгîйн Áи÷ил Çээл Òºñºл 1,243,820 -

Ìîнарê Êîмþнити Ôанд ÕÕÊ 634,727 728,995

ÀйÑиÔанд Ñиêаâ 629,601 -

Виттана 23,151 755

ÄиÁи-Ãлîáал Êîммºршл Ìайêрîфайнэнñ Êîнñîрöиóм, Элтиди - 6,658,429

Гадаадûн ñанхүүãиéн баéãóóллаãóóдааñ зýýлжин аâñан ниéт ýх үүñâýр 124,142,190 116,634,626

Çаñãиéн ãазар, тºриéн баéãóóллаãааñ зýýлжин аâñан ýх үүñâýр

Æиæиг Äóнд ¯йлдâэрийг Õºгæ¿¿лэх Ñан 6,961,212 5,149,249

Õºдºлмºр Эрхлэлтийг Äэмæих Ñан 4,641,318 3,053,601

Õ¿нñ, Õºдºº Àæ Àхóй, Õºнгºн ¯йлдâэрийн Яам 2,523,000 -

Õºдººгийн Ядóóрлûг Áóóрóóлах Õºтºлáºр 2,436,365 2,795,118

Ñангийн Яам / Яïîнû Îлîн Óлñûн Õамтûн Àæиллагаанû Áанê 1,935,990 1,544,244

Áи÷ил Ñанх¿¿гийн Õºгæлийн Ñан 1,926,317 600,388

Õóдалдаа, Àæ ¯йлдâэрийн Яам (хóó÷ин нэрээр) 873,123 703,242

Àçийн Õºгæлийн Áанê – Õºдººгийн хºгæил 835,312 10,000

Çаñãиéн ãазар, тºриéн баéãóóллаãааñ зýýлжин аâñан ниéт ýх үүñâýр 22,132,637 13,855,842

Çýýлжин аâñан ýх үүñâýриéн ниéт дүн 146,274,827 130,490,468

Çаñгийн гаçар, тºрийн áайгóóллагааñ аâñан, дээр дóрдñан á¿х эх 
¿¿ñâэр¿¿д нü Ìîнгîл Óлñûн Çаñгийн гаçартай хîлáîîтîй áîлнî.
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хэмæээний дºрâºн тºлáºрººр хэñэг÷илэн тºлºх áа 2011 îнû 
8-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй. 

(ii) 1,500,000 ам. дîлларûн çээл нü æилийн 7% (2009 îнд 
7%)-ийн хóâийн х¿¿тэй áайñан. Óг çээлийг анх 2008 îнд 
Áанêнû áи÷ил ñанх¿¿гийн áîлîн ÆÄÁ-¿¿дэд çээл îлгîх 
¿йл аæиллагааг ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилгîтîй аâñан. Çээлийн 
¿ндñэн д¿нг 2011 îнû 2-р ñарааñ эхлэн хагаñ æил á¿р, тэнö¿¿ 
хэмæээний çóргаан тºлáºрººр хэñэг÷илñэн тºлºх áа 2013 îнû 
8-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй. 

(iii) анх 4,309,320,000 тºгрºгийн д¿нтэй, óлмаар 2009 îнд 
т¿¿нийг ºмнº нü аâñан áайñан 2,000,000 åâрîгийн çээлээр 
îрлóóлñан, çээлийг Áанêнû áи÷ил ñанх¿¿гийн áîлîн ÆÄÁ-
¿¿дэд çээл îлгîх ¿йл аæиллагааг ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилгîтîй 
аâñан. Óг çээл нü ñанх¿¿гийн áайдлûн тайлангийн ºдрººр 
æилийн 7.25% (2009 îнд 12.34%)-ийн х¿¿тэй áайñан. Çээл нü 
2010 îнû 8-р ñарааñ эхлэн хагаñ æил á¿р тэнö¿¿ хэмæээний 
гóрâан тºлáºрººр тºлºгдºх áа 2011 îнû 8-р ñард á¿рэн 
тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.

Äþал Ðитºрн Ôанд ÑÈÊÀВ
Äþал Ðитºрн Ôанд ÑÈÊÀВ-ааñ аâñан çээл¿¿д нü ºрийн áи÷гийн 
хэлáэртэй áºгººд дараах хэñгээñ á¿рдэнэ:
(i) 1,000,000 ам. дîлларûн ºрийн áи÷иг нü æилийн 7.5% 

(2009 îнд 7.5%)-ийн х¿¿тэй áайñан áа т¿¿нийг анх 2008 
îнд тºлáºрийн ÷адâар áîлîн аæлûн êаïиталûг нэмэгд¿¿лэх 
çîрилгîîр аâñан. Óг ºрийн áи÷иг 2013 îнû 5-р ñард á¿рэн 
тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй. 

(ii) 2,000,000 ам. дîлларûн ºрийн áи÷иг нü æилийн 7.5% 
(2009 îнд 7.5%)-ийн х¿¿тэй áайñан áа т¿¿нийг анх 2008 
îнд тºлáºрийн ÷адâар áîлîн аæлûн êаïиталûг нэмэгд¿¿лэх 
çîрилгîîр аâñан. Óг ºрийн áи÷иг 2013 îнû 8-р ñард á¿рэн 
тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй. 

(iii) 500,000 ам. дîлларûн ºрийн áи÷иг нü æилийн 7% (2009 îнд 
7%)-ийн х¿¿тэй áайñан áа т¿¿нийг анх 2009 îнд тºлáºрийн 
÷адâар áîлîн аæлûн êаïиталûг нэмэгд¿¿лэх çîрилгîîр аâñан. 
Óг ºрийн áи÷иг 2012 îнû 11-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах 
нºхöºлтэй. 

(iv) 1,000,000 ам. дîлларûн áóþó 1,286,410,000 тºгрºгт 
хºрâ¿¿лñэн д¿нтэй ºрийн áи÷иг нü æилийн 12%-ийн х¿¿тэй 
áайñан áºгººд т¿¿нийг анх 2010 îнд Áанêнû тºлáºрийн 
÷адâар áîлîн аæлûн êаïиталûг нэмэгд¿¿лэх çîрилгîîр аâñан. 
Óг çээл 2012 нû 11-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.

Еâрîïûн Ñэргээн Áîñгîлт, Õºгæлийн Áанê
4,000,000 ам. дîллар áóþó 5,450,040,000 тºгрºгт хºрâ¿¿лñэн 
д¿нтэй çээл нü ñанх¿¿гийн áайдлûн тайлангийн ºдрººр æилийн 
15.65% х¿¿тэй áайñан. Óг çээлийг анх 2010 îнд Ìîнгîлûн áи÷ил 
áîлîн æиæиг аæ ахóй эрхлэг÷дийг дэмæих çîрилгîîр аâñан. 

Çээлийн ¿ндñэн д¿нг 2011 îнû 7-р ñарааñ эхлэн хагаñ æил тóтамд, 
тэнö¿¿ хэмæээний 7 хэñэг÷илñэн тºлáºрººр тºлºх áа 2014 îнû 7-р 
ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.

Ñти÷тинг Òриîдîñ Äîåн
Ñти÷тинг Òриîдîñ Äîåн-îîñ аâñан çээл дараах хэñгээñ á¿рдэнэ:
(i) 1,000,000,000 тºгрºгийн çээл нü æилийн 14% (2009 îнд 

14%)-ийн х¿¿тэй áайñан áа т¿¿нийг анх 2006 îнд Áанêнû 
çээлийн ¿йл аæиллагаанû ºргºæилтийг ñанх¿¿æ¿¿лэх 
çîрилгîîр аâñан.  Çээлийн д¿н 2013 îнû 9-р ñард á¿рэн 
тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.

(ii) 1,200,000,000 тºгрºгийн çээл нü æилийн 14% (2009 îнд 
14%)-ийн х¿¿тэй áайñан áа т¿¿нийг анх 2007 îнд Áанêнû 
çээлийн ¿йл аæиллагаанû ºргºæилтийг ñанх¿¿æ¿¿лэх 
çîрилгîîр аâñан.  Çээлийн д¿н 2011 îнû 4-р ñард á¿рэн 
тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.        

(iii) 1,400,000,000 тºгрºгийн çээл нü æилийн 14% (2009 îнд 
14%)-ийн х¿¿тэй áайñан áа т¿¿нийг 2009 îнд (980,000,000 
тºгрºг) áîлîн 2010 îнд (420,000,000 тºгрºг) Áанêнû áи÷ил 
çээлийн áагöûн ºргºæилтийг ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилгîтîй 
аâñан. Çээлийн д¿н 2013 îнû 1-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах 
нºхöºлтэй.        

(iv) 1,400,000,000 тºгрºгийн çээл нü æилийн 14%-ийн х¿¿тэй 
áайñан áа т¿¿нийг анх 2010 îнд Áанêнû áи÷ил çээлийн 
áагöûн ºргºæилтийг ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилгîтîй аâñан. Çээлийн 
д¿н 2013 îнû 9-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.        

Îлîн Óлñûн Ñанх¿¿гийн Êîрïîраöи (“ÎÓÑÊ”)
5,000,000 ам. дîлларûн çээл нü æилийн 4.247% (2009 îнд 
4.72%)-ийн х¿¿тэй áайñан áºгººд т¿¿нийг анх 2008 îнд Áанêнû 
áи÷ил ñанх¿¿гийн áîлîн ÆÄÁ-¿¿дэд çээл îлгîх ¿йл аæиллагааг 
ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилгîîр аâñан. Çээлийн д¿нг 2009 îнû 6-р 
ñарааñ эхлэн хагаñ æил тóтамд, тэнö¿¿ хэмæээний 10 хэñэг÷илñэн 
тºлáºрººр тºлºх áа 2013 îнû 12-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах 
нºхöºлтэй.

Òриîдîñ Ôэйр Øåйр Ôанд
Òриîдîñ Ôэйр Øåйр Ôанд-ааñ аâñан çээл дараах хэñгээñ á¿рдэнэ:
(i) 500,000 ам. дîлларûн çээл нü æилийн 8.5% (2009 îнд 

8.5%)-ийн х¿¿тэй áайñан áа т¿¿нийг анх 2006 îнд Áанêнû 
çээл îлгîх ¿йл аæиллагаанû ºргºæилтийг ñанх¿¿æ¿¿лэх 
çîрилгîîр аâñан. Çээлийн д¿н нü 2011 îнû 7-р ñард á¿рэн 
тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй. 

(ii) 2,000,000 ам. дîлларûн çээл нü æилийн 8.25% (2009 îнд 
8.25%)-ийн х¿¿тэй áайñан áа т¿¿нийг анх 2007 îнд Áанêнû 
çээл îлгîх ¿йл аæиллагаанû ºргºæилтийг ñанх¿¿æ¿¿лэх 
çîрилгîîр аâñан. Çээлийн д¿н нü 2011 îнû 4-р ñард á¿рэн 
тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй. 

ÐиñïîнñЭáилити ÑÈÊÀВ (Ëþêñåмáóрг)
ÐиñïîнñЭáилити ÑÈÊÀВ (Ëþêñåмáóрг)-ааñ аâñан çээл¿¿д нü 
ºрийн áи÷гийн хэлáэртэй áайñан áºгººд дараах хэñгээñ á¿рдэнэ:
(i) 1,000,000 ам. дîлларûн çээл нü æилийн 7.5% (2009 îнд 

7.5%)-ийн х¿¿тэй áайñан áºгººд т¿¿нийг анх 2008 îнд 
Áанêнû тºлáºрийн ÷адâар áîлîн аæлûн êаïиталûн хэмæээг 
ихэñгэх çîрилгîîр аâñан. Óг çээл нü 2013 îнû 7-р ñард á¿рэн 
тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.  

(ii) 2,000,000 ам. дîлларûн çээл нü æилийн 7.5% (2009 îнд 
7.5%)-ийн х¿¿тэй áайñан áºгººд т¿¿нийг анх 2008 îнд 
Áанêнû тºлáºрийн ÷адâар áîлîн аæлûн êаïиталûн хэмæээг 
ихэñгэх çîрилгîîр аâñан. 2013 îнû 7-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ 
дóóñах нºхöºлтэй.  

(iii) 2,000,000 ам. дîлларûн çээл нü æилийн 7.5% (2009 îнд 
7.5%)-ийн х¿¿тэй áайñан áºгººд т¿¿нийг анх 2008 îнд 
Áанêнû тºлáºрийн ÷адâар áîлîн аæлûн êаïиталûн хэмæээг 
ихэñгэх çîрилгîîр аâñан. Óг çээл нü 2013 îнû 8-р ñард á¿рэн 
тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.  

(iv) 250,000 ам. дîлларûн çээл нü ñанх¿¿гийн áайдлûн 
тайлангийн ºдрººр æилийн 5.76% (2009 îнд 5.48%)-
ийн х¿¿тэй áайñан áºгººд т¿¿нийг анх 2009 îнд Áанêнû 
тºлáºрийн ÷адâар áîлîн аæлûн êаïиталûн хэмæээг ихэñгэх 
çîрилгîîр аâñан. Óг çээл нü 2012 îнû 12-р ñард á¿рэн 
тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.

(v) 750,000 ам. дîлларûн çээл нü ñанх¿¿гийн áайдлûн 
тайлангийн ºдрººр æилийн 4.96%-ийн х¿¿тэй áайñан áºгººд 
т¿¿нийг анх 2010 îнд Áанêнû тºлáºрийн ÷адâар áîлîн аæлûн 
êаïиталûн хэмæээг ихэñгэх çîрилгîîр аâñан. Óг çээл нü 2013 
îнû 12-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.  

(vi) 750,000 ам. дîлларûн çээл нü ñанх¿¿гийн áайдлûн 
тайлангийн ºдрººр æилийн 4.96%-ийн х¿¿тэй áайñан áºгººд 
т¿¿нийг анх 2010 îнд Áанêнû тºлáºрийн ÷адâар áîлîн аæлûн 
êаïиталûн хэмæээг ихэñгэх çîрилгîîр аâñан. Óг çээл нü 2013 
îнû 12-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.  

Êрåдит Ñâиññ Áи÷ил Ñанх¿¿гийн Ñанг Óдирдах Êîмïани
Êрåдит Ñâиññ Áи÷ил Ñанх¿¿гийн Ñанг Óдирдах Êîмïаниаñ аâñан 
çээл нü ºрийн áи÷гийн хэлáэртэй áайñан áºгººд дараах хэñгээñ 
á¿рдэнэ:
(i) 2,000,000 ам. дîлларûн çээл нü æилийн 7.5% (2009 îнд 

7.5%)-ийн х¿¿тэй áайñан áºгººд т¿¿нийг анх 2008 îнд 
Áанêнû тºлáºрийн ÷адâар áîлîн аæлûн êаïиталûн хэмæээг 
ихэñгэх çîрилгîîр аâñан. Óг çээл нü 2013 îнû 6-р ñард á¿рэн 
тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.  

(ii) 1,000,000 ам. дîлларûн çээл нü æилийн 7.5% (2009 îнд 
7.5%)-ийн х¿¿тэй áайñан áºгººд т¿¿нийг анх 2008 îнд 
Áанêнû тºлáºрийн ÷адâар áîлîн аæлûн êаïиталûн хэмæээг 

ихэñгэх çîрилгîîр аâñан. Óг çээл нü 2013 îнû 8-р ñард á¿рэн 
тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй. 

(iii) 750,000 ам. дîлларûн çээл нü ñанх¿¿гийн áайдлûн 
тайлангийн ºдрººр æилийн 5.76% (2009 îнд 5.48%)-ийн 
х¿¿тэй áайñан. Çээлийг анх 2009 îнд Áанêнû тºлáºрийн 
÷адâар áîлîн аæлûн êаïиталûн хэмæээг ихэñгэх çîрилгîîр 
аâñан áºгººд 2012 îнû 12-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах 
нºхöºлтэй.  

(iv) 3,000,000 ам. дîлларûн çээл нü ñанх¿¿гийн áайдлûн 
тайлангийн ºдрººр æилийн 4.96%-ийн х¿¿тэй áайñан. 
Çээлийг анх 2010 îнд Áанêнû тºлáºрийн ÷адâар áîлîн аæлûн 
êаïиталûн хэмæээг ихэñгэх çîрилгîîр аâñан áºгººд 2013 îнû 
12-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй. 

Áл¿Îр÷ард Ôайнэнñ Эñ.Эй.
Áл¿Îр÷ард Ôайнэнñ Эñ.Эй.-ээñ аâñан çээл дараах хэñгээñ á¿рдэнэ:
(i) 6,500,000 ам. дîлларûн çээл нü æилийн 8.25% (2009 îнд 

8.25%)-ийн х¿¿тэй áайñан áа т¿¿нийг анх 2006 îнд Áанêнû 
áи÷ил ñанх¿¿гийн çээл îлгîх ¿йл аæиллагаанû ºргºæилтийг 
ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилгîîр аâñан. Çээлийн ¿ндñэн д¿нг 2010 
îнû 6-р ñарааñ эхлэн óлирал á¿р иæил хэмæээгээр 4 óдаа 
хэñэг÷лэн тºлºх áа 2011 îнû 3 ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах 
нºхöºлтэй. 

(ii) 5,000,000 ам. дîлларûн çээл нü æилийн 8% (2009 îнд 
8%)-ийн х¿¿тэй áайñан áа т¿¿нийг анх 2007 îнд Áанêнû 
áи÷ил ñанх¿¿гийн çээлийн ¿йл аæиллагаанû ºргºæилтийг 
ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилгîîр аâñан. Çээлийн д¿н нü 2012 îнû 6-р 
ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй. 

Òриîдîñ Ñиêаâ
Òриîдîñ Ñиêаâ-ааñ аâñан çээл дараах хэñгээñ á¿рдэнэ: 
(i) 3,000,000 ам. дîлларûн çээл нü æилийн 8% (2009 îнд 8%)-

ийн х¿¿тэй áайñан áа т¿¿нийг 2009 îнд (900,000 ам.дîл.) 
áîлîн 2010 îнд (2,100,000 ам.дîл.) Áанêнû áи÷ил çээлийн 
áагöûн ºргºæилтийг ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилгîтîй аâñан. Çээлийн 
д¿н нü 2013 îнû 1-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй. 

(ii) 1,750,000 ам. дîлларûн çээл нü æилийн 7.75%-ийн х¿¿тэй 
áайñан áа т¿¿нийг анх 2010 îнд áи÷ил çээлийн áагöûг 
ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилîгîтîй аâñан. Çээлийн д¿н нü 2013 îнû 
10-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй. 

Îйêîêрåдит Äэлхий Äахинû Õºгæлийн Õîршîîллûн Íийгэмлэг 
Ю.Эй. (“Îйêîêрåдит”)
Îйêîêрåдит-ээñ аâñан çээл нü дараах хэñгээñ á¿рдэнэ: 
(i) 1,500,000 ам. дîлларûн çээл нü æилийн 4.09% (2009 

îнд 4.37%)-ийн х¿¿тэй áайñан áа т¿¿нийг анх 2007 îнд 
Áанêнû áи÷ил ñанх¿¿гийн áîлîн ÆÄÁ-¿¿дэд çээл îлгîх 
¿йл аæиллагааг ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилгîтîй аâñан. Çээлийн 
¿ндñэн д¿нг 2010 îнû 2-р ñарааñ эхлэн хагаñ æил á¿р, тэнö¿¿ 
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(i) 1,823,380 ам.дîлларûн çээл нü 6%-ийн х¿¿тэй áайñан. Óг 
çээлийг анх 2004 îнд аâñан áºгººд 2017 îнû 12-р ñард á¿рэн 
тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.

(ii) 120,000,000 тºгрºгийн çээл нü 5%-ийн х¿¿тэй áайñан. Óг 
çээлийг анх 2009 îнд аâñан áºгººд 2019 îнû 4-р ñард á¿рэн 
тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.

Ñангийн Яам / Яïîнû Îлîн Óлñûн Õамтûн Àæиллагаанû Áанê 
(“ÆэйÁиÀйÑи”)
Áанê нü тайлант æилийн хóгаöаанд æиæиг дóнд áиçнåñ¿¿дийг 
дэмæих çîрилгîîр Ñангийн Яам áîлîн ÆэйÁиÀйÑи-гээñ 1,922,000 
мÿнган тºгрºгийн æилийн 4.5% (2009: 4.8%)-ийн х¿¿тэй 
çээл аâñан áºгººд óг çээлийн д¿н нü 2019 îнû 1-р ñард á¿рэн 
тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.

Áи÷ил Ñанх¿¿гийн Õºгæлийн Ñан (“ЭмÄиЭф”)  
ЭмÄиЭф-ээñ аâñан çээл¿¿д нü дараах хэñгээñ á¿рдэнэ:
- 720.0 ñаÿ тºгрºгийн çээл нü æилийн 8.1%-ийн х¿¿тэй 

áайñан áºгººд т¿¿нийг анх 2008 îнд Áанêнû çээлийн ¿йл 
аæиллагаанû ºргºæилтийг ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилгîîр аâñан. 
Çээлийн д¿н 2011 îнû 7-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах 
нºхöºлтэй. 

- 600.0 ñаÿ тºгрºгийн çээл нü æилийн 8.1%-ийн х¿¿тэй 
áайñан áºгººд т¿¿нийг анх 2009 îнд Áанêнû çээлийн ¿йл 
аæиллагаанû ºргºæилтийг ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилгîîр аâñан. 
Çээлийн д¿н 2012 îнû 11-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах 
нºхöºлтэй. 

- 1.0 ñаÿ ам.дîллар çээл нü æилийн 8.1%-ийн х¿¿тэй 
áайñан áºгººд т¿¿нийг анх 2010 îнд Áанêнû çээлийн ¿йл 
аæиллагаанû ºргºæилтийг ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилгîîр аâñан. 
Çээлийн д¿н 2013 îнû 3-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах 
нºхöºлтэй. 

Õóдалдаа аæ ¿йлдâэрийн ÿам (хóó÷ин нэрээр)
Энэ çээлийн гîл çîрилгî нü æиæиг, дóнд áиçнåñ¿¿дийг дэмæих 
áºгººд óг çээл нü дараах хэñгээñ á¿рдэнэ:
(i) 369 ñаÿ тºгрºгийн çээл нü æилийн 1.2% (2009 îнд 1.2%)-ийн 

х¿¿тэй áайñан áºгººд т¿¿нийг 2008 îнû 11-р ñард эргэн тºлºх 
нºхöºлтэйгээр анх 2006 îнд аâñан áайñан. Çээлийн хóгаöааг 
¿ргэлæл¿¿лэн ñóнгаñан áºгººд 2013 îнû 1-р ñард á¿рэн 
тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй. 

(ii) 3.0 тэрáóм тºгрºгийн çээл нü æилийн 3.6% х¿¿тэй áайñан 
áºгººд 2015 îнû 1-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй. 

Àçийн Õºгæлийн Áанê (ÀÕÁ)
Òóñ эх ¿¿ñâэр нü Ìîнгîл Óлñ дах Õºдººгийн хºгæил тºñлийн 
“Íэм¿¿ ºртгийн çардлûн ñ¿лæээ”-г дэмæихэд çîриóлагдñан 
áºгººд Áанê эх ¿¿ñâэрийн гэрээнд 2010 îнд гарûн ¿ñэг çóрñан. 
ÀÕÁ эх ¿¿ñâэрийн 50%-ийг 0%-ийн х¿¿тэй çээлээр, Áанê нºгºº 

50%-ийг ººрийн эх ¿¿ñâэрээр ñанх¿¿æ¿¿лнэ. Òóñ çээлийг эргэн 
тºлºх тîдîрхîй хóгаöаа тîхирîîг¿й áîлîâ÷ иæил тºрлийн 
çээлийн хóгаöаа дóндæаар 7 æил áайдаг.
Çээлæин аâñан áóñад эх ¿¿ñâэр¿¿дийн ангилал тóñ á¿рийн áîдит 
¿нийн талаарх мэдээллийг Òîдрóóлга 32-îîñ ¿çнэ ¿¿. Õîлáîîтîй 
талóóдûн ¿лдэгдл¿¿дийг Òîдрóóлга 34-т тóñгаñан áайгаа.

Äээр дóрдагдñан ихэнхи çээл¿¿дийн хóâüд гэрээнд çаагдñан 
тîдîрхîй харüöаанóóд хангаñан áайх шаардлагатай áºгººд тóñ 
харüöаанóóдûг дараах áайдлаар á¿лэгт хóâааæ áîлнî:

- êаïиталтай хîлáîтîй харüöаанóóд (¿¿нд: эрñдэлээр æигнэñэн 
ººрийн хºрºнгийн х¿рэлöээний харüöаа, тºлáºрийн ÷адâарûн 
харüöаа, 1-р çэрэглэлийн êаïитал áа нийт êаïиталûн харüöаа 
г.м);

- ñанх¿¿гийн эрñдэлтэй хîлáîîтîй харüöаанóóд (¿¿нд: дóóñгаâар 
хóгаöаа хîîрîндûн нийöэхг¿й áайдал, âалþт хîîрîндûн 
нийöэхг¿й áайдал,  гадаад âалþтûн нийт нээлттэй ïîçиö, 
гадаад âалþт á¿рийн ханшийн эрñдэлийн харüöаа, тºлáºрийн 
хэрэгñлийн дóтагдлûн харüöаа, х¿¿гийн нэгтгэñэн эрñдэлийн 
харüöаа áîлîîд х¿¿гийн эрñдэлийн харüöаа);

- çээлтэй хîлáîîтîй харüöаанóóд (¿¿нд: эрñдэлтэй áагöûн 
хэмæээ, çээлийн эрñдэлд ºртñºн хóâü, данñнû хаñагдóóлгûн 
харüöаа, хамгийн тîм çээлийн ººрийн хºрºнгºд эçлэх хóâü, 
хîлáîîтîй талóóдûн çээлийн харüöаа, нийт тîм çээл¿¿дийн 
хэмæээ г.м);

- áóñад харüöаанóóд (¿¿нд: хадгаламæ, çээлийн харüöаа, х¿¿гийн 
нºхºлтийн хóâü,  дан ганö êîмïани дах хóâü îрîлöîî, нийт 
хºрºнгº дэх ¿л хºдлºх хºрºнгийн эçлэх хóâü, ¿л хºдлºх хºрºнгº 
áîлîн ººрийн хºрºнгийн хºрºнгº îрóóлалтûн харüöаа, нэмэлт 
çардлûн хóâü г.м).

Áиåл¿¿лñэн áайх шаардлагатай харüöаанóóдûг хангааг¿й 
тîхиîлдîлд хîлáîгдîх çээлийн ¿¿рэг áиåлэгдээг¿йд тîîöîгдîх 
áóþó çээл нü нэхэмæилñэн ¿åд тºлºгдºх шаардлагатай áîлнî. 
Òиймээñ харüöаанóóдûн áиåлэлтэнд хîлáîгдîх хэлтэñ, аæилтнóóд 
(ñанх¿¿, á¿ртгэлийн гаçар, ñанх¿¿ эрхэлñэн çахирал, мºн 
эрñдэлийн нэгдñэн óдирдлагûн гаçар, хºрºнгº çîхиöóóлалтûн 
гаçар, çээлийн óдирдлагûн гаçар г.м.) óлирал тóтамд хÿналт 
таâин аæилладаг. Òîдîрхîй харüöаанû áиåлэлт хангагдахг¿йг 
óрüд÷илан мэдñэн áóþó îлæ илр¿¿лñэн тîхиîлдîлд óдирдлага нü 
çºр÷лийг хэрэгñэхг¿й тóхай áи÷иг нэхэæ аâах, харüöааг ººр÷лºн 
гэрээг шинээр áайгóóлах çэрэг шаардлагатай арга хэмæээг аâдаг.

2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар Áанê нü ÄиÄаáлþЭм-тэй 
хийñэн дараах гэрээн¿¿дэд тóñгагдñан, áиåл¿¿лэх шаардлагатай 
харüöаанааñ áóñад á¿х харüöаанóóдûг ханган аæиллаæ áайгаа. 
¯¿нд, ЭñЭнЭñ/ÄиÄаáлþЭм, ЭñЭнЭñ/ÄиÄаáлþЭм II áа ÄиÄаáлþЭм 
îрнî. Äэлгэрэнг¿й мэдээллийг Òîдрóóлга 31-ээñ ¿çнэ ¿¿ 

ÊэйЭфÄаáлþ, Ôранêфóрт ам Ìайн (“ÊэйЭфÄаáлþ”)
ÊэйЭфÄаáлþ-гээñ 900,000 åâрîтîй тэнöэх 1,371,508 ам. дîлларûн 
çээл аâñан áºгººд ñанх¿¿гийн áайлûн тайлангийн ºдрººр æилийн 
х¿¿ нü 4.25% (2009 îнд 5.375%) áайñан. Óг çээлийг анх 2008 îнд 
Ìîнгîлûн áи÷ил áîлîн æиæиг аæ ахóй эрх÷лэг÷дийг дэмæих, 
Ìîнгîлûн áага îрлîгîтîй ард иргэдийн амüдралûн т¿âшинг 
дээшл¿¿лэх, áарилга áайгóóламæийн тºñлийг ñанх¿¿æ¿¿лэх 
çамаар хîт ñóóрин гаçрûн хºгæлийг дэмæих, Áанêнû ººрийн 
хºрºнгийн ñóóрийг áататгах, áиçнåñийн ºргºтгºлийг ñанх¿¿æ¿¿лэх 
áîлîн Áанêнû áи÷ил ñанх¿¿гийн çээлийн эрñдэлийн óдирдлагûг 
ñайæрóóлахûн тóлд гаднû çºâºлгºº аâах, тэдгээр ¿йл÷илгээг 
ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилгîîр аâñан. Çээлийн д¿н 2017 îнû 7-р ñард 
á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.

ÊÀÉВÀ
ÊÀÉВÀ нü хºгæиæ áóй îрнû хóâü х¿м¿¿ñт áóþó á¿лг¿¿дэд æиæиг 
çээл îлгîдîг дîтîîдûн çээлд¿¿лэг÷дийг ººрийн 0%-ийн х¿¿тэй 
çээлийн ñангаар дэмæдэг. Òайлант хóгаöаанû эöэñт ÊÀÉВÀ-
гийн çээлийн ¿лдэгдэл 1,533,990 мÿнган тºгрºг áайñан áºгººд 
тîдîрхîй çааñан дóóñгаâар хóгаöааг¿й áайñан áîлнî.

ÊÀËВЕÐÒÈÉÍ ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÕªÐªÍÃª ÎÐÓÓËÀËÒЫÍ ÑÀÍ ÈÍÊ. 
(“ÊÍÕÎÑ”)
(i) ÊÍÕÎÑ-гааñ îлгîñîн çээлийг тóхайн ñан 700,000 

ам.дîлларûн ¿ндñэн д¿нтэй ºрийн áи÷гийн хэлáэрээр гаргаæ 
ºгñºн áºгººд Áанê нü тóñ ºрийн áи÷гийг áи÷ил ñанх¿¿гийн 
áîлîн ÆÄÁ-¿¿дэд çээл îлгîх ¿йл аæиллагаагаа ñанх¿¿æ¿¿лэх 
çîрилгîîр 2004, 2005 áîлîн 2006 îнóóдад тóñ тóñ аâñан 
áайна. Óг ºрийн áи÷г¿¿д нü æилийн 6% (2009 îнд мºн 
6%) -ийн х¿¿тэй áайñан áºгººд 2012 îнû 12-р ñард á¿рэн 
тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.

(ii) ÊÍÕÎÑ-гааñ îлгîñîн çээлийг тóхайн ñан 500,000 
ам.дîлларûн ¿ндñэн д¿нтэй ºрийн áи÷гийн хэлáэрээр гаргаæ 
ºгñºн áºгººд Áанê нü тóñ ºрийн áи÷гийг áи÷ил ñанх¿¿гийн 
áîлîн ÆÄÁ-¿¿дэд çээл îлгîх ¿йл аæиллагаагаа ñанх¿¿æ¿¿лэх 
çîрилгîîр 2008 îнд аâñан áайна. Óг ºрийн áи÷иг нü æилийн 
6.3% (2009 îнд мºн 6.3%) -ийн х¿¿тэй áайñан áºгººд 2012 
îнû 12-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.

Óîлáåрг Èнâåñт Эñ.Эй. 
Óîлáåрг Èнâåñт Эñ.Эй.-ээñ Áанêнû áи÷ил ñанх¿¿гийн áîлîн ÆÄÁ-
¿¿дэд çээл îлгîх ¿йл аæиллагааг ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилгîîр анх 
2009 îнд 1,000,000 ам. дîлларûн д¿нтэй ºрийн áи÷гийг аâñан. Óг 
ºрийн áи÷иг нü æилийн 7% (2009 îнд 7%)-ийн х¿¿тэй áайñан áа 
2012 îнû 11-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй. 

Ôайнэтиê Ìайêрîфайнэнñ
Ôайнåтиê Ìайêрîфайнэнñ-ээñ аâñан çээлийг óг ñангûн гаргаñан 
1,000,000 ам. дîлларûн ºрийн áи÷гийн хэлáэрээр, Áанêнû 
тºлáºрийн ÷адâарûг дээшл¿¿лэх, Áанêнû áи÷ил ñанх¿¿ áîлîн 
ÆÄÁ-¿¿дэд çээл îлгîх ¿йл аæиллагааг ºргºæ¿¿лэх çîрилгîîр анх 
2008 îнд аâñан. Óг ºрийн áи÷иг нü æилийн  7.5% (2009 îнд 

7.5%)-ийн х¿¿тэй áайñан áа 2013 îнû 5-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ 
дóóñах нºхöºлтэй.

Îþó Òîлгîйн Áи÷ил Çээл Òºñºл 
Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-иаñ татааñ хэлáэрийн 1,000,000 ам. 
дîлларûн çээл þм. Óг çээлийг анх 2010 îнд ÆÄÁ-ийн Çээлийн 
Ñанх¿¿æилтийн Òºñлийг дэмæих çîрилгîîр аâñан. Çээл нü æилийн 
0%-ийн х¿¿тэй áайñан áа 2013 îнû 10-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ 
дóóñах нºхöºлтэй.

Ìîнарê Êîмþнити Ôанд ÕÕÊ 
Ìîнарê Êîмþнити Ôанд-ааñ аâñан 500,000 ам. дîлларûн çээл 
нü æилийн 6.0% (2009 îнд 6.0%)-ийн х¿¿тэй áайñан áºгººд óг 
çээлийг анх 2008 îнд Áанêнû áи÷ил ñанх¿¿ áîлîн ÆÄÁ-¿¿дэд 
çээл îлгîх ¿йл аæиллагааг ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилгîîр аâñан. Óг çээл 
2011 îнû 4-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.

ÀйÑиÔанд Ñиêаâ
ÀйÑиÔанд Sicav-ааñ аâñан çээл нü 500,000 ам.дîлларûн д¿нтэй 
ºрийн áи÷иг хэлáэртэй áайñан áºгººд ñанх¿¿гийн ºдрийн 
тайлангийн ºдрººр æилийн 4.96%-ийн х¿¿тэй áайñан. Çээлийг 
анх 2010 îнд Áанêнû тºлáºрий ÷адâар áîлîн аæлûн êаïиталûг 
ихэñгэх çîрилгîîр аâñан. Óг çээл нü 2013 îнû 12-р ñард á¿рэн 
тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.

Æиæиг Äóнд ¯йлдâэрийг Õºгæ¿¿лэх Ñан (“ÆÄ¯ÕÑ”) 
Áанê нü тайлант æилийн хóгаöаанд æиæиг дóнд áиçнåñ¿¿дийг 
дэмæих çîрилгîîр ÆÄ¯ÕÑ-гааñ 6.928 тэрáóм тºгрºгийн æилийн 
3.6%-ийн х¿¿тэй çээл аâñан áºгººд óг çээлийн д¿н нü 2012 îнû 
5-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй.

Èнêам Æэнэрэйшн Ôанд (”ÀйÆиЭф”)
ÀйÆиЭф-ээñ аâñан çээл нü дараах хэñгээñ á¿рдэнэ:

- 2009 îнû 12-р ñард Áанêнû çээлийн ¿йл аæиллагааг 
ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилîгîтîй аâñан 2.945 тэрáóм тºгрºгийн çээл нü 
х¿¿г¿й áайñан áºгººд 2011 îнû 6-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ дóóñах 
нºхöºлтэй. Ãэрээний хóгаöаа нü 18 ñар áîлнî.

- 1,674,400,000 тºгрºгийн çээлийн эх ¿¿ñâэрийг х¿¿г¿й аâñан 
áºгººд Áанê нü эх ¿¿ñâэрийн нийт д¿нг 6 ñарûн дîтîр á¿рэн 
ашиглааг¿й тîхиîлдîлд ñарûн 0.3%-ийн алданги тîîöîгдîнî. 
Óг çээлийг анх 2010 îнд Áанêнû çээлийн ¿йл аæиллагааг 
ñанх¿¿æ¿¿лэх çîрилгîîр аâñан áºгººд 2011 îнû 11-р ñард á¿рэн 
тºлºгдºæ дóóñах нºхöºлтэй. Ãэрээний хóгаöаа нü 12 ñар áîлнî. 

