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

Ýðõýì çîðèëãî
ХасБанк нь Эх дэлхий, Эрдэнэт хүмүүн, Эрүүл
ашгийг эрхэмлэсэн санхүүгийн зах зээлд
манлайлах үйлчилгээтэй, тэргүүлэгч байгууллага
байна.

үнэт ЗҮЙЛС
Бид хэтийн зорилт, эрхэм зорилгодоо хүрэхийн
тулд дараахь зүйлсийг өдөр тутмын үйл
ажиллагаандаа эрхэмлэн ажиллана. Үүнд:
• Õàðèëöàã÷ òºâòýé ¿éë àæèëëàãàà
• Á¿òýýë÷ ÷àíàð, øóäàðãà ¿íýëýìæ
• Áàãèéí àæèëëàãàà
• Õ¿íäëýë áà õàðèóöëàãà
• Íèéãìèéí õàðèóöëàãà

ХЭТИЙН ЗОРИЛТ
Бид үнэ цэнэтэй санхүүгийн цогц үйлчилгээгээрээ бүхий л түвшний
харилцагчдад таашаагдсан, шилдэг бизнесийн үйл ажиллагаатай банк
болохын зэрэгцээ бичил санхүүгийн салбар дахь манлайллаа хадгалах
болно.
Бүхий л түвшний харилцагчдад таашаагдсан:
• Бид Монгол улсын иргэн болон Монгол улсын нутаг дэвсгэрт
санхүүгийн үйлчилгээ авахыг хүсч буй иргэн, хуулийн этгээд хэн
бүхэнд хүрч үйлчилнэ;
• Бид харилцагч тус бүрийнхээ үйл ажиллагааных нь онцлог,
хөгжлийн түвшин, үйлчилгээгээ сонгохдоо баримталдаг зарчим,
бодит хэрэгцээ болон харилцагчиддаа учирч болох үр дагавруудыг
нь анхаарч хамгийн тааламжтай, харилцан ашигтай байдлаар
үйлчилдэг банк болно;
• Бид санхүүгийн нийтлэг үйлчилгээг тулгах бус харин харилцагчиддаа
хүлээн зөвшөөрөгдөх санхүүгийн шийдлийг нь хүргэдэг банк байна.
Шилдэг Бизнесийн үйл ажиллагаа:
• ХасБанкны байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагааны зохион
байгуулалт, газар хэлтэс, салбар нэгж, мэргэжилтэн ажилчдын
ажлын уялдаа холбоо нь бүхэлдээ ХасБанкны бизнесийн үйл
ажиллагааг бүрэлдүүлнэ;
• ХасБанкны бизнесийн үйл ажиллагаа нь харилцагчиддаа санхүүгийн
үйлчилгээг хамгийн оновчтой, харилцан үр ашигтай, эрсдлийн
зохистой түвшинд хүргэхэд чиглэнэ;
• ХасБанк нь бизнесийн үйл ажиллагаагаа гадаад орчин, зах зээл,
харилцагчдын төлөв байдлын өөрчлөлтөнд нийцүүлэн байнга
өөрчлөн сайжруулна;
• ХасБанкинд ажилладаг хүн болгон харилцагчиддаа таашаагдах
үйлчилгээг хүргэхэд оруулж байгаа хувь нэмрийнхээ талаар
бүрэн ойлголттой түүгээрээ бахархдаг, чанаргүй үйлчилгээнээс
харилцагчид хамт олондоо учирч болох сөрөг нөлөөг бүрэн
ухамсарлана;
Үнэ цэнэтэй санхүүгийн цогц үйлчилгээ:
• Арилжааны банкны эрхэлж болох бүх төрлийн санхүүгийн үйлчилгээг
бие даан болон бусад арилжааны банкуудтай харилцан ашигтай
түншлэлийн замаар хүргэнэ;
• Даатгал, санхүүгийн түрээс, хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө болон
зуучлал, брокер, хөрөнгийн удирдлага, тэтгэврийн сангийн
бүрдүүлэлт болон удирдлага, бусад чиглэлээр үйл ажиллагаагаа
явуулдаг банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудтай харилцан
ашигтай түншлэлийн замаар эдгээр үйлчилгээг өөрийн
харилцагчиддаа хүртээмжтэй, оновчтой хүргэх нөхцлийг бүрдүүлнэ.

4

ÕÀÑÁÀÍÊ
Жилийн Тайлан 2011

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
ХасБанк нь Эх дэлхий, Эрдэнэт хүмүүн, Эрүүл ашгийг эрхэмлэсэн
санхүүгийн зах зээлд манлайлах үйлчилгээтэй, тэргүүлэгч байгууллага
байна.
Эх Дэлхий:
• ХасБанк нь байгаль, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй байх ёстой гэсэн
зарчмыг өөрийн үйл ажиллагаандаа байнга мөрдлөг болгон
ажиллана;
• Бид харилцагчид болон түншүүдийнхээ байгаль орчинд ээлтэй
аливаа үйл ажиллагааг байнга дэмжинэ;
Эрдэнэт хүмүүн:
• Бид хүмүүст үйлчлэхээр нэгэн хамт олон болж нэгдсэн хүмүүс
(баг) гэдгээ байнга санаж эрдэнэт хүмүүний сайн сайхны төлөө үйл
ажиллагаагаа чиглүүлнэ;
Эрүүл ашиг:
• Бид нийгмийн хариуцлагатай үйл ажиллагаагаараа хувь
нийлүүлэгчдийнхээ хөрөнгийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлнэ;
• Бид хувь нийлүүлэгчиддээ урт хугацаанд өрсөлдөхүйц өгөөжийг
тогтвортой бий болгоно.
Санхүүгийн зах зээлд манлайлах үйлчилгээ:
• ХасБанк нь үйлчилгээний тав тух, ойр дөт байдлаараа, бий болгож
байгаа үнэ цэнээрээ, харилцагчид тулгарсан санхүүгийн хэрэгцээг
нь цогц, оновчтой, шуурхай шийдэх чадвараараа нийт зах зээлд
манлайлах үйлчилгээтэй байгууллага болохыг зорино.

үнэт ЗҮЙЛС
Бид хэтийн зорилт, эрхэм зорилгодоо хүрэхийн тулд дараахь зүйлсийг
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа эрхэмлэн ажиллана. Үүнд:
Харилцагч төвтэй үйл ажиллагаа:
• Бид үйл ажиллагаагаа явуулахдаа харилцагчдынхаа эрх ашигт
нийцсэн, онцлогт нь тохирсон байх гэсэн зарчмыг мөрдлөг болгоно;
• Харилцагч биднээр үйлчлүүлж байгаа бол хэрэгцээнд нь нийцэж
байна гэж үзэх нь төөрөгдөл юм. Сонголт байхгүйгээс одоо бидэнтэй
байгаа харилцагчид илүү сонголт гарахад биднийг орхин явна
гэдгийг анхаарч үйл ажиллагаагаа байнга сайжруулна;
• Бид зах зээлдээ нийцүүлж үйл ажиллагаагаа зохион байгуулах,
өөрчлөлтийг тухай бүр бусдаас түрүүлэн мэдэрч байнга өөрчлөгдөж
байх шаардлагатайг хүлээн зөвшөөрдөг.
Бүтээлч чанар, шударга үнэлэмж:
• Бид харилцагчдынхаа одоогийн төдийгүй ирээдүйн хэрэгцээг
нь оновчтойгоор хангаж зах зээлд манлайлагч байхын тулд
байнга суралцагч, шинийг эрэлхийлэгч, бүтээлч чанарыг дээдлэн
урамшуулна;
• Багийн гишүүн бүрийг үнэлэхдээ оруулсан хувь нэмэр, бий болгож
байгаа үнэ цэнэтэй нь уялдуулсан цалин хөлс, урамшууллын
бодлогыг баримтлана.
Багийн ажиллагаа:
• ХасБанкны гишүүн бүр эх оронч, хариуцлагатай, хамт олонч хувь хүн
байна.
• Аливаа амжилтын гол нууц нь гар нийлсэн багийн ажиллагаа байдаг
гэдэгт бид итгэдэг. Тиймээс ч бид аливаа ажлыг хариуцлагатай,
чадварлаг гишүүдээс бүрэлдсэн баг хамт олноороо хийж
гүйцэтгэхийг эрхэмлэнэ;
• ХасБанк нь янз бүрийн чиг үүрэгтэй олон тооны багуудаас бүрэлдэх
нэгэн том баг гэдгийг хүн бүр ухамсарлан ажиллана;
• Багийн гишүүн бүр бусад гишүүдээ хувь хүнийх нь болон багийн
гишүүнийх нь хувьд хүндлэн, үүрэг хариуцлагаа ухамсартайгаар
хэрэгжүүлнэ.
• Багийн гишүүн бүр багийнхаа үүрэг зорилгыг бүрэн ойлгосон, тухайн
баг нь байгууллагын хөгжилд ямар чиг үүрэгтэй болохыг мэддэг байх
ёстой. Ингэснээрээ гишүүн бүр багийнхаа болон байгууллагынхаа
хөгжилд ямар хувь нэмэр оруулж байгаагаа мэдрэх, ямар хариуцлага
үүрч байгаагаа ухамсарлах нөхцөл бүрэлдэнэ;

Хүндлэл ба хариуцлага:
• Бид бүх түвшиндээ бие биенээ хүндэлнэ;
• Хүн бүр банкны үйл ажиллагаатай болон хувь хүнийхээ эрх ашигтай
холбоотойгоор үзэл бодлоо чөлөөтэй, зохистойгоор илэрхийлнэ;
• Удирдах удирдуулах ёсны зүй зохистой хэм хэмжээг мөрдөж
ажиллана;
• ХасБанкны гишүүн бүр нь ХасБанкны одоо ирээдүйн харилцагчид,
хувь нийлүүлэгчид, ашиг сонирхол нь хөндөгдөх бусад талууд,
нийт ажиллагсад, тэдгээрийн гэр бүлийн өмнө хариуцлага хүлээж
байгаагаа бүрэн ухамсарлаж ажиллана;
• Бид харилцагчид, хувь нийлүүлэгчид, болон нийт хамт олны эрх
ашигт одоо болон ирээдүйд хор хохирол учруулж болох аливаа
зөрчил, дутагдал, хариуцлагагүй байдалтай үл эвлэрнэ;
Нийгмийн хариуцлага:
• Бид оршин байгаа нийгмийнхээ хөгжил болон сайн сайхны төлөө
өөрсдийн хувь нэмрээ оруулахыг байнга эрмэлзэнэ.
• Бид нийгмийн болон харилцагчдынхаа эрх ашгийг тэргүүн ээлжинд
тавина;

Манай банкны ашиг болон зах зээлийн өсөлт тэргүүлэгч банкуудаас
бага биш бөгөөд бид салбартаа 4 дэх том, системийн банк боллоо. Та
бүхэнд Банкны үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаар илүү өргөн хүрээний
дүр зургийг харуулах үүднээс энэхүү тайланд ололт амжилтаа илүү
дэлгэрэнгүй танилцуулж байна.
Банкыг илүү өрсөлдөх чадвартай, институцийн хувьд илүү хүчтэй
болгохын төлөө Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл болон банкны удирдлагын
зүгээс хэрэгжүүлж буй стратеги зөв байж, бид зөв замаар зөв үйл
ажиллагаа явуулж байгаад итгэх итгэлийг Банкны 2011 оны ололт
амжилт батлан өгч байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
даргын мэндчилгээ
Чулууны Ганболд
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

Эрхэм хүндэт Òà á¿õýíä,
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл болон Банкны хамт олон ХасБанкны 2011 оны ололт
амжилтыг тайлагнаж байгаадаа таатай байна.
Юуны өмнө бидэнд итгэж, дэмжиж тусалж байсан  ТэнГэр  Санхүүгийн Нэгдлийн 
хувьцаа эзэмшигчид, сэтгэл зүрхээ зориулж хамтран ажилласан Төлөөлөн Удирдах
Зөвлөлийн гишүүддээ баярлалаа. Мөн 2011 оны санхүүгийн жилийг гайхалтай ололт
амжилтаар дүүрэн байлгахын төлөө хичээж ажилласан банкны удирдлагын баг болон
банкны хамт олондоо, бидэнд итгэдэг харилцагчиддаа, хамтын ажиллагаагаар тусалж
байдаг хувийн болон төрийн салбарт ажилладаг бүх хүмүүст гүн талархал илэрхийлье.
2011 он дахиад нэгэн амжилттай жил төдийгүй арилжааны банкны эрх авч, үйл
ажиллагаа эхэлсний 10 жилийн ойн жил байлаа. Банк хөгжиж, байгууллагын түүхэн цаг
үеийг туулж, өмнөө тавьсан гол гол зорилтуудаа өндөр төвшинд биелүүлж, Төлөөлөн
удирдах зөвлөл болон хувьцаа зэмшигчдийн тогтоосон стратегийн гол чиглэлүүдээр
амжилттай ажилласны зэрэгцээ макро эдийн засгийн таатай байдлыг ашиглан банкны
салбарт байр сууриа олж, өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлж чадлаа.
Европын холбооны улсуудын өрийн хямралын гүнзгийрэлт, Америкийн нэгдсэн улсын
эдийн засгийн сулралт, Япон улсын зарим хэсэгт болсон цунамигийн хор уршиг, олон
улс орны хөрөнгө оруулалтын үнэлгээний зэрэглэл буурсан зэрэг нь дэлхийн эдийн
засгийг сул, хөрөнгийн зах зээлийг тогтворгүй болгож байлаа. Гэхдээ, их хэмжээний
нөөцтэй хэрэглээний суурь сайтай хөгжиж буй Бразил, Хятад, Орос, Хятад тэргүүтэй
(BRIC countries) орнуудын эдийн засаг санхүүгийн жилийг амжилттай өндөрлөсний
дотор Монгол улс ч мөн багтаж байна.
Дотоодын эдийн засгийг түүхэнд байгаагүй өндөр өсөлттэй байлгахад хүргэсэн уул
уурхайн салбарт талархал илэрхийлж, эдийн засгийн бүх салбар үүний дотор банкны
салбар ч мөн ололт амжилтаар дүүрэн байсныг тэмдэглэх нь зүйтэй.

Магваны Болд ТэнГэр группийн гүйцэтгэл захирал болсны дараа
1998 оноос хойш ТэнГэр санхүүгийн групп болон ХасБанкинд өөр өөр
удирдах албан тушаал хашиж байсан Дүгэрсүрэнгийн Бат-Очирыг
Банкны шинэ гүйцэтгэх захирлаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс
томилсон билээ. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл түүний Банкны гүйцэтгэх
захирлаар ажилласан нэг жилийн ажлыг дүгнэж, 2011 оны ажлын үр
дүнд талархалтай хандаж байна.
Жижиг дунд бизнес болон корпорацийн бизнест чиглэсэн байгууллагын
банкны үйл ажиллагааг иргэдийн банктай тэгш хөгжүүлэх бидний
зорилтыг хувьцаа эзэмшигчид дэмжиж, Бизнес банкыг хөгжүүлэх
суурийг бүрдүүллээ. Жижиг дунд бизнесийн салбарт мөрддөг зээлийн
үйл ажиллагааны хэд хэдэн эрх хэмжээ, хязгаарыг өөрчлөх тухай банкны
удирдлагын саналыг Удирдах Зөвлөл болон хувьцаа эзэмшигчид хүлээн
авч Жижиг дунд бизнесийн өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээ шаардлагад
нийцсэн Банкны зээлийн бодлогыг бий болгов.
Бид мөн Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн хараат бус тойм
судалгааны багийн санал болгосон сайн туршлагын санал, зөвлөмжийг
хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг нь хурдавчлахад хичээл зүтгэл гаргаж
ажилласан бөгөөд гол зөвлөмжийг Компанийн засаглалын үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгаж, мөрдөж ажиллаж байгаагаа
энд хэлэхийг хүсч байна. Компанийн засаглалын код, чиглэл, ашиг
сонирхлын зөрчлийн бодлого, холбоотой талуудын гүйлгээ, Төлөөлөн
Удирдах Зөвлөлийн шинэчилсэн дотоод дүрэм журам, албан тушаалд
нэр дэвшүүлэх болон сонгох бодлого зэргийг багтаасан компанийн
засаглалтай холбоотой гол бодлого, дүрэм журмын цогцыг ТэнГэр групп
болон ХасБанк хамтран бий болгож хэрэгжүүлж байна.
Одоогийн төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг эргэн дүгнэж,
дараагийн 5 жилийн бизнесийг өргөжүүлэх төлөвлөгөө болон бизнес
стратегийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл хэд хэдэн
санаачлагыг хэрэгжүүлж байна. Банкны үйл ажиллагааны хурдтай
өсөлттэй уялдуулан банкны удирдлагад илүү стратегийн туслалцаа

үзүүлж, үйл ажиллагаанд нь тусалж оролцох бие даасан төлөөлөн
удирдах зөвлөл хэрэгтэй гэдгийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл ойлгож
байна. Энэ үйл ажиллагаа эхлүүлсэн бөгөөд Удирдах Зөвлөлийн дунд
хэд хэдэн уулзалт хийгдэж, процессийг түргэсгэх, гол гол чиглэлүүдээр
ерөнхий зөвшилцөлд хүрэх, томоохон хувьцаа эзэмшигчдийн бүлэг
зохион байгуулагдах зэрэг ажлууд хийгдэж байна.
Харилцагчийн сегмент бүрээр тэргүүлэх арилжааны банк болох бидний
стратеги шинэ төвшний хүчин чадал, ур чадварыг шаардах төдийгүй
санхүүгийн хувьд ч, банкны үйл ажиллагааг өргөтгөхөд ч, шинэ
хүчин чадлыг бүрдүүлэхэд ч тусалж чадахуйц хувьцаа эзэмшигчдийн
суурийг бий болгох шаардлага байгаа юм. Хувьцаа эзэмшигчдийн
бүтцийг өргөтгөх асуудал дээр зөв ойлголт бий болгох үүднээс хувьцаа
эзэмшигчид, банкны удирдлага, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
удирдлагыг оролцуулсан ярилцлагыг бид санаачлан хийж эхэллээ.
Ур чадвар болон чадавхийн тохиромжтой цогц бүрдэлийг бий болгохын
төлөө банкны дээд удирдлагын багийг бэхжүүлэх нь банкны стратегийг
хэрэгжүүлэх чухал нэгэн хэсэг юм. Үүний эхний алхам болгон шинэ
авъяас чадварыг татах, удирдлагын багыг өргөжүүлэх чиглэлээр
Банкны удирдлагад чөлөөтэй үйл ажиллагаа явуулах эрх олгов.
Нэгдэлийн болон банкны гүйцэтгэх  захирлын  зүгээс банкны дээд 
удирдлагын багийг өргөтгөх үйл ажиллагаанд илүү ач холбогдол өгч
анхаарал хандуулж байна.

Бидний өмнө бүтэн жил байна.
Ирэх УИХ-ын сонгууль, Төв Банкны мөнгөний бодлого, Засгийн
газрын төсвийн бодлогын арга хэмжээнүүд, дотоод инфляцийн
өсөлт зэрэг макро эдийн засгийн тодорхойгүй байдал, дэлхийн
эдийн засгийн хөгжлийн удаашралт зэрэг төвөгтэй асуудал байгаа
хэдий ч Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл болон Банкны удирдлага банкны
стратегийг хэрэгжүүлэхэд үргэлжлүүлэн хөрөнгө оруулалт хийсээр
байх болно. Удирдах Зөвлөлийн оновчтой, динамик оролцоог хангах
замаар хувьцаа эзэмшигчдийн суурийг өргөтгөх, өсөлтийг дэмжихэд
шаардлагатай хөрөнгийн аюулгүй байдлыг хангахад онцгой хичээл
зүтгэл гаргаж цаашид банкны чадавхийг хөгжүүлэхэд хөрөнгө оруулалт
хийх болно.
Хувьцаа эзэмшигчид болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэмжлэг,
банкны хамт олны нөр их хөдөлмөр хичээл зүтгэлийн ачаар ХасБанк
Монголчуудын, өөрийн харилцагчдийн насан туршийн банк болно
гэдэгт итгэлтэй байж, 2012 онд ч мөн ололт амжилтаа үргэлжлүүлнэ
гэдэгт найдаж байна.

Ч. Ганболд
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга
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ÒªËªªËªÍ ÓÄÈÐÄÀÕ ÇªÂËªË

×óëóóíû Ãàíáîëä

Àðâèä Òóåðêíåð

2004 оноос хойш ХасБанк, ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн ТУЗ-ийн даргаар ажиллаж байна.
Тэрээр Монгол Улсын анхны банк бус санхүүгийн байгууллага болох X.A.C. (Хөгжлийн Алтан
Сан)-гийн Зөвлөхүүдийн хорооны гишүүнээр сонгогдон ажиллаж байлаа. Ч. Ганболд 1999-2000
онд Монгол Улсын Ерөнхий Сайдын зөвлөх, 1993-1995 онд Дэлхий Монголчуудын Холбооны
Гүйцэтгэх Захирлын албан тушаал хашиж байсан бөгөөд Монгол улс дахь Ротари хөдөлгөөнийг
үүсгэн байгуулагчдын нэг юм. Мөн Email Daily News (EDN) ХХК-ийн Гүйцэтгэх Захирал, Оюу
Толгой ХХК-ийн ТУЗ-ын гишүүн болон хэд хэдэн ТББ-ын Тэргүүнээр ажиллаж байна.
Ч. Ганболд нь ОХУ-ын Москва хотын Гадаад хэлний их сургуулийг дүүргэсэн бөгөөд удирдлага,
олон нийтийн харилцаа, бизнесийн зөвлөгөө, хэвлэн нийтлэл болоод соёл урлагийн чиглэлээр гуч
гаруй жил ажилласан арвин туршлагатай.

2010 оноос Хасбанкны ТУЗ-ийн гүйцэтгэх бус гишүүнээр сонгогдон ажиллаж байна. Тэрээр
Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны (ЕСБХБ) ОХУ-ын Москва дахь суурин төлөөлөгчийн
газарт санхүүгийн байгууллагуудын багийн ахлах банкираар ажилладаг бөгөөд 1996 онд анх
Потсдамын Их Сургуулийн Олон улсын эдийн засгийн харилцааны хүрээлэнд судалгааны
шинжээчээр ажиллаж эхэлжээ. 2001-2002, 2004-2008 онуудад Германы хөрөнгө оруулалтын
банкинд хуучин ЗХУ болон Латин Америкийн улс орнуудыг хариуцсан хөрөнгө оруулалтын ахлах
менежер, URSA, Transcapital банкны стратеги боловсруулалт, компанийн засаглал, хяналтын
зөвлөлийн гишүүн, 2002-2004 онд НҮБ-д донор орнуудын хамтын ажиллагааны зөвлөхөөр тус
тус ажиллаж байлаа. Банк санхүү, компанийн үнэлгээ, санхүүгийн салбарын өөрчлөн байгуулалт,
бичил санхүү, шилжилтийн орнуудын эдийн засаг, өмч хувьчлал, нийгмийн даатгалын тогтолцооны
чиглэлээр ажлын туршлагатай.

ТУЗ-ын дарга

Ðè×àðä Ðàíêåí
Äүгэрсүрэнгийн ÁÀÒ-Î×ÈÐ
Дүгэрсүрэнгийн Бат-Очир, 2011 оноос эхлэн ХасБанкны Гүйцэтгэх Захирал болон Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн гишүүнээр томилогдон ажиллаж байна. Анх 1998 онд НҮБХХ-ийн Микро Старт 
төслийн санхүүгийн зөвлөхөөр ажлын гараагаа эхэлж байсан тэрээр 2000 онд Хөгжлийн Алтан
Сан Санхүүгийн компанийн Санхүүгийн Хэлтсийн Захирлын албан тушаалд дэвшин ажилласан
юм. Тэрээр ХасБанк болон  Тэнгэр  Санхүүгийн Нэгдлийн удирдлагын албанд  13 жил ажиллаж 
компанийн хөрөнгө оруулалт, бичил санхүү, удирдлага, бизнесийг хөгжүүлэх чиглэлээр банкны
салбарын арвин туршлага хуримтлуулжээ. Тэр 2001-2006 онд Санхүү, бүртгэлийн газрын захирал,
2009-2011 онд Гүйцэтгэх Дэд Захирлаар тус тус ажилласнаас гадна 2009-2010 онд Тэнгэр
Санхүүгийн Нэгдэлд Хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирлаар ажиллажээ.
Д. Бат-Очир нь 2008 онд АНУ-ын Бостон хот дахь Брандейс Их сургуулийн Олон Улсын Бизнес
Сургуульд Бизнес Удирдлагын магистрын зэрэг хамгаалсан.

2009 оноос ТэнГэр  Санхүүгийн Нэгдэл ХХК болон ХасБанкны ТУЗ-д Олон улсын  санхүүгийн 
корпораци (ОУСК)-ийг төлөөлөн ТУЗ-ийн гүйцэтгэх бус гишүүнээр сонгогдон ажиллаж байна.
Ричард нь Олон улсын  санхүүгийн  корпораци  (ОУСК)-ийн  Зүүн Ази, Номхон далайн бүсийг 
хариуцсан ахлах зөвлөх, Азийн хэд хэдэн хөрөнгө оруулалтын сан болон банкуудын Төлөөлөн
Удирдах Зөвлөлд гишүүнээр ажилладаг. ОУСК-д нийт 30 гаруй жил түүний дотор хуучин
ЗХУ, Африк болон Зүүн Азид ажиллаж байсан туршлагатай. Тэрээр ОХУ-д ОУСК-ийн зөвлөх
үйлчилгээ үзүүлэх газрын захирлаар ажиллахдаа 50,000 аж ахуйн нэгжийг хувьчилахад зөвлөгөө
өгч, тэдгээрт ТУЗ-ын стандартыг анх нэвтрүүлж, банк санхүүгийн хөгжилд ихээхэн хувь нэмэр
оруулжээ. Мөн Африкт ОУСК-ийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирлын үүрэг гүйцэтгэж байхдаа
ЖДБ болон бичил санхүүд төвлөрсөн цоо шинэ бодлогыг боловсруулж, энэхүү байгууллагын
хөрөнгө оруулалт, бизнесийн үйлчилгээг 30 гаруй орнуудад нээлттэй болгож, бизнесийн хэмжээг
1,5 триллион ам долларт хүргэж чадсан байна. Тэрээр ОУСК-ийн  Зүүн Ази, Номхон Далай 
бүсийн захирлаар ажиллаж байх хугацаандаа цаг уур, дулаарлын эсрэг хөрөнгө оруулалт, зөвлөх
үйлчилгээний чиглэлээр голлон ажиллажээ.
Ричард Австралийн Компанийн Захирлуудын Сургууль (GAICD)-ийг дүүргэж, Австралийн
Үндэсний Их Сургуульд мастерийн зэрэг хамгаалжээ.

Ìàãâàíû Áîëä
ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-н гүйцэтгэх болон ХасБанкны ТУЗ-ийн гүйцэтгэх бус гишүүн, 2011
оноос ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. ТэнГэр Санхүүгийн 
Нэгдлээс өмнө ХасБанкны Гүйцэтгэх захирлаар 2 жил, Ерөнхийлөгчөөр 3 жил ажиллажээ.
М. Болд нь төрийн болон хувийн хэвшлийн банк, санхүүгийн байгууллагууд, мөн түүнчлэн
Дэлхийн Банк, Олон улсын валютын сан зэрэг олон улсын санхүүгийн байгууллагад хорь гаруй
жил ажиллаж, банкны салбарын эдийн засгийн бодлого, бүтцийн шинэчлэлийн асуудлаар гүнзгий
мэргэшсэн юм. Тэрээр 1996-2000 онд Монгол Банк (Төв Банк)-ны дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж
байлаа. Мөн Зах зээл судлалын хүрээлэнд дэд захирал, Монголын Экспорт Импортын Банкны
Гүйцэтгэх Захирал, ОХУ-ын Москва дахь Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын Банк болон Эдийн
Засгийн Хамтын Ажиллагааны Банкны ТУЗ-ийн гишүүн, Афганистан Улсын Төв Банкинд зөвлөх,
Монголын Банкуудын Холбооны Дэд Ерөнхийлөгчөөр тус тус ажиллаж байв.
М. Болд нь БНУУ-ын Будапешт хотын Эдийн Засгийн Их Сургуулийг Олон улсын эдийн засагч 
мэргэжлээр төгссөн бөгөөд АНУ-ын Колумбийн Их сургуульд эдийн засгийн бодлого, удирдлагын 
чиглэлээр олон улсын харилцааны магистрын зэрэг хамгаалжээ.
Тэрээр Зээлийн Мэдээллийн Сан ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллахаас гадна 2011 оны 12-р
сараас эхлэн Монголын Банкуудын Холбооны ерөнхийлөгчөөр сонгогдон ажиллаж байна.
М. Болд нь Бүгд Найрамдах Исланд улсын Өргөмжит Консул.
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Ïýðýíëýéí Ýðäýíýæàðãàë
2005 оноос ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК болон ХасБанкны ТУЗ-ийн гүйцэтгэх бус гишүүн,  2004
оноос Монголын Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэнгийн Гүйцэтгэх Захирлаар ажиллаж байна.
Тэр 1982-1988 онд Хөдөлмөр, нийгэм хангамжийн улсын хороонд хөдөлмөрийн эдийн засагч,
1988-1991 онд Сайд нарын зөвлөлийн дэргэдэх Удирдах ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх
институтэд багш, 1991-1992 онд Засгийн газрын Төрийн бодлого, нийгмийн асуудлыг судлах
төвд мэргэжилтэн, хэлтсийн дарга, 1992-1997 онд Монголын хөгжлийн хүрээлэнгийн гүйцэтгэх
захирлаар тус тус ажиллаж байв.
1997-2004 онд Монголын нээлттэй нийгэм хүрээлэн (Соросын Сан)-гийн дэд захирал, боловсрол,
хэвлэл мэдээлэл, эрүүл мэндийн салбарын хөтөлбөр хариуцсан захирлаар тус тус ажилласан. Тэр
шийдвэр гаргалтанд иргэдийн оролцоог хангах судалгааны чиглэлээр мэргэшиж, энэ чиглэлийн
үйл ажиллагаанд өмгөөлөл хийн идэвхтэй оролцож байна.
ОХУ-ын Ростов-на-Дону хотын Улсын Их Сургуулийг 1982 онд сэтгэл зүйч мэргэжлээр төгссөн.

ÒªËªªËªÍ ÓÄÈÐÄÀÕ ÇªÂËªËÈÉÍ ÕÎÐÎÎÄ
2012 îíû 3-ð ñàðûí 31-íèé áàéäëààð

Майкл Мадден
2009 оноос хойш  ТэнГэр  Санхүүгийн Нэгдэл ХХК болон ХасБанкны ТУЗ-ийн гүйцэтгэх бус
гишүүнээр ажиллаж байна. Майкл Ирландын Дублин хотод хөрөнгө оруулалт, зөвлөх үйлчилгээний
Ронок компанийг үүсгэн байгуулж, ерөнхий захирлаар нь ажиллаж байна. Тэрээр 15 жил Американ
Экспресс компанид ажилласнаас гадна Зүүн Европын зах зээлд төлбөрийн карт болон банкны
салбарын бизнест амжилттай яваа бизнесмен юм.
Тэр 1988-2003 онд Американ Экспресс компанид ажиллаж байсан бөгөөд энэ хугацаанд 19881992 онд Дублин хотод менежер, 1993-1996 онд хуучин ЗХУ-ын орнуудад Американ Экспресс
компанийн төлөөлөгч менежер, 1997-1998 онд Нэгдсэн Вант улсын Брайтон хотод захирал, 19982003 онд Лондон хотод Американ Экспрессийн дэд ерөнхийлөгчөөр тус тус ажиллаж байв.Мөн
2003-2007 онд ОХУ-д Ренессанс Кредит банкыг байгуулж, гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан
юм.

Ñàðà Äæàðè
2009 оноос хойш  ТэнГэр  Санхүүгийн Нэгдэл ХХК болон ХасБанкны ТУЗ-ийн гүйцэтгэх бус
гишүүнээр ажиллаж байна.
Сара нь Blue Orchard хөрөнгө оруулалтын санд хөрөнгө оруулалтын ахлах менежерээр ажилладаг
бөгөөд бичил санхүү, хөрөнгө оруулалт, стратеги, байгууллагын зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр 8
жилийн ажлын туршлагатай.
Тэрээр Тунис Улсын Colmar компанид зөвлөх, Парис, Лондон, Брюссельд Bain and Company-д
хөрөнгө оруулалтын ахлах зөвлөх, Энэтхэг улсад Бичил санхүүгийн төвд бичил санхүүгийн
стратегийн албаны захирлаар ажиллаж байлаа. Сара 2005-2008 онд Энэтхэг Улсын бичил
санхүүгийн байгууллагуудын хөгжлийг дэмжих, тэдний өсөлтийн стратегийг хэрэгжүүлэх
зорилготой Бичил Санхүүгийн Төвийг байгуулж, стратегийн багийн удирдагчаар нь ажиллаж байв.
Парис хотын Инженерийн дээд сургуулийг 1998 онд төгссөн.

Биндеръяагийн Саран
2012 оны 2-р сарын 29-ны өдрөөс ХасБанкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр
түр хугацаанд томилогдон ажиллаж байгаа бөгөөд түүний томилгоог 2012 оны 5-р сарын 24-нд
болох хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар эцэслэн батлах юм.
Саран нь Монгол улсын банк, санхүүгийн салбарт 30 жил ажилласан арвин туршлагатай. Тэрээр
Монгол Улсын Төв Банкны Олон улсын төлбөр тооцооны хэлтсийн нягтлан бодогчоор 1982 онд
анх ажил мэргэжлийн гарааг эхлүүлж байсан бөгөөд улмаар Нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтсийн 
ерөнхий нягтлан бодогч, захирлын албыг тус тус хашиж байлаа. Саран 1991-2003 онд Худалдаа
Хөгжлийн Банкинд Төвлөрсөн бүртгэл, төлөвлөлт, төсвийн хэлтсийн захирал, Эрхэлсэн захирал,
Ерөнхий Захирлын Тэргүүн Орлогчийн албан тушаалд томилогдон дээд удирдлагын багийн
бүрэлдэхүүнд ажиллаж байсан юм. Түүнчлэн 2003-2004 онд Капитрон банкинд Эрхэлсэн Захирал,
2004-2006 онд “Хөгжлийн санхүү” банк бус санхүүгийн байгууллагад зөвлөхөөр, Дэлхийн банкны
хувийн хэвшлийг хөгжүүлэх зээлийн хоёрдугаар хөтөлбөрийн Төслийн зохицуулагчаар тус тус
томилогдон ажиллаж байв.
Б. Саран нь Москвагийн Олон улсын харилцааны институтыг гадаад валютын худалдаа, олон
улсын зээлийн харилцааны чиглэлээр дүүргэсэн.
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ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХОРОО
Эрсдэлийн удирлагын хороо нь ХасБанкны бизнесийн үйл ажиллагаанд
нөлөөлөх санхүүгийн эрсдэлийг олж тогтоон мониторинг хийхээс гадна
банкны олон талт эрсдэлийн удирдлагын бодлогыг тодорхойлох,
хэрэгжилтэнд мониторинг хийх, үнэлгээ өгөх зэрэг чиглэлээр ажилладаг.
Түүнчлэн санхүүгийн эрсдэл, түүний үзүүлэлтийг хэмжихэд тохирох
стандартыг боловсруулж, эрсдэлийг зохистой хэмжээнд барих үүргийг
энэ хороо хүлээдэг.Эрсдэлийн удирлагын хороо нь сар бүр хуралдаж
асуудлаа хэлэлцдэг бөгөөд дараах гишүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:

Дарга: Michael Madden
Гишүүд: М. Болд
- Richard Ranken
- Д. Бат-Очир
- Х. Амартүвшин
(ТэнГэр Санхүүгийн нэгдэл, Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал)
Нарийн бичгийн дарга: Б. Дэлгэржаргал
(ХасБанкны Санхүү эрхэлсэн захирал)

ЗЭЭЛИЙН ХОРОО
Зээлийн хороо нь ХасБанкны зээлийн эрсдэлд мониторинг хийж
үнэлгээ өгөхөөс гадна Зээлийн удирдлагын газрын дангаар шийдвэрлэх
боломжгүй томоохон зээлийн асуудлыг шийдвэрлэдэг. Мөн зээлийн
бүтээгдэхүүнд харгалзах барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ, нэр төрлийг
тодорхойлох журмыг мөрдүүлэх, хянах үүрэгтэй. Зээлийн хороо дараах
гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй. Үүнд:

Дарга:Arvid Tuerkner
Гишүүд:
- Sarah Djari
- Д. Бат-Очир
- Б. Оюунгэрэл (ХасБанкны Моргейж банкны захирал)
Нарийн бичгийн дарга: Ю. Гэрэлмаа  (ХасБанкны Зээл эрхэлсэн 
захирал)

АУДИТЫН ХОРОО
Аудитын Хороо нь банкны эрсдэлийн удирдлагын бүхий л үйл явцад
хяналт тавих, дотоод аудит хийх гэсэн үндсэн үүрэгтэй. ХасБанкны
баримтлах зарчмууд үйл ажиллагааны шатанд хэрхэн хэрэгжиж
мөн зохицож байгааг хянах үүргийг тус хороо мөн хүлээдэг.ТэнГэр
Санхүүгийн нэгдлийн хувь эзэмшигчдийн зарим төлөөлөл Аудитын
хорооны гишүүн байдаг бөгөөд дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:

Дарга: Sarah Djari
Гишүүд:
- Arvid Tuerkner
- П. Эрдэнэжаргал
- Б. Саран
Нарийн бичгийн дарга: Я. Сайнсанаа (Ерөнхий Аудитор)

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ, ТОМИЛГОО, ШАГНАЛ УРАМШУУЛЛЫН ХОРОО
Энэхүү хороо нь компанийн засаглал, албан тушаалд нэр дэвшүүлэх,
томилох болон шагнал урамшуулалтай холбоотой асуудалд хяналт
тавьж улмаар хэлэлцэн шийдвэрлэх зорилгоор байгуулагдсан бөгөөд
дараах гишүүдтэй байна. Үүнд:

Дарга:Ч. Ганболд
Гишүүд:
- Richard Ranken
- П. Эрдэнэжаргал
- Michael Madden
- М. Болд
Нарийн бичгийн дарга: Д. Ашидмаа  (Хөрөнгө  оруулагчдын 
харилцаа, компанийн засаглал эрхэлсэн захирал, ТСН)

Эрдэнэт хүмүүн
Эх дэлхий

ХасБанк болон Хөгжлийн Алтан
Сан Холбоо ТББ нь хүүхэд
залуучуудад нийгмийн болон
санхүүгийн боловсрол олгох
Афлатон, Тэмүүлэл хөтөлбөрийг
Монгол хүүхэд бүрт хүргэх
зорилготойгоор хэрэгжүүлж байна.
Эдгээр хөтөлбөрийн үр дүнд 2011
оны эцсийн байдлаар Монгол Улс
даяар 25 мянган хүүхэд залуучууд
нийгмийн болон санхүүгийн
боловсрол эзэмшээд байна.
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Эрүүл ашиг

ЭРДЭНЭТ
ХҮМҮҮН

Эрдэнэт хүмүүн
Эх дэлхий

Áèä íèéãìèéí õàðèóöëàãà áîëîí 3 òóëãóóðò ýðõýì çîðèëãûíõîî õ¿ðýýíä ÷ áàãàã¿é
àìæèëòóóäàä õ¿ðëýý. Ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãóóä äîòðîîñ áàéãàëü îð÷èíä ýýëòýé
á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë, õýðýãëýýã õàìãèéí èäýâõòýé ¿ð ä¿íòýé äýìæäýã áàíê íü 2011
îíä ÕàñÁàíê áàéæ ÷àäñàí þì. Áèä Ìÿíãàíû ñîðèëûí ñàí, Óëààíáààòàð õîòûí öýâýð àãààð
ñàí áîëîí õóâèéí õýâøëèéí áóñàä áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëñýí öýâýð àãààð
òºñºëä àìæèëòòàé îðîëöîæ ººðñäèéí ¿¿ðãýý íýð òºðòýé áèåë¿¿ëñýí ãýñýí õ¿íäëýëèéã
õàìòðàã÷ ò¿íø¿¿äýýñýý õ¿ðòëýý. Ñàíõ¿¿ãèéí çóó÷ëàëûã àøèãëàõ çàìààð í¿¿ðñõ¿÷ëèéí
äàâõàð èñëèéã áóóðóóëàõààð 2009 îíîîñ õèéñýí àæëûíõàà ¿ð ä¿íã 2011 îíä áîäèòîé
õ¿ðòýæ ýõýëñýí áà èíãýñíýýðýý îëîí óëñûí êàðáîí çýýëèéí çàõ çýýëýýñ àíõíûõàà 500.000
àì äîëëàð õ¿ðòýëõ íºõºí òºëáºð àâàõ íºõöëºº õàíãàâ. 2011 îíä Èñïàíè óëñàä áîëñîí áè÷èë
ñàíõ¿¿ãèéí îëîí óëñûí ÷óóëãàíààñ áèä õ¿ëýìæèéí õèéã áóóðóóëñíû íºõºí òºëáºðººñºº
õàíäèâ ºðãºñºí àíõíû ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà áîëîâ.

Ã¯éöýòãýõ
çàõèðëûí çàõèäàë

Ýðõýì õ¿íäýò òà á¿õýíä, Óäèðäëàãûí áàãèéí íýðèéí ºìíººñ ÕàñÁàíêíû
2011 îíû æèëèéí òàéëàíã òàíèëöóóëæ áàéíà.

Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë
Ä. Áàò-Î÷èð

ÕàñÁàíê àëáàí ¸ñîîð àðèëæààíû áàíêíû ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëæ ýõýëñíèé 10 æèë
òîõèîñíîîðîî 2011 îí áèäíèé õóâüä õàðèóöëàãàòàé òºäèéã¿é îíöãîé æèë áîëëîî.
ÕàñÁàíêíû õàìò îëîí òàéëàíò îíîî àðâèí èõ àìæèëò á¿òýýëýýð óãòàí ºìíºº òàâüñàí
÷àíàðûí áîëîí òîîí ¿ç¿¿ëýëòèéí ãîë çîðèëòóóääàà õ¿ðñýí òºäèéã¿é Ìîíãîë Óëñûí áàíê
ñàíõ¿¿ãèéí çàõ çýýëä ýçëýõ áàéð ñóóðèà ìýäýãäýõ¿éö íýìýãä¿¿ëæ ÷àäñàí.
2011 îíä Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñãèéí ºñºëò ºìíºõ îíóóäààñ õàìãèéí ºíäºð áóþó 17.3
õóâüä õ¿ðñýí áºãººä ýíý ºñºëòºíä íºëººëñºí ãîë õ¿÷èí ç¿éëñ íü óóë óóðõàéí ñàëáàðûí
¿éëäâýðëýë, õºðºíãº îðóóëàëòûí õýìæýý íýìýãäñýíòýé õîëáîîòîé áàéëàà. Ìºí óóë
óóðõàéí ñàëáàðûã äàãàñàí ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýíèé õýìæýý, óëñûí áîëîí õóâèéí
õýâøëèéí îðëîãûí ºñºëò, ò¿¿íýýñ óëáààëñàí íèéò õýðýãëýýíèé ºñºëò ÷ áàãàã¿é íºëººëëºº.
Ýíýõ¿¿ Ìàêðî ýäèéí çàñãèéí òààòàé îð÷èíòîé óÿëäàæ áàíêíû ñàëáàð ÷ ãýñýí ñ¿¿ëèéí 10
æèëèéí õàìãèéí ºíäºð õóâèàð áóþó 50.1 õóâèàð ºñºâ.
2011 îíä áèé áîëñîí ýäèéí çàñãèéí òààòàé îð÷èí, õóâü íèéë¿¿ëýã÷äýýñ ä¿ðìèéí ñàíã 1.5
äàõèí íýìýãä¿¿ëñýí øèéäâýð, ÒÓÇ-ººñ áàðèìòàëñàí áîäëîãûí çîõèñòîé óäèðäëàãà çýðýã
íü ÕàñÁàíê ¿éë àæèëëàãààíûõàà ãîë ãîë ÷èãëýë¿¿äýýð 60-70 áóþó ò¿¿íýýñ äýýø õóâèàð
ºñ÷ çàõ çýýëä ýçëýõ áàéð ñóóðèà äîðâèòîé áýõæ¿¿ëýõ áîëîìæèéã îëãîëîî. Òóõàéëáàë: Íèéò
àêòèâ 75 õóâü, çýýë 67 õóâü, õàðèëöàõ õàäãàëàìæ 54 õóâü, öýâýð àøèã 86 õóâü, íèéò ººðèéí
õºðºíãº 2.4 äàõèí ºññºí áºãººä ÕàñÁàíê íèéò àêòèâ, çýýëèéí õýìæýýãýýðýý 4 äýõü òîì,
ñèñòåìèéí íºëºº á¿õèé àðèëæààíû áàíê áîëñîí àìæèëòààð 2011 îíûã ¿äëýý. ×àíàðã¿é
çýýëèéí õóâü 1.2 áàéãàà íü íèéò àðèëæààíû áàíêóóä äîòðîî õàìãèéí áàãà áóþó õàìãèéí
ñàéí ÷àíàð á¿õèé çýýëèéí áàãöòàé áàíê ãýäýã áàéð ñóóðèà óðüäûí àäèë õàäãàëñàí ¿ç¿¿ëýëò
áàéëàà. ÕàñÁàíê íü ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä Ìîíãîë Óëñûí øèëäýã 100 òàòâàð òºëºã÷èéí íýãýýð
áàéíãà øàëãàð÷ èðñýíèé äîòîð 2011 îíä ýíý ¿ç¿¿ëýëòèéí 45-ä áè÷èãäýâ.

Ýíý á¿õ àìæèëò íü ÕàñÁàíêíû óäèðäëàãûí áàãààñ áàíêíû äîòîîä á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëò,
áèçíåñèéí ñòðàòåãèäàà îðóóëñàí ººð÷ëºëò, äîòîîä ñèñòåì, äýä á¿òýöäýý õèéñýí õºðºíãº
îðóóëàëòòàé ñàëøã¿é õîëáîîòîé. Áèäíèé àâñàí àðãà õýìæýý, ººð÷ëºëò¿¿ä 2011 îíä òàâüñàí
çîðèëòîî áèåë¿¿ëýõýä òºäèéã¿é áàíêíû äóíä õóãàöààíû ºðñºëäºõ ÷àäâàðûã ñàéæðóóëàõ
àæëûí õ¿ðýýíä õèéãäñýí þì.
Áàíê íü áèçíåñèéí óäèðäëàãàà Èðãýäèéí Áàíê áóþó èðãýäèéí ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýýíèé
çàõ çýýëä òºâëºðºõ, Áèçíåñèéí Áàíê áóþó æèæèã äóíä àæ àõóéí íýãæ¿¿ä, òîì áàéãóóëëàãûí
çàõ çýýëä òºâëºðºõ ãýñýí 2 ÷èãëýëýýð òºðºëæ¿¿ëýí ýäãýýð ÷èãëýëèéí áèçíåñèéã õàðèóöñàí
ýðõýëñýí çàõèðëóóäûí óäèðäëàãûí äîð õýðýãæ¿¿ëæ ýõýëëýý.
Áàíêíû ñàëáàð íýãæèéí òîîã 14-ººð íýìýãä¿¿ëýí 92 õ¿ðãýñýí áà äèéëýíõ òîîöîîíû
òºâºº ñàëáàðûí ñòàòóñòàé áîëãîõ àæëûã ýõë¿¿ëýâ. Äóíä, òîì áàéãóóëëàãóóäàä ¿éë÷ëýõ
áèçíåñ ¿éë÷èëãýýíèé òºâèéí òîîã 4 áîëãîæ, ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé ¿éë àæèëëàãààòàé
áîëîí öààøèä îíöãîé èäýâõæèõ á¿ñ íóòãóóäàä ¿éë÷èëãýýãýý õ¿ðãýõ òóñãàéëñàí áîäëîãûã
õýðýãæ¿¿ëæ ýõëýâ. Áàíê íü öàõèì ñóâãèéíõàà õ¿ðòýýìæ, íàéäâàðòàé áàéäëûã íýìýãä¿¿ëýõ
àæëûã äàðààãèéí 3 æèëèéí ãîë çîðèëòóóäûí íýã ãýæ òîäîðõîéëîí òîäîðõîé àðãà
õýìæýýí¿¿äèéã øàò äàðààëàí àâ÷ ýõýëëýý.
2012-2016 îíû Áèçíåñ ñòðàòåãèéí òºëºâëºãººã áàíêíû íèéò ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãûí
áàãèéí îðîëöîîòîéãîîð áîëîâñðóóëàõ àæëûã ýõë¿¿ëñýí íü äàðàà äàðààãèéí æèë¿¿äýä
õèéõ àæëóóäûã øàò äàðààòàé èë¿¿ óÿëäààòàé áîëãîõîä ÷óõàë àðãà õýìæýý áîëîâ. Ýíýõ¿¿
àæëûí õ¿ðýýíä ¿éë÷èëãýýíèé òºãºëäºðøèë áîëîí õàðèëöàã÷èéí õàðèëöààíû óäèðäëàãûí
òºñë¿¿äèéã äàâõàð ýõë¿¿ëëýý. Áèä áàíêíûõàà àëñûí õàðààã 2012-2016 áèçíåñèéí
ñòðàòåãèòàé íèéö¿¿ëýí èë¿¿ òîäîðõîé, îéëãîìæòîé áîëãîõ àæëûã áàíêíû íèéò ñàëáàð, òºâ
íýãæ¿¿äèéíõýý îðîëöîîòîéãîîð õèéñýí íü öààøèä àëñûí õàðààãàà íýã ìºð îéëãîõ, àëñûí
õàðàà, áèçíåñ òºëºâëºãºº, ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºëò¿¿ä íü õîîðîíäîî óÿëäààòàéãààð
áîëîâñðóóëæ õýðýãæ¿¿ëýõýä ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé ãýæ áèä ¿çýæ áàéíà.
2012 îíä áèä ÕàñÁàíêíûõàà äàðààãèéí 10 æèëèéí òîãòâîðòîé ºñºëò, øèíý áèçíåñ
òºëºâëºãºº àìæèëòòàé õýðýãæèõ ¿íäýñ ñóóðèéã òàâèõ àæèëä àíõààðàí àæèëëàõûí
õàæóóãààð çàõ çýýëä ýçýëñýí áàéð ñóóðèà õýâýýð õàäãàëàõ, òýëýõ ÷èãëýëýýð á¿õ
áîëîëöîîãîî äàé÷ëàí àæèëëàõ áîëíî.

Ä. Áàò-Î÷èð
ÕàñÁàíêíû Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë
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Эрүүл ашиг

Õ¿¿õä¿¿äýä ñàíõ¿¿ãèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ñàíõ¿¿ãèéí áîëîâñðîë îëãîõ çàìààð õ¿ðãýõ àæëûã
Õºãæëèéí Àëòàí Ñàí ÒÁÁ õàìòðàí 2009 îíîîñ õýðýãæ¿¿ëýõ áîëñíîîð 2011 îíû ýöñèéí
áàéäëààð íèéò 25 ìÿíãà îð÷èì õ¿¿õýä çàëóó÷óóä õàìðàãäæýý. Ýäãýýð õ¿¿õýä çàëóó÷óóäààð
äàìæóóëàí 25 ìÿíãàí ºðõèéí 100 ìÿíãàí èðãýíä ñàíõ¿¿ãèéí àíõàí øàòíû ìýäýýëýë,
áîëîâñðîëûã õ¿ðãýæ ÷àäñàí íü áàñ íýãýí áàõàðõàì ¿ç¿¿ëýëò áàéëàà.

Эрүүл ашиг

Эх дэлхий

Эрдэнэт хүмүүн

удирдлагын БАГ
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Эрдэнэт хүмүүн

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

Эх дэлхий

Зээл эрхэлсэн захирал
зээлийн ÓÄÈÐÄËÀÃÛÍ ÃÀÇÐÛÍ Захирал
Þ.ÃÝÐÝËÌÀÀ

Эрүүл ашиг

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

ÈÐÃÝÄÈÉÍ ÁÀÍÊ ÝÐÕÝËÑÝÍ çàõèðàë
Санхүү эрхэлсэн захирал
Á.ÄÝËÃÝÐÆÀÐÃÀË
Б.Дэлгэржаргал нь 2011 оны 3 дугаар сараас Иргэдийн Банк Эрхэлсэн Захирлаар ажиллаж байгаа
бөгөөд мөн ХасБанкны Санхүү Эрхэлсэн Захирлыг албыг хавсран гүйцэтгэж байна. Тэрээр 19921998 оны хооронд ажлын гараагаа Монголын Хөрөнгийн Биржийн судалгаа, бүртгэлийн албанаас
эхэлж, улмаар  1998 оноос Нэгдсэн  Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр  (UNDP)-ийн 
МикроСтарт төслийн зээлийн мэргэжилтнээр ажилд орж санхүүгийн менежер, ерөнхий нягтлан
бодогч, судалгаа хөгжлийн албаны захирал, Хөгжлийн Алтан Сан ХХК-ийн Бодлого зохицуулалтын
хэлтсийг ахалж байсан туршлагатай. 2002 оноос эхлэн ХасБанкны Бичил зээлийн хэлтсийн
захирал, Санхүү эрхэлсэн захирал, Зээлийн удирдлагын газрын захирал, Санхүү, бүртгэлийн
газрын захирал зэрэг хариуцлагатай ажлуудыг хийж иржээ.