Õ¿нñ, Õºдºº Àæ Àхóй, Õºнгºн ¯йлдâэрийн Яам (ÕÕÀÀÕ¯Я)
2,500,000 мÿнган тºгрºгийн çээлийг анх 2010 îнд ÕÕÀÀÕ¯Я-нааñ 
3.6%-ийн х¿¿тэй аâñан áа 2013 îнû 5-р ñард á¿рэн тºлºгдºæ 
дóóñах нºхöºлтэй. 

Õºдººгийн Ядóóрлûг Áóóрóóлах Õºтºлáºр
Õºдººгийн Ядóóрлûг Áóóрóóлах Õºтºлáºрººñ аâñан çээл¿¿д 
дараах хэñгээñ á¿рдэнэ:
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ÊэйЭфÄаáлþ, Ôранêфóрт ам Ìайн (“KfW”)-ааñ аâñан хºрâºх 
эрхтэй хî¸рдîг÷ çээл
Òайлант æилийн ¿åд Áанê нü ÊэйЭфÄаáлþ-гээñ 10 æилийн 
хóгаöаатай, 1,800,000 åâрîтîй тэнöэх хэмæээний 2,747,230 ам. 
дîлларûн д¿нтэй хºрâºх эрхтэй хî¸рдîг÷ çээл аâñан. Óг çээлийн 
х¿¿гийн хóâийн хамгийн дээд т¿âшинг 9%-иар хÿçгаарлаñан áа 
ñанх¿¿гийн áайдлûн тайлангийн ºдрººр ¿р ашигт х¿¿ нü æилийн 
6% хóâü áайñан. 

Õºрâºх эрхтэй хî¸рдîг÷ çээлийг 2017 îнû 7-р ñарûн 20-
нд áэлэн мºнгººр á¿хэлд нü эргэн тºлºх эñâэл хóâüöаа 
эçэмшиг÷дийн хóрлûн шийдâэрийн дагóó Áанêнû тîлгîй 

êîмïани áîлîх ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн Íэгдэл ÕÕÊ-ийн хóâüöаа 
рóó хºрâ¿¿лæ áîлнî. Õóâüöаанд хºрâ¿¿лэх ñîнгîлтûг çºâхºн 
ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн Íэгдэл ÕÕÊ-ийн хóâüöаа эçэмшиг÷ид нэмэлт 
хóâüöаа гаргахûг çºâшººрñºн áºгººд ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн Íэгдэл 
ÕÕÊ-ийн çарим хóâüöаа эçэмшиг÷ид нü хóâüöаа эхний ээлæинд 
хóдалдан аâах даâóó эрхээ эдлэхээñ татгалçñан тîхиîлдîлд 
хийæ áîлнî. Энэ тîхиîлдîлд ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн Íэгдэл 
ÕÕÊ ¿лдэгдэл хóâüöаанóóдûг ºмнºх хóâüöаа эçэмшиг÷дэд 
ñанал áîлгîñîнтîй иæил ¿нээр ÊэйЭфÄаáлþ-д ñанал áîлгîх 
¿¿рэгтэй. ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн Íэгдэл ÕÕÊ-ийн êаïиталûн 
хэмæээг ºñгºх çîриóлалтаар шинээр гаргах хóâüöаанû ¿нийг 
хóâüöаа эçэмшиг÷дийн хóрлаар тîгтîîнî. Энэ нºхöºл áайдалд 

 ÕÎÉØËÎÃÄÑÎÍ ÒÓÑËÀÌÆ 

Õîйшлîгдñîн тóñламæийн ººр÷лºлтийг дîр ¿ç¿¿лэâ:

Ìÿнган тºгрºгººр 2010.12.31 2009.12.31

Íэн Ядóó÷óóдад Òóñлах Çîрилгîтîй Çºâлºгºº ªгºх Íэгдэл ("ÑиÆиЭйПи") 216,807 143,933

ÑиÈÈПи тºñºл 60,545 -

ЭÊÎ ñан 15,069 -

ÀÍÓ-ûн Õºгæлийн Òóñлалöаанû Áайгóóллага ("ЮЭñЭйд") 6,709 24,613

Îлîн Óлñûн Ñанх¿¿гийн Êîрïîраöи ("ÀйЭфÑи") 2,315 2,659

Эмэгтэй÷¿¿дийн Äэлхийн Áанê ("ÄаáлþÄаáлþÁи") 2,164 21,451

Õºдºлмºр Эрхлэлтийг Äэмæих Ñан - 191,399

Õоéшлоãдñон тóñламжиéн ниéт дүн 303,609 384,055

Ìÿнган тºгрºгººр Õîйшлîгдñîн тóñламæ

2009 онû 1-р ñарûн 1-ниé үлдýãдýл 102,157

Òóхайн æилд нэмæ аâñан 602,576

Îрлîгûн дэлгэрэнг¿й тайланд х¿лээн çºâшººрñºн д¿н (320,678)

2009 онû 12-р ñарûн 31-ниé үлдýãдýл 384,055

Òóхайн æилд нэмæ аâñан 236,433

Îрлîгûн дэлгэрэнг¿й тайланд х¿лээн çºâшººрñºн д¿н (316,879)

2010 онû 12-р ñарûн 31-ниé үлдýãдýл 303,609

 ÕÎЁÐÄÎÃЧ ªÃËªÃ

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 îнû 12-р ñарûн 31 2009 îнû 12-р ñарûн 31

Îлîн Óлñûн Ñанх¿¿гийн Êîрïîраöи 6,221,352 -

ÊэйЭфÄаáлþ 4,133,760 4,506,447

Èнêîфин Èмïóлüñ Áи÷ил Ñанх¿¿гийн Õºрºнгº Îрóóлалтûн Ñан 3,748,367 4,306,656

Õоёрдоãч ºãлºãиéн ниéт дүн 14,103,479 8,813,103

 ÁÓÑÀÄ ªÐ ÒªËÁªÐ
Áóñад ºр тºлáºр нü дîîрх хэñг¿¿дээñ á¿рдэнэ:

Ìÿнган тºгрºгººр 2010.12.31 2009.12.31 (çалрóóлñан)

Бóñад ñанхүүãиéн ºр тºлбºр:

Òºлáºр тîîöîîнû ºр тºлáºр        2,089,813        173,212 

Çээл îлгîх хамтûн ñан           326,362        188,855 

Îрîн ñóóö хóдалдан аâалтûн ºглºг           301,178          77,220 

Çээл îлгîхîîр татан тºâлºр¿¿лñэн áóñад эх ¿¿ñâэр           228,484        143,400 

Çээлийн эргэн тºлºлтийн óрüд÷илгаа           201,716        139,191 

¯йл÷илгээнд тºлºх ºглºг           189,876        161,064 

Ñанх¿¿гийн т¿рээñийн ºглºг                8,806          85,922 

Áóñад              66,560          70,990 

Бóñад ñанхүүãиéн ºр тºлбºриéн ниéт дүн 3,412,795 1,039,854

Бóñад ñанхүүãиéн бóñ ºр тºлбºр:

Áанêнóóдааñ êартûн ñиñтåмийн ашиглалтанд аâñан óрüд÷илгаа 81,581 24,528

Îрлîгûн áóñ алáан татâарûн ºглºг 944 24,807

Бóñад ñанхүүãиéн бóñ ºр тºлбºриéн ниéт дүн 82,525 49,335

Бóñад ºр тºлбºриéн ниéт дүн 3,495,320 1,089,189

Áóñад ñанх¿¿гийн ºр тºлáºрийн ихэнхи хэñгийг тайлант 
хóгаöаанааñ хîйш 12 ñарûн дîтîр áарагдóóлна гэæ ¿çэæ áайгаа. 
Ñанх¿¿гийн ºр тºлáºр¿¿дийн дóóñгаâар áîлîх хóгаöаанû 
дэлгэрэнг¿й шинæилгээг Òîдрóóлга 29-т тóñгаñан. Á¿х ñанх¿¿гийн 
áóñ ºр тºлáºр¿¿д нü áîгинî хóгаöаатай 
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Äîîрх хóâüöаа эçэмшиг÷ид нü 2010.12.31-ний áîлîн 2009.12.31-
ний áайдлаарх хóâüöаа эçэмшил áîлîн ÒÓÇ дэх тºлººллººр 
дамæóóлан Òîлгîй êîмïанийн ¿йл аæиллагаанû áîлîн ñанх¿¿гийн 
áîдлîгîд мэдэгдэх¿йö нºлºº ¿ç¿¿лæ áайâ. 
•	ИАйТи	Капитал	Менежмент	ХХК;
•	БлүОрчард	Прайвэт	Эквити	Фанд;
•	Мерси	Кор;

•	Олон	Улсын	Санхүүгийн	Корпораци	(ОУСК);
•	Европын	Сэргээн	Босголт,	Хөгжлийн	Банк	(ЕСБХБ);
•	Триодос	Фэйр	Шэйр	Фанд;
•	Стичтинг	Триодос-Доен.

Òîлгîй êîмïанийн хóâüöаа эçэмшиг÷идтэй хийñэн аæил г¿йлгээг 
Òîдрóóлга 34-т тîлилóóлñан 

Ìÿнган тºгрºгººр 2010.12.31 2009.12.31

ÈÀйÒи Êаïитал Ìåнåæмåнт ÕÕÊ 25.03% 25.10%

Áл¿Îр÷ард Прайâåт Эêâити Ôанд 16.61% 16.66%

Ìåрñи Êîр 13.63% 13.67%

Îлîн Óлñûн Ñанх¿¿гийн Êîрïîраöи (ÎÓÑÊ) 13.52% 13.56%

Еâрîïûн Ñэргээн Áîñгîлт, Õºгæлийн Áанê (ЕÑÁÕÁ) 9.97% 10.00%

Òриîдîñ Ôэйр Øэйр Ôанд 7.46% 7.48%

Ñти÷тинг Òриîдîñ-Äîåн 7.46% 7.48%

Íээлттэй Íийгэм Ôîрóм 2.87% 2.88%

ÓÁ Ðîтари Êлóá 1.63% 1.63%

Ìîнгîлûн Эмэгтэй÷¿¿дийн Õîлáîî 1.09% 1.09%

Õóâü х¿м¿¿ñ 0.43% 0.20%

Áóñад хóóлийн этгээд¿¿д 0.30% 0.25%

Íиéт ýнãиéн хóâüöаа 100% 100%

 Õ¯¯ÃÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ ÁÀ ÇÀÐÄÀË

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 2009 (çалрóóлñан)

Õүүãиéн орлоãо

Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл áа óрüд÷илгаа 53,485,146 38,370,519

Ìºнгº áа т¿¿нтэй адилтгах хºрºнгº 2,394,292 1,357,073

Áóñад áанêóóдад áайршóóлñан хºрºнгº 1,691,405 705,728

Áîрлóóлахад áэлэн ºрийн хºрºнгº îрóóлалтûн ¿нэт öааñ 14,609 29,828

Õүүãиéн орлоãûн ниéт дүн 57,585,452 40,463,148

Õүүãиéн зардал

Õарилöаг÷дûн харилöах, хадгаламæ 16,785,951 11,138,340

Áóñад áанêóóдûн áайршóóлñан хºрºнгº 9,820,173 9,256,105

Çээлæин аâñан áóñад эх ¿¿ñâэр 3,425,675 378,248

Õî¸рдîг÷ ºглºг 813,299 339,080

Õүүãиéн зардлûн ниéт дүн 30,845,098 21,111,773

öýâýр хүүãиéн орлоãо 26,740,354 19,351,375

ÊэйЭфÄаáлþ хóâüöаанд хºрâ¿¿лэх ñîнгîлтîî хэрэгæ¿¿лэхдээ 
хóâüöааг áэлэн мºнгººр хóдалдан аâах эñâэл ÊэйЭфÄаáлþ 
хî¸рдîг÷ ºглºгийн ¿лдэгдлийг эрг¿¿лэн тºлºх х¿ñэлтийг Áанêинд 
гаргаæ эрг¿¿лэн аâñан эх ¿¿ñâэрээ ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн Íэгдэл ÕÕÊ-
ийн хóâüöаа хóдалдан аâахад çарöóóлæ áîлнî. Àлü ÷ ñîнгîлтûн 
хóâüд ÊэйЭфÄаáлþ ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн Íэгдэл ÕÕÊ-ийн хóâüöааг 
хóдалдан аâахад тºлºх тºлáºр иæил д¿нтэй áайна.

Õóâüöаанд хºрâ¿¿лэхээр шийдâэрлэñэн ¿åд ÊэйЭфÄаáлþ-гийн 
шинээр эçэмших хóâüöаа нü á¿рэн ñаналûн эрхтэй энгийн 
хóâüöаа áайх áºгººд ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн Íэгдэл ÕÕÊ-ийн áóñад 
á¿х хóâüöаатай тэнö¿¿ эрхтэй áайна. Óг хóâüöаанû нийт хэмæээ 
нü ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн Íэгдэл ÕÕÊ-ийн нийт хóâüöаат êаïиталûн 
20%-иаñ ил¿¿ áайæ áîлîхг¿й. 

Áанê нü áанêнû ¿йл аæиллагаа ÿâóóлах тóñгай çºâшººрлºº 
алдах, тºлáºрийн ÷адâараа алдах, татан áóóгдах, á¿тöийн çîхиîн 
áайгóóлалтад îрîх áîлîн Ìîнгîл Áанêнû çºâшººрºл аâñанааñ 
áóñад á¿х тîхиîлдîлд çээлийг хóгаöаа дóóñахааñ нü ºмнº эргэн 
тºлæ áîлîхг¿й. Áанê татан áóóгдах тîхиîлдîлд тóñ ºглºг нü áóñад 
á¿х çээлд¿¿лэг÷дийн ºр тºлºгдñºний дараагаар тºлºгдºнº.

Èнêîфин Èмïóлüñ Áи÷ил Ñанх¿¿гийн Õºрºнгº Îрóóлалтûн 
Ñангааñ аâñан хî¸рдîг÷ çээл
Энэх¿¿ хî¸рдîг÷ çээлийг çээлийн д¿нг анх аâñан ºдрººñ хîйш 84 
ñарûн дараа áóþó çээлийн хóгаöаа дóóñах ºдºр á¿хэлд нü áэлэн 
мºнгººр эргэн тºлнº. Çээлийн хóгаöаа 2016 îнû 12-р ñард дóóñах 
áºгººд æилийн 9.25%-ийн х¿¿тэй. 

Îлîн Óлñûн Ñанх¿¿гийн Êîрïîраöиаñ аâñан хî¸рдîг÷ çээл
2010 îнд Îлîн Óлñûн Ñанх¿¿гийн Êîрïîраöиаñ 5,000,000 ам. 
дîлларûн хºрâºх эрхтэй хî¸рдîг÷ çээл аâñан áа  óг çээл нü 
2018 îнû 12-р ñарûн 15-нд эргэн тºлºгдºх нºхöºлтэй. Îлîн 

Óлñûн Ñанх¿¿гийн Êîрïîраöитай хийñэн гэрээ нü  дээр дóрдñан 
ÊэйЭфÄаáлþ-тай хийñэн  гэрээнд тóñгагдñан хºрâ¿¿лэх эрхтэй 
иæил шинæ ÷анарûн хºрâ¿¿лэх эрхийг агóóлæ áайгаа. ¯¿ний 
дагóó хóâüöаанд хºрâ¿¿лэх ñîнгîлтûг çºâхºн ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн 
Íэгдэл ÕÕÊ-ийн хóâüöаа эçэмшиг÷ид нэмэлт хóâüöаа гаргахûг 
çºâшººрñºн áºгººд ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн Íэгдэл ÕÕÊ-ийн çарим 
хóâüöаа эçэмшиг÷ид нü ººрñдийн даâóó эрхээ эдлэхээñ татгалçñан 
тîхиîлдîлд хийæ áîлнî. Энэ нºхöºлд Îлîн Óлñûн Ñанх¿¿гийн 
Êîрïîраöи нü ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн Íэгдэл ÕÕÊ-ийн ¿лдэгдэл 
хóâüöааг ºмнºх хóâüöаа эçэмшиг÷дэд ñанал  áîлгîñîн ¿нэтэй 
иæил ¿нээр хóдалдан аâах эрхтэй. ÊэйЭфÄаáлþ-гийн адилаар 
Îлîн Óлñûн Ñанх¿¿гийн Êîрïîраöи нü хóâüöааг áэлэн мºнгººр 
хóдалдан аâах эñâэл хî¸рдîг÷ ºглºгийн ¿лдэгдлийг эрг¿¿лэн тºлºх 
х¿ñэлтээ Áанêинд гаргах çамаар хóâüöааг хóдалдан аâах эрхтэй.

Õóâüöаанд хºрâ¿¿лэхээр шийдâэрлэñэн ¿åд Îлîн Óлñûн 
Ñанх¿¿гийн Êîрïîраöийн шинээр эçэмших хóâüöаа нü á¿рэн 
ñаналûн эрхтэй энгийн хóâüöаа áайх áºгººд ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн 
Íэгдэл ÕÕÊ-ийн áóñад á¿х хóâüöаатай тэнö¿¿ эрхтэй áайна. Óг 
хóâüöаанû нийт хэмæээ нü ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн Íэгдэл ÕÕÊ-ийн 
нийт хóâüöаат êаïиталûн 20%-иаñ ил¿¿ áайæ áîлîхг¿й. 

Áанê нü áанêнû ¿йл аæиллагаа ÿâóóлах тóñгай çºâшººрлºº 
алдах, тºлáºрийн ÷адâараа алдах, татан áóóгдах, á¿тöийн çîхиîн 
áайгóóлалтад îрîх áîлîн Ìîнгîлáанêнû çºâшººрºл аâñнааñ 
áóñад á¿х тîхиîлдîлд çээлийг хóгаöаа дóóñахааñ нü ºмнº эргэн 
тºлæ áîлîхг¿й.

Òóñ çээлийн æилийн х¿¿ нü 6 ñарûн ËÈÁÎÐ + 6.5 хóâийн хóâüñах 
х¿¿ þм. 2010 îнû 12-р ñарûн 31-нээрх ¿р ашигт х¿¿ æилийн 6.92% 
áайñан. Áанê татан áóóгдах тîхиîлдîлд тóñ ºглºг нü áóñад á¿х 
çээлд¿¿лэг÷дийн ºр тºлºгдñºний дараагаар тºлºгдºнº 

Áанêнû гаргаñан хóâüöаат êаïиталûн нэрлэñэн ¿нээр á¿ртгэгдñэн 
д¿н нü 13,290,651 мÿнган тºгрºг (2009 îнд 13,290,651 мÿнган 
тºгрºг) áайñан. Õóâüöаанû нэмэгдэл нü шинээр гаргаñан хóâüöааг 
áîрлóóлахад нэрлэñэн ¿нээñ ил¿¿ тºлºгдñºн тºлáºр þм.

2010 îнд Áанê нü халааñнû хóâüöаанû арилæаанд îрîлöñîн 
áа хóдалдан аâñан á¿х хóâüöааг аâñан ¿нээñ дээг¿¿р ¿нээр 
áîрлóóлñан. Òиймээñ Áанê нü халааñнû хóâüöаа арилæñанааñ 

 ÕÓВЬÖÀÀÒ ÊÀПÈÒÀË ÁÀ ÕÓВЬÖÀÀÍЫ ÍЭÌЭÃÄЭË

Õóâüöаанû тîî ширхэгээñ áóñад
д¿н нü мÿнган тºгрºгººр

Íийт гаргаñан 
хóâüöаа Энгийн хóâüöаа Õóâüöаанû нэмэгдэл Íийт

2009 онû 1-р ñарûн 1-нýýр 10,947,830 10,947,830  2,594,922 13,542,752 
Øинээр гаргаñан хóâüöаа  2,342,821 2,342,821  2,657,181  5,000,002 

2009 онû 12-р ñарûн 31-нýýр 13,290,651  13,290,651 5,252,103  18,542,754 
2010 онû 12-р ñарûн 31-нýýр  13,290,651 13,290,651 5,252,103 18,542,754 

îлñîн 2,663 мÿнган тºгрºгийн îлçûг хóримтлагдñан ашигт х¿лээн 
çºâшººрñºн.

2010.12.31-ний áа 2009.12.31-ний áайдлаар á¿х хóâüöааг ÒэнÃэр 
Ñанх¿¿гийн Íэгдэл ÕÕÊ эçэмшиæ áайна. 
2010.12.31-ний áа 2009.12.31-ний áайдлаар ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн 
Íэгдэл ÕÕÊ-ийн хóâüöаа эçэмшиг÷ид áîлîн тэдний ºм÷ийн 
хóâийг дîр ¿ç¿¿лэâ:
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 ÓÄÈÐÄËÀÃЫÍ ÁÀ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍЫ ÁÓÑÀÄ ÇÀÐÄÀË

Íийгмийн даатгалûн шимтгэлийн хóраамæид тэтгэâэрийн 596,607 
мÿнган тºгрºг (2009 îнд 450,019 мÿнган тºгрºг)-ийн шимтгэл 
áагтñан áîлнî. 

2010 îнû ÿâöад ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн Íэгдэл ÕÕÊ нü ººрийн áîлîн 
îхин áа хараат êîмïаниóдûнхаа гîл аæиллагñдад (эрх á¿хий 
óдирдлагûн тîдîрхîйлñîн óдирдах áагийн гиш¿¿д áîлîн áóñад 
ºндºр ÷адâартай аæиллагñдад) хамаарах Àæиллагñдад Õóâüöаа 
Îлгîх Õºтºлáºрийг хэрэгæ¿¿лæ эхэлñэн. Àæилтан тóñ á¿рт 
хóâаарилагдах ÒэнÃэрийн хóâüöаанû тîîг гаргахад нºлººлºх 
гîл х¿÷ин ç¿йл нü аæилтнû æилийн öалин, тэтгэмæ áîлîîд 
æилийн аæлûн г¿йöэтгэлийн ¿нэлгээ áайдаг. Ãîл аæилтан нü 
ººрт хóâаарилагдñан хóâüöаанû 30 хóâийг нэг æил аæиллаñнû 
дараа (º.х. 2010 îнû 1-р ñарûн 1-нээñ 12-р ñарûн 31 -ийг х¿ртэлх 
хóгаöаанд г¿йöэтгэñэн аæил ¿йл÷илгээнд), дараагийн 30 хóâийг 
хî¸р æил аæиллаñнû дараа  (º.х. 2011 îнû 1-р ñарûн 1-нээñ 12-р 
ñарûн 31 -ийг х¿ртэлх хóгаöаанд г¿йöэтгэñэн аæил ¿йл÷илгээнд), 
40 хóâийг гóрâан æил аæиллаñнû дараа (º.х. 2012 îнû 1-р ñарûн 
1-нээñ 12-р ñарûн 31-ийг х¿ртэлх хóгаöаанд г¿йöэтгэñэн аæил 
¿йл÷илгээнд)  аâах эрхтэй áîлнî. Àæиллагñдад Õóâüöаа Îлгîх 
Õºтºлáºр нü 2009 îнû аæлûн г¿йöэтгэлтэй хîлáîîтîй áºгººд 
ñîнгîгдñîн аæиллагñдад 2010 îнû 5-р ñард çарлагдñан тóл тóñ 
хºтºлáºрийн ¿йл÷лэх хóгаöаа нü îйрîлöîîгîîр 2 æил 7 ñар áîлæ 
áайна.

Ìÿнган тºгрºгººр Òîдрóóлга 2010 2009 (çалрóóлñан)

Öалингийн çардал  8,557,290  6,422,210 

¯ндñэн хºрºнгийн элэгдэл 14  1,898,197  1,648,325 

Ò¿рээñийн çардал  1,298,578  890,052 

Íийгмийн даатгалûн шимтгэл  937,526  707,173 

Çар ñóртал÷илгаа, марêåтингийн ¿йл÷илгээ  920,081  507,306 

Õарóóл хамгаалалтûн ¿йл÷илгээ  887,278  670,083 

Áараа матåриал, хангамæийн ç¿йлñ  739,896  635,550 

Ìэдээлэл, харилöаа хîлáîîнû ¿йл÷илгээ  729,296  557,710 

Çаñâар ¿йл÷илгээний çардал  616,327  447,580 

Àрга хэмæээний çардал  575,150  221,695 

Àлáан тîмилîлтûн çардал  481,767  386,139 

Òээâрийн çардал  453,990  373,767 

Áиåт áóñ хºрºнгийн хîрîгдîл 13  231,269  182,710 

Ìэргэæлийн ¿йл÷илгээний çардал  206,779  176,099 

Äаатгалûн çардал  76,766  69,307 

Îрлîгîîñ áóñад алáан татâарûн çардал  55,513  47,824 

Ñóргалтûн çардал  36,994  27,346 

Áóñад çардал  522,167  302,960 

Удирдлаãûн ба үéл ажиллаãаанû бóñад зардал   19,224,864  14,273,836 

ÒэнÃэр тóñ хºтºлáºрийн х¿рээнд Àæиллагñдад Õóâüöаа Îлгîх 
Õºтºлáºрийн Ñанг ¿¿ñгэн áайгóóлæ áайгаа áºгººд энэ ñан нü 
Áанêаар ñанх¿¿æигдэхээр тºлºâлºгдºæ áайгаа. Энэ ñан нü áиå 
дааñан хóóлийн этгээд áиш, харин Áанêинд нээñэн, ÒэнÃэрийн 
эçэмшилд áайх тóñгай çîриóлалтûн данñ áайх áîлнî. Àæилтан 
аæлааñ гарах áóþó аæилтнû амü наñ ¿рэгдэх тîхиîлдîлд тóñ 
аæилтанд хóâаарилагдñан хóâüöаа нü ÒэнÃэрийн хóâüöаанû 
тóхайн ¿åийн çах çээлийн áîдит ¿нэтэй îйрîлöîî ¿нээр 
(хэрэгæñэн хóâü хэмæээгээр) ÒэнÃэрт хóдалдагдана. Àæилтан 
аæлааñ гарах тîхиîлдîлд аæилтантай áайгóóлñан Àæиллагñдад 
Õóâüöаа Îлгîх Õºтºлáºрийн гэрээний дагóó ÒэнÃэр нü 
аæилтанд тºлáºр тºлºх ¿¿рэгтэй. Áанê áîлîн ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн 
Íэгдлийн áóñад êîмïаниóд нü тºлáºр тºлºх ¿¿ргийг х¿лээхг¿й. 
Àæиллагñдад Õóâüöаа Îлгîх Õºтºлáºрийн Ñанд хóâаарилагдñан 
áайгаа нийт д¿н нü 120,000 мÿнган тºгрºг þм

Áанê нü тóñ хºтºлáºрººñ ¿¿ñэн гарах хóâüöаанд ñóóрилñан 
тºлáºртэй хîлáîîтîй ÿмарâаа нэгэн г¿йлгээг ººрийн ñанх¿¿гийн 
тайландаа тóñгааг¿й áîлнî. Äээр дóрдñан Àæиллагñдад Õóâüöаа 
Îлгîх Õºтºлáºрийн х¿рээнд гаргахаар тºлºâлºñºн хóâüöаанû 
хэмæээ нü матåриаллаг áиш áайñан áºгººд óлмаар хóâüöаанд 
ñóóрилñан тºлáºрийг ñанх¿¿гийн тайландаа тóñгааг¿й нü 
ñанх¿¿гийн тайланд матåриаллаг нºлºº ¿ç¿¿лэхг¿й гэæ óдирдлага 
¿çэæ áайгаа 

 ÕÓÐÀÀÌÆ, ØÈÌÒÃЭËÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ ÁÀ ÇÀÐÄÀË

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 2009 (çалрóóлñан) 

Õóраамж, шимтãýлиéн орлоãо
Òºлáºр тîîöîî 388,220 295,949

Õарилöаг÷дад харилöах данñ нээх, хºтлºх 223,274 221,751

Çээлийн ºргºдлийн маÿгтûн хóраамæ 186,693 174,302

Áанêнû áатлан даалт áîлîн аêêрåдåтиâ 88,788 44,682

Ãадаад âалþтûн г¿йлгээ 84,747 62,465

Áóñад 72,475 54,119

Õóраамж, шимтãýлиéн орлоãûн ниéт дүн 1,044,197 853,268

Õóраамæ, шимтгэлийн çардал

Òºлáºр тîîöîî 240,260 218,415

Áóñад 44,586 45,524

Õóраамж, шимтãýлиéн зардлûн ниéт дүн 284,846 263,939
Õóраамж, шимтãýлиéн öýâýр орлоãо 759,351 589,329

 ÃÀÄÀÀÄ ВÀËЮÒЫÍ ÕÀÍØÈÉÍ ªªÐЧËªËÒÈÉÍ 
ÖЭВЭÐ ÀØÈÃ/(ÀËÄÀÃÄÀË) 

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 2009 (çалрóóлñан)

Валþтûн ханшийн ººр÷лºлтийн хэрэгæñэн ашиг /(алдагдал), öэâэр д¿нгээр 527,190 (235,813)

Валþтûн ханшийн ººр÷лºлтийн хэрэгæээг¿й ашиг/(алдагдал), öэâэр д¿нгээр 506,781 (1,343,638)

Гадаад âалютûн ханшиéн ººрчлºлтиéн öýâýр ашиã/(алдаãдал) 1,033,971 (1,579,451)

Валþтûн ханшийн ººр÷лºлтийн хэрэгæñэн ашиг/(алдагдал)-д нü 
гадаад âалþтûн арилæаанааñ îлñîн ашиг áагтана 
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Áанêнû эрñдэлийн óдирдлага нü ñанх¿¿гийн, ¿йл аæиллагаанû 
áîлîн эрх ç¿йн эрñдэл¿¿дийг хамардаг. Ñанх¿¿гийн эрñдэлд 
çах çээлийн эрñдэл (¿¿нд, âалþтûн, х¿¿гийн áа ¿нийн áóñад 
эрñдэл¿¿д), çээлийн эрñдэл áîлîн тºлáºрийн ÷адâарûн эрñдэл 
áагтана. Эдгээр эрñдэл¿¿д нü îрлîгî áîлîн хºрºнгº алдагдахад 
х¿ргэх эñâэл Áанêнû çîрилгîдîî х¿рэх ÷адâарûг хÿçгаарлах ¿р 
дагаâартай áайæ áîлнî.
Áанê ñанх¿¿гийн эрñдэл¿¿дийг илр¿¿лэх, хэмæих, хÿнах, мºн 
х¿лээх эрñдэлийн хÿçгаар тîгтîîх áîлîн áóñад хÿналтóóдûг 
хэрэгæ¿¿лэх çамаар óдирддаг. Áанêнû эрñдэлийн óдирдлагûн 
¿ндñэн çîрилгî нü х¿лээх эрñдэлийн хÿçгаарлалтûг тîгтîîæ 
х¿лээñэн эрñдэлийн хэмæээг эдгээр хÿçгаарлалтааñ хэтр¿¿лэхг¿й 
áайлгахад îршинî. ¯йл аæиллагаанû áîлîн эрх ç¿йн эрñдэлийн 
óдирдлага нü дîтîîдûн áîдлîгî æóрмûн çºâ хэрэгæилтийг 
хангаñнаар ¿йл аæиллагаанû áîлîн эрх ç¿йн эрñдэл¿¿дийг 
áóóрóóлахад ÷иглэн аæилладаг.
Áанê эрñдэлийг á¿рэн арилгахг¿й ÷ эрñдэл, ºгººæийн тэнöэрийг 
îлîхîд ÷иглэñэн нарийâ÷лан тîдîрхîйлñîн эрñдэлийн 
óдирдлагûн тîгтîлöîîтîй þм. Эрñдэлийн óдирдлагûн тîгтîлöîî 
нü дараах ç¿йл¿¿дийг ханган аæиллахад ÷иглэнэ. ¯¿нд,

- эрñдэлийн óдирдагад îрîлöîæ áóй х¿м¿¿ñ таâигдñан 
шаардлагóóд áîлîн эрñдэлийн хэмæилтийн тîгтîлöîîг á¿рэн 
îйлгîñîн áайх;

- Áанêнû эрñдэлд ºртºх хэмæээг Òºлººлºн Óдирдах Çºâлºлººñ 
тîгтîîñîн хÿçгаарлалтûн х¿рээнд áайлгах;

- х¿лээñэн áºгººд хэмæигдñэн эрñдэл нü Òºлººлºн Óдирдах 
Çºâлºлººñ áаталñан áиçнåñийн ñтратåгитэй çîхиöñîн áайх;

- êаïиталûн хóâаарилалт эрñдэлийн т¿âшинтэй нийöñэн áайх; 
мºн

- Áанêнû ¿р д¿нгийн çîрилтóóд нü эрñдэл х¿лээх х¿лээöтэй 
áайдалтай çîхиöñîн áайх.

Òºлººлºн Óдирдах Çºâлºл (ÒÓÇ) нü эрñдэлийн óдирдлагûн 
åрºнхий ÷иг хандлагûг тîдîрхîйлîх, эрñдэлийн óдирдлагûн 
ñтратåги, çар÷мóóдûг áатлах ¿¿рэгтэй. Ìºн т¿¿н÷лэн ÒÓÇ нü 
эрñдэлийн тîдîрхîйлîлт áîлîн óдирдлагûг хариóöах эöñийн 
шатнû гаçар þм. Эрñдэлийн óдирдлагûн åрºнхий ¿йл ÿâöûг 
Õÿнан Óдирдах Çºâлºл мºн хÿнадаг áîлнî. Ãэхдээ эрñдэлийн 
óдирдлага áîлîн хÿналтûг хариóöñан, º.х. ÒÓÇ-ººñ áаталñан 

эрñдэлийн óдирдлагûн ÷иг хандлага, çар÷им, ñтратåгиóдûг 
хэрэгæ¿¿лдэг, тóñдаа áиå дааñан нэгæ¿¿д áайдаг áилээ.

Эрñдэлийн Óдирдлагûн Õîрîî нü эрñдэлийн óдирдлагûн 
ñтратåгийг áîлîâñрóóлах, эрñдэлийн óдирдлагûн çар÷им, 
тîгтîлöîî, áîдлîгî áîлîн хÿçгаарлалтóóдûг хэрэгæ¿¿лэх åрºнхий 
хариóöлагûг х¿лээдэг. Эрñдэлийн Õîрîî мºн áиçнåñийн ñалáар 
нэгæ á¿рийн х¿лээæ áîлîх ñанх¿¿гийн шинэ эрñдэл¿¿дийг 
óрüд÷илан харах, х¿лээñэн эрñдэл¿¿дийг óдирдах, мºн х¿лээñэн 
эрñдэлийг тîхирîмæтîй хэмæээнд áайлгах, ñанх¿¿гийн эрñдэл 
áîлîн ¿р д¿нг хэмæих çîхиñтîй ñиñтåм áа ñтандартóóдûг 
хэрэгæ¿¿лэх, ÒÓÇ áîлîн áóñад гаçарт эрñдэлийн талаар тайлагнах, 
óдирдлагûн хÿналтûн ¿йл ÿâöûг ханган аæиллóóлах çэрэг ¿¿рэгтай 
áайдаг.
Эрñдлийн Íэгдñэн Óдирдлагûн Ãаçар нü эрñдэлтэй хîлáîîтîй 
д¿рэм æóрмóóдûг хэрэгæ¿¿лэх, Áанêнû ñанх¿¿гийн áайдал áîлîн 
эрñдэлийн илр¿¿лэлт, хэмæилт, хÿналт áîлîн óдирдлагûг ¿йл 
аæиллагаанû т¿âшинд ºдºр тóтам çîхиñтîй хэмæээнд хадгалан 
аæиллóóлах шóóд хариóöлагûг х¿лээдэг. Òóñ нэгæийн ¿¿рэг 
хариóöлагад ¿ндñэндээ çах çээлийн, тºлáºрийн ÷адâарûн, 
çээлийн áагöûн áîлîн ¿йл аæиллагаанû эрñдэл¿¿д хамаарна.

Áанê даÿарх эрñдэлийн óдирдлагûн ¿йл ÿâöûг дîтîîд аóдитûн 
алáа æил á¿р шалгадаг áºгººд Áанêнû д¿рэм æóрмóóдûн 
çîхиñтîй áайдал áîлîн Áанê д¿рэм æóрмóóдûг хэрхэн áаримталæ 
áайгааг шалган ¿çдэг. Äîтîîд аóдит нü шалгалтûн á¿х ¿р д¿нг 
Óдирдлагатай хэлэлöдэг áºгººд мºн ººрийн д¿гнэлт áîлîн 
çºâлºмæ¿¿дийг Àóдитûн Õîрîîнд тайлагнадаг þм.