Бизнесийн Банк Эрхэлсэн Захирал
ÒÈÌ Î’ÍÈË
Тим О’Нил нь ХасБанкны Жижиг Дунд Бизнес болон  Том Байгууллагуудад үйлчлэх Бизнесийн 
банк эрхэлсэн  захирлаар  2011 оны 1 дүгээр  сараас ажиллаж байна. Тим О’Нил нь 1981 оноос
хойш олон улсын томоохон банкуудад ажиллаж байсан нөр их туршлага, мэдлэгтэй нэгэн бөгөөд
анх Англи улсын Сити Банкнаас мэргэжлийн гараагаа эхэлж ахлах менежер хүртэл дэвшин
ажиллажээ. Улмаар Канад, ОХУ, Болгари улс дахь Европын Сэргээн Байгуулалт Хөгжлийн Банкинд
ахлах банкираар ажиллаж байсан. Эдгээрээс гадна тэрээр Болгар, Македон, Косово, Грек улсын
томоохон банкуудад ТУЗ-ийн гишүүн, мөн ЖДБ-ийг дэмжигч хувийн хөрөнгө оруулалтын санд
ажиллажээ. Тэрээр  5 жилийн өмнөөс Монгол  дахь АНУ-н Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн 
(USAID) дэргэдэх Эдийн Засгийн Бодлогын Шинэчлэл болон Өрсөлдөх Чадварын Төсөл (EPRC)-д 
Төсөл Хариуцсан Дэд Захирал мөн Санхүүгийн Ахлах Зөвлөхөөр ажиллаж, Монголын Моргейжийн
Корпораци, Монголын Компанийн Засаглалыг Хөгжүүлэх Төв болон Зээлийн Мэдээллийн Санг
байгуулах ажилд гол үүрэг гүйцэтгэсэн юм.
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¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ ÝÐÕÝËÑÝÍ ÇÀÕÈÐÀË
×.ÌªÍÕÁÀßÐ
Ч.Мөнхбаяр нь 2011 оны 11 дүгээр сараас эхлэн ХасБанкны Үйл Ажиллагаа Эрхэлсэн Захирлаар
ажиллаж байна. Тэрээр ажлын гараагаа Сангийн Яамны Санхүүгийн хяналтын газарт хянан
шалгагчаар эхэлж, улмаар ахлах хянан шалгагч, Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газрын
санхүүгийн хяналт шалгалтын газрын даргын албыг тус тус хашиж байв. Ч.Мөнхбаяр нь санхүүчэдийн засагчийн мэргэжлээр Монгол Улсын Их Сургууль, Санхүүгийн удирдлагын магистр зэргээр
Австрали Улсын Үндэсний Их Сургуулийг тус тус төгссөн юм. Тэр ХасБанкны Гүйцэтгэх захирлын
зөвлөх болон Бизнесийн банкны газрын харилцааны албанд төрийн байгууллагуудын харилцааны
зөвлөхөөр ажиллаж байсан туршлагатай.

ÄÎÒÎÎÄ ÀÓÄÈÒÛÍ ÃÀÇÐÛÍ ÇÀÕÈÐÀË
ß.ÑÀÉÍÑÀÍÀÀ
Я.Сайнсанаа нь ХасБанкны Дотоод Аудитын Газрын захирлын албыг 2010 оны 9 дүгээр сараас
хашиж байгаа бөгөөд Банкны толгой  компани болох  ТэнГэр  Санхүүгийн Нэгдэлд  Ерөнхий 
Аудиторын албыг давхар хашдаг. Тэрээр өмнө нь 8 жил Монголбанкинд дотоод аудитороор
ажиллаж байсан өндөр туршлагатай нэгэн бөгөөд банкны дотоод аудитын үйл ажиллагааг үр
дүнтэй зохион байгуулах, сүүлийн үеийн дотоод аудитын арга туршлагыг нэвтрүүлэх тал дээр
арвин их туршлага, мэдлэгтэй. Тэр Монгол Улсын Их Сургуулийг санхүүч-эдийн засагч мэргэжлээр
төгсөж, Австрали Улсын Мельбурны Их сургуульд санхүүгийн магистрийн зэрэг хамгаалсан байна.

Эрдэнэт хүмүүн
Эх дэлхий

ÌÎÐÃÅÉÆийÍ ÁÀÍÊÍÛ ÃÀÇÐÛÍ ÇÀÕÈÐÀË
Á.ÎÞÓÍÃÝÐÝË
Б.Оюунгэрэл нь 2009 оны 2 дугаар сараас эхлэн иргэдэд чиглэсэн банкны үйлчилгээ тэр дундаа
бүтээгдэхүүний хөгжил, салбарын удирдлага, франчайз, тус банкнаас хамтран хэрэгжүүлж буй
төсөл хөтөлбөрүүд, мөн түүнчлэн тус Банкны харилцагчийн үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагааг
хариуцан ажиллаж байсан. Тэрээр ХасБанкинд 2003 оноос эхлэн ажиллаж байгаа бөгөөд өмнө
нь Хөдөөгийн зээлийн хэлтсийн захирал, Зээлийн үйлчилгээний хэлтсийн захирал, хөдөөгийн
зээлийн бодлого, франчайзийн үйлчилгээг хариуцан ажиллаж байжээ. ХасБанкинд орохоос өмнө
гурван жил ХАС-ГЭ толгой компанийн бүрэлдэхүүнд байсан НЭТМОН ХХК-д санхүүгийн менежер,
Гүйцэтгэх захирал зэрэг ажлуудыг хийж байлаа. Б.Оюунгэрэл нь ТИС-ийн КТМС-ийг Мэдээллийн
технологийн менежмент мэргэжлээр төгсч, АНУ-ын Денвер хот дахь Колорадогийн Техникийн Их 
Сургуульд бизнесийн удирдлагын магистрын зэрэг хамгаалсан.

Эрүүл ашиг

ÝÐÑÄэËÈÉÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÓÄÈÐÄËÀÃÛÍ ÃÀÇÐÛÍ ÇÀÕÈÐÀË
Ä.ÁÎËÎÐ-ÝÐÄÝÍÝ
Д.Болор-Эрдэнэ нь 2010 оны 7 дугаар сараас ХасБанкны Эрсдэлийн Нэгдсэн Удирдлагын Газрын 
захирлаар ажиллаж байна. Тэрээр 2007 оноос ХасБанкны Зээлийн Удирдлагын Газарт тайлан,
судалгааны мэргэжилтэн, эрсдэлийн менежер, Эрсдэлийн Нэгдсэн Удирдлагын Газарт зээлийн 
эрсдэлийн мэргэжилтэн, эрсдэлийн ахлах мэргэжилтнээр тус тус ажиллаж байв. Д. Болор-Эрдэнэ
нь ажлын гараагаа Худалдаа Үйлдвэрлэлийн дээд сургуулиас эхэлсэн бөгөөд 2003-2007 онд
Математик, мэдээлэл зүйн тэнхимд эконометрик, хэрэглээний математикийн багшаар ажиллаж
байв.
Д. Болор-Эрдэнэ нь Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Дээд сургуулийг эконометрикс мэргэжлээр төгссөн
бизнесийн удирдлагын магистр зэрэгтэй.

¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ÓÄÈÐÄËÀÃÛÍ ÃÀÇÐÛÍ ÇÀÕÈÐÀË
Ä.ÝÐÄÝÍÝ×ÈÌÝÃ
Д.Эрдэнэчимэг нь 2008 оноос эхлэн бүртгэл, банкны төлбөр тооцоо дамжуулах төв, ерөнхий
үйлчилгээ болон хангамжийг хариуцан ажиллаж байна. Тэрээр 2004-2008 онд банкны Дотоод
аудитын газрын захирал, 2002-2004 онд ахлах аудитор, 2000-2002 онд аудитор болон
маркетингийн мэргэжилтнээр ажилласан. Тэрээр “Итгэлт Аудит” ХХК-иас ажлын гараагаа эхэлсэн
бөгөөд хяналт шалгалтын арвин туршлагатай. Д.Эрдэнэчимэг нь Монгол Бизнесийн сургуулийг
бизнесийн удирдлага, эдийн засгийн мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй, Монгол Улсын Их
Сургуулийг Эдийн засаг, Банк Санхүүгийн мэргэжлээр магистрын зэрэгтэй тус тус төгссөн. Мөн
олон улсын аудит, эрсдэлийн шинжилгээ, байгууллагын эрсдэлийн удирдлага, луйврын эсрэг
сургалтуудад хамрагдаж мэргэжил дээшлүүлсэн.

Мэдээллийн Технологийн удирдлагын Газрын Захирал
Á.ÌªÍÕÁÀßÐ
Б.Мөнхбаяр нь 2010 оны 2 дугаар сараас Мэдээллийн Технологийн Удирдлагын Газрын Захирлаар
ажиллаж, сүлжээ-хардвейр болон банкны үндсэн системийн хэлтсийг давхар удирдаж байна.
Тэрээр өмнө 2005-2010 онд Монголын софтвейр хөгжүүлэгч компани болох USI-ийн гүйцэтгэх
захирлаар, 2000-2005 онд Мобиком корпорацид систем админ, маркетингийн менежер, 19962000 онд T&C компютерийн компанийг байгуулалцаж байсан туршлагатай. Тэрээр Санхүү, Эдийн
Засгийн Дээд Сургуульд бизнесийн удирдлагаар, Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуульд
Компьютерийн систем, софтвейр инженер мэргэжлээр магистр хамгаалж байсан ба Япон улсын
Токио хотод Software Project Management сэдвээр сургалт авч байжээ. Тэрээр Open Source Software,
Linux/Unix системүүд болон мэдээллийн технологийн хамгаалалтыг судалдаг бөгөөд FreeBSD,
Linux, OpenERP, ERP5, ISO 27001 Security, QmailRocks-ийн гишүүн.
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ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ÓÄÈÐÄËÀÃÛÍ ÃÀÇÐÛÍ ÇÀÕÈÐÀË
Á.ÒÓÓË
Á.Òóóë íü 2008 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðààñ ýõëýí ÕàñÁàíêíû ñàíõ¿¿ãèéí óäèðäëàãà, õÿíàëò, òºñºâ
òºëºâëºëò, óäèðäëàãûí ìýäýýëýë, íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí áîäëîãî, òàéëàãíàëûã õàðèóöàí
àæèëëàæ áàéíà. Òýðýýð ÕàñÁàíêèíä 2002 îíîîñ Äîòîîä àóäèòîð, 2003-2004 îíä Á¿ðòãýë Õÿíàëòûí
Õýëòýñ, 2004-2007 îíä Òºëºâëºëò, Òàéëàíãèéí Õýëòñèéã óäèðäàæ, óëìààð 2007 îíä Ñàíõ¿¿ãèéí
Õÿíàëòûí Õýëòñèéí çàõèðëûí àëáàí òóøààëûã õàøèæ áàéâ. Õàäãàëàìæèéí áàíêèíä õÿíàí
øàëãàã÷ààð 1998 îíä àæëûí ãàðààãàà ýõýëñýí. Òóóë íü ÑÝÇÄÑ-èéã Áàíêíû ýäèéí çàñàã÷- ñàíõ¿¿÷
ìýðãýæëýýð òºãññºí.

ÈÐÃÝÄÈÉÍ ÁÀÍÊÍÛ ÃÀÇÐÛÍ ÇÀÕÈÐÀË 
Ñ.ÌªÍÕÁÎËÄ
С.Мөнхболд нь 2010 оны 2 дугаар сараас ХасБанкны Иргэдийн банкны газрын захирлаар ажиллаж
байна. Тэрээр 2002 оноос тус банкинд анх зээлийн менежерээр ажиллаж байсан бөгөөд үүний
дараа Бүтээгдэхүүн хөгжлийн менежер, Хөдөөгийн зээлийн хэлтсийн захирал, Бичил санхүүгийн
банкны хэлтсийн захирал зэрэг албуудыг хашиж байсан туршлагатай. С.Мөнхболд нь хадгаламж,
зээлийн хоршоодод техникийн туслалцаа, санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг НЭТМОН банк бус
санхүүгийн байгууллагад 2001 оноос ажлын гараагаа эхэлсэн байна.

ÒÑÍ ãðóïïûí ò¿âøèíä ìºðäºãäºõ Êîìïàíèéí çàñàãëàëûí ä¿ðýì,
Áèçíåñèéí ¸ñ ç¿éí ä¿ðýì, Àøèã ñîíèðõëûí çºð÷ëèéí òàëààðõ áîäëîãî,
Õîëáîîòîé ýòãýýäòýé õèéõ õýëöëèéí òàëààðõ áîäëîãî, Òºëººëºí Óäèðäàõ
Çºâëºëèéí äîòîîä æóðàì, Òºëººëºí Óäèðäàõ Çºâëºëèéí ãèø¿¿äèéã
ñîíãîí øàëãàðóóëàõ, òîìèëîõ áîäëîãî çýðýã ãîëëîõ áîäëîãî, æóðìûã
2011 îíä áîëîâñðóóëñàí íü Òºëººëºí Óäèðäàõ Çºâëºëèéí á¿òýö, ¿¿ðýã
õàðèóöëàãà, èë òîä áàéäàë áà òàéëàãíàë, õ¿ðýýëýí áóé îð÷èí áà ¿éë ÿâöûã
ñàéæðóóëàõàä öààøèä ¿ëýìæ ò¿ëõýö áîëíî.
Èéíõ¿¿ êîìïàíèéí çàñàãëàëûã ñàéæðóóëàõ àëõàì õèéñíýýð áàíêíû
áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíû ã¿éöýòãýëèéí ¿ð ä¿íã èë òîä áàéäëààð
òàéëàãíàæ, áàíêíû ýäèéí çàñãèéí òîãòâîðòîé ºñºëòèéã õàíãàõàä äýìæëýã
áîëîõ, ìºí øààðäàãäàõ õºðºíãèéí ãàäààä ýõ ¿¿ñâýðèéã íýìýãä¿¿ëýõýýñ
ãàäíà ººðèéí íººö áîëîëöîîã ¿ð íºëººòýéãýýð àøèãëàõàä ÷óõàë à÷
õîëáîãäîëòîé.

Êîìïàíèéí çàñàãëàëûí á¯òýö
Áàíê íü ¿éë àæèëëàãààãàà Ìîíãîë óëñûí õóóëü, ä¿ðìèéí äàãóó íýãäýæ
á¿ðòã¿¿ëñýí õÿçãààðëàãäìàë õàðèóöëàãàòàé êîìïàíèéí ò¿âøèíä ÿâóóëäàã.
Áàíêíû ¿íäñýí ýðõ ìýäýë ò¿¿íèé õóâüöàà ýçýìøèã÷äýä îðøäîã. Õóâüöàà
ýçýìøèã÷äèéã á¿ðýí òºëººëäºã ãýäýã óòãààðàà Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºë
áàíêíû õóâüä áîäëîãî áîëîâñðóóëàõ, Áàíêíû ¿éë àæèëëàãààíä õÿíàëò
òàâèõ, ñòðàòåãèéí óäèðäàìæ ºãºõ ¿¿ðýãòýé. Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºë
íü Ã¿éöýòãýõ Çàõèðëûã òîìèëäîã áºãººä òýðýýð áàíêíû ºäºð òóòìûí
¿éë àæèëëàãààã øóóä óäèðäàõ, õóâüöàà ýçýìøèã÷èä áîëîí Òºëººëºí
óäèðäàõ çºâëºëä òîãòìîë òàéëàãíàõ ¿¿ðýãòýé. Áàíêíû ä¿ðìèéí äàãóó
Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë ÕàñÁàíêèéã ÿìàð íýãýí õóóëèéí èòãýìæëýëã¿éãýýð
òºëººëºõ á¿ðýí ýðõòýé. Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºë íü òîäîðõîé ñòðàòåãèéí
àñóóäëóóäàä òºâëºðºõ çîðèëãîîð Áàéíãûí Õîðîîäûã áàéãóóëàí àæèëëàæ
áàéíà. Ýäãýýð õîðîîä íü ººðñäèéí ÷èãëýëèéí ãàçàð õýëòñèéã õàðüÿàëàõ

22

ÕÀÑÁÀÍÊ
Жилийн Тайлан 2011

Áàéãóóëëàãûí á¯òýö, óäèðäëàãûí ïðîöåññ
ÕàñÁàíê íü Ã¿éöýòãýõ çàõèðëûí åðºíõèé óäèðäëàãà äîð àæèëëàäàã ñàëáàð,
íýãæ, òºâ àëáàí äàõü ãàçàð, õýëòñ¿¿äýýñ á¿ðäýíý. Áàíêíû ¿éë àæèëëàãààã
õÿëáàðøóóëàõ, øèíý÷ëýõ ìºí äàðààãèéí óäèðäàõ àæèëòíóóäûã áýëòãýõ,
òºëºâëºëòèéã íýìýãä¿¿ëýõèéí òóëä áîðëóóëàëòûã õàðèóöàæ áóé ñàëáàð íü
èðãýäèéí áîëîí áàéãóóëëàãûí áàíê ýðõýëñýí çàõèðàëä, àðûí àëáàíû ãàçàð
õýëòñ¿¿ä ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëñýí çàõèðàëä òàéëàãíàäàã áîë Ýðñäýëèéí
íýãäñýí óäèðäëàãûí ãàçàð íü ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãûí çºâëºëä àæëàà øóóä
òàéëàãíàäàã. Äîòîîä àóäèòûí ãàçàð Òºëººëºí Óäèðäàõ Çºâëºëä øóóä
òàéëàãíàõààñ ãàäíà ã¿éöýòãýõ çàõèðàëä àæëàà äàâõàð òàéëàãíàõ ¿¿ðýãòýé.
Äîòîîä àóäèòûí ãàçàð áàíêíû òºâ áîëîí ñàëáàð, òîîöîîíû íýãæ¿¿äèéã
õàìàðñàí ãàçàð äýýðõ õÿíàëòûã õèéæ ã¿éöýòãýí Òºëººëºí Óäèðäàõ
Çºâëºëèéí àóäèòûí õîðîîíä àæëàà òàéëàãíàäàã.Áàíêíû õîðîîäûí á¿òýö
çîõèîí áàéãóóëàëòûã ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãà òîäîðõîéëäîã áºãººä ºäºð
òóòìûí áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãàà áîëîí ò¿¿íä òàâèãäàõ õÿíàëòûã ýäãýýð
õîðîîäîîð äàìæóóëàí ¿ð ä¿íòýéãýýð õýðýãæ¿¿ëäýã.
ÕàñÁàíê íü îðîí äàÿàð 92 ñàëáàð, òîîöîîíû òºâ áóþó ¿íäýñíèé ñàëáàð
ñ¿ëæýýãýýð áàíêíû ¿éë÷èëãýýãýý ò¿ãýýæ áàéíà. Òîîöîîíû òºâ áîëîí ñàëáàð
ºðãºòãºë¿¿ä íü áàíêíû àíõàí øàòíû ñàíõ¿¿ãèéí á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýã
¿ç¿¿ëýõèéí çýðýãöýý áàíêíû á¿ðýí õýìæýýíèé ñàëáàð áàéãóóëàõ
áîëîìæã¿é ãàçðóóäàä áàéðøäàã ó÷èð ñòðàòåãèéí ºíäºð à÷ õîëáîãäîëòîé
þì.ÕàñÁàíêíû ñàëáàð íü ñàëáàðûí çàõèðàë, ñàíõ¿¿, áèçíåñ, áîðëóóëàëò
áà çýýëèéí ýðñäýë õàðèóöñàí ìåíåæåð¿¿ä, òýäíèé õàðèóöñàí áàãóóäààñ
á¿ðäýíý. Áàíêíû ñàëáàð íü ¿íäñýí õî¸ð õîðîîòîé áàéõ áºãººä ñàëáàðûí
ò¿âøèíä øèéäâýð ãàðãàõ ¿éë ÿâöûã äýìæèõ çîðèëãî á¿õèé Ñàëáàðûí
çàõèðëóóäûí çºâëºë áîëîí Çýýëèéí õîðîî ãýñýí ¿íäñýí õî¸ð õîðîîòîé
áàéíà.

Õ¯ðýýëýí áóé îð×èí áîëîí íèéãýìä òàéëàãíàõ
ñèñòåì
ÕàñÁàíê 2002 îíîîñ ýõëýí õ¿ðýýëýí áóé îð÷èí, íèéãýì, ýêîëîãèéí
àñóóäëóóäàä àíõààðëàà õàíäóóëàõ çîðèëãîîð Íèéãýì, Õ¿ðýýëýí áóé
Îð÷íû Ìåíåæìåíòèéí Ñèñòåìèéã íýâòð¿¿ëæ, òîãòâîðòîé õºãæëèéí
çàð÷ìûã áàðèìòëàõ ¿¿ðýã õàðèóöëàãàà áàéíãà óõàìñàðëàí àæèëëàæ áàéíà.
ÕàñÁàíêíû õóâüä òîãòâîðòîé õºãæèë ãýäýã áîëîâñðîëòîé, ÷àäâàðëàã
õàìò îëîí áîëîîä Ýõ äýëõèé, Ýðäýíýò õ¿ì¿¿í, Ýð¿¿ë àøèãò ¿íäýñëýñýí
áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð íºëººãººð áèé áîëäîã ãýæ èòãýäýã. Ýíýõ¿¿
ãóðâàëñàí ýðõýì çîðèëãîî õºãæ¿¿ëýõ, àæèë õýðýã áîëãîõ çîðèëãîîð
ÕàñÁàíê Òîãòâîðòîé õºãæëèéí áàãèéã áàéãóóëàí àæèëëóóëæ ýõëýýä áàéíà.
Òîãòâîðòîé õºãæëèéí áàãèéí ¿¿ðýã áîë õ¿ðýýëýí áóé áàéãàëü îð÷íû
àñóóäàëòàé õîëáîîòîé ¿íäýñíèé õýìæýýíèé õóóëü ä¿ðýì òºäèéã¿é îëîí
óëñûí õºðºíãº îðóóëàã÷, õóâü ýçýìøèã÷èäòýé õèéñýí ãýðýý, çàð÷èìòàé
ÕàñÁàíêíû áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãàà õýðõýí óÿëäàæ áàéãààã õÿíàí
íèéö¿¿ëýõ ÿâäàë þì.
Íèéãýì, áàéãàëü îð÷íû  àñóóäëûã øèéäâýðëýõ óäèðäëàãà áîëîí ò¿¿íèé
òàéëàãíàõ ñèñòåìèéã ÕàñÁàíê öààøèä ÷àíàðæóóëàí ºðãºæ¿¿ëýõýä àíõààð÷
àæèëëàõ áîëíî. ¯¿íèé òóëä îäîî áàðèìòàëæ áóé áàéãóóëëàãûí äîòîîä
æóðàì, ò¿¿íèé õýðýãæèëò äýýð õÿíàëò òàâèõ, ìºí áàíêíû ¿éë àæèëëàãààíä
¿ç¿¿ëýõ íèéãýì, õ¿ðýýëýí áóé áàéãàëü îð÷íû íºëººã òîîöîîëîõ
øààðäëàãàòàé þì. ÕàñÁàíê òîëãîé êîìïàíèéíõàà ò¿âøèíä íèéãýì, áàéãàëü
îð÷íû ìåíåæåð, õàðèí ¿éë àæèëëàãààíûõàà ò¿âøèíä íèéãýì, áàéãàëü

îð÷íû ìåíåæìåíòòýé õîëáîîòîé á¿õèé ë àñóóäëûã õàðèóöñàí õóóëü ç¿é,
õÿíàí íèéö¿¿ëýõ ìåíåæåð òîìèëîí àæèëëóóëæ áàéíà. Áàíê íü õ¿ðýýëýí
áóé áàéãàëü îð÷èí, íèéãìèéí ÷èãëýëýýð õèéãäñýí àæëûí òàéëàí èëòãýëýý
õóâüöàà ýçýìøèã÷èä, îëîí óëñûí õºðºíãº îðóóëàã÷äàä òîãòìîë õóãàöààíä
òàéëàãíàäàã.
Ìºí ÕàñÁàíêíû ¿éë àæèëëàãààíààñ ¿¿äýí ãàðàõ áàéãàëü îð÷íû íºëººëëèéí
òàëààðõ ìýäýýëëèéã ñèñòåìòýéãýýð íýãòãýæ, õóâüöàà ýçýìøèã÷, á¿õ
ñîíèðõîã÷ òàëóóäàä òîãòìîë õóãàöààíä òàéëàãíàäàã. Ò¿¿í÷ëýí ÕàñÁàíê
áàéãóóëëàãûí õýìæýýíä õ¿ðýýëýí áóé îð÷íîî õàìãààëàõ çîðèëãîîð ýð÷èì
õ¿÷, øàòàõóóí, óñíû ¿ð àøèãòàé õýðýãëýýã áèé áîëãîõ, öààñíû õýðýãëýý, õîã
õàÿãäëûã áàãàñãàõàä ÷èãëýñýí àðãà õýìæýýã àâààä çîãñîõã¿é, áàéãàëü îð÷èíä
ýýëòýé, áèäýíòýé èæèë áîäëîãî, ñòàíäàðòûã õýðýãæ¿¿ëäýã ò¿íø, õàðèëöàã÷,
õýðýãëýã÷èéã áèé áîëãîæ, òýäýíòýé õàìòðàí àæèëëàõûã ýðìýëçýæ áàéíà.
				

Áèçíåñèéí ñàõèëãà áàò áà ¨ñ ç¯éí ä¯ðýì

ÕàñÁàíê õóâü õ¿íèé ¿íýí÷ øóäàðãà áàéäàë, áàéãóóëëàãûíõàà á¿õèé ë
ò¿âøèíä áèçíåñèéí ¸ñ ç¿éòýé àæèëëàõûã ºíäðººð ¿íýëäýã áºãººä öààøèä
áàíêíû íýð õ¿íäèéã ºíäºðò àâ÷ ÿâàõûí òóëä àëèâàà ç¿éëèéã çºâ õèéõýä
áóñ çºâ ¿ð íºëººòýé ç¿éë õèéæ á¿òýýõèéí òºëºº àæèëëàäàã. Ò¿¿íýýñ
ãàäíà ÕàñÁàíê ýðõýì õóâüöàà ýçýìøèã÷èä, õàìòðàí àæèëëàã÷ ò¿íø¿¿ä,
õàðèëöàã÷, íèéë¿¿ëýã÷èääýý øóäàðãà, õ¿íäýòãýëòýéãýýð õàíäàõûí çýðýãöýý
óäèðäëàãûí áîëîîä ¿éë àæèëëàãààíû ò¿âøèíä ãàðñàí àøèã ñîíèðõëûí
àëèâàà çºð÷ëèéã àðèëãàõàä àíõààðàë õàíäóóëàí àæèëëàäàã.
ÕàñÁàíêíû óäèðäëàãà, íèéò àæèëëàãñàä ¨ñ ç¿éí ä¿ðìýýð áàòëàãäñàí
øóäàðãà, èë òîä áàéäàë, õàðèóöëàãà õ¿ëýýõ ÷àäâàðûí äàðààõ ¿íäñýí
ñòàíäàðò, ñóóðü çàð÷ìóóäûã õàòóó ìºðäºæ àæèëëàäàã.¯¿íä:

-	Øóäàðãà áà Èë òîä áàéäàë: ÿìàð íýãýí õ¿íä áýðõøýýëòýé ¿åä ÷ ãýñýí
¿ðãýëæ “Çºâ ç¿éë”-èéã õèéæ õàðèëöàã÷, õàìòðàã÷ áàéãóóëëàãà, õóâüöàà
ýçýìøèã÷äèéí ýðõ àøãèéã ýðõýìëýõýýñ ãàäíà õýëæ ÿðüæ, ¿éëäýæ
áàéãàà ç¿éëèéíõýý òàëààð èë òîä, øóäàðãà, ¿íýí çºâ áàéõ;
-	Õ¿íäýòãýë áà Íýð òºðºº ýðõýìëýõ: Áèå áèåòýéãýý àëèâàà ÿëãàâàðã¿éãýýð
õàðèëöàí õ¿íäýòãýëòýé, íýð òºðºº ýðõýìëýí õàðèëöàõààñ ãàäíà õàìò
îëîí, õàðèëöàã÷äûí íèéãýì äýõ ÿëãààòàé áàéäëûã õ¿íäýòãýõ;
-	Õàðèóöëàãà áà Õàðèóöëàãà õ¿ëýýõ ÷àäâàð: ¨ñ ç¿éòýé õîëáîîòîé
øèéäâýð, ¿éë ÿâäàëä õàðèóöëàãà õ¿ëýýæ, øààðäëàãàòàé ¿åä òîäðóóëãà
õèéõ, ìºí àæëûí áàéðàí äýýðõ ÿìàð íýãýí çºð÷èë, ñýòãýë çîâíèñîí
àñóóäëûã èëòãýäýã áàéõ;
-	Ñàéí èðãýí áà Õóóëü ä¿ðýì: Áèäíèé áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãààã
çîõèöóóëæ áàéäàã õóóëü ä¿ðìèéí àãóóëãà, çîðèëãûã äàãàí ìºðäºõººñ
ãàäíà íèéãìèéí ñàéí ñàéõíû òºëºº õóâü íýìðýý îðóóëàõ;
ÕàñÁàíêíû íèéò àæèëëàãñàä ìºí óäèðäëàãûí áàã, Òºëººëºí Óäèðäàõ
Çºâëºëèéí äàãàæ ìºðäºõ ¸ñ ç¿éí ä¿ðìèéã Òºëººëºí Óäèðäàõ Çºâëºëèéí
õóðëààð õýëýëöýí áàòëàäàã. Ìºí áàíêíû øèíý àæèëòàíä çîðèóëñàí
áàðèìæàà îëãîõ ñóðãàëòûí õºòºëáºðò ¸ñ ç¿éí ä¿ðýì áà êîìïàíèéí
ñî¸ëûí òàëààðõ õè÷ýýë áàãòäàã. ¨ñ ç¿éí ä¿ðìèéí õýðýãæèëòýíä õÿíàëò
òàâèõûí òóëä áàíê ººðèéí ñàëáàð, òîîöîîíû íýãæ á¿ðò ñàíàë, ãîìäëûí
õàéðöàã àæèëëóóëæ, Õàðèëöàã÷èéí ¿éë÷èëãýýíèé òºâººðºº äàìæóóëàí
õàðèëöàã÷äûí ñàíàë õ¿ñýëòèéã õ¿ëýýí àâäàã áîë Äîòîîä àóäèòûí ãàçàð
ýäãýýð ñàíàë õ¿ñýëòèéã íýãòãýí õÿíàäàã. ÕàñÁàíêíû ¸ñ ç¿éí ä¿ðìèéí
áèåëýëò, õýðýãæèëòýíä Õóóëü ç¿é, õÿíàí íèéö¿¿ëýõ àæèëòàí, Õ¿íèé íººöèéí
õýëòýñ áîëîí Äîòîîä àóäèòûí ãàçàð ººð ººðèéí ÷èãëýëèéí äàãóó åðºíõèé
õÿíàëò òàâèõ ¿¿ðýãòýé. Õàðèí Êîìïàíèéí çàñàãëàë, òîìèëãîî, øàãíàë
óðàìøóóëëûí õîðîî áàíêíû ¸ñ ç¿éí ä¿ðìèéí áèåëýëò, õýðýãæèëòýíä á¿ðýí
õÿíàëò òàâüæ àæèëëàäàã áîëíî.

ХасБанкны толгой компани болох
Òýíгýð Санхүүгийн Нэгдлийн үүсэл
Ìîíãîëûí óóãàí áàíê áóñ ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãóóä áîëîõ “Õ.À.Ñ” áîëîí
“Ãîâèéí Ýõëýë” 2001 îíä íýãäýæ, òóõàéí ¿åä “Õ.À.Ñ.-ÃÝ” íýãäýë õýìýýí
íýðëýãäýæ áàéñàí ÒýíÃýð Ñàíõ¿¿ãèéí íýãäëèéã ¿¿ñãýí áàéãóóëñàí
ò¿¿õòýé.Ýíýõ¿¿ íýãäëèéã ¿¿ñãýí áàéãóóëñàí òàëóóä ººð ººðèéí îíöëîã
÷àíàð, ìýäëýã òóðøëàãûã íýãòãýñýí íü íýí òýðã¿¿íä áè÷èë çýýëýýð
äàìæóóëàí õóâèàðàà õºäºëìºð ýðõëýõ íºõöºë áîëîëöîîã á¿ðä¿¿ëæ,
íºãººòýéã¿¿ð æèæèã, äóíä áèçíåñ ýðõëýã÷äýä çýýë îëãîõ çàìààð àæèë
ýðõëýëòèéã íýìýãä¿¿ëñýí íü íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí ºñºëò äýâøëèéí ãîë
õ¿÷ õºäºëã¿¿ð áàéñàí þì.
Óëìààð ãóðàâ äàõü  áàíê  áóñ ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà áîëîõ “ÍåòÌîí”
íýãäýæ îðñíîîð ñàíõ¿¿ãèéí çàõ çýýëä õàäãàëàìæ, çýýëèéí õîðøîîíû
ôðàí÷àéç ¿éë÷èëãýýíèé çàãâàðûã àíõëàí íýâòð¿¿ëýõ íºõöºë á¿ðýëäñýí
áàéíà.
ªäãºº ÒýíÃýð Ñàíõ¿¿ãèéí Íýãäýë íü  èðãýä, áàéãóóëëàãàä çîðèóëñàí
á¿õ òºðëèéí ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëäýã êîìïàíèóäààñ á¿ðäñýí
îëîí óëñ äàìíàñàí íýãäýë áîëîõûã ýðìýëçýí àæèëëàæ áàéíà. ÒýíÃýð
Ñàíõ¿¿ãèéí íýãäýë íü áèçíåñèéí õàìãèéí ºíäºð øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòèéã
ìºðäëºã áîëãîæ, õ¿ðýýëýí áóé áàéãàëü îð÷íû òîãòâîðòîé áàéäëûã õàíãàõ
àñóóäëûã ººðèéí ýðõýì çîðèëãûí òóëãóóð áàãàíà õýìýýí îéëãîäîã áèëýý.
ÒýíÃýð Ñàíõ¿¿ãèéí íýãäýë íü 2007 îíîîñ ÕàñÁàíê áîëîîä Ìîíãîë óëñ
äàõü ¿éë àæèëëàãààãàà èë¿¿ ºðãºí õ¿ðýýíä ÿâóóëàõ áîëñíîîð õºãæëèéí

øèíý øàòàíä ãàðààä áàéíà. ÒýíÃýð Ñàíõ¿¿ãèéí íýãäýë ýð÷ õ¿÷, ÷èí
ñýòãýëòýé áàã õàìò îëíûã á¿ðä¿¿ëæ, ÕàñÁàíêíû õàìòûí àæèëàãààíû
õ¿ðýýíä äîòîîäûí áîëîí á¿ñ í¿òãèéí õýìæýýíä áèçíåñèéí ¿éë
àæèëëàãààãàà öààøèä ºðãºæ¿¿ëýõýýð àæèëëàæ áàéíà.
ªíãºðñºí æèë¿¿äýä ÒýíÃýð Ñàíõ¿¿ãèéí íýãäýë êîìïàíèéí çàñàãëàëûí
ñàéæðóóëñàí çàãâàðûã áàòëàí, á¿ñ íóòãèéí õýìæýýíä ¿éë àæèëëàãààãàà
ºðãºæ¿¿ëýõ àñóóäëûã áàãòààñàí áèçíåñ òºëºâëºãººã áîëîâñðóóëæ,
Ìîíãîë óëñ öààøëààä îëîí óëñûí ò¿âøèíä áèçíåñèéí ºñºëò ãàðãàõ
øèíý ÷èãëýëèéã òîãòîîõ çîðèëãî á¿õèé çàãâàð òºñëèéã õýðýãæ¿¿ëýýä
áàéíà. ÒýíÃýð Ñàíõ¿¿ãèéí íýãäýë íü äýëõèéí ñàíõ¿¿ãèéí õÿìðàëûí
¿åýð øèíý õºðºíãº áîñãîæ ÷àäñàí àìæèëò íü öààøäûí îëîí óëñûí
õºðºíãº îðóóëàëòûã íýìýãä¿¿ëýõ áîëîí íèéãìèéí õºãæèëä ÷èãëýñýí
¿éë àæèëëàãààã ÿâóóëàõ áîëîìæèéã îëãîñîí þì. ÒýíÃýð Ñàíõ¿¿ãèéí
íýãäëèéí õàìãèéí ãîë ãèø¿¿í áîëîõ ÕàñÁàíê èë òîä òàéëàãíàäàã,
íèéãìèéí õàðèóöëàãûã õýðýãæ¿¿ëäýãýýðýý Ìîíãîë óëñàä òýðã¿¿ëýõ
áàéãóóëëàãà õýìýýõ áàéð ñóóðèà õýâýýð õàäãàëñààð áàéíà.Òóñ íýãäëèéí
õóâüöàà ýçýìøèã÷èä, Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëººñ áàòàëñíû äàãóó
“Òýíãýð Äààòãàë” êîìïàíèéí íèéò õóâüöààíû 50%-èéã õóäàëäàí àâñàí
нь онцлох үйл явäàë áайлаа. Мөн “ÕàñËèçèíã” êîìïàíèä øèíýýð
õºðºíãº îðóóëàëò õèéñýí íü ÒýíÃýð Ñàíõ¿¿ãèéí Íýãäëèéí èðýýä¿éí
çîðèëãî, ñòðàòåãèä èë¿¿ èòãýë òºãñ õàíäàõ áàòàëãàà áîëñîí þì

Эх дэлхий

ÕàñÁàíêíû  òîëãîé êîìïàíè áîëîõ Òýíãýð Ñàíõ¿¿ãèéí Íýãäëèéí 2011
îíä áàòàëñàí îõèí êîìïàíèóäàä öààøèä äàãàí ìºðäºõ êîìïàíèéí
çàñàãëàëûí çàð÷ìóóäûã àãóóëñàí êîìïàíèéí çàñàãëàëûí æóðàì, Ìîíãîë
áàíêíû 2006 îíû 12-ð ñàðûí 26-íû ºäºð áàòàëñàí “Áàíêóóäûí çîõèñòîé
çàñàãëàëûí çàð÷ìûã õýðýãæ¿¿ëýõ æóðàì” ìºí ÝÇÕÀÕÁ ( Ýäèéí Çàñãèéí
Õàìòûí Àæèëëàãàà, Õºãæëèéí Áàéãóóëëàãà)-ûí /1999 îíä áàòàëñàí/
2004 îíä øèíý÷ëýí íàéðóóëñàí Êîìïàíèéí çàñàãëàëûí çàð÷ìóóäàä
¿íäýñëýí áàíêíû êîìïàíèéí çàñàãëàëûí ¿íäñýí õ¿ðýý áîëîí çàð÷ìóóäûã
áîëîâñðóóëëàà. ¯¿íä öººâòºð áîëîí òîìîîõîí á¿õ õóâüöàà ýçýìøèã÷èä,
ãàäààäûí õóâüöàà ýçýìøèã÷èäèéí á¿õèé ë ò¿âøèí äýõ õàðèóöëàãà õ¿ëýýõ
áàéäàë, èë òîä áàéäàë áà òàéëàãíàë, îðîëöîã÷ òàëóóäûí ºìíº õ¿ëýýõ ¿¿ðýã
õàðèóöëàãóóäûí òàëààðõ àñóóäëûã õàìðóóëñàí áîëíî. Áàíê íü ººðèéí
ñàíõ¿¿ãèéí íºõöºë áàéäàë, ã¿éöýòãýë, ºì÷ëºë áîëîí äîòîîä õÿíàëò çýðýã
áîäèò áàéäàëòàé õîëáîîòîé á¿õ ìýäýýëýëä ¿íäýñëýñýí, öàãàà îëñîí, ¿íýí
çºâ ìýäýýëëèéã íýýëòòýéãýýð òàéëàãíàõ ¿éë ÿâö íü êîìïàíèéí çàñàãëàëûí
çàð÷ìûí õ¿ðýýíä ÿâàãääàã. Öààøèëáàë, êîìïàíèéí çàñàãëàëûí íýãäìýë
òîãòîëöîî íü õóâüöàà ýçýìøèã÷èä, á¿õ ñîíèðõîã÷ òàëóóäûí ºìíº Òºëººëºí
óäèðäàõ çºâëºëèéí õàðèóöëàãà õ¿ëýýõ ÷àäâàð, ìºí óäèðäëàãûí áàãò ¿ð
ä¿íòýé õÿíàëò òàâèõ, áàíêíû ñòðàòåãèéã çºâ ÷èãë¿¿ëýõ áàðèìæàà íü áîëäîã.

áºãººä Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëèéí ýýëæèò, ýýëæèò áóñ õóðàëä àæëàà
òàéëàãíàäàã. Ò¿¿í÷ëýí, Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºë íü òîäîðõîé, ÿàðàëòàé
àñóóäëóóäûã øèéäâýðëýõ çîðèëãîîð Äýä õîðîîäûã ò¿ð õóãàöààãààð
áàéãóóëàí àæèëëàäàã. ÕàñÁàíêíû Äîòîîä Àóäèòûí Ãàçàð (ÄÀÃ) ººðèéí ¿éë
àæèëëàãààã òîãòìîë õóãàöààíä Àóäèòûí Õîðîîíä òàíèëöóóëäàã áºãººä òóñ
õîðîî íü Òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºëä òàéëàãíàõ ¿¿ðýãòýé áàéäàã.

Эрүүл ашиг

Êîìïàíèéí ñàéí çàñàãëàëûí çàð×ìóóä
XacÁàíê íü êîìïàíèéí çàñàãëàëûã áàíêíû ¿éë àæèëëàãàà áîëîí
óäèðäëàãûí ñî¸ë õýìýýí îéëãîæ áàéãàà áºãººä ¿¿íòýé óÿëäóóëàí áàíêíû
óðò õóãàöààíä îðøèí òîãòíîõ íºõöºë áîëñîí èë òîä áàéäëûã õàäãàëàõ,
õóâüöàà ýçýìøèã÷èä, òºëººëºí óäèðäàõ çºâëºë, óäèðäëàãóóäûí îëîí òàëò
àøèã ñîíèðõëûã íýãòãýõ, øèéäâýð ãàðãàõ ¿éë àæèëëàãààã ¿ð ä¿íòýé, èë òîä
áàéëãàõàä äýìæëýã áîëäîã êîìïàíèéí çàñàãëàëûã õýðýãæ¿¿ëýõ ¿¿ðãèéã
õàðèóöëàãàòàé õ¿ëýýäýã.

Эрдэнэт хүмүүн

Êîìïàíèéí çàñàãëàëûí òàéëàí
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МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ

Нэрлэсэн ДНБ-ний б¿òýö, õóâиàð
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Ýäèéí çàñãèéí ¿ç¿¿ëýëò

2008

2010

2011

Íýðëýñýí ÄÍÁ /ñàÿ àì äîëëàð/

5,258

4,203

6,690

7,756

Íýã õ¿íä îíîãдîõ ÄÍÁ /àì äîëëàð/

1,921

1,552

2,470

2,736

Áîäèò ÄÍÁ-íèé ºñºëò

8.9%

-1.3%

6.1%

17.3%

Ýêñïîðò /ñàÿ àì äîëëàð/

2,534

1,885

2,899

4,780

Èìïîðò /ñàÿ àì äîëëàð/

3,244

2,137

3,277

6,527

Èíôëÿöè /æèëèéí ººð÷ëºëò/

25.1%

6.3%

10.1%

10.20%

Өмнөх  онд нийт экспорт  4,780 сая  ам.долларт хүрэхэд уул уурхайн 
бүтээгдэхүүний экспорт голлон нөлөөлж, нийт экспортын 89.2 хувийг
дангаараа бүрдүүлжээ. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын дотор
чулуун нүүрсний экспорт эрс нэмэгдэж, нийт экспортын 47.1 хувийг
бүрдүүлж байна. Энэ нь дан ганц зэсийн экспортын хэмжээ, зэсийн
үнээс ихээхэн хамаардаг байсан улсын төсвийн орлогын бүтэц
өөрчлөгдөх, төсвийн орлого тогтвортой байх нөхцлийг бүрдүүлж байна.
Нийт импортын хэмжээ  6,527 сая ам.долларт хүрч, өмнөх  оноос 99.2
хувиар өссөн нь гадаад худалдааны алдагдал 1,747 сая ам.долларт хүрч,
өмнөх оноос 4.6 дахин өсөх үндсэн шалтгаан болов. Уул уурхайн тоног
төхөөрөмж, хүнд даацын машин махенизм, түлш шатахууны импорт
нэмэгдсэнээс гадна суудлын автомашины импорт өссөн нь үүнд голлон
нөлөөлжээ. Нөгөө талаар, энэ нь эдийн  засгийн  орчин тааламжтай,
иргэдийн худалдан авах чадвар сайн, банкуудын зээлийн нөхцөл уян
хатан байсныг илэрхийлж байна.
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2009

Инфляцийн түвшин өмнөх оны мөн үеэс 10.2 хувиар өсч, жилийн
дундаж инфляцийн түвшин 9.2 хувь байв. 2011 онд инфляцийн түвшин
харьцангуй тогтвортой байсан нь Монгол Улсын хүнсний бүтээгдэхүүний
гол хэрэглээ болох махны үнэ тогтвортой байсантай холбоотой боловч
хүнсний бараа бүтээгдэхүүн, цахилгаан эрчим хүчний үнийг хасч тооцсон
суурь инфляци тогтвортой өссөн нь тэлж буй эдийн засаг, төр засгаас
олгож буй их хэмжээний бэлэн мөнгөнөөс үүдэлтэй цалин, үнийн
өсөлтөөс шалтгаалж байгаа талаар Дэлхийн Банк1 мэдэгдлээ.
Тэлж буй эдийн засаг, огцом өсч болзошгүй инфляцийн түвшингээс
хамаарч, Монголбанк Мөнгөний бодлогын хүрээнд заавал байлгах
нөөцийн хэмжээг шат дараатайгаар нэмж оны эхний хагаст 5 хувиар, 8
дугаар сард 2 хувиар нэмж 11 хувьд хүргэсэн бол бодлогын хүүг мөн
хоёр удаа нийтдээ 0.75 хувиар өсгөж, 11.75 хувьд хүргэсэн нь эдийн
засгийн хэт халалтаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ байв.

Mөнгөний нийлүүлэлт (M2) 2011 оны эцэст 6412.3 тэрбум төгрөгт хүрч
өмнөх оны мөн үеэс 1747.2 тэрбум төгрөг буюу 37.0 хувиар өссөн бол
гүйлгээнд байгаа бэлэн мөнгө 2011 оны эцэст 713.4 тэрбум төгрөгт хүрч
өмнөх оныхоос 193.7 тэрбум төгрөг буюу 37.3 хувиар өслөө.

28.4
26.2
2010 онд хөдөө аж ахуйн салбар буюу мал аж ахуйн салбарт дийлэнх
нутгийг хамарсан 2009-2010 оны өвлийн зуднаар нийт 10 сая толгой
мал хорогдож, тус салбарын нийт үйлдвэрлэл 19 хувиар буурч байсан
бол 2011 онд 12 сая толгой төл бойжуулснаар салбарын үйлдвэрлэл
нэмэгдэн эдийн засгийн өсөлттэй гарч, улмаар хөдөө аж ахуйн
үйлдвэрлэл ДНБ-д  13.3 хувийг эзэлж байна. Засгийн газраас газар 

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

тариалангийн салбарт 2008 оноос эхлэн “Атрын аян” хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлсний үр дүнд үр тариа, төмс, хүнсний ногооны тариалалт
үлэмж нэмэгдлээ. 2011 онд 345.9 мянган га талбайд тариалалт хийсэн
нь өмнөх оноос 9.7 хувиар их үзүүлэлт бөгөөд хураан авсан ургац мөн
23.3 хувиар илүү байлаа.

1
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Монгол улсын улирлын тойм, Дэлхийн банк 2011 он.

Эх дэлхий

Уул уурхайн салбарын өсөлтийг дагасан баялагийн урсгал нь бусад
салбарт эдийн засгийн таатай нөхцлийг бий болгож, эдийн засгийн
салбар бүр өссөнөөс худалдаа, тээвэр, боловсруулах үйлдвэр болон
барилгын салбарын өсөлт өндөр байв.

Эрүүл ашиг

Макро эдийн засаг
Монгол Улсын эдийн засагт сүүлийн 2 жил өсөлтийн нэн тааламжтай
орчин бүрдлээ. Бизнесийн орчныг сайжруулах, уул уурхайн томоохон
төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлэх шийдвэр гарснаар гадаадын шууд
хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, уул уурхайн бүтээгдэхүүний олборлолт,
мөнгөний эргэц нэмэгдсэн нь эдийн засаг богино хугацаанд хурдтай
өсөх үндсэн шалтгаан болж эдийн засаг 2010 онд жилд 6.3 хувиар, 2011
онд 17.3 хувиар өссөн нь бүс нутагтаа төдийгүй дэлхийд өндөр өсөлт
байлаа.

ÕÀÑ ÁÀÍÊÍÛ 2011 ÎÍÛ ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ¯р дүн

Áàíêíû ñèñòåìèéí àêòèâ, òýðáóìààð

Çýýëèéí áàãö, ÷àíàðã¿é çýýëèéí хувь

9,372

6,246

17.4%

4,442

5.8%

7.2%

3,650

2009

11.5%

2010

2011

2008

2009

Çýýëèéí áàãö
Өмнөх  оны эцэст аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд  олгосон нийт 
зээлийн өрийн үлдэгдэл 5,641.1 тэрбум төгрөг болж өмнөх оныхоос
2,376.4 тэрбум төгрөг буюу 72.8 хувиар өслөө. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн
өрийн үлдэгдэл 73.7 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оныхоос 16.9 тэрбум
төгрөг буюу 18.7 хувиар буурчээ. Банкны системийн хэмжээгээр
чанаргүй зээл 330.0 тэрбум төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 44.4
тэрбум төгрөг буюу 11.9 хувиар буурсан үзүүлэлт байв.
Эдийн засгийн хямралын үед банкинд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх,
банкны найдвартай байдлыг хангах зорилгоор “Банкин дахь мөнгөн
хадгаламжид төрөөс баталгаа гаргах тухай” хууль 2008 онд батлагдсан
нь банкинд итгэх итгэл сайжрах, дотоодын эх үүсвэр буюу харилцах
хадгаламжийн хэмжээ тогтвортой байх нөхцөл болж 2011 онд харилцах
хадгаламжийн хэмжээ 36.5 хувиар өслөө. Цаашид уг хуулийн хэрэгжих
хугацаа дуусах дөхөж байгаатай холбоотойгоор Монголбанкнаас
хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна.

2010

2011

÷àíàðã¿é çýýëèéí õóâü

Монголбанкнаас банкны системийн санхүүгийн чадавхийг бэхжүүлж,
салбарын эрсдэл даах чадварыг нэмэгдүүлэн урт хугацаанд тогтвортой
байдлыг бий болгох зорилгоор банкны төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын
харьцааны байвал зохих доод хэмжээг 18 хувь болгон өөрчилсөн бол
2012 он гарснаар уг үзүүлэлтийг 25 хувь болгон нэмэгдүүлжээ. Мөн
системийн банкуудын чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2012 онд
төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа, өөрийн хөрөнгийн зохистой
харьцаа зэрэг үзүүлэлтийг чангаруулах бодлого баримталж байна.

2011 оны туршид ХасБанкны хөрөнгө, зээлийн багц, хадгаламжийн багц
болон ашгийн хэмжээ хурдтай өссөнөөр зах зээлд эзлэх байр сууриа
нэмэгдүүлэн, банкны салбар дахь зээлийн чанарын тэргүүлэгч үзүүлэлтээ
сая төгрөг

хадгалсан амжилттай жил байлаа. Банкны хувь нийлүүлэгчдийн
хөрөнгийн хэмжээ өмнөх оноос 2.4 дахин өсч төлбөрийн чадвараа өндөр
түвшинд хүргэлээ.

2009

2010

2011

Íèéò õºðºíãº

318,740

468,383

817,574		

60.2

Çýýëèéí áàãö

196,368

324,880

537,263		

65.4

Òàòâàð òºâëºð¿¿ëñýí õºðºíãº

126,321

235,266

359,308		

68.7

ªºðèéí õºðºíãº

36,787

48,118

118,538		

79.5

Öýâýð àøèã

2,345

6,501

12,163		

127.8

Àæèëòíû òîî

971

1,172

1,327		

16.9

Ñàëáàðûí òîî

75

84

92		 10.8

×àíàðã¿é çýýëèéí õàðüöàà (%)

2.3

1.5

1.2		

-0.3 н.х2

ªºðèéí õºðºíãèéí ºãººæ (%)

10.7

22.5

25.0		

+2.5 н.х

холбогдол1” бүхий банкны ангилалд багтаж байгаа нь харилцагчдын
өмнө хүлээх найдвартай байдлаараа тэргүүлэгч болохыг нотолж байна.

ХасБанк нь зээлийн чанар болон өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний
үзүүлэлтээр Банкны салбарыг тэргүүлэхийн хамтаар хөрөнгө, зээлийн
багц, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн хэмжээгээрээ “системийн ач

12.2

òýðáóì
төгрөг

87.1%

Íèéò
õªðªíãª

817.6

òýðáóì
төгрөг

74.6%

Çýýëèéí
áàãö

537.3
118.6

òýðáóì
төгрөг

65.4%

òýðáóì
төгрөг

146.4%

359.3

òýðáóì
төгрөг

52.7%

Öýâýð àøèã

ªªðèéí
õªðªíãª
Òàòàí
òªâëªð¯¯ëñýí
õªðªíãª

ªªðèéí õªðªíãèéí
ªãªªæ (%)
×àíàðã¯é çýýëèéí
õàðüöàà (%)
ªªðèéí õªðªíãèéí
õ¯ðýëöýý (%)

25.0
1.2
20.8

Банкны салбар сүлжээ
Áèçíåñ ¯éë÷èëãýýíèé Òºâ

Îðîí äàÿàð

4

2.5 н.х
-0.3 н.х
Ôðàí÷àéçûí ¿éë÷èëãýýãýýð
õàìòðàí àæèëëàã÷

7.1 н.х

70 ãàðóé ÕÇÕ

-2011 оны Монгол Банкны ангиллын дагуу банкны системийн ач холбогдол бүхий банк
-н.х- нэгж хувь
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92 ñàëáàð íýãæ

400 ãàðóé ÀÌÀR ¿éë÷èëãýýíèé àãåíò
24 цагийн интернет банк

2

28

2009-2011 ÍªÄÕ %

Эх дэлхий

Банкны системийн актив 50.1 хувиар, өөрийн хөрөнгө 77 хувиар тус
тус өсч өөрийн хөрөнгийн харьцаа үзүүлэлт 15.0 хувь, нийт зээлийн
багцад эзлэх чанаргүй зээл 5.8 хувьд хүрсэн нь 2008-2009 оны эдийн
засгийн хямралын үед үүсч байсан санхүүгийн доголдол ард үлдсэнийг
илэрхийлж байна.

Эрүүл ашиг

Хурдтай тэлж буй эдийн засгийн өсөлтийг дагаж, санхүүгийн салбар
түүхэнд байгаагүй амжилт үзүүлсний дотор төгрөг гадаад валютын
хадгаламжийн үлдэгдэл дээд амжилт тогтоож, зээлийн багц түүхэнд
байгаагүй өндөр хурдаар өсч, санхүүгийн зах зээл дээр 125.6 сая ширхэг
үнэт цаас буюу мөнгөн дүнгээр 350.2 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийгджээ.

2008

Эрдэнэт хүмүүн

ÁÀÍÊÍÛ ÑÅÊÒÎÐ

ХасБанк нь 2008 оноос хойш жил бүр олон улсын тэргүүлэгч хөндлөнгийн
үнэлгээний байгууллагуудаар өөрийн санхүүгийн болоод зээлжих

чадварт зэрэглэл тогтоолгодог бөгөөд Монгол Улсын арилжааны
банкууд дотроос олон улсын хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэсэн анхны банк
юм.

Мүүдиз Хөрөнгө Оруулагчдын Үйлчилгээний байгууллага(www.moodys.com) нь засгийн газар, санхүүгийн
байгууллагуудын санхүүгийн чадавхи болон эрсдэлийн үнэлгээг олон улсын түвшинд гаргагч байгууллага билээ.
ХасБанкны зээлжих чадварт Мүүдизийн өгсөн үнэлгээг хүснэгтээр харуулав.
Үзүүлэлт
Хандлага
Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө – Гадаад валют
Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө – Төгрөг
Банкны санхүүгийн чадавхийн үнэлгээ /БСЧҮ/
Үндсэн зээлийн үнэлгээ
Санхүүгийн үүргээ гүйцэтгэх чадвар
Богино хугацаат үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн үүргээ гүйцэтгэх чадвар
Банкны давуу эрхтэй барьцаагүй дунд хугацааны олон улсын үнэт цаасны хөтөлбөр
Бусад богино хугацааны санхүүгийн үүргээ гүйцэтгэх чадвар

2011
Тогтвортой
B2/NP
Ba3/NP
DBa3 (Ba3)
Ba3
NP
Ba3
P(NP)

2010
Тогтвортой
B2/NP
Ba3/NP
DBa3 (-)
Ba3
NP
-

Фийч Үнэлгээний байгуулага (www.fitchratings.com) нь дэлхийн зээлийн зах зээлд оролцогчдын ирээдүйн боломжийг 
харуулсан хараат бус дүгнэлт гаргах олон улсын нэр хүнд бүхий байгууллага билээ. Доорх хүснэгтэд ХасБанкны зээлжих
чадварт хийсэн Фийчийн үнэлгээг сүүлийн хоёр жилээр харьцуулав.
Үзүүлэлт
Хандлага
Урт хугацаанд гадаад валютаар хүлээсэн үүргийн биелүүлэх зэрэглэл
Богино хугацаанд гадаад валютаар хүлээсэн үүргийн биелүүлэх зэрэглэл
Урт хугацаанд төгрөгөөр хүлээсэн үүргийн биелүүлэх зэрэглэл
Ганцаарчилсан үнэлгээ
Хүлээсэн үүргээ биелүүлэх чадамжийн үнэлгээ
Дэмжигч үнэлгээ
Дэмжигч суурь үнэлгээ

2011
Тогтвортой
B Тогтвортой
B
М Тогтвортой
b
5
B-

2010
Тогтвортой
B Тогтвортой
B
B Тогтвортой
D/E
5
B-

ХасБанк нь жижиг дунд бизнес /ЖДБ/-ийн зах зээлд өргөжин тэлэх
зорилгоор Банкны Үйлчилгээний газрын харьяанд Байгууллагын банкны
хэлтсийг 2008 онд байгуулсан билээ. Ингэснээр ЖДБ эрхлэгчдэд
зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг салбар нэгжүүдээр дамжуулан
хүргэх, тэдгээрт үйлчлэх хүчин чадлыг бий болгох томоохон хөтөлбөрийг
эхлүүлсэн юм. Үүний хүрээнд Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк
(ЕСБХБ), Олон улсын санхүүгийн корпораци (ОУСК) болон SES (Senior
Expert Service of Germany) зэрэг байгууллагуудаас техникийн туслалцаа
авч, байгууллагын банкны стратегийг тодорхойлох, бизнес процесс,
бүтэц зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, олон улсын стандартад
нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэвтрүүлэх ажлуудыг хийж ирлээ.
Байгууллагын банкны хэлтэс нь нэн тэргүүнд бизнес банкны үйлчилгээг
салбар нэгжээр дамжуулан хүргэх, ЖДБ-ийн олон харилцагч бүхий
салбаруудад мэргэшсэн ажилтнуудтай болох зорилго тавин ажиллаж
эхэлсэн. Улмаар Улаанбаатар хотод томоохон бизнес эрхлэгчдэд
үйлчлэх мэдлэг, туршлагатай ажилтнууд бүхий Бизнес Үйлчилгээний
Төв /БҮТ/-үүдийг нээсэн. 2011 онд өөрийн байртай болсон Уул
уурхайн гэдгээр танигдах БҮТ 4-ийн хамт олон нь уул уурхайн ханган
нийлүүлэгчдэд чиглэн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бол Улаанбаатар
хотын хамгийн их хөл хөдөлгөөнтэй Сөүлийн гудамжинд байрлах БҮТ
3 нь иргэдийн болон бизнес банкны үйлчилгээг цогцоор хүргэхийн
зэрэгцээ 24 цаг хүртэл төлбөр тооцооны үйлчилгээг үзүүлж байна.
Харилцагчийн бизнесийн болон эдийн засгийн өсөлттэй уялдсан
бизнес банкны хөгжлийн стратеги нь одоогийн харилцагчдад үзүүлэх
үйлчилгээг орлуулах бус уламжлалт бизнес болох бичил санхүү болон
хэрэглээний банкны үйлчилгээг өргөжүүлж буй хэрэг юм.

ЖДБ-ийн банкны хэлтсийг 2011 онд дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалт
бүхий бизнес эрхлэгчдэд санхүүгийн цогц үйлчилгээг хүргэх зорилго
бүхий Бизнес банкны газар хэмээн өөрчлөн зохион байгуулж, Банкны
Гүйцэтгэх Захиралд бүрэн тайлагнах үүрэг хүлээсэн Эрхэлсэн захирлыг
томилсон. Тус газрын харьяанд банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг
боловсруулан, удирдах чиг үүрэг бүхий ЖДБ-ийн хэлтсийг, Монгол
улсын хийгээд гадаадын томоохон байгууллагуудад хүрч үйлчлэх БҮТ
хариуцсан хэлтэс, Байгууллагын Харилцааны албыг тус тус байгуулан,
худалдааны санхүүжилт хариуцсан багаа өргөжүүллээ.
АНУ-ын  олон улсын хөгжлийн агентлагийн Хөгжлийн  зээлийн 
байгууллагатай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн ЖДБ-ийн зээлийн
баталгааны сангийн хэмжээгээ нэмэгдүүлсэн бөгөөд ЕСБХБанк болон
Монгол улсын Төрийн банктай хамтын санхүүжилтийн гэрээг байгуулж,
гарын үсэг зурлаа. Бид Монгол улсын ЖДБ-ийг Хөгжүүлэх сан, Япон
улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг болон Азийн хөгжлийн
банктай зээл болон баталгааны хөтөлбөрт үргэлжлүүлэн амжилттай
хамтран ажиллаж байна.
ХасБанк нь Монгол улсын ЖДБ эрхлэгчдэд хөрөнгө оруулалтын найм
хүртэлх жилийн хугацаатай болон олон улсын стандартад нийцсэн уян
хатан барьцааны шаардлага бүхий эргэлтийн хөрөнгийн зээлүүдийг
олгож байна. Худалдааны санхүүжилтийн үйлчилгээний төвлөрлийг
бууруулан, нийт салбар нэгжүүд бүх төрлийн баталгаа, БҮТ-үүд
баталгаанаас гадна худалдааны санхүүжилтийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг
хүргэн ажиллаж байна.

Хасбанк нь Улаанбаатар хотноо 2011 оны 10 дугаар сард зохион
байгуулагдсан “Монголын Худалдаа, Түүхий Эдийн Санхүүжилтийн
Олон Улсын бага хурал”-д Платинум ивээн тэтгэгчээр оролцсон. Тус бага
хурал нь дотоод, гадаадын голлох бүтээгдэхүүн, түүхий эд импортлогчид,
экспортлогчид, банкууд, дамжуулагч банкуудыг нэг дор цуглуулсан
томоохон арга хэмжээ боллоо

Ïëàíåò Ðýéòèíã (www.planetrating.com) íü  äýëõèéí áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãóóäàä çýðýãëýë òîãòîîã÷ ìýðãýøñýí
àãåíòëàã.
Нийгмийн Хариуцлагын Хэрэгжилт
Эрх Тэгш Санхүүгийн Үйлчилгээ
Ёс Зүйтэй Санхүүгийн Үйлчилгээ
Хүний Нөөцийн Бодлого
Үнэлгээ

3
43+
44Планет Рэйтингийн хамгийн өндөр үнэлгээ нь 4+
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2011 онд Бизнесийн Банкны Газар худалдааны санхүүжилтийн хэмжээг 5 дахин, гадаад
гуйвуулгын хэмжээг 3.5 дахин өсгөж, улмаар ЕСБХБ-ны Монгол улсын “Худалдааны
Санхүүжилтийн Шилдэг Банк” шагнал, EMEA Finance Award 2011-ийн “Шилдэг Банк”
шагналыг тус тус хүртлээ.

Эрдэнэт хүмүүн
Эх дэлхий

ÎËÎÍ ÓËÑÛÍ ÕªÍÄËªÍÃÈÉÍ ¯ÍÝËÃÝÝ

Эрүүл ашиг

Харилцагч төвт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ
ÁÈÇÍÅÑ ÁÀÍÊÍÛ үйлчилгээ

Эрдэнэт хүмүүн
Эрүүл ашиг

Эх дэлхий

Бизнес Банк

Бизнес Банк: Үлэмж ХХК чанарыг
шингээсэн нэмүү өртгийг бүтээж байна
Монголчууд бид зах зээлтэй хөл нийлүүлж ирсэн цагаас эхлэн чанар гэдэг
зүйлийг мартагнаж, үл ойшоосоор олон жилийг ардаа үдсэн мэт. Гэсэн
ч шинэ цагийн Монгол үйлдвэрлэл, бизнес эрхлэгчдийн дунд энэхүү
хариуцлагатай хирнээ дагаж мөрдөхөд хүнд үнэлэмжийг эрхэм зорилгоо
болгож, үүгээрээ ч салбартаа тэргүүлж ирсэн Хас Банкны харилцагчдын нэг
бол Үлэмж ХХК юм.
Энэхүү компанийг тэртээ 20 гаруй жилийн өмнө бүтээн босгож ирсэн
Захирал С.Батмөнх чанар гэдэг зүйлийг өөрийн бизнесийн үйл ажиллааны
өдөр тутмын мөрдлөгө болгож, зөвхөн үүн дээр л харилцагчийнхаа итгэлийг
олж ажилладаг нэгэн бөгөөд түүний хувьд маркетинг, сурталчилгаа гэхээсээ
илүү үйлдвэрлэл үйлчилгээндээ шинэ технологи, найдвартай, баталгаат
үйлчилгээг хүргэж, хэрэглэгч, харилцагч, ажилтнуудынхаа өмнө хүлээсэн
үүрэг хариуцлагаа ухамсарлан ажилласны үр дүнд өдөгөө худалдаа,
үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн салбарт 6 охин компанийг босгож чаджээ.
Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн тэлэлтийг даган хамгийн хурдацтай
өсөж буй тус компанийн салбар бизнес бол Германы технологийг Монголд
нутагшуулж орчин үеийн барилга угсралтанд зориулсан төрөл бүрийн
гадрагатай фасад, цонх хаалганы үйлдвэр юм. Анх 2000 онд 100% өөрсдийн
хөрөнгөөр байгуулсан энэхүү үйлдвэр нь Герман улсын Urban машин
механизмын үйлдвэрээс тоног төхөөрөмж, Монголын цаг уурт нийцсэн
цонх, хаалганы түүхий эд, технологийг Германы Schueco болон Inoutic
зэрэг компаниудаас худалдан авч дотоодын зах зээлд эцсийн бүтээгдэхүүн
болгон нилүүлж байгаа нь Улаанбаатар хотын дээд зэрэглэлийн барилга
байгууламжийн өнгө төрхийг илтгэх болжээ. Тус компани 2007 онд
дахин шинэчлэлт хийж нэмэлт компьютержсэн автомат машинуудыг
суурьлуулсанаар ажлаа хөнгөвчилж, цонх хаалга үйлдвэрлэх хүчин чадлыг 3
дахин нэмэгдүүлсэн байна.
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Барилгын салбарт өөрийн буюу герман стандартаа
барьж бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж ,үйлчлүүлэгч
нартаа чанарын шаардлага хангасан үйлчилгээг
хүргэдэг тус компанийн үйлдвэрлэл эрхлэсэн
захирал С.Ганзориг ярихдаа “ Манай компани
байгуулагдсан өдрөөс өнөөдрийг хүртэл чанартай
монголд тохирсон бүтэгдэхүүн үйлдвэрлэж ,цаашид
ч чанар стандартаа улам сайжруулж байна ” хэмээн
өгүүлсэн юм.
Тус компани нь 2011 онд өндөр өртөг бүхий тоног
төхөөрөмжүүдийг шинээр худалдан авч суурьлуулах
зорилгоор 7 сарын хугацаатай 2 тэрбум төгрөгийн
зээлийг ХасБанкнаас авч үйлдвэрийнхээ хүчин
чадлыг 50-с илүү хувиар өсгөж чадсан байна.
Ингэснээр Улаанбаатар хотноо сүндэрлэх гэж буй
Shangri-La, Radisson Blu Hotel зэрэг  олон улсын 
зочид буудлын барилгын ажлыг гүйцэтгэх хэмжээнд
бүтээн байгуулах болжээ.
Өдгөө барилгын  фасад, цонх, хаалга, чулуун 
хавтангийн 3 үйлдвэртэй Үлэмж компанийн тус
үйлдвэр нь нийт 40 гаруй ажиллагсадынхаа сургалт
хөгжил, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах тал
дээр чамгүй их хөрөнгө зарцуулахаас гадна орчин
үеийн технологи, тоног төхөөрөмж бүхий дэлхийн
стандартын үйлдвэрлэлийг амжилттай явуулж,
эх орныхоо бүтээн байгуулалтанд нэр төртэйгөөр
оролцож байна.

ХасБанк нь нийт 9 орны 14 банктай корреспондент банкны
харилцаатай бөгөөд энэхүү өргөн сүлжээгээрээ дамжуулан
үндсэн 16 валютаар хамгийн хурдан, найдвартай, хямдаар
дэлхийн аль ч орон руу төлбөр тооцоо хийж байна.

ЖДБ-ийн зээлийн багц 2010 оны эцэст 125.7 тэрбум төгрөг байсан бол 2011 оны
эцэст 235.7 тэрбум төгрөгт хүрч, 87.5 хувиар өслөө. Ингэснээр ХасБанк нь ЖДБийн зээлийн багцаар Монгол улсдаа хоёр дахь том банк болж түүхэндээ хамгийн
өндөр өсөлтийг үзүүллээ.

Õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагт 14 салбар, тооцооны төв
шинээр нээж, нийт 92 салбар, нэгжтэй ажиллаж байна. Мөн салбаргүй
банкны үйлчилгээний сувгийг өргөжүүлж, агент, картаар үйлчлэгч
байгууллагын тоогоо 549-ээр нэмэгдүүлснээр бэлэн болон бэлэн бус
төлбөр тооцооны гүйцэтгэх агент, картаар үйлчлэгч байгууллагын тоо
2,293-т хүрч, банкны үйлчилгээ авч болох хамгийн өргөн сүлжээг бий
болгов.
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Êàðò ýçýìøèã÷èéí òîî
ÀÌÀÐ ¿éë÷èëãýíèé õàðèëöàã÷èéí òîî
2011 онд иргэдэд 375.9 тэрбум төгрөгийн зээл олгосны 17.2 хувийг
бизнесийн зориулалтаар, 55.1 хувийг хэрэглээний зориулалтаар, 16.8
хувийг орон сууц хашаа байшин худалдан авах зориулалтаар олгож,
2010 онтой харьцуулахад иргэдэд олгосон зээлийн хэмжээ 48.0 хувиар,
зээлийн багц 60.0 хувиар тус тус өссөн байна.

Иргэдээс татсан харилцах хадгаламжийн багц өмнөх оноос 65 хувиар өсч
255.3 тэрбум төгрөгт, нийт дансны тоо 1.3 дахин өсч 483 мянга боллоо.
Иргэдээс татсан эх үүсвэрийн 30 хувь нь хугацаагүй, 27.3 хувь нь богино
хугацаатай, 42.7 хувь нь урт хугацаатай хадгаламж байна.

Зээлийн багц

Зээлдэгчийн тоо
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2011 оны 12 сараас “Хуримтлалтай Монголын Төлөө” аяныг эхлүүлж,
иргэдийг урт хугацаанд тогтвортой хуримтлалтай болгох чиглэлээр
ажиллаж эхэллээ.
Áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýý
2011 онд бичил бизнес болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд 96.7
тэрбум төгрөгийн бичил бизнесийн зээлийг эргэлтийн болон үндсэн
хөрөнгийн зориулалтаар олгож, оны эцсийн байдлаар банкны нийт
зээлийн багцын 14.1 хувь нь бичил зээл, идэвхитэй зээлдэгчийн 23.0
хувийг бичил зээлдэгчид байна.
Бичил санхүүгийн үйлчилгээний нийгэм болон өрхийн амжиргаанд
үзүүлэх үр нөлөөг хэмжих Ядуурлын Бууралтыг Хэмжих Индексийн
судалгаанд нийт бичил зээлдэгчдийн 80.5 хувийг хамрууллаа. 2011
онд бичил бизнесийн  зээл авсан нийт харилцагчдын  1 хувь нь “Нэн 
ядуу”, 23 хувь нь “Ядуу”, 59 хувь нь “Ядуувтар”, 16 хувь нь “Эмзэг”
ангилалд байгаа бөгөөд 2010 оноос хойш 1-ээс дээш удаа судалгаанд
хамрагдсан давтан зээлдэгчдийн 6.9 хувь нь ангилал дээшилсэн байна.
Энэ нь банкны бичил санхүүгийн үйлчилгээ орлого багатай иргэдэд хүрч
үйлчилж байгаа нөгөө талаас уг үйлчилгээ нь иргэдийн амьдралд эерэг
нөлөө үзүүлж байгааг илэрхийлж байна.
Кива олон улсын байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж буй бичил зээл
зуучлалын хөтөлбөрт 2011 оны туршид 1,305 иргэнийг хамруулж 2.2
тэрбум төгрөгийн зээл олгож, нийт 200 гаруй орны 86 мянга гаруй хувь

Ìîðãåæ
6.0%
Õýðãýëýý
39.5%

300.000

179.4

хүнээс дээрх зээлд зориулж эх үүсвэр бүрдүүлсэн байна. Өмнө Кива 
зээл зуучлалын хөтөлбөрт хамрагдаж зээлээ төлж дуусгасан 130 гаруй
иргэнд 6.3 сая төгрөгийн хүүг хадгаламж хэлбэрээр буцаан олгож
урамшууллаа.
ОУ-ын Хөдөлмөрийн Байгууллага (ILO)-ын санхүүжилтээр хэрэгжиж
буй Бичил даатгалын төслийн хүрээнд Тэнгэр Даатгал компанитай
хамтран “Жаргалтай иргэн” эрүүл мэндийн даатгалд 765 бичил бизнес
эрхлэгчдийг хамрууллаа. Нийгмийн даатгал төлдөггүй хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгчид энэхүү даатгалд хамрагдсанаар эрүүл мэнд болон
гэнэтийн ослоос учирч болох аливаа эрсдлийг удирдах боломжтой
болж байна.
Банк хөдөөгийн алслагдсан сумд, санхүүгийн үйлчилгээ авах
боломжоор хязгаарлагдмал иргэдэд бичил санхүүгийн тогтвортой
үйлчилгээ үзүүлэх бүтцийг бий болгох зорилгын хүрээнд иргэдийн
санаачлагаар үүсгэн байгуулагдсан хадгаламж, зээлийн хоршоодыг
дэмжиж ажиллаж ирсэн ба 2011 оны байдлаар банк 54 ХЗХ-той
техникийн туслалцаа, зөвлөгөө, санхүүгийн үйлчилгээний чиглэлээр
хамтран ажиллалаа.

Харилцагч Б.Гомбодорж 2000 оноос эхлэн гар хийцийн гутал үйлдвэрлэж байна. 2009 онд гутлын
бизнесээ өргөжүүлэх зорилгоор 5 сая төгрөгийн бичил зээл авснаар банктай харилцаж эхэлсэн.
Банкнаас авсан зээлээрээ өөрийн хашаандаа ажлын байр барьж, бизнесээ өргөжүүлснээр одоо 12
ажилтныг ажлын байраар ханган үйлдвэрлэлээ явуулж байна. Ээтэн гутал, оймстой гутал, нохойн
арьсан гутал, хүүхдийн гутал гэх мэтээр бүтээгдэхүүний нэр төрлөө өргөжүүлсэн. Бичил зээлийн
үйлчилгээ авахын  зэрэгцээ Насны нүнжиг урт хугацаат хадгаламж, Амар мобайл банкны үйлчилгээ,
Ирээдүйн саятан хүүхдийн хадгаламжийн үйлчилгээгээр үйлчлүүлдэг.

Эрүүл ашиг

Тайлант хугацаанд хадгаламжийн бэлгийн карт, онлайн хадгаламжийн
үйлчилгээ, бичил зээлийн шугам, орон сууцны багц зээл, орон сууцны
100 хувийн санхүүжилтийн зээл зэрэг шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг
зах зээлд нэвтрүүлж, интернет, АМАР үйлчилгээгээ хэрэглэгчдийн
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хэрэгцээнд нийцүүлэн, илүү хялбар болгоход анхаарч ажиллалаа.
Òýðáóì òºãðºã

Иргэдийн банкны хувьд 2011 онд харилцагчдад санхүүгийн иж бүрэн
үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх, үйлчилгээ авах сувгийг өргөжүүлэх,
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг олон улсын жишигт нийцүүлэн сайжруулах
гэсэн гол зорилтуудыг тавьж ажиллалаа.

Õàðèëöàõ, õàäãàëàìæèéí äàíñíû òîî

Эх дэлхий

ÈÐÃÝÄÈÉÍ ÁÀÍÊÍÛ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ

Эрдэнэт хүмүүн

Банкны нийт идэвхитэй зээлдэгчдийн 23 хувь нь бичил зээлдэгчид
буюу хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд байна.

2011 онд Банкнаас орон сууцны зээлийн бүтээгдэхүүний өрсөлдөх
чадварыг дээшлүүлэх, улмаар бүтээгдэхүүн үйлчилгээний сонголтыг
нэмэгдүүлэх, харилцагчдын хэрэгцээ, боломжинд тохирсон орон сууцны
санхүүжилтийн цогц шийдлийг санал болгоход анхааран ажиллалаа.
Энэхүү бодлогын хүрээнд орон сууцны зээл авч байгаа иргэдэд зориулан
байрандаа засвар тохижилт хийх, авто гараж худалдан авах зэрэг орон
сууцны багц болон нөхцөл сайжруулах зээл, анх удаа орон сууц авч
байгаа залуу гэр бүлд зориулан 100 хувийн санхүүжилтийн зээл зэрэг
шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд гарган харилцагчиддаа бэлэг
барилаа. Мөн бизнесийн зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах
зээлийг туршилтаар олгож эхлээд байна.
Орон сууцны зээлдэгч Ч.Алтантунгалаг
(Нарантуул зах дээр Хүүхдийн хувцасны бизнес эрхэлдэг,
Нөхөр, 2 хүүхдийн хамт амьдардаг)
Би өөрийгөө азтай хүн гэж боддог. Учир нь Байр авах гэж хуримтлуулж
байсан мөнгөө таньдаг хүнд зээлдүүлж, залилуулчихаад яахаа
мэдэхгүй явж байсан үед Нарантуул зах дээр ХасБанкны хүмүүс ирж,
Орон сууцны хадгаламжийн талаар танилцуулга хийсэн юм. Тэгэхэд би
хүүгийнхээ нэр дээр Хадгаламж нээлгэж, сар бүрийн бизнесийн ашгаас
бага багаар цааш нь хийхээр шийдлээ. Жилийн дараа миний дансанд
15 сая төгрөг хуримтлагдаж, энэ мөнгөөрөө урьдчилгаа хийгээд, 2 өрөө
байр худалдаж авсан. ХасБанктай харьцаж байгаагийн үр дүнд өөрийн
Öàõèì áàíêíû ¿éë÷èëãýý
2011 онд ХасБанк нь картын үйлчилгээнийхээ цар хүрээг өргөжүүлж,
сүлжээнийхээ тоог нэмэгдүүлэхийг томоохон зорилтуудынхаа нэг
болгон ажиллалаа. Үүний үр дүнд дэлхийд борлуулалтаараа тэргүүлэгч
NCR фирмийн 42 АТМ төхөөрөмжийг худалдан авч, карт эзэмшигчиддээ
бэлэг барихад бэлэн болголоо.
Карт эзэмшигчдийн тоо тайлант хугацаанд 30.4 мянгаар нэмэгдэж, нийт
карт эзэмшигчдийн тоо 107.7 мянгад хүрлээ.
Тайлант хугацаанд ХасБанк нь интернет банкны үйлчилгээг ашиглахад
хялбар болгох, хэрэглээг нь нэмэгдүүлэх, хамгаалалт аюулгүй байдлыг
нь сайжруулах чиглэлээр анхааран ажиллалаа. Энэхүү зорилгын хүрээнд
дансны мэдээллийг дэлгэрэнгүй, хялбархнаар харах, байгууллагын
хэрэглэгчдийн эрхийг байгууллагын удирдлагын зүгээс интернэт
банкаар тохируулах, Brute Force хамгаалалтын системийг бий болгох
зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэв.
2011 оны эцэст интернет банкаар хийгдсэн гүйлгээний тоо 30.3 мянгад
гүйлгээний дүн 30.0 тэрбум төгрөгт хүрсэн нь өмнөх онтой харьцуулахад
гүйлгээний тоо 4 дахин, гүйлгээний дүн 5 дахин өссөн үзүүлэлттэй
байлаа.
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Үл хөдлөх хөрөнгө, орон сууцны нийлүүлэлт, барилгын салбарын
хөгжлийг тандах, энэ салбар дахь хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
зорилгоор Үл хөрөнгө зуучлалын салбарт тэргүүлэх зэргийн мэргэжлийн
үйлчилгээ үзүүлдэг “Актив зууч”, “Мастер Пропертиз”, “Осмо” зэрэг
компаниудтай гэрээ байгуулан, хамтран ажиллаж эхэллээ.
Орон сууцны зээлийн хоёрдогч зах зээлд идэвхтэй оролцож,
харилцагчиддаа урт хугацаатай харьцангуй хямд зээл олгоход зориулан
эх үүсвэр бүрдүүлэх чиглэлээр Монголын Ипотекийн Корпораци (МИК)тай хамтран ажиллаж байна. Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд
Германы Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банкны санхүүжилтээр тогтмол
хүүтэй орон сууцны зээл олгож, эхний ээлжинд 1.4 тэрбум төгрөгийн
багцыг МИК ХХК-д амжилттай худалдлаа.
Дээрх арга хэмжээнүүдийн үр дүнд 2011 онд Банкны моргейжийн
зээлийн нийт багц 86.2 хувиар өсч 100.1 тэрбум төгрөгт хүрсэн бөгөөд
нийт 2,871 өрх айлыг орон сууцтай болоход өөрийн хувь нэмрийг
орууллаа.
гэсэн Орон байртай болоод, шинэ тавилгаа ч банкны зээлээр авчихлаа.
Би өөрөө энэ банктайгаа байнга холбогдоод тогтохгүй, ах дүү, хамаатан
садныхаа хүмүүсийг уриалан дуудаж ХасБанкны харилцагч болгосон
юм. Саяхан хүргэн ах маань сугалаагаар телевизор хожиж, булган
сүүлтэй байгааг минь баталж өглөө. Хуримтлал хийнэ, хадгаламжтай
байна гэдэг нь нэг талаараа мөнгөтэй харьцах соёлд сургадаг, нөгөө
талаас цаашид томоохон шийдвэрүүдийг зоригтой гаргах суурь, шат
ахих тулгуур болж өгдөг юм байна гэж би ойлгоод байгаа. Тиймдээ ч
ойрын ирээдүйд 2 өрөө байраа 3 өрөө болгох зорилт тавиад одооноос
Орон сууцны хадгаламжийн данс нээж, мөнгө хуримтлуулж эхлээд
байна.

2011 онд бид банкны үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах үндсэн зорилтынхоо
хүрээнд АМАР үйлчилгээний агентын сүлжээг өргөтгөх, мөн агентын
зүгээс хэрэглэгчид үзүүлж байгаа үйлчилгээ нь чанарын өндөр түвшинд
байхад анхаарч ажиллалаа. Энэ ажлын хүрээнд Банктай хамтран
ажиллаж буй агентуудыг байнгын сургалт, зөвлөгөөгөөр хангах бүтцийг
бий болгож, идэвхтэй сайн ажиллаж байгаа агентуудыг идэвхжүүлэх
урамшууллын иж бүрэн системийг хяналтын аргатай хамт хослуулан бий
болголоо.
Өнгөрсөн  онд Банк АМАР үйлчилгээний хэрэглэгчдэд  санал болгох 
үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулах, мөн хэрэглэхэд хялбар
найдвартай байдлыг нь хангах үүднээс данс хооронд шилжүүлэг хийх,
өөрийн бусад дансны талаарх мэдээллийг авах боломж бүрдүүллээ.
Мөн текст мессеж бичих механик ажлыг хөнгөвчилөн цэсэнд суурилсан
хувилбарыг бүх төрлийн гар утсанд зориулан шинээр бий болгож,
нэвтрүүлэхэд бэлэн болголоо.
Дээрх ажлын үр дүнд 2011 онд АМАР үйлчилгээ хэрэглэгчдийн тоо
өмнөх оноос 55.3 хувиар, гүйлгээний тоо 54.7 хувиар тус тус өсөв.

Өвөрхангай аймгийн иргэн Л.Ичинноров ХасБанкнаас “Хуримтлалтай 
Монголын Төлөө” урианд дор зохион байгуулж буй “ХасЛотто”
хадгаламжийн урамшуулалт аянаас бүрэн тавилгатай хоёр өрөө байр
хожсон хоёр дахь азтан болсон билээ. Бид түүнийг азтан болоод удаагүй
байхад нь уулзаж ХасБанктай хэрхэн харилцаж ирсэн түүхээс сонирхох
үүднээс дараах яриаг өрнүүлсэн юм.
Тэрээр ХасБанктай анх “Хөгжлийн Алтан Сан” ББСБ байх үеэс буюу
1999 оноос эхэлж харилцсан ууган харилцагчдын нэг бөгөөд сийлбэрч
мэргэжилтэй гэр бүлийн хүний хамт өрхийн бизнесээ өргөжүүлэх
зорилгоор Банкнаас удаа дараагийн зээл авч байжээ. Ичинноров болон
түүний нөхөр анх бизнесээ эхлүүлж байсан үеээ дурсаж ярихдаа “Бид
хоёр гэрлээд 4 жил болж байсан үе юм. Эхэндээ айлын хашаанд хөрөө,
харуулаа зоогоод захиалгын дагуу ажилладаг байлаа. Тэгтэл Хөгжлийн
Алтан Сан манай аймагт бизнес эрхлэгчдэд зориулсан зээл олгож
байгаа тухай сонсоод, зээл авсан. Түүгээрээ бид түүхий эд болох мод
мөн газар авч өөрийн гэсэн хашаатай болж байсан юм. Манайх 2007 онд
“Баян Хөвч” нэртэй компани байгуулаад ХасБанкаас 10 сая төгрөгийн
жижиг дунд үйлдвэрийн зээл дахин авч вакум цонхны үйлдвэрийн тоног
төхөөрөмж оруулж ирсэнээр вакум цонх үйлдвэрлэж эхэлсэн. Одоо
манай компани өөрийн гэсэн захиалагчтай болоод үйл ажиллагаагаа
тасралтгүй явуулж байна.”
Ичинноров компанийнхаа ашиг орлогыг ХасБанкинд хадгалуулаад байр
хожсондоо маш их баярлаж байгаа тухайгаа ийнхүү ярьсан юм. “Бидэнд
тийм аз тохионо гэж зүүдлээ ч үгүй явсан. “ХасЛотто”-ноос байр хожсон
минь миний амьдралын хамгийн том аз байсан. Энэ жил манай гэр

бүлийн хувьд аз хийморьтой сайхан жил болж байна. Их бэлэгшээж
байгаа. Миний том охин Улаанбаатарт ахлах сургуульд сурдаг. 11
дүгээр ангиа төгсөөд архитектурын чиглэлээр сурах гэж байгаа юм.
Хүүхэд оюутан болохоор байрны ая бодно доо гэж нөхөртэйгээ ярьдаг
байсан. Тэгтэл “ХасЛотто”-ноос байр хожоод асуудлаа шийдчихлээ.
Тохилог орон сууцтай байна гэдэг хүүхдүүдэд маань сурч боловсрох
боломж улам нээлттэй болж байгаа хэрэг юм.” Мөн тэрээр цааш нь
өгүүлэхдээ “Аз гэж үнэхээр байдаг юм байна. Манайхыг азтан болсон
чинь манай хамаатан садан, ойр дотны хүмүүс зөвхөн ХасБанкинд
мөнгөө хадгалуулдаг болсон. Бүтэн жил үргэлжлэх сугалаат аян юм
чинь мөнгө л байвал хийнэ гээд хадгаламж нээлгээд байгаа. Хэдийгээр
ТВ-р сурталчилгаа явж байгаа ч гэсэн би бас нэмж сурталчилдаг болоод 
байгаа” хэмээн инээсэн юм.
Мөн түүнээс Банкны үйлчилгээ түүнд хэрхэн хүрдэг талаар асуухад
“ХасБанкны хамт олон үйлчлүүлэгчтэйгээ харилцаа, эргэх холбоо сайтай
байдаг. Бизнес чинь яаж байна гэж асуун эргэх холбоотой байдаг.
ХасБанк анхандаа жижиг бизнес эрхлэгчдэд сургалт явуулдаг байсан.
Тэр нь бидэнд бизнес хийхэд их тус болсон. Тэгээд ХасБанктай хамтарч
ажиллаад сурчихсан даа. Та энэ бизнесийг хийхэд тэдэн төгрөг зээлбэл
боломжтой гэх мэтээр зөвлөдөг. ХасБанк тухайн хүний бизнест нь яв цав
тохирсон зээл өгдөг юм” хэмээн өгүүлэв.
Ийнхүү ХасБанктай хамт хөгжин цэцэглэж ирсэн харилцагчдын
маань нэг болох Ичинноров болон түүний гэр бүл мөнгөн хөрөнгөө
хуримтлуулах ухаалаг алхамынхаа үр шимд байртай болсон явдалд
ХасБанкны зүгээс ч мөн адил талархаж байна.
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Îðîí ñóóöíû ñàíõ¿¿æèëò
Банкнаас орон сууцны зээлийн зах зээлийг бие даасан бизнесийн чиглэл
болгон хөгжүүлэх бодлого баримтлан ажиллаж байгаа бөгөөд 2010 онд
Орон сууцны зээл олгох дагнасан салбар нэгжийг Улаанбаатар хотод
ажиллуулж эхлүүлсэн билээ. Үүний зэрэгцээ энэхүү салбарт чиглэсэн
Банкны бодлогыг шинэчлэн хэрэгжүүлэх зорилгоор 2010 оны сүүлд
Моргейжийн Банкны Газрыг байгуулсан билээ.

Ë.È×ÈÍÍÎÐÎÂ: ÕÀÑ ËÎÒÒÎÍÎÎÑ ÁÀÉÐ ÕÎÆÑÎÍ ÌÈÍÜ
ÌÈÍÈÉ ÀÌÜÄÐÀËÛÍ ÕÀÌÃÈÉÍ ÒÎÌ ÀÇ ÁÀÉËÀÀ

Эрүүл ашиг

ХасБанк харилцагчдад Орон сууцны санхүүжилтийн цогц шийдлийг санал
болгож эхлэв. Мөн Хоёрдогч зах зээлийн харилцаанд идэвхтэй оролцох
оролцоогоо үргэлжлүүллээ...

Эрдэнэт хүмүүн

Õ¯ÍÈÉ ÍªªÖ

ХасБанк нь 2011 онд явуулсан үйл ажиллагааныхаа үр дүнгээр 92
салбар, тооцооны төв бүхий үндэсний салбар сүлжээ, нийт 1,581
ажиллагсадтай болж, Монголын Менежментийн Холбооноос тодруулсан
Шилдэг Менежменттэй Байгууллагаар шалгарсан нь онцлох үйл явдлын
нэг байсан юм.
ХасБанкны нийт ажиллагсдын тоо бизнесийн өсөлттэй уялдан 2011 оны
12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар өмнөх оноос 25 хувиар өслөө.
Өнгөрсөн жилийн турш урт хугацааны чөлөөтэй, жирэмсний амралттай,

хүүхдээ асарч буй 122 ажилтны ажлын байрыг хадгалсанаас гадна
үндсэн 155 ажлын байр, Улаанбаатар хотын утааг бууруулахын тулд эко
бүтээгдэхүүн борлуулалтын 42 гэр цэг нээснээр гэрээт 128 ажлын байр
тус тус шинээр бий болгов.
Хүний нөөцийн удирдлагын үйл ажиллагааг автоматжуулах, мэдээллийн
нэгдмэл байдал, тайлагналыг сайжруулах зорилгоор хүний нөөцийн
програмын төслийг эхлүүллээ.

Эх дэлхий

Хүний нөөцийн үзүүлэлтүүд

АЖИЛЛАГСДЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖ
Нийт ажиллагсдын  сэтгэл ханамжийн дэлгэрэнгүй  судалгааг  явуулж,
тогтвортой, сэтгэл ханамжтай ажиллахад нөлөөлөхүйц эрсдэлийг
тодорхойлж, түүнийг бууруулахад анхаарч ажилласны үр дүнд 2011 онд
ажиллагсдын шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулж 15.4 хувь болгов. Энэ нь
чадварлаг, үнэнч ажиллагсад болон ажлын гүйцэтгэлтэй уялдсан цалин
хөлсний систем, ажилласан жилээс хамаарсан хөнгөлөлт, хангамжийн
бодлого, цэвэр цэмцгэр, аюулгүй байдлыг хангасан ажлын тохьтой
орчин бүрдүүлэхийг зорьж ажилласантай холбоотой юм.

АЖИЛЛАГСДЫН СУРГАЛТ, ХӨГЖИЛ
ХасБанкинд болон банк санхүүгийн салбарт ирээдүйд ажиллах хүний
нөөцийг бүрдүүлэх зорилгоор 1999 оноос их дээд сургуулиудын
хамтын ажиллагааны хүрээнд тогтмол сургалтын тэтгэлэг олгож ирлээ.
Өнгөрсөн  онд энэхүү тэтгэлэгийг  22 оюутанд  олгов. Мөн анх удаа 
ажиллагсдынхаа дунд “Хасын Ирээдүй-2011” дотоодын магистрын
сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөрийг зохион байгуулж, ажлын байрнаас
хөндийрөхгүйгээр сурч, боловсролын зэргээ нэмэгдүүлэх боломжийг 10
ажилтанд олгов. Цаашид жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж
хамрагдах ажиллагсдын хүрээг нэмэгдүүлэх болно.
ХасБанк гадаадын сургалтын байгууллагуудтай хамтран дотоодын болон
олон улсын банкны стандарт, туршлагыг судлах байдлаар ажилтнуудын

мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэхийг  зорьж ажилладаг. Өнгөрсөн 
жил 1348 ажилтныг сургалтад хамруулав. Үүнээс гэрээт болон салбарын
ажиллагсдад 23 удаа, Төв албаны ажиллагсдад 14 удаагийн сургалт
тус тус явуулсан байна. Мөн бусад сургалтын байгууллагатай хамтран
хийсэн 48 удаагийн сургалтад ажиллагсадыг хамруулж, хилийн чанадад
72 ажилтныг менежмент, манлайлал, бичил санхүү, мэдээллийн
технологийн чиглэлийн сургалт, семинарт тус тус оролцуулав.
Теллерийн ажлын байранд дадлагажин ажиллахад шаардлагатай
банкны үндсэн програм болон харилцагчийн үйлчилгээний 12 өдрийн
сургалтыг ажилд орохоос өмнө хийж хэвшсэн ба үүнтэй холбоотойгоор
компьютерийн иж бүрэн сургалтын өрөөг стандартын дагуу тохижуулж
байнгын ажиллагаатай болголоо.
Банкны газар, хэлтэс, салбарын захирлуудын дунд явуулсан “360
хэм”-ийн санал асуулгын үр дүнтэй уялдуулсан тэдний мэргэжлийн ур
чадварыг хөгжүүлэх хөтөлбөр нь ажилтнуудын хэрэгцээ шаардлагад
нийцэж байна. Үүнээс гадна ХасБанкны стратегийн зорилго, урт болон
богино хугацааны зорилтуудад нийцүүлсэн менежерийн сургалт
семинарыг зохион байгуулав.
“Үйлчилгээний төгөлдөршил” төслийн хүрээнд бүх төрлийн сургалтын
хөтөлбөрийн агуулгад харилцагчийн үйлчилгээ, нийгмийн хариуцлагын
сэдвийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх бодлого баримталж ажиллав.

Улаанбаатар хотын утааг бууруулахын тулд эко бүтээгдэхүүн
борлуулалтын 42 гэр цэг нээснээр гэрээт 128 ажлын шинээр бий
болгов.
Ажиллагсдын шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулж 15.4 хувь болгов.
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ХасБанк нийт 283 ажлын байр шинээр бий болгов.

2011 оны гол шагналууд
Спорт, олон нийтийн арга хэмжээнд 6292 ажиллагсдыг хамруулав.

Шилдэг 5 банк

МҮХАҮТ, Монгол Улсын Засгийн Газар

Майхантай явган аялал-2011.07

АЖИЛЛАГСДЫН ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ БА НИЙГМИЙН ХАНГАМЖ
Ажилтнуудын цалин, шагнал урамшуулал, нэмэлт бонус, тэтгэвэр
тэтгэмж, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгал, хөнгөлөлт хангамж
зэрэгт ХасБанк 2010 онд 9.5 тэрбум төгрөг зарцуулсан бол 2011 онд 15.9
тэрбум төгрөг болж өссөн байна.
ХасБанк ажилтнуудынхаа өсч хөгжих, урт хугацаанд найдвартай ажлын
байртай байхад нь хөрөнгө оруулалт хийхийг эрмэлзэж, урт хугацааны
хөнгөлөлттэй орон сууцны хөтөлбөр, тэтгэврийн нэрийн дансны
хуримтлалыг ажиллагсдад санал болгодог.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР
ХасБанк нь 2002 оноос ажилтнууддаа хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлж эхэлсэн анхдагч байгууллага болж байсан түүхтэй.
Өнгөрсөн онд банкны толгой компани болох Тэнгэр Санхүүгийн Нэгдэл 
нь өөрийн болон харъяа компаниудын үндсэн ажилтнуудад хувьцаа
олгох хөтөлбөрийн дагуу менежментийн баг болон өндөр гүйцэтгэлтэй
ажилтнуудыг сонгон шалгаруулж, компанид урт хугацаанд тогтвор
суурьшилтай, үр бүтээлтэй ажиллах ажилтнуудыг урамшуулав. Энэ
бодлогын хүрээнд хуваарилах хувьцааны хэмжээ нь тухайн ажилтны
ажлын гүйцэтгэлээс хамаардаг юм.

Давхардсан тоогоор 6,292 ажиллагсдыг хамруулсан олон нийтийн 17
удаагийн томоохон арга хэмжээнд 265.8 сая төгрөг зарцуулсан бөгөөд
үүнд ажиллагсдын гэр бүлийн гишүүдийг урьж хамтран оролцуулж
хэвшсэн нь ажилтнуудын гэр бүл, нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргээ
биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, ажил-амьдралын зохистой тэнцвэрийг
хангахад чиглэсэн билээ. Ингэснээр багийн уур амьсгалыг бүрдүүлж,
байгууллагын соёлыг урт хугацаанд хадгалахад зохих үр дүнгээ өгч
байна.

Шилдэг менежменттэй байгууллага
Монголын менежментийн холбоо

Хүрэл меркури цом

Хүндэт өргөмжлөл – МҮХАҮТ-н тэргүүлэгчид

Франчайзинг амжилттай хэрэгжүүлэгч
МҮХАҮТ, Оюуны өмчийн газар

Бичил сангийн байгууллагуудын
стратегийн өрсөлдөөний
2011 оны ялагч
Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн банк

Ажиллагсдын аюулгүй байдлыг хангаж, автобусаар үйлчилсэн
нь ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэн, автомашины түгжрэлийг
бууруулж, Улаанбаатар хотын утааг багасгахад чиглэсэн нийгмийн
хариуцлагатай шийдвэр байв.
Шилдэг хүртээмжтэй орчин
бүрдүүлсэн байгууллага
“Нарны цом”

Хас банкны нийгмийн хариуцлагыг үнэлэн
“Өргөмжлөл” “Тэмдэгтүүдээр” шагнав
Kiva олон улсын байгууллага

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг
дэмжих үндэсний хороо

Нийгмийн харицлагаар
тэргүүлэгч шилдэг байгууллага
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Монголын менежментийн холбоо

“Нийгмийн Хариуцлагын
Онцлох Компани”
МҮХАҮТ

Эрдэнэт хүмүүн

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

Хүний эрх
Зарчим 1. Бизнесийн үйл ажиллагаанд хүний эрхийг
хамгаалах олон улсын тунхаглалуудыг
хүндэтгэх дэмжих
Зарчим 2. Бизнесийн үйл ажиллагааг хүний эрхийн
аливаа зөрчлийн хамтрагч болгохгүй байх
Хөдөлмөр эрхлэлт
Зарчим 3. Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө, хамтын
хэлэлцээр байгуулах эрхийг үр
ашигтайгаар хүлээн зөвшөөрөх
Зарчим 4. Хүчээр болон албадан хөдөлмөрлүүлэх
аливаа хэлбэрийг арилгах
Зарчим 5. Хүүхдийн хөдөлмөрийг арилгах
Зарчим 6. Ажил эрхлэх, албан тушаал хашихад
ялгаварлан гадуурхах байдлыг арилгах

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

Авилгал
Зарчим 10. Авилгал, хээл хахуулèéн бүхэл хэлбэрийн
эсрэг тууштай үйл ажиллагаа явуулах
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Даян Дэлхийн Гэрээний
10 Зарчим

Эх дэлхий

ЭХ ДЭЛХИЙ

Өмнөх онд Тэнгэр Санхүүгийн Нэгдлийн түвшинд групп, банкны ажилчдыг 
хамруулан нийгмийн болон байгаль орчны чиглэлээрх санаачлагуудыг
нэгдсэн байдлаар төлөвлөж, хэрэгжүүллээ. Компанийн нийгмийн
хариуцлагыг шинэ төвшинд авчрах зорилгоор гурвалсан эрхэм зорилгын
хүрээнд “Эх дэлхий, Эрдэнэт хүмүүн, Эрүүл ашиг”хэмээх бүлгүүдийг
байгуулсан нь үр дүнгээ өгч байна.
Хасбанкны Эко бүтээгдхүүний хэлтэс нь эрчим хүчний хэмнэлттэй,
байгальд ээлтэй зээлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгож буй
нь хэрэглэгчдэд хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх үр дагаврыг бууруулах
боломжийг олгож байна. Эдгээр бүтээгдэхүүнүүд Улаанбаатар хотын хүн
ам болон банкны харилцагчдад урт хугацаанд мэдрэгдэх бодит үр дүнг
авчрах нь эргэлзээгүй.
НХБОУБ-ын хүрээнд бид хүрээлэн буй орчинд хортой, нийгмийн ёс зүйд 
нийцэхгүй, хууль бус үйл ажиллагаанд санхүүжилт олгохоос зайлсхийх
зарчмыг баримталдаг. Бидний зээлийн бодлогуудад үнэлгээг өргөн
хүрээгээр хийх талаар тусгасан байдаг бөгөөд энэ нь хүрээлэн буй орчны
нөлөөллийн үнэлгээнээс хамаарч хэрэгждэг билээ.
Бид Хадгаламж, Зээлийн Хоршоодтой бий болгосон түншлэл болон
АМАР мобайл банкны үйлчилгээгээр дамжуулан нийгмийн хариуцлагын
чиглэлээр зорилтот үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлдэг. Тухайлбал, зохих
түвшинд бууруулсан хүү бүхий онцгой зээлүүд нь Монгол Улсад шинээр
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ажлын байр бий болгох, ажилгүйдлийг бууруулахад дэмжлэг болдог.
Компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд үйлчлүүлэгчдэд зээлжих
чадвараас хэтрүүлэн зээл олгох үйл ажиллагаанаас зайлсхийх зорилготой
үйл ажиллагааг хэвшүүлж, дүрэм журмаа мөрдөж ажиллалаа.
Монгол Улсад тэргүүлэх санхүүгийн байгууллагуудын нэг, олон улсад
тархсан сүлжээ байгууллагын гишүүн болохын хувьд бид нийгэм,
байгаль орчны хувьд хариуцлагатай харилцагчдад бага хүү санал болгох
замаар тэдгээрийн зардлыг бууруулахыг зорин ажилладаг. Уг зорилгыг
хэрэгжүүлэхийн тулд үйлчлүүлэгчидийнхээ бизнесийн үйл ажиллагаанаас
улбаалан хүрээлэн буй орчинд бий болох сөрөг нөлөөллийг багасгахад
дэмжлэг үзүүлэн ажиллах болно.
Оролцогч талуудын нөлөөлөлд автаж болзошгүй эрсдэл харилцагчдад
тулгардаг. Эдгээр харилцагчдад нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр
зөвлөгөө өгөх, байгал орчны асуудлуудад чиглэсэн зөв шийдлүүдийг
олох, нийгмийн хариуцлагыг тэнцвэртэйгээр хэрэгжүүлэх сорилттой бид
тулгарч байна.
Дотоодын болон гадаадын байгууллагуудтай түншлэх замаар бид
туршлага хуримтлуулж, оролцогч талуудын дунд харилцааг бий болгоход
дэмжлэг үзүүлж, үйлчлүүлэгч, бизнес эрхлэгчдийн талаар олон зүйлийг
сурч мэдэж байгаа нь бидний цаашдын ажилд үр дүнгээ өгөх юм.
Нийгмийн болон байгаль орчны  хариуцлагын хүрээнд ХасБанк, түүний 
нийт ажиллагсадын санаачлагаар байгуулсан ТББ болох Хөгжлийн
Алтан Сангаар дамжуулан нийгмийн сайн сайхны төлөөх асуудалд шууд
дэмжлэгийг үргэлжлүүлэн үзүүлж байна.
2011 онд өсвөр насныханд санхүүгийн боловсрол олгодог Тэмүүлэл
хөтөлбөр нь хүрээгээ өргөжүүлж дунд сургуулийн сурагчид, дотуур байр
болон саатуулах төвийн хүүхдүүдийг хамруулах боллоо. Саяхнаас тус
хөтөлбөрт нийт улс орны түвшинд залуучуудыг байгаль орчинд ээлтэй
сайн дурын үйлсэд хамрагдах, амьдрах ур чадвараа нэмэгдүүлэхийг
уриалсан нийгмийн боловсролын хөтөлбөрийг нэмж оруулсан юм.
Нийгмийн болон  санхүүгийн боловсрол  олгодог“Aflatoun”хөтөлбөр 
нь Монгол Улсын хэмжээнд 3000 гаруй өсвөр насныхныг хамруулан
амжилттай хэрэгжиж, өргөжин тэлж буй хөтөлбөр юм. Эдгээр хоёр
хөтөлбөрийг нэгтгэснээр улс орны түвшинд хүүхдүүд, багш нар, сайн
дурынхан гэх мэт нийтдээ 30000 оролцогчдын санхүүгийн боловсролыг
дээшлүүлснээр бидний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх маркетингийн
үйл ажиллагаанд дэмжлэг болж байна.
Нийгмийн болон байгаль орчны хариуцлагыг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэхэд 
тодорхой бодлого, үйл ажиллагааг чанд баримтлан, цаашид улам
боловсронгуй болох шаардлагыг бид ухамсарлан ойлгосон. Бид
нийгмийн хариуцлагын менежмент болон шийдвэр гаргах үйл явцыг
боловсронгуй болгох зорилгоор илүү тодорхой зорилго тавьж, холбогдох
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох шаардлагатай байна. Түүнчлэн, практик үйл
ажиллагааны үр дүнтэй байдлыг хангах үүднээс гэрээ, хэлцлүүдэд заасан
байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын шаардлагуудыг үйлчлүүлэгчид
хэрхэн хэрэгжүүлж, сахин биелүүлж байгаад хяналт тавих болно. Мөн
түүнчлэн бид ажиллагсадын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд эрчим хүчний
зохистой хэрэглээг нэвтрүүлснээр байгаль орчинд бий болгож буй
нөлөөллийг бууруулахыг зорино.