Áанê эрñдэл¿¿дээ хэмæихдээ åрºнхийдºº хэâийн нºхöºл áайдалд 
ó÷ир÷ áîлîх х¿лээгдэæ áóй алдагдлûг, мºн áîдитîîр ó÷ирñан 
алдагдлûн мэдээлэл дээр тóлгóóрлаæ ñтатиñтиê çагâараар 
тîîöîîлñîн хэâийн áóñ алдагдлóóдûг харгалçан ¿çñэн çагâарûг 
ашигладаг. Òóñ çагâарóóд нü т¿¿хэн мэдээлэл дээр ñóóрилæ, 
эдийн çаñгийн îр÷нû îнöлîгûг харгалçан тîхирóóлæ тîîöñîн 
магадлалóóдûг ашигладаг áîлнî. Áанê мºн тîхиîлдîх тóн áага 
магадлалтай хамгийн мóó хэâийн áóñ ¿йл ÿâдал áîдитîîр 
тîхиîñîн тîхиîлдîлд (worst case scenario) ó÷ир÷ áîлîх алдагдлûг 
тîîöîæ ¿çдэг.

 ÍÎÃÄÎË ÀØÈÃ

Á¿х нîгдîл ашгийг тºгрºгººр çарлаæ тºгрºгººр тºлдºг.

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 2009

1-р ñарûн 1-ний áайдлаарх нîгдîл ашгийн ºглºг 1,113 1,113

Òайлант æилд çарлаñан нîгдîл ашиг 384,366 -

Òайлант æилд тºлñºн нîгдîл ашиг (384,236) -

12-р ñарûн 31-ний áайдлаарх нîгдîл ашгийн ºглºг 1,243 1,113

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 2009 (çалрóóлñан)

Òайлант æилийн îрлîгûн алáан татâар 2,044,711 344,035

Õîйшлîгдñîн îрлîгûн татâарûн (хаñагдóóлга)/çардал (181,843) 15,709

таéлант жилиéн орлоãûн татâарûн зардал 1,862,868 359,744

 ÎÐËÎÃЫÍ ÀËÁÀÍ ÒÀÒВÀÐ
Òóхайн æилийн îрлîгî, çарлагад á¿ртгэñэн îрлîгûн 
алáан татâарûн çардлûг дîр ¿ç¿¿лэâ:

Áанê îрлîгûн алáан татâарûн çардлûг ñанх¿¿гийн тайлангийн 
татâарûн ºмнºх ашгийг îрлîгûн татâар нîгдîхг¿й îрлîгî áîлîн 
îрлîгûн татâарûн îрлîгîîñ хаñагдахг¿й çардлаар тîхирóóлга 
хийх çамаар тîîöîн á¿ртгэдэг. Áанê нü Ìîнгîл Óлñûн татâарûн 
хóóлü тîгтîîмæийн дагóó 3 тэрáóм (2009 îнд 3 тэрáóм) тºгрºг 

ÑÒÎÓÑ áîлîн Ìîнгîл Óлñûн татâарûн хóóлü, тîгтîîмæóóдûн 
хîîрîндîх çºр¿¿ний óлмааñ ñанх¿¿гийн тайлангийн хºрºнгº, 
ºр тºлáºрийн данñнû ¿нэ áîлîн тэдгээрийн татâарûн 
ñóóрийн хîîрîнд т¿р çºр¿¿ ¿¿ñдэг. Эдгээр т¿р çºр¿¿н¿¿дийн 

In thousands of Mongolian Tugriks
2010.01.01 

(çалрóóлñан)
Îрлîгî, çарлагад (-ааñ 
хаñагдñан)/ нîгдóóлñан 

2010.12.31

(Òатâар нîгдîх)/татâарааñ хаñагдах т¿р çºр¿¿ний татâарûн нºлºº

¯ндñэн хºрºнгº - т¿ргэâ÷илñэн татâарûн элэгд¿¿лэлт (193,679) (60,473) (254,152)

Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл áа óрüд÷илгаа - çээлийн ¿йл÷илгээний 
хóраамæийн хîйшлóóлалт

321,383 242,316 563,699

Õîйшлîгдñîн татâарûн öэâэр хºрºнгº 127,704 181,843 309,547

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 2009 (çалрóóлñан) 

татâарûн ºмнºх ашиã 8,364,302 2,704,362

Õóóлиар çааñан хóâиар тîîöñîн татâарûн çардал (2010: 25%; 2009: 25%) 2,091,076 676,091

Òатâар нîгдîхг¿й îрлîгî, татâар нîгдîх îрлîгîîñ хаñагдахг¿й çардлûн татâарûн нºлºº:

- Òатâарааñ ÷ºлººлºгдºх îрлîгî (126,695) (1,408)

- Õаñагдахг¿й çардал 348,487 135,061

- Òатâарûн áага хóâü нîгдîх îрлîгûн нºлºº (450,000) (450,000)

таéлант жилиéн орлоãûн албан татâарûн зардал/(хаñаãдóóлãа) 1,862,868 359,744

х¿ртэлх татâар нîгдîх îрлîгîîñ 10%-ийн, 3 тэрáóмааñ (2009 îнд 
3 тэрáóм) ил¿¿ гарñан д¿нгээñ 25% (2009 îнд 25%)-ийн îрлîгûн 
алáан татâар тºлдºг.
Òîîöîîлñîн áîлîн áîдит татâарûн çардлûн тîхирóóлалтûг дîîрх 
х¿ñнэгтэнд харóóлаâ.

ººр÷лºлт¿¿дийн татâарûн нºлººг 25% (2009 îнд 25%)-иар 
тîîöîæ дîр ¿ç¿¿лэâ. Çºâхºн нэг êîмïанийн áîлîн нэг татâарûн 
áайгóóллагад хамааралтай хîйшлîгдñîн татâарûн хºрºнгº áа ºр 
тºлáºрийг хîîрîнд нü хааæ á¿ртгэдэг.

Ìÿнган тºгрºгººр
2009.01.01 

(çалрóóлñан)

Îрлîгî, çарлагад (-ааñ 
хаñагдñан)/ нîгдóóлñан 

(çалрóóлñан)

2009.12.31 
(çалрóóлñан)

(Òатâар нîгдîх)/татâарааñ хаñагдах т¿р çºр¿¿ний татâарûн нºлºº

¯ндñэн хºрºнгº – т¿ргэâ÷илñэн татâарûн элэгд¿¿лэлт (105,394) (88,285) (193,679)

Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл áа óрüд÷илгаа – çээлийн ¿йл÷илгээний 
хóраамæийн хîйшлóóлалт

248,807 72,576 321,383

Õîйшлîгдñîн татâарûн öэâэр хºрºнгº 143,413 (15,709) 127,704
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Çээлийн эрñдэлийг хÿнах ¿¿днээñ Çээлийн хÿналтûн хэлтэñ 
харилöаг÷ийн ¿йл аæиллагаанû áîлîн ñанх¿¿гийн ¿ç¿¿лэлт¿¿дэд 
хийñэн шинæилгээний ¿р д¿нд тóлгóóрлан гаçар дээрх 
шалгалтóóдûг тîгтмîл г¿йöэтгэдэг. Õарилöаг÷дийн тºлáºрийн 
÷адâар áóóрñнааñ х¿лээæ áóй ихээхэн хэмæээний эрñдэлийг 
Çээлийн хÿналтûн хэлтэñ р¿¿ тайлагнадаг тóñ хэлтэñ нü хÿнаæ ¿çэн 
Çээлийн Õîрîîнд танилöóóлдаг. Çээл áатлагдахааñ ºмнº çээлийн 
эрñдэлийг тîдîрхîйлîн хÿнах çîрилгîîр çайнû шалгалтóóд мºн 
хийгддэг.

2006 îнîîñ Áанê дан ганö çээл áóþó харилöаг÷ á¿рийн хóâüд 
х¿лээх çээлийн эрñдэлийг ¿нэн çºâ тîдîрхîйлîх, мºн çээлийн 
эрñдэлийг хамгийн дîîд хэмæээнд áайлгах, çээлийг çîхих 
нºхöлººр áатлах ¿йл ÿâöûг хангах çîрилгîîр çээлийн эрñдэлийн 
¿нэлгээний тîгтîлöîî нэâтр¿¿лñэн. 2010 îнд Áанê îлîн óлñûн 
çºâлºх¿¿дийн ºгñºн çºâлºмæ¿¿д дээр ¿ндэñлэн ººрийн дîтîîдûн 
арга÷лалаа шинэ÷лэн ººр÷илæ çээлийн á¿х á¿тээгдэх¿¿н¿¿дийг 
хамарñан тóñгай арга÷лалóóд áîлîâñрóóлñан þм. Эдгээр çээлийн 
эрñдэлийн ¿нэлгээний арга÷лалóóд нü:
•	Хэрэглээний	болон	бичил	зээлийн	онооны	өгөх	аргачлал	

(áи÷ил, хэрэглээний áîлîн хºдººний çээл¿¿дэд çîриóлñан);
•	Дунд	шатны	ЖДБ-ийн	рэйтингийн	аргачлал	(20-100	сая	төгрөг	

áóþó 15,000-80,000 îр÷им ам.дîлларûн д¿нтэй çээл¿¿дэд 
çîриóлñан);

•	ЖДБ-ийн	зээлийн	эрсдэлийн	рэйтингийн	аргачлал	(100	
ñаÿ тºгрºг áóþó 80,000 îр÷им ам.дîлларааñ дээш д¿нтэй 
çээл¿¿дэд çîриóлñан).

Áанêнû эрñдэлийн ¿нэлгээ нü çээлдэг÷ийн тîîнû áîлîн ÷анарûн 
¿ç¿¿лэлт¿¿дээñ хамаарна. Õóâü х¿м¿¿ñ áîлîн хóâиараа аæ ахóй 
эрхлэг÷ нарûн хóâийн çан ÷анар áîлîн нийгмийн хариóöлага 
х¿лээх áайдалд ил¿¿ а÷ хîлáîгдîл ºгдºг. ÆÄÁ-ийн хóâüд 
êîмïанийн çаñаглал, ашигт áайдал, ñанх¿¿гийн тîгтâîртîй 
áайдал, ¿йл аæиллагаа ÿâóóлæ áóй ñалáарûн эрñдэлийн áайдал 
çэрэг ¿ç¿¿лэлт¿¿д ÷óхал а÷ хîлáîгдîлтîй áайдаг.

Çээлийн эрñдэлийн ¿нэлгээний арга÷лалóóдааñ гадна çээл 
х¿ñэг÷ийн áиçнåñийн нийгэм эдийн çаñагт ¿ç¿¿лэх эåрэг нºлºº, 
ÿдóóрлûг áóóрóóлахад аâ÷ хэрэгæ¿¿лñэн арга хэмæээ çэрэг нийгэм 
эдийн çаñгийн (мºн áайгал îр÷нû) çîрилтóóдûг çээл х¿ñэг÷ 
хэрхэн áиåл¿¿лæ áайгаа т¿âшинг тîдîрхîйлîх PPI áîлîн GPI-ийн 
îнîîнû ñиñтåм¿¿дийг ашигладаг áîлнî. Èхэнхи тîхиîлдîлд 
ингэæ тîîöñîн îнîîнóóд нü тóхайн çээлдэг÷ид îлгîх çээлийн 
х¿¿гийн т¿âшинд нºлººлдºг.

Çээлийн эрñдэлийн хэмæээг хÿнах çîрилгîîр ñалáарûн т¿âшинд 
харилöаг÷ийн áиçнåñийн áîлîн ñанх¿¿гийн ¿р д¿нд хийñэн 
нарийâ÷илñан шинæилгээн дээр, мºн çээлийн эргэн тºлºлтийн 
хÿналтûн ¿р д¿н дээр ¿ндэñлэн хîлáîгдîх çээлийн эрñдэлийн 
аæилтан нü тîгтмîл тайлан áэлтгэн гаргадаг. Çээлийн Óдирдлагûн 
Ãаçар нü мºн наñæилтийн тайлангóóдûг ñалáар á¿рээр хÿнаæ 
хэâийн áóñ их áóþó áага хэмæээнд áайгаа çээлийн хóгаöаа 
хэтрэлт эñâэл ¿нэ öэнэ áóóралтûн шалтгаанûг шинæлэн ¿çдэг 

áºгººд энэ нü ñалáарûг гаçар дээр î÷иæ шалгах шийдâэрийн 
нэг шалгóóр áîлдîг. Çээлийн Óдирдлагûн Ãаçар нü çээлийн 
áагöûн ÷анарûн талаар Çээлийн Óдирдлагûн Õîрîî, Эрñдэлийн 
Óдирдлагûн Õîрîîнд тайлагнадаг. Ñалáарóóдад çээлийн нºхöºл 
ººр÷лºх шийдâэр гаргах эрх áайдагг¿й áºгººд нºхöºл ººр÷лºх 
х¿ñэлтийг Òºâ Ñалáар рóó дамæóóлдаг.

Çээлд аâах áарüöаанû хэмæээ áîлîн тºрºл çээлдэг÷ талûн 
çээлийн эрñдэлийн ¿нэлгээ, îлгîх çээлийн тºрлººñ хамаардаг 
áºгººд ¿¿нийг тîдîрхîйлîхдîî Áанê нü Çээлийн Óдирдлагûн 
Õîрîîнû áаталñан áарüöаа хºрºнгийн æóрмûг áаримталдаг. 
Áарüöаа хºрºнгийг тºрлººр нü ангилáал:

- æиæиг áиçнåñийн, хэрэглээний, хºдºº аæ ахóйн, ÆÄÁ-ийн 
áîлîн аæиллагñадûн çээл¿¿дийн хóâüд мºнгºн хадгаламæ, 
áаталгаа, ¿л хºдлºх хºрºнгº áîлîн áараа матåриал;

- мîргэйæийн çээлийн хóâüд îрîн ñóóöнû çîриóлалттай ¿л 
хºдлºх хºрºнгº áîлîн тээâрийн хэрэгñэл;

- áººний çээлийн хóâüд мºнгº, хóâüöаа áîлîн ¿л хºдлºх 
хºрºнгº;

- хадгаламæаар áарüöаалагдñан çээлийн хóâüд мºнгºн 
хадгаламæ.

Áанê áарüöаа хºрºнгийн áайдлûг áиå÷лэн î÷иæ шалгаæ т¿¿ний 
çах çээлийн ¿нийг тîгтмîл хÿнадаг áºгººд хîлáîгдîх гэрээний 
дагóó нэмэлт áарüöаа хºрºнгº нэхэх, çээлийн ¿нэ öэнийн 
áóóралтûн çардлûн нÿгтлан ¿çэх ÿâöдаа áарüöаанû çах çээлийн 
¿нийг мºн хÿнаæ ¿çдэг áîлнî. Áарüöаа хºрºнгийн талаар 
Òîдрóóлга 10-ааñ ¿çнэ ¿¿.
2010 îнû áîлîн 2009 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар Áанê 
дîр тîâ÷ тайлáарлаñан дîтîîдûн çээлийн эрñдэлийн ¿нэлгээний 
ñиñтåмийг ашиглаæ áайñан. 2010 îн áîлîн т¿¿нээñ ºмнº ашиглаæ 
áайñан Áанêнû Çээлийн Эрñдэлийн ¯нэлгээний арга÷лалûг дîр 
тайлáарлаâ:

Çээлийн ¿нэлгээ ¯нэлгээний тайлáар

A Ìаш ñайн 

B Ñайн

C Õангалттай

D Õангалтг¿й

Áанêнû ¿нэлгээний 4 ангилалтай рэйтингийн арга÷лал нü çээлийн 
эрñдэлийг эрñдэлийн шинæ ÷анартай óÿлдóóлан ангилахад 
ашиглагддаг áайñан. Çээлийн ¿нэлгээг тîгтîîх çîрилгîîр тóñ 
арга÷лалûг тºлáºр тºлºгдºхг¿й áайх магадлалûг тîî хэмæээгээр 
илэрхийлэх ïарамåтрийн аргаар çагâар÷илæ гаргаñан þм. 
Áанêнû Çээлийн Эрñдэлийн Óдирдлагûн хэлтэñ нü óг арга÷лалûн 
нºхöл¿¿дийг тîдîрхîйлîхдîî ÷анарûн áîлîн тîîн т¿¿хэн 
мэдээллийг ашиглаñан. Çээлдэг÷ийн эрñдэлийг хэмæих ¿ндñэн 
ºгºгдл¿¿дийг гаргах ¿¿днээñ ¿нэлгээний ñиñтåмд ñанх¿¿гийн 
áîлîн ñтатиñтиê шинæилгээний тºрºл á¿рийн мэдээлэл, мºн 
áагöûн áîлîн çах çээлийн мэдээлэл çэргийг áîлîâрóóлан 
ашиглаñан þм. Эрñдэлийн ¿нэлгээ á¿рийг çээлийн эрñдэлийн 

Эрñдэлийг аæиглан хÿнах ¿йл ÿâö ¿ндñэндээ Áанêнааñ тîгтîîñîн 
эрñдэлийн хÿçгаарлалтóóд дээр тóлгóóрлан ÿâагддаг. Эдгээр 
хÿçгаарлалтóóдûг нü Áанêнû áиçнåñийн ñтратåги áîлîн çах 
çээлийн îр÷нû нºхöºл áайдлûг, мºн Áанê åрºнхийдºº áîлîн 
ñîнгîæ аâñан çарим эдийн çаñгийн ñалáарóóдûн хóâüд х¿лээхэд 
áэлэн áайгаа эрñдэлийн т¿âшинг харгалçан ¿çэæ тîгтîîдîг 
þм. Ìºн т¿¿н÷лэн Áанê эрñдэлийн á¿х тºрл¿¿д áîлîн нийт ¿йл 
аæиллагаанû хэмæээнд эрñдэл даах åрºнхий ÷адâараа хэмæин 
хÿнадаг.

Áанêнû áиçнåñийн á¿х алáóóд шаардлагатай мэдээллийг 
дэлгэрэнг¿й хэлáэрээр öаг тóхайд нü аâах áîлîмæийг хангах 
¿¿днээñ Áанêнû алáа нэгæийн á¿х т¿âшингийн хóâüд тóñгайлан 
тîхирóóлñан á¿тэö á¿хий эрñдэлийн тайлангóóд áэлтгэгдэн 
тараагддаг.
Эрñдэлийн åрºнхий óдирдлагûн х¿рээнд х¿¿, гадаад âалþтûн 
ханш, çээлийн эрñдэлийн т¿âшин áîлîн ирээд¿йд х¿лээгдэæ áóй 
аæил г¿йлгээн¿¿дэд ººр÷лºлт îрñнîîñ ¿¿ñэæ áîлîх эрñдэлийг 
çîхиöóóлах ¿¿днээñ Áанê Value-at-Risk (VaR, “эрñдэлд îрñîн 
д¿н”)-ийн арга÷лал áîлîн мэдрэмтгий áайдлûн шинæилгээг 
ашигладаг. Ñар á¿р Ã¿йöэтгэх Õîрîîнд áîлîн Áанêнû хîлáîгдîх 
áóñад гиш¿¿дэд эрñдэлийн хÿçгаарлалтóóдûн ашиглалтûн áайдал, 
VaR-ûн áîлîн хºрâºх ÷адâарûн шинæилгээ, мºн эрñдэлтэй 
хîлáîîтîй áóñад ººр÷лºлт, ¿йл ÿâöûн талаар тîâ÷ мэдээлэл 
тараагддаг.
Áанê эрñдэл¿¿дийг эрт илр¿¿лэн шинæилæ, хÿнах ¿¿днээñ 
áиçнåñийн нийт ¿йл аæиллагаанû хэмæээнд нэгтгэгдñэн 
мэдээллийг áîлîâñрóóлан шинæилдэг áîлнî. Òóñ мэдээллийг 
ÒÓÇ, Эрñдэлийн Óдирдлагûн Õîрîî áîлîн áиçнåñийн гаçар, 
алáûн çахирлóóдад ñар á¿р тîлилóóлæ тайлáарладаг. Óг тайланд 
çээлийн эрñдэлийн нийт хэмæээ, çээлийн ¿ç¿¿лэлт¿¿дийн 
таамаглал, хÿçгаарлалтóóдааñ хаçайñан тîхиîлдлóóд, VaR-
ûн хэмæээ, хºрâºх ÷адâарûн харüöаанóóд áîлîн эрñдэлийн 
áайдал îрñîн ººр÷лºлт¿¿д çэрэг мэдээлл¿¿д îрñîн áайдаг. Ñар 
á¿р эрñдэлийг эдийн çаñгийн ñалáараар áîлîн харилöаг÷даар 
ангилан тайлагнадаг. Õÿналтûн Óдирдлагûн Çºâлºл нü óлирал á¿р 
эрñдэлийн дэлгэрэнг¿й тайлан аâдаг. Ò¿¿н÷лэн óдирдлага ¿нэ öэнэ 
áóóралтûн ñангийн çîхиñтîй áайдлûг  óлирал á¿р ¿нэлдэг.
2010 îнд Áанê ººрийн эрñдэлийн óдирдлагûг áататган ñайæрóóлах 
¿¿днээñ ÕÁÍÃÓ-ûн эдийн çаñгийн хамтûн аæиллагаанû 
хºтºлáºрийн х¿рээнд ¿ç¿¿лñэн тåхниêийн тóñлалöаагаар ЭйЭфÑи 
áîлîн îлîн óлñûн çºâлºгºº ºгдºг áóñад êîмïаниóдааñ çºâлºгºº 
аâñан þм.

Çýýлиéн ýрñдýл. Áанê нü çээлийн эрñдэл áóþó ñанх¿¿гийн 
гэрээний нэг тал ººрийн тºлáºр тºлºх ¿¿ргээ áиåл¿¿лээг¿йгээñ 
нºгºº талд ñанх¿¿гийн алдагдал ó÷рóóлах эрñдэл х¿лээдэг. Çээл 
îлгîх ¿йл аæиллагаа áîлîн ñанх¿¿гийн хºрºнгº ¿¿ñгэхэд х¿ргэдэг 
áóñад аæил г¿йлгээний óлмааñ Áанê нü çээлийн эрñдэлд ºртдºг.
Áанêнû çээлийн эрñдэлд ºртºх дээд хэмæээ нü ñанх¿¿гийн 
áайдлûн тайлан дах ñанх¿¿гийн хºрºнгийн данñнû д¿нгээр 
илэрхийлэгдэæ áайгаа. Õºрºнгº, ºр тºлáºрийн д¿нг хîîрîнд 
нü хааñнааñ çээлийн эрñдэлийн хэмæээг áóóрóóлах áîлîмæтîй 

нºлºº нü матåриаллаг áóñ áайâ. Áанêнû áаталгаа áîлîн çээл 
îлгîхîîр х¿лээñэн ¿¿рг¿¿дийн хóâüд çээлийн эрñдэлд ºртºх дээд 
хэмæээг х¿лээñэн ¿¿ргийн д¿нгээр тîдîрхîйлнî (Òîдрóóлга 31-ээñ 
харна óó). Çээлийн эрñдэлийг áарüöаа аâах çамаар áóóрóóлдаг 
(Òîдрóóлга 10-ээñ харна óó).

2010 îнд Áанêнû çээлийн ñтратåги нü Ìîнгîлûн эдийн çаñгийн 
ºнººгийн нºхöºл áайдал áîлîн дóнд хóгаöаанû тºлºâ áайдлûн 
ººр÷лºлтººñ ¿¿дэн мэдэгдэх¿йö ººр÷лºгдñºн. Ñтратåгийн гîл 
çîрилгî нü Áаçåлийн çээлийн эрñдэлийн óдирдлагûн ñтратåгиóдûг 

Áанêнû çээлийн áîдлîгîд тóñгах, çээлийн эрñдэлийг хамгийн áага 
т¿âшинд áарих, çээлийн áаталгааæóóлалт áîлîн ¿¿ñэлтийн ¿å 
шатóóдûг хîîрîнд нü ÿлган ñалгах, çээлдэг÷дийн эрñдэлийг ¿нэн 
çºâ тîгтîîх, çээлийн ºргºдл¿¿дийг т¿ргэн шóóрхай áîлîâñрóóлах 
çэрэгт ÷иглэñэн þм. Áанê çээлийн эрñдэлийг óдирдахдаа çээлийн 
áагöûг ангилан ¿çэæ çээлийн эрñдэлийг хÿнахдаа дан ганö 
çээлийн арга÷лал áîлîн çээлийн áагö дээр ñóóрилñан эрñдэлийн 
арга÷лалûг ашигладаг.
Áанêнû Çээлийн Óдирдлагûн Õîрîî Çээлийн Óдирдлагûн 
Ãаçраар (ÇÓÃ) дамæóóлан çээлийн áагöûн тºрºлæ¿¿лэлтийг 
нэмэгд¿¿лэх арга хэмæээ аâ÷ аæилладаг. ÇÓÃ нü  дан ганö áóþó 
á¿лэг çээлдэг÷ийн хóâüд, эдийн çаñгийн ñалáарóóдûн хóâüд 
х¿лээх эрñдэлийн хэмæээнд хÿçгаарлалт таâих çамаар х¿лээñэн 
эрñдэлийн á¿тöийг çîхиöóóлдаг. ÒÓÇ-ийн хóрал дээр çээлийн 
эрñдэлийн хэмæээнд тîгтîîñîн хÿçгаарлалтóóдûн áиåлэлтийг 
á¿тээгдэх¿¿н áîлîн эдийн çаñгийн ñалáар á¿рээр тîгтмîл нÿгтлан 
хÿнадаг. Эдгээр эрñдэл¿¿дийг мºн æил á¿р эñâэл хагаñ æил á¿р 
тîгтмîл аæиглан хÿнадаг þм.

Óдирдлага нü хóâü х¿н áîлîн хóóлийн этгээд¿¿дийн хóâüд Áанêнû 
1-р çэрэглэлийн ººрийн хºрºнгийн 8% х¿ртэлх д¿нтэй çээл¿¿дийг 
áатлах эрхтэй çээлийн хî¸р тºрлийн хîрîî аæилóóлдаг:
•	Зээлийн	Хороог	Зээл	эрхэлсэн	захирал	даргалах	бөгөөд	тус	

хîрîî нü 300 ñаÿ тºгрºгººñ дээш д¿нтэй (ÒÓÇ-ийн Çээлийн 
Õîрîîнû áатлах шаардлагатай çээл¿¿дээñ áóñад) çээл¿¿дийг 
нÿгтлан шалгаæ áатлах эрхтэй. Çээлийн хîрîî нü дîлîî 
хîнîг á¿р гóрâан óдаа хóралддаг áºгººд мºн дîîгóóр шатнû 
çээлийн хîрîîдîд çааâар÷илгаа гаргах ¿¿рэгтэй þм.

•	Салбарын	хэмжээний	Зээлийн	дэд	хороо	нь	ерөнхийдөө	
300 ñаÿ тºгрºг х¿ртэлх д¿нтэй çээл¿¿дийг áатлах эрхтэй þм. 
Áанêнû ñалáар шийдâэрлэæ áîлîх çээлийн дээд хэмæээ 
нü ñалáарûн хэмæээ, аæиллагñадûн тóршлага, çээлийн 
áагöûн ÷анар áîлîн áóñад х¿÷ин ç¿йл¿¿дийг харгалçан ¿çэæ 
ÿлгаâартайгаар тîгтîîдîг. Эдгээр дэд хîрîîд åрºнхийдºº 
дîлîî хîнîгт хî¸р óдаа хóралддаг.

Çээлийн ºргºдлийн матåриалûг ñалáарûн т¿âшинд á¿рд¿¿лæ 
мºн ñалáарûн т¿âшинд áîлîâñрóóлан çээлийн эрñдэлийн хóâüд 
¿нэлдэг áºгººд х¿ññэн çээлийн д¿нгээñ хамааран хîлáîгдîх 
çээлийн хîрîîгîîр îрóóлан áатлóóлдаг. Çээлийн эрñдэлийг 
áарüöаа хºрºнгº, хóâü х¿ний áîлîн êîмïанийн áаталгаа аâах 
çамаар тîдîрхîй хэмæээнд óдирддаг áîлнî.
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нü áóóрñан шинæ тэмдэг илрээг¿й áайñан ÷ áагöûн т¿âшинд 
¿нэ öэнэ нü áóóрñан áайх магадлалûг хамтатгаñан ¿нэлэлтэнд 
аâ÷ ¿çдэг. ¯нэ öэнийн алдагдлûг тîîöîхîд дараах мэдээллийг 
ашигладаг: áагöûн алдагдлûн талаарх т¿¿хэн мэдээлэл, эдийн 
çаñгийн ºнººгийн нºхöºл áайдал, алдагдал áîдитîîр ó÷ирñан 
¿åэñ хîйш т¿¿нийг илр¿¿лэх ¿å х¿ртэлх хóгаöаа алдалтûн 
áаримæаа, мºн ¿нэ öэнээ алдñан тîхиîлдîлд нºхºн тºл¿¿лºх 
áóþó îлîх áîлîмæтîй д¿нгийн хэмæээ.
¯нэ öэнэ áóóралтûн çардлûг тîдîрхîйлîх нÿгтлан áîдîх 
á¿ртгэлийн áîдлîгî áîлîн арга÷лалûн талаарх дэлгэрэнг¿й 
мэдээллийг Òîдрóóлга 3 áîлîн 4-ººñ ¿çнэ ¿¿. Õарилöаг÷дад 
îлгîñîн çээл áа óрüд÷илгаанû çээлийн эрñдэлийн ÷анар áîлîн 
¿нэ öэнэ áóóралтûн çардлûн талаарх мэдээллийг Òîдрóóлга 10-ааñ 
¿çнэ ¿¿.

Çах çээлийн эрñдэл. Áанê çах çээлийн эрñдэл х¿лээдэг. Çах 
çээлийн эрñдэл нü çах çээлийн åрºнхий áîлîн îнöгîй ººр÷лºлт 
хºдºлгººнд ºртºмтгий (i) âалþтûн, (ii) х¿¿гийн áîлîн  (iii) 
ººрийн хºрºнгийн á¿тээгдэх¿¿н¿¿дийн нээлтэй ïîçиöиîñ ¿¿ñдэг. 
Áанê çах çээлийн эрñдэлийг óдирдан хÿнахдаа VaR-ûн áîлîн 
мэдрэмтгийн áайдлûн шинæилгээн¿¿дийг ашигладаг. Ãадаад 
âалþтûн тºâлºрºлººñ гадна Áанê ººр ÿмар нэгэн çах çээлийн 
эрñдэлд мэдэгдэх¿йö хэмæээнд ºртººг¿й гэæ óдирдлага ¿çэæ 
áайгаа.
Ãадаад âалþтûн эрñдэл. Óдирдлага âалþт тóñ á¿рээр эрñдэлийн 
хÿçгаарлалт тîгтîîæ хэрэгæилтийг тîгтмîл хÿнаæ аæилладаг. 
Ãадаад âалþтûн нээлтэй ïîçиöиóдûг хÿнахûн çэрэгöээ Áанê 
2007 îнû 3-р ñарааñ хîйш гадаад âалþтûн эрñдэлийг хэмæин 
óдирдахдаа VaR-ûн çагâар÷лалûн аргûг ашигладаг.

VaR-ûн арга÷лалаар ºгºгдñºн итгэлийн т¿âшингийн хóâüд, 
тîдîрхîй хóгаöаанû тóршид áагöûн çах çээлийн ¿нэ öэнэд 
¿¿ñ÷ áîлîх ñºрºг ººр÷лºлтийг тîîöдîг. Áанê VaR-ûн á¿рэн 
аâтîматæóóлñан ïрîграмм ашигладаг áºгººд энэ нü VaR-
ûг âариаöи-êîâариаöийн, т¿¿хэн áîлîн Ìîнтå-Êарлîгийн 
çагâар÷лалûн аргóóдаар тîîöîîлдîг þм. Áанê нü х¿лээгдэæ 
áóй хамгийн их алдагдлûн арга÷лалаар (VaR) гадаад 
âалþтûн эрñдэлийг ¿нэлэх çºâшººрлийг Ìîнгîлáанêнааñ 
аâñан хî¸р áанêнû нэг нü þм. VaR-ûг тºâ áанêнû алáан ¸ñнû 
çºâшººрºлтэйгээр ашиглаñнаар áанêóóд гадаад âалþтûн 
ïîçиöиóдад Ìîнгîлáанêнааñ таâüñан хÿçгаарлалтóóдûг (æишээ 
нü, нэг âалþтûн хóâüд ïîçиö нü ººрийн хºрºнгийн 15%-иаñ 
хэтрэхг¿й, á¿х âалþтûн хóâüд нийт ïîçиö нü ººрийн хºрºнгийн 

40%-иаñ хэтрэхг¿й áайх) ханган áиåл¿¿лэхээñ ÷ºлººлºгддºг.
VaR-ûн çагâарóóд нü çах çээлийн эрñдэлийг çах çээлийн îр÷нû 
хэâийн нºхöºлд хэмæихэд çîриóлагдñан áайдаг. Эдгээр çагâарóóд 
нü çах çээлийн îр÷нû хэâийн нºхöºлд нºлºº ¿ç¿¿лэх эрñдэлийн 
х¿÷ин ç¿йлñийн ººр÷лºлт¿¿д нü хэâийн тархалтûг дагадаг гэæ 
аâ÷ ¿çдэг. Áанê âалþтûн áагö дах áîлîмæит ººр÷лºлт¿¿дийг 
тîîöîхдîî âариаöи-êîâариаöийн аргûг ºмнºх нэг ºдрийн т¿¿хэн 
мэдээлэл дээр ñóóрилан ашигладаг. Áанêнû хэрэглэæ áóй VaR-
ûн арга÷лал нü çах çээлийн эрñдэлийн îдîîгийн ïîçиöийг нэг 
ºдрийн тóрш ººр÷лºхг¿й áайлгахад 99%-ийн итгэлийн т¿âшин 
дээр т¿шиглэн нэг ºдрийн хóгаöаанд ¿¿ñэæ áîлîх алдагдлûн 
хэмæээг хэтрэхг¿й áайх магадлалûг ашигладаг áºгººд ºмнºх 250 
ºдрийн хóгаöаан дах çах çээлийн ººр÷лºлт¿¿дийн аæиглалтан 
дээр тóлгóóрладаг. 99%-ийн итгэлийн т¿âшин нü нэг ºдрийн 
тóршид VaR-ûн д¿нгээñ даâах алдагдал ¿¿ñэх тîхиîлдîл 
нü дóндæаар çóóн ºдрººñ нэгд нü тîхиîлдîх магадлалûг 
илэрхийлдэг.

VaR-ûн арга÷лал нü çах çээлийн ¿н¿¿дийн т¿¿хэн êîррåлÿöи 
áîлîн хэлáэлçл¿¿дийг ашиглаæ ¿нийн ирээд¿йн хºдºлгººн нü 
ñтатиñтиêийн тархалтûг дагадаг гэñэн таамаглал дээр ñóóрилдаг 
тóл энэ арга÷лалûг ашиглах нü тîдîрхîй ñóл талтай. VaR нü 
т¿¿хэн мэдээлэл дээр тóлгóóрладаг тóл эрñдэлийн х¿÷ин ç¿йл¿¿д 
нü ирээд¿йд хэрхэн ººр÷лºгдºхийг нарийâ÷лаñан áайдлаар 
óрüд÷илан таамаглаæ ÷аддахг¿й áайæ áîлнî. Ìºн эрñдэлийн 
х¿÷ин ç¿йлñийн ººр÷лºлт нü хэâийн тархалтûг дагахг¿й 
тîхиîлдîлд çах çээл дээрх тîм ººр÷лºлт¿¿дийн магадлалûг дóтóó 
тîîöñîн áайх áîлîмæтîй þм. Ò¿¿нээñ гадна эрñдэлийн х¿÷ин 
ç¿йлñтэй хîлáîîтîй áóñад таамаглал, тîдîрхîй нэг хэрэгñл¿¿дийн 
хóâüд эдгээр х¿÷ин ç¿йлñийн хîîрîндîх óÿлдаа хîлáîî áóрóó 
тîдîрхîйлîгдñîнîîñ VaR-ûг хэт áагаар эñâэл ихээр тîîöîîлñîн 
áайх магадлалтай. Õîлáîгдîх ïîçиöиóд ºдрийн тóрш ººр÷лºгдºх 
áîлîмæтîй ÷ VaR нü тóхайн аæлûн ºдрийн эöñээрх áагöûн 
эрñдэлийн áайдлûг илэрхийлæ áайгаа áºгººд 99%-ийн итгэлийн 
т¿âшинээñ хэтэрñэн алдагдлûг харгалçаæ ¿çдэгг¿й þм.

VaR нü 2007 îнû 3-р ñарааñ хîйш Áанêнû çах çээлийн эрñдэлийн 
óдирдлагûн нэг ñалшг¿й хэñэг áîлîн ашиглагдаæ áайгаа áºгººд 
VaR-ûн дээд хэмæээ áîлîн эрñдэлийн хэмæээг óдирдлагааñ 
тîгтîîñîн хÿçгаарлалттай тîгтмîл харüöóóлан хÿнаæ ÿâдаг. Ãадаад 
âалþтаар илэрхийлэгдñэн ñанх¿¿гийн хэрэгñл¿¿дийн хóâüд нэг 
ºдрийн дîтîр ¿¿ñэæ áîлîх алдагдлûн хэмæээг VaR-ûн çагâарûг 
ашиглан дараах áайдлаар тîîöñîн áîлнî:

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 2009

Æилийн эöñийн áайдлаар 28,346 17,731

ªдрийн дóндаæ 13,207 29,316

Õамгийн их 87,834 79,145

Õамгийн áага 775 2,998

тºрºл á¿рт тîхирóóлан тîгтîîñîн áºгººд Áанêнû ¿нэлгээний 
áîдлîгûн дагóó тºлáºрийн ÷адâарûн эрñдэлийн т¿âшин, áарüöаа 
хºрºнгº áайгаа эñэх áîлîн çээл эрñдэлийг áóóрóóлах áóñад х¿÷ин 
ç¿йл¿¿дийг харгалçан ¿çэæ эрñдэлийн ангилал ¿¿ñгэх çамаар 
гарган аâñан áîлнî. Энэ нü хîлáîгдîх эрñдэл¿¿дийг óдирдах,  
мºн çээлийн эрñдэлийг çээлийн á¿тээгдэх¿¿ний тºрºл á¿рээр 
харüöóóлах áîлîмæ îлгîñîн þм. Áанêнû áîдлîгî нü çээлийн 
áагöûн хóâüд ¿нэн çºâ áºгººд æигд áóþó харüöóóлах áîлîмæтîй 
çээлийн ангилал ашиглахад îршинî.

2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар (мºн ºмнºх тайлант 
¿å¿дийн эöэñт) Áанê çээл¿¿дийн эрñдэлийн ÷анарûг хÿнахдаа 
гîл тºлºâ Ìîнгîлáанê áîлîн Ñангийн Яамнааñ хамтран 
áаталñан “Àêтиâûг ангилах, аêтиâûн эрñдэлийн ñан áайгóóлæ, 
çарöóóлах æóрам”-анд çааñан çээлийн эрñдэлийн ñан áайгóóлах 
çааâар÷илгаан дээр ¿ндэñлэн тîгтîîñîн çээлийн ангилалûг 
ашиглаñан áîлнî. Эдгээр эрñдэлийн ñан áайгóóлах çааâар÷илгаа 
нü х¿лээгдэæ áóй алдагдлûн çагâар дээр ñóóрилñан þм. Òóñ 
æóрмûн дагóó Áанê нü çээлийн áîлîн óрüд÷илгаанû ÷анарûг 
тîдîрхîйлîхдîî тэдгээрийн ÷анарûн х¿÷ин ç¿йлñ áîлîн 
хóгаöаанû х¿÷ин ç¿йлñийг (º.х. эргэн тºлºлтийн хóгаöаа хэтрэлт) 
харгалçан ¿çэх шаардлагатай áайдаг. Çээлийг дараах таâан 
ангилалд хóâаадаг: хэâийн, хóгаöаа хэтэрñэн, хэâийн áóñ, 
эргэлçээтэй áîлîн мóó. Òîгтîîñîн хóâü хэмæээг ангилал тóñ á¿рт 
ашиглаæ Ìîнгîлáанêнû çааâрûн дагóó áайгóóлах шаардлагатай 
эрñдэлийн ñанг тîдîрхîйлдîг. ¯¿нээñ гадна Áанê нü нºхöºл áóþó 
á¿тэö ººр÷лºгдñºн çээл¿¿дийг тóñад нü хÿнадаг áºгººд аæиглах 
шаардлагатай çээлийн æагñаалтан дах çээл¿¿дийг мºн аæиглан 
хÿнадаг. Çээл¿¿дийг гîл тºлºâ хóгаöаа хэтрэлтээр нü эñâэл 
çээлдэг÷ ñанх¿¿гийн х¿ндрэлд îрñнîîñ т¿¿ний çээл эргэн тºлºх 
÷адâар мóóдñан тîхиîлдîлд тóñ аæиглах æагñаалтанд îрóóлдаг.

Õóгаöаа хэтрээг¿й áºгººд ¿нэ öэнээ алдааг¿й çээл¿¿дийн ÷анарûн 
мэдээллийг Òîдрóóлга 10-т тîлилóóлñан. Äээр дóрдñанû дагóó 
Áанêнû хîлáîгдîх алáа, хэлтэñ îлгîñîн áайгаа çээл¿¿дийн 
наñæилтийн шинæилгээг хÿнан шалгаæ хóгаöаа хэтэрñэн 
çээл¿¿дийг арааñ хººöºлдºх арга хэмæээ аâдаг. Òиймээñ 
наñæилтийн áîлîн çээлийн эрñдэлийн талаарх áóñад мэдээллийг 
тîлилóóлах нü ç¿йтэй гэæ ¿çэн Òîдрóóлга 10-т тóñгаñан áîлнî. 
Áóñад ñанх¿¿гийн хºрºнгийн çээлийн эрñдэлийн ÷анарûн талаарх 
мэдээллийг Òîдрóóлга 7, 8, 9, 10,11 áîлîн 15-д тîлилóóлаâ.

Ò¿¿н÷лэн çээлийн áагöûн эрñдэлийн ÷анарûг тîдîрхîй çээлийн 
гэрээн¿¿дэд (æишээ нü  Еâрîïûн Ñэргээн Áîñгîлт, Õºгæлийн 
Áанê , Îлîн Óлñûн Ñанх¿¿гийн Êîрïîраöи , Íидåрландûн 
Õºгæлийн Ñанх¿¿æилтийн Êîмïани, Áл¿Îр÷ард Ôайнэнñ 
Эñ.Эй г.м) тóñгагдñан áиåл¿¿лэх шаардлагатай харüöаанóóдûг 
ханган аæиллах çамаар хÿнаæ áайдаг (Òîдрóóлга 18). Çээлийн 
Óдирдлагûн Õîрîî нü тэдгээр харüöаанóóдûн áиåлэлтэнд óлирал 
тóтамд хÿналт таâüдаг.

Áаланñûн гадóóрх ñанх¿¿гийн хэрэгñл¿¿дийн çээлийн эрñдэл нü 
ñанх¿¿гийн гэрээний нºгºº тал гэрээгээр х¿лээñэн ¿¿ргээ г¿йöэтгэæ 

÷адааг¿йгээñ алдагдал х¿лээх магадлалûг илэрхийлæ áайгаа. Áанê 
áаланñанд тóñгагддаг ñанх¿¿гийн хэрэгñл¿¿дэд ашигладаг çээлийг 
çºâшººрºх, эрñдэлийн т¿âшиний хÿçгаарлалт тîгтîîх áîлîн хÿнан 
шалгах ¿йл ÿâöóóдûг мºн áîлçîшг¿й ¿¿рэг х¿лээхдээ ашиглаæ 
адилхан çээлийн эрñдэлийн áîдлîгî áаримталдаг. Çээлтэй 
хîлáîîтîй ¿¿рг¿¿дээñ ¿¿ñэх çээлийн эрñдэлийн мэдээллийг 
Òîдрóóлга 31-т тîлилóóлаâ. Áанêнû гаргаñан áаталгаа, аêêрåдитиâ 
áîлîн áóñад çээлтэй хîлáîîтîй ¿¿рг¿¿дэд 2010 îнû áîлîн 2009 
îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар эрñдэлийн ñан áайгóóлах 
шаардлагаг¿й áайñан гэæ óдирдлага ¿çñэн (Òîдрóóлга 31).

Çээл¿¿дийн á¿тöийг áóþó нºхöл¿¿дийг ººр÷лºхдºº Áанê 
тэдгээрийг тóñ á¿рд нü аâ÷ ¿çдэг. Çээлийн нºхöлийг хэрэâ 
çээлдэг÷ т¿р çóóр мºнгºн óрñгалûн х¿ндрэлтэй тóлгар÷ ирээд¿йд 
т¿¿ний áайдал нºхºн ñайæирах хангалттай нîтîлгîî áайгаа 
тîхиîлдîлд л ººр÷илæ áîлдîг. Çээлийн á¿тöийг ººр÷лºх ñаналûг 
çээлийн аæилтан áэлтгэæ эöñийн шийдâэрийг ахлах т¿âшиний 
óдирдлага îрîлöñîн тºâ ñалáар дах Çээлийн Õîрîî гаргадаг. 
Á¿тэö ººр÷лºгдñºн çээл¿¿дийн талаар ÒÓÇ-д мºн тайлагнадаг. 
Á¿тэö ººр÷лºгдñºн çээлийн д¿нг¿¿дийг Òîдрóóлга 10-т тóñгаâ.

Áанê ¿нэ öэнийн áóóралтûн шинæилгээг ÑÒÎÓÑ-ûн дагóó óлирал 
á¿р хийдэг. Çээлийн ¿нэ öэнийн áóóралтûн шинæилгээнд аâ÷ 
¿çдэг гîл х¿÷ин ç¿йл¿¿д нü çээлийн эргэн тºлºлт эñâэл х¿¿гийн 
тºлºлт 90 áîлîн т¿¿нээñ îлîн хîнîгîîр хóгаöаа хэтэрñэн, 
çээлдэг÷ тал мºнгºн óрñгалûн х¿ндрэлд îрñîн нü тîдîрхîй 
áîлñîн, çээлдэг÷ийн рэйтинг óнаñан, çээлийн гэрээний нºхöºл 
çºр÷игдñºн çэрэг тîхиîлдлóóд þм. ¯нэ öэнийн áóóралтûн çардлûг 
дан ганöаар÷илñан (áóþó тóñгай) ¿нэлэлт áîлîн хамтатгаñан 
¿нэлэлтээр тîдîрхîйлдîг. Òóñгай ¿нэлэлтэнд дан ганöаараа их 
хэмæээний д¿нтэй çээл, мºн ¿нэ öэнийн тîдîрхîй шинæ ÷анар 
илэрñэн çээл¿¿дийг хамрóóлдаг. Áóñад á¿х çээл¿¿дийг хамтатгаñан 
¿нэлэлтэнд áагтаан îрóóлдаг.

Äан ганöаараа их д¿нтэй çээл áóþó óрüд÷илгаанû эрñдэлийн 
ñангийн çардлûг Áанê тóñ á¿рд нü тîдîрхîйлдîг. Òóñ 
çардлûг тîîöîхîд çээлдэг÷ийн áиçнåñ тºлºâлºгººний тºлºâ 
áайдал, ñанх¿¿гийн х¿ндрэлд îрñîн тîхиîлдîлд çээлдэг÷ ¿йл 
аæиллагаанûхаа ¿р д¿нг ñайæрóóлах ÷адâартай эñэх, îрæ ирэхээр 
тºлºâлºгдñºн тºлáºрийн д¿нг¿¿д, çээлдэг÷ дамïóóрал çарлаñан 
тîхиîлдîлд нîгдîл ашиг тºлºгдºх áîлîмæтîй эñэх, ñанх¿¿гийн 
áóñад дэмæлэг тóñламæ áайгаа эñэх, áарüöаа хºрºнгийн 
áîрлóóлах ¿нэ öэнэ áîлîн х¿лээгдэæ áóй мºнгºн г¿йлгээний öаг 
хóгаöаа çэргийг харгалçаæ ¿çдэг. ¯нэ öэнийн алдагдлûг тайлант 
æилийн эöэñ á¿рт, мºн ил¿¿ анхаарал шаардñан ñанамñарг¿й 
тîхиîлдîл ¿¿ññэн тóхай á¿рт эргэн шалгадаг.

Äан ганöаараа их хэмæээний д¿нтэй çээл áîлîн óрüд÷илгаанû 
¿нэ öэнэ áóóрñан áîдит нîтîлгîî áайхг¿й тîхиîлдîлд, дан 
ганöаараа их хэмæээний д¿нг¿й çээл, óрüд÷илгаанû хóâüд ¿нэ 
öэнийн áóóралтûг хамтатгаñан аргаар ¿нэлдэг. Эрñдэлийн ñангийн 
çардлûг тайлант æилийн эöэñ á¿рт ¿нэлæ, áагö á¿рийг óдирдлага 
нÿгтлан шалгадаг. Äан ганöаар шинæилñэн ¿нэлгээгээр ¿нэ öэнэ 
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Áóñад áанêнааñ áайршóóлñан хºрºнгº 18,132,019 - 3,935,546 - 22,067,565

Õарилöаг÷дûн харилöах, хадгаламæ 107,686,553 18,003,601 663,657 1,047,865 127,401,676

Çээлæин аâñан áóñад эх ¿¿ñâэр 38,319,960 92,170,508 - - 130,490,468

Ñанх¿¿гийн áóñад ºр тºлáºр 895,239 144,591 - 24 1,039,854

Õî¸рдîг÷ ºглºг - 8,813,103 - - 8,813,103

Íиéт ñанхүүãиéн ºр тºлбºр 165,033,771 119,131,803 4,599,203 1,047,889 289,812,666

öýâýр позиö 6,810,055 (726,403) (71,008) 1,441,976 7,454,620

Õ¿¿гийн эрñдэл.  Òîдîрхîй хóгаöаанд х¿¿гийн ººр÷лºлтºнд ºртºæ 
áîлîх ïîçиöиóдûн çºр¿¿нээñ х¿¿гийн эрñдэл ¿¿ñдэг. Áанêнû çээл 
îлгîх, ñанх¿¿æилт аâах áîлîн хºрºнгº îрóóлах ¿йл аæиллагаагааñ 
х¿¿гийн эрñдэл ¿¿ñдэг. Õ¿¿гийн ººр÷лºлт нü Áанêнû х¿¿гийн öэâэр 
îрлîгîд шóóд нºлººлºх áºгººд óрт хóгаöаанд Áанêнû хºрºнгº, ºр 
тºлáºр áîлîн áаланñûн гадóóрх ç¿йлñийн эдийн çаñгийн ºртºгт, 
óлмаар Áанêнû ººрийн хºрºнгºд нºлººлнº. Óдирдлага х¿¿гийн 
дóтагдалтай ïîçиöиóдад хÿçгаарлалтóóд тîгтîîн аæилладаг. Öэâэр 
ïîçиö (áóþó дóтагдлûг) ºдºр тóтам хÿнадаг áºгººд нээлттэй 
ïîçиöиóдûг тîгтîîñîн хÿçгаарлалтûн х¿рээнд áайлгах çîрилгîîр 
хåдæингийн áóþó хамгаалалтûн арга хэмæээ аâ÷ хэрэглэдэг.

Áанêнû тîгтмîл х¿¿тэй, 3,895,001 мÿнган тºгрºгийн д¿нтэй, 6 
æилийн дараа дóóñгаâар áîлîх ºрийн хэрэгñл¿¿дээñ áóñад á¿х 
ºрийн хэрэгñл¿¿дийн х¿¿ нü 5 æилийн дîтîр (2009: тîгтмîл 
х¿¿тэй 4,965,720 мÿнган тºгрºгийн 6.5 æилийн дараа дóóñгаâар 
áîлîх ºрийн хэрэгñл¿¿дээñ áóñад á¿х ºрийн хэрэгñл¿¿дийн х¿¿ нü 
5 æилийн дîтîр) ººр÷лºгдºх áîлîмæтîй.

2010 îнû 12-р ñарûн 31-нд áóñад á¿х х¿÷ин ç¿йлñ хэâээр ¿лдэæ 
х¿¿гийн т¿âшин 200 ñóóрü îнîîгîîр дîîгóóр (2009: 200 ñóóрü 
îнîîгîîр дîîгóóр) áайñан áîл тайлант æилийн ашиг гîл тºлºâ 
хóâüñах х¿¿тэй хºрºнгººñ îлîх х¿¿гийн îрлîгî áага áайхааñ 
шалтгаалан 532,392 мÿнган тºгрºгººр дîîгóóр (2009: 400,896 

Ò¿¿н÷лэн х¿¿гийн эрñдэлийг Õºрºнгº Çîхиöóóлалтûн Ãаçар óлирал 
тóтамд хÿнаæ Áанêнû татан аâñан эх ¿¿ñâэрийн гэрээн¿¿дтэй 
хîлáîîтîй харüöаанóóдûг áиåлэлтийг ханган аæилладаг 
(Òîдрóóлга 18). Äîîрх х¿ñнэгтэнд Áанêнû х¿¿гийн эрñдэлд ºртñºн 
áайдлûг нэгтгэн харóóлаâ. Òóñ х¿ñнэгтэнд Áанêнû ñанх¿¿гийн 
хºрºнгº, ºр тºлáºрийн данñнû нийт д¿нг¿¿дийг гэрээний дóóñах 
хóгаöаа áîлîн х¿¿г ººр÷лºх хóгаöаанû алü эртээр ангилан 
тîлилóóлñан áîлнî. 2009 îнû 12-р ñарûн 31-ний д¿нг¿¿дэд 
çалрóóлга, дахин ангилалûн нºлººг îрóóлñан áîлнî.

Ìÿнган тºгрºгººр
Õóгаöааг¿й áа 1 

ñарааñ áага
1-6 ñарûн 6-12 ñарûн

1 æилээñ 
дээш

Õ¿¿г¿й Íийт

2010 онû 12-р ñарûн 31-нýýр 

Íийт ñанх¿¿гийн хºрºнгº 109,642,395 129,745,474 60,331,269 88,554,782 55,945,028 444,218,948

Íийт ñанх¿¿гийн ºр тºлáºр 83,235,573 100,481,357 90,230,270 109,993,088 49,526,135 433,466,423

2010.12.31-нýýрх хүүãиéн 
ººрчлºлтºнд нýýлттýé öýâýр позиö

26,406,822 29,264,117 (29,899,001) (21,438,306) 6,418,893 10,752,525

2009 онû 12-р ñарûн 31-нýýр 

Íийт ñанх¿¿гийн хºрºнгº 60,331,245 73,153,400 59,605,480 58,316,901 45,860,260 297,267,286

Íийт ñанх¿¿гийн ºр тºлáºр 53,299,664 60,447,348 50,584,333 93,689,639 31,791,682 289,812,666

2009.12.31-нýýрх хүүãиéн 
ººрчлºлтºнд нýýлттýé öýâýр позиö

7,031,581 12,706,052 9,021,147 (35,372,738) 14,068,578 7,454,620

мÿнган тºгрºгººр дээг¿¿р) áайх áайñан áîлнî.

Áóñад á¿х х¿÷ин ç¿йлñ хэâээр ¿лдэæ х¿¿гийн т¿âшин 200 ñóóрü 
îнîîгîîр дээг¿¿р (2009: 200 ñóóрü îнîîгîîр дээг¿¿р) áайñан áîл 
тайлант æилийн ашиг гîл тºлºâ хóâüñах х¿¿тэй хºрºнгººñ îлîх 
х¿¿гийн îрлîгî их áайхааñ шалтгаалан 532,392 мÿнган тºгрºгººр 
дээг¿¿р (2009: 400,896 мÿнган тºгрºгººр дîîгóóр) áайх áайñан 
áîлнî.

Òайлант æилийн эöэñт Áанêнû х¿¿гийн эрñдэлд ºртñºн áайñан 
áайдал нü æилийн тóршид áайñан хэâийн áайдлûг тºлººлºн 
илэрхийлэхг¿й þм. 2010 îнû эñрдэлийн ºртºлтийн дóндаæ 

Ò¿¿н÷лэн гадаад âалþтûн эрñдэлийг Õºрºнгº Çîхиöóóлалтûн 
Ãаçар óлирал тóтамд хÿнаæ Áанêнû татан аâñан эх ¿¿ñâэрийн 
гэрээтэй хîлáîîтîй харüöаанóóдûн áиåлэлтийг ханган аæилладаг.

Äараах х¿ñнэгтэнд Áанêнû гадаад âалþтûн эрñдэлийн хэмæээг 
2009 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар нэгтгэн харóóлаâ. Äîр 
тîлилóóлñан д¿нг¿¿дэд дахин ангилалûн нºлººг îрóóлан 
çалрóóлга хийñэн (Òîдрóóлга 3).

Ìÿнган тºгрºгººр Òºгрºг Àм.дîллар Еâрî Áóñад Íийт

Õºрºнãº

Ìºнгº áа т¿¿нтэй адилтгах хºрºнгº 38,031,505 27,596,660 4,201,000 2,480,000 72,309,165

Ìîнгîлáанêинд áайршóóлñан, 
çайлшг¿й áайлгах нººö

6,834,900 - - - 6,834,900

Áóñад áанêóóдад áайршóóлñан хºрºнгº 1,163,204 19,478,340 - - 20,641,544

Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл áа 
óрüд÷илгаа

125,311,495 68,314,772 327,195 9,865 193,963,327

Áîрлóóлахад áэлэн хºрºнгº 
îрóóлалтûн ¿нэт öааñ

224,300 2,966,751 - - 3,191,051

Ñанх¿¿гийн áóñад хºрºнгº 278,422 48,877 - - 327,299

Íиéт ñанхүүãиéн хºрºнãº 171,843,826 118,405,400 4,528,195 2,489,865 297,267,286

Ìÿнган тºгрºгººр Òºгрºг Àм.дîллар Еâрî Áóñад Íийт

Õºрºнãº

Ìºнгº áа т¿¿нтэй адилтгах хºрºнгº 65,959,221 20,320,138 2,235,523 4,022,880 92,537,762

Ìîнгîлáанêинд áайршóóлñан, çайлшг¿й 
áайлгах нººö

9,780,500 - - - 9,780,500

Áóñад áанêóóдад áайршóóлñан хºрºнгº 30,000 19,408,657 - - 19,438,657

Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл áа óрüд÷илгаа 243,602,004 77,615,736 28,626 444,405 321,690,771

Áîрлóóлахад áэлэн хºрºнгº îрóóлалтûн ¿нэт 
öааñ

23,300 - - - 23,300

Ñанх¿¿гийн áóñад хºрºнгº 509,993 237,126 - 839 747,958

Íиéт ñанхүүãиéн хºрºнãº 319,905,018 117,581,657 2,264,149 4,468,124 444,218,948

ªр тºлбºр

Áóñад áанêнааñ áайршóóлñан хºрºнгº 32,482,270 - - - 32,482,270

Õарилöаг÷дûн харилöах, хадгаламæ 215,714,780 16,919,990 2,274,107 2,284,175 237,193,052

Çээлæин аâñан áóñад эх ¿¿ñâэр 57,845,784 88,429,043 - - 146,274,827

Ñанх¿¿гийн áóñад ºр тºлáºр 1,279,245 2,021,915 - 111,635 3,412,795

Õî¸рдîг÷ ºглºг - 14,103,479 - - 14,103,479

Íиéт ñанхүүãиéн ºр тºлбºр 307,322,079 121,474,427 2,274,107 2,395,810 433,466,423

öýâýр позиö 12,582,939 (3,892,770) (9,958) 2,072,314 10,752,525

Äараах х¿ñнэгтэнд Áанêнû гадаад âалþтûн эрñдэлийн хэмæээг 
2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар нэгтгэн харóóлаâ:
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ñóóрийн çîхиñтîй харüöааг хадгалахûг çîрüдîг. Óрüд÷илан 
харааг¿й тºлáºрийн шаардлага ¿¿ñэхэд т¿¿нийг т¿ргэн áîлîн 
х¿ндрэлг¿й тºлºх ÷адâартай áайх ¿¿днээñ Áанê эх ¿¿ñâэр¿¿дийг 
хºрâºх áîлîмæтîй хºрºнгº áагтааñан тºрºлæñºн áагöанд 
хºрºнгº îрóóлдаг. Ò¿¿нээñ гадна Áанê Ìîнгîлáанêинд ººрийн 
харилöаг÷дûн нийт хадгаламæийн 5%-тай тэнöэх¿йö çайлшг¿й 
áайлгах нººö áайршóóлñан áайдаг.

Áанêнû тºлáºрийн ÷адâарûн óдирдлага нü ºр тºлáºрийг 
тºлºх хóгаöаанд нü áарагдóóлахад шаардагдах т¿ргэн хºрâºх 
áîлîмæтîй хºрºнгийн т¿âшинг харгалçан ¿çэх; îлîн тºрлийн 
ñанх¿¿æилтийн эх ¿¿ñâэр¿¿дийг ашиглах áîлîмæтîй áайх; 
ñанх¿¿æилтийн îнöгîй áайдлûн тºлºâлºгººтэй áайх; мºн хóóлü 
тîгтîîмæинд çааñан тºлáºр т¿ргэн г¿йöэтгэх ÷адâарûн çîхиñтîй 
харüöаанû шаардлагûн áиåлэлтийг хÿнах çэрэг ¿йл аæиллагааг 
хамардаг. Òºлáºр т¿ргэн г¿йöэтгэх ÷адâарûн харüöааг Áанê 
ºдºр тóтам Ìîнгîлáанêнû æóрмûн дагóó тîîöîîлдîг. Эдгээр 
харüöаанóóд нü: 

- Òºлáºр т¿ргэн г¿йöэтгэх ÷адâарûн ¿ç¿¿лэлт нü т¿ргэн 
áîрлîгдîх аêтиâ áîлîн áóñдааñ татан тºâлºр¿¿лñэн хºрºнгийн 
харüöаа. 2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар энэ харüöаа нü 
27.9% (2009: 35.2%) áайñан.

- Äîтîîд âалþтаарх тºлáºр т¿ргэн г¿йöэтгэх ÷адâарûн ¿ç¿¿лэлт. 
2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар энэ харüöаа нü 25.1% 
(2009: 31.8%) áайñан.

- Ãадаад âалþтаарх тºлáºр т¿ргэн г¿йöэтгэх ÷адâарûн ¿ç¿¿лэлт. 
2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар энэ харüöаа нü 33.7% 
(2009: 38.9%) áайñан.

Õºрºнгº Çîхиöóóлалтûн Ãаçар ñанх¿¿гийн хºрºнгº áîлîн ºр 
тºлáºр¿¿дийн т¿ргэн хºрâºх áайдлûн талаарх мэдээллийг х¿лээн 
аâ÷ áîгинî хóгаöаат, т¿ргэн áîрлîгдîх арилæаанû ¿нэт öааñ, 
áанêóóдад áайршóóлñан хадгаламæ áîлîн áанê хîîрîндûн áóñад 
хэрэгñл¿¿дээñ гîл тºлºâ á¿рдэх áîгинî хóгаöаат т¿ргэн хºрâºх 
хºрºнгийн çîхиñтîй áагöûг ¿¿ñгэæ Áанêнû хэмæээнд тºлáºр 
т¿ргэн г¿йöэтгэх ÷адâар хангагдñан áайхûг хариóöдаг.

Õºрºнгº Çîхиöóóлалтûн Ãаçар ºдºр á¿рийн тºлáºр ÷адâарûн 
áайдлûг хÿнаæ çах çээлийн хэâийн áîлîн х¿нд нºхöлийг 
хамарñан тºрºл á¿рийн ñöåнариóдад тºлáºрийн ÷адâар хэрхэн 
ººр÷лºгдºх шинæилгээг (stress testing) хийдэг.
Õºрºнгº Çîхиöóóлалтûн Ãаçар нü мºн Áанêнû татан тºâлºр¿¿лñэн 
эх ¿¿ñâэрийн гэрээн¿¿дтэй хîлáîîтîй харüöаанóóдûн áиåлэлтэнд 
óлирал тóтамд хÿналт таâих ¿¿рэгтэй áºгººд ¿¿нд тºлáºрийн 
÷адâартай хîлáîîтîй ¿ç¿¿лэлт¿¿д (хÿçгаар хэмæээ) áагтаана. 
Òîдрóóлга 18-ûг ¿çнэ ¿¿.

Äîîрх х¿ñнэгтэнд 2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар хºрºнгº, 
ºр тºлáºр¿¿дийг гэрээний дагóóх ¿лдñэн хóгаöаагаар нü харóóлаâ. 
Õ¿ñнэгтэнд харóóлñан д¿нг¿¿д нü гэрээний дагóó тîхирñîн мºнгºн 
г¿йлгээний хîрîгдóóлааг¿й д¿н áºгººд ¿¿нд çээлийн ¿¿ргийн 
нийт д¿н áîлîн ñанх¿¿гийн áаталгаа çэргийг хамрóóлан îрóóлñан 
áîлнî. Эдгээр хîрîгдóóлааг¿й мºнгºн г¿йлгээний д¿нг¿¿д нü 
хîрîгдóóлñан мºнгºн г¿йлгээгээр тîîöîæ ñанх¿¿гийн áайдлûн 
тайланд тóñгаñан д¿нг¿¿дээñ çºрºх þм.

Äîîрх х¿ñнэгтэнд мºн ñанх¿¿гийн хºрºнг¿¿дийн дóóñгаâар áîлîх 
хóгаöаанû шинæилгээг харóóлñан áºгººд энэ нü ñанх¿¿гийн 
ºр тºлáºрийг áарагдóóлах ¿¿днээñ áîрлóóлахад áэлэн áайгаа 
хºрºнг¿¿дээñ áóñад тîхиîлдîлд гэрээний дагóóх ¿лдэгдэл 
хóгаöаан дээр ñóóрилñан áîлнî. Эдгээр ñанх¿¿гийн хºрºнг¿¿дийг 
áîрлóóлагдахаар х¿лээгдэæ áóй ºдрººр áаримæаалан тóñ 
шинæилгээнд хамрóóлñан. ¯нэ öэнэ нü áóóрñан çээл¿¿дийг 
тэдгээрийн данñнû ¿нээñ ¿нэ öэнэ áóóралтûн çардлûг хаññан 
д¿нгээр мºнгºн г¿йлгээний х¿лээгдэæ áóй хóгаöаанд ¿ндэñлэн 
тóñгаñан áîлнî.

ªглºгийн д¿н тîгтмîл áиш тîхиîлдîлд тºлáºрийг тайлант 
хóгаöаанû эöñийн ¿åийн нºхöºл áайдал дээр ¿ндэñлэн тîгтîîñîн 
д¿нгээр тóñгаñан. Ãадаад âалþтаар илэрхийлэгдñэн тºлáºр¿¿дийг 
тайлант хóгаöаанû эöэñ дэх âалþтûн ханшаар хºрâ¿¿лэн тîîöñîн.
Ñанх¿¿гийн хэрэгñл¿¿дийн дóóñгаâар хóгаöаанû шинæилгээг 2010 
îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар харóóлаâ:

Ìÿнган тºгрºгººр
Õóгаöааг¿й áа 
1 ñарааñ áага

1-6 ñарûн 6-12 ñарûн
12 ñарааñ 5 

æилийн
5-ааñ дээш 

æилийн

Äóóñгаâар 
хóгаöаа 

çаагааг¿й
Íийт

Õºрºнãº

Ìºнгº áа т¿¿нтэй адилтгах 
хºрºнгº

92,590,205 - - - - - 92,590,205

Ìîнгîлáанêинд 
áайршóóлñан, çайлшг¿й 
áайлгах нººö

- - - - - 9,780,500 9,780,500

Áóñад áанêóóдад 
áайршóóлñан хºрºнгº

4,639,670 8,720,889 6,437,604 - 30,000 - 19,828,163

Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл 
áа óрüд÷илгаа

19,026,172 88,062,825 91,243,501 194,800,303 74,171,554 - 467,304,355

хэмæээний хóâüд áóñад á¿х х¿÷ин ç¿йлñ хэâээр ¿лдэæ х¿¿гийн 
т¿âшин 200 ñóóрü îнîîгîîр дîîгóóр (2009: 200 ñóóрü îнîîгîîр 
дîîгóóр) áайñан áîл тайлант æилийн ашиг [гîл тºлºâ] хóâüñах 
х¿¿тэй хºрºнгººñ îлîх х¿¿гийн îрлîгî áага áайхааñ шалтгаалан 
48,850 мÿнган тºгрºгººр дîîгóóр (2009: 319,715 мÿнган тºгрºгººр 
дээг¿¿р) áайх áайñан áîлнî.
2010 îнû эñрдэлийн ºртºлтийн дóндаæ хэмæээний хóâüд áóñад 
á¿х х¿÷ин ç¿йлñ хэâээр ¿лдэæ х¿¿гийн т¿âшин 200 ñóóрü îнîîгîîр 
дээг¿¿р (2009: 200 ñóóрü îнîîгîîр дээг¿¿р) áайñан áîл тайлант 
æилийн ашиг [гîл тºлºâ] хóâüñах х¿¿тэй хºрºнгººñ îлîх х¿¿гийн 
îрлîгî их áайхааñ шалтгаалан 48,850 мÿнган тºгрºгººр дээг¿¿р 
(2009: 319,715 мÿнган тºгрºгººр дîîгóóр) áайх áайñан áîлнî.

¯нийн áóñад эрñдэл. Õóâüöаанд îрóóлñан Áанêнû хºрºнгº 
îрóóлалт 2010 îнû áîлîн 2009 îнû 12-р ñарûн 31-нээр 
мэдэгдэх¿йö их хэмæээнд х¿рээг¿й áайñан тóл хóâüöаанû ¿нийн 
эрñдэл матåриаллаг áóñ áайñан áîлнî (Òîдрóóлга 11 áа 12). Ìºн 
áîрлóóлахад áэлэн хóâüöаанд îрóóлñан хºрºнгº îрóóлалт нü 
нийтэд арилæаалагддагг¿й хóâüöаатай хîлáîîтîй тóл ºртгººр 
á¿ртгэгдñэн áîлнî. Óдирдлага хóâüöаанд îрóóлах хºрºнгº 
îрóóлалтûн шийдâэрт идэâхитэй îрîлöдîг áºгººд á¿х аæил 
г¿йлгээг áатлах эрх, ¿¿рэгтэй áайдаг.

Óрüд÷илан тºлºлтийн эрñдэл нü çээлдэг÷ аâñан çээлээ хóгаöаанааñ 
нü ºмнº тºлñнººñ Áанêинд алдагдал ó÷рóóлæ áîлçîшг¿й 
тîхиîлдîлд ¿¿ñдэг. Áанê çээлдэг÷иддээ çээлийг хóгаöаанааñ 
нü ºмнº тºлºх нºхöºлтэйгээр îлгîñîн тîхиîлдîлд óрüд÷илан 
тºлºлтийн эрñдэлтэй тóлгардаг. Ìîнгîлûн çах çээл дээрх áанê 
хîîрîндûн х¿÷тэй ºрñºлдººн áîлîн Ìîнгîлûн эдийн çаñгийн 
хóрдаöтай ºñºлтººñ шалтгаалæ óрüд÷илан тºлºлтийн эрñдэл 
тóхайн ¿åийн тîгтмîл áîлîн хºâºх х¿¿ний т¿âшнээñ ¿л хамааран 
áайнга тóлгар÷ áайдаг. Òиймээñ óдирдлага óрüд÷илан тºлºлтийн 
эрñдэлийг нÿгт хÿнадаг áºгººд тóñ эрñдэл тºлáºр¿¿дийн öаг 
хóгаöаанû çºр¿¿нд áîлîн х¿¿гийн îрлîгîд ¿ç¿¿лэх нºлººг 
îнöгîйлîн аâ÷ ¿çэн óг нºлººнººñ шалтгаалæ шаардлагатай арга 
хэмæээг аâдаг.

Æил á¿рийн óрüд÷илан тºлºлтийн т¿âшин дээр ¿ндэñлэæ 
óдирдлага тóхайн æилийн ашиг áîлîн тайлант æилийн эöэñ дэх 
ººрийн хºрºнгº нü óрüд÷илан тºлºлтийн т¿âшин ººр÷лºгдñºнººñ 
мэдэгдэх¿йö хэмæээгээр ººр÷лºгдºхг¿й áºгººд óрüд÷илан 
тºлºлтийн эрñдэл нü эдгээр ñанх¿¿гийн тайлангóóдад матåриаллаг 
нºлºº ¿ç¿¿лэхг¿й (2009: матåриаллаг нºлºº ¿ç¿¿лэхг¿й) гэæ ¿çэæ 
áайгаа.

Á¿ñ нóтгийн тºâлºрлийн эрñдэл. Áанêнû áараг á¿х ñанх¿¿гийн 
хºрºнгº 2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áîлîн 2009 îнû 12-р ñарûн 
31-ний áайдлаар Ìîнгîл Óлñад áайршñан áайñан тóл á¿ñ нóтгийн 
тºâлºрлийн эрñдэлд ºртñºн áайñан. Äийлэнхи ñанх¿¿гийн ºр 
тºлáºр нü Ìîнгîл Óлñтай хамааралтай áîлîâ÷ ñанх¿¿гий ºр 
тºлáºрийн хóâüд тºâлºрлийн эрñдэл áага áайñан. Ó÷ир нü 
çээлæин аâñан áóñад эх ¿¿ñâэр áîлîн á¿х хî¸рдîг÷ ºглºгийг îлîн 
óлñûн ñанх¿¿гийн áайгóóллагóóдааñ аâñан áайñан.

Áанê á¿ñ нóтгийн тºâлºрлийн эрñдэлийг харилöаг÷дûн áîлîн 
ñалáарûн тºрºлæ¿¿лэлтээр áóóрóóлæ áайгаа гэæ óдирдлага ¿çэæ 
áайгаа áîлнî.