ХасБанк 2009 оноос эхлүүлсэн эко банкны үйл ажиллагааг улам бүр
өргөжүүлж, Эко банкны нэгжийг бие даасан хэлтэс болгон зохион
байгуулж, орон тоо, бүтцийг улам бэхжүүллээ.
Монгол Улсын хүн амын 43.6 хувь нь оршин суудаг нийслэл хотын
агаарын бохирдлыг бууруулахаар Мянганы Сорилтын Сангийн
Цэвэр Агаар Төслийн хүрээнд ХасБанк эрчим хүчний хэмнэлттэй
бүтээгдэхүүний захиалга авах, зээл олгох, хяналт, мониторингийн ажлыг
гүйцэтгэж байна.
2011 онд уг төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын 5 дүүргийн 47 хорооны
107,000 өрхөд нийт 60,147 бүрэн шаталттай гэрийн зуух, 17,914
гэрийн дулаалга, 4,156 үүдний гонх зэрэг эко бүтээгдэхүүнийг иргэдэд
нийлүүлсэн байна.Эрчим хүчний хэмнэлттэй эдгээр бүтээгдэхүүн нь
нийт 184,763 тонн нүүрсний хэрэглээг хэмнэж 27.7 тэрбум төгрөгийн
зардлын хэмнэлтийг айл өрхүүдэд бий болголоо. Үүний үр дүнд 136,000
тонн хүлэмжийн хийг бууруулж Киотогийн протоколын дагуу хүлэмжийн
хий бууруулсны төлбөр хүлээн авах нөхцлийг хангалаа.

Эрдэнэт хүмүүн

Мянганы Сорилтын Сангийн Цэвэр Агаар Төслийн хүрээнд УБ хотын гэр
хорооллын 42 хороонд борлуулалтын гэр цэгүүдийг нээж ажиллуулсан
бөгөөд 141 залуучуудыг ажлын байраар хангаж хөдөлмөр эрхлэлтийг
дэмжиж ажилласан байна.
Засгийн Газрын дэргэдэх “Цэвэр агаар сан”-тай хамтран иргэдийн
худалдаж авсан 48,948 эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүнд
3.5 тэрбум төгрөгийн татаас олгох үйл ажиллагааг гүйцэтгэж, эко
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 16 жижиг, дунд үйлдвэрүүдэд зээл олгож,
үйл ажиллагааг нь дэмжиж ажиллав.
Сэргээгдэх Эрчим Хүч төслийн хүрээнд нарны цахилгаан үүсгүүрийн иж
бүрдлийг төвлөрсөн эрчим хүчний үндсэн сүлжээнд холбогдоогүй хөдөө
орон нутгийн 87 иргэдэд, шалны цахилгаан халаалтын системийг УБ
хотын 136 иргэнд хөнгөлөлттэй зээлээр нийлүүлсэн байна.

эцэст тэрээр ХасБанкинд хандахад “үүнийг би ч гэсэн хэрэглэж болох
юм байна” гэсэн итгэл төрж, тэр даруйдаа зээлд хамрагдах хүсэлтээ
гаргажээ. Тийнхүү Өлзий зуух хэрэглэж эхэлснээс хойш түүний гэр бүл 
өдөртөө дөрвөн шуудай нүүрс түлдэг байсан бол, зуухныхаа ачаар өдөрт
нэг уут нүүрс түлдэг болсон байна. Мөн зөвхөн зуух гэлтгүй, гэрийн
хучилга, үүдний гонх зэрэг бүтээгдэхүүнүүдийг авч гэрийнхээ дулааны
алдагдлыг их бууруулсан төдийгүй түлшний зардлаа ч хэмнэж чаджээ.

Алтангэрэлийн Бямбацэцэг гэх нүдэндэээ оч гэрэлтүүлсэн энэхүү
гайхалтай эмэгтэй өрх толгойлсон олон мянган эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл
бөгөөд гэрийнх нь дөрвөн хана шиг хүрээлэх дөрвөн хүүхэддээ алдарт
эх нь болж тэднийхээ хайр, инээдээс нь урам олж амьдарч байгаа нэгэн
юм.

Тэрээр ярихдаа “Бид ХасБанкны борлуулсан эдгээр эко
бүтээгдэхүүнүүдийг авснаар өвөлдөө дулаахан өнжиж, шөнө орой
даарахаа больсон. Мөн Банкны хамт олон бидэнд түргэн үйлчилж, зуухаа
хэрэглэх заавар зөвлөгөө өгч байсан нь их сайхан санагдсан”. “Эхэндээ
хүмүүс зуухны талаар янз бүрийн зүйл ярьж байсан. Гэсэн ч хөрш айлууд
маань манайд орж ирж манай гэрийг ямар их дулаахан байгааг ам
уралдуулж ярьсаар сүүлдээ ихэнх нь худалдаж авсан. ХасБанкны эдгээр
бүтээгдэхүүнүүд үнэхээр манай гэрийг дулаан байлгахаас гадна, утаа
бага гаргаж, үнс тортог, утааны таагүй үнэр зэргийг бууруулж байгаад бид
үнэхээр талархалтай хандаж байгаа.” хэмээн өгүүлсэн юм.

Улаанбаатар хотод 25 жил ажиллаж амьдарч буй түүнд зовлон бэрхшээл
мундахгүй ч, цалин орлогоо ухаалагаар зарцуулж, хэмнэлт үүсгэж
дадсан тэрээр өвлийн тэсгэм хүйтнийг давахын тулд ХасБанкинд хандаж
байгаль орчинд ээлтэй эко бүтээгдэхүүнүүдийг хөнгөлөлттэй зээлээр
худалдан авчээ. Банк санхүүгийн байгууллагаар үйлчлүүлж байгаагүй ч,
бүрэн шаталттай, түлшний хэмнэлттэй зуухны талаар олонтаа сонсоны

ХасБанк нь бага, дунд орлоготой өрхүүдэд хүрээлэн буй орчинд ээлтэй,
эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүнийг худалдан авах боломжийг
олгож байгаа нь ийнхүү 60,000 гаруй айл өрхүүдийн талархлыг олж,
өрх гэр, хотол түмнийг дулаанаар тэтгэж, Улаанбаатар хотын агаарын
бохирдлыг бууруулахад хувийн хэвшлийн байгууллага, тэр дундаа
Банкны оролцоо чухал үр дүнтэй байгааг харуулж байна.
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Эх дэлхий

Хасбанк нь Нийгэм, хүрээлэн буй орчны удирдлагын бодлогыг (НХБОУБ)
2008 онд боловсруулан баталснаас хойш нийгмийн болоод байгаль орчны
чиглэлээр хүчин чармайлт, хичээл зүтгэлээ дайчлан ажилласаар ирсэн
билээ. Компанийн засаглал, нийгмийн хариуцлагын өндөр стандартыг
чанд хэрэгжүүлэгч  Тэнгэр  Санхүүгийн Нэгдлийн гишүүний хувьд 
Хасбанк нь“Эх дэлхий, Эрдэнэт хүмүүн, Эрүүл ашиг”хэмээх гурвалсан
эрхэм зорилго, алсын хараанд нийцүүлэн үнэ цэнэ бүхий, найдвартай
санхүүгийн цогц бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг Монгол Улсын бүхий л хувь
хүмүүс, байгууллагуудад хүргэхийг зорьдог билээ. Энэ нь ХасБанкны
нийгэм, хүрээлэн буй орчны талаар баримтлах стратегийн үндэс суурь юм.
Бид нийгэм, байгаль орчны хариуцлагын талаарх эрхэм зорилгодоо
хамтран ажиллагч бүхий л түншүүдийг татан оролцуулж, хэрэгжүүлж
буй хөтөлбөрөө тасралтгүй сайжруулж, боловсронгуй болгохын төлөө
ажилладаг. Хэдийгээр бидний хийсэн ажил багагүй боловч үүнээс илүү их
хийх ажлууд бидний өмнө байгаа гэдгийг бид ухамсарлан ойлгож байна.
Дор дурдагдах ажлууд нь бидний өнөөг хүртэлх хугацаанд гаргасан
амжилтуудын нэг хэсэг бөгөөд бид хүрээлэн буй орчны бодлого, нийгэмд
чиглэсэн үйл ажиллагаа, санаачлагуудын талаар тайлагнахдаа ил тод
зарчимд тулгуурлахыг чармайдгийн илрэл юм. Байгаль орчинд чиглэсэн
бусдын сайн сайхны төлөө, сайн дурын үйлсийн талаарх сүүлийн үеийн
жишээнээс дурдваас жил бүр Улаанбаатар хот болон аймгийн төвүүдэд
мод тарих аян, олон зуун килограмм хур хог хаягдлыг цэвэрлэсэн олон
нийтийн цэвэрлэгээний санаачлагуудыг нэрлэж болно. Мөн түүнчлэн өдөр
тутмын үйл ажиллагааны туршид хэрэглэгдсэн ус, цахилгаан, цаас, түлш,
бусад шаардлагатай хэрэгслүүдийн зохистой хэрэглээ болон тэдгээрийн
хаягдлын улмаас байгаль орчинд гарч болзошгүй нөлөөллийг багасгахад
анхаарсан арга хэмжээг бид санаачлан хэрэгжүүллээ.
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Эрүүл ашиг

Нийгмийн болон хүрээлэн буй
орчны төлөө хүлээх хариуцлага

Hийгмийн боловсрол нь тэдэнд тулгамдаж буй нийгмийн асуудал болон 
тэдгээрийг шийдвэрлэхэд хэрхэн оролцох талаар мэдлэг олгох замаар
хариуцлагатай иргэн болгон төлөвшүүлдэг бол санхүүгийн боловсрол нь
мөнгөө хэрхэн хэмнэх, зардлаа тооцоолох мөн хамтран нийгмийн сайн
сайхны төлөө төсөл, санаачлага хэрэгжүүлэх ур чадвар эзэмшүүлдэг
байна.
Хөгжлийн Алтан Сан ТББ нь ХасБанкны санхүүгийн дэмжлэгтэй өсвөр
насны хүүхэд залуучуудад санхүүгийн боловсрол олгох Тэмүүлэл, бага
насны хүүхдэд нийгмийн болон санхүүгийн боловсрол олгох Афлатон
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.
2009 оноос эхлэн хэрэгжүүлсэн энэхүү хөтөлбөрүүдэд 2011 оны эцсийн
байдлаар нийт 25 мянга орчим хүүхэд залуучууд хамрагджээ. Эдгээр
хүүхэд залуучуудаар дамжуулан 25 мянган өрхийн 100 мянган иргэнд
санхүүгийн анхан шатны мэдлэг, боловсролыг хүргэж чадсан бөгөөд
санхүүгийн боловсролтой, хариуцлагатай иргэнийг мөн энэ тоогоор
нэмэгдүүлсэн гэж үзэж болно.
Тэмүүлэл
2009 оноос Дэлхийн Эмэгтэйчүүдийн Банктай хамтран 14-18 насны
охидод санхүүгийн боловсрол эзэмшүүлэх Тэмүүлэл хөтөлбөрийг
эхлүүлж, 2010 оноос энэхүү хөтөлбөрөө өргөжүүлэн ерөнхий
боловсролын сургуулийн ахлах ангид суралцагч охид, хөвгүүдийг

хөтөлбөрт хамруулах болсон билээ. 2011-2012 оны хичээлийн жилд
Улаанбаатар хот, 21 аймгийн нийт 85 сургуулийн 7,900 хүүхдийг
хөтөлбөрт хамруулснаар 1,769 хүүхэд Тэмүүлэл данс нээж сургалтаар
олж авсан мэдлэгээ бодит амьдрал дээр хэрэгжүүлэх, дансаа өөрөө
удирдаж хэвших, мөнгөө үр ашигтай зарцуулах арга ухаанд суралцаж
байна.
Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш нийт 100 гаруй
сургуулийн 11,000 хүүхэд залуучууд уг хөтөлбөрт хамрагдаад байгаа ба
Тэмүүлэл хадгаламж болон карт эзэмшигч хүүхдийн тоо 2,438-д хүрлээ.
Aфлатон
Дэлхийн 83 оронд амжилттай хэрэгжиж байгаа 8-13 насны хүүхдүүдэд
нийгмийн болон санхүүгийн боловсрол олгох Афлатон хөтөлбөрийг
туршиж нэвтрүүллээ. Энэхүү хөтөлбөр нь Монгол Улсад хүүхэд
залуучуудад санхүүгийн боловсрол олгох анхны санаачилга бөгөөд
2011 онд хөтөлбөр нь тогтвортой хэрэгжиж хөгжих нэгдсэн стандарт
аргачлалтай болсон төдийгүй хөтөлбөрийн үр дүнг хэмжих бүрэн
боломжтой болсон онцлог жил байлаа.
Уг хөтөлбөрийг хот хөдөөгийн 31 сургуулийн 111 ангийг сонгож
хэрэгжүүлсэн бөгөөд үүнд нийт 3,244 сурагчийг хамруулав. Уг
хөтөлбөрийн хүрээнд сурагчдад хичээлийн нэмэлт цагаар 20 цагийн
хичээлийг оролцооны арга дээр тулгуурлан заасан бөгөөд хүүхдүүд
өөрийгөө илэрхийлэх, нийгэм хамт олны дунд өөрийн байр суурийг
олох, аливаа асуудлын мөн чанарыг бодитойгоор дүгнэж шийдвэр
гаргах болон мөнгөний үнэ цэнийг зөв ойлгож ухаалаг зарцуулах зэрэг
ур чадварыг эзэмшүүлдэг юм.

• Афлатон хичээл үргэлж шинийг зааж, бүтээж байдаг болохоор дуртай. Афлатоноос би эв нэгдэл, сайхан сэтгэл, бусдын
сайн талыг харахыг сурсан. Би хадгаламжаа ашиглах болвол сайн үйлс бүтээхийн тулд эсвэл ирээдүйнхээ төлөө
хэрэглэнэ. Би өөрийнхөө зүйлсийг Афлатон хайрцагтаа хадгалдаг.
БГД, 93-р сургууль 4б ангийн сурагч Г.Болор
• Би өөрийн хуримтлуулсан мөнгөөрөө юу авах тухайгаа бодож байгаад хамгийн түрүүний хэрэгцээтай зүйл нь дүүдээ
дулаан бойтог авч өгөх хэрэгтэй гэж шийдсэн. Миний дүү 10 сартай одоо хүйтэн болж байгаа болохоор миний дүүгийн
хөл даараад байсан. Би хуримтлуулсан мөнгөөрөө дүүдээ дулаан бойтог авч өгсөндөө маш их баяртай байгаа.
Дорноговь аймаг, Сайншанд сум, сурагч Эрдэнэбилэг
ҮНДЭСНИЙ БРЭНД
ИРЭЭДҮЙН САЯТАН ХАДГАЛАМЖ

2011 онд ХасБанкинд 26,883 хүүхэд Ирээдүйн саятан хадгаламж нээлгэсэн
бөгөөд нийт 120,775 хүүхэд энэхүү хадгаламжийг эзэмшиж байна. Мөн
хадгаламж шинээр нээлгэсэн хүүхдүүдийн 33% нь 0-1 насны хүүхдүүд байсан
ба 2011 онд шинээр төрсөн монгол хүүхдүүдийн 0.7% нь ХасБанкинд хадгаламж
нээлгүүлжээ. Үүнээс үзэхэд ХасБанкны ИРЭЭДҮЙН  САЯТАН хадгаламж нь
Монгол улс даяар танигдсан Үндэсний брэнд бүтээгдэхүүний шинж чанараа
хадгалж хадгаламж эзэмшигчдийн тоогоо нэмэгдүүлсээр байна.

46

ÕÀÑÁÀÍÊ
Жилийн Тайлан 2011

Эрдэнэт хүмүүн

Тайлант хугацаанд ХасБанк нь харилцагч, хувь нийлүүлэгчдийн
хөрөнгийн эрсдэлгүй, аюулгүй байдлыг чанарын өндөр түвшинд хангах
зорилгоор эрсдэлийн удирдлага, бизнесийн нэгжүүдийн уялдаа холбоог
төгөлдөршүүлэх, эрсдэлийн удирдлагын системыг боловсронгуй болгох
чиглэлээр ажиллалаа.
Банкны эрсдэлийн удирдлага нь шат шатны эрсдэлийн удирдлагын
системээс бүрддэг. Үүнд:
1.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Эрсдэлийн Удирдлагын Хороо: Энэ
хороо Банкны эрсдэлийн удирдлагын бодлого, журам, стратегийг
батлах, түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, шаардлагатай заавар,
зөвлөмжүүдийг хүргүүлж ажиллаж үүрэгтэй.
2. ТэнГэр  Санхүүгийн Нэгдлийн  Эрсдэлийн Удирдлагын  Зөвлөл: Уг 
зөвлөл нь Банкинд учирч болох эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр
санал зөвлөмж хүргүүлэх, хамтран ажиллах чиг үүрэгтэй.
3. Банкны Эрсдэлийн Удирдлагын хороо: Банкны эрсдэлийн
удирдлагын бодлого, журамд тодорхойлсон эрсдэлийн төрлүүдээр
алдагдал/хохирлын түвшинг хянах, Банкны эрсдэл даах чадварт
хяналт тавих, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, түүнийг бууруулах,
хяналтын тогтолцооны найдвартай байдалд хяналт тавихад чиглэн
ажиллах үүрэгтэй.

эрсдэлгүй байх нөхцлийг бий болгох зорилготой болно.
Банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс батлагдсан Банкны бүтэц, чиг
үүргийн дагуу эрсдэлийн удирдлага нь дараах үндсэн чиг үүргээс
бүрдэнэ. Үүнд:
1. Зээлийн эрсдэл
2. Үйл ажиллагааны эрсдэл
3. Зах зээлийн эрсдэл
4. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаа,
хууль зүй, хянан нийцүүлэх ажиллагаа
5. Мэдээллийн аюулгүй байдал
Хөрвөх чадварын эрсдэл, зах зээлийн эрсдэл, зээлийн эрсдэл, үйл
ажиллагааны эрсдэл болон хянан нийцүүлэх, мөнгө угаах, терроризмтэй
тэмцэх, мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр дараах газар, нэгжүүд
хариуцан ажиллаж байна. Үүнд:
• Эрсдэлийн Нэгдсэн Удирдлагын Газар
• Зээлийн Эрсдэлийн Удирдлагын Газар  
• Байгууллагын Аюулгүй Байдлын Алба
• Дотоод Аудитын Газар 

Энэхүү шат дараалсан эрсдэлийн удирдлагын хороод нь Банкны хувь
нийлүүлэгч, хөрөнгө оруулагч, харилцагчдын хөрөнгийн аюулгүй,
Эрсдэлийн хамгаалалт
Эрсдэлийн удирдлагын хамгаалалтын шат дарааллууд (Three line of Defense Concept of managing risks across the Bank)
Эрсдэлийг удирдах шат дараалал		

Газар, нэгжүүд

1 дүгээр шатны хамгаалалт		
2 дугаар шатны хамгаалалт
3 дугаар шатны хамгаалалт		

Бизнесийн нэгжүүд, салбар тооцооны төвүүд
Эрсдэлийн Нэгдсэн Удирдлагын Газар
Дотоод Аудитын Газар

Эрсдэлийг удирдах нэгдүгээр шат: Бизнесийн нэгж болон салбар
тооцооны төвийн нэн тэргүүний зорилго нь өөрийн үйл ажиллагаанд
учирч болох эрсдэлийг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа удирдах явдал
байдаг.
Эрсдэлийн удирдлагын хоёрдугаар шат: Эрсдэлийн удирдлагын
чиглэлээр мэргэшсэн нэгжүүд нь эрсдэлийн удирдлагын цар хүрээ,
бодлого журмыг боловсруулахаас гадна эрсдэлийн удирдлагыг
хөгжүүлэх арга, аргачлал загваруудыг хэрэгжүүлж банкны бүхий л
эрсдэлийг зохистой түвшинд байлгахад анхаарал хандуулдаг. Үүнээс

гадна эрсдэлийн хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлж, эрсдэлийн
удирдлагын бодлого, журам, зааврын хэрэгжилт, дотоод хяналтын
тогтолцоог бүрдүүлэхэд анхааран ажилладаг.
Эрсдэлийн удирдлагын гуравдугаар шат: Банкны эрсдэлийн удирдлагын
үнэлгээ, хүлээгдэж болох эрсдэлийн алдагдлын тооцоолол болон
давтамж зэрэгт үндэслэн газар дээрх хяналт шалгалт, бодит эрсдэлийн
үнэлгээг тооцон зохих зөвлөмжөөр хангаж ажилладаг.

Олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу тооцсон зээлийн багцаас хүлээж болох
алдагдлын хэмжээ Монголбанкны журмын дагуу байгуулсан эрсдэлийн сангаас 0.2 нэгжээр бага
байгаа нь банк зээлийн эрсдэлийн сангаа хангалттай сайн байгуулж байгааг илэрхийлж байна.

Эх дэлхий

Мэдлэг боловсрол эзэмшүүлэх нь ядуурлыг бууруулах хамгийн
оновчтой арга зам гэдгийг олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрдөг.
Хүүхэд залуучуудад нийгмийн болон санхүүгийн боловсролыг аль болох
бага наснаас нь олгосноор ирээдүйд хариуцлагатай иргэнийг төрүүлж
чадна гэдэгт бид бүхэн итгэж байна.

Эрсдэлийн удирдлагын тайлан

Эрүүл ашиг

Хүүхэд залуучуудын нийгмийн болон
санхүүгийн боловсролын хөтөлбөр

Тайлант хугацаанд Банк нь хувь нийлүүлэгч, зээлдэгчдийн эрх ашигт
нийцүүлсэн, улс орны эдийн засгийн өсөлт, тасралтгүй өргөжин тэлж буй
бизнесийн орчинтой уялдуулан эдийн засгийн төвлөрлийн эрсдэлийн
удирдлагыг шинэ үүссэн нөхцөл байдалд нийцүүлэх зорилтын хүрээнд
зээлийн эрсдэлийн стратеги бүхий нэмэлт өөрчлөлтийг тусгаж, зээлийн
эрсдэлийн удирдлагын бодлогоо шинэчлэн банкны Төлөөлөн Удирдан
Зөвлөлөөр батлуулан хэрэгжүүллээ.

Эдийн засгийн хурдацтай хөгжлийг дагаад банк нь жижиг дунд
бизнесийн салбарыг хөгжүүлэх, хэрэгцээ шаардлагад нь нийцсэн
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлэхэд анхаарч ажилласны үр дүнд 2010
оны эцэстэй харьцуулахад нийт зээлийн багц 215.7 тэрбум төгрөг
/66%/-өөр өсч, 540.6 тэрбум төгрөгт хүрэв.
Мөн 2011 онд нэг зээлдэгчид олгох зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлснээр
нийт зээлийн багц дахь жижиг дунд бизнес эрхлэгч болон томоохон
бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагын зээлийн багцын эзлэх хувь
нэмэгдсээр байна.
Зээлийн болон багцын эрсдэлийг зорилтот түвшинд ханган удирдах
үүднээс зээл олгохын өмнөх болон олгосны дараах эрсдэлийг
урьдчилан илрүүлэх шинжилгээ хийх, түүнийг зөв хэмжихийг чармайн
ажиллалаа. Мөн зээлийн актив хөрөнгийн бодит үнэ цэнийг тогтоож
эрсдэлэээс хамгаалах сан байгуулах аргачлал болон холбогдох журам,
зааврыг шинэчлэн боловсруулж салбар нэгжид таниулан сургаж,
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллаж байна.

Зээлийн багцын эрсдэл
Банк нь зээлийн багцын эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд зээлийн багцад
чанарын үнэлгээ хийх, (loan portfolio grading system) багцаас хүлээгдэх 
эрсдэлийн хэмжээг тодорхойлох, багцын төвлөрлийн эрсдэлийг үнэлэх,
удирдах, хянах чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажилладаг.
Тус банк нь нэгж зээлийн зээлжих зэрэглэл буюу зээлдэгчдийн зээлийн
зохистой хэмжээг тогтоох систем бичил зээлийн кредит скорингийг 2005
оноос, ЖДБ-ийн зээлийн рейтингийг 2007 оноос тус тус ашиглаж байна.
Уг аргачлалуудын гол давуу тал нь харилцагчдыг зээлийн дарамтанд
өртүүлэхгүй байхад анхаарч үнэлгээ хийх явдал юм. Зээлийн багцын
чанарын үнэлгээнд нэгж зээлийн зээлжих зэрэглэлийг ашиглахын
зэрэгцээ эдийн засгийн гол гол үзүүлэлтүүдээс хамаарсан зээлийн
чанарт нөлөөлөх чанарын болон тоон хувьсагчдыг агуулсан түүхэн
мэдээлэл дээр үндэслэсэн статистик аргачлалаар тооцож байна. Тайлант
хугацаанд Банк нь ЖДБ-ийн зээлийн рейтингийн системээ хөгжүүлэн
сайжруулж зээл олгох үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэхэд бэлэн боллоо.
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Зээлийн багцаас хүлээж болох алдагдлыг дараах стандарт аргачлалын
дагуу тооцож байна.
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ХасБанк нь эдийн засгийн нөхцөл байдалд тохирсон зээлийн эрсдэлийн
бодлогыг хэрэгжүүлж, бүх шатны албан тушаалтан, ажиллагсдын
мэдлэг ур чадвар, хүчин чармайлт, багийн хөдөлмөрийн үр дүнд оны
эцсээр нийт зээлийн багцад эзлэх эрсдэлтэй зээлийн багцын хувийг
зорилтот түвшингээс бага буюу 2.3 хувьд хүргэн удирдаж, зээлийн
багцын чанарын үзүүлэлтээр системийн хэмжээнд тэргүүлэх байр
сууриа хадгалсан үзүүлэлттэй ажилласан байна.
Мөн улирал бүр багцын чанарт дүн шинжилгээ хийж хүлээгдэж
болзошгүй эрсдэлийг тооцох, улмаар эрсдэлийг зохистой түвшинд
барьж ажиллахад анхаарал хандуулж 2006 оноос Олон улсын
тайлагналын  стандарт  (IFRS), Олон улсын НББ-ийн  стандарт  (IAS39)-ын дагуу зээлийн багцаас хүлээж болзошгүй алдагдлыг хэмжин
эрсдэлийг бууруулахад анхааран ажиллаж ирлээ.
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Зээлийн багцын эрсдэлийн үнэлгээ= Exposure x PD x LGD x LIP

Базелын Хорооноос баталсан зээлийн эрсдэлийн удирдлагын зарчмуудыг
ЗЭУБ-ын нэг хэсэг болгож үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлсэн.
Үүний үр дүнд зээлийн үйл үйл ажиллааганы процессыг төрөлжүүлж,
бүтээмжийг дээшлүүлэх, зээлийн хяналтыг сайжруулах зорилгоор зээлийн
хэрэг бүртгэлийн ажил үүргийг зээлийн ажилтны ажил үүргээс тусгаарлан
зээлийн бүртгэл хяналтын ажилтны албан тушаалыг шинээр бий болгож
ажиллав.
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Exposure: 	Тайлант хугацааны зээлийн үлдэгдэл
PD: Зээл эрсдэлд өртөх магадлал
LGD: Зээлийн алдагдлын түвшин
LIP: Алдагдалд өртөх хугацаа

Зээлийн багцаас хүлээж болох эрсдэлийн хэмжээ нь Монголбанкны
аргачлалын дагуу тооцсон эрсдэлийн сангаас ямагт бага байгаа
бөгөөд энэ нь Банк хангалттай хэмжээний эрсдэлийн сан байгуулсаныг
харуулахаас гадна зээлийн багцын чанар сайн байгааг илэрхийлж байна.

Эрдэнэт хүмүүн
Эх дэлхий

Зээлийн эрсдэлийн удирдлага
Банк нь зээлийн эрсдэлийн удирдлагыг нэгж зээл болон зээлийн багцын
түвшинд хийдэг. Ингэснээр тухайлсан нэгж зээлийн онцлогоос хамааран
эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлж ажиллахын зэрэгцээ зээлийн
багцын эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлснээр багцын хувьд тухайлсан
багц эсвэл аль нэг секторт үүсч болох эрсдэлийг тодорхойлж, тухайн
секторт үйл ажиллагаа явуулж буй харилцагчдад үүсч болох эрсдэлийг
багасгах ач холбогдолтой.

Эдийн засгийн хурдацтай өсөлтийн үед харилцагчиддаа түргэн
шуурхай, эрсдэл багатай үйлчлэх үүднээс салбар, тооцооны төвүүдийн
туршлага, ажиллаж байгаа зах зээлийн багтаамжийг үндэслэн зээл
шийдвэрлэх эрхийн хэмжээг 25 хүртэл хувиар нэмэгдүүллээ.

Эрүүл ашиг

Чанаргүй зээлийн багц 1.2 хувьд хүрч өмнөх оноос
0.25 пунктээр сайжирлаа.

Хөрвөх чадварын эрсдэл
Монголбанкаас арилжааны банкуудын татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөөс
заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээ болон хөрвөх чадварын харьцаа
үзүүлэлтийг тогтоодог. Эдийн засгийн тогтворгүй байдал, хэт халалтаас
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дээрх харьцаа үзүүлэлтүүдийг нөхцөл
байдалд нь тохируулан өөрчилдөг. Манай банкны хувьд Монголбанкнаас
тогтоосон хөрвөх чадварын харьцаа үзүүлэлтийг хангаж ажиллахаас
гадна Банкны хөрвөх чадварыг тогтвортой, зохистой түвшинд барихад
анхаарч банкны түүхэн мэдээлэл, харилцагчийн үйл хөдлөлд тулгуурлан
тооцдог. Үүнээс гадна мөнгөн урсгалын төлөвлөгөө, эргэн төлөгдөх
хугацааны тайланг бэлтгэж үүнийг Актив пассивын болон Эрсдэлийн
удирдлагын хороогоор дамжуулан хянаж байна.
Энэ бүхний үр дүнд хөрвөх чадварын харьцаа 2010 онд 27.9 хувьтай
байсан бол 2011 оны эцэст 32 хувь болж сайжирлаа. Энэ нь Банкны
төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар сайн байгааг харуулж байна.
Хүүгийн эрсдэл
Банкинд актив пассивын удирдлагыг Актив Пассивын хороо гүйцэтгэдэг.
Энэхүү хороогоор хүүгийн бодлогыг хэлэлцэн баталж байна. Банк
нь тогтмол болон хувьсах хүүгийн бодлогыг барьж ажиллахдаа
харилцагчдад илүү уян хатан хүүг санал болгохоос гадна банкны хүүгийн

эрсдэлийн бодлогын хүрээнд хувьсах хүүтэй зээлийн багцад болон эх
үүсвэрийн хүүд хагас жилд нэг удаа өөрчлөлт хийх бодлого баримталж
байна.
Харилцагчдад илүү уян хатан хүүгийн бодлогыг санал болгохдоо банкны
гадаад, дотоод эх үүсвэрийн бүтэц, зээлийн багцын бүтэц, ашигт
ажиллагааны түвшинг харгалзан тооцох шаардлагатай байдаг. Актив,
пассивын хүүгийн зөрүүгээс хүлээж болзошгүй эрсдэлийг хүүгийн
мэдрэмжийн шинжилгээ болон өнөөгийн үнэ цэнийг тооцож Актив
пассивын хороогоор хэлэлцэн шийдвэрлэж байна.
Ханшийн эрсдэл
Монгол Улсын эдийн засгийн онцлог, улирлын нөлөөлөл зэргээс
хамаарч гадаад валютын ханшийн хэлбэлзэл тогтворгүй байдаг нь
ханшийн эрсдэл үүсэх үндсэн шалтгаан болж байна. Банк нь ханшийн
эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд арилжааны багц болон нээлттэй позицид
үүсч болох эрсдэлийг илрүүлж, бууруулах арга хэрэгсэл ашигладаг.
Энэхүү арга хэрэгслийг ашиглан харилцагчдын зээл, хадгаламжийн
багцад үүсч болох эрсдэлийг тодорхойлж, харилцагчийн эрсдэлийг
бууруулах арга хэмжээ авч ажиллалаа. 2011 онд нийт 8 төрлийн гадаад
валютаар харилцагчиддаа үйлчилсний дийлэнх хувийг нь ам доллар
эзэлж байна. Монголбанкнаас баталсан “Банкны үйл ажиллагааны
зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, түүнд хяналт тавих”
журмын дагуу гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлээс хүлээж болзошгүй
алдагдлыг “Хамгийн Их Эрсдэлийн Арга”-аар тооцох зөвшөөрлийг
авсанаар банк нээлттэй позицийг харилцагчийн хэрэгцээ шаардлага,
эрсдэлийн удирдлагад тулгуурлан удирдах бүрэн боломжтой боллоо.

2011 оны эцэст хөрвөх чадварын харьцаа 32 хувьд хүрч сайжирлаа
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Үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлага
Үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлага нь хүнээс хамааралтай
санамсаргүй болон санаатай үйлдэл, гадаад орчны нөлөө, хангалтгүй
зохицуулагдсан журам заавар болон системийн алдаанаас үүдэн банкинд
үүсч болох аливаа алдагдалын эрсдэлийг зохистой түвшинд удирдах,
банкны эрүүл орших үндсэн нөхцлийг бүрдүүлдэг. Үйл ажиллагааны
эрсдэлийн системд хуулийн болон нэр хүндийн эрсдэл мөн хамрагдана.
ХасБанкны үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагыг Эрсдэлийн нэгдсэн
удирдлагын газар хэрэгжүүлдэг бөгөөд Байгууллагын аюулгүй байдлын
алба, Дотоод аудитын газар болон бусад газар нэгжүүдтэй хамтран
үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын системийг бүрдүүлэх, дотоод
хяналтын нэгжийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх, эрсдэлийг эрт илрүүлэх
чиглэлээр зохистой арга хэмжээг авч ажиллаж байна.
Үйл ажиллагааны эрсдэлийн зохистой удирдлагыг бэхжүүлэх,
аргачлалыг хөгжүүлэх зорилгоор Люксембургийн Санхүүгийн
Технологийг Шилжүүлэх Агентлаг (ATTF)-аас хөндлөнгийн зөвлөгөө
авч, зөвлөмжүүдийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллалаа.

Хянан нийцүүлэхтэй холбоотой эрсдэл
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл
ажиллагааны бодлогын боловсруулалт, хэрэгжилтийн хяналтыг үйл
ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд Эрсдэлийн нэгдсэн
удирдлагын газар төвлөрсөн байдлаар гүйцэтгэж байна.
Банкнаас Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл
ажиллагаанд онцгой анхаарч банкны үндсэн системдээ өндөр дүнтэй
бэлэн гүйлгээг таних, улмаар тайлагналтын системийг хурдан шуурхай
болгох “AMLcheck” хэрэгслийг Oracle компанитай хамтран нэвтрүүллээ.
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл
ажиллагааны ач холбогдлыг ажиллагсдад таниулан ойлгуулахад
анхаарахаас гадна Монголбанкны Санхүүгийн мэдээллийн албатай
хамтран нийт салбарын захирлууд болон гүйлгээний хяналтын
ажиллагсдад сэжигтэй гүйлгээг илрүүлэх, харилцагчийн таньж мэдэх
чиглэлээр сургалт тогтмол зохион байгуулж ажиллав.

Монгол банк болон дотоод эрсдэлийн хязгааруудыг хангаж ажиллалаа.

Эх дэлхий

Зах зээлийн эрсдэлийн удирдлага
Банкны ТУЗ-өөс тогтоосон эрсдэлийн удирдлагын бүтцийн дагуу
Банкны зах зээлийн эрсдэлд хөрвөх чадварын эрсдэл, гадаад валютын
ханшийн эрсдэл, хүүгийн эрсдэл багтахаас гадна макро эдийн засаг,
гадаад хүчин зүйлийн эрсдэлийг хэмжих нэгж хамрагддаг.

Эрүүл ашиг

Гадаад валютын ханшийн эрсдэлийг Хамгийн Их Эрсдэлийн аргаар
оновчтой үнэлж ажиллалаа.

Эрдэнэт хүмүүн
Эх дэлхий

Бизнесийн хурдтай өргөжилт,
өмнөх жилүүдийн үр ашигтай
хөрөнгө оруулалт, эрсдлийн
оновчтой удирдлагын үр дүнд
2011 онд 4.0 тэрбум төгрөгийн
орлогын албан татвар төлж,
татварын дараах ашгийн хэмжээ
12.1 тэрбум төгрөгт хүрч, Монгол
улсын шилдэг 100 татвар төлөгч
байгууллагын нэгээр дахин
шалгарлаа.
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ЭРҮҮЛ
АШИГ

8 Зовхис байр, 200 тоот
Сөүлийн гудамж 21
Улаанбаатар 14251
Утас:

+976 11 314032
+976 11 312005
Факс: +976 11312042
www.ey.com
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“Эрнст энд Янг Монголиа Аудит” ХХК

Õàðààò áóñ Àóäèòîðûí Òàéëàí

Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóäòàé õîëáîîòîéãîîð óäèðäëàãûí õ¿ëýýõ õàðèóöëàãà
Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóäûã Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàãíàëûí îëîí óëñûí ñòàíäàðòûí äàãóó áýëòãýõ, ¿íýí çºâ òîëèëóóëàõ áà çàëèëàí, àëäààíû óëìààñ
¿¿ñ÷ áîëîõ ìàòåðèàëëàã áóðóó èëýðõèéëýëã¿é ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóäûã áýëòãýõ áîëîìæèéã áèé áîëãîõîä øààðäëàãàòàé ãýæ óäèðäëàãûí
òîäîðõîéëñîí äîòîîä õÿíàëòóóä íü Áàíêíû çàõèðëûí õàðèóöëàãà áàéäàã.
Àóäèòîðûí õàðèóöëàãà
Õèéæ ã¿éöýòãýñýí àóäèò äýýðýý ¿íäýñëýí ýäãýýð ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóäûí òàëààð õàðààò áóñ ä¿ãíýëò ãàðãàõ íü áèäíèé õàðèóöëàãà þì. Áèä
àóäèòàà Àóäèòûí îëîí óëñûí ñòàíäàðòûí äàãóó õèéæ ã¿éöýòãýñýí áîëíî. Òýäãýýð ñòàíäàðòóóä íü ¸ñ ç¿éí øààðäëàãóóäàä íèéöýæ àæèëëàõ ìºí
ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóä íü ìàòåðèàëëàã àëäààã¿é ýñýõ òàëààð çîõèñòîé áàòàëãààæóóëàëòûã îëæ àâàõûí òóëä àóäèòàà òºëºâëºæ ã¿éöýòãýõèéã
áèäíýýñ øààðääàã.
Àóäèòûí àæèëä ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí ä¿í áîëîí òîäðóóëãóóäûí òàëààð àóäèòûí íîòîëãîî îëæ àâàõ ãîðèìóóäûã ã¿éöýòãýõ àæèë áàãòàíà.
Ñîíãîí àâàõ ãîðèìóóä íü çàëèëàí áîëîí àëäààíû óëìààñ ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí áóðóó èëýðõèéëýãäñýíýýñ ¿¿ñýõ ýðñäýëèéí ¿íýëãýý çýðãèéã
áàãòààñàí àóäèòîðóóäûí ìýðãýæëèéí ¿íýëýìæýýñ õàìààðíà. Òýäãýýð ýðñäýëèéí ¿íýëãýýí¿¿äèéã õèéõäýý àóäèòîð íü áàéãóóëëàãûí äîòîîä
õÿíàëòûí ¿ð íºëººòýé ýñýõ òàëààð ä¿ãíýëò ãàðãàõ çîðèëãîîð áèø çºâõºí òóõàéí íºõöºë áàéäàëä çîõèñòîé àóäèòûí ãîðèìóóäûã çîõèîõ ¿¿äíýýñ
áàéãóóëëàãûí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóäûã áýëòãýõ, òýäãýýðèéã ¿íýí çºâ òîëèëóóëàõ ¿éë ÿâöàä õîëáîîòîé äîòîîä õÿíàëòûã õàðãàëçàæ ¿çäýã. Ìºí
àóäèòûí àæèëä õýðýãæ¿¿ëæ áóé íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí áîäëîãóóäûí òààðàìæ, óäèðäëàãûí õèéñýí íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëòýé õîëáîîòîé
òîîöîîëëóóäûí áîäèòîé ýñýõèéã ¿íýëæ ¿çýõ àæèë îðíî.

Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан

ХАСБАНК ХХК

(Монгол Улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж)
2011 оны 12 дугаар сарын 31
Ernst & Young
AF : 0039

Áèäíèé îëæ àâñàí àóäèòûí íîòîëãîî íü áèäíèé ãàðãàñàí ä¿ãíýëòýä õàíãàëòòàé, çîõèñòîé ¿íäýñëýë áîëæ ÷àäíà ãýäýãò áèä èòãýëòýé áàéíà.
Ä¿ãíýëò
Áèäíèé ä¿ãíýëòýýð äýýð íýðëýñýí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóä íü 2011 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðèéí áàéäëààðõ Áàíêíû ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàë
õèéãýýä òóõàéí ºäðººð äóóñãàâàð áîëñîí ñàíõ¿¿ãèéí æèëèéí ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð ä¿í, ìºíãºí ã¿éëãýýã Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàãíàëûí îëîí óëñûí
ñòàíäàðòóóäûí äàãóó ìàòåðèàëëàã àëäààã¿é, ¿íýí çºâ òîëèëóóëñàí áàéíà.
Õýðýãëýýíèé õÿçãààðëàëò
Ýíýõ¿¿ òàéëàíã ººð ÿìàð íýãýí çîðèëãîîð áèø, Ìîíãîë Óëñûí “Êîìïàíèéí òóõàé õóóëü”-èéí 91 ä¿ãýýð ç¿éëä çààñàí õóóëèéí ýòãýýä áîëîõ
Áàíêíû õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí çàõèàëñàí àóäèòòàé õîëáîãäóóëàí Áàíêíû õóâüöàà ýçýìøèã÷äýä çîðèóëàí ãàðãàñàí áîëíî. Áèä ýíýõ¿¿
òàéëàíãèéí àãóóëãûí õ¿ðýýíä ººð àëèâàà íýã ãóðàâäàã÷ òàëûí ºìíº õàðèóöëàãà õ¿ëýýõã¿é áîëíî.

Ýðíñò ýíä ßíã Ìîíãîëèÿ Àóäèò XÕÊ
				Ïåòð Ìàðêýé
Ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷èä 			
		Ã¿éöýòãýõ Çàõèðàë
Óëààíáààòàð õîò, Ìîíãîë Óëñ
Îãíîî: 2012 îíû 2 äóãààð ñàðûí 29
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Áèä ÕàñÁàíê ÕÕÊ-èéí 2011 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðººðõ Áàíêíû ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí òàéëàí, òóõàéí ºäðººð äóóñãàâàð áîëñîí
ñàíõ¿¿ãèéí æèëèéí äýëãýðýíã¿é îðëîãûí òàéëàí, ºì÷èéí ººð÷ëºëòèéí òàéëàí, ìºíãºí ã¿éëãýýíèé òàéëàí, íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí ãîë
áîäëîãóóäûí òîâ÷îî áîëîí áóñàä òàéëáàð òîäðóóëãóóäààñ á¿ðäñýí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóäàä àóäèò õèéæ ã¿éöýòãýëýý.

Эх дэлхий

ÕàñÁàíê ÕÕÊ-èéí õóâüöàà ýçýìøèã÷äýä

Ñàíõ¿¿ãèéí Áàéäëûí Òàéëàí

2011
ìÿí.òºã

2010
ìÿí.òºã

Õ¿¿ áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ îðëîãî

4

93,331,655

57,585,452

Õ¿¿ áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ çàðäàë

5

(48,020,470)

(30,830,471)

45,311,185

Õ¿¿íèé öýâýð îðëîãî

Тодруулга

2011
ìÿí.òºã

2010
ìÿí.òºã

ХӨРӨНГӨ
Бэлэн мөнгө ба төв банкин дахь харилцах

13

114,304,144

48,682,209

26,754,981

Бусад банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан харилцах, хадгаламж

14

39,515,647

30,127,154

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт - арилжаалах зориулалтаар эзэмшиж байгаа

15

123,558

-

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт - борлуулахад бэлэн

15

434,680

434,680

Õóðààìæ áà øèìòãýëèéí îðëîãî

6

1,644,506

1,044,197

Õóðààìæ áà øèìòãýëèéí çàðäàë

6

(537,551)

(284,846)

Õóðààìæ áà øèìòãýëèéí öýâýð îðëîãî

6

1,106,955

759,351

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – дуусах хугацаа хүртэл эзэмших

15

98,854,788

42,947,556

Àðèëæààíû öýâýð îðëîãî

7

(77,485)

353,144

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа

16

535,894,643

321,690,771

¯éë àæèëëàãààíû áóñàä îðëîãî

8

1,906,425

1,236,739

Бусад хөрөнгө		

17

5,426,077

4,019,678

48,247,080

29,104,215

Үндсэн хөрөнгө		

18

19,081,961

16,645,842

(2,630,584)

(1,257,969)

Биет бус хөрөнгө

19

3,938,191

3,526,039

45,616,496

27,846,246

Хойшлогдсон татварын хөрөнгө

27

-

309,547

817,573,689

468,383,476

¯éë àæèëëàãààíû íèéò îðëîãî
Çýýëèéí ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí àëäàãäëûí çàðäàë

9

¯éë àæèëëàãààíû öýâýð îðëîãî
¯éë àæèëëàãààíû çàðäàë

10

(30,563,030)

(19,798,823)

Íºõöºëò õàíäèâûí îðëîãî

25

1,064,697

316,879

16,118,163

8,364,302

(3,971,649)

(1,862,868)

12,146,514

6,501,434

Òàòâàðûí ºìíºõ àøèã
Îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí çàðäàë

11

Òàéëàíò æèëä áàíêíû õóâüöàà ýçýìøèã÷äýä íîãäîõ íèéò äýëãýðýíã¿é îðëîãûã èëýðõèéëýõ
òàéëàíò æèëèéí àøèã
Íýãæ õóâüöààíä íîãäîõ àøèã (òºãðºãººð):
Íýãæ õóâüöààíû ¿íäñýí àøèã

12

792.95

489.17

Íýãæ õóâüöààíû øèíãýðñýí àøèã

12

792.95

489.17

НИЙТ ХӨРӨНГӨ
ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж

20

62,464,219

32,482,270

Репо хэлцэл 		

21

48,822,587

-

Харилцагчдын харилцах, хадгаламж

22

365,291,454

237,193,052

Зээлээр авсан санхүүжилт		

23

217,087,557

146,274,827

Хоёрдогч өглөг 		

24

37,028,367

14,103,479

Хойшлуулсан нөхцөлт хандив

25

689,015

303,609

Бусад өр төлбөр		

26

3,352,800

3,295,320

53,891

116,847

198,429

-

734,988,319

433,769,404

20,353,656

13,290,651

Орлогын албан татварын өглөг
Хойшлогдсон татварын өглөг

27

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР
БАНКНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД НОГДОХ ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Энгийн хувьцаа

28

Хувьцааны урамшуулал
Бусад нөөц
Хуримтлагдсан ашиг
НИЙТ ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
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29

34,989,097

5,252,103

10,531,368

10,531,368

16,711,249

5,539,950

82,585,370

34,614,072

817,573,689

468,383,476

Эх дэлхий

Òîäðóóëãà

Эрдэнэт хүмүүн

2011 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðººðõ

2011 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðººð äóóñãàâàð áîëñîí

Эрүүл ашиг

Æèëèéí Äýëãýðýíã¿é Îðëîãûí Òàéëàí

Æèëèéí Ìºíãºí Ã¿éëãýýíèé Òàéëàí

Эрдэнэт хүмүүн

2011 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðººð äóóñãàâàð áîëñîí

2011
ìÿí.òºã

2010
ìÿí.òºã

16,118,163

8,364,302

(353,144)

Энгийн
хувьцаа

Хувьцааны
урамшуулал

Бусад нөөц

Хуримтлагдсан
ашиг

Нийт

мян.төг

мян.төг

мян.төг

мян.төг

мян.төг

13,290,651

5,252,103

8,353,389

1,598,198

28,494,341

Нийт дэлгэрэнгүй орлого

-

-

-

6,501,434

6,501,434

Бусад нөөцрүү шилжүүлсэн

-

-

2,177,979

(2,177,979)

-

Ногдол ашиг (Тодруулга 30)

-

-

-

(384,366)

(384,366)

Халаасны хувьцааны борлуулалтын олз

-

-

-

2,663

2,663

13,290,651

5,252,103

10,531,368

5,539,950

34,614,072

Нийт дэлгэрэнгүй орлого

-

-

-

12,146,514

12,146,514

Бусад хөрөнгийн үнэ цэнэ бууралтын алдагдал

9

10,776

20,418

Ногдол ашиг (Тодруулга 30)

-

-

-

(975,215)

(975,215)

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл

10

2,250,890

1,898,197

7,063,005

29,736,994

-

-

36,799,999

Биет бус хөрөнгийн хорогдуулга

10

505,544

231,269

20,353,656

34,989,097

10,531,368

16,711,249

82,585,370

Данснаас хассан үндсэн хөрөнгө

10

15,304

-

Хураан авсан хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт

10

(205,654)

264,087

Хойшлуулсан нөхцөлт хандивын хорогдуулга

25

(1,064,697)

(316,879)

20,863,225

10,873,781

(31,886,502)

(2,945,600)

2010.01.01-ний өдрийн байдлаар

2010.12.31-ний өдрийн байдлаар

Гаргасан энгийн хувьцаа
2011.12.31-ний өдрийн байдлаар

Òîäðóóëãà
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
Татварын өмнөх ашиг
Òîõèðóóëãà:Арилжаалах зорилгоор эзэмшиж буй санхүүгийн хэрэглүүрийн бодит үнэ цэнийн
өөрчлөлт

7

77,485

Үндсэн хөрөнгө борлуулсны (олз)/гарз

8

(54,904)

34,761

Валютын ханшийн бодит бус гарз /(олз)

8

590,510

(506,781)

Харилцагчдад олгосон зээл, урьдчилгааны үнэ цэнэ бууралтын алдагдал

9

2,619,808

1,237,551

Ажлын капиталын өөрчлөлтийн өмнөх үйл ажиллагааны ашиг
Үйл ажиллагааны хөрөнгийн өөрчлөлтүүд:
Монголбанкинд заавал байлгах нөөц
Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан харилцах, хадгаламж
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа
Бусад хөрөнгө

(5,140,685)

3,125,593

(201,240,014)

(138,947,235)

(1,162,503)

(1,640,191)

Үйл ажиллагааны пассивын өөрчлөлтүүд:
Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж

29,873,497

10,683,921

Харилцагчдын харилцах, хадгаламж

122,178,387

112,180,367

(951,487)

2,554,204

Бусад өр төлбөр

(67,466,082)

(4,115,160)

Орлогын албан татварын төлөлт

(3,526,629)

(1,448,447)

Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ

(70,992,711)

(5,563,607)

(201,043)

(139,086)

-

3,505,515

Үйл ажиллагаанд зарцуулсан бэлэн мөнгө

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
Худалдан авсан санхүүгийн хөрөнгө оруулалт
Дуусгавар болсон ба борлуулсан санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын орлого
Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого
Үндсэн хөрөнгийн худалдан авалт
Биет бус хөрөнгийн худалдан авалт
Хөрөнгө оруулалтын цэвэр мөнгөн гүйлгээ
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245,357

60,443

(4,892,766)

(3,444,612)

(917,696)

(911,792)

(5,766,148)

(929,532)

Эх дэлхий

2011 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðººð äóóñãàâàð áîëñîí

Эрүүл ашиг

Æèëèéí ªì÷èéí ªºð÷ëºëòèéí Òàéëàí

2011
ìÿí.òºã

2010
ìÿí.òºã

Тус банкны үндсэн үйл ажиллагаа нь Монголбанкнаас олгосон 24 тоот зөвшөөрлийн дагуу банк,
санхүүгийн үйлчилгээ байна. Тайлант хугацаанд банкны үйл ажиллагааны мөн чанарт томоохон
өөрчлөлт гараагүй болно.