Áóñад тºâлºрлийн эрñдэл¿¿д. Òºâлºрºл нü îлîн тîîнû çээлдэг÷ 
иæил тºрлийн áиçнåñийн ¿йл аæиллагаа эñâэл нэг á¿ñ нóтагт 
¿йл аæиллагаа ÿâóóлах эñâэл тэдгээрийн тºлáºр тºлºх гэрээгээр 
х¿лээñэн ¿¿ргээ áиåл¿¿лэх ÷адâар эдийн çаñгийн, óлñ тºрийн 
áîлîн áóñад нºхöºл áайдал ººр÷лºгдñºнººñ иæил хэмæээгээр 
нºлººлºгдºх тîхиîлдлóóдад ¿¿ñдэг. Òºâлºрлийн óлмааñ Áанêнû 
¿йл аæиллагаанû ¿р д¿н нü эдийн çаñгийн тóхайн нэг ñалáар 
эñâэл á¿ñ нóтгийн хºгæил ººр÷лºлтºнд харüöангóй ºртºмтгий 
áîлдîг.

Õэт их тºâлºрлийн эрñдэлийг óрüд÷илан ñэргийлэх ¿¿днээñ 
Áанêнû áîдлîгî æóрмóóдад тºрºлæ¿¿лñэн áагöûг á¿рд¿¿лæ 
аæиллах çааâар÷илгаа îрóóлñан áайдаг. Çээлийн эрñдэлийн 
илр¿¿лæ ÷адñан тºâлºрлийг çîхих ¸ñîîр хÿнан óдирддаг. Äан 
ганö ç¿йлийн хэмæээнд Ìîнгîлáанê дараах хÿçгаарлалтóóдûг 
тîгтîîñîн áайдаг:

i. Àлиâаа этгээд áîлîн т¿¿нтэй хîлáîгдîх этгээдэд îлгîñîн çээл, 
çээлтэй адилтган тîîöîх хºрºнгийн нийлáэр д¿н нü Áанêнû 
ººрийн хºрºнгийн 20%-иаñ хэтэр÷ áîлдîгг¿й;

ii. Õîлáîгдîх этгээдэд îлгîх çээл, çээлтэй адилтган тîîöîх 
хºрºнгийн дээд хэмæээ Áанêнû ººрийн хºрºнгийн 5%-иаñ, 
тэдгээрийн нийлáэр д¿н нü ººрийн хºрºнгийн 20%-иаñ тóñ 
тóñ хэтэр÷ áîлдîгг¿й.

Óдирдлага çээлийн эрñдэлийн тºâлºрлийг хÿнан тайлагнахдаа 
çээлдэг÷дэд îлгîñîн çээлийн æагñаалтûг харóóлñан тайлангóóд 
áэлтгэæ гаргадаг. Эдийн çаñгийн ñалáарóóдûн áîлîн áóñад 
тºрлийн тºâлºрлийн эрñдэлийн талаарх мэдээллийг Òîдрóóлга 
10-т тîлилóóлаâ.

Òºлáºрийн ÷адâарûн эрñдэл. Òºлáºрийн ÷адâарûн эрñдэл нü 
Áанê ñанх¿¿гийн ºр тºлáºртэй хîлáîîтîй ¿¿ргээ áиåл¿¿лэхэд 
х¿ндрэлд îрñîн áайх эрñдэл þм. Áанêнû ººрийн áэлэн мºнгºний 
эх ¿¿ñâэрээñ ºдºр тóтам îâåрнайт хадгаламæ, харилöах данñóóд, 
хóгаöаа нü дóóñаæ áайгаа хадгаламæóóд, çээл îлгîлт, áаталгаа 
çэрэгтэй хîлáîîтîй татан аâалтóóд хийгддэг. Áанêнû тóршлагааñ 
харахад хóгаöаа нü дóóñаæ áайгаа эх ¿¿ñâэр¿¿дийн хóгаöаа 
ñóнгагдах дîîд хэмæээг харüöангóй ºндºр итгэлтэйгээр óрüд÷илан 
таамаглах áîлîмæтîй áайдаг тóл Áанê дээрх á¿х татан аâалтóóдûг 
хангах хэмæээний áэлэн мºнгºний эх ¿¿ñâэр áэлэн áайлгадагг¿й. 
Òºлáºрийн ÷адâарûн эрñдэлийг Áанêнû Àêтиâ, Паññиâûн Õîрîî 
óдирддаг.

Áанê áóñад áанêóóдûн áайршóóлñан хºрºнгº, áайгóóллага, хóâü 
х¿м¿¿ñийн харилöаг÷дûн хадгаламæ, çээлæин аâñан áóñад эх 
¿¿ñâэр áîлîн хî¸рдîг÷ ºглºг çэргээñ гîл тºлºâ á¿рдэх тîгтâîртîй 
эх ¿¿ñâээрийн áааç á¿рд¿¿лэн аâ÷ ÿâахûг эрмэлçдэг. Ìºн Áанêнû 
áîдлîгî нü çээлæин аâñан эх ¿¿ñâэр áîлîн хадгаламæийн ¿ндñэн 
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Áóñад áанêóóдад áайршóóлñан 
хºрºнгº

112,516 1,672,590 19,870,595 - 30,000 - 21,685,701

Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл áа 
óрüд÷илгаа

14,376,145 61,045,166 54,983,017 110,110,775 67,437,069 - 307,952,172

Áîрлóóлахад áэлэн хºрºнгº 
îрóóлалтûн ¿нэт öааñ

2,981,601 - - - - 224,300 3,205,901

Ñанх¿¿гийн áóñад хºрºнгº 227,299 - - 100,000 - - 327,299

Íиéт ñанхүүãиéн хºрºнãº 85,849,974 66,902,284 74,853,612 110,210,775 67,467,069 7,059,200 412,342,914

ªр тºлбºр

Áóñад áанêнааñ áайршóóлñан 
хºрºнгº

4,953,821 2,868,385 15,914,047 - - - 23,736,253

Õарилöаг÷дûн харилöах, 
хадгаламæ

51,446,512 37,127,226 21,129,521 21,907,196 25,681,796 - 157,292,251

Çээлæин аâñан áóñад эх ¿¿ñâэр 3,058,066 11,347,122 22,096,918 109,107,387 7,465,358 - 153,074,851

Ñанх¿¿гийн áóñад ºр тºлáºр 595,949 111,650 - 332,255 - - 1,039,854

Õî¸рдîг÷ ºглºг 626,206 280,607 344,211 2,733,110 9,791,216 - 13,775,350

Ñанх¿¿гийн áаталгаа áîлîн 
аêêрåдитиâ (Òîдрóóлга 31)

734,564 94,101 85,099 - - - 913,764

Çээлийн ¿¿ргийн нийт д¿н 
(Òîдрóóлга 31)

1,786,555 - - - - - 1,786,555

Санхүүãиéн үүрãиéн даãóó 
тºлºãдºж болзошãүé ниéт 
тºлбºр

63,201,673 51,829,091 59,569,796 134,079,948 42,938,370 - 351,618,878

öýâýр позиö 22,648,301 15,073,193 15,283,816 (23,869,173) 24,528,699 7,059,200 60,724,036

Íýãтãýñýн позиö 22,648,301 37,721,494 53,005,310 29,136,137 53,664,836 60,724,036 -

Áанê дîîрх дóóñгаâар хóгаöаанû шинæилгээнд ºр тºлáºрийн 
гэрээний дагóóх ¿лдэгдэл хóгаöаа áîлîн хîрîгдóóлааг¿й 
д¿нг¿¿дийг ашиглааг¿й áîлнî. ¯¿ний îрîнд Áанê х¿лээгдэæ áóй 
дóóñгаâар хóгаöаа áîлîн ¿¿ний óлмааñ х¿лээгдэæ áóй тºлáºрийн 

Ìÿнган тºгрºгººр
Õóгаöааг¿й 
áа 1 ñарааñ 

áага
1-6 ñарûн 6-12 ñарûн

12 ñарааñ 5 
æилийн

5-ааñ дээш 
æилийн

Äóóñгаâар 
хóгаöаа 

çаагааг¿й
Íийт

Õºрºнãº

Ìºнгº áа т¿¿нтэй адилтгах 
хºрºнгº

92,537,762 - - - - - 92,537,762

Ìîнгîлáанêинд 
áайршóóлñан, çайлшг¿й 
áайлгах нººö

- - - - - 9,780,500 9,780,500

Áóñад áанêóóдад 
áайршóóлñан хºрºнгº

4,552,819 8,485,361 6,370,477 - 30,000 - 19,438,657

Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл 
áа óрüд÷илгаа

12,130,268 64,603,726 69,747,836 137,200,958 38,007,983 - 321,690,771

хэрэгñлийн дóтагдлûг тîîöдîг.

Ñанх¿¿гийн хэрэгñл¿¿дийн дóóñгаâар хóгаöаанû шинæилгээг 2010 
îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар дîîрх х¿ñнэгтэнд харóóлаâ:

Áанê хºрºнгº, ºр тºлáºрийн дóóñгаâар хóгаöаанû шинæилгээг 
(дîтîîд áîлîн гадаад âалþтаар ангилан) çээлийн эргэн тºлºлт 
áîлîн хадгаламæийн татан аâалтааñ ¿¿ñэх áэлэн мºнгºний îрîх 
áîлîн гарах óрñгалûг хамрóóлан хийдэг. Áанêнû Àêтиâ, Паññиâûн 
Õîрîî áîлîн Эрñдэлийн Óдирдлагûн Õîрîî нü тºлáºрийн 
÷адâарûн эрñдэлийг хÿнаæ мºнгºн г¿йлгээний шинæилгээ áîлîн 
дахин ¿нэлэлтийн шинæилгээг ñар á¿р г¿йöэтгэдэг.

Áаталгаа, нээлттэй аêêрåдитиâааñ ¿¿ñэх хºрºнгº татан аâалтûг 
хангах тºлáºрийн хэрэгñлийн шаардлага нü дээрх дóóñгаâар 
хóгаöаанû шинæилгээнд харóóлñан тºлáºрийн ¿¿рг¿¿дээñ 
харüöангóй áага тóñдаг. Ó÷ир нü Áанê гóраâдаг÷ тал гэрээний 

Ìÿнган тºгрºгººр
Õóгаöааг¿й 
áа 1 ñарааñ 

áага
1-6 ñарûн 6-12 ñарûн

12 ñарааñ 5 
æилийн

5-ааñ дээш 
æилийн

Äóóñгаâар 
хóгаöаа 

çаагааг¿й
Íийт

Õºрºнãº

Ìºнгº áа т¿¿нтэй адилтгах 
хºрºнгº

68,152,413 4,184,528 - - - - 72,336,941

Ìîнгîлáанêинд áайршóóлñан, 
çайлшг¿й áайлгах нººö

- - - - - 6,834,900 6,834,900

дагóó áайршóóлñан эх ¿¿ñâэрээ татан аâна гэæ åрºнхийдºº 
¿çдэгг¿й þм. Çээл îлгîхîîр х¿лээñэн ¿¿рг¿¿дийн гэрээний 
нийт д¿н нü дээрх х¿ñнэгтэнд хамрагдан îрñîн áºгººд эдгээр 
¿¿рг¿¿дийн ихэнх нü ñанх¿¿æилт шаардалг¿йгээр хóгаöаа нü 
дóóñах áóþó öóöлагддаг тóл Áанê эдгээртэй хîлáîîтîйгîîр 
ирээд¿йд тºлáºр тºлºх шаардлага тэр áîлгîн ¿¿ñдэгг¿й.

Ñанх¿¿гийн хэрэгñл¿¿дийн дóóñгаâар хóгаöаанû шинæилгээг 2009 
îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар дîîрх х¿ñнэгтэнд харóóлаâ. 
Äîр тîлилóóлñан д¿нг¿¿дэд çалрóóлга, дахин ангилалûн нºлººг 
îрóóлñан.

Áîрлóóлахад áэлэн хºрºнгº 
îрóóлалтûн ¿нэт öааñ

- - - - - 23,300 23,300

Ñанх¿¿гийн áóñад хºрºнгº 547,958 - - 200,000 - - 747,958

Íиéт ñанхүүãиéн хºрºнãº 116,804,005 96,783,714 97,681,105 195,000,303 74,201,554 9,803,800 590,274,481

ªр тºлбºр

Áóñад áанêнааñ 
áайршóóлñан хºрºнгº

7,028,157 6,801,973 7,987,001 15,070,941 - - 36,888,072

Õарилöаг÷дûн харилöах, 
хадгаламæ

77,298,969 68,029,789 67,483,604 32,986,363 32,875,498 - 278,674,223

Çээлæин аâñан áóñад эх 
¿¿ñâэр 

2,784,931 25,007,563 26,414,319 99,419,590 14,851,272 - 168,477,675

Ñанх¿¿гийн áóñад ºр 
тºлáºр

2,790,546 74,780 69,478 477,991 - - 3,412,795

Õî¸рдîг÷ ºглºг 807,911 407,062 499,329 3,964,785 15,440,259 - 21,119,346

Ñанх¿¿гийн áаталгаа áîлîн 
аêêрåдитиâ (Òîдрóóлга 31)

763,930 444,458 916,374 - - - 2,124,762

Çээлийн ¿¿ргийн нийт д¿н 
(Òîдрóóлга 31)

5,005,906 - - - - - 5,005,906

Санхүүãиéн үүрãиéн 
даãóó тºлºãдºж 
болзошãүé ниéт тºлбºр

96,480,350 100,765,625 103,370,105 151,919,670 63,167,029 - 515,702,779

öýâýр позиö 20,323,655 (3,981,911) (5,689,000) 43,080,633 11,034,525 9,803,800 74,571,702

Íýãтãýñýн позиö 20,323,655 16,341,744 10,652,744 53,733,377 64,767,902 74,571,702 -
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Õºрºнгº, ºр тºлáºрийн дóóñгаâар хóгаöаанû áîлîн х¿¿гийн 
тîхирîлт áîлîн çîриóдаар ¿¿ñгэñэх çºр¿¿н¿¿д нü Áанêнû хóâüд 
маш ÷óхал áайдаг. Áанêóóдûн хóâüд áиçнåñийн аæил г¿йлгээ 
нü ихэнхдээ тîдîрхîй áóñ хóгаöаатай áºгººд ººр ººр тºрлийнх 
áайдаг тóл тэдгээрийн хóгаöаа áîлîн х¿¿г хîîрîнд нü á¿рэн 
тîхирóóлах нü хэâийн áóñ тîхиîлдîл þм. Íээлттэй ïîçиö нü 
ашигт áайдлûг нэмэгд¿¿лэх áîлîмæ ¿¿ñгэдэг áîлîâ÷ алдагдал 
х¿лээх эрñдэлийг мºн дагóóлдаг. Õºрºнгº, ºр тºлáºр¿¿дийн 
хóгаöаа áîлîн тэдгээрийн хóгаöаа дóóñах ¿åд тэдгээрийг 
áîлîмæийн ºртгººр х¿¿тэй ºр тºлáºрººр îрлóóлах ÷адâар çэрэг 
нü Áанêнû тºлáºрийн ÷адâар, мºн х¿¿гийн áîлîн âалþтûн 
ººр÷лºлтийн эрñдэлийн áайдлûг ¿нэлэхэд аâ÷ ¿çэх ÷óхал х¿÷ин 
ç¿йлñ áîлдîг. 

Õарилöаг÷дûн харилöах, хадгаламæийн тîмîîхîн хэñэг нü 
хóгаöааг¿й áîлîâ÷ эдгээр хадгаламæóóдûг тîî хэмæээгээр, 
харилöаг÷ийн тºрлººр нü тºрºлæ¿¿лñэн áайдал áîлîн Áанêнû 
тóршлагааñ харахад харилöаг÷дûн эдгээр харилöах, хадгаламæ нü 
Áанêнû татан тºâлºр¿¿лñэн óрт хóгаöаанû, тîгтâîртîй эх ¿¿ñâэр 
áîлæ ÷адаæ áайгаа гэæ óдирдлага ¿çэæ áайгаа.

¯йл аæиллагаанû эрñдэл. ¯йл аæиллагаанû эрñдэл нü çîхиñг¿й 
дîтîîд áîдлîгî, тîгтñîн ¿йл ÿâö алдагдах, х¿м¿¿ñийн алдаа 
áîлîн çалилан, ñиñтåмийн алдаа, мºн гаднû нºлººнººñ алдагдал 
х¿лээх эрñдэл þм. ¯йл аæиллагаанû эрñдэлийг Áанêнû т¿âшинд 
¿р ашигтай ¿нэлэн хÿнаæ, аæиглах ¿¿днээñ Áанê áîдлîгî, æóрам 
áîлîâñрóóлñан áºгººд ¿йл аæиллагаанû эрñдэлийн дîтîîд 

á¿тöийг áий áîлгîн хэрэгæ¿¿лæ áайгаа.

Áиçнåñийн таñралтг¿й ¿йл аæиллагаанû óдирдлагûн х¿рээнд 
óрüд÷илан харааг¿й алиâаа дîтîîд áîлîн гадаад ¿йл ÿâдал áа 
гамшигт áиçнåñ нü çîхиöîæ хэâийн ¿йл аæиллагаагаа çîхиñтîй 
т¿âшинд аâ÷ ÿâах ÷адâарûг áататгах ¿¿днээñ Áанê нü á¿х гаçар, 
хэлтэñтэй хамтран аæилладаг Îнöгîй Áайдлûн Õîрîî áайгóóлан 
аæилóóлдаг. Áанêнû áиçнåñийн таñралтг¿й ¿йл аæиллагаанû 
óдирдлагûн çîрилгî нü óрüд÷илан харааг¿й алиâаа ¿йл ÿâдал, 
гамшигийн óлмааñ ¿йл аæиллагаа таñалдñан тîхиîлдîлд алü 
áîлîх áîгинî хóгаöаанд Áанêнû áиçнåñийн хэâийн áайдалд 
эрг¿¿лэн îрóóлахад îршинî.

Øаардлага áиåл¿¿лэлтийн эрñдэл. Áанê дараах эрñдэл¿¿дийг 
áóóрóóлах ¿¿днээñ ººрийн ¿йл аæиллагаагаа тîгтмîл хÿнаæ 
аæилладагâ ¯¿нд: Áанêнû хóâü эçэмшиг÷ид, гадаад хºрºнгº 
îрóóлаг÷ид, Ìîнгîлáанê çэрэг Áанêнû ñîнирхлûн á¿лг¿¿дээñ 
таâüñан ñанх¿¿гийн áîлîн ñанх¿¿гийн áóñ шаардлагóóдûг Áанê 
áиåл¿¿лээг¿йгээñ тîргóóлü тºлºх эрñдэл, тîмîîхîн ñанх¿¿гийн 
алдагдал х¿лээх эрñдэл, нэр х¿ндийн эрñдэл îрнî. Эрñдл¿¿дийг 
хÿнан аæиглах ÿâöад Áанêнû д¿рэм æóрмûн дагóó á¿х 
гаçар, хэлтñ¿¿д ººр хîîрîндîî хамтран аæилладаг. Эрх ç¿йн 
шаардлагóóдûг мºрдºх аñóóдлûг нэн т¿р¿¿нд Õóóлийн Õэлтэñ 
хариóöдаг. Ìºнгº óгаах, тåррîриçмийг ñанх¿¿æ¿¿лэхтэй тэмöэх 
хóóлü тîгтîîмæийн мºрдºлтийн х¿рээнд Áанê г¿йлгээн¿¿дийг 
ºдºр тóтам хÿнадаг áºгººд Ìîнгîлáанêнû Ñанх¿¿гийн 
Ìэдээллийн Íэгæид тîгтмîл тайлагнадаг 

Çээлæин аâñан áóñад эх ¿¿ñâэр 898,084 7,212,174 17,962,365 97,465,734 6,952,111 - 130,490,468

Ñанх¿¿гийн áóñад ºр тºлáºр 595,949 111,650 - 332,255 - - 1,039,854

Õî¸рдîг÷ ºглºг - - - - 8,813,103 - 8,813,103

Íиéт ñанхүүãиéн ºр тºлбºр 57,160,182 43,347,746 51,784,491 107,614,697 29,905,550 - 289,812,666

öýâýр позиö 23,307,773 7,674,523 9,420,871 (40,546,125) 538,378 7,059,200 7,454,620

ªñºн нýмýãдñýн позиö 23,307,773 30,982,296 40,403,167 (142,958) 395,420 7,454,620 -

 ÊÀПÈÒÀËЫÍ ÓÄÈÐÄËÀÃÀ
Áанêнû ººрийн êаïиталûг óдирдахдаа áаримталдаг çîрилгóóдад 
(i) Ìîнгîлáанêнааñ таâüñан ººрийн хºрºнгийн х¿рэлöээний 
¿ç¿¿лэлт áîлîн êаïиталûн áóñад шаардлагóóдûг ханган 
áиåл¿¿лэх, (ii) Áанêнû ¿йл аæиллагааг öаашид ¿л таñалдóóлан 
¿ргэæл¿¿лэх ÷адâарûг хамгаалах, (iii) ººрийн áиçнåñийг дэмæих 
áîлîн хóâü эçэмшиг÷дийн ºм÷ийн ¿нэ öэнийг ºñгºхийн тóлд 
Áанêнû çээлийн эрñдэлийн рэйтингтэй ºндºр т¿âшинд áайлгах 
áîлîн êаïиталûн çîхиñтîй харüöааг хангах, (iv) Áанê îлîн óлñан 
ñанх¿¿гийн áайгóóллагóóдтай хийñэн çээлийн гэрээн¿¿дэд çааñан, 
áиåл¿¿лэх шаардлагатай харüöаанóóдûг хангах çэрэг хамаарна.

Áанê ººрийн êаïиталûн á¿тöийг óдирдаæ эдийн çаñгийн îр÷нû 
нºхöºлд áîлîн ººрийн ¿йл аæиллагаанû эрñдлийн шинæ ÷анарт 
гарñан ººр÷лºлт¿¿дэд тîхирóóлан êаïиталûн á¿тöээ çîхиöóóлдаг. 
Êаïиталûн á¿тöээ хадгалан ¿лдэх эñâэл ººр÷лºхийн тóлд Áанê 
нü хóâü эçэмшиг÷дэд тºлºх нîгдîл ашгийн хэмæээг тîхирóóлах, 
хóâü эçэмшиг÷дэд êаïиталûг эрг¿¿лэн ºгºх, шинээр хóâüöаа 
гаргах, шинээр çээл, харилöаг÷дааñ хадгаламæ аâах эñâэл ºрºº 
áóóрóóлах çîрилгîîр хºрºнгº áîрлóóлдаг. 

2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар Áанêнû óдирдлаганд 
áайñан нийт êаïиталûн д¿н нü 34,614,072 мÿнган тºгрºг (2009 
îнд 28,494,341 мÿнган тºгрºг) áайâ. Ìîнгîлáанêнааñ таâüдаг 

Ñанх¿¿гийн хэрэгñл¿¿дийн дóóñгаâар хóгаöаанû шинæилгээг 2009 
îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар дîîрх х¿ñнэгтэнд харóóлаâ. 

Ìÿнган тºгрºгººр
Õóгаöааг¿й 
áа 1 ñарааñ 

áага
1-6 ñарûн 6-12 ñарûн

12 ñарааñ 5 
æилийн

5-ааñ дээш 
æилийн

Äóóñгаâар 
хóгаöаа 

çаагааг¿й
Íийт

Õºрºнãº

Ìºнгº áа т¿¿нтэй адилтгах 
хºрºнгº

68,131,365 4,177,800 - - - - 72,309,165

Ìîнгîлáанêинд áайршóóлñан, 
çайлшг¿й áайлгах нººö

- - - - - 6,834,900 6,834,900

Áóñад áанêóóдад áайршóóлñан 
хºрºнгº

- 1,133,205 19,478,339 - 30,000 - 20,641,544

Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл áа 
óрüд÷илгаа

9,142,540 45,711,264 41,727,023 66,968,572 30,413,928 - 193,963,327

Áîрлóóлахад áэлэн хºрºнгº 
îрóóлалтûн ¿нэт öааñ

2,966,751 - - - - 224,300 3,191,051

Ñанх¿¿гийн áóñад хºрºнгº 227,299 - - 100,000 - - 327,299

Íиéт ñанхүүãиéн хºрºнãº 80,467,955 51,022,269 61,205,362 67,068,572 30,443,928 7,059,200 297,267,286

ªр тºлáºр

Áóñад áанêнааñ áайршóóлñан 
хºрºнгº

4,633,112 2,125,894 15,308,559 - - - 22,067,565

Õарилöаг÷дûн харилöах, 
хадгаламæ

51,033,037 33,898,028 18,513,567 9,816,708 14,140,336 - 127,401,676

Áîрлóóлахад áэлэн хºрºнгº 
îрóóлалтûн ¿нэт öааñ

- - - - - 23,300 23,300

Ñанх¿¿гийн áóñад хºрºнгº 547,958 - - 200,000 - - 747,958

Íиéт ñанхүүãиéн хºрºнãº 109,768,807 73,089,087 76,118,313 137,400,958 38,037,983 9,803,800 444,218,948

ªр тºлбºр

Áóñад áанêнааñ 
áайршóóлñан хºрºнгº

5,238,712 6,076,041 6,805,558 14,361,959 - - 32,482,270

Õарилöаг÷дûн харилöах, 
хадгаламæ

73,685,373 61,937,683 62,676,095 19,154,285 19,739,616 - 237,193,052

Çээлæин аâñан áóñад эх 
¿¿ñâэр 

108,200 20,738,927 22,483,652 89,570,232 13,373,816 - 146,274,827

Ñанх¿¿гийн áóñад ºр 
тºлáºр

2,790,546 74,780 69,478 477,991 - - 3,412,795

Õî¸рдîг÷ ºглºг - - - - 14,103,479 - 14,103,479

Íиéт ñанхүүãиéн ºр 
тºлбºр

81,822,831 88,827,431 92,034,783 123,564,467 47,216,911 - 433,466,423

öýâýр позиö 27,945,976 (15,738,344) (15,916,470) 13,836,491 (9,178,928) 9,803,800 10,752,525

ªñºн нýмýãдñýн позиö 27,945,976 12,207,632 (3,708,838) 10,127,653 948,725 10,752,525 -

Äîр тîлилóóлñан д¿нг¿¿дэд çалрóóлга, дахин ангилалûн нºлººг 
îрóóлñан.
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 ÁÎËÇÎØÃ¯É ªÐ ÒªËÁªÐ ÁÀ ¯¯ÐЭÃ 
Ø¿¿н таñлах аæиллагаа. Áиçнåñийн хэâийн ¿йл аæиллагаанû 
ÿâöад Áанê ººрийнх нü эñрэг мэд¿¿лñэн нэхэмæлэл ¿å ¿å х¿лээн 
аâдаг. ªºрñдийн хийñэн тîîöîîлîл áа Áанêнû дîтîîдûн áîлîн 
гаднû  мэргэæлийн çºâлºгººн дээр ¿ндэñлэн óдирдлага нü 
Áанêинд матåриаллаг хîхирîл ¿¿ñгэх ш¿¿хийн нºхöºл áайдал 
áайхг¿й гэæ д¿гнэñэн тóл эдгээр ñанх¿¿гийн тайлангóóдад ¿¿нтэй 
хîлáîгдóóлан ñан áайгóóлааг¿й áîлнî. 2010 îнû 12-р ñарûн 31-
ний áайдлаар дîр дóрдñан татâарûн áайгóóллагûн нэхэмæилñэн 
ш¿¿х хэргээñ гадна Áанêнû ººрñдийн тîîöîîлñнîîр ш¿¿н таñлах 
аæиллагаатай хîлáîîтîй эрñдлийн нийт д¿н 106,125 мÿнган тºгрºг 
áайñан. 

Òатâарûн хóóлиóд. Ìîнгîл Óлñûн татâарûн, âалþтûн áîлîн 
гаалийн çîхиöóóлалттай хîлáîîтîй хóóлü тîгтîîмæóóд нü ººр 
хîîрîндîî çºр¿¿тэйгээр тайлáарлагдах, мºн ¿å ¿å ººр÷лºгдºх 
магадлалтай. Эдгээр хóóлü тîгтîîмæóóдûг Áанêнû аæил г¿йлгээ 
áîлîн ¿йл аæиллагаанд óдирдлагûн тайлáарлан хэрэгæ¿¿лñэн 
áайдал нü татâарûн áайгóóллагûнхааñ çºрºх магадлалтай. 

Ìîнгîл Óлñûн татâарûн áайгóóллагóóд хóóлü тîгтîîмæийг 
тайлáарлан ¿нэлэхдээ ил¿¿ хатóó áайр ñóóрü áаримтлаæ áîлîх 
áºгººд ºмнº нü маргалдаæ áайгааг¿й ¿йл аæиллагаа, аæил 
г¿йлгээг татâарûн áайгóóллага ¿г¿йñгэх áîлîмæтîй áилээ. 
¯¿ний ¿р д¿нд, мэдэгдэх¿йö хэмæээний нэмэлт татâар, тîргóóлü 
áîлîн алданги нîгдóóлах магадлалтай. Òатâарûн áайгóóллагóóд 
шалгагдаæ áóй æилийн ºмнºх таâан æилийн татâарûг эргэн 
ñºхºæ шалгах эрхтэй áайдаг. Çарим тîдîрхîй нºхöºл áайдалд 
т¿¿нээñ ºмнºх хóгаöааг хамран шалгах áîлîмæтîй. 
Ìîнгîл Óлñûн шилæ¿¿лгийн ¿нэ тîгтîîх тóхай хóóлü тîгтîîмæóóд 
нü дîтîîд, гадаадûн шилæ¿¿лгийн ¿нэ тîгтîîхтîй хîлáîîтîй 
á¿хий л хÿнах áîлîмæтîй аæил г¿йлгээн¿¿дэд шилæ¿¿лгийн 
¿нийн çалрóóлга хийæ нэмэлт татâар нîгдóóлах áîлîмæийг 
татâарûн áайгóóллагóóдад îлгîдîг. Ã¿йлгээний нºхöºл нü çах 
çээлийн нºхöлººñ çºрºх тîхиîлдîлд татâарûн áайгóóллага нü 
татâар нîгдóóлах д¿нг¿¿дийг çалрóóлæ нэмэлт татâар, тîргóóлü 
áîлîн алданги тîîöîх эрхтэй. Ìîнгîл Óлñûн шилæ¿¿лгийн ¿нэ 
тîгтîîхтîй хîлáîîтîй ºнººгийн д¿рэм æóрмûн тîâ÷, хóраангóй 
áайдлааñ шалтгаалан óг аñóóдлûн нºлººг áаттайгаар тîîöîîлîх 
áîлîмæг¿й. Энэ нü áайгóóллагûн ñанх¿¿гийн áайдал áóþó нийт 
¿йл аæиллагаанд мэдэгдэх¿йö нºлººтэй áайх магадлалтай þм.

Ìîнгîл óлñûн татâарûн хóóлü тîгтîîмæóóдûн, ÿлангóÿа 
нэмэгдñэн ºртгийн алáан татâар, ñóóтгаг÷ийн алáан татâар, аæ 
ахóйн нэгæийн îрлîгûн алáан татâар, хóâü х¿ний îрлîгûн алáан 
татâар áîлîн áóñад татâарûн хóóлиóдûн çарим нэгэн çаалтóóд 
нü тîдîрхîй тайлáар çааâар÷илгааг¿й áайдаг. Èйм çарим нэг 
тîхиîлдîлд óдирдлага нü эдгээр тайлáарлалт нü тîдîрхîй áóñ 
áайх áîлîмæтîй хóóлü тîгтîîмæóóдûг Áанêинд нîгдîх татâарûн 
хóâü хэмæээг áóóрóóлах áайдлаар тайлáарлан ¿нэлдэг. Äээр 
дóрдñанû дагóó ñ¿¿лийн ¿åд áий áîлñîн çахиргаанû áîлîн 
ш¿¿хийн ïраêтиêтийн шинэ÷лэлийн ¿р д¿нд дээрх тîдîрхîй 
áóñ áайдлûн талаарх áайр ñóóрü óлам хатóó хÿналт шалгалтанд 
ºртºæ áîлнî. Õэдийгээр Áанêнû ñанх¿¿гийн áайдал хийгээд нийт 
¿йл аæиллагаанд тîмîîхîн нºлºº ¿ç¿¿лэх áîлîмæтîй áîлîâ÷ 

татâарûн áайгóóллагûн áайр ñóóрийг óрüд÷илан áаттайгаар 
таамаглах áîлîмæг¿й áîлнî. Энэ нü áайгóóллагûн ñанх¿¿гийн 
áайдал áóþó нийт ¿йл аæиллагаанд мэдэгдэх¿йö нºлººтэй áайх 
магадлалтай þм.

2010 îнд îрñîн татâарûн шалгалтûн ¿р д¿нд Áанê нü îдîîгийн 
áайдлаар Áанêнû ÍªÀÒ áîлîн ÀÀÍÎÀÒ-ûн áайр ñóóрüтай 
хîлáîîтîйгîîр татâарûн áайгóóллагатай ш¿¿хийн маргаантай 
áайгаа. Óдирдлага нü эдгээр ñанх¿¿гийн тайлангóóдûн ºдрººñ 
ºмнºх 5 æилийн хóгаöаанд нîгдîх óг маргаанааñ ¿¿дэн ¿¿ñэæ 
áîлîх алдагдал нü тîргóóлü, х¿¿ áîлîн алдангийн д¿нг îрóóлаад 
679,780 мÿнган тºгрºг хэмээн тîîöñîн. Õэдийгээр татâарûн алáа 
Áанêнû эрхэлдэг áанê áóñ ¿йл аæиллагаанааñ îлñîн îрлîгîд 
нîгдîх ÍªÀÒ-ûн ºглºг х¿÷интэй гэæ ¿çэæ áайгаа ÷ óдирдлага нü 
Áанêнû áайр ñóóрü ш¿¿хийн ºмнº ÷ çîхиñтîй áºгººд ¿ндэñлэлтэй 
гэæ ¿çэæ áайгаа. Ó÷ир нü 2009 îнд Áанê нü ÍªÀÒ тºлºг÷ººр 
á¿ртг¿¿лэх ºргºдºл ºгñºн áîлîâ÷ хîлáîгдîх тºрийн áайгóóллага 
óг ºргºдлийг х¿лээæ аâааг¿й áайна. Òатâарûн тайлагналûн 
çîрилгîîр элэгдэл тîîöîхîд çарим ¿ндñэн хºрºнгийг хэрхэн аâ÷ 
¿çэх нü мºн тîдîрхîйг¿й áºгººд ш¿¿х хэрэгт îрîлöîг÷ талóóд 
¿¿нийг ººр ººрººр тайлáарлаæ áайгаа. Òиймээñ Áанê нü óг 
ш¿¿н таñлах хэргийн óлмааñ мэдэгдэх¿йö алдагдал х¿лээхг¿й 
гэæ ¿çэн эдгээр ñанх¿¿гийн тайлангóóдад эрñдэлийн ñан х¿лээн 
çºâшººрººг¿й áîлнî.

Áанêнû óдирдлага нü хîлáîгдîх хóóлü тîгтîîмæийг тайлáарлан 
хэрэгæ¿¿лñэн áайдалаа çîхиñтîй áºгººд Áанêнû татâарûн áîлîн 
áóñад хóóлü тîгтîîмæийн талаарх áайр ñóóрü тîгтâîртîй гэæ ¿çэæ 
áайгаа. Óдирдлага нü Áанêнû татâарûн áайгóóллагатай хийæ áóй 
ш¿¿х маргаанааñ áóñад татâар áîлîн áóñад хóóлü тîгтîîмæîîñ 
¿¿ñэх эрñдэл áага гэæ ¿çэæ áайна. Óдирдлага татâарûн хóóлü 
тîгтîîмæîîñ ¿¿ñэх эрñдэл¿¿дээ тîгтмîл эргэн хÿнаæ áайдаг 
áа ºнºº ¿åд áаттайгаар óрüд÷илан харах áîлîмæг¿й нºхöºл 
áайдлûн óлмааñ ирээд¿йд Áанêнû áайр ñóóрü ººр÷лºгдºæ áîлнî.

¯йл аæиллагаанû т¿рээñээñ х¿лээх ¿¿рэг. Áанêинд óрт хóгаöаатай, 
öóöлагдах áîлîмæг¿й ¿йл аæиллагаанû т¿рээñ áайхг¿й, харин 
харüöангóй áîгинî хóгаöаанд öóöлагдах áîлîмæтîй ¿йл 
аæиллагаанû т¿рээñ áайгаа áºгººд óрт хóгаöаагаар гаçар ашиглах 
гэрээ áайгóóлñан áайгаа áîлнî (Òîдрóóлга 4). Òиймээñ óдирдлага 
нü öóöлагдах áîлîмæг¿й хóгаöаа çааñан ¿йл аæиллагаанû 
т¿рээñтэй хîлáîîтîйгîîр хамгийн áагадаа тºлºх шаардлагатай 
тºлáºрийн д¿н матåриаллаг áóñ гэæ ¿çэæ áайна. 
Çээлийн гэрээгээр шаардñан харüöаанóóдûн áиåл¿¿лэлт. Áанê 
нü гîл тºлºâ çээлæин аâñан эх ¿¿ñâэртэй хîлáîîтîй гэрээний 
çаалтаар тîдîрхîй харüöаанóóдûг хангаñан áайх ¿¿рэгтэй. Óг 
х¿лээñэн ¿¿рг¿¿дээ эñ áиåл¿¿лэх нü çээлийн ºртгийг нэмэгд¿¿лэх, 
Áанêийг çээлээ эргэн тºлºх ÷адâарг¿й хэмээн çарлах çэрэг 
Áанêинд ñºрºг нºлºº ¿ç¿¿лэх ¿р дагаâартай. Çээлийн гэрээн¿¿д 
áîлîн гэрээнд çааñан харüöаанóóдûн талаар Òîдрóóлга 18-ааñ 
¿çнэ ¿¿.  

Óдирдлагûн ¿çэæ áайгаагаар Áанê нü 2010 îнû 12-р ñарûн 31-
ний áайдлаар Òîдрóóлга 18-д дóрдñан ÄиÄаáлþЭм-ээñ áóñад 
áайгóóллагатай хийñэн гэрээн¿¿дэд çааñан харüöаанóóдûг 

Эрñдэлээр æигнэñэн аêтиâûн çадаргааг ¿ç¿¿лáэл:

Эрñдэлийн æингийн 
¿ç¿¿лэлт 

2010 îнû 12-р ñарûн 31 2009 îнû 12-р ñарûн 31

Àêтиâ Эрñдэлээр æигнэñэн аêтиâ Àêтиâ (çалрóóлñан) Эрñдэлээр æигнэñэн аêтиâ (çалрóóлñан)

0% 91,629,765 -             64,761,043 -

20% 10,730,518 2,146,104 35,000,410 7,000,082

50% 44,829,677 22,414,838             18,876,360 9,438,180

100% 327,533,183 327,533,183        205,202,565 205,202,565

150% 2,986,230 4,479,345             - -

Íиéт  477,709,373 356,573,470 323,840,378 221,640,827

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 2009 (çалрóóлñан)

1-р зýрýãлýлиéн ººриéн хºрºнãº 

Õóâüöаат êаïитал (д¿рмийн ñан) 13,290,651 13,290,651

Õóâüöаанû нэмэгдэл 5,252,103 5,252,103

Áóñад нººöийн ñан 10,531,368 8,353,389

Õóримтлагдñан ашиг 5,539,950 1,598,198

1-р зýрýãлýлиéн ººриéн хºрºнãиéн ниéт дүн 34,614,072 28,494,341

2-р зýрýãлýлиéн ººриéн хºрºнãº 

Õî¸рдîг÷ ºглºг 14,103,479 8,813,103

2-р зýрýãлýлиéн ººриéн хºрºнãиéн ниéт дүн 14,103,479 8,813,103

Íиéт ººриéн хºрºнãº / êапиталûн ñóóрü 48,717,551 37,307,444

1-р зýрýãлýлиéн ººриéн хºрºнãиéн хүрýлöýýниé үзүүлýлт 9.71% 12.86%

ªºриéн хºрºнãº, ýрñдýлýýр жиãнýñýн аêтиâûн харüöаа 13.66% 16.83%

ººрийн хºрºнгийн х¿рэлöээний шаардлагûг хангаñан áайдлûг 
ñар á¿р ººрñдийн хийñэн тîîöîîлîл дээр ¿ндэñлэн тайлан гаргаæ 
Ñанх¿¿ Эрхэлñэн Çахирлаар хÿнóóлан гарûн ¿ñэг çóрóóлдаг. Îлîн 
óлñûн ñанх¿¿гийн áайгóóллагóóдтай хийñэн çээлийн гэрээн¿¿дийн 
áиåл¿¿лэх харüöаанóóдûг ÷ мºн адил óлирал áîлгîн хÿнадаг.

2010 îн áа 2009 îнд Áанê нü Ìîнгîлáанêнааñ тîгтîîñîн 
êаïиталûн á¿х шаардлагóóдûг áиåл¿¿лñэн. Çээлийн гэрээгээр 
шаардñан харüöаанóóдûн мºрдºлтийг Òîдрóóлга 18 áа 31-д 
тîлилóóлñан.

Ìîнгîлáанêнааñ арилæаанû áанêóóдûн ººрийн хºрºнгийн ¿ндñэн 
хэñгийн х¿рэлöээний харüöаа (1-р çэрэглэлийн ººрийн хºрºнгº, 
эрñдэлээр æигнэñэн аêтиâûн харüöаа)-г хамгийн áагадаа 6% 
(2009 îнд 5%), эрñдэлээр æигнэñэн êаïиталûн харüöаа (ººрийн 
хºрºнгº, эрñдэлээр æигнэñэн аêтиâûн харüöаа)-г 12% (2009 îнд 
10%)-иаñ дîîшг¿й áайлгахаар тîгтîîñîн áайдаг áºгººд ингэхдээ 
нийт ººрийн хºрºнгº áîлîн нийт аêтиâûг эрñдэлийн шинæ 
÷анараар тîхирóóлñан д¿н (º.х. эрñдэлээр æигнэñэн аêтиâ) дээр 
ñóóрилан тîîöдîг. Áанêнû 2010 îнû áîлîн 2009 îнû 12 дóгаар 
ñарûн 31-ний ºдрийн áайдлаарх ººрийн хºрºнгийн х¿рэлöээний 
çîхиñтîй харüöааг ¿ç¿¿лáэл:
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 ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ÕЭÐЭÃË¯¯ÐÈÉÍ ÁÎÄÈÒ ¯ÍЭ ÖЭÍЭ
Áîдит ¿нэ öэнэ гэдэг нü алиâаа ñанх¿¿гийн хэрэгл¿¿рийг 
ñîнирхîæ áóй талóóдûн хîîрîнд, дамïóóрал  эñâэл  алáадан  
áîрлóóлалтааñ áóñад тîхиîлдîлд, идэâхитэй çах çээл дээр 
¿нэлэгдñэн ханшаар арилæаалагдах д¿н þм. Õэрэâ çах çээлийн 
тîгтñîн ханш áайхг¿й áîл Áанê нü ¿нэлгээний арга÷лалûг 
ашиглана. Èдэâхитэй çах çээл дээр ¿нэ нü çарлагдааг¿й, хóâüñах 
х¿¿тэй хэрэгл¿¿рийн áîдит ¿нэ öэнийг тэдний á¿ртгэлийн д¿нтэй 
тэнö¿¿ гэæ тîîöîîлñîн. Çах çээл дээр çарлаñан ¿нэ áайхг¿й 
тîгтмîл х¿¿тэй хэрэгл¿¿рийн áîдит ¿нэ öэнийг çээлийн эрñдэл 
áîлîн дóóñгаâар áîлîх хóгаöаа нü иæил ººр нэг хэрэгл¿¿рийн 

ирээд¿йн мºнгºн óрñгалûг ºнººгийн х¿¿гийн т¿âшингээр 
диñêаóнтлаæ тîîöîîлдîг. Áîгинî хэмæээний дóóñгаâар áîлîх 
хóгаöаатай хîрîгдóóлñан ºртгººрºº илэрхийлэгдñэн ñанх¿¿гийн 
хэрэгл¿¿р¿¿дийн áîдит ¿нэ нü данñнû ¿лдэгдэл д¿нтэйгээ 
îйрîлöîîгîр иæил áайна.

(a) Õîðîãäóóëñàí ºðòãººð á¿ðòãýãäñýí ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ðèéí 
áîäèò ¿íý öýíý.

Õîрîгдóóлñан ºртгººр á¿ртгэгдñэн ñанх¿¿гийн хэрэгл¿¿рийн áîдит 
¿нэ öэнийг дîр ¿ç¿¿лэâ:

2010 2009

Ìÿнган тºгрºгººр
Äанñнû ¿нэ Áîдит ¿нэ

Äанñнû ¿нэ 
(çалрóóлñан)

Áîдит ¿нэ 
(çалрóóлñан)

Санхүүãиéн хºрºнãº

Ìºнгº áа т¿¿нтэй адилтгах хºрºнгº 92,537,762 92,537,762 72,309,165 72,309,165

Ìîнгîлáанêинд áайршóóлñан, çайлшг¿й áайлгах 
нººö

9,780,500 9,780,500 6,834,900 6,834,900

Áóñад áанêóóдад áайршóóлñан хºрºнгº 19,438,657 19,438,657 20,641,544 20,641,544

Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл áа óрüд÷илгаа 321,690,771 322,396,328 193,963,327 194,342,507

Ñанх¿¿гийн áóñад хºрºнгº 747,958 747,958 327,299 327,299

Санхүүãиéн ниéт хºрºнãº хороãдóóлñан ºртãººр 444,195,648 444,901,205 294,076,235 294,620,175

Санхүүãиéн ºр тºлбºр

Áóñад áанêнааñ áайршóóлñан хºрºнгº 32,482,270 32,808,071 22,067,565 22,067,565

Õарилöаг÷дûн харилöах, хадгаламæ 237,193,052 237,193,052 127,401,676 127,401,676

Çээлæин аâñан áóñад эх ¿¿ñâэр 146,274,827 145,978,340 130,490,468 130,757,130

Õî¸рдîг÷ ºглºг 14,103,479 14,557,023 8,813,103 8,820,730

Ñанх¿¿гийн áóñад ºр тºлáºр 3,412,795 3,412,795 1,039,854 1,039,854

Санхүүãиéн ниéт ºр тºлбºр хороãдóóлñан 
ºртãººр

433,466,423 433,949,281 289,812,666 290,086,955

Àшиглаñан диñêаóнтлах хóâü нü âалþтûн тºрºл, хэрэгл¿¿рийн 
дóóñгаâар áîлîх хóгаöаа áîлîн нºгºº талûн çээлийн эрñдлээñ 
хамаарах áºгººд тэдгээрийг дîр тîлилóóлаâ:

 2010 2009

Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл, óрüд÷илгаа 7.4% to 29.7% p.a. 9.5% to 25.5% p.a.

Áóñад áанêóóдûн áайршóóлñан хºрºнгº 13.1% to 13.9% p.a. -

Çээлæин аâñан эх ¿¿ñâэр 7.1% to 13.1% p.a. 7.3% to 11.3% p.a.

Õî¸рдîг÷ ºглºг 7.0% p.a. 7.2% p.a.

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 2009

Ìîнгîл тºгрºг 3,707,019 1,239,937

Àмåриê дîллар 3,423,649 1,460,382

Íиéт зýýл олãохоор хүлýýñýн үүрãүүд 7,130,668 2,700,319

Õарилöаг÷дûн ñанх¿¿гийн áайдал дîрîйтñîнîîñ áîлæ ÿмар нэгэн 
алдагдал х¿лээñэн тîхиîлдîл óдирдлагад мэдэгдээг¿й áайгаа 
ó÷рааñ Áанê нü çээл îлгîхîîр х¿лээñэн ¿¿рг¿¿дэд эрñдэлийн ñан 
áайгóóлæ х¿лээн çºâшººрººг¿й áîлнî. 2010.12.31 áа 2009.12.31-

ний áайдлаар óдирдлага çээл îлгîхîîр х¿лээñэн ¿¿рг¿¿дээñ 
гарç ó÷рах магадлал áагатай áºгººд áîдитîйгîîр хэмæигдэх 
áîлîмæг¿й гэæ ¿çñэн 

Àшиглагдааг¿й çээлийн шóгам, аêêрåдåтиâ áîлîн áатлан 
даалтóóдûн гэрээгээр çааñан нийт д¿нгийн нээлттэй áайгаа 
д¿нгээр ирээд¿йд мºнгºн óрñгал гарах çайлшг¿й шаардлагаг¿й 
þм. Ó÷ир нü эдгээр ñанх¿¿гийн хэрэгл¿¿р¿¿дийн хóгаöаа нü 
ñанх¿¿æилтийн ¿¿ñâэр ашиглахг¿йгээр дóóñгаâар áîлîх эñâэл 
öóöлагдах магадлалтай áайдаг. 

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 2009

Àшиглагдааг¿й çээлийн шóгам 5,005,906 1,786,555

Îлгîñîн áанêнû áаталгаа 1,486,700 279,852

Èмïîртûн аêêрåдåтиâ 638,062 633,912

Íиéт зýýл олãохоор хүлýýñýн үүрýã 7,130,668 2,700,319

Áанêнû óдирдлага нü 2010.12.31-ний áа 2009.12.31-ний áайдлаар 
îлгîñîн áайгаа áаталгаа, аêêрåдåтиâ áîлîн çээл áа çээлийн 
шóгамааñ х¿лээñэн ¿¿ргийн áîдит ¿нэ матåриаллаг áóñ хэмээн 
¿çэæ áайгаа.

Çээл îлгîхîîр х¿лээñэн ¿¿рг¿¿д нü дîîрх âалþтаар 
илэрхийлэгдñэн áîлнî:

áиåл¿¿лæ ирñэн. Óдирдлага нü ÄиÄаáлþЭм-ийн гэрээнд çааñан 
харüöааг (т¿ргэн хºрâºх харüöааг) эñ áиåл¿¿лэх нü Áанêнû 
тºлáºрийн ÷адâарт ÿмар нэгэн ñºрºг нºлºº ¿ç¿¿лэхг¿й áºгººд 
ÄиÄаáлþЭм-ийн Çээлийн Õîрîî т¿ргэн хºрâºх харüöаанû 
çºр÷лийг хэрэгñэхг¿й áîлгîх шийдâэр гаргаñан тóл хîлáîгдîх 
çээл¿¿д нü 2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар хóгаöааг¿й áóþó 
хэçээ ÷ дóóдагдах çээлд тîîöîгдîхг¿й хэмээн ¿çñэн. Õîлáîгдîх 
çээл¿¿дийн д¿н 12,434,200 мÿнган тºгрºг áайñан áºгººд 2011 îнû 
12-р ñард эргэн тºлºгдºх тóл эдгээр ñанх¿¿гийн тайлангóóдûн 
дóóñгаâар хóгаöаанû шинæилгээ хэñэгт дóóñгаâар áîлîх 
хóгаöаагаараа ангилагдñан (Òîдрóóлга 29). 

Õºрºнгº îрóóлалтûн çардлûн тºлáºрийн ¿¿рэг. 2010 îнû 12-р 
ñарûн 31-ний áайдлаар Áанê нü ¿л хºдлºх хºрºнгº áîлîн тîнîг 
тºхººрºмæтэй хîлáîîтîй нийт 118,624 мÿнган тºгрºг (2009 îнд 
25,532 мÿнган тºгрºг)-ийн гэрээт хºрºнгº îрóóлалтûн çардлûн 
тºлáºрийн ¿¿рэг х¿лээñэн áайñан. ¯¿ний ихэнхи хэñэг нü áарилга 
(º.х. Áанêнû ñалáарóóдûн)-ûн ñэргээн çаñâарлах áîлîн áóñад 
çаñâар ¿йл÷илгээний çардлóóдтай хîлáîîтîй.

Çээл îлгîхîîр х¿лээñэн ¿¿рг¿¿д. Эдгээр хэрэгñл¿¿дийн ¿ндñэн 
çîрилгî нü харилöаг÷дад шаардлагатай ¿åд нü ñанх¿¿æилтийн 
эх ¿¿ñâэр áэлэн áайлгахад îршинî. Áаталгаа áîлîн нээлттэй 

аêêрåдåтиâ çэрэг нü хэрэâ харилöаг÷ гóраâдаг÷ этгээдийн ºмнº 
х¿лээñэн тºлáºрийн ¿¿ргээ áиåл¿¿лæ ÷адахг¿й áîлîхîд Áанê 
ºмнººñ нü тºлáºр хийнэ гэñэн öóöлагдах áîлîмæг¿й áаталгаанóóд 
áºгººд эдгээр нü çээлтэй иæил тºрлийн çээлийн эрñдэл агóóлдаг. 
Áи÷иг áаримтûн áîлîн арилæаанû аêêрåдåтиâ нü Áанêнааñ 
тîдîтгîн çааñан нºхöºлд гóраâдаг÷ этгээд тîхирîлöñîн д¿н 
х¿ртэлх хºрºнгийг татан аâахûг харилöаг÷ийн ºмнººñ áи÷гээр 
çºâшººрñºн ¿¿рэг х¿лээлт áºгººд хîлáîгдîх áараа таâаар áóþó 
мºнгºнхадгаламæóóдаар áаталгааæñан áайдаг тóл шóóд çээлээñ 
арай áага эрñдэлтэй áайдаг. 

Çээл îлгîхîîр х¿лээñэн ¿¿рг¿¿д нü çээл, áаталгаа эñâэл 
аêêрåдитиâûн хэлáэрээр ¿¿ñгэñэн çээлийн шóгамûн ашиглагдааг¿й 
хэñгийг илэрхийлæ áайгаа. Çээл îлгîх ¿¿ргийн çээлийн эрñдэлийн 
хóâüд Áанê ашиглагдааг¿й çээлийг харилöаг÷ аâñан тîхиîлдîлд 
ингэæ аâñан çээлийн нийт хэмæээгээр алдагдал х¿лээх эрñдэлд 
ºртºнº. Ãэâ÷ харилöаг÷ тîдîрхîй çээлийн нºхöºл áиåл¿¿лæ áайæ 
çээл аâах эрх îлæ аâдаг тóл Áанêнû х¿лээæ áîлîх алдагдлûн 
д¿н ашиглагдааг¿й áайгаа çээлийн шóгамааñ áага þм. Óрт 
хóгаöаагаар îлгîñîн çээлийн шóгам нü ил¿¿ их эрñдэлтэй áайдаг 
тóл Áанê çээл îлгîхîîр х¿лээñэн ¿¿рг¿¿дийн дóóñгаâар áîлîх 
хóгаöааг аæиглан хÿнаæ áайдаг. Çээл îлгîхîîр х¿лээñэн ¿¿ргийн 
д¿нг¿¿дийг харóóлáал:
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Äîîрх х¿ñнэгтэд ñанх¿¿гийн хºрºнг¿¿дийг дээрх хэмæилтийн ангилалд îрóóлñан áайдлûг 2009 îнû 12-р ñарûн 31-ний 
áайдлаар ¿ç¿¿лэâ. Äîр илэрхийлэгдñэн д¿нг¿¿д нü çалрóóлга эñâэл дахин ангиллûн дараах д¿н áîлнî. 

2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áîлîн 2009 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар Áанêнû á¿х 
ñанх¿¿гийн ºр тºлáºр¿¿д нü хîрîгдóóлñан ºртгººр á¿ртгэгдñэн áайñан. 

Ìÿнган тºгрºгººр Çээл áа аâлага
Áîрлóóлахад 

áэлэн хºрºнгº
Ñанх¿¿гийн 

т¿рээñийн аâлага
Íийт

ÕªÐªÍГª

Ìºнгºн, т¿¿нтэй адилтгах хºрºнгº (Òîдрóóлга 7) 72,309,165 - - 72,309,165

Ìîнгîлáанêинд áайршóóлñан, çайлшг¿й áайлгах нººö 
(Òîдрóóлга 8)

6,834,900 - - 6,834,900

Áóñад áанêóóдад áайршóóлñан хºрºнгº (Òîдрóóлга 9) 20,641,544 - - 20,641,544

Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл áа óрüд÷илгаа (Òîдрóóлга 10) 180,814,004 - 13,149,323 193,963,327

Áîрлóóлахад áэлэн хºрºнгº îрóóлалтûн ¿нэт öааñ 
(Òîдрóóлга 11)

- 3,191,051 - 3,191,051

Áóñад ñанх¿¿гийн хºрºнгº (Òîдрóóлга 15) 327,299 - - 327,299

ÍиÉт САÍÕ¯¯ГиÉÍ ÕªÐªÍГª 280,926,912 3,191,051 13,149,323 297,267,286

Ìÿнган тºгрºгººр
Òîлгîй 

êîмïани

Òîлгîй 
êîмïанийн îхин 

êîмïаниóд 

Òîлгîй êîмïанийн 
хараат êîмïаниóд 

Òîлгîй 
êîмïанийн хóâü 

эçэмшиг÷ид

¯ндñэн 
óдирдлага

Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл áа 
óрüд÷илгаа (гэрээт х¿¿: 2010: 0%-12%)

- 883,951 - - 584,890

Áóñад хºрºнгº - 647 75,034 - 138,204

Õарилöаг÷дûн харилöах, хадгаламæ 
(гэрээт х¿¿: 2010: 0.15%-16%)

2,841,053 839,640 1,207,875 2,171,539 6,460

Çээлæин аâñан áóñад эх ¿¿ñâэр
(гэрээт х¿¿: 2010: 4.3%-15.7%)

- - - 17,678,315 -

Õîйшлîгдñîн тóñламæ - - - 2,315 -

Õî¸рдîг÷ ºглºг
(гэрээт х¿¿: 2010: 6.9%)

- - - 6,221,352 -

 ÕÎËÁÎÎÒÎÉ ÒÀËÓÓÄЫÍ ÀÆÈË Ã¯ÉËÃЭЭ
Õэрэâ хî¸р этгээд нэг хÿналтûн дîр áайдаг эñâэл нэг тал 
нºгºº талûг хÿнах эрхтэй áóþó нºгºº талд ñанх¿¿гийн áа ¿йл 
аæиллагаанû шийдâэр гаргахад нü мэдэгдэх¿йö нºлºº ¿ç¿¿лдэг 
талóóдûг åрºнхийдºº хîлáîîтîй талóóд гэæ ¿çдэг. Õîлáîîтîй тал 
тóñ á¿рийн хамаарлûг аâ÷ ¿çэхдээ хóóлийн хэлáэрээñ ил¿¿ хîлáîî 
хамаарлûн шинæ ÷анарûг нü аâ÷ ¿çдэг. 

Áанêнû тîлгîй êîмïани áîлîх ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн Íэгдэл ÕÕÊ 
áîлîн тîлгîй êîмïанид мэдэгдэх¿йö нºлºº ¿ç¿¿лэх эрх á¿хий 
хóâüöаа эçэмшиг÷дийг Òîдрóóлга 22-т тóñгаñан. Òîлгîй êîмïани, 
т¿¿ний îхин áа хараат êîмïани áîлîн Òîлгîй êîмïанийн 
мэдэгдэх¿йö нºлºº á¿хий хóâüöаа эçэмшиг÷идтэй хийñэн аæил 
г¿йлгээ, ¿лдэгдлийг дîр тîлилóóлаâ.

Áîрлóóлахад áэлэн хºрºнгº îрóóлалтûн ¿нэт öааñ
(Òîдрóóлга 11)

747,958 - - 747,958

Бóñад ñанхүүãиéн хºрºнãº (тодрóóлãа 15) 423,001,553 23,300 21,194,095 444,218,948

(á) Áîäèò ¿íýýð á¿ðòãýãäñýí ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ðèéí áîäèò ¿íèéí 
øàò äàðààëëûí øèíæèëãýý.

Áîдит ¿нэ öэнээрээ илэрхийлэгдñэн ñанх¿¿гийн хэрэгл¿¿р¿¿дийн 
хóâüд áîдит ¿нэ öэнийн шат дараалал дах ¿å шатûг дараах 
áайдлаар ангилдаг:

1-р ¿å шат: иæил тºñтэй хºрºнгº áîлîн ºр тºлáºрийн хóâüд 
идэâхит çах çээл дээр á¿ртгэгдñэн (çалрóóлааг¿й) ¿нэ;

2-р ¿å шат: á¿ртгэлд á¿ртгэгдñэн áîдит ¿нэ öэнэд мэдэгдэх¿йö 
нºлºº ¿ç¿¿лдэг, çах çээл дээр шóóд áóþó шóóд áóñаар 
аæиглагддаг х¿÷ин ç¿йлñийг ашигладаг ¿нэлгээний 
арга÷лалóóд;

3-р ¿å шат: á¿ртгэлд á¿ртгэгдñэн áîдит ¿нэ öэнэд мэдэгдэх¿йö 
нºлºº ¿ç¿¿лдэг, çах çээл дээр аæиглагддаг мэдээлэл 
ашигладагг¿й арга÷лалóóд.

Óдирдлага áîдит ¿нэ öэнийн шат дарааллûг ашиглан ñанх¿¿гийн 
хэрэгл¿¿р¿¿дийг ангилахдаа ººрñдийн ¿нэлэмæийг ашигладаг. 
Õэрэâ áîдит ¿нэ öэнийг çах çээл дээр аæиглагддаг мэдээлэл дээр 
¿ндэñлэн хэмæихэд т¿¿нд мэдэгдэх¿йö çалрóóлга шаардагдах 
тîхиîлдîлд т¿¿нийг 3-р ¿å шатанд ангилна. ¯нэлгээнд 
ашиглагдаæ áóй мэдээллийн а÷ хîлáîгдлûг ¿нэ öэнийн 
хэмæилтийн хóâüд åрºнхийд нü аâ÷ ¿çдэг.

2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áîлîн 2009 îнû 12-р ñарûн 31-ний 
áайдлаар, á¿х хóâüöаат ºм÷ид îрóóлñан хºрºнгº îрóóлалт нü 
(áîрлóóлахад áэлэн ñанх¿¿гийн хºрºнгº гэæ ангилагдñан áºгººд) 
ºртгººрºº á¿ртгэгдñэн áайâ. Ó÷ир нü ñанх¿¿æиг÷ êîмïанийн 

 ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ÕЭÐЭÃË¯¯ÐÈÉÍ ÕЭÌÆÈËÒÈÉÍ 
ÀÍÃÈËÀËÀÀÐÕ ÒÎËÈËÓÓËÃÀ 

Á¿ртгэлийн ¿нийн хэмæилт хийх ¿¿днээñ, ÍÁÁÎÓÑ 39, Ñанх¿¿гийн 
Õэрэгл¿¿р: Õ¿лээн Çºâшººрºлт áа Õэмæилт нü ñанх¿¿гийн 
хºрºнг¿¿дийг дараах ангилалд хóâаадаг: (а) çээл áîлîн аâлага, 
(á) áîрлóóлахад áэлэн áайгаа ñанх¿¿гийн хºрºнгº, (â) дóóñгаâар 
хóгаöаа х¿ртэл эçэмших ñанх¿¿гийн хºрºнгº, áîлîн (г) áîдит ¿нэ 
öэнээр á¿ртгэгдэх, îрлîгî çарлагад нºлººлºх ñанх¿¿гийн хºрºнгº 
(“Á¯ÖÁÎÇÍÑÕ”). Áîдит ¿нэ öэнээр á¿ртгэгдэх, îрлîгî çарлагад 

нºлººлºх ñанх¿¿гийн хºрºнгº нü дараах дэд хэñг¿¿дээñ á¿рдэнэ: 
(1) анх х¿лээн çºâшººрºгдºхдºº энэ хэñэгт ангилагдñан хºрºнгº, 
(2) арилæаанû çîриóлалтай эçэмшдэг гэæ ангилагдñан хºрºнгº. 
¯¿нээñ гадна, ñанх¿¿гийн т¿рээñийн аâлага нü тóñдаа нэг ангилал 
á¿рд¿¿лдэг.

Äîîрх х¿ñнэгтэд ñанх¿¿гийн хºрºнг¿¿дийг эдгээр хэмæилтийн 
ангилалд îрóóлñан áайдлûг 2010 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар 
¿ç¿¿лэâ:

хóâüöаанû ¿нэ нü хºрºнгийн çах çээл дээр çарлагдааг¿й, мºн 
áîдит ¿нэ öэнийг нü áагöаалан тîдîрхîйлîхîд хэрэгöээтэй áóñад 
мэдээлэл нü îлîн нийтэд нээлттэй áайгааг¿й áайñан (Òîдрóóлга4).

2009 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар Áанê нü Õóдалдаа 
Õºгæлийн Áанêнû çээлтэй óÿлдаатай хадгаламæид хºрºнгº 
îрóóлалт хийñэн áайâ (Òîдрóóлга 11). Òóñ хадгаламæийн 
áîдит ¿нийг диñêаóнтлаñан мºнгºн г¿йлгээний аргûг хэрэглэн 
тîдîрхîйлñîн áºгººд ¿¿нд çах çээл дээр аæиглагддаг áîлîн 
аæиглагдагг¿й мэдээлл¿¿дийн алü алийг нü ашиглаñан áîлнî. 
Çах çээл дээр аæиглагддаг мэдээлэлд тóхайн ¿åийн х¿¿гийн 
талаарх таамаглал îрñîн. Çах çээл дээр аæиглагддагг¿й 
мэдээлэлд ирээд¿йд тºлáºр тºлºгдºхг¿й áайх хóâü áîлîîд çах 
çээлийн хºрâºх ÷адâарûн хаñагдóóлгûн талаарх таамаглалóóд 
îрñîн áîлнî. Õадгаламæ áîгинî хóгаöаатайг (º.х. 37 хîнîгийн 
хóгаöаатайг), мºн ÕÕÁ-инд хамааралтай çах çээлийн нºхöºл 
áайдлûг харгалçан ¿çэæ тóñ хадгаламæийн áîдит ¿нэ öэнэ далд 
х¿÷ин ç¿йл¿¿дэд мэдрэмтгий áóñ, харин á¿ртгэгдñэн áîдит ¿нэ 
öэнэд мэдэгдэх¿йö нºлºº ¿ç¿¿лэх х¿÷ин ç¿йл (ºнººгийн х¿¿гийн 
хóâü) нü нээлттэй áайñан áîлнî. Òиймээñ тóñ хадгаламæ нü áîдит 
¿нийн шат дарааллûн 2-р ¿å шатанд ангилагдñан.

ÕÕÁ-нû çээлтэй óÿлдаатай хадгаламæийн áîдит ¿нэ öэнэ нü 
анх т¿¿ний арилæаанû ¿нэ áîлîх 2,978,323 мÿнган тºгрºгтэй 
тэнöэх¿йö áайñан. Òóñ хадгаламæийн 2009 îнû 12-р ñарûн 
31-нээрх áîдит ¿нэ öэнийг дээр дóрдñан ¿нэлгээний арга÷лалаар 
тîîöîхîд 2,966,751 мÿнган тºгрºг áайñан. Õадгаламæийн 2009 
îнû 12-р ñарûн 31-нээрх áîдит ¿нэ áîлîн т¿¿ний арилæаанû 
¿нийн çºр¿¿ áîлîх 11,572 мÿнган тºгрºгтэй тэнö¿¿ алдагдлûг 
тайлант æилийн ашиг, алдагдалд х¿лээн çºâшººрñºн áîлнî 

Ìÿнган тºгрºгººр
Çээл áа 
аâлага

Áîрлóóлахад 
áэлэн хºрºнгº

Ñанх¿¿гийн 
т¿рээñийн аâлага

Íийт

ÕªÐªÍГª

Ìºнгºн, т¿¿нтэй адилтгах хºрºнгº (Òîдрóóлга 7) 92,537,762 - - 92,537,762

Ìîнгîлáанêинд áайршóóлñан, çайлшг¿й áайлгах нººö  
(Òîдрóóлга 8)

9,780,500 - - 9,780,500

Áóñад áанêóóдад áайршóóлñан хºрºнгº 19,438,657 - - 19,438,657

(Òîдрóóлга 9) 300,496,676 - 21,194,095 321,690,771

Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл áа óрüд÷илгаа (Òîдрóóлга 10) - 23,300 - 23,300
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2009 îнд хîлáîîтîй талóóдад çээлд¿¿лñэн áîлîн тэдгээрийн эргэн 
тºлñºн нийт д¿нг дîр тóñгаâ. Äîр тîлилóóлñан д¿нг¿¿дэд çалрóóлга, 
дахин ангилалûн нºлººг шаардлагатай тîхиîлдîлд îрóóлñан áîлнî. 

Ìÿнган тºгрºгººр
Òîлгîй 

êîмïани
Òîлгîй êîмïанийн 

îхин êîмïаниóд
Òîлгîй êîмïанийн 
хараат êîмïаниóд

Òîлгîй 
êîмïанийн хóâü 

эçэмшиг÷ид

¯ндñэн 
óдирдлага

Òóхайн æилд хîлáîîтîй талóóдад 
çээлд¿¿лñэн д¿н

- - 721,420 - 287,671

Òóхайн æилд хîлáîîтîй талóóдûн эргэн 
тºлñºн д¿н

- - - - (91,640)

Ìÿнган тºгрºгººр
Òîлгîй 

êîмïани
Òîлгîй êîмïанийн 

îхин êîмïаниóд 
Òîлгîй êîмïанийн 
хараат êîмïаниóд 

Òîлгîй 
êîмïанийн хóâü 

эçэмшиг÷ид

¯ндñэн 
óдирдлага

Õ¿¿гийн îрлîгî - 68,325 73,817 - 25,505

Õ¿¿гийн çардал (200,408) (22,345) - (1,996,210) (1,599)

Øимтгэл, хóраамæийн îрлîгî - 8,971 - - -

Ãадаад âалþтûн ханшийн ººр÷лºлтийн 
ашиг/(алдагдал), öэâэр д¿нгээр

(209,589) 32,888 (71,430) 1,504,331 57,423

Òóñламæийн îрлîгî - - - 4,262 -

Òóñламæийн çардал - - - (4,262) -

Óдирдлагûн áîлîн áóñад ¿йл аæиллагаанû 
çардал

- (726,022) - - (318,441)

 ÒÀÉËÀÍÒ ÕÓÃÀÖÀÀÍЫ ÄÀÐÀÀÕ ¯ÉË ЯВÄËÓÓÄ

Õóâüöаа гаргалт. 2011 îнû 3-р ñарûн 31-нд Áанê нü 2,877,764 ширхэг энгийн хóâüöааг ширхэг á¿рийн 5,212 тºгрºгийн ¿нээр шинээр 
гаргаñан. Õóâüöаа á¿рийн нэрлэñэн ¿нэ нü 1,000 тºгрºг. Õóâüöаа гаргаñнû ¿р д¿нд хóâüöаат êаïитал áîлîн хóâüöаанû нэмэгдэл 
2,877,764 мÿнган тºгрºг áа 12,122,236 мÿнган тºгрºгººр тóñ тóñ ºññºн áайна.

Óдирдлагад гарñан ººр÷лºлт. 2011 îнû 1-р ñарûн 1-нээр Áанêнû шинэ г¿йöэтгэх çахирал тîмилîгдñîн áºгººд ºмнºх г¿йöэтгэх çахирал 
нü Òîлгîй êîмïани áîлîх ÒэнÃэр Ñанх¿¿гийн Íэгдэл ÕÕÊ-ийн г¿йöэтгэх çахирал áîлñîн áайна.

Óдирдлага нü эдгээр ñанх¿¿гийн тайлангóóдад нºлºº ¿ç¿¿лэх ººр ¿йл ÿâдал тайлант хóгаöаа дóóñгаâар áîлñнîîñ хîйш 2011 îнû 4 д¿гээр 
ñарûн 22 х¿ртэлх хóгаöаанд гарааг¿й гэæ ¿çэæ áайгаа.

Ìÿнган тºгрºгººр 2010 2009

- Öалин 393,616 203,231

- Óрамшóóлал 157,508 55,223

- Òэтгэâрийн áîлîн нийгмийн даатгалûн çардал 60,624 28,430

Íийт 611,747 286,884

¯ндñэн óдирдлагûн öалин áîлîн áóñад тэтгэмæийн талаарх 
мэдээллийг дîр тîлилóóлаâ:

Õараат êîмïанид îрóóлñан Áанêнû хºрºнгº îрóóлалтûн 2010 îнû 12-р ñарûн 31 áîлîн 2009 
îнû 12-р ñарûн 31-нээрх ¿лдэгдл¿¿дийг Òîдрóóлга 12-т тîлилóóлñан. 2010 áîлîн 2009 îнóóдад 
Áанêнû хараат êîмïаниóдтай матåриаллаг хэмæээний аæил г¿йлгээ хийгдээг¿й áîлнî.

2009 îнû 12-р ñарûн 31-ний áайдлаар хîлáîîтîй талóóдûн ¿лдэгдл¿¿дийг дîр ¿ç¿¿лэâ: 

Ìÿнган тºгрºгººр
Òîлгîй 

êîмïани

Òîлгîй 
êîмïанийн îхин 

êîмïаниóд 

Òîлгîй êîмïанийн 
хараат êîмïаниóд 

Òîлгîй 
êîмïанийн хóâü 

эçэмшиг÷ид

¯ндñэн 
óдирдлага

Õ¿¿гийн îрлîгî 12,215 90,265 23,155 - 32,466

Õ¿¿гийн çардал (235,518) (39,117) (70,377) (1,613,129) (1,748)

Øимтгэл, хóраамæийн îрлîгî - 5,999 1,172 - -

Ãадаад âалþтûн ханшийн ººр÷лºлтийн 
ашиг/(алдагдал), öэâэр д¿нгээр

176,965 (56,230) (33,373) 1,572,447 (62,547)

Áóñад ¿йл аæиллагаанû çардал - 12,000 - - -

Óдирдлагûн áîлîн áóñад ¿йл 
аæиллагаанû çардал

- (879,571) (76,766) - (679,039)

2010 îнд хîлáîîтîй талóóдтай хийñэн аæил г¿йлгээний îрлîгî çардлûг дîр тóñгаâ: 

Ìÿнган тºгрºгººр
Òîлгîй 

êîмïани

Òîлгîй 
êîмïанийн îхин 

êîмïаниóд 

Òîлгîй êîмïанийн 
хараат êîмïаниóд 

Òîлгîй 
êîмïанийн хóâü 

эçэмшиг÷ид

¯ндñэн 
óдирдлага

Òóхайн æилд хîлáîîтîй талóóдад 
çээлд¿¿лñэн д¿н

1,236,461 738,729 849,784 - 282,763

Òóхайн æилд хîлáîîтîй талóóдûн 
эргэн тºлñºн д¿н

(1,236,461) (738,729) (1,571,204) - (145,196)

2010 îнд хîлáîîтîй талóóдад çээлд¿¿лñэн áîлîн тэдгээрийн эргэн тºлñºн нийт д¿н: 

2009 îнд хîлáîîтîй талóóдтай хийñэн аæил г¿йлгээний îрлîгî, 
çардлûг дîр тóñгаâ. Äîр тîлилóóлñан д¿нг¿¿дэд çалрóóлга, дахин 
ангилалûн нºлººг îрóóлñан áîлнî.