Зээлээр авсан эх үүсвэрийн татан авалт

97,203,977

38,967,406

Хоёрдогч өглөгийн татан авалт

19,976,369

6,859,698

Банк нь Монгол улсад бүртгэлтэй, тус улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулдаг
хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани юм. Банкны үндсэн үйл ажиллагаагаа явуулдаг албан хаяг
нь ХасБанкны байр, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс.

Энгийн хувьцаанаас орж ирсэн мөнгө

36,799,999

2,663

205,587,365

235,323,248

Репо хэлцлийн эргэн төлөлт

(156,764,778)

(235,323,248)

Зээлээр авсан эх үүсвэрийн эргэн төлөлт

(39,558,207)

(10,828,911)

Òîäðóóëãà
САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

Репо хэлцлээс орж ирсэн мөнгө

Төлсөн ногдол ашиг

30

(277,823)

(384,236)

Хүлээн авсан хойшлуулсан нөхцөлт хандив

25

1,450,103

236,433

164,417,005

34,853,053

6,232,327

(3,548,498)

87,658,146

28,359,914

97,120,581

72,309,165

191,011,054

97,120,581

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн ханшийн өөрчлөлтийн нөлөө
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн цэвэр өсөлт
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

31

Банкны толгой компани нь Тэнгэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК ба Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг.
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид нь:
ИàйТи Капитал Менежмент ХХК
Блү Орчард ПИФ
Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци
Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк
Мерси Корп
Триодос Фэйр Шэйр Фонд
Стичин Триодос Доен
 Нээлттэй нийгэм форум 
Улаанбаатар Ротари Клуб
Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо
Хутагт Ч. Ганхуяг
Магваны Болд
Чулууны Ганболд
ИАйТи ХХК
Загдын Дэлгэрмаа
Хишигсүхийн Отгонхүү
ТУЗ-ийн 2012 оны 2 дугаар сарын 29-ний өдрийн шийдвэрээр Банкны 2011 оны 12 дугаар сарын
31-нээр дуусгавар болсон санхүүгийн тайланг баталж, нийтэд мэдээлэхийг зөвшөөрсөн.
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Эрдэнэт хүмүүн
Эх дэлхий

1. Áàíêíû Òàëààðõ Ìýäýýëýë

2011 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðººð äóóñãàâàð áîëñîí

Эрүүл ашиг

Æèëèéí Ìºíãºí Ã¿éëãýýíèé Òàéëàí

Íèéöëèéí ìýäýãäýë
Êîìïàíèéí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóä íü  Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí îëîí
óëñûí ñòàíäàðòûí çºâëºë (ÍÁÁÎÓÑÇ)-ººñ áàòàëæ ãàðãàñàí ñàíõ¿¿ãèéí
òàéëàãíàëûí îëîí óëñûí ñòàíäàðòóóä (CÒÎÓÑ)-ûí äàãóó áýëòãýãäñýí
áîëíî.
Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí òîëèëóóëãà
Áàíê íü ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí òàéëàíãèéí ç¿éëñèéã õºðâºõ ÷àäâàðûíõ
íü äàðààëëààð òîëèëóóëñàí. Ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí òàéëàíãèéí ºäðèéí
äàðààõ 12 ñàðûí äîòîð (áîãèíî õóãàöààíä) áà 12 ñàðààñ õîéøõè õóãàöààíä
(óðò õóãàöààíä) ãàðñàí õ¿ëýýí àâñàí ýñâýë õèéñýí òºëáºð¿¿äèéí òàëààðõ
øèíæèëãýýã Òîäðóóëãà 35-ä òîëèëóóëñàí.
Õýðýâ Áàíê íü õ¿ëýýí çºâøººðñºí ä¿íã¿¿äèéã öýâýðø¿¿ëýõ õóóëèàð
îëãîãäñîí ýðõòýé, òîîöîîã öýâýð ä¿íãýýð íü áàðàãäóóëàõ, ýñâýë
õºðºíãèéã áîðëóóëæ ºð òºëáºðèéã áàðàãäóóëàõ àæëûã íýãýí çýðýã
õèéõýýð çýõýæ áàéãàà ë áîë ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº áà ºð òºëáºð¿¿äèéã
õîîðîíä íü öýâýðø¿¿ëýí, öýâýð ä¿íãýýð ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí òàéëàíä
òîëèëóóëàõ ýðõòýé. Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí àëèâàà íýã ñòàíäàðò
ýñâýë òàéëáàðààð øààðäñàí ýñâýë çºâøººðñíººñ áóñàä òîõèîëäîëä
Áàíêíû íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí áîäëîãîä òóñãàéëàí òîäðóóëñàí÷ëàí
îðëîãî, çàðëàãûã äýëãýðýíã¿é îðëîãûí òàéëàíä öýâýðø¿¿ëýí òàéëàãíàæ
áîëîõã¿é.

Çýýë, óðüä÷èëãààíû ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí àëäàãäàë
Áàíê íü ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí àëäàãäëûã äýëãýðýíã¿é îðëîãûí òàéëàíä
á¿ðòãýõ øààðäëàãàòàé ýñýõèéã ¿íýëýõ ¿¿äíýýñ ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí
òàéëàíãèéí ºäºð á¿ð äàíãààðàà òîìîîõîí ä¿íòýé çýýë, óðüä÷èëãààíóóäûã
õÿíàæ ¿çäýã. Òóõàéëáàë, ¿íý öýíèéí áóóðàëòûã òîäîðõîéëîõ ¿åä
èðýýä¿éí ìºíãºí óðñãàëûí ä¿í, õóãàöààã îéðîëöîîëîí òîîöîîëîõîä
óäèðäëàãûí ¿íýëýìæ øààðäàãääàã. Èéì òîîöîîëîë íü îëîí òîîíû õ¿÷èí
ç¿éë¿¿äèéí òàëààðõ òààìàãëàëóóä äýýð ¿íäýñëýäýã áà áîäèò ¿ð ä¿íãýýñ
ººð áàéæ áîëîõ áºãººä ýíý íü èðýýä¿éä ñàíãèéí õýìæýýíä ººð÷ëºëò
îðóóëàõàä õ¿ðãýæ áîëíî.
Ãàðñàí íü áîäèòîîð íîòëîãäîæ áàéãàà ãýõäýý ¿ð äàãàâàð íü áîäèòîîð
íîòëîãäîîã¿é àëäàãäëóóäûí óëìààñ ñàí áàéãóóëàõ øààðäëàãàòàé
ýñýõèéã òîäîðõîéëîõ ¿¿äíýýñ òóñãàé ¿íýëãýýãýýð ¿íýëæ, ¿íý öýíèéí
áóóðàëòã¿é ãýæ òîäîðõîéëñîí çýýë óðüä÷èëãààíóóä áà äàíãààð òîì
ä¿íòýé áèø á¿õ çýýë, óðüä÷èëãààíóóäûã íèéë¿¿ëæ, ýðñäýëèéí îéðîëöîî
øèíæ ÷àíàðààð íü áàãöëàí, áàãöûí ¿íýëãýýã õèéíý. Áàãöûí ¿íýëãýý íü
òóõàéí áàãöûí ºãºäë¿¿ä (õóãàöàà õýòðýëòèéí ò¿âøèí, çýýëèéí àøèãëàëò,
çýýëèéí ä¿í áà áàðüöàà õºðºíãèéí ä¿íãèéí õîîðîíäûí õàðüöàà ãýõ ìýò)
ýðñäýëèéí òºâëºðºë, ýäèéí çàñãèéí ºãºãäë¿¿ä (àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí,
¿ë õºäëºõ õºðºíãèéí ¿íèéí èíäåêñ¿¿ä ãýõ ìýò )-èéã àâ÷ ¿çäýã.
Çýýë, óðüä÷èëãààíóóäûí ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí àëäàãäëûí òàëààð
äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã Òîäðóóëãà 9 áà 16-ä òîëèëóóëñàí áîëíî.

Áàíêíû íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéã õýðýãëýõ ÿâöäàà óäèðäëàãà
íü ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóäàä õ¿ëýýí çºâøººðñºí ä¿íã¿¿äèéã
òîäîðõîéëîõäîî ¿íýëýìæ, îéðîëöîîëñîí òîîöîîëëóóäûã õýðýãëýäýã.
Õàìãèéí òîì ¿íýëýìæ, îéðîëöîîëñîí òîîöîîëëóóäûã äîð ¿ç¿¿ëýâ. ¯¿íä:

Áîðëóóëàõàä áýëýí õºðºíãº îðóóëàëòûí ¿íý öýíèéí áóóðàëò
Ìºí Áàíê íü áîäèò ¿íý öýíý íü ºðòãººñºº èõ õýìæýýãýýð ýñâýë
óðò õóãàöààíä òîãòìîë áóóð÷ áàéãàà, áîðëóóëàõàä áýëýí ººðèéí
õºðºíãèéí õºðºíãº îðóóëàëòóóä äýýð ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí àëäàãäëûã
á¿ðòãýäýã. “Èõ õýìæýý”, “Óðò õóãàöàà” ãýäãèéã òîäîðõîéëîõîä ¿íýëýìæ
øààðäëàãàòàé. Ýíý ¿íýëýìæèéã õèéõäýý Áàíê íü õóâüöààíû ¿íèéí
ººð÷ëºëòèéí ò¿¿õ, õºðºíãº îðóóëàëòûí áîäèò ¿íý öýíý íü ºðòãººñºº ÿìàð
õóãàöààíä, ÿìàð õýìæýýãýýð äîîãóóð áàéñàí çýðýã îëîí õ¿÷èí ç¿éëèéã
¿íýëæ ¿çíý.

Òàñðàëòã¿é ¿éë àæèëëàãàà
Áàíêíû óäèðäëàãà Áàíêíû òàñðàëòã¿é ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ ÷àäâàðûã
¿íýëæ ¿çñýí áºãººä Áàíê íü îéðûí èðýýä¿éä áèçíåñýý òàñðàëòã¿é
ÿâóóëæ ÷àäàõ õýìæýýíèé íººöòýé ãýæ ä¿ãíýñýí. Öààøèëáàë óäèðäëàãà
íü áàíêíû ¿éë àæèëëàãààãàà òàñðàëòã¿é ÿâóóëàõ ÷àäâàðûí òàëààð
ýðãýëçýý òºð¿¿ëæ áîëîõ àëèâàà íýã ìàòåðèàëëàã òîäîðõîéã¿é áàéäëûí
òàëààð îëæ ìýäñýí ç¿éëã¿é áàéíà.

Õîéøëóóëñàí òàòâàðûí õºðºíãº
Àëäàãäëûã àøèãëàõ áîëîìæòîé òàòâàð íîãäîõ àøèã îëîõ ìàãàäëàë
áàéãàà ¿åä òàòâàðûí àëäàãäàë äýýð õîéøëóóëñàí òàòâàðûí õºðºíãèéã
õ¿ëýýí çºâøººðíº. Èðýýä¿éä îëîõ òàòâàð íîãäîõ àøãèéí õóãàöàà,
õýìæýý áà èðýýä¿éí òàòâàð òºëºâëºëòèéí ñòðàòåãè çýðýã äýýð
¿íäýñëýí õîéøëóóëñàí òàòâàðûí õºðºíãèéã òîäîðõîéëîõîä ¿íýëýìæ
øààðäëàãàòàé.

Áàðèëãûí ýëýãäýë
Áàðèëãûí äîîðõè ãàçðûí ò¿ðýýñèéí õóãàöàà 40 æèëýýñ áàãà ãýñýí
õýäèé ÷ áàðèëãûã àøèãëàëòûí îéðîëöîîëñîí õóãàöàà áîëîõ 40 æèëèéí
õóãàöààíä øóëóóí øóãàìûí àðãààð ýëýãä¿¿ëäýã. Ìîíãîë Óëñûí
Ãàçðûí òóõàé õóóëüä çààñíààð Áàíê íü ãàçðûí ò¿ðýýñèéí õóãàöààã
ñóíãàõ õ¿ñýëòèéã ãàðãàõ ýðõòýé áà òîäîðõîé øàëãóóðóóäûã õàíãàñàí
òîõèîëäîëä çàñãèéí ãàçðûí ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãà ò¿ðýýñèéí õóãàöààã
ñóíãàäàã. Áàíêíû óäèðäëàãà òýäãýýð øààðäëàãóóäûã õàíãàæ áàéãàà áà

Ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ðèéí áîäèò ¿íý öýíý
Ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí òàéëàíä á¿ðòãýãäñýí ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº, ºð
òºëáºð¿¿äèéí áîäèò ¿íý öýíèéã èäýâõèòýé çàõ çýýë äýýðýýñ îëæ àâàõ
áîëîìæã¿é áàéãàà ¿åä òýäãýýðèéã ìàòåìàòèê çàãâàðóóäûã àøèãëàõ
ãýõ ìýò òºðºë á¿ðèéí ¿íýëãýýíèé òåõíèê¿¿äèéã àøèãëàí òîäîðõîéëíî.
Òýäãýýð çàãâàðò õýðýãëýõ ºãºãäë¿¿äèéã àøèãëàõ áîëîìæòîé çàõ çýýëèéí
ºãºãäë¿¿äýýñ ãàðãàí àâàõ áà àøèãëàõ áîëîìæòîé çàõ çýýëèéí ºãºãäºë
áàéõã¿é áàéãàà òîõèîëäîëä áîäèò ¿íý öýíèéã òîäîðõîéëîõîä ¿íýëýìæ

2.2 Íяãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí ãîë ¿íýëýìæ,
òîîöîîëîë, òºñººëë¿¿ä
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ò¿ðýýñèéí õóðèìòëàãäñàí õóãàöààã 40 æèë ãýæ îéðîëöîîëîí òîîöîîëñîí
íü çîõèñòîé, áîäèòîé ãýäýãòýý èòãýëòýé áàéíà.

ÕÀÑÁÀÍÊ
Жилийн Тайлан 2011

øààðäëàãàòàé. ¯íýëýìæèíä òºëáºðèéí ÷àäâàð, óðò õóãàöààò ¿¿ñìýë
ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿äèéí õóâèðàìòãàé áàéäàë, õºíãºëºëòèéí ò¿âøèí,
óðüä÷èëãàà òºëáºðèéí õóâü õýìæýý, õºðºíãººð áàòàëãààæñàí ¿íýò
öààñíû ºãºãäìºë õóâü õýìæýýíèé òàëààðõ òºñººëºë ãýõ ìýò çàãâàðûí
îðöóóäûã àâ÷ ¿çýõ àæèë áàãòàíà.
Ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿äèéí ¿íýëãýýíèé òàëààðõ èë¿¿ äýëãýðýíã¿é
ìýäýýëëèéã Òîäðóóëãà 33-ò òîëèëóóëñàí áîëíî.

2.3 Íяãòëàí áîäîõ áүðòãýëèéí áîäëîãî áà òîëèëóóëãàä
îðñîí өөðчëөëòүүä
2011 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé ºäðººñ õ¿÷èí òºãºëäºð ¿éë÷èëæ
ýõëýõ äàðààõ øèíý áîëîí íýìýëò ººð÷ëºëò õèéãäñýí ÍÁÁÎÓÑ, ÑÒÎÓÑ,
Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàãíàëûí îëîí óëñûí òàéëáàðûí õîðîîíîîñ ãàðãàñàí
òàéëáàð (“ÑÒÎÓÒÕÒ”)-óóäûã ýñ òîîöâîë Áàíêíû õýðýãæ¿¿ëæ áóé íÿãòëàí
áîäîõ á¿ðòãýëèéí áîäëîãóóä íü ºìíºõ ñàíõ¿¿ãèéí æèëèéíõòýé àäèë
áàéíà.
-

-

ÍÁÁÎÓÑ 24: Õîëáîîòîé òàëóóäûí òîäðóóëãà (Íýìýëò
ººð÷ëºëò) – 2011.01.01-íèé ºäºð áóþó ò¿¿íýýñ õîéøõè 		
õóãàöààíä õ¿÷èí òºãºëäºð ¿éë÷èëíý
ÍÁÁÎÓÑ 32: Ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿ä: Òîëèëóóëãà (Íýìýëò
ººð÷ëºëò) – 2010.02.01-íèé ºäºð áà ò¿¿íýýñ õîéøõè 		
õóãàöààíä õ¿÷èí òºãºëäºð ¿éë÷èëíý

-	ÑÒÎÓÒÕ 14: Õàìãèéí áàãà ñàíõ¿¿æèëòèéí ä¿íã óðüä÷èëàí
òºëºõ (Íýìýëò ººð÷ëºëò) - 2011.01.01-íèé ºäºð áà ò¿¿íýýñ 
õîéøõè õóãàöààíä õ¿÷èí òºãºëäºð ¿éë÷èëíý
-	Ñàéæðóóëñàí ÑÒÎÓÑ-óóä (2010 îíû 5 äóãààð ñàð)
Стандарт эсвэл тайлбаруудыг хэрхэн авч хэрэгжүүлж байгааг дор
òàéëáàðëàâ.
ÍÁÁÎÓÑ 24: Õîëáîîòîé òàëóóäûí òîäðóóëãà (Íýìýëò ººð÷ëºëò)
ÍÁÁÎÓÑ-ûí Çºâëºëººñ  õîëáîîòîé òàëûí òîäîðõîéëîëòûã èë¿¿
îéëãîìæòîé áîëãîñîí ÍÁÁÎÓÑ  24-èéí íýìýëò ººð÷ëºëòèéã ãàðãàñàí.
Øèíý òîäîðõîéëîëòóóä íü õîëáîîòîé òàëóóäûí õîîðîíäîõ õàðèëöààíû
òýãø õýìòýé áàéäëûã îíöëîí àâ÷ ¿çñýí áà áàéãóóëëàãûí õîëáîîòîé
òàëûí õàðèëöààíä õ¿ì¿¿ñ áà ãîë óäèðäàõ àæèëòàí íºëºº ¿ç¿¿ëæ
áîëîõ íºõöºë áàéäëóóäûã òîäðóóëæ ºãñºí. ¯¿íýýñ ãàäíà ýíý íýìýëò
ººð÷ëºëòººð çàñãèéí ãàçàð áîëîí òàéëàãíàã÷ áàéãóóëëàãûí íýã àäèë
çàñãèéí ãàçðûí õÿíàëò, õàìòûí õÿíàëò ýñâýë òîìîîõîí íºëººëºë äîð
áàéäàã áàéãóóëëàãóóäòàé õèéñýí ã¿éëãýýí¿¿ä íü õîëáîîòîé òàëûí
åðºíõèé òîäðóóëãóóäààñ ÷ºëººëºõººð áîëñîí. Ýíý íýìýëò ººð÷ëºëòèéã
àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ íü Áàíêíû ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàë ýñâýë ã¿éöýòãýëä ÿìàð
íýã íºëºº ¿ç¿¿ëýõã¿é.
ÍÁÁÎÓÑ 32 Ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿ä: Òîëèëóóëãà (Íýìýëò ººð÷ëºëò)
ÍÁÁÎÓÑ-ûí Çºâëºë íü áàéãóóëëàãóóäàä ãàðãàñàí ýðõ, çàðèì íýã îïöèîí
ýñâýë áàòàëãààã ººðèéí õºðºíãèéí õýðýãë¿¿ðò àíãèëàõ áîëîìæèéã îëãîõ
¿¿äíýýñ  ÍÁÁÎÓÑ  32 äàõü ñàíõ¿¿ãèéí ºð òºëáºðèéí òîäîðõîéëîëòûã
ººð÷èëñºí íýìýëò ººð÷ëºëòèéã ãàðãàñàí. Õýðýâ ýðõèéã áàéãóóëëàãûí
íýã àíãèëàëòàé ¿¿ñìýë áóñ ººðèéí õºðºíãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿äèéí îäîî

áàéãàà á¿õ ýçýìøèã÷äýä áàéãóóëëàãûí òîãòìîë òîîíû ººðèéí õºðºíãèéí
õýðýãë¿¿ðèéã òîãòñîí ä¿íòýé àëèâàà íýã ìºíãºí òýìäýãòýýð ñîëüæ àâàõ
ýðõèéã õóâü òýíö¿¿ëýí îëãîæ áóé òîõèîëäîëä ýíý íýìýëò ººð÷ëºëòèéã
õýðýãëýæ áîëíî. Áàíêèíä ýäãýýð òºðëèéí õýðýãë¿¿ð¿¿ä áàéõã¿é ó÷ðààñ
ýíýõ¿¿ íýìýëò ººð÷ëºëò íü Áàíêíû ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàë ýñâýë ã¿éöýòãýëä
íºëºº ¿ç¿¿ëýõã¿é.
ÑÒÎÓÒÕ 14: Õàìãèéí áàãà ñàíõ¿¿æèëòèéí ä¿íã óðüä÷èëàí òºëºõ (Íýìýëò
ººð÷ëºëò)
Ýíý íýìýëò ººð÷ëºëò íü áàéãóóëëàãàä õàìãèéí áàãà ñàíõ¿¿æèëòèéí
øààðäëàãà òàâèãäàæ áàéãàà ¿åä ñàíàìñàðã¿é ¿ð äàãàâðûã àðèëãàõ áà
èéì øààðäëàãóóäàä íèéöýõ ¿¿äíýýñ îðóóëàõ õóâèà óðüä÷èëàí òºëºõ
áîëîìæèéã îëãîñîí. Ýíýõ¿¿ íýìýëò ººð÷ëºëò íü áàéãóóëëàãà èðýýä¿éí
¿éë÷èëãýýíèé õºëñèéí çàðäëûã óðüä÷èëàí òºëæ áàéãàà áîë ò¿¿íèéã
òýòãýâðèéí õºðºíãººð õ¿ëýýí çºâøººðºõèéã çºâøººðñºí. Ýíýõ¿¿
õàìãèéí áàãà ñàíõ¿¿æèëòèéí øààðäëàãà íü Åâðîïûí õîëáîîíû óëñóóäàä
õàìààðàëòàé òóë Áàíêíû ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàë ýñâýë ã¿éöýòãýëä íºëºº
¿ç¿¿ëýõã¿é.
Ñàéæðóóëñàí ÑÒÎÓÑ-óóä
2010 îíû 5 äóãààð ñàðä ÍÁÁÎÓÑ-ûí Çºâëºë íü òóóøòàé áèø ç¿éë¿¿äèéã
àðèëãàõ, ¿ãí¿¿äèéã èë¿¿ îéëãîìæòîé áîëãîõ ¿íäñýí çîðèëãîòîéãîîð
ººðèéí ñòàíäàðòóóäàä îðóóëñàí íýìýëò ººð÷ëºëò¿¿äèéí áàãöûã
ãàðãàñàí. Ñòàíäàðò íýã á¿ðò øèëæèëòèéí ¿åä õýðýãæèõ òóñäàà çààëòóóä
áàéãàà. Äàðààõ íýìýëò ººð÷ëºëò¿¿äèéã àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ íü íÿãòëàí
áîäîõ á¿ðòãýëèéí áîäëîãîäîî ººð÷ëºëò îðóóëàõàä õ¿ðãýõ áîëîâ÷ Áàíêíû
ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàë ýñâýë ã¿éöýòãýëä íºëºº ¿ç¿¿ëýõã¿é.
	ÑÒÎÓÑ 3: Áèçíåñèéí íýãäýë: Õÿíàëòûí áóñ àøèã ñîíèðõîëûã õýìæèõ
ñîíãîëòîä õóâèëáàðóóäàä íýìýëò ººð÷ëºëò õèéñýí. Äàìïóóðëûí
¿åä áàéãóóëëàãûí öýâýð õºðºíãººñ õóâü òýíö¿¿ãýýð õóâü õ¿ðòýõ
ýðõèéã ýçýìøèã÷èääýý îëãîæ ÷àäàõ ºíººãèéí ýçýìøëèéí àøèã
ñîíèðõîëûã õ¿÷èí òºãºëäºð áîëãîæ áóé õÿíàëòûí áóñ àøèã
ñîíèðõîëûí çºâõºí òýð á¿ðýëäýõ¿¿í õýñã¿¿äèéã áîäèò ¿íý öýíýýð
íü ýñâýë ºíººãèéí ýçýìøëèéí õýðýãë¿¿ð¿¿äèéí òîäîðõîéëîãäîõ
öýâýð õºðºíãºä õóâü òýíö¿¿ëñýí õóâü õýìæýýãýýð õýìæèíý. Áóñàä
á¿õ á¿ðýëäýõ¿¿í õýñã¿¿äèéã õóäàëäàí àâàëòûí ºäðèéí áîäèò ¿íý
öýíýýð íü õýìæèíý.
	ÑÒÎÓÑ 7: Ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿ä – Òîäðóóëãà: Ýíý íýìýëò
ººð÷ëºëò íü áàðüöààíä àâñàí õºðºíãºòýé õîëáîîòîé òîäðóóëãûí
õýìæýýã áàãàñãàõ, òîîí òîäðóóëãóóä äýýð íýìæ ÷àíàðûí áóþó ¿ãýí
òîäðóóëãóóäûã õèéõèéã øààðäàõ çàìààð òîäðóóëãûã ñàéæðóóëàõ
çýðãýýð òîäðóóëãóóäûã õÿëáàð áîëãîõîä ÷èãëýñýí. Áàíê ýäãýýð
øèíý øààðäëàãûã Òîäðóóëãà 16-ä òóñãàñàí áîëíî.
	ÍÁÁÎÓÑ 1: Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí òîëèëóóëãà: Ýíý íýìýëò
ººð÷ëºëòººð áàéãóóëëàãà íü áóñàä äýëãýðýíã¿é îðëîãûí
á¿ðýëäýõ¿¿í íýã á¿ðèéí øèíæèëãýýã ºì÷èéí ººð÷ëºëòèéí òàéëàíä
ýñâýë ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóäûí òîäðóóëãûí õýñýãò òîëèëóóëæ
áîëíî.

Эх дэлхий

Áîäèò ¿íý öýíýýðýý õýìæèãäýõ “Áîðëóóëàõàä áýëýí” áîëîí “Àðèëæààëàõ
çîðèëãîîð ýçýìøèæ áàéãàà” õºðºíãº îðóóëàëòûã ýñ òîîöâîë ñàíõ¿¿ãèéí
òàéëàíãóóäûã ò¿¿õýí ºðòãèéí çàð÷ìààð áýëòãýñýí áîëíî. Ñàíõ¿¿ãèéí
òàéëàí äàõü ä¿íã¿¿äèéã òîäðóóëãàä ººðººð çààñíààñ áóñàä òîõèîëäîëä
ìÿíãàíû îðíîîð, Ìîíãîë òºãðºãººð òàéëàãíàñàí.

Эрүүл ашиг

2.1 Òàéëàí áýëòãýõ ¿íäýñëýë

Эрдэнэт хүмүүн

2. Íягтлан Бодох Б¿ðтгэлийн Бодлогууд

Эрдэнэт хүмүүн

	ÑÒÎÓÑ 3: Áèçíåñèéí íýãäýë (Ñîëèîã¿é áà ñàéí äóðààðàà ñîëüñîí
õóâüöààíä ñóóðèëñàí øàãíàëò òºëáºð¿¿ä)
ÍÁÁÎÓÑ 27: Íýãòãýñýí áà ñàëàíãèä ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí
ÍÁÁÎÓÑ 34: Çàâñàð ¿åèéí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàãíàë
	Äàðààõ òàéëáàð, òàéëáàðûí íýìýëò ººð÷ëºëò¿¿ä íü Áàíêíû íÿãòëàí
áîäîõ á¿ðòãýëèéí áîäëîãóóä, ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàë ýñâýë ã¿éöýòãýëä
ÿìàð íýã íºëºº ¿ç¿¿ëýõã¿é. ¯¿íä:
	ÑÒÎÓÒÕ 13: Õàðèëöàã÷äàä ÷èãëýñýí õºòºëáºð (Øàãíàëûí
êðåäèòèéí áîäèò ¿íý öýíèéã òîäîðõîéëîõ)
	ÑÒÎÓÒÕ 19: Ñàíõ¿¿ãèéí ºð òºëáºðèéã ººðèéí õºðºíãèéí
õýðýãë¿¿ðýýð áàðàãäóóëàõ.

2.4 Нÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí ãîë áîäëîãóóäûí òîâ÷îî
(1)	Âàëþòûí õàíøèéí òýãøèòãýë
Áàíê íü ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãàà ººðèéí ¿éë àæèëëàãààíû áîëîí
òàéëàãíàëûí ìºíãºí íýãæ áîëîõ ìîíãîë òºãðºãººð ãàðãàäàã.
Ãàäààä âàëþòûí ã¿éëãýýã àíõ á¿ðòãýõäýý ã¿éëãýý õèéãäñýí ºäðèéí
õàíøààð ¿éë àæèëëàãààíû ìºíãºí íýãæð¿¿ õºðâ¿¿ëæ á¿ðòãýíý. Ãàäààä
âàëþòààð á¿ðòãýãäñýí ìºíãºí õºðºíãº áà ºð òºëáºð¿¿äèéã ñàíõ¿¿ãèéí
áàéäëûí òàéëàíãèéí ºäðèéí õàíøààð äàõèí õºðâ¿¿ëäýã. Àðèëæààíû
áóñ ¿éë àæèëëàãààíààñ ¿¿ññýí õàíøèéí á¿õ çºð¿¿ã äýëãýðýíã¿é îðëîãûí
òàéëàíä “Áóñàä ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî” ãýæ á¿ðòãýíý. Ò¿¿õýí ºðòºã íü
ãàäààä âàëþòààð õýìæèãäýõ ìºíãºí áóñ ç¿éë¿¿äèéã àíõíû ã¿éëãýýíèé
ºäðèéí õàíøààð õºðâ¿¿ëíý. Áîäèò ¿íý öýíý íü ãàäààä âàëþòààð
õýìæèãäýõ ìºíãºí áóñ ç¿éë¿¿äèéã áîäèò ¿íý öýíý òîäîðõîéëîãäñîí
ºäðèéí õàíøààð õºðâ¿¿ëíý.
(2)	Ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð - àíõíû õ¿ëýýí çºâøººðºëò áà äàðààãèéí
òàéëàíò ¿åèéí õýìæèëò
(i)	Õ¿ëýýí çºâøººðºõ ºäºð
	Á¿õ ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº, ºð òºëáºð¿¿äèéã àíõëàí õ¿ëýýí
çºâøººðºõäºº àðèëæàà õèéãäñýí ºäºð (Áàíê òóõàéí õýðýãë¿¿ðèéí
ãýðýýíèé íýã òàë áîëñîí ºäºð) õ¿ëýýí çºâøººðíº. ¯¿íä “õýâèéí
íºõöºëòýé àðèëæàà” áóþó ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº õóäàëäàí àâàõ,
õóäàëäàõàä õîëáîãäîõ õºðºíãèéã çàõ çýýëèéí æóðàì, õýëöëýýð
òîãòîîñîí õóãàöààíä çàéëøã¿é øèëæ¿¿ëýõèéã øààðääàã àðèëæàà
îðíî.

64

ÕÀÑÁÀÍÊ
Жилийн Тайлан 2011

(iii)	Áîäèò ¿íý öýíèéí ººð÷ëºëòèéã íü îðëîãî, çàðäëûí äàíñàíä
á¿ðòãýõ ¿¿ñìýë ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿ä
	¯¿ñìýë ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ðò àëòíû îïöèîí, âàëþòûí õàíøíû
ôîðâàðä ãýðýý õýëöë¿¿ä, ãàäààä âàëþòûí îïöèîí çýðýã áàãòàíà.
¯¿ñìýë ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿äèéã áîäèò ¿íý öýíýýð íü á¿ðòãýäýã
áà áîäèò ¿íý öýíý íü ýåðýã áàéãàà ¿åä õºðºíãº, õàðèí ñºðºã áàéãàà
¿åä ºð òºëáºð ãýæ á¿ðòãýíý. Àðèëæààëàõ çîðèëãîîð ýçýìøèæ
áóé ¿¿ñìýë àíõ¿¿ãèéí õýðýãñë¿¿äèéí áîäèò ¿íèéí ººð÷ëºëòèéã
“Àðèëæààíû öýâýð îðëîãî”-ä á¿ðòãýäýã.	Áóñàä
ñàíõ¿¿ãèéí
õýðýãë¿¿ð¿¿äýä àãóóëàãäñàí ¿¿ñìýë ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿äèéã
ñàëãàæ àâ÷ ¿çýõ ¸ñòîé áà òýäãýýðèéí ýäèéí çàñãèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
áîëîí ýðñäë¿¿ä íü àãóóëàã÷ ãýðýýíèé ýäèéí çàñãèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
áîëîí ýðñäë¿¿äòýé íÿãò õîëáîîòîé áèø, ìºí àãóóëàã÷ ãýðýýã
àðèëæààëàõ çîðèëãîîð ýçýìøýýã¿é áà àíõ õ¿ëýýí çºâøººðºõäºº
“Áîäèò ¿íèéí ººð÷ëºëò íü îðëîãî, çàðëàãûí äàíñàíä á¿ðòãýãäýõ”
ãýæ àíãèëààã¿é òîõèîëäîëä òýäãýýðèéã áîäèò ¿íýýð íü á¿ðòãýíý.
Àãóóëàã÷ ãýðýýíýýñ íü ñàëãàñàí ¿¿ñìýë ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿äèéã
àðèëæààíû áàãö äàõü áîäèò ¿íý öýíèéí ººð÷ëºëòººð íü á¿ðòãýõ
áà óã ººð÷ëºëòèéã íü äýëãýðýíã¿é îðëîãûí òàéëàíä õ¿ëýýí
çºâøººðíº.
(iv) Àðèëæààëàõ çîðèëãîîð ýçýìøèæ áóé ñàíõ¿¿ãèéí 		
õºðºíãº ýñâýë ºð òºëáºð
“Àðèëæààëàõ çîðèëãîîð ýçýìøèæ áóé” ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº
ýñâýë ºð òºëáºð¿¿äèéã ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí òàéëàíä áîäèò ¿íýýð
íü á¿ðòãýíý. “Àðèëæààíû öýâýð îðëîãî”-ä áîäèò ¿íý öýíèéí
ººð÷ëºëòèéã òóñãàíà. Õ¿¿íèé áîëîí íîãäîë àøãèéí îðëîãî ýñâýë
çàðäëûã ãýðýýíèé íºõöëèéí äàãóó ýñâýë òºëáºðèéí ýðõ ¿¿ññýí ¿åä
íü “Àðèëæààíû öýâýð îðëîãî” äàíñàíä á¿ðòãýíý.
	Ýíý á¿ëýãò îéðûí õóãàöààíä áîðëóóëàõ ýñâýë ýðã¿¿ëýí õóäàëäàí
àâàõ çîðèëãîîð îëæ àâñàí ºðèéí áè÷ã¿¿ä, ýíãèéí õóâüöàà, ¿íýò
öààñóóä îðñîí.
(v) Áîäèò ¿íèéí ººð÷ëºëò íü îðëîãî, çàðäëûí äàíñàíä 		
á¿ðòãýãääýã ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº áîëîí ºð òºëáºð
	Ýíý á¿ëãèéí ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº, ºð òºëáºð¿¿ä íü óäèðäëàãà
àíõ õ¿ëýýí çºâøººðºõäºº ýíý á¿ëýãò îðóóëàõààð øèéäâýðëýñýí
ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãñë¿¿ä áàéíà. Äàðààõ íºõöë¿¿ä õàíãàãäñàí ¿åä
ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº áà ºð òºëáºðèéã àíõëàí õ¿ëýýí çºâøººðºõäºº
ýíý àíãèëàëä îðóóëàõààð øèéäâýðëýæ áîëîõ áà øèéäâýðèéã
õýðýãñýë íýã á¿ð äýýð ãàðãàíà. ¯¿íä: 		

•	Ýíýõ¿¿ øèéäâýð íü õºðºíãº, ºð òºëáºðèéã õýìæèõ ýñâýë
õºðºíãº ºð òºëáºðººñ ¿¿ñýõ îëç ãàðçûã ÿëãààòàé ñóóðèàð
îðëîãî, çàðäàëä õ¿ëýýí çºâøººðñíººñ áèé áîëîõ òóóøòàé áóñ
áàéäëûã àðèëãàõ ýñâýë äîðâèòîéãîîð áóóðóóëàõààð áàéâàë;

çºâøººðäºã. Èéíõ¿¿ õºðºíãº îðóóëàëòûí ¿íý öýíèéí áóóðàëòààñ
¿¿ññýí àëäàãäëûã îðëîãûí òàéëàíãèéí “Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãèéí ¿íý
öýíèéí áóóðàëòûí àëäàãäàë”-ä õ¿ëýýí çºâøººð÷, áîðëóóëàõàä
áýëýí õºðºíãº îðóóëàëòûí íººöººñ õàñ÷ ºãíº.

•	Ýäãýýð ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº áà ºð òºëáºð íü ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº
áà ñàíõ¿¿ãèéí ºð òºëáºðèéí á¿ëãèéí íýã õýñýã ýñâýë àëü àëü
íü áºãººä òýäãýýðèéã õ¿÷èí òºãºëäºð ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí
áîäëîãî ýñâýë õºðºíãº îðóóëàëòûí ñòðàòåãèéí äàãóó óäèðäàæ,
ã¿éöýòãýëèéã íü áîäèò ¿íý äýýð íü ñóóðèëàí õýìæäýã áàéõ;

(vii) Äóóñãàâàð õóãàöàà õ¿ðòýë ýçýìøèõ ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëò
Òîãòìîë ýñâýë òîäîðõîéëæ áîëîõóéö òºëáºðòýé, òîãòîîñîí
õóãàöààòàé, Áàíê äóóñãàâàð õóãàöàà õ¿ðòýë íü ýçýìøèõ õàíäëàãà
áîëîîä ÷àäâàðòàé, ¿¿ñìýë áóñ ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíã¿¿äèéã “Äóóñãàâàð
õóãàöàà õ¿ðòýë íü ýçýìøèõ ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëò” ãýíý.
Ýõíèé õýìæèëòèéí äàðàà äóóñãàâàð õóãàöàà õ¿ðòýë ýçýìøèõ
ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëòûã ¿ð àøèãò õ¿¿íèé àðãà àøèãëàæ
òîîöñîí õîðîãäóóëñàí ºðòãººñ ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí ñàíã õàññàí
ä¿íãýýð õýìæèíý. Õîðîãäóóëñàí ºðòãèéã ¿ð àøèãò õ¿¿íèé ñàëøã¿é
õýñýã áîëîõ õóäàëäàí àâàëòûí óðàìøóóëàë, õºíãºëºëò áîëîí
øèìòãýëèéã îðîëöóóëàí òîîöäîã. Õîðîãäóóëàëò íü äýëãýðýíã¿é
îðëîãûí òàéëàíãèéí “Õ¿¿ áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ îðëîãî”-ä
áàãòàíà. Óã õºðºíãº îðóóëàëòûí ¿íý öýíèéí áóóðàëòààñ ¿¿ññýí
àëäàãäëûã îðëîãûí òàéëàíãèéí “ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëòûí
¿íý öýíèéí áóóðàëòûí àëäàãäàë” õýñýãò õ¿ëýýí çºâøººðíº.

•	Ãýðýýíä çààñíààñ áóñàä òîõèîëäîëä ìºíãºí óðñãàëûã èõýýõýí
õýìæýýãýýð ººð÷ëºõ íýã ýñâýë ò¿¿íýýñ îëîí òîîíû ¿¿ñìýë
ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ðèéã ñàíõ¿¿ õýðýãñýë íü àãóóëæ áàéâàë.

	Áîäèò ¿íèéí ººð÷ëºëò íü îðëîãî, çàðäëûí äàíñàíä á¿ðòãýãäýõ
ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº áîëîí ºð òºëáºðèéã ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí
òàéëàíä áîäèò ¿íýýð íü òóñãàíà. Áîäèò ¿íèéí ººð÷ëºëòèéã “Áîäèò
¿íèéí ººð÷ëºëò íü îðëîãî, çàðäëûí äàíñàíä á¿ðòãýãäýõ ãýæ
àíãèëàãäñàí ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº, ºð òºëáºð¿¿äèéí îëç, ãàðç”
äàíñàíä á¿ðòãýíý. Îëñîí õ¿¿íèé îðëîãûã “Õ¿¿íèé îðëîãî” äàíñàíä,
ãàðñàí õ¿¿íèé çàðäëûã “Õ¿¿íèé çàðäàë” äàíñàíä ¿ð àøèãò õ¿¿íèé
àðãûã õýðýãëýí õóðèìòëóóëæ á¿ðòãýõ áà íîãäîë àøãèéí îðëîãûã òóñ
íîãäîë àøãèéã õ¿ðòýõ ýðõ ¿¿ññýí ¿åä íü “¯éë àæèëëàãààíû áóñàä
îðëîãî”-ä á¿ðòãýíý.
(vi) Áîðëóóëàõàä áýëýí ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëò
	Áîðëóóëàõàä áýëýí õºðºíãº îðóóëàëòàíä ººðèéí õºðºíãèéí áà
ºðèéí ¿íýò öààñíóóä áàãòàíà. “Àðèëæààëàõ çîðèëãîîð ýçýìøèæ
áóé” áà “áîäèò ¿íý öýíèéí ººð÷ëºëò íü îðëîãî, çàðäëûí äàíñàíä
á¿ðòãýãäýõ” ãýñýí àíãèëàëä îðîîã¿é ººðèéí õºðºíãèéí õºðºíãº
îðóóëàëòûã “Áîðëóóëàõàä áýëýí” ãýæ àíãèëíà. Òîäîðõîéã¿é
õóãàöààãààð ýçýìøèõ õàíäëàãàòàé, òºëáºðèéí ÷àäâàðûí õýðýãöýýã
õàíãàõ ¿¿äíýýñ ýñâýë çàõ çýýëèéí íºõöºë áàéäàë ººð÷ëºãäñíèé
óëìààñ áîðëóóëæ áîëîõ ºðèéí ¿íýò öààñóóä ýíý àíãèëàëä îðíî.
	Áàíê íü àëèâàà çýýë, àâëàãóóäûã “Áîðëóóëàõàä áýëýí“ ñàíõ¿¿ãèéí
õºðºíãº ãýæ àíãèëààã¿é. Àíõíû õýìæèëòèéí äàðàà áîðëóóëàõàä
áýëýí ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëòóóäûã áîäèò ¿íý öýíýýð íü
õýìæäýã.
	Õýðýãæýýã¿é àøèã àëäàãäëûã ººðèéí õºðºíãèéí (áóñàä äýëãýðýíã¿é
îðëîãî) “Áîðëóóëàõàä áýëýí õºðºíãº îðóóëàëòûí íººö”-ä
á¿ðòãýäýã. Õºðºíãº îðóóëàëòûã áîðëóóëàõàä, ººðèéí õºðºíãºä ºìíº
õ¿ëýýí çºâøººðñºí õóðèìòëàãäñàí àøèã ýñâýë àëäàãäëûã îðëîãûí
òàéëàíä “¯éë àæèëëàãààíû áóñàä îðëîãî”-îîð õ¿ëýýí çºâøººðíº.
Áàíê íü íýã òºðëèéí ¿íýò öààñàíä íýãýýñ èë¿¿ óäàà õºðºíãº
îðóóëñàí áîë òýäãýýðèéã “ýõýëæ àâñíàà ýõýëæ çàðëàãàäàõ” çàð÷ìûã
áàðèìòëàí áîðëóóëñàí ãýæ ¿çíý. Áîðëóóëàõàä áýëýí ñàíõ¿¿ãèéí
õºðºíãº îðóóëàëòûã ýçýìøèæ áàéõ õóãàöààíä îëñîí õ¿¿íèé
îðëîãûã ¿ð àøèãò õ¿¿íèé àðãûã àøèãëàí õ¿¿íèé îðëîãîîð á¿ðòãýíý.
Áîðëóóëàõàä áýëýí ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëòûã ýçýìøèæ áàéõ
õóãàöààíä îëñîí íîãäîë àøãèéã òºëáºðèéí ýðõ íü òîãòîîãäñîí
¿åä îðëîãûí òàéëàíä “¯éë àæèëëàãààíû áóñàä îðëîãî”-ä õ¿ëýýí

	Õýðýâ Áàíê áàãà áèø ä¿íòýé “äóóñãàâàð õóãàöàà õ¿ðòýë ýçýìøèõ”
õºðºíãº îðóóëàëòûã äóóñãàâàð õóãàöààíààñ íü ºìíº õóäàëäàõ ýñâýë
äàõèí àíãèëàõ áîë (çàðèì íýã îíöãîé òîõèîëäëóóäààñ áóñàä) íèéò
á¿ëãýýð íü “áîðëóóëàõàä áýëýí” á¿ëýãò äàõèí àíãèëíà. ¯¿íýýñ ãàäíà
Áàíê íü äàðààãèéí õî¸ð æèëä “äóóñãàâàð õóãàöàà õ¿ðòýë ýçýìøèõ”
á¿ëãýýñ àëèâàà íýã ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãèéã äàõèí àíãèëàõûã
õîðèãëîäîã.
(viii)	Áóñàä áàíêóóäàä áàéðøóóëñàí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ 		
áà õàðèëöàã÷äàä îëãîñîí çýýë, óðüä÷èëãàà
“Áóñàä áàíêóóäàä áàéðøóóëñàí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ” áà
“Õàðèëöàã÷äàä îëãñîí çýýë, óðüä÷èëãàà”-íä èäýâõèòýé çàõ
çýýë äýýð á¿ðòãýëã¿é, òîãòìîë ýñâýë òîäîðõîéëîõ áîëîìæòîé
òºëáºð¿¿äòýé äàðààõààñ áóñàä ¿¿ñìýë áóñ ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿ä
áàãòàíà. ¯¿íä:
•	Áàíê íýí äàðóé ýñâýë îéðûí õóãàöààíä áîðëóóëàõ õàíäëàãàòàé
áàéãàà áà Áàíê àíõ õ¿ëýýí çºâøººðºõäºº “Áîäèò ¿íý öýíèéí
ººð÷ëºëò íü îðëîãî, çàðäëûí äàíñàíä á¿ðòãýãäýõ” ãýæ
àíãèëñàí ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿ä;
•	Áàíê àíõ õ¿ëýýí çºâøººðºõäºº “Áîðëóóëàõàä áýëýí” ãýæ
àíãèëñàí ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿ä;
•	Áàíê çýýëèéí ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí óëìààñ áèø ººð áóñàä
øàëòãààíû óëìààñ àíõ îðóóëñàí õºðºíãºº íèéò ä¿íãýýð íü
ýðã¿¿ëýí îëæ àâ÷ ÷àäàõã¿é áîëñîí ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿ä;
		
	Àíõ õýìæñýíèé äàðàà “Áóñàä áàíêóóäàä áàéðøóóëñàí õàðèëöàõ,
õàäãàëàìæ” áà “Õàðèëöàã÷äàä îëãñîí çýýë, óðüä÷èëãàà”-ã ¿ð
àøèãò õ¿¿íèé àðãûã õýðýãëýí õîðîãäóóëñàí ºðòãººñ ¿íý öýíý
áóóðàëòûí ñàíã õàññàí ä¿íãýýð á¿ðòãýíý. Õîðîãäóóëñàí ºðòãèéã ¿ð
àøèãò õ¿¿íèé ñàëøã¿é õýñýã áîëîõ õóäàëäàí àâàëòûí óðàìøóóëàë,

Эх дэлхий

	ÑÒÎÓÑ 3: Áèçíåñèéí íýãäýë (2008 îíä øèíý÷ëýí íàéðóóëñàí
ÑÒÎÓÑ 3-ûã õýðýãæèõýýñ ºìíº áèçíåñèéí íýãäëýýñ ¿¿ññýí
áîëçîøã¿é íºõºí òºëáºð)

(ii)	Ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ðèéí àíõíû õ¿ëýýí çºâøººðºëò
	Àíõ õ¿ëýýí çºâøººð÷ áóé ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿äèéí àíãèëàë
íü òýäãýýðèéí çîðèóëàëò, óäèðäëàãûí õàíäëàãà, øèíæ ÷àíàðààñ
øàëòãààëíà. “Áîäèò ¿íý öýíèéí ººð÷ëºëòèéã íü îðëîãî,
çàðäëûí äàíñàíä á¿ðòãýõ” ãýæ àíãèëàãäñàí ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº,
ºð òºëáºð¿¿äýýñ áóñàä ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿äèéã àíõëàí
õýìæèõäýý áîäèò ¿íý äýýð ã¿éëãýýíèé çàðäëûã íýìñýí ä¿íãýýð
õýìæèíý.

Эрүүл ашиг

	Äàðààõ ñòàíäàðòóóäàä õèéñýí ÑÒÎÓÑ-ûí ñàéæðóóëàëòóóäààñ
óëáààëñàí áóñàä íýìýëò ººð÷ëºëò¿¿ä íü Áàíêíû íÿãòëàí áîäîõ
á¿ðòãýëèéí áîäëîãóóä, ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàë ýñâýë ã¿éöýòãýëä ÿìàð
íýã íºëºº ¿ç¿¿ëýõã¿é. ¯¿íä:

Эрдэнэт хүмүүн

	Çýýëèéã òàòàí àâàõ ¿åä Áàíê çýýëèéã õàäãàëæ ¿ëäýõ áà áîãèíî
õóãàöààíä õóäàëäàõã¿é ãýñýí àìëàëò ãàðãàñàí áîë ýíý àìëàëòûã
õýðýãæ¿¿ëýõ íü òºâºãòýé áà àëäàãäàë õ¿ëýýõ ìàãàäëàëòàé (æèøýý
íü: õàðèëöàã÷ òàëûí çýýëèéí ¿éë ÿâäëûí óëìààñ) ¿åä ë ýíý
àìëàëòûã á¿ðòãýíý.
					
(ix) Çýýëýýð àâñàí ýõ ¿¿ñâýð
	Ãýðýýò çîõèöóóëàëòûí àãóóëãà íü ººðèéí òîäîðõîé òîîíû õóâüöààíû
îðîíä áýëýí ìºíãº ýñâýë ººð ÿìàð íýã ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãèéã ºãºõ
¿¿ðãèéã ýñâýë ¿¿íýýñ ººð àðãààð ººðèéí ºð òºëáºðèéã áàðàãäóóëàõ
¿¿ðãèéã Áàíêèíä ¿¿ñãýæ áàéãàà ¿åä, Áàíêíààñ ãàðãàñàí áºãººä
“Áîäèò ¿íèéí ººð÷ëºëò íü îðëîãî, çàðëàãûí äàíñàíä á¿ðòãýãäýõ”
ãýæ àíãèëàãäààã¿é ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿äèéã “Çýýëýýð àâñàí ýõ
¿¿ñâýð” ãýñýí íýðýýð ºð òºëáºðèéí õýñýãò àíãèëíà.
		