Ìÿнган тºгрºгººр
Òîлгîй 

êîмïани

Òîлгîй 
êîмïанийн îхин 

êîмïаниóд 

Òîлгîй êîмïанийн 
хараат êîмïаниóд 

Òîлгîй 
êîмïанийн хóâü 

эçэмшиг÷ид

¯ндñэн 
óдирдлага

Õарилöаг÷дад îлгîñîн çээл áа óрüд÷илгаа 
(гэрээт х¿¿: 2009: 0.0%-18.0%)

- 938,083 - - 459,480

Áóñад хºрºнгº - - - - 91,501

Õарилöаг÷дûн харилöах, хадгаламæ 
(гэрээт х¿¿: 2009: 0.15%-14%)

2,561,004 1,003,975 28,494 4,004,846 28,315

Çээлæин аâñан áóñад эх ¿¿ñâэр (гэрээт х¿¿: 
2009: 4.7%-8.5%)

- - - 15,645,909 -

Õîйшлîгдñîн тóñламæ - - - 2,659 -
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ãàäààä, äîòîîäûí õàìòðàã÷ 
áàéãóóëëàãóóä áîëîí 
ò¿íø¿¿äèéí òóñëàëöàà 
äýìæëýã äýýð òóëãóóðëàæ 
á¿òýýãääýã áèëýý. Èéìä 
áèä ÆДÁ-èéã Дýìæèõ Ñàí, 
Õºäºëìºð Ýðõëýëòèéã 
Дýìæèõ Ñàí, Õºãæëèéí 
Øèéäýë, Ìîíãîëûí Ìÿíãàíû 
Ñîðèëòûí Ñàí ìºí îëîí 
óëñûí õàìòðàã÷ áàéãóóëëàãóóä 
áîëîõ Дýëõèéí Áàíê, Àçèéí 
Õºãæëèéí Áàíê, UNDP 
BEEP, Habitat for Humanity, 
Women’s World Banking, 
FMO, USAID, JICA, GTZ, WFF, 
Vittana, Kiva, SEEP network, 
Micro Energy Credit ãýõ ìýò 
îëîí áàéãóóëëàãóóäàä ã¿íýý 
òàëàðõàæ áàéíà.  
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Õарилöаг÷ийг Õамгаалах Çар÷им

ÕаñÁанê нü Ñмарт Êамïайнааñ ñанаа÷илñан харилöаг÷ийг хамгаалах çар÷мóóдûг 2009 îнîîñ ººрийн ¿йл аæиллагаанд мºрдлºгº áîлгîн 
хэрэгæ¿¿лæ ирлээ. Энэх¿¿ çар÷мûг áаримталñнаар Áанê нü ººрийн харилöаг÷идтай итгэл найдâартай харилöааг áэхæ¿¿лæ, ил тîд 
¿йл÷илгээний тºлáºр áîлîн нºхöлийг харилöаг÷ ¿йл÷л¿¿лэг÷ á¿рт х¿ргэхийг эрхэмлэн аæилладаг. 

ªрийн дарамтнааñ çайлñхийх. ÁÑÁ нü çээл îлгîхдîî харилöаг÷ийн çээлæих ÷адâарûг тîгтîîх, çºâхºн харилöаг÷ çээлээ тºлºх ÷адâартай 
нºхöºлд çээл îлгîх, çээл нü харилöаг÷ийг ºрийн дарамтад îрóóлахг¿й áайх алхамóóдûг хэрэгæ¿¿лнэ. Çээлээñ гадна харилöаг÷ийг 
хамгаалах áóñад тºрлийн ¿йл÷илгээг ¿ç¿¿лнэ. (даатгал, ñóргалт гэх мэт

Èл тîд, хариóöлагатай ¿нэ тîгтîîлт. Õарилöаг÷дад ñанх¿¿гийн á¿тээгдэх¿¿ний ¿нэ, хóгаöаа, нºхöºл нü (х¿¿, шимтгэл) нээлттэй, ил 
тîд, îйлгîмæтîй áайдлаар мэдээлэгдñэн áайна. ¯нэ, хóгаöаа, нºхöл¿¿д нü харилöаг÷дад áîлîмæийн, мºн ñанх¿¿гийн áайгóóллага 
тîгтâîртîй аæиллах áîлîмæтîй áайна. 

Эргэн тºлºлтийн ç¿й çîхиñтîй áîдлîгî. Õарилöаг÷ийг гэрээний дагóó ¿¿ргээ áиåл¿¿лэхг¿й áайñан ÷ áайгóóллага нü х¿ндэтгэлтэйгээр 
хандах. Энэх¿¿ çар÷им нü харилöаг÷идтай дîрîмæилñîн áîлîн алáадñан áайдлаар харüöахûг хîриглîдîг çар÷им þм. 
Àæиллагñдûн ¸ñ ç¿й. Ñанх¿¿гийн áайгóóллага ¸ñ ñóртахóóнû хэм хэмæээг хэмæихдээ ¸ñ ç¿йн хэм хэмæээг ºндºр ¿нэлдэг áайгóóллагûн 
ñî¸лûг  аæиллагñдад áий áîлгîх, харилöаг÷ийг хîхирîîх ¿йлдэл хийхээñ хамгаалах, ¿¿нийг илр¿¿лэх, аâилгал хахóóлиаñ ñэргийлэхэд 
анхаарах ¸ñтîй. 

Ãîмдîл ñаналûг шийдâэрлэх мåханиçм. Ñанал х¿ñэлтийг шийдâэрлэх мåханиçм нü харилöаг÷ийн х¿ñэлт, гîмдлûг öóглóóлах, öаг 
хóгаöаанд нü хариó ºгºх, шийдâэрлэх áîлîмæтîй áайх ¸ñтîй. 

Õарилöаг÷ийн мэдээллийн нóóöлал. Ñанх¿¿гийн áайгóóллага нü энэ çар÷мûг áиåл¿¿лэхийн тóлд харилöаг÷ийн хóâийн мэдээллийг 
х¿ндэтгэн т¿¿ний аþóлг¿й áайдал áа á¿рэн á¿тэн áайдлûг хариóöан аæиллах ¸ñтîй. 

ÕàñÁàíê íü äýëõèé äàõèíä ºíäºð íýð õ¿íä 
á¿õèé áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà áºãººä 
Microfinance Information eXchange (MIX) 
áàéãóóëëàãà íèéò 721 áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí 
áàéãóóëëàãóóäààñ Áàíêûã 99-ò æàãñààæýý.  

ÕàñÁàíê íü íºð èõ òóðøëàãààðàà äàìæóóëàí îëîí óëñûí áè÷èë 
ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãóóäòàé õàðèëöàà õîëáîîãîî áýõæ¿¿ëæ, 
2010 îíä ÁÍÕÀÓ-ûí áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãóóäûí 18 
òºëººëºã÷èäòýé õàðèëöàí òóðøëàãà ñîëèëöñîí þì. 

Êîмïанийн нийгмийн хариóöлагûн 
нэр тîмú¸îнû тайлáар  

Ёñ ç¿йн êîдåêñ áóþó д¿рэм
Ёñ ç¿йн д¿рэм гэæ тóхайн êîмïанийн аæиллагñдûн ¿йл аæиллагаандаа 
áаримталáал çîхих д¿рэм, æóрам, çааâар, óдирдлагûн çар÷мóóдûг 
агóóлñан öîгö áаримт áи÷гийг хэлнэ. ªºрººр хэлáэл ¸ñ ç¿йн д¿рэм 
нü êîмïанийн ¿нэт ç¿йлñийг агóóлñан óдирдлагûн á¿х т¿âшин, ¿йл 
аæиллагаанд áаримтлах ¿çэл áаримтлал, çан ¿йл þм. 

Õÿнан нийö¿¿лэх
Õÿнан нийö¿¿лэх гэдэг нü á¿хий л ¿йл аæиллагааг хîлáîгдîх çааâар, 
æóрам, х¿÷ин тºгºлдºр хóóлü тîгтîîмæид нийö¿¿лэх çîрилгî á¿хий 
тóхайн êîмïанид хэрэгæиæ áóй тîгтîлöîî, áîдлîгî, д¿рэм æóрмûг 
хэлнэ. Õÿнан нийö¿¿лэх ÷иг ¿¿ргийг хэрэгæ¿¿лэхэд тóхайн êîмïани 
тóñгай нэгæийг áий áîлгîх, эñх¿л îрîн тîîнû хÿналтûн аæилтнûг 
тîмилîх áºгººд óг нэгæ, эñâэл хÿналтûн аæилтан нü êîмïанийн ¿йл 
аæиллагаа Ìîнгîл óлñûн нэгдэн îрñîн îлîн óлñûн гэрээ, êîнâåнö 
áîлîн х¿÷ин тºгºлдºр мºрдºæ áóй дîтîîдûн хóóлü тîгтîîмæид 
нийöэæ áайгаа эñэхэд хÿналт таâüæ аæилладаг. 

Êîмïанийн иргэншил 
Êîмïанийн иргэншил гэдэг нü тóхайн êîмïани áîлîн т¿¿ний ¿йл 
аæиллагаа ÿâóóлæ áóй îр÷нû хîîрîндûн харилöааг илэрхийлñэн 
îйлгîлт þм. ¯¿нд êîмïанийн áîлîн аæиллагñдûн энэрэнг¿й ¿йл 
аæиллагаа, нийгэмд тóñтай,харилöан ашигтай хандиâ çэргийг 
хамрóóлан îйлгîдîг. 

Êîмïанийн çаñаглал áóþó çîхиñтîй óдирдлага 
Êîмïанийн çаñаглал áóþó çîхиñтîй óдирдлага нü тóхайн êîмïанийн 
ил тîд, нээлттэй мåнåæмåнт, мîнитîрингийн хамрах х¿рээг 
тîдîрхîйлдîг. Õºрºнгийн áирæид á¿ртгэлтэй хóâüöаат êîмïаниóдад 
гîл тºлºâ хамааралтай Ìîнгîлûн Êîмïанийн çаñаглалûн êîдåêñт6 
çааñан çºâлºмæ¿¿д нü ил тîд, нээлттэй áайдлûг áий áîлгîхîд 
÷иглээд çîгñîхг¿й алиâаа êîмïанийг хариóöлагатайгаар óдирдаæ, нэн 
ÿлангóÿа хóâü нийл¿¿лэг÷ид, хóâü эçэмшиг÷дийн эрх ашгийг çîхиñтîй
хамгаалах áаталгаа áîлдîг. 

Êîмïанийн хариóöлага
Êîмïанийн хариóöлага гэæ тóхайн êîмïанийн ¿йл аæиллагаа нü 
нийгэм, óг êîмïанийн аæиллагñад, áайгалü îр÷ин áîлîн áиçнåñийн 
х¿рээнд ¿ç¿¿лæ áóй нºлººний тºлºº х¿лээæ áóй хариóöлагûн öар 
х¿рээг тîдîрхîйлîн óг хариóöлагаа хэрхэн óхамñарлаæ áайгаа 
áайдлûг хэлнэ. ªºрººр хэлáэл êîмïанийн хариóöлага нü ил тîд 
áайдал, ¸ñ ç¿й, ñîнирхîл нэгт талóóдûн талóóдûн ашиг ñîнирхлûг 
х¿ндэтгэх гэñэн êîмïанийн ¿çэл áаримтлалûг агóóлñан áайдаг. Íэг 
¿гээр хэлáэл, тóлхтай áайдал, êîмïанийн çаñаглал, êîмïани, т¿¿нийг 
х¿рээлэн áóй нийгэм, áайгалü îр÷нû харилöан хамаарлûг агóóлñан 
åрºнхий нэр тîмú¸î þм. 

Êîмïанийн нийгмийн хариóöлага
Êîмïанийн нийгмийн хариóöлага нü тóлхтай хºгæлийн х¿рээнд 
áидний амüдар÷ áóй ºнººгийн нийгмийг хадгалæ хамгаалан хîй÷ 
¿åийнхэндээ ºâл¿ ¿лэн ¿лдээхэд ÷иглэñэн êîмïанийн á¿хий л 
¿йл аæиллагаа, хºтºлáºр¿¿дийг хамардаг. Êîмïанийн нийгмийн 
хариóöлага нü êîмïанийн хариóöлагûн нэг ÷óхал á¿рэлдэх¿¿н хэñэг 
нü áайдаг. 

Äаÿн Äэлхийн Ãэрээ 
Äаÿн Äэлхийн Ãэрээ нü Íэгдñэн ¯ндэñтний Áайгóóллагааñ гаргаñан 
ñанаа÷илга áºгººд óг ñанаа÷илгûн дагóó óг гэрээнд нэгдэн îрñîн 
êîмïаниóд х¿ний эрх, хºдºлмºр эрхлэлт, áайгалü îр÷ин, аâлигатай 
тэмöэх ÷иглэлээр дэлхий даÿар х¿лээн çºâшººрñºн арâан ñóóрü 
çар÷мûг мºрдºн хэрэгæ¿¿лэх ¿¿рэг х¿лээдэг. 

Äаÿар Òайлагнах Ñанаа÷илга
Äаÿар Òайлагнах Ñанаа÷илга (ÄÒÑ) нü тóлхтай áайдлûн çар÷им, 
тайлагналûн ñтандартóóдûг áîлîâñрóóлан т¿гээх эрхэм çîрилгî á¿хий 
тºрºл á¿рийн ñîнирхîг÷ талóóдûг хамарñан îлîн óлñûн хºдºлгººн, 
áиå дааñан эâñэл þм. 

Ìэдээллийн нээлттэй áайдал
Öаг ¿åэ îлñîн, нийтэд х¿ртэх áîлîмæтîй, îйлгîгдîхóйö, мэдээллийг 
хîлáîгдîх нóтгийн иргэд, áóñад ñîнирхîг÷ талóóдад т¿гээх ¿йл ÿâöûг 
хэлнэ. ¯йл аæиллагаанû ñºрºг ¿р нºлºº á¿хий êîмïаниóдûн хóâüд 
тóхайн êîмïанийн ¿йл аæиллагаанû çîрилгî, ÷иглэл, öар х¿рээ, 
нийгэм, нóтгийн иргэд, áайгалü îр÷инд ¿ç¿¿лæ áîлîхóйö алиâаа ñºрºг 
¿р нºлºº, эрñдэлийн талаарх мэдээллийг нийтэд ил тîд áîлгîх
шаардлага таâигддаг.

Íийгэм, áайгалü îр÷нû ¿нэлгээ 
Íийгэм, áайгалü îр÷нû ¿нэлгээ гэæ тóхайн êîмïанийн ¿йл 
аæиллагаанû нийгэм, áайгалü îр÷инд ¿ç¿¿лæ áîлîх нºлºº, эрñдэлийг 
¿нэлэх, тэдгээрийг арилгах эñâэл áóóрóóлахад ÷иглэñэн арга хэмæээг 
тîдîрхîйлîх, óлмаар Ã¿йöэтгэлийн Ñтандартóóдûг хангах, хîлáîгдîх 
хóóлü тîгтîîмæ, эрх ç¿йн аêтóóдад нийö¿¿лэх, áóñад тэрг¿¿лэх 
÷иглэлийн çîрилтóóд, харилöаг÷ийн ç¿гээñ тîдîрхîйлñîн нийгэм 
áîлîн áайгалü îр÷нû г¿йöэтгэлийн çîрилтîд х¿рэхэд ÷иглэñэн ¿йл 
ÿâöûг хэлнэ.

Íийгэм, áайгалü îр÷инд ¿ç¿¿лэх ¿р нºлººний ¿нэлгээ
Íийгэм, áайгалü îр÷инд ¿ç¿¿лэх ¿р нºлººний ¿нэлгээний тайланд 
тóхайн êîмïанийн ¿йл аæиллагаанааñ гар÷ áîлîх эåрэг áîлîн ñºрºг 
¿р нºлººг óрüд÷илан тîгтîîх, тэдгээрт ¿нэлгээ хийæ тîîн ¿ç¿¿лэлтээр 
тóñгахûн çэрэгöээ îлîн óлñ, á¿ñ нóтгийн хэмæээнд гар÷ áîлçîшг¿й 
¿р нºлººнд мºн д¿н шинæилгээ хийдэг. ¯р нºлººний ¿нэлгээ нü 
харüöóóлах ñóóрü мэдээ, мэдээлэл, д¿н шинæилгээний хóâилáарóóд, 
óдирдлагûн хºтºлáºрийг мºн агóóлñан áайдаг. 

Áайгалü îр÷ин áîлîн нийгмийн хариóöлагûн óдирдлагûн тîгтîлöîî
Íийгэм áîлîн áайгалü îр÷нû хариóöлагûн óдирдлагûн тîгтîлöîî нü 
áайгóóллагûн á¿тэö, çîхиîн áайгóóлалт, ¿¿рэг хариóöлага, áîдлîгî, 
æóрам çааâар, ïраêтиê, нººöийг хамардаг áºгººд óг тîгтîлöîî нü 
тóхайн êîмïанийн ¿йл аæиллагаанû нийгэм, áайгалü îр÷инд ¿ç¿¿лæ 
áóй ¿р нºлººнд хийñэн ¿нэлгээний ÿâöад áîлîâñрóóлñан óг êîмïанийн 
нºхöºл áайдалд тîхирñîн óдирдлагûн хºтºлáºрийг амæилттай
хэрэгæ¿¿лэхэд ÷óхал ¿¿рэг г¿йöэтгэдэг. Ñайтар áîлîâñрóóлñан нийгэм 
áîлîн áайгалü îр÷нû óдирдлагûн тîгтîлöîî нü тóхайн êîмïанийн 
нийгэм, áайгалü îр÷нû г¿йöэтгэлийг таñралтг¿й ñайæрóóлахад тóñ 
дºхºм áîлîхûн çэрэгöээ эдийн çаñаг, ñанх¿¿, нийгэм, áайгалü îр÷инд 
¿ç¿¿лэх эöñийн ¿р д¿нг дээшл¿¿лэхэд ÷óхал хóâü нэмэр îрóóлдаг. 

Íийгэм, áайгалü îр÷нû аóдитûн тайлан
Óг тайланд êîмïанийн áîдлîгî, æóрам, á¿тээгдэх¿¿н, аæил ¿йл÷илгээ, 
¿йл аæиллагаа нü х¿÷ин тºгºлдºр хîлáîгдîх хóóлü тîгтîîмæ, эрх 
ç¿йн аêтóóд áîлîн Îлîн Óлñûн Ñанх¿¿гийн Êîрïîраöи (ÎÓÑÊ)-ийн 
Ã¿йöэтгэлийн ñтандартóóдад нийöэæ áóй áайдал, мºн áайгалü îр÷инд 
¿ç¿¿лæ áóй ихээхэн хэмæээний ñºрºг ¿р нºлºº, т¿¿ний хэмæээг 
тóñгаñан áайдаг. 

Òóлхтай áóþó тîгтâîртîй áайдал
Òóлхтай áóþó тîгтâîртîй áайдал гэæ áайгалü îр÷инд ээлтэй, 
нийгмийн хóâüд шóдарга, эдийн çаñгийн хóâüд ¿р ашигт тóлгóóрлаñан 
хîй÷ ¿åийнхээ ÷адâар, áîлîлöîîнд аþóл çанал ó÷рóóлахг¿йгээр ºнºº 
¿åийнхээ хэрэгöээг хангах хºгæлийн öîгö ¿çэл áаримтлал þм.
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Îлîн óлñûн хºрºнгº îрóóлаг÷ид

2,164,626 тэрáóм тºгрºг
Àшгийн áóñ áайгóóллага, нийгмийн 
хºрºнгº îрóóлалт хийдэг, ñалáартаа 
тэрг¿¿лэг÷ ñан áºгººд Ford, MacArthur, 
Mott ñангóóдûн тóñламæтайгаар 
1995 îнд áиå дааñан áайгóóллага 
áîлæ анх ¿¿ñгэн áайгóóлагдñан. Òóñ 
áайгóóллагûн ¿йл аæиллагаанû çîрилгî 
нü шóдарга, тîгтâîртîй нийгмийг 
öîгöлîн á¿рд¿¿лэхийн тóлд ñанх¿¿гийн 
áîлîмæîîр хÿçгаарлагдмал нийгмийн 
á¿лг¿¿дэд îрóóлах хºрºнгийн óрñгалûг 
нэмэгд¿¿лэхэд îршдîг.
5 æèëèéí õóãàöààòàé
www.calvertfoundation.org

14,992,966 тэрáóм тºгрºг
DWM нü хºгæиæ áóй îрнóóдûн нийгэм 
áîлîн эдийн çаñгийн хºгæилд тóñ 
áîлîх çîрилгîîр áи÷ил ñанх¿¿гийн 
áайгóóллагóóдад îлîн óлñûн хºрºнгийн 
çах çээлээñ тóñламæийн ñанх¿¿æилт 
îлгîдîг дэлхйин тэрг¿¿лэг÷ хºрºнгº 
îрóóлалтûн áайгóóллага þм.
www.dwmarkets.com

8,684,820 тэрáóм тºгрºг

www.responsability.com 

Fair Share Fund
3,191,012 тэрáóм тºгрºг
Tриîдîñ Ôэйр Øåр Ñан нü Tриîдîñ 
Áанêнû хэñэг áîлîх Triodos Investment 
Management B.V дэргэдэх гóрâан 
ñангийн нэг þм. Õºгæиæ áóй îрнóóд, 
Òºâ Àçи, Òºâ áîлîн Ç¿¿н Еâрîïûн áи÷ил 
ñанх¿¿гийн áайгóóллагóóдад хºрºнгº 
îрóóлалт хийдэг. Ñангийн çîрилгî 
нü тîгтâîртîй, х¿ртээлтэй ñанх¿¿гийн 
ñалáарûн хºгæилд хóâü нэмэр îрóóлах 
çамаар эдгээр îрнû áага îрлîгîтîй 
иргэдэд ñанх¿¿гийн ¿йл÷илгээг х¿ргэхэд 
îршдîг.
4 æèëèéí õóãàöààòàé
www.triodos.com

18,947,742 тэрáóм тºгрºг
Íидåрландûн Õºгæлийн Ñанх¿¿гийн 
Êîмïани нü 1970 îнд Íидåрландûн 
Çаñгийн гаçар áîлîн хóâийн хэâшлийн 
áайгóóллагóóдûн ñанаа÷илгаар 
Íидåрландûн Ñанх¿¿гийн Àññîöиаöийн 
¿ндэñ ñóóрин дээр áайгóóлагдñан 
хºгæлийн áанê þм. Îдîîгîîр FMO 
нü хºгæиæ áóй áîлîн шилæилтийн 
эдийн çаñагтай 40 гарóй óлñ îрнóóдûн 
ñанх¿¿гийн áайгóóллага, аæ ахóйн 
нэгæ¿¿дэд д¿рмийн ñанд хºрºнгº 
îрóóлалт хийн çээл îлгîæ áайна.
7 æèëèéí õóãàöààòàé
www.fmo.nl

1,974,547 тэрáóм тºгрºг
1948 îнд áайгóóлагдñан Kreditanstalt 
fuer Wederderaufbau (KfW)Bankengruppe 
тºрийн ºм÷ит хºгæлийн áанê нü 
хºгæиæ áóй óлñ îрнóóд áîлîн Ãåрманû 
эдийн çаñгийг дэмæих гîл çîрилгîтîй. 
Îрîн ñóóö, дэд á¿тэö, áайгалü îр÷нû 
хамгаалалт áîлîн нºхºн ñэргээлт, 
хºрºнгº îрóóлалтûн ÷иглэлийн ¿йл 
аæиллагааг ñанх¿¿æ¿¿лдэг. Õарилöаа 
хîлáîî, çам тээâэр, эр÷им х¿÷ний 
ñалáарûн дэд á¿тэö, аæ ¿йлдâэрийн 
тºñл¿¿дийг дэлхий даÿар ñанх¿¿æ¿¿лдэг.
10 æèëèéí õóãàöààòàé
www.kfw.de

5,825,646 тэрáóм тºгрºг
Òóñ áайгóóллага нü áóóрай îрнóóдûн 
ñанх¿¿гийн áîлîмæîîр хÿçгаарлагдмал 
иргэдэд ÷иглэñэн ºгººæ á¿хий хºгæлийн 
тºñл¿¿дэд ñанх¿¿æилт îлгîдîг ºндºр 
¸ñ ñóртахóóн á¿хий öººн ñангóóдûн 
нэг þм. Oikocredit нü Ëатин Àмåриê, 
Àçи, Àфриê, Òºâ áîлîн Ç¿¿н Еâрîïûн 
á¿ñийн ñалáарóóдûн ñ¿лæээгээрээ çээл 
дамæóóлан îлгîхûн çэрэгöээ тóхайн 
á¿ñийн îрнóóдûн мэргэæилтн¿¿д çээлийг 
гаçар дээр нü îлгîдîг. Îдîîгîîр îлгîñîн 
нийт çээлийн 75 хóâийг ñанх¿¿гийн 
çóó÷лаг÷ áîлîх áи÷ил ñанх¿¿гийн 
áайгóóллагóóдад îлгîîд áайна.
3-4 æèëèéí õóãàöààòàé
www.oikocredit.org

10,293,030 тэрáóм тºгрºг
1998 îнд Dexia Banque Internationale 
áанêнû ñанаа÷илгаар шинээр ¿¿ñэн 
хºгæиæ áóй çах çээлийн îрнóóдûн 
æиæиг áиçнåñийн êîмïаниóдад 
ñанх¿¿гийн ¿йл÷илгээ х¿ргэдэг 
áи÷ил ñанх¿¿гийн áайгóóллагóóдад 
дахин ñанх¿¿æилт îлгîх çîрилгîтîй 
áайгóóлагдñан анхнû арилæаанû 
хºрºнгº îрóóлалтûн ñан þм. BlueOrchard 
Finance SA ÕÕÊ тóñ ñангийн хºрºнгийн 
óдирдлагûг хариóöдаг.
2-3 æèëèéí õóãàöààòàé
www.blueorchard.org

8,986,618 тэрáóм тºгрºг
1996 îнд ÿдóóрлûг арилгах, шóдарга áóñ 
áайдлûг халахад ÷иглэñэн óрт хóгаöаанû 
арга çамóóдûг эрэлхийлэн хэрэгæ¿¿лэх 
çîрилгîîр 100 гарóй óлñад 3,000 
гарóй т¿нш¿¿дтэй хамтран аæилладаг 
13 áайгóóллагûг эгнээндээ нэгтгэñэн 
“Oxfam International” áайгóóллагад 
нэгдэн îрæ îдîîгийн нэрээ аâñан. Triple 
Jump нü анх 2006 îнд Oxfam Novib-ийн 
мåнåæмåнтийн áагийн ñанаа÷илгаар 
тóñдаа гарñан áи÷ил ñанх¿¿гийн 
áайгóóллагóóдûг ñанх¿¿æ¿¿лэх, хºгæ¿¿лэх 
çîрилгî á¿хий хºрºнгийн óдирдлагûн 
êîмïани þм.
2-3 æèëèéí õóãàöààòàé
www.oxfamnovib.nl

5,699,896 тэрáóм тºгрºг
Еâрîïûн Ñэргээн Áîñгîлт Õºгæлийн 
Áанê нü хºрºнгº îрóóлалт хийх çамаар 
шилæилтийн эдийн çаñаг á¿хий 27 
îрîнд çах çээлийн харилöаа, ард÷иллûг 
хºгæ¿¿лэхэд хóâü нэмэр îрóóлдаг. 
Îдîîгîîр áанê, ¿йлдâэр, áиçнåñийн 
êîмïаниóдад тºñлийн хºрºнгº îрóóлалт 
хийхийн çэрэгöээ îлîн нийтийн 
îрîлöîîтîй êîмïаниóдûг хóâü÷лах, 
тºрийн ºм÷ит ¿йлдâэрийн гаçрóóдад 
á¿тöийн ººр÷лºлт хийх, хîтûн нийтийн 
аæ ахóйн ¿йл÷илгээг ñайæрóóлах 
÷иглэлээр ¿йл аæиллагаа ÿâóóлдаг.
4 æèëèéí õóãàöààòàé
www.ebrd.com

3,754,920 тэрáóм тºгрºг 
Îлîн Óлñûн Ñанх¿¿гийн Êîрïîраöи нü 
хóâийн хэâшлийн êîмïаниóдад хºрºнгº 
îрóóлалт, ñанх¿¿æилт хийх, îлîн óлñûн 
ñанх¿¿гийн çах çээл дээр хºрºнгº áîñгîх, 
áиçнåñийн êîмïаниóд, Çаñгийн гаçарт 
çºâлºгºº ºгºх çамаар хºгæиæ áóй óлñ 
îрнóóдûн эдийн çаñгийн тîгтâîртîй 
ºñºлтийг хангах ¿ндñэн çîрилгîтîй 
Äэлхийн Áанêнû гиш¿¿н áайгóóллага þм.
5 æèëèéí õóãàöààòàé
www.ifc.org

1,533,990 тэрáóм тºгрºг
Kiva is a non-profit organization with a 
mission to connect people through lending 
to alleviate poverty. Leveraging the internet 
and a worldwide network of microfinance 
institutions, Kiva lets individuals lend as 
little as $25 to help create opportunity 
around the world.
www.kiva.org 

5,789,499 тэрáóм тºгрºг

www.visionmicrofinance.com

5,939,571 тэрáóм тºгрºг
Triodos SICAV - Triodos Microfinance 
Fund aims to increase access to financial 
services for the working poor in developing 
countries by providing loans and equity 
to microfinance institutions (MFIs), while 
achieving an attractive financial return for 
investors. Triodos Investment Management 
acts as investment manager of the fund.
www.triodos.nl

1,266,679 тэрáóм тºгрºг
Øâåöарü óлñааñ гаралтай Ôинэтиê 
ашгийн áóñ áайгóóллага нü нийгмийн 
хариóöлагатай áи÷ил ñанх¿¿гийн 
áайгóóллагóóдûг хºрºнгº îрóóлалтаар 
дэмæдэг îлîн óлñûн áайгóóллага þм.
www.finethic.org

835,312 ñаÿ тºгрºг
Àçийн Õºгæлийн Áанê нü 1966 îнд 
áайгóóллагдñан áºгººд Àçи Íîмхîн 
Äалайн îрнóóдад хºгæлийн хºрºнгº 
îрóóлалтûг çаñгийн гаçар, áиå 
дааñан áайгóóллага áîлîн ñанх¿¿гийн 
áайгóóллагóóдтай хамтран хэрэгæ¿¿лæ, 
эдийн çаñгийн ºñºлт хºгæилд тîмîîхîн 
ººр÷лºлтийг аâ÷ирдаг ñанх¿¿гийн 
áайгóóллага þм.
www.adb.org/Mongolia

8,368,606 тэрáóм тºгрºг
BlueOrchard Finance êîмïани нü áи÷ил 
ñанх¿¿гийн хºрºнгº îрóóлалтûн 
óдирдлагûн ÷иглэлээр мэргэшихийн 
çэрэгöээ гîллîн öîгö á¿тээгдээх¿¿нээр 
áи÷ил ñанх¿¿гийн ñалáарт хºрºнгº 
îрóóлах ñîнирхîлтîй áанê áîлîн 
ñанх¿¿гийн çóó÷лаг÷ áайгóóллагóóдад 
çîриóлан ¿йл аæиллагаагаа ÿâóóлдаг 
Øâåйöарийн ñанх¿¿гийн áайгóóллага 
þм. Òóñ êîмïани нü îрîн нóтаг, áóñ 
нóтаг, îлîн óлñûн таâöанд  хºрºнгº 
îрóóлалт хийдэг тîмîîхîн áайгóóллага 
áîлнî.
5 æèëèéí õóãàöààòàé
www.blueorchard.org

8,531,499 тэрáóм тºгрºг
Credit Suisse Ãрóïï нü 1856 îнд 
áайгóóлагдñан, Öþрих хîтîд тºâтэй, 
дэлхий даÿар ñанх¿¿гийн ¿йл÷илгээ 
¿ç¿¿лдэг êîмïани. 50 гарóй îрнû 
êîмïани, áайгóóллагóóд, ÷инээлэг иргэд 
áîлîн Øâåйöарü óлñдаа иргэдийн 
áанêнû ¿йл÷илгээ, ºрñºлдºх¿йö ºндºр 
тºâшиний мэргэæлийн çºâлºгºº, 
á¿тээгдэх¿¿нээр ¿йл÷илдэг дэлхийд 
тэрг¿¿лэх ñанх¿¿гийн áайгóóллага.
2 æèëèéí õóãàöààòàé
www.credit-suisse.com

1,935,990 тэрáóм тºгрºг 
Яïîнû Îлîн Óлñûн Õамтûн Àæиллагаанû 
Áанê (ÎÓÕÀÁ)- нû “Æиæиг дóнд 
¿йлдâэрийг хºгæ¿¿лэх, áайгалü îр÷нûг
хамгаалах” тºñºл нü æиæиг дóнд 
¿йлдâэрийг хºгæ¿¿лэх, áайгалüд хîр 
нºлººг¿й тåхнîлîгийг нэâтр¿¿лэх 
çîрилгîтîй. Òºñºл á¿х аймаг, Óлаанáаатар 
хîтûн á¿х д¿¿рэгт хэрэгæ¿¿лæ áайна.
www.mofa.gov.mn

1,267,464 тэрáóм тºгрºг

www.wallberg.eu

5,032,487 тэрáóм тºгрºг

www.doen.nl

Òîлгîй êîмïанийн хóâü нийл¿¿лэг÷ид

Õóâüöаанû тîî: 917,556
ªм÷илæ áóй хóâü: 10%

1991 îнд áайгóóлагдñан Еâрîïûн Ñэргээн Áîñгîлт, 
Õºгæлийн Áанê (ЕÑÁÕÁ) нü Òºâ Еâрîïîîñ эхлээд Òºâ Àçи 
х¿ртэл 27 óлñ îрîнд хºрºнгº îрóóлалтûн хэрэгñл¿¿дийг 
ашиглан çах çээлийн эдийн çаñаг, ард÷иллûг á¿тээн 
áайгóóлахад тóñлалöаа ¿ç¿¿лñээр ирñэн. 61 îрнû çаñгийн 
гаçар, хî¸р çаñгийн гаçрûн хîîрîндûн áайгóóллага 
ЕÑÁÕÁ-ûг эçэмшдэг. Õэдийгээр тºрийн áайгóóллагóóд 
áанêийг эçэмшдэг хэдий÷ арилæаанû áанêóóдтай 
хамтран гîл тºлºâ хóâийн хэâшилд, áанê, ¿йлдâэр, 
áиçнåñийн áайгóóллагóóдад тºñлийн ñанх¿¿æилт îлгîх, 
шинэ áîлîн ¿йл аæиллагаа эрхэлæ áóй êîмïаниóдад 
хºрºнгº îрóóлалт хийдэг. ¯¿нээñ гадна хóâü÷лалûн 
ÿâöад дэмæлэг тóñлалöаа ¿ç¿¿лэх, тºрийн ºм÷ит 
¿йлдâэрийн гаçрóóдад á¿тöийн ººр÷лºлт хийх, хîтûн 
нийтийн аæ ахóйн ¿йл÷илгээг ñайæрóóлахад нийтийн 
ºм÷лºл á¿хий êîмïаниóдтай хамтран аæилладаг.
www.ebrd.com

Õóâüöаанû тîî: 2,302,659
ªм÷илæ áóй хóâü: 25.1%

ÈÀйÒи Êаïитал Ìåнåæмåнт ÕÕÊ-нü хºрºнгº îрóóлалтûн 
÷иглэлээр ¿йл аæиллагаа дагнан ÿâóóлæ áайна. 
Êîмïанийн хºрºнгº îрóóлалт хийñэн çах çээл¿¿д нü 
ñанх¿¿гийн хºрºнгº îрóóлалт, áанê ñанх¿¿, лиçинг, 
тэтгэâрийн ñан, хºрºнгº îрóóлалтûн ñан, áрîêåр 
дилåрийн ¿йл аæиллагаа ÿâóóлдаг ¿нэт öааñнû êîмïани, 
тåхниê тåхнîлîгийн ÷иглэлийн ñóргалтûн áайгóóллага 
çэрэгт хºрºнгº îрóóлалт хийгээд áайна. 
www.eit.mn  

Õóâüöаанû тîî: 1,243,624
ªм÷илæ áóй хóâü: 13.56%

Îлîн Óлñûн Ñанх¿¿гийн Êîрïîраöи нü хóâийн 
хэâшлийн êîмïаниóдад хºрºнгº îрóóлалт, ñанх¿¿æилт 
хийх, îлîн óлñûн ñанх¿¿гийн çах çээл дээр хºрºнгº 
áîñгîх, áиçнåñийн êîмïаниóд, Çаñгийн гаçарт çºâлºгºº 
ºгºх çамаар хºгæиæ áóй óлñ îрнóóдûн эдийн çаñгийн 
тîгтâîртîй ºñºлтийг хангах ¿ндñэн çîрилгîтîй Äэлхийн 
Áанêнû гиш¿¿н áайгóóллага þм. Øинээр хºгæиæ 
áóй çах çээлийн îрнóóдûн êîмïани, ñанх¿¿гийн 
áайгóóллагóóдад аæлûн áайр áий áîлгîх, татâарûн 
îрлîгî á¿рд¿¿лэх, êîмïанийн çаñаглалûг ñайæрóóлах, 
х¿рээлэн áóй îр÷инд ээлтэй ¿йл аæиллагаа ÿâóóлах, 
эдгээр îрнû нóтгийн иргэдэд ÷иглэñэн ¿йл аæиллагаанд 
хóâü нэмэр îрóóлдаг. ÎÓÑÊ-ийн çîрилгî нü эдийн 
çаñгийн хºгæлийн ¿р шимийг х¿ртэх нэн шаардлага 
á¿хий х¿м¿¿ñийн амüдралûг дээшл¿¿лэхэд îршдîг 
áºгººд дэлхийн ихэнх хºгæиæ áóй îрнóóдûн хóâийн 
хэâшлийн êîмïаниóдад хºрºнгº îрóóлалт хийхэд.
www.ifc.org

Õóâüöаанû тîî: 1,254,180
ªм÷илæ áóй хóâü: 13.67%

1979 îнд Save the Refugees ñан хэлáэрээр анх 
áайгóóлагдаæ áайñан Ìåрñи Êîр нü îнöгîй áайдлûн 
óлмааñ ¿¿ññэн хîхирлûг арилгах, эдийн çаñгийг 
хºгæ¿¿лэх, иргэний нийгмийн áайгóóллагóóдад 
дэмæлэг тóñлалöаа ¿ç¿¿лэх çîрилгî á¿хий îлîн óлñûн 
х¿м¿¿нлэгийн тóñламæийн áîлîн áóÿнû хºгæлийн 
áайгóóллага þм. Ìåрñи Êîр нü áайгалийн гай 
гамшиг, мºргºлдººн, ºâ÷ин эмгэгт ºртñºн, ÿдóóралд 
îрñîн хэдий ÷ дахин ñэргэх ÷адâартай х¿м¿¿ñийн 
тóлгамдñан аñóóдлûг шийдâэрлэæ тóñламæ ¿ç¿¿лдэг. 
1979 îнîîñ хîйш 100 óлñ îрнû х¿м¿¿ñт нийт 1.3 тэрáóм 
ам.дîлларûн тóñламæ ¿ç¿¿лñэн. Òóñ áайгóóллагûн тºâ нü 
Õîйд Àмåриê áîлîн Еâрîïт áайрладаг áºгººд дэлхий 
даÿар хэрэгæ¿¿лдэг нэгдñэн хºтºлáºр¿¿дэд нü 3,400 х¿н 
аæиллаæ дэлхийн 35 гарóй óлñûн 14,4 ñаÿ х¿нд х¿р÷ 
тóñламæийн гараа ñóнган аæилладаг.
www.mercycorps.org

Õóâüöаанû тîî: 264,141
ªм÷илæ áóй хóâü: 2.88%

Íээлттэй Íийгэм Ôîрóм (ÍÍÔ) нü Ìîнгîл дахü 
Íээлттэй Íийгэм Õ¿рээлэн (Ñîрîñûн ñан)-гийн 
ñóóрин дээр Òºрийн áóñ áайгóóллагûн тóхай Ìîнгîл 
Óлñûн хóóлийн дагóó ¿¿ñгэн áайгóóлагдñан ашгийн 
тºлºº áóñ îлîн нийтийн áайгóóллага þм. ÍÍÔ нü 
áîдлîгî áîлîâñрóóлахад ард иргэдийг îрîлöóóлах, 
тºрийн áîдлîгûн хэрэгæилтэд мîнитîрингийн хÿналт 
таâих, тºрийн áîдлîгî, хóóлü тîгтîîмæийн талаарх 
мэдээллийг ÷ºлººтэй аâах áîлîлöîîг хангах, эдийн 
çаñгийн ºñºлт, нийгмийн хºгæил áîлîн ард÷илñан 
çаñаглалûн áîдлîгûн ÷иглэлээр ÷анарûн ºндºр т¿âшинд 
ñóдалгаа шинæилгээ хийхэд ÷иглэн аæилладаг. Òóñ 
áайгóóллага нü áîдлîгî áîлîâñрóóлах, хÿналтûн 
ïрîöåññûг г¿йöэтгэхэд îлîн нийтийн îрîлöîîг 
нэмэгд¿¿лэх, áîдлîгî, хóóлü д¿рэм, çîхиöóóлалтûн 
талаар мэдээллээр хангах, ард÷илал, нийгмийн хºгæил, 
эдийн çаñгийн ºñºлтийн талаар ÷анарûн ºндºр т¿âшинд 
ñóдалгаа шинæилгээ хийхэд ÷иглэн аæилладаг.
www.forum.mn

Õóâüöаанû тîî: 150,153
ªм÷илæ áóй хóâü: 1.64%

Óлаанáаатар Ðîтари Êлóá нü Ìîнгîлûн анхнû Ðîтари 
Êлóá þм. Òóñ Êлóá 1996 îнû 1 д¿гээр ñард îлîн óлñûн 
рîтари áайгóóллагûн эгнээнд элñэн îрæ, 1996 îнû 
5 дóгаар ñарûн 13-д áайгóóлагдñан. Ðîтари гэдэг нü 
îрîн нóтаг, óлñ îрîн, îлîн óлñûн т¿âшинд ард иргэд, 
х¿м¿¿ñт х¿м¿¿нлэгийн тóñламæ ¿йл÷илгээг х¿ргэх, 
мэргэæлийн ¸ñ ç¿йн ºндºр хэм хэмæээг хºхи¿лэн 
дэмæих, даÿн дэлхийн ñайн ñайхан, энх амгалангийн 
тºлºº ñайн ¿йлñийг дэмæиг÷ óлñ îрнóóдûн рîтари 
êлóáóóдûг эгнээндээ нэгтгэñэн Îлîн Óлñûн Ðîтари-гийн 
тîâ÷лîл þм. Ðîтари анх 1905 îнд ¿¿ñэн áайгóóлагдñан 
áºгººд эд¿гээ дэлхийн ºнöºг áóлангийн 185 îрнû 
30,000 êлóáûн 1,3 ñаÿ гиш¿¿дийг эгнээндээ нэгтгэñэн 
áайгóóллага áîлîн хºгæñºн áилээ.
www.rotarymongolia.org

Õóâüöаанû тîî: 685,993
ªм÷илæ áóй хóâü: 7.48%

Triodos-Doen ñан нü 1994 îнд Triodos Áанê áîлîн DOEN 
ñангийн ñанаа÷илгаар 1994 îнд ¿¿ñгэн áайгóóлагдñан 
áºгººд хºгæиæ áóй óлñ îрнóóдûн áи÷ил ñанх¿¿гийн 
ñалáарûг х¿н амûн дийлэнх хэñэгт х¿ртээмæтэй 
ñанх¿¿гийн ñалáарûн á¿рэлдэх¿¿н хэñэг áîлгîн 
хºгæ¿¿лэх, нийгэм, эдийн çаñгийн тэнöâэртэй хºгæлийг 
тîгтâîртîй хангах çîрилгîтîй. Àрд иргэдийн дийлэнх 
хэñэг нü ñанх¿¿гийн ¿йл÷илгээг х¿ртдэг ñанх¿¿гийн 
ñалáарûг áий áîлгîæ хºгæ¿¿лэх нü тэнöâэртэй нийгэм-
эдийн çаñгийн хºгæлийн ¿ндэñ нü áайх áîлнî. Áи÷ил 
ñанх¿¿гийн áайгóóллагóóдûн алñûн хараа нü ашгааñ 
гадна тэдгээрийн эрхэм çîрилгî áîлдîг нийгмийн 
аñóóдлóóдад ÷иглэдгийн çэрэгöээ х¿рээлэн áóй áайгалü 
îр÷ин, х¿м¿¿ñийн амüдрах нºхöºлд çээл áîлîн áóñад 
¿йл аæиллагаанû ¿р нºлººг ÷игл¿¿лдэгээрээ áóñад 
ñанх¿¿гийн áайгóóллагóóдааñ ÿлгагдаæ áайдаг.
www.triodos.com

Fair Share Fund
Õóâüöаанû тîî: 685,996
ªм÷илæ áóй хóâü: 7.48%

Tриîдîñ Ôэйр Øåйр Ñан нü 2002 îнд Íидåрландад 
¿¿ñгэн áайгóóлагдñан нийгмийн ÷иг áаримæаатай 
дэлхийн анхнû öººн хэдэн ñангóóдûн нэг áºгººд áи÷ил 
ñанх¿¿гийн áайгóóллагóóдад хºрºнгº îрóóлалт хийх 
áîлîмæийг îлîн нийтэд îлгîдîг ñан þм. Tриîдîñ 
Ôэйр Øåр Ñан нü Tриîдîñ Áанêнû хэñэг áîлîх Triodos 
Investment Management B.V дэргэдэх гóрâан ñангийн 
нэг þм. Õºгæиæ áóй îрнóóд, Òºâ Àçи, Òºâ áîлîн Ç¿¿н 
Еâрîïûн áи÷ил ñанх¿¿гийн áайгóóллагóóдад хºрºнгº 
îрóóлалт хийдэг. Ñангийн çîрилгî нü тîгтâîртîй, 
х¿ртээлтэй ñанх¿¿гийн ñалáарûн хºгæилд хóâü нэмэр 
îрóóлах çамаар эдгээр îрнû áага îрлîгîтîй иргэдэд 
ñанх¿¿гийн ¿йл÷илгээг х¿ргэхэд îршдîг.
www.triodos.nl

Õóâüöаанû тîî: 1,528,173
ªм÷илæ áóй хóâü: 16.66%

BlueOrchard Finance êîмïани нü áи÷ил ñанх¿¿гийн 
хºрºнгº îрóóлалтûн óдирдлагûн ÷иглэлээр 
мэргэшихийн çэрэгöээ гîллîн öîгö á¿тээгдээх¿¿нээр 
áи÷ил ñанх¿¿гийн ñалáарт хºрºнгº îрóóлах ñîнирхîлтîй 
áанê áîлîн ñанх¿¿гийн çóó÷лаг÷ áайгóóллагóóдад 
çîриóлан ¿йл аæиллагаагаа ÿâóóлдаг Øâåйöарийн 
ñанх¿¿гийн áайгóóллага þм.
www.blueorchard.org

Number of shares: 100,000
Ownership: 1.09% 

Ìîнгîлûн Эмэгтэй÷¿¿дийн Õîлáîî /ÌЭÕ/ нü 1924 
îнд áайгóóлагдñан эмэгтэй÷¿¿дийн áайгóóллагûн 
¿йл аæиллагааг óламæлан хºгæ¿¿лæ ирñэн áºгººд 
нóтаг дэâñгэрийн áîлîн ¿йл аæиллагаанû ÷иглэлээр 
эмэгтэй÷¿¿дийн нийгмийн áайдлûг дээшл¿¿лэх, эрх 
ашгийг хамгаалах ¿¿днээñ эâлэлдэн нэгдñэн тºрийн áóñ 
áайгóóллага þм.
www.mwf.mn
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Óлñ îрîн: Валþтûн тºрºл SWIFT êîд Äанñнû дóгаар

Êîррåñïîндåнт харилöаатай áанêóóд

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

ABOCCNBJ050
05999901040000095 (CNY)
05999914040000080 (USD)

Germany: EUR
Bayerische Hypo - und Vereinsbank 
AG, Munich

HYVE DE MM
69 109 012
(IBAN: DE13 7002 0270 0069 109012)

Deutsche Postbank
Friedrich-Ebert-Allee 114-126, 53113 
Bonn, Germany

PBNKDEFF 755772 607

Japan: JPY, USD
Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation, Tokyo

SMBC JP JT
4347 (JPY)
3625 (USD)

Korea: USD
Kookmin Bank, Seoul

CZNB KR SE 772-8-USD-01-3

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

SABR RU MM

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

MRMD US 33
United States: USD
HSBC Bank USA N.A., New York

CHIPS ABA: 0108
Fed Wire Routing Code: 021001088
000-144860

Deutsche Bank Trust Co. Americas
60 Wall St.-28th Fl. New York, NY 
10005, USA

BKTRUS 33 04434754

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

BOTKJPJT 653-0468959 (JPY)

National Bank of Canada,  
Montreal, Canada 

BNDCCAMMINT 10246824000200101 (USD)

Unicredit Bank AG (HypoVereinsbank,) 
Munich, Germany

HYVEDEMM IBAN: DE13 7002 0270 0069 1090 12 (EUR)

ING Belgium NV/SA,   
Brussels, Belgium 

BBRUBEBB010 10246824000200101 (USD)

Òóлхтай хºгæлийн тºлººх т¿нш¿¿д

“Áи÷ил ñанх¿¿гийн хºгæлийн ñан”, Äэлхийн Áанê
Áи÷ил ñанх¿¿гийн хºгæлийн ñан (ÁÑÕÑ)-гааñ хэрэгæ¿¿лæ
áóй “Òîгтâîртîй амüæиргаа-2” тºñлийн х¿рээнд óг ñан
áайгóóлан, хºдºº îрîн нóтгийн иргэд, æиæиг áиçнåñ
эрхлэг÷дэд áи÷ил çээлийн ¿йл÷илгээ ¿ç¿¿лдэг áи÷ил
ñанх¿¿гийн áайгóóллагóóдад áººний çээл îлгîхîд 
îршдîг. ÕаñÁанê Äархан-Óóл, Îрхîн, Áóлган, Çаâхан, 
Ãîâü-Àлтай, Äîрнîгîâü, Ñ¿хáаатар аймгóóдûн 
ñалáарóóдаар дамæóóлан ÁÑÕÑ-ийн çээлийг îлгîæ 
áайна. 2008 îнд 518 иргэдэд
1,330 ñаÿ тºгрºгийн çээл îлгîñîн..
ÕàñÁàíê óã ñàíòàé 2002 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðààñ ýõëýí 
õàìòðàí àæèëëàæ áàéíà.

“Õºдºлмºр эрхлэлтийг дэмæих ñан”, Íийгмийн
Õамгаалал, Õºдºлмºрийн Яам
ÕаñÁанê ÍÕÕЯ-нû Õºдºлмºр эрхлэлтийг дэмæих ñангааñ
аæилг¿й иргэд, мал÷ид, алáан áóñ хºдºлмºр эрхлэг÷ид,
мºн шинээр аæлûн áайр áий áîлгîæ аæилг¿й иргэн
áîлîн аæилг¿йдэлд ºртºæ áîлçîшг¿й иргэнийг аæлûн
áайраар хангаñан аæ ахóйн нэгæ, áайгóóллагад ººрийн
á¿х ñалáарóóдаар дамæóóлан áага х¿¿тэй çээл îлгîæ á¿х
аймаг, Óлаанáаатар хîтîд óг тºñлийг хамтран 
хэрэгæ¿¿лæ áайна. 2008 îнд 202 иргэдэд 403.2 ñаÿ 
тºгрºгийн çээл îлгîñîн.
ÕàñÁàíê óã òºñºëòýé 2002 îíû 5 äóãààð ñàðààñ ýõëýí
õàìòðàí àæèëëàæ áàéíà.

“Ядóóрлûг áóóрóóлахад áи÷ил çээлийн нºлºº” 
ñóдалгаанû тºñºл, ЕÑÁÕÁанê
ÕаñÁанê, Ìîнгîлûн Эмэгтэй÷¿¿дийн Õîлáîî áîлîн 
ЕÑÁÕÁ-ааñ хамтран ÿдóóрлûг áóóрóóлахад áи÷ил 
çээлийн ¿р нºлººг ñóдлах çîрилгî á¿хий ñóдалгаанû 
тºñлийг хэрэгæ¿¿лæ áайгаа áºгººд ñóдалгаанû х¿рээнд 
ñóмдûн ÿдóó эмэгтэй÷¿¿дэд áарüöаанû хºнгºлºлттэй 
нºхöºл á¿хий á¿лгийн áîлîн ганöаар÷илñан çээлийг
Àрхангай, Áóлган, Õэнтий, Õºâñгºл аймагт îлгîæ áайна. 
Á¿лгийн гиш¿¿д нü дóндûн хадгаламæ áóþó дóндûн 
хºрºнгºтэй áайна. 
Ñóäàëãààã 2007 îíîîñ õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà.

“Õºдººгийн агрîáиçнåñийг дэмæих хºтºлáºр” (RASP),
Ìåрñи Êîр Ìîнгîл
Óг хºтºлáºрийг тºâ áîлîн гîâийн á¿ñийн áиçнåñ
эрхлэг÷дийн áиçнåñийн ¿йл аæиллагааг дэмæих 
çîрилгîîр áанê, ñанх¿¿гийн áайгóóллагааñ çээл аâахад 
нü хºрºнгийн áаталгаанû хºтºлáºрийг хэрэгæ¿¿лæ 
áайна. Õºтºлáºрийг Äîрнîгîâü, ªмнºгîâü, Äóндгîâü, 
Áаÿнхîнгîр, Àрхангай, Ãîâü-Àлтай, Çаâхан, Ñ¿хáаатар, 
Õîâд аймгóóдад хэрэгæ¿¿лæ áайна. 2008 îнд нийт 
148 мал÷ин, хºдººгийн áиçнåñ эрхлэг÷идэд 631.1 ñаÿ 
тºгрºгийн çээл îлгîñîн.
ÕàñÁàíê óã Õºòºëáºðèéã 2004 îíû 3 äóãààð ñàðààñ 
ýõëýí õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà.

Ìîнгîл Óлñûн Çаñгийн Ãаçрûн
“Æиæиг дóнд áиçнåñийг дэмæих Ñан” тºñºл
Ìîнгîл Óлñûн Çаñгийн Ãаçар, á¿ñийн çºâлºл, 
арилæаанû áанêóóд хамтран хэрэгæ¿¿лæ áóй æиæиг 
дóнд ¿йлдâэр эрхлэг÷дэд хºнгºлºлттэй çээл îлгîх 
тºñºл нü ¿йлдâэрлэл, ¿йл÷илгээ эрхлэг÷дэд ¿ндñэн 
хºрºнгº, шинэ тåхниê, тîнîг тºхººрºмæ хóдалдан 
аâах, эргэлтийн хºрºнгийг нэмэгд¿¿лэх çîрилгîтîй.
2008 îнд нийт 128 ¿йлдâэрлэг÷идэд 851.3 ñаÿ 
тºгрºгийн çээл îлгîñîн.
ÕàñÁàíê óã òºñëèéã 2006 îíîîñ ýõëýí õàìòðàí 
õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà.

Ãåрманû Òåхниêийн Õамтûн Àæиллагаанû Íийгэмлэг 
(GTZ) Á¿ñ нóтгийн эдийн çаñгийг дэмæих хºтºлáºр
“Á¿ñ Íóтгийн Эдийн Çаñгийг Äэмæих Õºтºлáºр”-ийн 
Çээлийн áаталгаанû ñан нü á¿ñ нóтгийн эдийн çаñгийг 
эр÷имæ¿¿лэх, æиæиг дóнд ¿йлдâэр, мºн ¿йлдâэрлэл 
эрхэлæ áóй хîршîîдûг дэмæих çîрилгîтîй. Õºтºлáºрт 
Çаâхан, Äархан óóл, Îрхîн аймгийн áиçнåñ эрхлэг÷ид 
хамрагдаæ áайна. 2008 îнд нийт 14 харилöаг÷идад 150 
ñаÿ тºгрºгийн çээл îлгîñîн.
ÕàñÁàíê óã õºòºëáºðèéã 2007 îíû 5 äóãààð ñàðààñ 
õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà.

Õаáитат Ìîнгîл îлîн óлñûн áайгóóллагûн áага 
îрлîгîтîй иргэдийг îрîн ñóóöæóóлах хºтºлáºр
ÕаñÁанê нü Õаáитат Ìîнгîл х¿м¿¿нлэгийн 
áайгóóллагатай хамтар÷ áага îрлîгîтîй иргэдийг 
îрîн ñóóöæóóлах çîрилгî á¿хий энэх¿¿ хºтºлáºрийн 
х¿рээнд Õаáитат х¿м¿¿нлэгийн áайгóóллагаар áайшин 
áариóлах áîлîн хóó÷ин áайшингаа шинэ÷лэн çаñóóлах
îрîн гэрг¿й иргэдэд áага хэмæээний îрîн ñóóö 
хóдалдан аâах, çаñâарлах çîриóлалттай çээлийг 
хºнгºлºлттэй нºхöºлººр îлгîнî.
ÕàñÁàíê óã òºñºëòýé 2008 îíä õàìòàð÷ àæèëëàæ 
áàéíà.

Эмэгтэй÷¿¿дийн Äэлхийн Áанê ÒÁÁ “Women’s World 
Banking”
Эмэгтэй÷¿¿дийн дэлхийн áанê- ÒÁÁ нü æиæиг áиçнåñ 
эрхэлдэг îрлîгî áагатай  эмэгтэй÷¿¿дэд дэмæлэг 
¿ç¿¿лэх çîрилгîтîйгîîр 1979 îнд áайгóóлагдñан 
þм.  Îдîî тóñ áайгóóллага нü дэлхийн 28 îрнû 
40 гарóй áи÷ил ñанх¿¿гийн áайгóóллага áîлîн 
áанêóóдтай хамтран аæиллаæ, дэмæлэг ¿ç¿¿лæ, 
ñóргалт, мэдээллийн ¿йл÷илгээ ¿ç¿¿лæ áайна.  
Энэ х¿рээнд нийт 9 ñаÿ îр÷им ¿йл÷л¿¿лэг÷идтэй 
харилöаæ áайгаагийн 6,75 ñаÿ нü áóþó 70 хóâü нü 
эмэгтэй÷¿¿д áайна.  ЭÄÁ áайгóóллага нü гиш¿¿дийн 
ñ¿лæээг áэхæ¿¿лэх, çах çээлийн ñóдалгаа ÿâóóлах, 
áи÷илñанх¿¿гийн çах çээлийн ñóргалт çîхиîн 
áайгóóлах çэрэг ¿йл аæиллагаанóóдûг ÿâóóлæ áайна. 
www.swwb.org 

Îþó Òîлгîй ÕÕÊ
Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нü Ìîнгîлûн ºмнºд хэñэгт Îþó 
Òîлгîйн çэñ-алтнû тºñлийг хэрэгæ¿¿лæ áóй Ìîнгîлûн 
Óóл Óóрхайн Êîмïани þм. Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нü áайгалü 
îр÷ин, ººрñдийн аæилтан аæиллагñдûн эр¿¿л мэнд, 
аþóлг¿й áайдалд анхаар÷, тîгтâîртîй хºгæилд хóâü 
нэмрээ îрóóлæ, ÷ин шóдаргаар ¿йл аæиллагаагаа 
ÿâóóлахûг эрхэмлэдэг. 
ªìíºãîâü àéìàãò ÆДÁ-èéã äýìæèõ çýýëèéí òºñëèéã 
2010 îíîîñ õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà. 

Îрганиê Ìîнгîл 
Ìîнгîл óлñад áайгалü îр÷инд ээлтэй áи÷ил нîгîîн 
¿йлдâэрлэлийг хºгæ¿¿лэх, óлñ  îрнû эдийн çаñгийн 
тóлгóóр ñалáар áîлñîн хºдºº аæ ахóйн ñалáарûн 
хºгæилд хóâü нэмэр îрóóлах çîрилгîîр Ì¯ÕÀ¯Òанхим, 
ÕаñÁанê, Пåтрîâиñ ÕÕÊ, Ìаêñ Ãрóïï, Энåрæи 
рåñóрñ ÕÕÊ , NTV ÒВ нар хамтран Îрганиê Ìîнгîл 
хºтºлáºрийг  амæилттай хэрэгæ¿¿лæ áайна.
2008 îíîîñ õýðýãæèæ áàéíà.

Àçийн Õºгæлийн Áанê 
Àçийн Õºгæлийн Áанê нü 1966 îнд áайгóóллагдñан 
áºгººд Àçи Íîмхîн Äалайн îрнóóдад хºгæлийн 
хºрºнгº îрóóлалтûг çаñгийн гаçар, áиå дааñан 
áайгóóллага áîлîн ñанх¿¿гийн áайгóóллагóóдтай 
хамтран хэрэгæ¿¿лæ, эдийн çаñгийн ºñºлт хºгæилд 
тîмîîхîн ººр÷лºлтийг аâ÷ирдаг ñанх¿¿гийн 
áайгóóллага þм.
www.adb.org/Mongolia

“Áи÷ил Áиçнåñийг Äэмæüå” тºñºл,
ÀÄÐÀ Îлîн óлñûн áайгóóллага 
“Áи÷ил Áиçнåñийг Äэмæüå” тºñлийн çîрилгî нü áанê
ñанх¿¿гийн ¿йл÷илгээ аâах áîлîмæîîр хÿçгаарлагдмал, 
áага îрлîгîтîй эмçэг á¿лгийн иргэд, нийñлэлийн гэр 
хîрîîллûн áи÷ил áиçнåñ эрхлэг÷дэд çîриóлñан áиçнåñ, 
ñанх¿¿гийн óр ÷адâар îлгîх ñóргалт, çºâлºгºº ºгñнººр 
áиçнåñээ ºргºæ¿¿лэн хºгæ¿¿лэх áîлîмæийг á¿рд¿¿лэх
çîрилгîтîй. 2008 îнд тºñлийн 66 харилöаг÷идад 43.2 
ñаÿ тºгрºгийн çээл îлгîñîн.
ÕàñÁàíê óã òºñëèéã 2007 îíû 8 äóãààð ñàðààñ ýõëýí
õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà.

Ñийï Íэтâîрê “Seep Network” 
ÑÈÉП Íэтâîрê нü дэлхийн 171 óлñûн áи÷ил, æиæиг дóнд 
áиçнåñийн áайгóóллага, áанê áîлîн тэдгээрт хэрэгæиæ 
áóй хºтºлáºрийн хºгæилд тóñлалöаа ¿ç¿¿лэх çîрилгîîр 
áайгóóлагдñан áºгººд îдîîгîîр 120 гарóй áайгóóллагûн 
гиш¿¿н÷лэлтэй. Энэх¿¿ áайгóóллага нü 1985 îнд 
áайгóóлагдñан áа ÀÍÓ-ûн Вашингтîн хîтнîî áайрладаг. 
ÑÈÉП Íэтâîрêийн эрхэм çîрилгî нü хамтран аæиллаг÷ 
áайгóóллагóóдûн шилдэг тóршлагûг áóñдад т¿гээæ, 
хэрэгæ¿¿лñнээр тóхайн á¿ñ нóтаг дахü ºрх á¿рийн 
тîгтâîртîй îрлîгûг á¿рд¿¿лæ, тэдний амüдралûг 
дэмæихэд îршинî.  
www.seepnetwork.org 

Виттана “Vittana Organization”
Виттана ñан áайгóóллага нü 2008 îнд áайгóóлагдñан 
áºгººд ÀÍÓ-д тºâтэй дэлхийн ºнöºг áóлан á¿рт х¿р÷ 
¿йл аæиллагаагаа ÿâóóлдаг ашгийн áóñ áайгóóллага 
þм. Óг áайгóóллагûн эрхэм çîрилгî нü Äэлхийн 
çалóó÷óóдûн ñóр÷ áîлîâñрîх х¿ñэл, эрмэлçлийг 
нü дэмæиæ тэдэнд ñанх¿¿æ¿¿лэг÷дээñ ñóргалтûн 
тºлáºрийн çээлийн эх ¿¿ñâэрийг çóó÷лан îлæ ºгдºг. 
Îдîîгîîр Äэлхийн 40 гарóй óлñааñ нийт 1,000 гарóй 
îþóтанд ñанх¿¿æилт хийгээд áайна.  

Ìîнгîлûн Ìÿнганû Ñîрилтûн Ñан 
Ìîнгîлûн Ìÿнганû Ñîрилтûн Ñан нü Ìîнгîл Óлñûн 
эдийн çаñгийн ºñºлтийг дэмæих çамаар ÿдóóрлûг 
áóóрóóлах çîрилгîтîй áîлîâñрóóлñан Õºтºлáºрийг ÀÍÓ-
ûн áóöалтг¿й тóñламæийн 285 ñаÿ îр÷им ам. дîлларûн 
ñанх¿¿æилтээр 5 æилийн хóгаöаанд хэрэгæ¿¿лэхээр 
áайгóóллагдñан áîлнî. Энэх¿¿ хºтºлáºр Ìîнгîл óлñааñ 
эдийн çаñгийн хºгæлийг ºргºæ¿¿лэн, г¿нçгийр¿¿лэх ¿йл 
аæиллагаанд гîл х¿÷ин ç¿йл áîлñîн öагийн мåханиçм 
лóгаа óÿлдаа, хîлáîî á¿хий х¿ний нººö, á¿тэö çîхиîн 
áайгóóлалт, áайгóóллагûн хºгæил, áîлîн матåриаллаг 
тîдîрхîй эх ¿¿ñâэр¿¿дийн нººö áîлîмæийг дай÷лан 
гаргаæ, ашиглахûг çîрüæ áайгаа þм.
Öýâýð Àãààð òºñëèéã 2009 îíîîñ õîéø õàìòðàí 
õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà.

ÕÕÀÀÕ¯Я 
Ìîнгîл óлñûн ÕÕÀÀÕ¯Яам нü á¿ñ нóтаг áîлîн хºдºº 
îрîн нóтагт эдийн çаñгийн хºгæлийг эр÷имæ¿¿лэх мºн 
хºдºº аæ ахóйн ñалáарûг хºгæ¿¿лэх çîрилгîîр таатай, 
тîгтâîртîй îр÷инг áий áîлгîхûг дэмæин аæилладаг 
áîлнî.
www.mofa.gov.mn



 ÎÐØÈË
2010 îнû æилийн тайлан áîл ÕаñÁанêнû á¿х ¿ндñэн ¿йл 
аæиллагаанû талаарх тóлхтай хºгæлийн мэдээллийг ñанх¿¿ 
áîлîн áóñад ¿йл аæиллагаанû г¿йöэтгэлийг нэгтгэн илтгэñэн 
áидний анхнû îрîлдлîгî þм. Òóñ Áанê нü Äаÿар Òайлагнах 
Ñанаа÷илга (ÄÒÑ, Global Reporting Initiative)-д нэгдэн îрæ даÿн 
дэлхийг хамарñан нийгмийн áîлîн áайгалü îр÷нû хариóöлагûг 
óхамñарлаæ, Эр¿¿л ашиг, Эрдэнэт х¿м¿¿н áîлîн Эх дэлхий 
гэñэн ¿йл аæиллагаанû гóрâалñан çар÷мûг áаримтлан ººрийн 
áайгóóллагûн Õэтийн çîрилт, Эрхэм çîрилгîî шинэ÷лэн найрóóлæ 
áидний Эрхэмлэх ç¿йлñийн хамт óг тайланд îрóóлаâ.

 ÒÀÉËÀÃÍÀÕ ÇÀÐЧÈÌ ÁÀ Í¯Á-ЫÍ ÄÀЯÿÍ
 ÄЭËÕÈÉÍ ÃЭÐЭЭ
Энэх¿¿ 2010 îнû æилийн тайлангийн тîдîрхîй хэñэгт тóñ Áанêнû 
êîмïанийн нийгмийн хариóöлага (ÊÍÕ)-ûг хэрэгæ¿¿лñэн ¿йл 
аæиллагаанû талаар хîлáîгдîх мэдээлэл тóñгагдñан áîлнî. 
ÕаñÁанê нü 2007 îнû 1 д¿гээр ñарааñ эхлэн ÄÒÑ-ûн тóлхтай 
хºгæлийн талаар илтгэх ïлатфîрмд нэгдэн îрñîн áилээ. ÄÒÑûн
тайлагнах öар х¿рээг дэлхий нийтийн îлîн çóóн шилдэг êîмïани, 
аæ ахóйн нэгæ нийтээр х¿лээн çºâшººр÷ амæилттай тóршиæ ¿çñэн 
þм. Òóñ Áанê ººрийн ÊÍÕ-ûн ¿йл аæиллагааг óлам иæ á¿рэн,
дэлгэрэнг¿й áîлîн харüöóóлах áîлîмæтîй áîлгîхûн тóлд 2006 
îнû 10 дóгаар ñард нийтэлñэн ÄÒÑ-ûн G31 Óдирдамæийн дагóó 
энэх¿¿ тайлангийн агóóлгûг нийö¿¿лэн илтгэæ áайна. Ìºн 
т¿¿н÷лэн ÕаñÁанê нü ÄÒÑ-ûн ñанх¿¿гийн ¿йл÷илгээний ñалáарûн 
нэмэлт¿¿дийг хэрэглэñнээр áанê ñанх¿¿гийн ñалáарт ººрийн 
¿йл аæиллагааг 2002 îнû 11 д¿гээр ñард нийтэлñэн Íийгмийн 
Ã¿йöэтгэл áîлîн 2005 îнû 3 дóгаар ñард нийтэлñэн Áайгалü 

Îр÷нû Ã¿йöэтгэлийн çар÷мûн дагóó тайлагнах áîлîмæтîй 
áîлîâ. Áидний хэрэглэñэн G3 Óдирдамæийн талаарх дэлгэрэнг¿й 
мэдээллийг энэх¿¿ тайлангийн ÄÒÑûн ¯ç¿¿лэлт¿¿дээñ ¿çнэ ¿¿. 
¯¿ний çэрэгöээ 2007 îнû 10 дóгаар ñард ÕаñÁанê нü Íэгдñэн 
¯ндэñтний Áайгóóллага (Í¯Á)-ûн Äаÿн Äэлхийн Ãэрээ2 (Global 
Compact)-д нэгдэн îрñîн áилээ. ÄÒÑ-ûн Óдирдамæийн çар÷им 
áîлîн г¿йöэтгэлийн ¿ç¿¿лэлт¿¿д нü Í¯Á-ûн Äаÿн Äэлхийн Ãэрээнд 
çааñан х¿ний эрх, хºдºлмºр эрхлэлт, áайгалü îр÷ин áîлîн 
аâилгалûн эñрэг ¿йл аæиллагаанû 10 т¿гээмэл нийтээр х¿лээн 
çºâшººрñºн çар÷мóóдûг хэрэгæ¿¿лñэн талаар çааâал илтгэх 
æил á¿рийн Àæлûн тайланд (Communication of Progress) тóñгах 
ç¿йлтэй нийöэæ áайгаа þм. Èймээñ Áанê нü энэх¿¿ Äаÿн Äэлхийн 
Ãэрээний дагóó тайлагнах аæлûг G3 Óдирдамæтай энэх¿¿ æилийн 
тайланд нÿгт óÿлдóóлñан áîлнî. 

ÕàñÁàíêíû òºâ áàéð, Åðºíõèé ñàéä Àìàðûí ãóäàìæ, 
Øóóäàíãèéí ñàëáàð 20à, øóóäàíãèéí õàéðöàã-721, 
Óëààíáààòàð-14200, Ìîíãîë Óëñ
Óòàñ: +(976-11)-318185
Лàâëàõ: +(976)-1888
Ôàêñ: +(976-11)-328701
Öàõèì øóóäàí: info@xacbank.mn
www.xacbank.mn  
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www.xacngo.mn

Õîлáîî áарих:
ÕàñÁàíêíû òºâ áàéð, Åðºíõèé 
ñàéä Àìàðûí ãóäàìæ, Øóóäàíãèéí 
ñàëáàð 20à, øóóäàíãèéí õàéðöàã-721, 
Óëààíáààòàð-14200, Ìîíãîë Óëñ

Óòàñ: +(976-11)-318185
Лàâëàõ: +(976)-1888
Ôàêñ: +(976-11)-328701

Öàõèì øóóäàí: info@xacbank.mn
SWIFT: CAXBMNUB
www.xacbank.mn Эн
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www.xacbank.mn

www.horusnomadicsolutions.mn

www.xacsecurity.mn

www.xacleasing.mn

ÕаñÁанêнû тóхай дэлгэрэнг¿й мэдээллийг дараах 
ñайтааñ аâна óó - www.xacbank.mn

www.primedaatgal.mn

www.tengersolutions.mn