	Àíõ õ¿ëýýí çºâøººðñíèé äàðàà, çýýëëýã¿¿äèéã äàðààãèéí òàéëàíò
õóãàöààíä ¿ð àøèãò õ¿¿íèé àðãûã àøèãëàí õîðîãäóóëñàí ºðòãººð
íü õýìæèíý. Õîðîãäóóëñàí ºðòãèéã òîîöîõäîî çýýë àâàõ ¿åèéí
õºíãºëºëò, óðàìøóóëàë áà ¿ð àøèãò õ¿¿íèé íýã ñàëøã¿é õýñýã áîëæ
áóé çàðäëóóäûã àâ÷ ¿çíý.
	Áàíêíû çýýëýýð àâñàí ýõ ¿¿ñâýð¿¿äèéí øèíæèëãýýã Òîäðóóëãà 23-ò
òîëèëóóëñàí.
(x)	Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãèéí äàõèí àíãèëàë
2008.07.01-íèé ºäðººñ ýõëýí çàðèì òîõèîëäîëä ¿¿ñìýë áóñ
ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíã¿¿äèéã “Àðèëæààëàõ çîðèëãîîð ýçýìøèæ
áóé” ãýñýí àíãèëàëààñ “Áîðëóóëàõàä áýëýí”, “Çýýë áà àâëàãà”,
“Äóóñãàâàð õóãàöàà õ¿ðòýë ýçýìøèõ” ãýñýí àíãèëëóóäàä äàõèí
àíãèëàõûã Áàíêèíä çºâøººðñºí. Ìºí ýíý ºäðººñ çàðèì òîõèîëäîëä
ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿äèéã “Áîðëóóëàõàä áýëýí” àíãèëëààñ “Çýýë
áà àâëàãà” ãýñýí àíãèëàëä äàõèí àíãèëàõûã Áàíêèíä çºâøººðñºí.
Äàõèí àíãèëñàí ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíã¿¿äèéã äàõèí àíãèëàë õèéñýí
ºäðèéí áîäèò ¿íý öýíýýð (ýíý íü õîðîãäóóëñàí øèíý ¿íý áîëíî)
á¿ðòãýíý.
“Áîðëóóëàõàä áýëýí” àíãèëëààñ äàõèí àíãèëñàí ñàíõ¿¿ãèéí
õºðºíã¿¿ä äýýð ºìíº íü õ¿ëýýí çºâøººð÷, ººðèéí õºðºíãºíä
á¿ðòãýñýí àëèâàà íýã îëç ãàðçûã õºðºíãº îðóóëàëòûí ¿ëäñýí
õóãàöààíû òóðøèä ¿ð àøèãò õ¿¿íèé àðãààð õîðîãäóóëæ, îðëîãî,
çàðäëûí äàíñàíä á¿ðòãýíý. Õîðîãäóóëñàí øèíý ¿íý, õ¿ëýýãäýæ

66

ÕÀÑÁÀÍÊ
Жилийн Тайлан 2011

	Õýðýâ õºðºíãº íü çýýë, àâëàãûí òîäîðõîéëîëòîä íèéöýæ áàéãàà
áºãººä Áàíê õºðºíãèéã îéðûí èðýýä¿éä ýñâýë äóóñãàâàð õóãàöàà
õ¿ðòýë íü ýçýìøèõ õàíäëàãà áà ÷àäâàðòàé áàéãàà áîë Áàíê ¿¿ñìýë
áóñ ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíã¿¿äèéã “Àðèëæààëàõ çîðèëãîîð ýçýìøèæ
áóé” ãýñýí àíãèëëààñ “Çýýë áà àâëàãà” ãýñýí àíãèëàëä äàõèí
àíãèëæ áîëíî. Õýðýâ ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãèéã äàõèí àíãèëñàí áà îðæ
èðýõ ìºíãºíèé õýìæýý ºññºíèé óëìààñ Áàíê èðýýä¿éä õ¿ëýýí àâàõ
ìºíãºíèé îéðîëöîîëñîí ä¿íã äàðààãèéí òàéëàíò õóãàöààíä ºñãºñºí
áîë óã ºñºëòèéí íºëººã îéðîëöîîëñîí òîîöîîëîëä ººð÷ëºëò
îðóóëñàí ºäðººñ ýõëýí “¯ð àøèã õ¿¿íèé ò¿âøèíä õèéñýí çàëðóóëãà”
ãýæ õ¿ëýýí çºâøººðíº.
	Äàõèí àíãèëàë íü óäèðäëàãûí øèéäâýðýýñ õàìààðàõ áà õýðýãë¿¿ð
òóñ á¿ð äýýð òîäîðõîéëíî. Áàíê àíõíû õ¿ëýýí çºâøººðºëòèéí äàðàà
àëèâàà íýã ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ðèéã “Áîäèò ¿íý öýíèéí ººð÷ëºëò íü
îðëîãî, çàðäëûí äàíñàíä á¿ðòãýãäýõ” á¿ëýãò äàõèí àíãèëààã¿é.
(3)	Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº áîëîí ºð òºëáºðèéí ¿ë õ¿ëýýí çºâøººðºëò
(i) Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº
	Äàðààõ òîõèîëäîëä ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãèéã (õýðýãëýõ áîëîìæòîé
áîë, ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãèéí õýñãèéã ýñâýë õîîðîíäîî òºñººòýé íýã
á¿ëýã ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíã¿¿äèéí õýñãèéã) ¿ë õ¿ëýýí çºâøººðíº.
¯¿íä:
		
• Òóõàéí õºðºíãººñ ìºíãºí óðñãàë õ¿ëýýí àâàõ ýðõ íü äóóññàí,
ýñâýë
•	Áàíê òóõàéí õºðºíãººñ ìºíãºí óðñãàë õ¿ëýýí àâàõ ýðõýý
øèëæ¿¿ëñýí ýñâýë “äàìæóóëàí ºíãºðººõ” õýëöëèéí äàãóó
õ¿ëýýí àâñàí ìºíãºº íèéò ä¿íãýýð íü óäààí õóãàöààãààð
ñààòóóëàëã¿éãýýð ãóðàâäàã÷ òàëä òºëºõ ¿¿ðýã õ¿ëýýñýí, ýñâýë
•	Áàíê õºðºíãèéí áàðàã á¿õ ýðñäýë áà ºãººæèéã øèëæ¿¿ëñýí,
ýñâýë
•	Áàíê òóõàéí õºðºíãºòýé õîëáîîòîé ýðñäýë áà ºãººæèéã
øèëæ¿¿ëýýã¿é áîëîâ÷ õºðºíãèéí õÿíàëòûã øèëæ¿¿ëñýí.

	Áàíê õºðºíãººñ ìºíãº õ¿ëýýí àâàõ ýðõýý øèëæ¿¿ëñýí ýñâýë
“äàìæóóëàí ºíãºðººõ” õýëöýë õèéñýí áîëîâ÷ õºðºíãºòýé õîëáîîòîé
èõýíõè ýðñäýë, ºãººæ áîëîí õÿíàëòûã øèëæ¿¿ëýýã¿é òîõèîëäîëä
õºðºíãèéã Áàíêíû óã õºðºíãºä ¿ðãýëæë¿¿ëýí îðîëöñîîð áàéõ
õýìæýýãýýð íü õ¿ëýýí çºâøººðíº. Ýíý òîõèîëäîëä Áàíê õîëáîãäîõ
ºð òºëáºðèéã ìºí õ¿ëýýí çºâøººðíº. Øèëæ¿¿ëñýí õºðºíãº áà
õîëáîãäîõ ºð òºëáºð Áàíêíû õàäãàëæ ¿ëäñýí ýðõ, ¿¿ðãèéã òóñãàí
õàðóóëñàí ñóóðèàð õýìæèíý.

	Ýíýõ¿¿ ¿ðãýëæèëñýí îðîëöîî íü øèëæ¿¿ëñýí õºðºíãèéí áàòàëãàà
õýëáýðòýé áàéâàë îðîëöîîã òóñ õºðºíãèéí àíõíû á¿ðòãýëèéí ä¿í áà
Áàíêíû òºëºõ øààðäëàãàòàé áîëîõ õàìãèéí èõ ä¿íãèéí àëü áàãààð
õýìæèíý.		
		
(ii)	Ñàíõ¿¿ãèéí ºð òºëáºð
	Ñàíõ¿¿ãèéí ºð òºëáºðèéã òºëºõººñ ÷ºëººëºãäñºí, ºð òºëáºð
öóöëàãäñàí ýñâýë õóãàöàà íü äóóññàí áîë ¿ë õ¿ëýýí çºâøººðäºã.
Õýðýâ îäîî áàéãàà ñàíõ¿¿ãèéí ºð òºëáºðèéí çýýëä¿¿ëýã÷ íü
õýâýýðýý áîëîâ÷ ÿëãààòàé íºõöºëòýé çýýëèéí ãýðýýãýýð ñîëüñîí
ýñâýë îäîî áàéãàà çýýëèéí íºõöºë ýðñ ººð÷ëºãäñºí áîë ýäãýýð
ººð÷ëºëò øèíý÷ëýëòèéã àíõíû ñàíõ¿¿ãèéí ºð òºëáºðèéí ¿ë õ¿ëýýí
çºâøººðºëò áà øèíý ºð òºëáºðèéí õ¿ëýýí çºâøººðºëò ãýæ ¿çíý.
Àíõíû ñàíõ¿¿ãèéí ºð òºëáºðèéí á¿ðòãýëèéí ä¿í áà òºëñºí ä¿í
õî¸ðûí çºð¿¿ã äýëãýðýíã¿é îðëîãûí òàéëàíä õ¿ëýýí çºâøººðíº.
(4) Áóöààí õóäàëäàí àâàõ, óðâóó áóöààí õóäàëäàí àâàõ õýëöë¿¿ä
Èðýýä¿éä òîäîðõîé çààñàí õóãàöààíä áóöààí õóäàëäàí àâàõ íºõöºëòýé
õýëöýë (‘ðåïî’)-èéí äîð õóäàëäñàí ¿íýò öààñûã ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí
òàéëàíãààñ ¿ë õ¿ëýýí çºâøººðºõã¿é. Ó÷èð íü Áàíê ýçýìøèëòýé
õîëáîîòîé èõýíõè ýðñäýëèéã õ¿ëýýæ, ºãººæèéã õ¿ðòýæ áàéíà. Ñàíõ¿¿ãèéí
áàéäëûí òàéëàíä õ¿ëýýí àâñàí áýëýí ìºíãºº õºðºíãººð, ðåïî õýëöëèéí
õóðèìòëàãäñàí õ¿¿ã ºð òºëáºðººð òóñ òóñ òóñãàõ áà ýíý íü Áàíêèíä
îëãîñîí çýýë ãýñýí ýäèéí çàñãèéí óòãà àãóóëãûã èëýðõèéëíý. Áîðëóóëñàí
áà èðýýä¿éä áóöààí õóäàëäàí àâàõ ¿íèéí çºð¿¿ã õ¿¿íèé çàðäàë ãýæ ¿çýæ
¿ð àøèãò õ¿¿íèé àðãûã àøèãëàí ãýðýýíèé õóãàöààíû òóðø õóðèìòëóóëíà.
Ýñðýãýýðýý, áóöààí õóäàëäàõ õýëöýë (‘óðâóó ðåïî’)-èéí äîð õóäàëäàí
àâñàí ¿íýò öààñíóóäûã ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí òàéëàíä õ¿ëýýí
çºâøººðäºãã¿é. Òºëñºí ìºíãºº õóðèìòëóóëñàí õ¿¿íèé õàìò òàéëàí
òýíöýëä “Çýýëñýí ¿íýò öààñ áà óðâóó áóöààí õóäàëäàí àâàõ õýëöë¿¿äèéí
áýëýí ìºíãººðõ áàðüöàà” ãýæ òóñãàõ áà ýíý íü Áàíêíààñ àâñàí çýýë ãýñýí
ýäèéí çàñãèéí óòãà àãóóëãûã èëýðõèéëíý. Õóäàëäàí àâñàí áà áóöààí
õóäàëäàõ ¿íèéí çºð¿¿ã “Õ¿¿íèé öýâýð îðëîãî” ãýæ á¿ðòãýõ áà ¿ð àøèãò
õ¿¿íèé àðãûã àøèãëàí ãýðýýíèé õóãàöààíû òóðø õóðèìòëóóëíà.
Õýðýâ áóöààí õóäàëäàõ õýëöëýýð õóäàëäàí àâñàí ¿íýò öààñûã ãóðàâäàã÷
òàëä õóäàëäñàí áîë ¿íýò öààñûã áóöààí ºãºõ ¿¿ðãèéã “Àðèëæààëàõ
çîðèëãîîð ýçýìøèæ áóé ñàíõ¿¿ãèéí ºð òºëáºð” ãýæ á¿ðòãýõ áà áîäèò
¿íý öýíýýð íü õýìæèæ, áîäèò ¿íý öýíèéí àëèâàà îëç ýñâýë ãàðçûã
“Àðèëæààíû öýâýð îðëîãî”-ä á¿ðòãýíý.
(5) Áîäèò ¿íý öýíèéí òîäîðõîéëîëò
Èäýâõèòýé çàõ çýýë äýýð àðèëæààëàãäàæ áóé ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãñë¿¿äèéí
ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí òàéëàíãèéí ºäðèéí áàéäëààðõ áîäèò ¿íý öýíý íü
àëèâàà ã¿éëãýýíèé çàðäëûã õàñààã¿é áèðæèéí õàíø áîëîí äèëëåðèéí
¿íý (óðò ïîçèöèéí õóâüä íèéë¿¿ëýëòèéí ¿íý, áîãèíî ïîçèöèéí õóâüä
ýðýëòèéí ¿íý) -í äýýð ¿íäýñëýíý.
		
Èäýâõèòýé çàõ çýýë äýýð á¿ðòãýëã¿é ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãñë¿¿äèéí
õóâüä áîäèò ¿íèéã íü òîõèðîìæòîé ¿íýëãýýíèé àðãóóäûã àøèãëàí
òîäîðõîéëíî. Ýäãýýð àðãóóäàä öýâýð ºíººãèéí ¿íý öýíèéí àðãà÷ëàë, çàõ
çýýëèéí ¿íèéí ìýäýý íü áàéäàã îéðîëöîî òºñººòýé ººð áóñàä ñàíõ¿¿ãèéí
õýðýãñë¿¿äòýé õàðüöóóëñàí àðãà, îïöèîíû ¿íýëãýýíèé çàãâàð, çýýëèéí

çàãâàð áîëîí áóñàä òîõèðîìæòîé àðãóóä áàãòàíà.
		
(6) Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãèéí ¿íý öýíèéí áóóðàëò
Áàíê íü ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº ýñâýë á¿ëýã ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíã¿¿ä íü
¿íý öýíèéí áóóðàëòàä îðñíûã íîòëîõ áîäèò íîòîëãîî áàéãàà ýñýõèéã
ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí òàéëàíãèéí ºäºð á¿ð ¿íýëæ ¿çíý. Õýðýâ õºðºíãèéã
àíõëàí õ¿ëýýí çºâøººðñíèé äàðàà íýã áóþó ò¿¿íýýñ îëîí òîîíû
“Àëäàãäëûí òîõèîëäîë”-ûí óëìààñ ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí áîäèò
íîòîëãîî áèé áîëñîí áà óã “Àëäàãäëûí òîõèîëäîë” íü ñàíõ¿¿ãèéí
õºðºíãº ýñâýë á¿ëýã ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãèéí îéðîëöîîëîí òîîöîîëñîí
èðýýä¿éí ìºíãºí óðñãàëä íºëººëæ áàéãàà ¿åä ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãèéã
ýñâýë á¿ëýã ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãèéã ¿íý öýíèéí áóóðàëòàä îðñîí ãýæ ¿çíý.
¯íý öýíèéí áóóðàëòûí íîòîëãîîíä çýýëäýã÷ ýñâýë á¿ëýã çýýëäýã÷èä íü
ñàíõ¿¿ãèéí òîìîîõîí õ¿íäðýëä îðñîí, çýýëèéí õ¿¿ áîëîí ¿íäñýí òºëáºð
çºð÷èëä îðñîí, äàìïóóðàë ýñâýë ñàíõ¿¿ãèéí ººð áóñàä äàõèí çîõèîí
áàéãóóëàëòàíä îðîõ ìàãàäëàëòàé áîëñîí, çºð÷èëòýé õîëáîîòîé ýäèéí
çàñãèéí íºõöºë áàéäàëä ãàðñàí ººð÷ëºëò ãýõ ìýò òîîöîîëñîí èðýýä¿éí
ìºíãºí óðñãàëä õýìæèæ áîëîõóéö áóóðàëò áàéãààã õàðóóëñàí áîäèò
ºãºãäºë áèé áîëîõ çýðýã îðíî.
		
(i)	Õîðîãäóóëñàí ºðòãººð íü á¿ðòãýõ ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíã¿¿ä
	Õîðîãäóóëñàí ºðòãººð íü á¿ðòãýõ ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíã¿¿ä (áàíêóóä
äàõü õàðèëöàõ, õàðèëöàã÷ íàðò îëãîñîí çýýë, óðüä÷èëãàà, äóóñãàâàð
õóãàöàà õ¿ðòýë ýçýìøèõ õºðºíãº îðóóëàëò)-èéí õóâüä Áàíê ýõëýýä
äàíãààðàà ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº òóñ á¿ðèéí
õóâüä ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí áîäèò íîòîëãîî áàéãàà ýñýõèéã íýã
á¿ð÷ëýí (òóñãàéëàí), äàðàà íü ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëã¿é ñàíõ¿¿ãèéí
õºðºíã¿¿äèéã íèéë¿¿ëýí (á¿ëãýýð íü) ¿íýëíý.
		
	Õýðýâ Êîìïàíè íü íýã á¿ð÷ëýí ¿íýëýãäñýí ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãèéí
¿íýëãýýíèé õóâüä (÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé, õîëáîãäîëã¿é ýñýõèéã
¿ë õàðãàëçàí) ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí áîäèò íîòîëãîî áàéõã¿é ãýæ
¿çâýë îéðîëöîî çýýëèéí ýðñäýëèéí øèíæ ÷àíàð á¿õèé ñàíõ¿¿ãèéí
õºðºíãèéí á¿ëýãò îðóóëàí ¿íý öýíèéí áóóðàëòûã íü íýãäñýí áàéäëààð
¿íýëäýã. ¯íý öýíèéí áóóðàëòûí íýã á¿ð÷èëñýí ¿íýëãýý õèéãäñýí,
¿íý öýíèéí áóóðàëòûí àëäàãäàë íü õ¿ëýýí çºâøººðºãäñºí, ýñâýë
¿ðãýëæèëæ áóé õºðºíãèéã á¿ëãèéí ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí ¿íýëãýýíä
îðóóëàõã¿é.
	¯íý öýíèéí áóóðàëòûí àëäàãäàë ãàðñàí òàëààð áîäèò íîòîëãîî
áàéãàà áîë àëäàãäëûã òóõàéí õºðºíãèéí á¿ðòãýëèéí ä¿í áà
èðýýä¿éä îðæ èðýõýýð òîîöîîëñîí ìºíãºí óðñãàëûí ºíººãèéí
¿íý öýíèéí (áîäèòîîð òîõèîëäîîã¿é èðýýä¿éä õ¿ëýýãäýæ áóé
çýýëèéí àëäàãäëûã îðóóëàõã¿é) çºð¿¿ãýýð õýìæèíý. Õºðºíãèéí
á¿ðòãýëèéí ä¿íã ýðñäýëèéí ñàíãèéí äàíñààð áóóðóóëàõ áà
àëäàãäëûí ä¿íã îðëîãî, ¿ð ä¿íãèéí òàéëàíä õ¿ëýýí çºâøººðíº.
Á¿ðòãýëèéí áóóðóóëñàí ä¿í äýýð õ¿¿íèé îðëîãûã ¿ðãýëæë¿¿ëýí
õóðèìòëóóëàõ áà ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí àëäàãäëûã õýìæèõ
çîðèëãîîð èðýýä¿éí ìºíãºí óðñãàëûã áóóðóóëàõàä àøèãëàñàí õ¿¿ã
àøèãëàí õóðèìòëóóëíà. Õ¿¿íèé îðëîãûã “Õ¿¿ áà ò¿¿íòýé àäèëòãàõ
îðëîãî”-ûí íýã õýñýã áîëãîí á¿ðòãýíý. Öààøèä ýðãýí òºëºãäºõ
ÿìàð íýã áîäèò ÷èã õàíäëàãà áàéõã¿é áàéãàà, á¿õ áàðüöàà õºðºíãèéã
áîðëóóëñàí ýñâýë áàíêèíä øèëæ¿¿ëñýí ¿åä çýýëèéã õîëáîãäîõ

Эх дэлхий

	Áàíê áîãèíî õóãàöààíä çýýëèéã çàðàõ õàíäëàãàòàé áàéãàà ó÷ðààñ
óã çýýëèéã “Àðèëæààëàõ çîðèëãîîð ýçýìøèæ áóé” ãýæ àíãèëàõààð
õ¿ëýýæ áàéãàà ¿åä Áàíê çýýë îëãîõ òîäîðõîé íýã àìëàëòûã ãàðãàæ
áîëíî. Ýäãýýð àìëàëòûã ¿¿ñìýë ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð ãýæ á¿ðòãýæ,
áîäèò ¿íý öýíýýð íü õýìæèí çºð¿¿ã îðëîãî, çàðäëûí äàíñàíä
á¿ðòãýíý.

áóé ìºíãºí óðñãàëûí õîîðîíäîõ àëèâàà íýã çºð¿¿ã ìºí õºðºíãèéí
¿ëäñýí õóãàöààíû òóðøèä ¿ð àøèãò õ¿¿íèé àðãààð õîðîãäóóëíà.
Õýðýâ äàðààãèéí òàéëàíò õóãàöààíä õºðºíãèéã ¿íý öýíèéí áóóðàëòàä
îðñîí ãýæ òîäîðõîéëáîë ºìíºõ õóãàöààíä ººðèéí õºðºíãºíä
á¿ðòãýñýí ä¿íã äýëãýðýíã¿é îðëîãûí òàéëàíðóó øèëæ¿¿ëýí
á¿ðòãýíý.

Эрүүл ашиг

õºíãºëºëò áîëîí øèìòãýëèéã îðîëöóóëàí òîîöíî. Õîðîãäóóëàëò
íü îðëîãûí òàéëàíãèéí “Õ¿¿ áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ îðëîãî”-ä
áàãòàíà. Óã õºðºíãº îðóóëàëòûí ¿íý öýíèéí áóóðàëòààñ ¿¿ññýí
àëäàãäàëûã îðëîãûí òàéëàíä “Çýýëèéí ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí
àëäàãäëûí çàðäàë” ãýæ õ¿ëýýí çºâøººðíº.

Эрдэнэт хүмүүн

(ii) 	Áîðëóóëàõàä áýëýí ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðëóóëàëò
	Áîðëóóëàõàä áýëýí ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëòûí õóâüä, Áàíê
íü õºðºíãº îðóóëàëò ýñâýë á¿ëýã õºðºíãº îðóóëàëò íü ¿íý öýíèéí
áóóðàëòàä îðñíûã íîòëîõ áîäèò íîòîëãîî áàéãàà ýñýõèéã ñàíõ¿¿ãèéí
áàéäëûí òàéëàíãèéí ºäºð á¿ð ¿íýëæ ¿çíý.

	Á¿ðòãýëèéí áóóðóóëñàí ä¿í äýýð õ¿¿íèé îðëîãûã ¿ðãýëæë¿¿ëýí
õóðèìòëóóëàõ áà ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí àëäàãäëûã õýìæèõ
çîðèëãîîð èðýýä¿éí ìºíãºí óðñãàëûã áóóðóóëàõàä àøèãëàñàí õ¿¿ã
àøèãëàí õóðèìòëóóëíà. Õ¿¿íèé îðëîãûã “Õ¿¿ áà ò¿¿íòýé àäèëòãàõ
îðëîãî”-ûí íýã õýñýã áîëãîí á¿ðòãýíý. Õýðýâ äàðààãèéí òàéëàíò
õóãàöààíä äýëãýðýíã¿é îðëîãûí òàéëàíä ¿íý öýíèéí áóóðàëòûã
õ¿ëýýí çºâøººðñíèé äàðààõ çýýëèéí ¿éë ÿâäëûí óëìààñ ºðèéí
õýðýãë¿¿ðèéí áîäèò ¿íý öýíý ºñºæ ýñâýë áóóðâàë, ¿íý öýíèéí
áóóðàëòûí àëäàãäëûã äýëãýðýíã¿é îðëîãûí òàéëàíãààð äàìæóóëàí
áóöààíà.
			
“Áîðëóóëàõàä áýëýí” ãýæ àíãèëàãäñàí ººðèéí õºðºíãèéí õºðºíãº
îðóóëàëòûí õóâüä, õºðºíãº îðóóëàëòûí áîäèò ¿íý öýíý íü ºðòãººñºº
èõ õýìæýýãýýð ýñâýë óðò õóãàöààíä òîãòìîë áóóð÷ áàéâàë áîäèò
íîòîëãîîíä áàãòàíà. ¯íý öýíèéí áóóðàëòûí áîäèò íîòîëãîî áàéãàà
òîõèîëäîëä õóðèìòëàãäñàí àëäàãäàë (õóäàëäàí àâàëò áà ºíººãèéí
áîäèò ¿íý öýíý õî¸ðûí çºð¿¿íýýñ äýëãýðýíã¿é îðëîãûí òàéëàíä
ºìíº íü õ¿ëýýí çºâøººðñºí áàéñàí òóõàéí õºðºíãº îðóóëàëòòàé
õîëáîîòîé ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí àëäàãäëûã õàññàí ä¿íãýýð
õýìæèãäýõ)-ûã ººðèéí õºðºíãººñ õàñ÷ äýëãýðýíã¿é îðëîãûí
òàéëàíä õ¿ëýýí çºâøººðíº. ªºðèéí õºðºíãèéí õºðºíãº îðóóëàëòûí
¿íý öýíý áóóðàëòûí àëäàãäëûí áóöààëòûã îðëîãûí òàéëàíãààð
äàìæóóëäàãã¿é, ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí äàðààõ áîäèò ¿íèéí
ºñºëòèéã äýëãýðýíã¿é îðëîãûí òàéëàíä òóñãàíà.
		
(iii) Çýýëèéí øèíý÷èëñýí ãýðýý
	Õýðýâ áîëîìæòîé áîë áàíê íü áàðüöàà õºðºíãèéã õóðààæ ººðèéí
áîëãîõîîñ èë¿¿òýéãýýð àëü áîëîõ ãýðýýã øèíý÷ëýí áàéãóóëàõ
áîëîìæèéã õaéæ áàéäàã. ¯¿íä çýýëèéí ýðãýí òºëºëòèéí õóâààðèéã
ñóíãàõ, çýýëèéí øèíý íºõöëèéã ñàíàë áîëãîõ çýðýã îéëãîëòûã
õàìðóóëæ áîëîõ þì.
		
	Çýýëèéí ãýðýýã íýãýíò øèíý÷ëýí áàéãóóëñàí áîë àëèâàà íýã ¿íý
öýíèéí áóóðàëòûã çýýëèéí íºõöëèéã ººð÷ëºõººñ ºìíº òîîöîæ
áàéñíû íýã àäèë àíõíû ¿ð àøèãò õ¿¿íèé àðãûã àøèãëàí õýìæèõ
áà çýýëèéã õóãàöàà õýòýðñýí ãýæ ¿çýõã¿é. Ãýðýýíä çààñàí çýýëèéí
øàëãóóð íºõöë¿¿ä áèåëæ áóé ýñýõ, èðýýä¿éí çýýë òºëºëò õèéãäýõ
áàòàëãàà áàéãàà ýñýõèéã áàòàëãààæóóëàõ ¿¿äíýýñ çýýëèéí
øèíý÷èëñýí ãýðýýíä óäèðäëàãûí ç¿ãýýñ áàéíãûí õÿíàëò òàâèí
àæèëëàäàã.

“Áîðëóóëàõàä áýëýí” ãýæ àíãèëàãäñàí ººðèéí õºðºíãèéí õºðºíãº
îðóóëàëòûí õóâüä ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí áîäèò íîòîëãîîíä áîäèò
¿íý öýíý íü òóñ õýðýãë¿¿ðèéí ºðòãººñ èõ õýìæýýãýýð ýñâýë òîãòìîë

	Ýäãýýð çýýë íü çýýëèéí àíõíû ¿ð àøèãò õ¿¿íèé õóâèàð òîîöäîã
òóñãàéëñàí áîëîí áàãöûí ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí ¿íýëãýýíä
õàìðàãäñààð áàéíà

	Ýðñäýëèéí á¿ëýã òóñ á¿ð äýýð ò¿¿õýí äóíäàæ àëäàãäëûã õàðãàëçàõ
çýýëèéí ¿ëäýãäýëä íü õóâààæ ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí àëäàãäëûã
òîîöîõ ýíãèéí àðãà÷ëàëûã ñîíãîñîí. ªíºº ¿åä ¿ã¿é áîëñîí ò¿¿õýí
íºõöºë áàéäëûí íºëººã àðèëãàõ, ò¿¿õýí àëäàãäëûí ñóóðèëæ áóé
æèë¿¿äýä õàìààðàëã¿é ºíººãèéí íºõöºë áàéäëûí íºëººã õàðóóëàõ
¿¿äíýýñ ò¿¿õýí àëäàãäëûí ìýäýýíä ºíºº ¿åä àæèãëàãäàõóéö
ºãºãäë¿¿äýä ¿íäýñëýí òîõèðãîî õèéíý.
			
	Èðýýä¿éä îðæ èðýõ ìºíãºí óðñãàëûí ººð÷ëºëòèéí òîîöîîëîë
íü æèë æèëèéí àæèãëàæ áîëîõóéö õîëáîãäîõ ºãºãäë¿¿äèéí
ººð÷ëºëò¿¿äèéã òóñãàñàí. (¯¿íä: àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí, ýä
õºðºíãèéí ¿íý, ºðãºí õýðýãëýýíèé áàðààíû ¿íý, òºëáºðèéí ÷àäàâõè,
àëäàãäëûã èëýðõèéëýõ õ¿÷èí ç¿éëñ á¿ëãýýð áîëîí à÷ õîëáîãäëîîð
íü). Èðýýä¿éä îðæ èðýõ ìºíãºí óðñãàëûã òîîöîîëîõîä àøèãëàñàí
àðãà÷ëàë, òààìàãëàëóóäûã òîîöîîëñîí àëäàãäàë, áîäèòîîð õ¿ëýýñýí
àëäàãäëûí õîîðîíäûí çºð¿¿ã áàãàñãàõ çîðèëãîîð òîãòìîë õÿíàíà.
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	¯íý öýíèéí áóóðàëòûí áîäèò íîòîëãîî áàéãàà òîõèîëäîëä
õóðèìòëàãäñàí àëäàãäàë (õóäàëäàí àâàëò áà ºíººãèéí áîäèò
¿íý öýíý õî¸ðûí çºð¿¿íýýñ îðëîãûí òàéëàíä ºìíº íü õ¿ëýýí
çºâøººðñºí áàéñàí òóõàéí õºðºíãº îðóóëàëòòàé õîëáîîòîé ¿íý
öýíèéí áóóðàëòûí àëäàãäëûã õàññàí ä¿íãýýð õýìæèãäýõ)-ûã
ººðèéí õºðºíãººñ õàñ÷ äýëãýðýíã¿é îðëîãûí òàéëàíä õ¿ëýýí
çºâøººðíº.
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(7)	Ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿äèéã öýâýðø¿¿ëýõ
Õýðýâ áàéãóóëëàãà íü õ¿ëýýí çºâøººðñºí ä¿íã¿¿äèéã öýâýðø¿¿ëýõ
õóóëèàð îëãîãäñîí ýðõòýé, òîîöîîã öýâýð ä¿íãýýð íü áàðàãäóóëàõ, ýñâýë
õºðºíãèéã áîðëóóëæ ºð òºëáºðèéã íü áàðàãäóóëàõ àæëûã íýãýí çýðýã
õèéõýýð çýõýæ áàéãàà ë áîë ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº áà ºð òºëáºð¿¿äèéã
õîîðîíä íü öýâýðø¿¿ëýí, öýâýð ä¿íãýýð òàéëàí òýíöýëä òîëèëóóëàõ
ýðõòýé. Ìàñòåð öýâýðø¿¿ëýëò ãýðýýí¿¿äèéí õóâüä ýíý íü õýðýãæäýãã¿é
áà õîëáîãäîõ õºðºíãº áîëîí ºð òºëáºðèéã íèéò ä¿íãýýð íü ñàíõ¿¿ãèéí
áàéäëûí òàéëàíä òóñ òóñàä íü òîëèëóóëäàã.
		
(8)	Ò¿ðýýñ
Òóõàéí ãýðýý íü ò¿ðýýñèéí ãýðýý ýñâýë ò¿ðýýñ àãóóëæ áàéãàà ýñýõèéã
òîäîðõîéëîõäîî ãýðýýíèé àãóóëãà äýýð ¿íäýñëýõ áà ãýðýýã ã¿éöýòãýõýä
òóñãàé õºðºíãèéã àøèãëàõ øààðäëàãàòàé ýñýõ áà ãýðýý íü õºðºíãèéã
àøèãëàõ ýðõèéã øèëæ¿¿ëæ áàéãàà ýñýõ çýðãèéã ¿íýëæ ¿çýõ øààðäëàãàòàé.
Áàíê ò¿ðýýñëýã÷
Áàíêèíä ò¿ðýýñëýæ áàéãàà õºðºíãèéí á¿õ ýðñäýë, ºãººæèéã
øèëæ¿¿ëýõã¿é áàéãàà òîõèîëäîëä ò¿ðýýñèéí ãýðýý íü ¿éë àæèëëàãààíû
ò¿ðýýñ áàéíà. ¯éë àæèëëàãààíû ò¿ðýýñèéí òºëáºðèéã ò¿ðýýñèéí
õóãàöààíä øóëóóí øóãàìûí àðãààð áîäîæ äýëãýðýíã¿é îðëîãûí òàéëàíä
çàðäëààð á¿ðòãýíý.
Áàíê ò¿ðýýñë¿¿ëýã÷
Ò¿ðýýñë¿¿ëýã÷ íü õºðºíãèéí ýçýìøèëòýé õîëáîîòîé áàðàã á¿õ ýðñäýëèéã
õ¿ëýýæ, ºãººæèéã õ¿ðòýæ áàéãàà ò¿ðýýñèéã ¿éë àæèëëàãààíû ò¿ðýýñ ãýæ
àíãèëíà. ¯éë àæèëëàãààíû ò¿ðýýñèéí ãýðýýã àíõ áàéãóóëàõàä ãàðñàí
øóóä çàðäëóóäûã ò¿ðýýñëýñýí õºðºíãèéí á¿ðòãýëèéí ä¿í äýýð íýìýõ
áà ò¿ðýýñèéí õóãàöààíä ò¿ðýýñèéí îðëîãûã çºâøººðºõòýé àäèë àðãààð
õ¿ëýýí çºâøººðíº.
(9) Îðëîãî, çàðäëûã õ¿ëýýí çºâøººðºõ
Ýäèéí çàñãèéí ºãººæ íü Áàíêèíä îðæ èðýõ íü òîäîðõîé áîëñîí
õýìæýýãýýð îðëîãûã õ¿ëýýí çºâøººðºõ áà îðëîãûã íàéäâàðòàéãààð
õýìæèæ áîëíî. Îðëîãûã õ¿ëýýí çºâøººðºõººñ ºìíº äàðààõ òóñãàé
øàëãóóðóóä õàíãàãäñàí áàéõ ¸ñòîé. ¯¿íä:
(i)	Õ¿¿ áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ îðëîãî áà çàðäàë
	Õîðîãäóóëñàí ºðòãººð íü õýìæäýã á¿õ ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿ä,
“Áîðëóóëàõàä áýëýí” ãýæ àíãèëàãäñàí õ¿¿òýé ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíã¿¿ä,
“Áîäèò ¿íèéí ºñºëò áóóðàëò íü îðëîãî, çàðëàãûí äàíñàíä á¿ðòãýãäýõ”
ãýæ àíãèëàãäñàí ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãñë¿¿äèéí õ¿¿íèé îðëîãî, çàðäëûã
¿ð àøèãò õ¿¿íèé õóâèéã (èðýýä¿éä òºëºõ ýñâýë õ¿ëýýí àâàõ ìºíãºíèé
îéðîëöîîëîí òîîöîîëñîí ä¿íã ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ðèéí õ¿ëýýãäýæ
áóé õóãàöàà ýñâýë ò¿¿íýýñ áîãèíî õóãàöààíû òóðøèä ñàíõ¿¿ãèéí
õºðºíãº, ºð òºëáºðèéí á¿ðòãýëèéí öýâýð ä¿íð¿¿ íü áóóðóóëàõ õ¿¿)
õýðýãëýí á¿ðòãýíý. ¯íý öýíèéí áóóðàëòàä îðñîí çýýë, óðüä÷èëãààíû
õ¿¿íèé îðëîãîîñ áóñàä õ¿¿íèé îðëîãûã àêêðóýë ñóóðèàð îðëîãî, ¿ð
ä¿íãèéí òàéëàíä õ¿ëýýí çºâøººðíº. ¯íý öýíèéí áóóðàëòàä îðñîí
ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãèéí õ¿¿íèé îðëîãûã àíõíû ¿ð àøèãò õ¿¿íèé õóâü
õýìæýýãýýð òîîöîæ õ¿ëýýí çºâøººðíº.
		

Òîîöîîîëîëä ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ðèéí ãýðýýíèé á¿õ íºõöë¿¿äèéã
(æèøýý íü: óðüä÷èëãàà òºëáºðèéí õóâèëáàðóóä) õàðãàëçàí ¿çñýí áà
òóõàéí õýðýãë¿¿ðò øóóä õàìààðàëòàé áà çýýëèéí èðýýä¿éí àëäàãäàë
áèø õàðèí ¿ð àøèãò õ¿¿íèé ñàëøã¿é íýã õýñýã áîëæ áàéãàà àëèâàà
òºëáºð ýñâýë ºñºí íýìýãäýõ çàðäëóóäûã áàãòààñàí.
	Áàíê õèéõ òºëáºð, õ¿ëýýí àâàõ ìºíãºíèé òàëààð õèéñýí ººðèéí
îéðîëöîîëñîí òîîöîîëîëäîî ººð÷ëºëò îðóóëáàë ñàíõ¿¿ãèéí
õºðºíãº ýñâýë ñàíõ¿¿ãèéí ºð òºëáºðèéí á¿ðòãýëèéí ä¿íã çàëðóóëíà.
Çàëðóóëñàí á¿ðòãýëèéí ä¿íã àíõíû ¿ð àøèãò õ¿¿íèé ò¿âøèí äýýð
¿íäýñëýí òîîöîîëîõ áà á¿ðòãýëèéí ä¿íãèéí çºð¿¿ã “Áóñàä ¿éë
àæèëëàãààíû îðëîãî” ãýæ á¿ðòãýíý. Ãýõäýý èðýýä¿éä õ¿ëýýí àâàõ
ìºíãºíèé õýìæýý ºññºíèé óëìààñ Áàíê èðýýä¿éä õ¿ëýýí àâàõ
ìºíãºíèé îéðîëöîîëñîí ä¿íã äàðààãèéí òàéëàíò õóãàöààíä ºñãºñºí
áîë óã ºñºëòèéí íºëººã îéðîëöîîëñîí òîîöîîëîëä ººð÷ëºëò
îðóóëñàí ºäðººñ ýõëýí “¯ð àøèã õ¿¿íèé ò¿âøèíä õèéñýí çàëðóóëãà”
ãýæ õ¿ëýýí çºâøººðíº.
	Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãèéí ýñâýë òºñººòýé á¿ëýã ñàíõ¿¿ãèéí
õºðºíã¿¿äèéí á¿ðòãýëèéí ä¿íã ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí àëäàãäëûí
óëìààñ áóóðóóëñàí áîë ¿íý öýíèéí áóóðàëòûã õýìæèõ çîðèëãîîð
èðýýä¿éí ìºíãºí óðñãàëûã áóóðóóëàõäàà õýðýãëýñýí õ¿¿íèé
ò¿âøèíã àøèãëàí õ¿¿íèé îðëîãûã ¿ðãýëæë¿¿ëýí õ¿ëýýí çºâøººðíº.
(ii)	Õóðààìæ áà øèìòãýëèéí îðëîãî
	Áàíê íü ººðèéí õàðèëöàã÷ íàðò ¿ç¿¿ëäýã òºðºë á¿ðèéí
¿éë÷èëãýýíýýñ õóðààìæ, øèìòãýëèéí îðëîãî îëäîã. Õóðààìæèéí
îðëîãûã äàðààõ õî¸ð á¿ëýãò õóâààæ áîëíî. ¯¿íä:
Òîäîðõîé õóãàöààíû òóðøèä ¿ç¿¿ëæ áàéãàà ¿éë÷èëãýýí¿¿äýýñ
îëñîí õóðààìæèéí îðëîãî.
		
Òîäîðõîé õóãàöààíû òóðøèä ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëæ îëîõ îðëîãûã
òýð õóãàöààíû òóðøèä íü àêêðóýëäýíý. Ýäãýýð õóðààìæèíä
øèìòãýëèéí îðëîãî, õºðºíãèéí óäèðäëàãà, õàìãààëàëòûí áîëîí
áóñàä óäèðäëàãà, çºâëºãººíèé õóðààìæóóä îðíî.
Òàòàí àâàõ íü òîäîðõîé çýýë¿¿ä äýýð “Çýýëèéí ¿éë÷èëãýýíèé
øèìòãýë”-èéã õîéøëóóëàõ (ºñºí íýìýãäýõ àëèâàà çàðäëûí õàìò)
áà çýýëèéí ¿ð àøèãò õ¿¿íèé çàëðóóëãà ãýæ õ¿ëýýí çºâøººðíº.
Òàòàí àâàõã¿é íü áàðàã òîäîðõîé áîëñîí çýýë¿¿äèéí “Çýýëèéí
¿éë÷èëãýýíèé øèìòãýë”-èéã ¿¿ðýã õ¿ëýýñýí õóãàöààíû òóðøèä
øóëóóí øóãàìûí àðãààð õ¿ëýýí çºâøººðíº.
Ã¿éëãýýíèé ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæèéí îðëîãî
Ãóðàâäàã÷ òàëòàé ã¿éëãýýíèé òàëààð õýëýëöýýð õèéõ ýñâýë ã¿éëãýýíä
îðîëöîõòîé õîëáîîòîéãîîð ¿¿ññýí õóðààìæóóä (õóâüöàà ýñâýë áóñàä ¿íýò
öààñûã õóäàëäàí àâàõ, áèçíåñ õóäàëäàí àâàõ, õóäàëäàõ çîõèöóóëàëò ãýõ
ìýò)-ûã õîëáîãäîõ ã¿éëãýý äóóññàí ¿åä õ¿ëýýí çºâøººðíº. Òîäîðõîé íýã
ã¿éöýòãýëòýé óÿëäñàí õóðààìæ ýñâýë õóðààìæèéí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñãèéã
õîëáîãäîõ øàëãóóðóóä õàíãàãäñàíû äàðàà õ¿ëýýí çºâøººðíº.

Эх дэлхий

	Îðæ èðíý ãýæ òîîöîîëñîí èðýýä¿éí ìºíãºí óðñãàëûí ºíººãèéí
¿íý öýíèéã ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãèéí àíõíû, ¿ð àøèãò õ¿¿íèé õóâèàð
áóóðóóëàí òîîöäîã. Çýýëèéí õ¿¿íèé õóâü íü õóâüñàõ áàéõ íºõöºëä
¿íý öýíèéí áóóðàëòûí àëäàãäëûã õýìæèõ õºíãºëºëòèéí õóâü íü
ºíººãèéí ¿ð àøèãò õ¿¿íèé õóâüòàé òýíö¿¿ áàéíà. Áàíê àðèëæààíû
çîðèóëàëòòàé õºðºíãèéã “Çýýë áà àâëàãà” àíãèëàëä äàõèí àíãèëñàí
áîë ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí àëäàãäëûã õýìæèõ õºíãºëºëòèéí õóâü íü
øèíý ¿ð àøèãò õ¿¿íèé õóâüòàé òýíö¿¿ áàéíà. Áàðüöààòàé ñàíõ¿¿ãèéí
õºðºíãèéí èðýýä¿éä îðæ èðýõýýð òîîöîîëñîí ìºíãºí óðñãàëûí
ºíººãèéí ¿íý öýíèéí òîîöîî íü áàðüöààã õóðààí àâàõ íü áîëîìæòîé
ýñýõýýñ ¿ë õàìààðàí òóñ áàðüöààã õóðààí àâ÷, àëáàäàí áîðëóóëàõàä
ãàðàõ çàðäëûã õàññàíû äàðààõ ìºíãºí óðñãàëûã õàðóóëäàã.
		
	¯íý öýíèéí áóóðàëòûã áàãöûí ¿íýëãýýã õèéõäýý ñàíõ¿¿ãèéí
õºðºíãèéí òºðºë, õàìààðàõ ñàëáàð, ãàçàðç¿éí áàéðëàë, áàðüöàà
õºðºíãèéí òºðºë, õóãàöàà õýòðýëòèéí áàéäàë áîëîí áóñàä ãîë õ¿÷èí
ç¿éëñ çýðýã çýýëèéí ýðñäýëèéí øèíæ ÷àíàðóóäûã õàðãàëçàí ¿çñýí
áàíêíû äîòîîääîî õýðýãëýäýã çýýëëýãèéí àíãèëëûí ñèñòåì äýýð
¿íäýñëýí ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãèéã á¿ëýãëýíý.

áóóð÷ áàéõ ÿâäàë îðäîã.

Эрүүл ашиг

çýýëèéí ýðñäýëèéí ñàíãèéí õàìò äàíñíààñ õàñíà. Õýðýâ äàðààãèéí
òàéëàíò õóãàöààíä ¿íý öýíèéí áóóðàëòûã õ¿ëýýí çºâøººðñíèé
äàðààõ ¿éë ÿâäëûí óëìààñ òîîöîîëñîí ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí
àëäàãäàë ºñºæ ýñâýë áóóðâàë, ñàíãèéí äàíñûã çàëðóóëàõ çàìààð
ºìíº õ¿ëýýí çºâøººðñºí ¿íý öýíèéí áóóðàëòûã ºñãºæ ýñâýë
áóóðóóëíà. Äàíñíààñ õàññàí õºðºíãº äàðàà íü ýðãýí òºëºãäâºë
“Çýýëèéí àëäàãäëûí çàðäàë” äàíñíû êðåäèòýä á¿ðòãýíý.

Эрдэнэт хүмүүн

(11)	¯íäñýí õºðºíãº
Á¿õ ¿íäñýí õºðºíãèéã àíõëàí ºðòãººð íü á¿ðòãýäýã. Äàðààãèéí òàéëàíò
õóãàöààíä ãàðñàí çàðäëûã òóõàéí çàðäàëòàé õîëáîãäñîí èðýýä¿éí
ýäèéí çàñãèéí ¿ð ºãººæèéã Áàíê õ¿ðòýõ ìàãàäëàëòàé áà ºðòãèéã íü
íàéäâàðòàéãààð õýìæèõ áîëîìæòîé òîõèîëäîëä ë õºðºíãèéí á¿ðòãýëèéí
ä¿í äýýð íýìæ ýñâýë çîõèñòîé áîë òóñäàà õºðºíãººð õ¿ëýýí çºâøººðäºã.
Àëèâàà ñîëüñîí õýñãèéí á¿ðòãýëèéí ä¿íã ¿ë õ¿ëýýí çºâøººðíº. Á¿õ
óðñãàë çàñâàðûã òýäãýýðèéí ãàðñàí òàéëàíãèéí õóãàöààíû äýëãýðýíã¿é
îðëîãûí òàéëàíä õ¿ëýýí çºâøººðäºã.
Õ¿ëýýí çºâøººðñíèé äàðààõ ¿åä ¿íäñýí õºðºíãèéã õóðèìòëàãäñàí
ýëýãäýë áà õóðèìòëàãäñàí ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí àëäàãäëûã õàññàí
ºðòãººð èëýðõèéëäýã.

Áèåò áóñ õºðºíãèéí àøèãëàëòûí õóãàöàà íü òîäîðõîé ýñâýë òîäîðõîé
áóñ ýñýõèéã ¿íýëíý. Àøèãëàëòûí òîäîðõîé õóãàöààòàé áèåò áóñ
õºðºíãèéã ýäèéí çàñãèéí ¿ð àøèãòàé õóãàöààíû òóðøèä íü õîðîãäóóëíà.
Àøèãëàëòòàé òîäîðõîé õóãàöààòàé áèåò áóñ õºðºíãèéí õîðîãäóóëàõ
õóãàöàà áîëîí àðãûã õàìãèéí áàãàäàà ñàíõ¿¿ãèéí æèë á¿ðèéí ýöýñò
õÿíàæ ¿çäýã. Õ¿ëýýãäýæ áóé àøèãëàëòûí õóãàöàà ýñâýë õ¿ëýýãäýæ áóé
èðýýä¿éí ¿ð ºãººæèéí õýâ çàãâàðò îðñîí ººð÷ëºëòèéã õîðîãäóóëàëòûí
õóãàöàà ýñâýë àðãûí àëü òîõèðîìæòîéã íü ººð÷ëºõ çàìààð á¿ðòãýëä òóñãàõ
áà óã ººð÷ëºëòèéã íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí òîîöîîëëûí ººð÷ëºëò ãýæ
¿çíý. Õÿçãààðëàãäìàë õóãàöààòàé áèåò áóñ õºðºíãèéí õîðîãäóóëàëòûí
çàðäëûã äýëãýðýíã¿é îðëîãûí òàéëàíä áèåò áóñ õºðºíãèéí ¿¿ðýãòýé íü
íèéöñýí çàðäëûí á¿ëýãò õ¿ëýýí çºâøººðíº.

Äóóñààã¿é áàðèëãûã ýëýãä¿¿ëýõã¿é. Õºðºíãº òóñ á¿ðèéí ºðòãèéã ¿ëäýõ
ºðòºã õ¿ðòýë íü, îéðîëöîîëîí òîîöîîëñîí äàðààõ àøèãëàëòûí õóãàöààíû
òóðøèä, øóëóóí øóãàìûí àðãààð ýëýãä¿¿ëíý.

Áèåò áóñ õºðºíãèéí ºðòãèéã äàðààõ îéðîëöîîãîîîð òîîöîîëñîí
àøèãëàëòûí õóãàöààíû òóðøèä, øóëóóí øóãàìûí àðãûã àøèãëàí, ¿ëäýõ
ºðòºã õ¿ðòýë íü õîðîãäóóëíà. ¯¿íä:

Áàðèëãà

40 æèë

Êîìïüþòåðèéí ïðîãðàìì õàíãàìæ

2-10 æèë

Òàâèëãà, òîíîã òºõººðºìæ

10 æèë

Ïàòåíò áà ýðõ

5-60 æèë

Êîìïüþòåð, òåõíèê õýðýãñýë

5 æèë

Òýýâðèéí õýðýãñýë

10 æèë

Ò¿ðýýñèéí õºðºíãèéí ñàéæðóóëàëò

Ò¿ðýýñèéí ãýðýýíèé
õóãàöààíä

¯íäñýí õºðºíãèéí ä¿í, ýëýãä¿¿ëýõ õóãàöàà, àðãà íü ºìíº õèéãäñýí
òîîöîîëîë áà ¿íäñýí õºðºíãºä àãóóëàãäàæ áóé èðýýä¿éí ýäèéí çàñãèéí
ºãººæèéí õ¿ëýýãäýæ áóé õýðýãëýýíèé õýâ çàãâàðò íèéöýæ áàéãàà ãýäãèéã
áàòàëãààæóóëàõ ¿¿äíýýñ ¿íäñýí õºðºíãèéí ¿ëäýõ ºðòºã, àøèãëàëòûí
õóãàöàà, ýëýãäëèéí àðãûã ñàíõ¿¿ãèéí æèëèéí ýöýñ á¿ðò õÿíàæ ¿çäýã.
¯íäñýí õºðºíãèéã õóäàëäàí áîðëóóëàõ ¿åä ýñâýë ò¿¿íèé àøèãëàëò,
áîðëóóëàëòààñ èðýýä¿éä ýäèéí çàñãèéí ¿ð àøèã õ¿ëýýãäýõã¿é áîëñîí
¿åä ¿ë õ¿ëýýí çºâøººðíº. ¯íäñýí õºðºíãèéí áîðëóóëàëòûí öýâýð
îðëîãî (õýðýâ áàéãàà áîë), äàíñíû öýâýð ¿íý õî¸ðûí çºð¿¿ã äýëãýðýíã¿é
îðëîãûí òàéëàíä õ¿ëýýí çºâøººðíº.
(12)	Áèåò áóñ õºðºíãº
Áèåò áóñ õºðºíãºä êîìïüþòåðèéí ïðîãðàìì õàíãàìæ, ëèöåíç, ïàòåíò,
ýðõèéí ºðòºã îðíî.
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Çºâõºí áèåò áóñ õºðºíãèéí ºðòãèéã çîõèñòîéãîîð õýìæèæ áîëîõ áà
õ¿ëýýãäýæ áóé ýäèéí çàñãèéí èðýýä¿éí ºãººæ íü Áàíêèíä îðæ èðýõ íü
ìàãàäëàëòàé áîëñîí ¿åä ë áèåò áóñ õºðºíãèéã õ¿ëýýí çºâøººðíº.
		
Òóñàä íü àâñàí áèåò áóñ õºðºíãèéã àíõ õ¿ëýýí çºâøººðºõäºº ºðòãººð
íü á¿ðòãýäýã. Àíõ õ¿ëýýí çºâøººðñíèé äàðàà, áèåò áóñ õºðºíãèéã
õóðèìòëàãäñàí õîðîãäóóëàëò áîëîí ¿íý öýíý áóóðàëòûí àëäàãäëûã
õàññàí ºðòãººð íü òàéëàíä òóñãàäàã.
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(13)	Ñàíõ¿¿ãèéí áóñ õºðºíãèéí ¿íý öýíèéí áóóðàëò
Õºðºíãº íü ¿íý öýíèéí áóóðàëòàä îðñîí áàéæ áîëîõ øèíæ òýìäýã áàéãàà
ýñýõèéã Áàíê òàéëàíò õóãàöàà òóòàìä øàëãàæ ¿çäýã. Õýðýâ òèéì øèíæ
òýìäýã èëýðñýí ýñâýë æèëä íýã óäàà õèéäýã õºðºíãèéí ¿íý öýíèéí
áóóðàëòûí òåñòèéã õèéæ ã¿éöýòãýõ ¿åä Áàíê íü õºðºíãººñ öóãëóóëàí
àâàõ áîëîìæòîé ä¿íã òîîöîæ ¿çäýã. Öóãëóóëàí àâàõ ä¿í íü õºðºíãèéí
ýñâýë áýëýí ìºíãº áèé áîëãîã÷ íýãæèéí áîäèò ¿íý öýíý (áîðëóóëàëòûí
çàðäëûã õàñàæ òîîöñîí) áà àøèãëàëòûí ºðòºã õî¸ðûí àëü ºíäºð íü
áàéíà. Õºðºíãèéí ýñâýë áýëýí ìºíãº áèé áîëãîã÷ íýãæèéí äàíñíû ä¿í íü
öóãëóóëàí àâàõ ä¿íãýýñ èë¿¿ áàéãàà ¿åä õºðºíãèéã ¿íý öýíèéí áóóðàëòàä
îðñîí ãýæ ¿çýí öóãëóóëàí àâàõ ä¿í õ¿ðòýë íü áóóðóóëæ á¿ðòãýíý.
Àøèãëàëòûí ¿íèéã ¿íýëýõäýý, òîîöîîëñîí èðýýä¿éí ìºíãºí óðñãàëûã
ìºíãºíèé öàã õóãàöààíû ¿íý öýíý áà õºðºíãºä õàðãàëçàõ ýðñäýë¿¿äèéí
òàëààðõ ºíººãèéí çàõ çýýëèéí ¿íýëãýýí¿¿äèéã òóñãàñàí òàòâàðûí
ºìíºõ õºíãºëºëòèéí õóâü õýìæýýãýýð áóóðóóëàí ºíººãèéí ¿íý öýíèéã
îëíî. Áîðëóóëàëòûí çàðäëûã õàññàíû äàðààõ áîäèò ¿íý öýíèéã
òîäîðõîéëîõäîî òîõèðîìæòîé ¿íýëãýýíèé çàãâàðûã àøèãëàí òîîöîîëíî.
¯íýëãýýíèé ¿ðæ¿¿ëýã÷, íèéòýä õóâüöààãàà çàðäàã îõèí êîìïàíèéí
õºðºíãèéí áèðæ äýýðõ õóâüöààíû ¿íý ýñâýë áîäèò ¿íý öýíèéí áóñàä
¿ç¿¿ëýëò¿¿äýýð ýäãýýð òîîöîîëëûã õýìæèæ áîëíî.

Ã¿¿äâèëëýýñ áóñàä õºðºíã¿¿ä äýýð, òàéëàãíàëûí ºäºð á¿ð ºìíº õ¿ëýýí
çºâøººðñºí ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí àëäàãäàë àðèëñàí ýñâýë áóóðñàí ýñýõ
òàëààð ÿìàð íýãýí øèíæ òýìäýã áàéãàà ýñýõ òàëààð ¿íýëãýýã õèéäýã.
Õýðýâ òèéì øèíæ òýìäýã èëýðâýë Áàíê íü òóõàéí õºðºíãèéí ýñâýë
áýëýí ìºíãº áèé áîëãîã÷ íýãæèéí íºõºí òºëºãäºõ ä¿íã îéðîëöîîãîîð
òîîöîæ ¿çíý. Õàìãèéí ñ¿¿ëä ¿íý öýíèéí áóóðàëòûã õ¿ëýýí çºâøººðñíººñ
õîéø õºðºíãèéí öóãëóóëàí àâàõ ä¿íã òîäîðõîéëîõîä àøèãëàñàí
òîîöîîëëóóäàä ººð÷ëºëò ãàðñàí òîõèîëäîëä ë ºìíº õ¿ëýýí çºâøººðñºí
¿íý öýíèéí áóóðàëòûã áóöààíà. Áóöààëò íü õÿçãààðòàé áàéõ áà èíãýñíýýð
õºðºíãèéí á¿ðòãýëèéí ä¿í íü öóãëóóëàí àâàõ ä¿í áà ºìíºõ æèë¿¿äýä
õºðºíãèéí ¿íý öýíèéí àëäàãäëûã õ¿ëýýí çºâøººðººã¿é áàéñàí áîë áàéõ
¸ñòîé áàéñàí á¿ðòãýëèéí öýâýð ä¿íãýýñ (ýëýãäëèéã õàññàí öýâýð ä¿íãýýñ)
õýòðýõã¿é áàéíà. Èéì áóöààëòóóäûã äýëãýðýíã¿é îðëîãûí òàéëàíä
õ¿ëýýí çºâøººðíº.
(14)	Ñàíõ¿¿ãèéí áàòàëãàà
Áèçíåñèéí õýâèéí íºõöºëä Áàíê àêêðåäèòèâ, áàòàëãàà, õ¿ëýýí
çºâøººðºëò ãýõ ìýò ñàíõ¿¿ãèéí áàòàëãààã ãàðãàäàã. Ñàíõ¿¿ãèéí áàòàëãààã
ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóäàä àíõëàí á¿ðòãýõäýý áîäèò ¿íýýð íü áóþó õ¿ëýýí
àâñàí óðàìøóóëëûí ä¿íãýýð “Áóñàä ºð òºëáºð”-ò õ¿ëýýí çºâøººðäºã.
Èéíõ¿¿ àíõëàí õ¿ëýýí çºâøººðñíèé äàðàà, áàòàëãàà á¿ðò Áàíêíû õ¿ëýýõ
õàðèóöëàãûã õîðîãäóóëñàí óðàìøóóëàë áà óã áàòàëãààíû óëìààñ ¿¿ñýõ
àëèâàà íýã ñàíõ¿¿ãèéí ¿¿ðãèéã áèåë¿¿ëýõýä øààðäëàãàòàé çàðäëûí
õàìãèéí ñàéí òîîöîîëñîí ä¿í õî¸ðûí àëü èõýýð íü õýìæèíý.
Ñàíõ¿¿ãèéí áàòàëãààíû õîëáîãäîõ ºð òºëáºðèéí àëèâàà ºñºëòèéã
äýëãýðýíã¿é îðëîãûí òàéëàíãèéí “¯íý öýíèéí áóóðàëòûí àëäàãäàë”
äàíñàíä á¿ðòãýíý. Õ¿ëýýí àâñàí óðàìøóóëëûã ñàíõ¿¿ãèéí áàòàëãààíû
õ¿÷èíòýé áàéõ õóãàöààíû òóðøèä íü øóëóóí øóãàìûí àðãààð òîîöîæ
äýëãýðýíã¿é îðëîãûí òàéëàíãèéí “Õóðààìæ, øèìòãýëèéí öýâýð îðëîãî”
äàíñàíä õ¿ëýýí çºâøººðíº.
(15)	Àæèëëàãñäûí òýòãýìæ
(i)	Áîãèíî õóãàöààò òýòãýìæ
	Öàëèí áà ò¿¿íòýé õîëáîãäîõ áóñàä çàðäëóóäûã Áàíêíû àæèë÷äààñ
õîëáîãäîõ ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëñýí òóõàéí æèëä íü çàðäàëä òóñãàíà.
Àæèëòíóóäàä ýýëæèéí àìðàëò çýðýã áîãèíî õóãàöààíû ÷ºëººòýé ¿åä
íºõºí îëãîâðûã àæèëëàñàí æèëèéã íü õàðãàëçàí îëãîäîã áºãººä
ºâ÷òýé áàéõ õóãàöààíû íºõºí îëãîâðûã öàã òóõàéä íü îëãîäîã.
(ii) Çààâàë òºëºõ äààòãàëûí øèìòãýë¿¿ä
	Ìîíãîë Óëñûí õîëáîãäîõ õóóëü, òîãòîîìæèä çààñíû äàãóó Ìîíãîë
Óëñàä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà êîìïàíèóä íü Ìîíãîë Óëñûí
ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíä øèìòãýë òºëíº. Ýäãýýð
øèìòãýëèéã ãàðñàí õóãàöààíä íü îðëîãî, ¿ð ä¿íãèéí òàéëàíä
çàðäëààð õ¿ëýýí çºâøººðíº. Áàíê ìºí ººðñäèéí áàéãóóëñàí
òýòãýâðèéí ñàíä øèìòãýë òºëäºã. Òºëñºí øèìòãýëèéã àæèëòíû
áàíêèíä àæèëëàñàí õóãàöààíä íü õóâü òýíö¿¿ëýí “Òýòãýâðèéí
ñàíãèéí çàðäàë” äàíñàíä á¿ðòãýíý.
(16)	Ñàíãóóä
Êîìïàíèä (à) ºíãºðñºí ¿éë ÿâäëûí ¿ð ä¿íä ¿¿ññýí ºíººãèéí ¿¿ðýã
(õóóëèéí ýñâýë ¸ñ ç¿éí) áàéãàà (á) ýíýõ¿¿ ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëýõýä ýäèéí
çàñãèéí ºãººæ àãóóëñàí áàÿëãèéã çàðöóóëàõ íü òîäîðõîé áîëñîí áà

¿¿ðãèéí ä¿íã áîäèòîéãîîð îéðîëöîîëîí òîîöîîëîõ áîëîìæòîé ¿åä ñàíã
õ¿ëýýí çºâøººðíº. Àëèâàà íýã ñàíòàé õîëáîîòîé çàðäëûã äýëãýðýíã¿é
îðëîãûí òàéëàíä àëèâàà íºõºí òºëáºðèéã õàññàí öýâýð ä¿íãýýð íü
òîëèëóóëíà.
(17) Òàòâàð
(i)	Òàéëàíò õóãàöààíû îðëîãûí àëáàí òàòâàð
	Îäîîãèéí áîëîí ºìíºõ òàéëàíò õóãàöààíû ºíººãèéí àëáàí òàòâàðûí
õºðºíãº áà ºð òºëáºðèéã òàòâàðûí áàéãóóëëàãààñ áóöààí àâàõààð
õ¿ëýýæ áàéãàà ýñâýë òàòâàðûí áàéãóóëàãàä òºëºõ ä¿íãýýð õýìæèíý.
Ýíý ä¿íã òîîöîîëîõîä õýðýãëýñýí òàòâàðûí õóâü õýìæýý, òàòâàðûí
õóóëèóä íü ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí òàéëàíãèéí ºäðèéí áàéäëààð
õ¿÷èí òºãºëäºð ¿éë÷èëæ áàéñàí.
(ii) Õîéøëóóëñàí îðëîãûí àëáàí òàòâàð
	Õîéøëóóëñàí îðëîãûí àëáàí òàòâàðûã òàéëàãíàëûí ºäðèéí
áàéäëààðõ õºðºíãº, ºð òºëáºðèéí òàòâàðûí ñóóðü, òýäãýýðèéí
ñàíõ¿¿ãèéí á¿ðòãýëèéí ä¿í õî¸ðûí õîîðîíä ò¿ð çºð¿¿íèé ä¿íãýýñ
òàéëàí òýíöëèéí àðãûã õýðýãëýí òîîöäîã. Äàðààõààñ áóñàä á¿õ ò¿ð
çºð¿¿í¿¿ä äýýð õîéøëóóëñàí îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí ºð òºëáºðèéã
õ¿ëýýí çºâøººðíº. ¯¿íä:
•	Õýðýâ õîéøëóóëñàí îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí ºð òºëáºð íü
ã¿¿äâèëëýýñ ýñâýë áèçíåñèéí íýãäëèéí ¿åèéí áóñ ã¿éëãýýíýýñ
¿¿ññýí áà ã¿éëãýý õèéõ ¿åä íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí àøèã áà
òàòâàð íîãäîõ àøãèéí àëü àëèíä íºëºº ¿ç¿¿ëýõã¿é õºðºíãººð
òºëáºð¿¿äèéí àíõíû õ¿ëýýí çºâøººðºëòººñ ¿¿ññýí áîë;

	Äàðààõààñ áóñàä á¿õ õàñàãäàõ ò¿ð çºð¿¿í¿¿ä, àøèãëààã¿é òàòâàðûí
õºíãºëºëò, àøèãëààã¿é òàòâàðûí àëäàãäëóóä äýýð, ýäãýýðèéã
àøèãëàæ áîëîõ òàòâàð íîãäîõ àøèã îëîõ ìàãàäëàë áàéãàà ¿åä
õîéøëóóëñàí îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí õºðºíãèéã õ¿ëýýí çºâøººðíº.
¯¿íä:
•	Õýðýâ õîéøëóóëñàí îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí õºðºíãº íü
áèçíåñèéí íýãäëèéí ¿åèéí áóñ ã¿éëãýýíýýñ ¿¿ññýí áà ã¿éëãýý
õèéãäýõ ¿åä íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí àøèã áà òàòâàð íîãäîõ
àøãèéí àëü àëèíä íºëºº ¿ç¿¿ëýõã¿é õºðºíãº, ºð òºëáºð¿¿äèéí
àíõíû õ¿ëýýí çºâøººðºëòººñ ¿¿ññýí áîë;
•	Îõèí êîìïàíèä îðóóëñàí õºðºíãº îðëóóëàëò, õàìòàðñàí
êîìïàíè äàõü àøèã ñîíèðõîëòîé õîëáîîòîé òàòâàð íîãäîõ
ò¿ð çºð¿¿í¿¿äèéí õóâüä, ¿¿ññýí ò¿ð çºð¿¿ íü îéðûí èðýýä¿éä
àðèëàõ áà ò¿ð çºð¿¿ã àøèãëàæ áîëîõ òàòâàð íîãäîõ àøèã îëîõ
ìàãàäëàë áàéãàà áîë;

	Õîéøëóóëñàí îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí õºðºíãèéí á¿ðòãýëèéí
ä¿íã ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí òàéëàíãèéí ºäºð á¿ð õÿíàæ ¿çäýã áà
ýíýõ¿¿ õºðºíãèéã á¿õýëä íü ýñâýë õýñýã÷ëýí àøèãëàõàä õàíãàëòòàé
õýìæýýíèé òàòâàð íîãäîõ îðëîãî îðæ èðýõ ìàãàäëàë áóóðàõ ¿åä óã
á¿ðòãýëèéí ä¿íã áóóðóóëíà.
	¯ë õ¿ëýýí çºâøººðñºí õîéøëóóëñàí îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí
õºðºíãèéã ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí òàéëàíãèéí ºäºð á¿ð äàõèí

Эх дэлхий

(10)	Áýëýí ìºíãº, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ õºðºíãº
Ìºíãºí ã¿éëãýýíèé òàéëàíä çààñíààð áýëýí ìºíãº, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ
õºðºíãºä êàññ äàõü ìºíãº, òºâ áàíêèí äàõü õÿçãààðëàëòã¿é õàðèëöàõ
äàíñ, áóñàä áàíêóóäàä áàéðøóóëñàí õàðèëöàõ áà 3 ñàð ò¿¿íýýñ áàãà
õóãàöààòàé õàäãàëàìæóóä îðíî.

Àíõ õ¿ëýýí çºâøººðñíèé äàðàà, áèåò áóñ õºðºíãèéã õóðèìòëàãäñàí
õîðîãäóóëàëò áîëîí ¿íý öýíý áóóðàëòûí àëäàãäëûã õàññàí ºðòãººð íü
òàéëàíä òóñãàäàã.

Эрүүл ашиг

(iii)	Àðèëæààíû öýâýð îðëîãî
	Àðèëæààíû ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð ä¿íä áîäèò ¿íý öýíèéí
ººð÷ëºëòººñ ¿¿ññýí á¿õ îëç, ãàðç áà õîëáîãäîõ õ¿¿íèé îðëîãî,
çàðäàë, “Àðèëæààëàõ çîðèëãîîð ýçýìøèæ áóé” ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº,
ñàíõ¿¿ãèéí ºð òºëáºð¿¿äèéí íîãäîë àøèã îðíî.

Эрдэнэт хүмүүн

	Õºðºíãèéã îëæ àâàõ ýñâýë ºð òºëáºðèéã áàðàãäóóëàõ òýð òàéëàíò
õóãàöààíä õýðýãëýãäýíý ãýæ õ¿ëýýæ áàéãàà (òàéëàíò æèëèéí
ýöñèéí ºäðèéí áàéäëààð õ¿÷èí òºãºëäºð ¿éë÷èëæ áàéñàí òàòâàðûí
õóâü õýìæýý, òàòâàðûí õóóëèóä äýýð ¿íäýñëýí) òàòâàðûí õóâü
õýìæýýãýýð õîéøëóóëñàí îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí õºðºíãº, ºð
òºëáºðèéã õýìæèíý.

“Áîðëóóëàõàä áýëýí” õºðºíãº îðóóëàëòóóäûí áîäèò ¿íý öýíèéí
ººð÷ëºëòèéã á¿ðòãýäýã “Áîðëóóëàõàä áýëýí” íººö.

ªºðèéí õºðºíãºíä øóóä õ¿ëýýí çºâøººðñºí ç¿éë¿¿äòýé õîëáîîòîé
òàéëàíò æèëèéí áîëîí õîéøëóóëñàí òàòâàðóóäûã ìºí ººðèéí
õºðºíãºíä õ¿ëýýí çºâøººðºõ áà äýëãýðýíã¿é îðëîãûí òàéëàíä
õ¿ëýýí çºâøººðºõã¿é.
Íýã òàòâàð òºëºã÷, íýã òàòâàðûí áàéãóóëëàãàä õàìààðàõ
õîéøëóóëñàí îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí õºðºíãº áà ºð òºëáºðèéã
õîîðîíä íü öýâýðø¿¿ëýí òàéëàãíàõ õóóëèàð îëãîãäñîí ýðõòýé áîë
õîéøëóóëñàí îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí õºðºíãº áà ºð òºëáºðèéã
õîîðîíä íü öýâýðø¿¿ëýí òàéëàãíàæ áîëíî.
(18)	Õàëààñíû õóâüöàà áà ººðèéí õóâüöààíû ãýðýý
Áàíê ººðºº áà ò¿¿íèé îõèí êîìïàíèóäûí õóäàëäàí àâñàí Áàíêíû ººðèéí
õºðºíãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿äèéã (õàëààñíû õóâüöàà) ººðèéí õºðºíãººñ õàñàæ,
æèãíýñýí äóíäàæ ºðòãèéí àðãûã õýðýãëýí á¿ðòãýíý. Áàíêíû ººðèéí
õºðºíãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿äèéã õóäàëäàí àâàõ, áîðëóóëàõ, øèíýýð ãàðãàõ
ýñâýë öóöëàõ ¿åä òºëñºí ýñâýë õ¿ëýýí àâñàí ìºíãèéã øóóä ººðèéí
õºðºíãºíä õ¿ëýýí çºâøººðºõ áºãººä ÿìàð íýãýí îëç, ãàðçûã õ¿ëýýí
çºâøººðºõã¿é.
Áàíê ººðèéí õºðºíãèéí õýðýãë¿¿ðèéã ººðèéí ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èéí íýðèéí
ºìíººñ ýçýìøèæ áàéãàà áîë òýäãýýð õýðýãë¿¿ð¿¿äèéã Áàíêíû ñàíõ¿¿ãèéí
áàéäëûí òàéëàíä á¿ðòãýõã¿é.
Òîãòñîí õýìæýýíèé ìºíãèéã ººðèéí òîãòñîí òîîíû õóâüöààãààð òºëºõ
øààðäëàãàòàé ººðèéí õóâüöààíû ãýðýýí¿¿äèéã ººðèéí õºðºíãºíä
àíãèëàõ áà ººðèéí õºðºíãº äýýð íýìæ ýñâýë ò¿¿íýýñ õàñíà. Öýâýð
ìºíãºí ä¿íãýýð íü òºëºõèéã øààðääàã ýñâýë òºëáºðèéí ñîíãîëòòîé
ººðèéí õóâüöààíû ãýðýýí¿¿äèéã àðèëæààíû õýðýãë¿¿ð ãýæ àíãèëàõ áà
òýäãýýðèéí áîäèò ¿íý öýíèéí ººð÷ëºëòèéã äýëãýðýíã¿é îðëîãûí òàéëàíä
“Àðèëæààíû öýâýð îðëîãî” ãýæ òàéëàãíàíà.
(19) Ýíãèéí õóâüöààíû íîãäîë àøèã
Ýíãèéí õóâüöààíû íîãäîë àøãèéã ºð òºëáºð ãýæ õ¿ëýýí çºâøººðºõ áà
Áàíêíû õóâüöàà ýçýìøèã÷èä áàòàëñàí ¿åä ººðèéí õºðºíãººñ õàñíà.
Õóãàöààíû äóíäóóðõ íîãäîë àøãèéã çàðëàñàí, Áàíê áóöààõ àðãàã¿é
áîëñîí ¿åä ººðèéí õºðºíãººñ õàñíà.
Ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí òàéëàíãèéí ºäðèéí äàðàà áàòëàãäñàí òàéëàíò
æèëèéí íîãäîë àøãèéã ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí òàéëàíãèéí ºäðèéí äàðààõ
¿éë ÿâäàë ãýæ òîëèëóóëíà.
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“Áóñàä íººö” íü Áàíêíû çàõèðëóóäûí çºâëºëèéí øèéäâýð äýýð
¿íäýñëýñýí õóðèìòëàãäñàí àøãèéí àøèãëàëòûã èëýðõèéëäýã. Áóñàä
íººöèéí çîðèëãûã îäîîãèéí áàéäëààð òîäîðõîéëîîã¿é áàéíà. Áóñàä
íººöèéí õºðºíãèéã Áàíêíû ¿éë àæèëëàãààã ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõýä àøèãëàõ
¸ñòîé áà íîãäîë àøãèéí òºëáºðèéã õèéõýä àøèãëàõ ¸ñã¿é.
(21) Çàñãèéí ãàçðûí íºõöºëò õàíäèâ
Çàñãèéí ãàçðûí íºõöºëò õàíäèâûã õ¿ëýýí àâàõ íü òîäîðõîé áîëñîí
áà äàãàëäàõ á¿õ íºõöë¿¿äýä íèéöíý ãýæ ¿çýæ áàéãàà ¿åä õ¿ëýýí
çºâøººðíº. Íºõöºëò õàíäèâ íü çàðäëûí ç¿éëòýé õîëáîãäîæ áàéãàà ¿åä
íºõöºëò õàíäèâûã íºõºí îëãîõ õàíäëàãàòàé çàðäëóóäòàé òààðóóëàõàä
øààðäàãäàõ õóãàöààíû  òóðøèä îðëîãîîð õ¿ëýýí çºâøººðíº. Íºõöºëò
õàíäèâ íü õºðºíãºòýé õîëáîãäîæ áàéãàà ¿åä ¿¿íèéã õîéøóóëñàí îðëîãîîð
õ¿ëýýí çºâøººðºõ áà õîëáîãäîõ õºðºíãèéí õ¿ëýýãäýæ áóé àøèãëàëòûí
õóãàöààíû òóðøèä òýíö¿¿ õýìæýýãýýð îðëîãîä õ¿ëýýí çºâøººðíº.
Áàíê ìºíãºí áóñ íºõöºë õàíäèâûã õ¿ëýýí àâ÷ áàéãàà ¿åä õºðºíãº áà
íºõöºëò õàíäèâûã íèéò íýðëýñýí ä¿íãýýð íü á¿ðòãýõ áà õ¿ëýýãäýæ áóé
àøèãëàëòûí õóãàöààíû òóðøèä áà õîëáîãäîõ õºðºíãèéí ºãººæèéã
õýðýãëýõ õýëáýðýýñ õàìààðàí æèë á¿ð àäèë õýìæýýòýéãýýð îðëîãûí
òàéëàíðóó áè÷íý.
Çàñãèéí ãàçàð ýñâýë õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãààñ çýýë ýñâýë òºñººòýé
òóñëàìæèéã ºíººãèéí õýðýãæèæ áóé çàõ çýýëèéí õ¿¿ãýýñ áàãà õ¿¿òýéãýýð
îëãîæ ýñâýë ¿ç¿¿ëæ áàéãàà ¿åä ýíýõ¿¿ òààëàìæòàé õ¿¿íèé íºëººëëèéã
çàñãèéí ãàçðààñ îëãîæ áóé íýìýëò íºõöºëò õàíäèâ ãýæ ¿çíý.
(22)	¯íýò ìåòàëë
Çîîñ áà ñî¸ëûí ¿íýò ç¿éëñèéã ºðòºã, öýâýð áîäèò ¿íý öýíý õî¸ðûí àëü
áàãààð íü òóñãàíà.
(23)	Ñåãìåíòèéí òàéëàãíàë
Áàíêíû ñåãìåíòèéí òàéëàãíàë íü äàðààõ ¿éë àæèëëàãààíû ñåãìåíò¿¿ä
äýýð ñóóðèëäàã. ¯¿íä: Áè÷èë áàíê, áèçíåñèéí áàíê, áàðüöààëàí
çýýëä¿¿ëýõ áàíê, õºðºíãº çîõèöóóëàëòûí áàíê.
(24)	Õóðààí àâñàí õºðºíã¿¿ä
Õóðààí àâñàí õºðºíã¿¿äèéã àíõëàí òýäãýýðèéí áîäèò ¿íý öýíýýñ
áîðëóóëàëòûí çàðäëûã õàññàí ä¿í áà õîëáîãäîõ çýýëèéí áóöààí àâàëò
õèéãäñýí ºäðèéí áàéäëààðõ ¿ëäýãäýë ä¿íãèéí àëü áàãààð íü õ¿ëýýí
çºâøººðºõ áà õîëáîãäîõ çýýë, óðüä÷èëãààã ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí
ñàíãèéíõ íü õàìò òàéëàí òýíöýëä ¿ë õ¿ëýýí çºâøººðíº. Äàðààãèéí
òàéëàíò õóãàöààíä õóðààí àâñàí õºðºíãèéã ºðòºã áà áîäèò ¿íý öýíýýñ
áîðëóóëàëòûí çàðäëûã õàññàí ä¿í õî¸ðûí àëü áàãààð íü õýìæèæ, “Áóñàä
õºðºíãº”-íä á¿ðòãýíý.

2.5 Áàòëàãäñàí áîëîâ÷ õýðýãæèæ ýõëýýã¿é áàéãàà
ñòàíäàðòóóä
Áàíêíû ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóäûã ãàðãàõ ºäðèéí áàéäëààð áàòëàãäàæ
ãàðñàí áîëîâ÷ õýðýãæèæ ýõëýýã¿é áàéñàí ñòàíäàðòóóäûí æàãñààëòûã
äîð ¿ç¿¿ëýâ. Ýíý æàãñààëòàíä Áàíê èðýýä¿éä õýðýãëýõýä òîäðóóëãà,
ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàë ýñâýë ã¿éöýòãýëä íºëºº ¿ç¿¿ëíý ãýæ çîõèñòîéãîîð
õ¿ëýýæ áóé ñòàíäàðòóóäûã îðóóëñàí áîëíî. Ýäãýýð ñòàíäàðòóóäûã Áàíê
àâ÷ õýðýãæ¿¿ëíý ãýñýí õàíäëàãàòàé áàéíà.
ÍÁÁÎÓÑ 1 Ñàíõ¿¿ãèéí òéàëàíãèéí òîëèëóóëãà – Áóñàä äýëãýðýíã¿é
îðëîãûí ç¿éëñèéí òîëèëóóëãà
ÍÁÁÎÓÑ  1-ä îðñîí íýìýëò ººð÷ëºëò íü  áóñàä äýëãýðýíã¿é îðëîãîä
òîëèëóóëàõ ç¿éëñèéí àíãèëëûã ººð÷èëñºí. Èðýýä¿éä îðëîãûí òàéëàíðóó
äàõèí àíãèëàãäàæ áîëîõ (æèøýý íü: ¿ë õ¿ëýýí çºâøººðºõ ýñâýë òºëáºð
õèéãäýõ ¿åä) ç¿éëñèéã äàõèí àíãèëàãäàõã¿é ç¿éëñýýñ ñàëãàæ òóñàä íü
òîëèëóóëíà. Ýíý íýìýëò ººð÷ëºëò íü çºâõºí òîëèëóóëãàä íºëºº ¿ç¿¿ëýõ
áºãººä Áàíêíû ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàë ýñâýë ã¿éöýòãýëä ÿìàð íýãýí íºëºº
¿ç¿¿ëýõã¿é. Ýíý íýìýëò ººð÷ëºëò íü 2012.07.01-íèé ºäºð áóþó ò¿¿íýýñ
õîéøõè õóãàöààíä õ¿÷èí òºãºëäºð ¿éë÷èëíý.
ÍÁÁÎÓÑ 12 Îðëîãûí òàéëàí – Õîëáîãäîõ õºðºíãèéã ýðã¿¿ëýí îëæ àâàõ
Ýíý íýìýëò ººð÷ëºëò íü áîäèò ¿íý öýíýýð íü õýìæèõ õºðºíãº
îðóóëàëòûí õºðºíãº äýýð õîéøëîãäñîí òàòâàðûã õýðõýí òîäîðõîéëîõûã
èë¿¿ íàðèéí òîäîðõîé áîëãîæ ºãñºí. Ýíý íýìýëò ººð÷ëºëò íü ÍÁÁÎÓÑ 
40-ä çààñàí áîäèò ¿íý öýíèéí çàãâàðûã àøèãëàí ¿íý öýíèéã íü õýìæäýã
õºðºíãº îðóóëàëòûí õºðºíãº äýýð õîéøëîãäñîí òàòâàðûã ò¿¿íèé
á¿ðòãýëèéí ä¿íã õºðºíãèéã áîðëóóëàõ çàìààð íºõºí îëæ àâíà ãýñýí
¿íäýñëýëýýð òîäîäîðõîéëîõ ¸ñòîé ãýñýí “Íÿöààãäàæ áîëîõ òºñººëºë”èéã òàíèëöóóëñàí. ¯¿íýýñ ãàäíà ýíý íýìýëò ººð÷ëºëò íü ÍÁÁÎÓÑ 16-ä
çààñàí äàõèí ¿íýëãýýíèé çàãâàðûã àøèãëàí ¿íý öýíèéã íü õýìæäýã
ýëýãääýãã¿é õºðºíãº äýýð õîéøëîãäñîí òàòâàðûã õºðºíãèéã áîðëóóëíà
ãýñýí ¿íäýñëýëýýð ¿ðãýëæ õýìæèæ áàéõ ¸ñòîé ãýñýí øààðäëàãûã
òàíèëöóóëñàí. Ýíý íýìýëò ººð÷ëºëò íü 2012.01.01-íèé ºäºð áóþó
ò¿¿íýýñ õîéøõè õóãàöààíä õ¿÷èí òºãºëäºð ¿éë÷èëíý.
ÍÁÁÎÓÑ 19 Àæèë÷äûí òýòãýìæ (Íýìýëò ººð÷ëºëò)
ÍÁÁÎÓÑ-ûí õîðîî  ÍÁÁÎÓÑ  19-ä îëîí òîîíû  íýìýëò ººð÷ëºëòèéã
õèéñýí. “Õîíãèëûí ìåõàíèçì” áà “Òºëºâëºãººíèé õºðºíãººñ õ¿ëýýãäýæ
áóé ºãººæèéí òàëààðõ îéëãîëò”-ûã àâ÷ õàÿõ ãýõ ìýò ñóóðü ººð÷ëºëò¿¿äýýñ
àâàõóóëààä ýíãèéí òîäðóóëãà õèéõ, íàéðóóëãà ñàéæðóóëàõ ãýõ ìýò
ýíãèéí ººð÷ëºëò¿¿ä ýíä áàãòàæ áàéãàà. Áàíê îäîîãîîð ýíýõ¿¿ íýìýëò
ººð÷ëºëòèéí íèéò íºëººëëèéã ¿íýëæ áàéíà. Ýíý íýìýëò ººð÷ëºëò íü
2013.01.01-íèé ºäºð áóþó ò¿¿íýýñ õîéøõè õóãàöààíä õ¿÷èí òºãºëäºð
¿éë÷èëíý.
ÍÁÁÎÓÑ 27 Ñàëàíãèä ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóä
(2011 îíä øèíý÷ëýí íàéðóóëñàí)
Øèíýýð ãàðñàí ÑÒÎÓÑ 10 áà 12-ûí óëìààñ ÍÁÁÎÓÑ 27-ä ¿ëäñýí ç¿éë
íü îõèí, õàìòûí õÿíàëòòàé, õàðààò êîìïàíèóäûí ñàëàíãèä ñàíõ¿¿ãèéí
òàéëàíãèéí á¿ðòãýëýýð õÿçãààðëàãäàæ áàéíà. Áàíê íü ñàëàíãèä
ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóäûã òîëèëóóëäàãã¿é. Ýíý íýìýëò ººð÷ëºëò íü
2013.01.01-íèé ºäºð áóþó ò¿¿íýýñ õîéøõè õóãàöààíä õ¿÷èí òºãºëäºð
¿éë÷èëíý.

ÍÁÁÎÓÑ 28 Õàðààò áîëîí õàìòàðñàí êîìïàíèóäàä îðóóëñàí õºðºíãº
îðóóëàëò (2011 îíä øèíý÷ëýí íàéðóóëñàí)
Øèíýýð ãàðñàí ÑÒÎÓÑ  11 áà 12-ûí óëìààñ  ÍÁÁÎÓÑ  28-ûí íýðèéã
“Õàðààò áîëîí õàìòàðñàí êîìïàíèóä äàõü õºðºíãº îðóóëàëò” ãýæ
ººð÷èëñºí áà õàðààò êîìïàíèóäààñ ãàäíà õàìòàðñàí êîìïàíèóäàä
îðóóëñàí õºðºíãº îðóóëàëòûã ººðèéí õºðºíãèéí àðãààð õýðõýí
õýìæèõèéã òîäîðõîéëñîí. Ýíý íýìýëò ººð÷ëºëò íü 01.01-íèé ºäºð áóþó
ò¿¿íýýñ õîéøõè õóãàöààíä õ¿÷èí òºãºëäºð ¿éë÷èëíý.
ÑÒÎÓÑ 7 Ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð: Òîäðóóëãà – ¯ë õ¿ëýýí çºâøººðºëòèéí
òîäðóóëãûí íýìýëò øààðäëàãóóä
Ýíýõ¿¿ íýìýëò ººð÷ëºëò íü Áàíêíû ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíã õýðýãëýã÷äýä
¿ë õ¿ëýýí çºâøººðººã¿é áàéãàà õºðºíãºòýé Áàíê ÿìàð õîëáîîòîé áîëîí
õîëáîãäîõ ºð òºëáºð íü þó áîëîõ òàëààð èë¿¿ îéëãîëòûã ºã÷ ÷àäàõ íýìýëò
òîäðóóëãûã øèëæ¿¿ë÷èõñýí ãýõäýý õàðààõàí ¿ë õ¿ëýýí çºâøººðººã¿é
áàéãàà ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíã¿¿ä äýýð õèéõèéã øààðäñàí. ¯¿íýýñ ãàäíà
ýíý íýìýëò ººð÷ëºëò íü Áàíê ¿ë õ¿ëýýí çºâøººðñºí õºðºíã¿¿äòýé
õàðèëöàà õîëáîîòîé áàéñààð áàéãàà áîë òýäãýýðèéí øèíæ ÷àíàð,
õîëáîãäîõ ýðñäýëèéã ¿íýëýõ áîëîìæèéã õýðýãëýã÷äýä îëãîñîí íýìýëò
òîäðóóëãûã õèéõèéã øààðäñàí. Ýíý íýìýëò ººð÷ëºëò íü 2011.07.01-íèé
ºäºð áóþó ò¿¿íýýñ õîéøõè õóãàöààíä õ¿÷èí òºãºëäºð ¿éë÷èëíý. Ýíý
íýìýëò ººð÷ëºëò íü çºâõºí òîëèëóóëãàä íºëºº ¿ç¿¿ëýõ áºãººä Áàíêíû
ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàë ýñâýë ã¿éöýòãýëä ÿìàð íýãýí íºëºº ¿ç¿¿ëýõã¿é.
ÑÒÎÓÑ 9 Ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿ä: Àíãèëàë áà õýìæèëò
ÍÁÁÎÓÑ  39-èéã ººð÷ëºõ ÍÁÁÎÓÑ-ûí õîðîîíû  àæëûí íýãä¿ãýýð ¿å 
øàòûã ÑÒÎÓÑ  9 èëýðõèéëæ áàéãàà áà ýíý ñòàíäàðòûã ÍÁÁÎÓÑ  39-ä
òîäîðõîéëñîí ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº, ºð òºëáºðèéí àíãèëàõ, õýìæèõýä
õýðýãëýíý. Ýíý ñòàíäàðò íü 2013.01.01-íèé ºäºð áóþó ò¿¿íýýñ õîéøõè
õóãàöààíä õ¿÷èí òºãºëäºð ¿éë÷èëíý. Äàðààãèéí ¿å øàòóóäàä ÍÁÁÎÓÑûí õîðîî õýäæèéí íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë áà ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãèéí ¿íý
öýíèéí áóóðàëòûí òàëààð òàíèëöóóëàõ áîëíî. Ýíý òºñëèéã 2011 ýöýñ
ýñâýë 2012 îíû ýõíèé õàãàñ ãýõýä äóóñãàõ òºëºâëºãººòýé áàéíà. ÑÒÎÓÑ
9-èéí ýõíèé ¿å øàòûã àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ íü Áàíêíû ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãèéí
àíãèëàë, õýìæèëòýíä íºëºº ¿ç¿¿ëíý. Ãýõäýý ñàíõ¿¿ãèéí ºð òºëáºðèéí
àíãèëàë, õýìæèëòýíä íºëºº ¿ç¿¿ëýõã¿é. Áàíê èë¿¿ äýëãýðýíã¿é
òàíèëöóóëãà õèéõ ¿¿äíýýñ áóñàä ¿å øàòóóäòàé õîëáîîòîé íºëººëëèéã
òýäãýýðèéã áàòëàãäàí ãàðñàí ¿åä òîîöîæ ¿çíý.
ÑÒÎÓÑ 10 Íýãòãýñýí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóä
ÍÁÁÎÓÑ  27 “Íýãòãýñýí áîëîí ñàëàíãèä ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóä”ûí íýãòãýñýí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéã
òàíèëöóóëñàí õýñãèéã ÑÒÎÓÑ 10-ààð ñîëüñîí. Ýíý ñòàíäàðò íü
Ñòàíäàðòûí òàéëáàðûí õîðîî (“ÑÒÕ”) 12 “Íýãòãýë-Òóñãàé çîðèóëàëòòàé
áàéãóóëëàãà”-ò çààñàí àñóóäëóóäûã ìºí ººðòºº áàãòààñàí. ÑÒÎÓÑ 10
òóñãàé çîðèóëàëòòàé áàéãóóëëàãà áîëîí áóñàä á¿õ áàéãóóëëàãóóäàä
õýðýãëýãäýõ õÿíàëòûí íýã çàãâàðûã áèé áîëãîñîí. ÍÁÁÎÓÑ 27-ä áàéñàí
øààðäëàãóóäòàé õàðüöóóëáàë ÑÒÎÓÑ 10-ò òàíèëöóóëñàí ººð÷ëºëò¿¿ä íü
õÿíàëòàíä áàéäàã êîìïàíèóä íü òîëãîé êîìïàíèéí òàéëàíä íýãòãýãäýõ
øààðäëàãàòàé ýñýõèéã òîäîðõîéëîõîä óäèðäëàãààñ òîìîîõîí õýìæýýíèé
¿íýëýìæ õèéõèéã øààðäàíà. Ýíý ñòàíäàðò íü 2013.01.01-íèé ºäºð áóþó
ò¿¿íýýñ õîéøõè õóãàöààíä õ¿÷èí òºãºëäºð ¿éë÷èëíý.

Эх дэлхий

(20) ªºðèéí õºðºíãèéí íººö
Áàíêíû ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí òàéëàí äýýðõ ººðèéí õºðºíãº (áóñàä
äýëãýðýíã¿é îðëîãî)-íä á¿ðòãýãäñýí íººöºä äàðààõ íººö¿¿ä îðíî. ¯¿íä:

Эрүүл ашиг

¿íýëæ ¿çäýã áà õîéøëóóëñàí îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí õºðºíãèéã
àøèãëàõûã çºâøººðñºí òàòâàð íîãäîõ îðëîãî èðýýä¿éä îðæ èðýõ
ìàãàäëàëòàé áîëñîí ¿åä õ¿ëýýí çºâøººðíº.

ÑÒÎÓÑ 12 Áóñàä áàéãóóëëàãóóä äàõü àøèã ñîíèðõëûí òîäðóóëãà
ÍÁÁÎÓÑ  27-ä áàéñàí íýãòãýñýí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóäòàé õîëáîîòîé
á¿õ òîäðóóëãóóä, ÍÁÁÎÓÑ  31 áà 28-ä áàéñàí á¿õ òîäðóóëãóóä ÑÒÎÓÑ 
12-ò îðñîí áîëíî. Ýäãýýð òîäðóóëãóóä íü áàéãóóëëàãûí îõèí, õàìòûí
çîõèöóóëàëòòàé, õàðààò, òóñãàé çîðèóëàëòòàé áàéãóóëëàãóóä äàõü àøèã
ñîíèðõîëòîé õîëáîîòîé òîäðóóëãóóä þì. Ìºí îëîí òîîíû òîäðóóëãóóäûã
øèíýýð õèéõ øààðäëàãàòàé áîëñîí. Ýíý ñòàíäàðò íü 2013.01.01-íèé
ºäºð áóþó ò¿¿íýýñ õîéøõè õóãàöààíä õ¿÷èí òºãºëäºð ¿éë÷èëíý.

Удирдлагын зорилгоор Банк нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ дээрээ суурилан үйл ажиллагааны дараах дөрвөн
сегментэд хуваагддаг. Үүнд:
Иргэдийн банк
Харилцагчдын харилцах данс, хадгаламжийн данс, дебет болон кредит 		
			
карт, бичил бизнесийн зээл, хэрэглээний зээл, санхүүгийн түрээс, эко 		
			зээл, төлбөр шилжүүлгүүд.
Бизнесийн банк	Жижиг дунд үйлдвэр болон компанийн харилцагчдад үзүүлдэг 		
			арилжааны банкны үйл ажиллагаа нь дебет хэрэгслүүд, харилцах данс, 		
			
хадгаламж, овердравт, зээл, худалдааны санхүүжилт, бусад кредит 		
			
хэрэгслүүд, олон улсын шилжүүлэг.
Моргейжийн банк
Орон сууц худалдан авахад зориулсан моргейжүүд, арилжааны хөрөнгө 		
			
худалдан авахад зориулсан моргейжүүд, орон сууцны хадгаламжийн 		
			бүтээгдэхүүн.
Хөрөнгө
зохицуулалтын хэлтэс Бэлэн мөнгөний удирдлага, монголбанкны үнэт цаас, банк хоорондын 		
			
зээл, хадгаламж, санхүүгийн хэрэглүүрийн арилжаа.

Банкны удирдлага нь нөөцийн хуваарилалт, гүйцэтгэлийн үнэлгээний талаар шийдвэр гаргахдаа хэрэглэх
зорилгîор өөрийн бизнесийн үйл ажиллагааны үр дүнг тусад нь хянаж байдаг. Сегментийн гүйцэтгэлийг
үйл ажиллагааны ашиг, алдагдал (зарим тохиолдолд санхүүгийн тайлангууд дээрх үйл ажиллагааны ашиг
алдагдлаас өөрөөр хэмждэг) дээр нь үндэслэн үнэлдэг. Орлогын албан татварыг компанийн түвшинд удирддаг ба
сегментүүдэд хуваарилдаггүй.
Удирдлага нь гүйцэтгэлийн хэмжүүр нь нийт орлого, зардал биш цэвэр хүүний орлого байдаг учраас хүүний
орлогыг цэвэр дүнгээр нь тайлагнадаг.
Үйл ажилагааны сегментүүдийн хооронд шилжих үнэ нь гуравдагч талтай хийж байгаа гүйлгээний нэг адил
зарчмаар хийгддэг.
2011 ба 2010 онд нэг хөндлөнгийн харилцагч эсвэл талтай хийсэн гүйлгээний орлого нь Банкны нийт орлогын
10%-иас илүү гараагүй.

74

ÕÀÑÁÀÍÊ
Жилийн Тайлан 2011

Эх дэлхий

ÑÒÎÓÑ 11 íü õàìòûí õÿíàëòòàé áàéãóóëëàãóóäûã õóâü òýíö¿¿ëýí íýãòãýæ
áîëîõ õóâèëáàðûã àëãà áîëãîñîí. ¯¿íèé îðîíä õàìòàðñàí êîìïàíèéí
òîäîðõîéëîëòîä íèéöýæ áàéãàà õàìòûí õÿíàëòòàé áàéãóóëëàãóóäûã
ººðèéí õºðºíãèéí àðãûã õýðýãëýí á¿ðòãýíý. Ýíý øèíý ñòàíäàðòûã
õýðýãëýõ íü Áàíêíû ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàëä íºëºº ¿ç¿¿ëýõã¿é. Ó÷èð íü
Áàíêèíä õàìòàðñàí êîìïàíèä îðóóëñàí õºðºíãº áàéõã¿é. Ýíý ñòàíäàðò
íü 2013.01.01-íèé ºäºð áóþó ò¿¿íýýñ õîéøõè õóãàöààíä õ¿÷èí òºãºëäºð
¿éë÷èëíý.

ÑÒÎÓÑ 13 Áîäèò ¿íý öýíèéí õýìæèëò
ÑÒÎÓÑ 13 íü áîäèò ¿íý öýíèéí á¿õ òºðëèéí õýìæèëò¿¿äèéí òàëààð
ÑÒÎÓÑ-ûí õ¿ðýýíä çààâàð÷èëãàà ºãºõ íýãäñýí íýã ýõ ¿¿ñâýðèéã áèé
áîëãîñîí. Áàéãóóëëàãà áîäèò ¿íý öýíèéã àøèãëàõ øààðäëàãàòàé ¿åä
¿¿íèéã ÑÒÎÓÑ 13 ººð÷ëºõã¿é õàðèí áîäèò ¿íý öýíèéã àøèãëàõûã
øààðäñàí ýñâýë çºâøººðñºí ¿åä ÑÒÎÓÑ-ûí õ¿ðýýíä áîäèò ¿íý öýíèéã
õýðõýí õýìæèõ òàëààð çààâàð÷èëãàà ºãíº. Áàíê îäîîãîîð ýíýõ¿¿
ñòàíäàðòûí ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàë ýñâýë ã¿éöýòãýëä ¿ç¿¿ëýõ íºëººëëèéã
¿íýëæ áàéíà. Ýíý ñòàíäàðò íü 2013.01.01-íèé ºäºð áóþó ò¿¿íýýñ õîéøõè
õóãàöààíä õ¿÷èí òºãºëäºð ¿éë÷èëíý.

Эрүүл ашиг

ÑÒÎÓÑ 11 Õàìòûí çîõèöóóëàëò
ÍÁÁÎÓÑ  31 “Õàìòàðñàí êîìïàíè äàõü  àøèã ñîíèðõîë” áà ÑÒÕ 13
“Õàìòûí õÿíàëòòàé áàéãóóëëàãóóä-Õàìòðàã÷äûí ìºíãºí áóñ õóâü
îðîëöîî”-ã ÑÒÎÓÑ 11-ýýð ñîëüñîí.

Эрдэнэт хүмүүн

3. Ñåãìåíòèéí Ìýäýýëýë
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15,150,744

Нийт үйл ажиллагааны орлого

144,411,922
153,943,143

Нийт хөрөнгө
Нийт өр төлбөр

82,530,178

124,600,049

-

-

Бусад биет бус хөрөнгө

-

8,549,127

-

14,272,621

-

45,940

349,325

12,769,515

8,964,878

(899,122)

9,864,000

(3,254,840)

13,118,840

Үндсэн хөрөнгө

Капитал зардал

Хөрөнгө 

Тухайн жилийн ашиг

Орлогын албан татварын зардал

Сегментийн ашиг (алдагдал)

-

140,466

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл
Биет бус хөрөнгийн хорогдуулга

362,510

16,428,470

15,257,257

Цэвэр хураамж, шимтгэлийн орлого

Цэвэр хүүний орлого /(зардал)

Үр дүнгүүд

Цэвэр үйл ажиллагааны орлого

106,513

(1,640,236)

Сегмент хоорондын

Зээлийн үнэ цэнэ бууралтын алдагдал

16,790,980

Эрүүл ашиг

719,731

52,678,800

-

-

-

3,175,925

-

344

47,516

7,462,882

3,178,555

(444,941)

3,623,496

(3,886,902)

7,510,398

2011
ìÿí. òºã

2011
ìÿí. òºã
2011
ìÿí. òºã

Гуравдагч тал

Орлого

Моргейжийн
áàíê

1,508,333

Бизнесийн
áàíê

109,962,103

97,934,834

-

-

-

6,809,589

-

2,581

109,037

12,856,809

6,865,379

283,744

6,581,635

(6,384,211)

12,965,846

Иргэдийн
áàíê

Дараах хүснэгтэнд банкны үйл ажиллагааны сегментүүдийн орлого, ашиг ба зарим нэг хөрөнгө,
өр төлбөрүүдийн мэдээллүүдийг үзүүлсэн болно.

253,821,018

Нийт өр төлбөр

231,857,392

206,070,763

-

-

Нийт хөрөнгө

-

-

-

15,633,299

Үндсэн хөрөнгө

19,489,187

-

97,772

689,755

Бусад биет бус хөрөнгө

Капитал зардал

Хөрөнгө

Тухайн жилийн ашиг

Орлогын албан татварын зардал

Сегментийн ашиг (алдагдал)

-

140,711

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл
Биет бус хөрөнгийн хорогдуулга

308,163

23,926,632

16,642,445

21,630,866

20,403,094

(2,522,435)

19,164,880

(5,451,506)

24,616,386

(381,117)

Цэвэр хураамж, шимтгэлийн орлого

Цэвэр хүүний орлого (зардал)

Үр дүнгүүд

Цэвэр үйл ажиллагааны орлого

Зээлийн үнэ цэнэ бууралтын алдагдал

22,011,983

1,300,726

Сегмент хоорондын
Нийт үйл ажиллагааны орлого

20,711,257

2011
ìÿí. òºã

2011
ìÿí. òºã

2011
ìÿí. òºã

Гуравдагч тал

Орлого

Моргейжийн
áàíê

Бизнесийн áàíê

Иргэдийн áàíê

Дараах хүснэгтэнд банкны үйл ажиллагааны сегментүүдийн орлого, ашиг ба зарим нэг хөрөнгө,
өр төлбөрүүдийн мэдээллүүдийг үзүүлсэн болно.

192,860,576

62,820,894

-

-

-

26,273

-

4,546

-

(9,905,886)

248,580

-

248,580

8,781,978

(8,533,398)

2011
ìÿí. òºã

Хөрөнгө
зохицуулалтын
õýëòýñ

365,402,730

128,930,198

-

-

-

(217,249)

-

4,174

-

(11,875,350)

139,592

-

139,592

10,534,991

(10,395,399)

2011
ìÿí. òºã

Хөрөнгө
зохицуулалтын
õýëòýñ

Эх дэлхий

3,715,776

83,871,811

4,356,404

911,792

3,444,612

(1,862,868)

(17,659,644)

231,269

1,706,901

-

-

196,976

(20,419)

217,395

-

217,395

2011
ìÿí. òºã

Хуваарилагдаагүй

4,294,135

152,780,502

5,810,462

917,696

4,892,766

(3,971,649)

(25,596,663)

505,544

2,005,652

-

-

338,214

(10,776)

348,990

-

348,990

2011
ìÿí. òºã

Хуваарилагдаагүй

433,769,404

468,383,476

4,356,404

911,792

3,444,612

6,501,434

(1,862,868)

8,364,302

231,269

1,898,197

759,351

26,754,981

27,846,246

(1,257,969)

29,104,215

-

29,104,215

2011
ìÿí. òºã

Íèéò

Эрдэнэт хүмүүн

734,988,319

817,573,689

5,810,462

917,696

4,892,766

12,146,514

(3,971,649)

16,118,163

505,544

2,250,890

1,106,955

45,311,185

45,616,496

(2,630,584)

48,247,080

-

48,247,080

2011
ìÿí. òºã

Íèéò

Эрдэнэт хүмүүн
2011
ìÿí. òºã

2010
ìÿí. òºã

41,714,816

26,023,946

Компанийн боловсон хүчний зардал

(15,025,087)

(9,531,660)

Компанийн удирдлагын зардал

(10,920,556)

(8,345,379)

Бусад үйл ажиллагааны орлого

348,990

217,395

16,118,163

8,364,302

Татварын өмнөх нийт ашиг

Бэлэн мөнгө болон монголбанкин дахь харилцах
Бусад банк дахь харилцах, хадгаламж тэдгээрт олгосон зээл

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – борлуулахад бэлэн
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт- дуусгавар хугацаа хүртэл эзэмших

1,444,832

1,691,405

86,339,877

53,485,146

-

14,609

5,520,369

2,379,067

93,331,655

57,585,452

2011
ìÿí. òºã

2010
ìÿí. òºã

5,219,464

3,425,675

241,431

122,787

2010
ìÿí. òºã

664,793,187

384,511,665

Репо хэлцэл

114,304,144

48,682,209

Харилцагчдын харилцах, хадгаламж

29,132,801

16,771,323

10,030,129

10,688,496

Зээлээр авсан санхүүжилт

12,100,547

9,697,387

1,326,227

813,299

48,020,470

30,830,471

2011
ìÿí. òºã

2010
ìÿí. òºã

290,898

261,584

174,701

120,894

5,426,077

4,019,678

Үндсэн хөрөнгө

19,081,961

16,645,842

Биет бус хөрөнгө

3,938,191

3,526,039

-

309,547

817,573,689

468,383,476

Санхүүгийн байдлын тайланд тусгасан нийт хөрөнгө

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа

15,225

2011
ìÿí. òºã

Бусад хөрөнгүүд

Хойшлогдсон татварын хөрөнгө

Бусад банк дахь харилцах, хадгаламж тэдгээрт олгосон зээл

26,577

5. Õ¯¯ áîëîí ò¯¯íòýé àäèëòãàõ çàðäàë

Сегментүүдийн тайлагнах нийт хөрөнгийг Банкны нийт хөрөнгөтэй тулган
дараах байдлаар үзүүлэв.

Нийт сегментийн хөрөнгө

Бэлэн мөнгө болон Монголбанкин дахь харилцах

2010
ìÿí. òºã

Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах хадгаламж

Хоёрдогч зээл

6. Øèìòãýë õóðààìæèéí öýâýð îðëîãî

Шимтгэл хураамжийн орлого
Сегментүүдийн тайлагнах нийт өр төлбөрийг Банкны нийт өр төлбөртэй тулган
дараах байдлаар үзүүлэв.
2010
ìÿí. òºã

730,694,184

430,053,628

689,015

303,609

3,352,800

3,295,320

Орлогын албан татварын өглөг

53,891

116,847

Хойшлогдсон татварын өглөг

198,429

-

734,988,319

433,769,404

Хойшлогдсон нөхцөлт хандив
Бусад пассив

Санхүүгийн байдлын тайланд тусгасан нийт өр төлбөр
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Картын үйлчилгээний шимтгэл хураамж
2011
ìÿí. òºã

Нийт сегментийн өр төлбөр
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Хадгаламжийн дансны байршуулалт болон үйлчилгээний хураамж

Зээлийн өргөдлийн хураамж

191,435

186,693

Мөнгөн гуйвуулга болон бусад үйлчилгээний орлого

987,472

475,026

1,644,506

1,044,197

231,940

138,806

Хураамж шимтгэлийн зардал
Банкны үйлчилгээний хураамж
Гадаад валют арилжааны хураамж
Картын гүйлгээний хураамж

12,063

7,349

293,548

138,691

537,551

284,846

1,106,955

759,351

Эрүүл ашиг

Нийт сегментийн татварын өмнөх ашиг

2011
ìÿí. òºã

Эх дэлхий

4. Õ¯¯ áîëîí ò¯¯íòýé àäèëòãàõ îðëîãî

Нийт сегментийн татварын өмнөх ашгийг Банкны татварын өмнөх нийт ашигтай 
тулган дараах байдлаар үзүүлэв.

Эрдэнэт хүмүүн
2011
ìÿí. òºã

2010
ìÿí. òºã

(77,485)

353,144

“ªºðèéí õºðºíãº”-èéí îðëîãîä ººðèéí õºðºíãèéí ¿íýò öààñûã õóäàëäàí
àâàõ, õóäàëäàõ àðèëæààíû ¿ð ä¿í áîëîí òýäãýýðèéí áîäèò ¿íý öýíèéí
ººð÷ëºëò¿¿ä îðíî.

Гадаад валютын ханшийн бодит олз
Түрээсийн орлого
Гадаад валютын ханшийн бодит бус олз/(гарз)
Бусад

2010
ìÿí. òºã

Зар сурталчилгааны зардал

1,610,726

1,002,772

Биет бус хөрөнгийн хорогдуулга (Тодруулга 19)

505,544

231,269

1,174,440

887,278

887,468

740,814

2,250,890

1,898,197

Хандив

167,214

121,208

Хүлээн авалтын зардал

730,541

491,418

(205,654)

264,087

194,284

76,766

38,293

47,740

-

34,761

Гишүүнчлэл ба аудитын зардал

340,230

234,199

Бусад үйл ажиллагааны зардал

1,393,474

743,200

95,884

1,070

15,085,563

9,531,810

2,101,816

422,971

15,304

-

1,754,770

1,127,850

219,691

235,644

Харуул хамгаалалтын зардал
Харилцаа холбооны зардал
Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл (Тодруулга 18)

8. Áóñàä ¯éë àæèëëàãààíû îðëîãî

Үндсэн хөрөнгө худалдан борлуулсны олз

2011
ìÿí. òºã

2011
ìÿí. òºã

2010
ìÿí. òºã

54,904

-

2,147,945

527,190

72,719

91,348

(590,510)

506,781

221,367

111,420

1,906,425

1,236,739

Хураан авсан хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт (Тодруулга 17)
Даатгал
Зээл барагдуулалтын зардал
Үндсэн хөрөнгө худалдан борлуулсны гарз

Торгууль
Боловсон хүчний зардлууд*

9. Çýýëèéí ¯íý öýíý áóóðàëòûí çàðäàë

Мэргэжилийн үйлчилгээний зардал
2011
ìÿí. òºã

2010
ìÿí. òºã

Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны зардал (Тодруулга 18)
Түрээс

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа
2,503,120

893,443

Үндсэн хөрөнгийн урсгал засвар

(304,868)

437,756

Бичиг хэрэг

462,748

365,737

Жижиг бизнесийн зээл

78,760

39,204

Тээвэр

755,979

453,990

Хэрэглээний зээл

112,054

(11,044)

Албан томилолт

581,348

553,791

Санхүүжилтийн зээл

276,333

(51,958)

Ашиглалтын зардал

402,477

332,251

Бусад

(45,591)

(69,850)

30,563,030

19,798,823

2,619,808

1,237,551

* Боловсон хүчний зардлууд

10,776

20,418

Цалин, шагнал, урамшуулал

13,195,015

8,340,567

2,630,584

1,257,969

Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын шимтгэл

1,435,257

937,526

401,712

216,723

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн (ЖДҮ) зээл
Орон сууцны зээл

Бусад авлага (Тодруулга 17)

Тэтгэврийн тогтоосон төлөвлөгөөний дагуу хийсэн хуримтлалын хорогдуулга
Сургалт
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53,579

36,994

15,085,563

9,531,810

Эх дэлхий

Өөрийн хөрөнгө

10. ¯éë àæиëëàãààíû çàðäàë

Эрүүл ашиг

7. Öýâýð õóäàëäààíû îðëîãî

Эрдэнэт хүмүүн

2010 болон 2011 онуудын 12 дугаар сарын 31-ээр дуусгавар болсон орлогын албан татварын зардлын бүрэлдэхүүнд:

Нэгж хувьцааны үндсэн ашгийг тооцохдоо Банкны энгийн хувьцаа 
эзэмшигчдэд хамаарах цэвэр ашгийг тухайн жилийн жигнэсэн дундаж
энгийн хувьцааны үлдэгдэл тоо хэмжээнд харьцуулдаг.

дараа) тухайн жилийн жигнэсэн дундаж энгийн хувьцааны үлдэгдэл
тоо хэмжээ дээр энгийн хувьцаанд хөрвөх нийт шингэрүүлсэн энгийн
хувьцааны жигнэсэн дундаж тоо хэмжээг нэмсэн дүнд харьцуулдаг.

Нэгж хувьцааны шингэрсэн ашгийг тооцохдоо Банкны энгийн хувьцаа 
эзэмшигчдэд хамаарах цэвэр ашгийг (хөрвөх давуу эрхтэй хувьцаанд
болон хөрвөх бондонд ногдох хүүнд татвар ногдуулж тохируулсны

Дараах хүснэгтээр нэгж хувьцааны үндсэн болон шингэрсэн ашгийн
тооцоололтонд ашигласан орлого болон хувьцааны мэдээллийг үзүүлэв:

2011
ìÿí. òºã

2010
ìÿí. òºã

Тайлант жилийн татвар:
Тайлант жилийн үр дүнд ногдох орлогын албан татвар

3,463,673

2,044,711

507,976

(181,843)

3,971,649

1,862,868

Хойшлогдсон татвар:
Түр зөрүүний үүсэлт, буцаалттай холбоотой

Банк нь санхүүгийн тайланд орлогын дүнг орлогын татварын хуульд
заасан чөлөөлөгдөх эсвэл үл чөлөөлөгдөх зүйлүүдээр залруулсан дүнг
үндэслэн орлогын татварын зардлыг тооцдог. Банк 3 тэрбум (2010 онд
3 тэрбум) төгрөг хүртэл ашгаас 10% (2010 онд 10%)-ийн, 3 тэрбумаас
(2010 онд 3 тэрбум) дээш төгрөгийн ашгаас 25% (2010 онд 25%)-ийн
орлогын албан татвар төлдөг. Засгийн Газрын бондын хүүний орлогод
татвар тооцохгүй. Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдал болон
урьдчилгаа төлбөрүүд нь татвар ногдох орлогоос хасагдах зардал
болдог.

Татварын өмнөх ашгаас хуулиар тогтоосон хувь хэмжээгээр тооцож
гаргасан орлогын татварын зардлыг Банкинд хүчин төгөлдөр үйлчлэх
орлогын татварын хувь хэмжээгээр тооцож гаргасан орлогын татварын
зардалд 12 дугаар сарын 31-ээр хэрхэн тохируулсныг дараах байдлаар
үзүүлэв. Үүнд:

2010
ìÿí. тºã

Татварын өмнөх ашиг

16,118,163

8,364,302

25 %-ийн орлогын албан татвар (2010 онд 25%)

4,029,541

2,091,076

Бага хувийн татвар ногдох орлогын нөлөө

(450,000)

(450,000)

Татвараас чөлөөлөгдөх орлого

(67,911)

(126,695)

Татвар ногдох орлогоос хасагдахгүй зардал

460,019

348,487

3,971,649

1,862,868

Тайлант жилийн татварын зардал
2011 онд үр ашигт орлогын албан татварын хувь хэмжээ 24.64% байсан. (2010 онд 22.27%)
Хойшлогдсон татвар
Дараах хүснэгт санхүүгийн байдлын тайланд тусгагдсан хойшлогдсон татвар болон орлогын
албан татварын зардалд бүртгэгдсэн өөрчлөлтүүдийг үзүүлэв:

Харилцагчдад олгосон зээл ба
урьдчилгаа- хойшлуулсан зээлийн
үйлчилгээний хураамж
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2010
ìÿí. тºã

12,146,514

6,501,434

2011
ширхэг

2010
ширхэг

15,318,117

13,290,651

Тайлант жилд банкны хувьцаа эзэмшигчдийн:

төгрөг

төгрөг

Нэгж хувьцааны үндсэн ашиг

792.95

489.17

Нэгж хувьцааны шингэрсэн ашиг

792.95

489.17

2011
ìÿí. тºã

2010
ìÿí. тºã

Бэлэн мөнгө

35,787,785

13,987,138

Монголбанк дахь харилцах

78,516,359

34,695,071

114,304,144

48,682,209

Банкны хувьцаа эзэмшигчдэд хамаарах тайлант жилийн татварын
дараах ашиг ба нийт дэлгэрэнгүй орлого

Нэгж хувьцааны үндсэн болон шингэрсэн ашигт ногдох энгийн хувьцааны
жигнэсэн дундаж тоо
Нэгж хувьцааны ашиг

2011
ìÿí. тºã

Үндсэн хөрөнгө-түргэвчилсэн татварын
элэгдүүлэлт

2011
ìÿí. тºã

Хойшлогдсон
татварын өр

Хойшлогдсон
татварын
хөрөнгө

Орлогын
тайлан

(335,769)

-

(335,769)

Хойшлогдсон
татварын өр

Хойшлогдсон
татварын
хөрөнгө

Орлогын
тайлан

81,617

(254,152)

-

60,473

137,340

426,359

-

563,699

(242,316)

137,340

507,976

(254,152)

563,699

(181,843)

Санхүүгийн тайлангуудын бүртгэлийн болон тэдгээрийг гүйцэтгэж
дуусах өдрүүдийн хооронд энгийн эсвэл боломжит энгийн хувьцаа мөн
нэгж хувьцааны ашгийг дахин тайлагнах шаардлагатай гүйлгээ гараагүй
болно.

13. Áýëýí ìªíãª áà ìîíãîëáàíêèí äàõü õàðèëöàõ

Монголбанкнаас тавигддаг шаардлагын дагуу Монголбанкинд харилцах
данс байршуулдаг. Монгол банкинд байршуулах бэлэн мөнгөний заавал
байлгах үлдэгдэл нь 14 хоногийн татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 11.0%
(2010: 5.0 %) аас багагүй байдаг. 2011 оны 12 дугаар сарын 31-ний
өдрийн байдлаар Банкны байлгах шаардлагатай 14 хоногийн дундаж

нөөцийн хэмжээ дотоод валютаар 33,400.09 сая төгрөг (2010: 7,881.20
сая төгрөг) ба гадаад валютаар 8,266.92 сая төгрөг (2010: 1,899.30 сая
төгрөг) байсан.

Эх дэлхий

12. Íýãж õóâüöààíû ¯íäñýí àøèã

Эрүүл ашиг

11. Îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí çàðäàë

2011
ìÿí. тºã

2010
ìÿí. тºã

123,558

-

434,680

434,680

98,854,788

42,947,556

Эрдэнэт хүмүүн

6,430,499

Эх дэлхий

149,751

6,654,965
104,821
424,217

4,334,959
104,821
411,757

2,320,006

6,654,965
104,821

12,460

424,217

(175,127)

(2,516,739)

4,210,284

5,136,547
25,499

(74,139)

(9,693)
(19,168)

15. Ñàíõ¯¯ãèéí õªðªíãª îðóóëàëò

355,730

дотоод болон гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн харилцах дансдыг хэлнэ.

(79,563)

30,127,154

163,154

Нийт
ìÿí. тºã
39,515,647

167,218

Бусад банк санхүүгийн байгууллага дахь харилцах хадгаламж нь
дотоодын болон гадаадын санхүүгийн байгууллагуудад байршуулсан

2010
ìÿí. тºã

Санхүүгийн Түрээс
ìÿí. тºã

Бусад банк, санхүүгийн байгууллагуудад байршуулсан хөрөнгө

2011
ìÿí. тºã

Бусад
ìÿí. тºã

14. Áóñàä áàíê, ñàíõ¯¯ãèéí áàéãóóëëàãà äàõü õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

21,093,904

21,359,908

11,391,734

537,263,097

322,625,613

5,286,511

3,275,442

542,549,608

325,901,055

Хуримтлагдсан хүүний авлага
Нийт зээл, урьдчилгаа
Хасах нь: Үнэ цэнэ бууралтын сан
Цэвэр зээл, урьдчилгаа
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(6,654,965)

(4,210,284)

535,894,643

321,690,771

Эрүүл ашиг

6,280,748

302,682
580,484

302,682
580,484

-

302,682
580,484

-

541,758

(71,934)
(43,038)
(12,357)
(18,937)

207,222

(110,587)
(250,201)

319,924
367,757

(680,457)

866,815

541,758

28,466,833

Бусад

4,701,003

Санхүүгийн түрээс

Тусгай үнэлгээгээр үнэ цэнийн бууралттай гарсан зээлийн
тусгай үнэ цэнийн бууралтын дүнг хасахаас өмнөх нийт дүн

48,231,659

541,758

69,111,290

2,393,457

Хэрэглээний зээл

Бүлгийн үнэ цэнийн бууралт

57,888,249

4,701,003

75,786,374

Бичил бизнесийн зээл

2,307,546

58,337,747

Тусгай үнэ цэнийн бууралт

106,858,548

2011 оны 12 дугаар сарын 31-ээр

Орон сууцны зээл

Данснаас хассан

125,682,320

3,860,415

235,680,144

(1,321,792)

Жижиг, дунд бизнесийн зээл

Эргэн төлөлт

2010
ìÿí. тºã

Нэмэгдсэн

2011
ìÿí. тºã

2,181,317

16. Õàðèëöàã×äàä îëãîñîí çýýë áà óðüä×èëãàà

2011 оны 1 дүгээр сарын 1-ээр

Хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлтэй хөрөнгө оруулалт гэдэг нь Хонг Конгын
хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлтэй байгууллагуудад оруулсан хөрөнгө
оруулалтыг хэлнэ.

2011 оны 12 дугаар сарын 31

Хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлгүй хөрөнгө оруулалт нь хөрөнгийн бирж
дээр бүртгэлгүй компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтыг илэрхийлнэ.
Хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлгүй хувьцаанд оруулсан хөрөнгө
оруулалтын бодит үнэ цэнийг бодитойгоор хэмжиж чадахгүй учраас
тэдгээрийг өртгөөр нь бүртгэдэг. Үнэлгээний техникүүдийг ашиглан

хийсэн бодит үнэ цэнийн тооцооллууд хоорондоо их хэмжээгээр зөрнө
гэсэн хүлээлттэй байна. Энэ хөрөнгө оруулалтын хувьд зах зээлийн үнэ
байхгүй ба Банк энэхүү хөрөнгө оруулалтыг урт хугацаагаар эзэмших
хандлагатай байгаа.

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгааны үнэ цэнийн бууралтын сан
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгааны үнэ цэнийн бууралтын сангийн тохируулгыг
зээлийн анги тус бүрээр нь салган үзүүлбэл:

Монголбанкны үнэт цаас нь богино хугацаатай, хүү тооцдог, хямдруулсан
үнээр гаргасан үнэт цаас юм.

16. Õàðèëöàã×äàä îëãîñîí çýýë áà óðüä×èëãàà

Монголбанкны үнэт цаасны хорогдуулсан өртөг

Бичил Бизнес
ìÿí. тºã

Дуусгавар хугацаа хүртэл эзэмших:

Орон Сууцны
ìÿí. тºã

Хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлгүй хөрөнгө оруулалтын өртөг

553,799

Хэрэглээний
ìÿí. тºã

Борлуулахад бэлэн:

ЖДҮ
ìÿí. тºã

Хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлтэй хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнэ

277,981

Арилжаалах зорилгоор эзэмших буй:
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4,573,792

2,181,317

160,635

2,020,682

2,181,317

(15,589)

(556,088)

1,463,651

1,289,343

235,391

866,815

710,416

156,399

866,815

-

(250,650)

42,451

553,799

525,742

28,057

553,799

(47,173)

(245,884)

280,183

566,673

421,233
696,232

Бичил Бизнес
ìÿí. тºã

Орон Сууцны
ìÿí. тºã

Барьцаа хөрөнгө хураалт
Тайлант жилийн туршид Банк 2011 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар 6,000,000 төгрөгийн дансны үнэ
бүхий барилгуудыг хураан авсан (2010 онд 236,821,000 төгрөг). Банк эдгээр барилгуудыг худалдан борлуулах
шатандаа явж байна.

Банкнаас харилцагчдад олгосон ба тусгай үнэлгээнд хамрагдсан гэж үзэж буй зээлийн барьцаа хөрөнгийн бодит
үнэ цэнэ нь 2011 оны 12 сарын 31-ний байдлаар 12,024 сая төгрөг (2010 онд 5,285 сая төгрөг) байна. Эдгээр
үнэлгээг удирдлагаас хамгийн сүүлийн үеийн боломжит мэдээлэлд үндэслэн гаргасан. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг
Тодруулга 37 “Барьцаа хөрөнгө ба зээлийн бусад сайжруулалтууд” хэсгээс үзнэ үү.

Тусгай үнэлгээгээр үнэ цэнийн бууралттай гарсан
зээлийн тусгай үнэ цэнийн бууралтын дүнг хасахаас
өмнөх нийт дүн

Бүлгийн үнэ цэний бууралт

Тусгай үнэ цэнийн бууралт

2010 оны 12 дугаар сарын 31-ээр

Данснаас хассан

Эргэн төлөлт

Нэмэгдсэн

2010 оны 1 дүгээр сарын 1-ээр

2010 оны 12 дугаар сарын 31

ЖДҮ
ìÿí. тºã

Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгааны үнэ цэнийн бууралтын сангийн тохируулгыг
зээлийн анги тус бүрээр нь салган үзүүлбэл:

46,876

277,981

238,605

39,376

277,981

(32,076)

(160,345)

145,292

325,110

Хэрэглээний
ìÿí. тºã

Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө

Хасах нь: Үнэ цэнийн бууралтын сан

Урьдчилж төлсөн зардал

91,855

163,154

71,302

2010
ìÿí. тºã

Бусад авлага
689,597
737,902

Хасах нь: Үнэ цэнийн бууралтын сан
(30,129)
(31,614)

659,468
706,288

98,072
303,726

(98,072)
(303,726)

-

2,302,088
1,649,183

Тэтгэврийн тогтсон төлөвлөгөөнд зориулсан урьдчилгаа
Хангамжийн ба бусад бараа материал

Барьцаа

Үнэт метал

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй үндсэн хөрөнгө

378,341
327,225

1,200,114
1,164,114

179,083
104,567

93,128
-

613,855
68,301

4,766,609
3,313,390

Бусад авлагын үнэ цэнийн бууралтын сан
5,426,077
4,019,678

1-р сарын 1-нээр
31,614
60,105

Тайлант жилд байгуулсан (Тодруулга 9)
10,776
20,418

Данснаас хассан дүн
(12,261)
(48,909)

12-р сарын 31-нээр
30,129
31,614

303,726
39,639

264,087

(205,654)
-

98,072
303,726

Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын сан

1-р сарын 1-нээр
Тайлант жилд байгуулсан (Тодруулга 10)

Буцаасан дүн (Тодруулга 10)
12-р сарын 31-нээр

Эх дэлхий

2011
ìÿí. тºã

Эрүүл ашиг

85,307

167,218

101,012

91,852

163,154

167,218
66,206

(186,176)

(79,003)

(12,335)

Эрдэнэт хүмүүн

5,075,672

4,210,284

1,807,712

2,402,572

4,210,284

(1,503,770)

(148,709)

2,741,321

3,158,909

Нийт
ìÿí. тºã

(142,094)

68,222

322,644

233,906
87,741

Бусад
ìÿí. тºã

Санхүүгийн Түрээс
ìÿí. тºã

17. Áóñàä àêòèâ
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9,459,978

771,271

2011 оны 12-р сарын 31-нээр
Дансны цэвэр дүн

874,239
9,072,100

141,879
547,226

Дансны цэвэр дүн

-

220,470

653,769

9,946,339

1,229,447

-

149,929

8,566,963

2010 оны 12-р сарын 31-нээр

-

83,038

Тайлант жилд байгуулсан
(Тодруулга 10)
Худалдан борлуулсан

58,841

2010 оны 1-р сарын 1-нээр

Хуримтлагдсан элэгдэл

689,105

-

Шилжүүлсэн
2010 оны 12-р сарын 31-нээр

-

217,315

Нэмэгдсэн
Худалдан борлуулсан

471,790

ìÿí. тºã

ìÿí. тºã

2010 оны 1-р сарын 1-нээр

Өртгөөр

2010 оны 12 сарын 31

Барилга
байшин

Түрээсийн хөрөнгийн
сайжруулалт

18. ¯ÍÄÑÝÍ ÕªÐªÍÃª (¯ÐÃÝËÆËÝË)

1,115,074

345,237

(15,284)

256,119

874,239

10,575,052

650,568

-

(77,659)

55,804

Данснаас хассан (Тодотгол 10)

-

203,358

Нэмэгдсэн (Тодотгол 5)
Худалдан борлуулсан

141,879

1,116,508

-

(15,264)

-

2011 оны 1-р сарын 1-нээр

Хуримтлагдсан элэгдэл

2011 оны 12-р сарын 31-нээр

Дахин ангилсан

Данснаас хассан (Тодотгол 10)

Худалдан борлуулсан

442,667

Нэмэгдсэн

9,946,339

ìÿí. тºã

ìÿí. тºã

689,105

Барилга
байшин

Түрээсийн
хөрөнгийн
сайжруулалт

2011 оны 1-р сарын 1-нээр

Өртгөөр

2011 оны 12 сарын 31

18. ¯ÍÄÑÝÍ ÕªÐªÍÃª

1,675,348

769,210

(64,435)

228,119

605,526

2,444,558

-

(129,435)

509,548

2,064,445

ìÿí. тºã

Тээврийн
хэрэгсэл

1,910,130

887,006

-

(139,472)

257,268

769,210

2,797,136

-

-

(252,988)

605,566

2,444,558

ìÿí. тºã

Тээврийн
хэрэгсэл

3,898,812

4,471,797

(6,082)

(177,495)

1,292,612

3,362,762

8,370,609

-

(6,082)

(178,628)

1,709,383

6,845,936

ìÿí. тºã

Комьпютер,
тоног
төхөөрөмж

3,483,174

3,362,762

(232,596)

1,178,164

2,417,194

6,845,936

-

(244,277)

784,834

6,305,379

ìÿí. тºã

Комьпютер, тоног
төхөөрөмж

Эрүүл ашиг

1,441,791

616,726

(24,348)

175,076

465,998

2,058,517

-

(37,031)

464,543

1,631,005

ìÿí. тºã

Тавилга, эд
хогшил

1,763,831

820,200

(319)

(19,385)

223,178

616,726

2,584,031

-

(359)

(32,814)

558,687

2,058,517

ìÿí. тºã

Тавилга, эд
хогшил

280,885

-

-

-

-

280,885

(1,229,447)

(5,839)

1,266,977

249,194

ìÿí. тºã

Дуусаагүй
капитал ажлууд

1,105,239

-

-

-

-

-

1,105,239

(650,568)

-

-

1,474,922

280,885

ìÿí. тºã

Эх дэлхий

145,318

24,218

-

13,330

10,888

169,536

-

-

51,466

118,070

ìÿí. тºã

Бусад

172,700

42,573

-

-

18,355

24,218

215,273

-

-

-

45,737

169,536

ìÿí. тºã

Бусад

Дуусаагүй
капитал
ажлууд

Эрдэнэт хүмүүн

16,645,842

5,789,034

(321,379)

1,898,197

4,212,216

22,434,876

-

(416,582)

3,444,612

19,406,846

ìÿí. тºã

Íèéò

19,081,961

7,681,887

(6,401)

(351,636)

2,250,890

5,789,034

26,763,848

-

(21,705)

(542,089)

4,892,766

22,434,876

ìÿí. тºã

Нийт

Эрдэнэт хүмүүн

19. Áèåò áóñ õªðªíãª

21. Ðåïî õýëöýë
Патент ба эрх
ìÿí. Òºã

Программ хангамж
ìÿí. Òºã

Дуусаагүй
программ хангамж
ìÿí. Òºã

Нийт
ìÿí. Òºã

2011
ìÿí. òºã

2010
ìÿí. òºã

48,822,587

-

2011
ìÿí. òºã

2010
ìÿí. òºã

- Харилцах данс

2,408,147

859,551

- Хугацаагүй хадгаламж

1,697,883

946,587

- Хугацаат хадгаламж

6,922,604

6,783,088

- Харилцах данс

54,851,260

23,133,568

- Хугацаагүй хадгаламж

13,068,239

6,368,905

- Хугацаат хадгаламж

31,013,970

44,438,479

8,136,953

5,999,744

- Хугацаагүй хадгаламж

67,832,208

35,455,614

- Хугацаат хадгаламж

179,360,190

113,207,516

365,291,454

237,193,052

Репо хэлцлүүд

2011 оны 12-р сарын 31

90,394

Нэмэгдсэн

25,000
115,394

4,654,588

Шилжүүлсэн
12-р сарын 31-нээр

3,807,432

347,327

4,245,153

242,786

649,910

917,696

604,370

(604,370)

-

392,867

5,162,849

22. Õàðèëöàã×äàä îëãîñîí çýýë áà óðüä×èëãàà

Хуримтлагдсан хорогдол
1-р сарын 1-нээр

22,637

696,477

-

719,114

Тайлант жилд байгуулсан (Тодотгол 10)

10,288

495,256

-

505,544

12-р сарын 31-нээр

32,925

1,191,733

-

1,224,658

Дансны цэвэр дүн

82,469

3,462,855

392,867

3,938,191

2010 оны 12-р сарын 31

88,896

1,160,747

2,083,718

3,333,361

1,498

105,573

804,721

911,792

-

2,541,112

(2,541,112)

-

90,394

3,807,432

347,327

4,245,153

1-р сарын 1-нээр

12,891

474,954

-

487,845

Тайлант жилд байгуулсан (Тодотгол 10)

9,746

221,523

-

231,269

12-р сарын 31-нээр

22,637

696,477

-

719,114

Дансны цэвэр дүн

67,757

3,110,955

347,327

3,526,039

2011
ìÿí. òºã

2010
ìÿí. òºã

Банк, санхүүгийн байгууллагын хадгаламж

57,458,316

32,482,270

Зээл болон урьдчилгаа

5,005,903

-

62,464,219

32,482,270

Нэмэгдсэн
Шилжүүлсэн
12-р сарын 31-нээр
Хуримтлагдсан хорогдол

20. Áàíê ñàíõ¯¯ãèéí áàéãóóëëàãûí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

Банк болон санхүүгийн байгууллагуудын хадгаламж нь дотоод болон гадаадын арилжааны банкуудын байршуулсан гадаад болон дотоодын
валютаар илэрхийлэгдсэн хугацаатай хадгаламж юм.
Зээл ба урьдчилгаа нь Монголбанкнаас олгосон овернайт зээл юм.
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Засгийн газар

Хувийн сектор

Өртгөөр
1-р сарын 1-нээр

Эх дэлхий

1-р сарын 1-нээр

Репо хэлцлийн дагуу Банк нь Монголбанкны үнэт цаасыг ирээдүйд
эргэн худалдан авах нөхцөлтэй борлуулсан. Үнэт цаас нь 3-5 хоногийн
хугацаатай, зах зээлийн үнэ нь 2011 оны 12-р сарын 31-ний байдлаарх
дансны өртөгтэй ойролцоо байсан.

Иргэд
- Харилцах данс

Õàðèëöàã÷äàä îëãîñîí çýýë áà óðüä÷èëãààíä áàíêíààñ ãàðãàæ áóé
ñàíõ¿¿ãèéí áàòàëãààíä áàéðøóóëñàí 3.9 òýðáóì òºãðºãèéí áàðüöàà
õºðºíãº áàãòàæ áàéíà (2010 îíä 0.38 òýðáóì òºãðºã).

Эрүүл ашиг

Өртгөөр

2010
ìÿí. òºã

Гадаадын санхүүгийн байгууллагуудаас авсан эх үүсвэр
20,451,827

18,947,742

Дэвэлопин Уорлд Маркетс (ДиДаблюЭм)

22,046,193

14,992,966

5,397,261

10,293,030

ЭйЭсЭн-Новиб Фандс

10,002,032

8,986,618

РиспонсЭбилити СИКАВ (Люксембург)

11,053,676

8,684,820

Кредит Свисс Бичил Санхүүгийн Санг Удирдах Компани

12,281,793

8,531,499

БлүОрчард Файнэнс Эс.Эй.

7,027,934

8,368,606

Триодос Сикав

6,880,124

5,939,571

Ойкокредит Дэлхий Дахины Хөгжлийн Хоршооллын Нийгэмлэг Ю.Эй.

1,434,349

5,825,646

Дюал Ритөрн Фанд СИКАВ

6,288,512

5,789,499

Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк

9,341,468

5,699,896

Дексиа Бичил Зээлийн Сан

Стичтинг Триодос Доен

-

5,032,487

Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци

2,787,238

3,754,920

Триодос Фэйр Шэйр Фанд

1,434,915

3,191,012

КэйЭфДаблю, Франкфурт ам Майн

2,272,631

1,974,547

Кива

1,516,450

1,533,990

Калвертийн Нийгмийн Хөрөнгө Оруулалтын Сан Инк

1,700,773

1,529,899

1,408,588

1,267,464

Уолберг Инвест Эс.Эй
Файнэтик Майкрофайнэнс

1,407,716

1,266,679

Оюу Толгойн Бичил Зээл Төсөл

1,243,820

1,243,820

Монарк Комюнити Фанд ХХК
АйСиФанд Сикав
Виттана

705,167

634,727

699,683

629,601

13,308

23,151

2,100,615

-

14,097,835

-

КиСиДи МайкрофайнэнзФондс (ЭфАйЭс)

4,234,492

-

ЭмИЭф- Сирано поол

14,130,089

-

7,010,914

-

168,969,403

124,142,190

39,322,535

6,961,212

ИэМэФ Бичил Санхүүгийн Сан
Глобал Бичил Санхүүгийн Боломж

ВиДиКэ Спаарбанк
Гадаадын санхүүгийн байгууллагуудаас авсан нийт эх үүсвэр
Засгийн газар, төрийн байгууллагаас авсан эх үүсвэр
Жижиг Дунд Үйлдвэрийг Хөгжүүлэх Сан

531,000

4,641,318

-

2,523,000

Хөдөөгийн Ядуурлыг Бууруулах Хөтөлбөр

2,667,331

2,436,365

Сангийн Яам / Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Банк

2,835,303

1,935,990

ЖДҮХСан

1,833,665

1,926,317

-

873,123

Хөдөлмөр Эрхлэлтийг Дэмжих Сан
Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам

Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Яам (хуучин нэрээр)
Азийн Хөгжлийн Банк – Хөдөөгийн хөгжил
Засгийн газар, төрийн байгууллагаас авсан нийт эх үүсвэр
Эх үүсвэрийн нийт дүн
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928,320

835,312

48,118,154

22,132,637

217,087,557

146,274,827

23. Çýýëýýð àâñàí ýõ ¯¯ñâýð
Засгийн газар, төрийн байгууллагаас авсан, дээр дурдсан бүх эх
үүсвэрүүд нь Монгол Улсын Засгийн газартай холбоотой болно.
Банк нь 2011 оны туршид өөрийн бичгийг дахин худалдаж аваагүй (2010
онд мөн худалдан аваагүй). 2011 болон 2010 оны туршид Банкны үл
биелүүлсэн үндсэн болон хүүний өр төлбөр байгаагүй.

2011 онуудад Банкны Нарны зайн цахилгаан үүсгүүрийн  зээлийн 
төслийг санхүүжүүлэх зорилготой авсан. Зээлийн үндсэн дүнг
2011 оны 4-р сараас эхлэн хагас жил тутамд, тэнцүү хэмжээний 5
хэсэгчилсэн төлбөрөөр төлөх ба хуваарийн дагуу 2013 оны 4-р сард
бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.

Нидерландын Хөгжлийн Санхүүжилтийн Компани (“ЭфЭмОу”)
ЭфЭмОу-гаас авсан зээлүүд нь дараах хэсгээс бүрдэнэ:

Дэвэлопин Уорлд Маркетс (ДиДаблюЭм)
ДиДаблюЭм-ээс авсан зээлүүд нь дараах хэсгээс бүрдэнэ:

(i) 5,000,000 ам.доллар буюу 5,850,450,000 төгрөгт
хөрвүүлсэн дүнтэй зээл нь жилийн 11.10% (2010 онд 11.83%)ийн хүүтэй байсан. Уг зээлийг анх 2007 онд Банкны орон сууцны
болон ЖДБ-үүдэд олгох зээлийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх
зорилготой авсан. Зээлийн үндсэн дүнг 2009 оны 10-р сараас эхлэн
хагас жил тутам, тэнцүү хэмжээний арван хэсэгчилсэн төлбөрөөр
төлөх ба хуваарийн дагуу 2014 оны 4-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.

(i) 2,000,000 ам.долларын дүнтэй ДиДаблюЭмЭс-ээс авсан зээл нь
жилийн 8.25% (2010 онд 8.25%)-ийн хүүтэй байсан. Уг зээлийг
анх 2006 онд Банкны бичил санхүүгийн болон ЖДБ-үүдэд зээл
олгох үйл ажиллагааны тэлэлтийг санхүүжүүлэх зорилгоор
авсан. Зээлийн дүн нь 2011 оны 6-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.

(ii) 5,000,000 ам.доллар буюу 5,859,150,000 төгрөгт хөрвүүлсэн дүнтэй
зээл нь жилийн 11.12% (2010 онд 11.83%)-ийн хүүтэй байсан. Уг
зээлийг анх 2008 онд Банкны орон сууцны болон ЖДБ-үүдэд олгох
зээлийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилготой авсан. Зээлийн
үндсэн дүнг 2009 оны 10-р сараас эхлэн хагас жил тутам, тэнцүү
хэмжээний арван хэсэгчилсэн төлбөрөөр төлөх ба хуваарийн дагуу
2014 оны 4-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(iii) 7,000,000 ам.долларын зээл нь санхүүгийн байдлын тайлангийн
өдрөөр жилийн 6.59% (2009 онд 6.45%)-ийн хүүтэй байсан. Уг
зээлийг Банкны орон сууцны зээлийн санг санхүүжүүлэõ зорилгоор
2009 онд (2,000,000 ам.доллар) болон 2010 онд (5,000,000
ам.доллар) хэсэгчлэн авсан. Зээлийн үндсэн дүнг 2011 оны 10-р
сараас эхлэн хагас жил тутамд, тэнцүү хэмжээний 16 хэсэгчилсэн
төлбөрөөр төлөх ба хуваарийн дагуу 2019 оны 4-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(iv) 2,500,000 ам.долларын буюу анхны олголт хийгдсэний дараагаар
889,875,000 төгрөгт хөрвүүлсэн (2009), хоёрдогч олголт хийгдсэний
дараагаар 1,251,420 (2011), гуравдагч олголт хийгдсэний дараагаар
1,123,053,750 (2011) төгрөгт хөрвүүлсэн дүнтэй зээл нь санхүүгийн
байдлын тайлангийн өдрөөр жилийн 9.50%-ийн хүүтэй байсан. Уг
зээлийг анх 2009-с 2011 онуудад Банкны Гэр санаачилга төслийг
санхүүжүүлэх зорилготой авсан. Зээлийн үндсэн дүнг 2011 оны 4-р
сараас эхлэн хагас жил тутамд, тэнцүү хэмжээний 5 хэсэгчилсэн
төлбөрөөр төлөх ба хуваарийн дагуу 2013 оны 4-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(v) 2,500,000 ам.долларын буюу анхны олголт хийгдсэний дараагаар
889,875,000
төгрөгт хөрвүүлсэн (2009), хоёрдахь олголт
хийгдсэний дараагаар 312,855,000 төгрөгт хөрвүүлсэн (2011),
гуравдахь олголт хийгдсэний дараагаар 2,085,671,250 төгрөгт
хөрвүүлсэн (2011) дүнтэй зээл нь санхүүгийн байдлын тайлангийн
өдрөөр жилийн 9.50%-ийн хүүтэй байсан. Уг зээлийг анх 2009-с

(ii) 3,108,550,000 төгрөгийн дүнтэй ЭсЭнЭс / ДиДаблюЭм-ээс авсан
зээл нь санхүүгийн байдлын тайлангийн өдрөөр жилийн 12.00%
(2010 онд 12.00%) -ийн хүүтэй байсан. Уг зээлийг анх 2010
онд Банкны төлбөрийн чадвар болон ажлын капиталыг ихэсгэх
зорилгоор авсан бөгөөд 2012 оны 12-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.
(iii) 6,217,100,000 төгрөгийн дүнтэй ЭсЭнЭс II / ДиДаблюЭм -ээс авсан
зээл нь санхүүгийн байдлын тайлангийн өдрөөр жилийн 12.00%
(2010 онд 12.00%) -ийн хүүтэй байсан. Уг зээлийг анх 2010
онд Банкны төлбөрийн чадвар болон ажлын капиталыг ихэсгэх
зорилгоор авсан бөгөөд 2012 оны 12-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.
(iv) 3,108,550,000 төгрөгийн дүнтэй ДиДаблюЭм-ээс авсан зээл нь
санхүүгийн байдлын тайлангийн өдрөөр жилийн 12.00% (2010
онд 12.00%)-ийн хүүтэй байсан. Уг зээлийг анх 2010 онд Банкны
төлбөрийн чадвар болон ажлын капиталыг ихэсгэх зорилгоор авсан
бөгөөд 2012 оны 12-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(v) 8,852,480,000 төгрөгийн дүнтэй ДиДаблюЭм Инком эССиАйСИКАВ -аас авсан зээл нь санхүүгийн байдлын тайлангийн өдрөөр 
жилийн 12.00% (2010 онд 0%)- ийн хүүтэй байсан. Уг зээлийг
анх 2010 онд Банкны төлбөрийн чадвар болон ажлын капиталыг
ихэсгэх зорилгоор авсан бөгөөд 2013 оны 6-р сард бүрэн төлөгдөж
дуусах нөхцөлтэй.
Дексиа Бичил Зээлийн Сан
(i) Банк өөрийн зээлийн үйл ажиллагааны өргөжилтийг санхүүжүүлэх
зорилгоор анх 2008 онд 3,000,000 ам.долларын үндсэн дүнтэй
өрийн бичиг гаргасан. Уг өрийн бичиг нь жилийн 7.25% (2010 онд
7.25%)-ийн хүүтэй байсан ба 2011 оны 4-р сард бүрэн төлөгдөж
дуусах нөхцөлтэй.
(ii) Банк өөрийн зээлийн үйл ажиллагааны өргөжилтийг санхүүжүүлэх
зорилгоор 2010 онд 5,000,000 ам.долларын үндсэн дүнтэй өрийн

Эх дэлхий

Нидерландын Хөгжлийн Санхүүжилтийн Компани
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2011
ìÿí. òºã

Эрдэнэт хүмүүн
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Эрдэнэт хүмүүн

(ii) 4,500,000 ам.долларын зээл нь жилийн 7.75% (2010 онд 7.75%)ийн хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг анх 2008 онд Банкны бичил
санхүүгийн болон ЖДБ-үүдэд зээл олгох үйл ажиллагааны
тэлэлтийг дэмжих зорилгоор авсан. Уг зээлийн дүн 2012 оны 5-р
сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
РиспонсЭбилити СИКАВ (Люксембург)
РиспонсЭбилити  СИКАВ (Люксембург)-аас авсан  зээлүүд нь өрийн 
бичгийн хэлбэртэй байсан бөгөөд дараах хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:
(i) 1,000,000 ам.долларын зээл нь жилийн 7.50% (2010 онд 7.50%)ийн хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг анх 2008 онд Банкны төлбөрийн
чадвар болон ажлын капиталын хэмжээг ихэсгэх зорилгоор авсан.
Уг зээл нь 2013 оны 7-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(ii) 2,000,000 ам.долларын зээл нь жилийн 7.50% (2010 онд 7.50%)ийн хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг анх 2008 онд Банкны төлбөрийн
чадвар болон ажлын капиталын хэмжээг ихэсгэх зорилгоор авсан.
2013 оны 7-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(iii) 2,000,000 ам.долларын зээл нь жилийн 7.50% (2010 онд 7.50%)ийн хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг анх 2008 онд Банкны төлбөрийн
чадвар болон ажлын капиталын хэмжээг ихэсгэх зорилгоор авсан.
Уг зээл нь 2013 оны 8-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(iv) 250,000 ам.долларын зээл нь санхүүгийн байдлын тайлангийн
өдрөөр жилийн 5.40% (2010 онд 5.48%)-ийн хүүтэй байсан бөгөөд
түүнийг анх 2009 онд Банкны төлбөрийн чадвар болон ажлын
капиталын хэмжээг ихэсгэх зорилгоор авсан. Уг зээл нь 2012 оны
12-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(v) 750,000 ам.долларын зээл нь санхүүгийн байдлын тайлангийн
өдрөөр жилийн 4.89% (2010 онд 4.96%)-ийн хүүтэй байсан бөгөөд
түүнийг анх 2010 онд Банкны төлбөрийн чадвар болон ажлын
капиталын хэмжээг ихэсгэх зорилгоор авсан. Уг зээл нь 2013 оны
12-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(vi) 750,000 ам.долларын зээл нь санхүүгийн байдлын тайлангийн
өдрөөр жилийн 4.89% (2010 онд 4.96%)-ийн хүүтэй байсан бөгөөд
түүнийг анх 2010 онд Банкны төлбөрийн чадвар болон ажлын
капиталын хэмжээг ихэсгэх зорилгоор авсан. Уг зээл нь 2013 оны
12-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
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(ii) 5,000,000 ам.долларын зээл нь жилийн 8.00% (2010 онд 8.00%)ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2007 онд Банкны бичил санхүүгийн
зээлийн үйл ажиллагааны өргөжилтийг санхүүжүүлэх зорилгоор
авсан. Зээлийн дүн нь 2012 оны 6-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.

(viii) 500,000 ам.долларын зээл нь санхүүгийн байдлын тайлангийн
өдрөөр жилийн 6.00% -ийн хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг анх 2011
онд Банкны төлбөрийн чадвар болон ажлын капиталын хэмжээг
ихэсгэх зорилгоор авсан. Уг зээл нь 2014 оны 6-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.

Триодос Сикав
Триодос Сикав-аас авсан зээл дараах хэсгээс бүрдэнэ:

Кредит Свисс Бичил Санхүүгийн Санг Удирдах Компани
Кредит Свисс Бичил Санхүүгийн Санг Удирдах Компаниас авсан зээл нь
өрийн бичгийн хэлбэртэй байсан бөгөөд дараах хэсгээс бүрдэнэ:
(i) 2,000,000 ам.долларын зээл нь жилийн 7.50% (2010 онд 7.50%)ийн хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг анх 2008 онд Банкны төлбөрийн
чадвар болон ажлын капиталын хэмжээг èõýñгэх зорилгоор авсан.
Уг зээл нь 2013 оны 6-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(ii) 1,000,000 ам.долларын зээл нь жилийн 7.50% (2010 онд 7.50%)ийн хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг анх 2008 онд Банкны төлбөрийн
чадвар болон ажлын капиталын хэмжээг èõýñгэх зорилгоор авсан.
Уг зээл нь 2013 оны 8-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(iii) 750,000 ам.долларын зээл нь санхүүгийн байдлын тайлангийн
өдрөөр жилийн 5.40%
(2010 онд 5.76%)-ийн хүүтэй байсан. Зээлийг анх 2009 онд Банкны
төлбөрийн чадвар болон ажлын капиталын хэмжээг ихэсгэх
зорилгоор авсан бөгөөд 2012 оны 12-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.
(iv) 3,000,000 ам.долларын зээл нь санхүүгийн байдлын тайлангийн
өдрөөр жилийн 4.89% (2010 онд 4.96%)-ийн хүүтэй байсан.
Зээлийг анх 2010 онд Банкны төлбөрийн чадвар болон ажлын
капиталын хэмжээг ихэсгэх зорилгоор авсан бөгөөд 2013 оны 12-р
сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(v) 2,000,000 ам.долларын зээл нь санхүүгийн байдлын тайлангийн
өдрөөр жилийн 6.00%-ийн хүүтэй байсан. Зээлийг анх 2011 онд
Банкны төлбөрийн чадвар болон ажлын капиталын хэмжээг ихэсгэх
зорилгоор авсан бөгөөд 2014 оны 6-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.
БлүОрчард Файнэнс Эс.Эй
БлүОрчард Файнэнс Эс.Эй.-ээс авсан зээл дараах хэсгээс бүрдэнэ:
(i) 6,500,000 ам.долларын зээл нь жилийн 8.25% (2010 онд 8.25%)ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2006 онд Банкны бичил санхүүгийн
зээл олгох үйл ажиллагааны өргөжилтийг санхүүжүүлэх зорилгоор
авсан. Зээлийн үндсэн дүнг 2010 оны 6-р сараас эхлэн улирал бүр
ижил хэмжээгээр 4 удаа хэсэгчлэн төлөх ба 2011 оны 3 сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.

(i) 3,000,000 ам.долларын зээл нь жилийн 8.00% (2010 онд 8.00%)ийн хүүтэй байсан ба түүнийг 2009 онд (900,000 ам.дол.) болон 2010
онд (2,100,000 ам.дол.) Банкны бичил зээлийн багцын өргөжилтийг
санхүүжүүлэх зорилготой авсан. Зээлийн дүн нь 2013 оны 1-р сард
бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(ii) 1,750,000 ам.долларын зээл нь жилийн 7.75% (2010 онд 7.75%)ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2010 онд бичил зээлийн багцыг
санхүүжүүлэх зорилоготой авсан. Зээлийн дүн нь 2013 оны 10-р
сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Ойкокредит Дэлхий Дахины Хөгжлийн Хоршооллын Нийгэмлэг Ю.Эй.
(“Ойкокредит”)
Ойкокредит-ээс авсан зээл нь дараах хэсгээс бүрдэнэ:
(i) 1,500,000 ам.долларын зээл нь жилийн 3.96% (2010 онд 4.37%)ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2007 онд Банкны бичил санхүүгийн
болон ЖДБ-үүдэд зээл олгох үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх
зорилготой авсан. Зээлийн үндсэн дүнг 2010 оны 2-р сараас эхлэн
хагас жил бүр, тэнцүү хэмжээний дүнгээр 4 удаа хэсэгчлэн төлөх ба
2011оны 8-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(ii) 1,500,000 ам.долларын зээл нь жилийн 7.00% (2010 онд 7.00%)ийн хувийн хүүтэй байсан. Уг зээлийг анх 2008 онд Банкны
бичил санхүүгийн болон ЖДБ-үүдэд зээл олгох үйл ажиллагааг
санхүүжүүлэх зорилготой авсан. Зээлийн үндсэн дүнг 2011 оны
2-р сараас эхлэн хагас жил бүр, тэнцүү хэмжээний дүнгээр 6
удаа хэсэгчлэн төлөх ба 2013оны 8-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.
(iii) Өмнө нь авсан байсан  2,000,000 еврогийн  зээлээр  2010 онд 
4,309,320,000 төгрөгийн дүнтэй зээлийг Банкны бичил санхүүгийн
болон ЖДБ- үүдэд зээл олгох үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх
зорилготой орлуулан авсан. Уг зээл нь жилийн 7.25% (2010 онд
7.25%)-ийн хүүтэй байсан. Зээл нь 2010 оны 8-р сараас эхлэн
хагас жил бүр тэнцүү хэмжээний гурван төлбөрөөр төлөгдөх ба 2011
оны 8-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Дюал Ритөрн Фанд СИКАВ
Дюал  Ритөрн  Фанд  СИКАВ-аас авсан  зээлүүд нь өрийн бичгийн 
хэлбэртэй бөгөөд дараах хэсгээс бүрдэнэ:
(i) 1,000,000 ам.долларын өрийн бичиг нь жилийн 7.50% (2010 онд
7.50%)-ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2008 онд төлбөрийн
чадвар болон ажлын капиталыг нэмэгдүүлэх зорилгоор авсан. Уг

өрийн бичиг 2013 оны 5-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(ii) 2,000,000 ам.долларын өрийн бичиг нь жилийн 7.50% (2010 онд
7.50%)-ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2008 онд төлбөрийн
чадвар болон ажлын капиталыг нэмэгдүүлэх зорилгоор авсан. Уг
өрийн бичиг 2013 оны 8-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(iii) 500,000 ам.долларын өрийн бичиг нь жилийн 7.00% (2010 онд
7.00%)-ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2009 онд төлбөрийн
чадвар болон ажлын капиталыг нэмэгдүүлэх зорилгоор авсан. Уг
өрийн бичиг 2012 оны 11-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.

Эх дэлхий

ЭйЭсЭн-Новиб Фандс
(i) 2,500,000 ам.долларын зээл нь жилийн 7.75% (2010 онд 7.75%)ийн хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг анх 2008 онд Банкны бичил
санхүүгийн болон ЖДБ-үүдэд зээл олгох үйл ажиллагааны
тэлэлтийг дэмжих зорилгоор авсан. Уг зээлийн дүн 2012 оны 12-р
сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.

(vii) 500,000 ам.долларын зээл нь санхүүгийн байдлын тайлангийн
өдрөөр жилийн 6.00% -ийн хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг анх 2011
онд Банкны төлбөрийн чадвар болон ажлын капиталын хэмжээг
ихэсгэх зорилгоор авсан. Уг зээл нь 2014 оны 6-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.

(iv) 1,000,000 ам.долларын буюу 1,286,410,000 төгрөгт хөрвүүлсэн
дүнтэй өрийн бичиг нь жилийн 12.00% (2010 онд 12.00%) -ийн
хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг анх 2010 онд Банкны төлбөрийн
чадвар болон ажлын капиталыг нэмэгдүүлэх зорилгоор авсан. Уг
зээл 2012 ны 11-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк
8,000,000 ам.доллар буюу 10,386,199,382.98 төгрөгт хөрвүүлсэн дүнтэй
зээл нь санхүүгийн байдлын тайлангийн өдрөөр жилийн 14.33% (2010
онд 15.65%)-ийн хүүтэй байсан. Уг зээлийг 2010 онд (5,450,040,000
төгрөг) болон 2011 онд (4,936,159,382.98 төгрөг) Монголын бичил болон
жижиг аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор авсан. Зээлийн үндсэн
дүнг 2011 оны 7-р сараас эхлэн хагас жил тутамд, тэнцүү хэмжээний
7 хэсэгчилсэн төлбөрөөр төлөх ба 2014 оны 7-р сард бүрэн төлөгдөж
дуусах нөхцөлтэй.
Стичтинг Триодос Доен
Стичтинг Триодос Доен-оос авсан зээл дараах хэсгээс бүрдэнэ:
(i) 1,000,000,000 төгрөгийн зээл нь жилийн 14.00% (2010 онд
14.00%)-ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2006 онд Банкны
зээлийн үйл ажиллагааны өргөжилтийг санхүүжүүлэх зорилгоор
авсан. Зээлийн дүн 2011 оны 8-р сард бүрэн төлөгдөж дууссан.
(ii) 1,200,000,000 төгрөгийн зээл нь жилийн 14.00% (2010 онд
14.00%)-ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2007 онд Банкны
зээлийн үйл ажиллагааны өргөжилтийг санхүүжүүлэх зорилгоор
авсан. Зээлийн дүн 2011 оны 4-р сард бүрэн төлөгдөж дууссан.
(iii) 1,400,000,000 төгрөгийн зээл нь жилийн 14.00% (2010 онд
14.00%)-ийн хүүтэй байсан ба түүнийг 2009 онд (980,000,000
төгрөг) болон 2010 онд (420,000,000 төгрөг) Банкны бичил зээлийн
багцын өргөжилтийг санхүүжүүлэх зорилготой авсан. Зээлийн дүн
2011 оны 1-р сард бүрэн төлөгдөж дууссан.
(iv) 1,400,000,000 төгрөгийн зээл нь жилийн 14.00% (2010 онд
14.00%)-ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2010 онд Банкны бичил
зээлийн багцын өргөжилтийг санхүүжүүлэх зорилготой авсан.
Зээлийн дүн 2011 оны 8-р сард бүрэн төлөгдөж дууссан.
Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (“ОУСК”)
5,000,000 ам.долларын зээл нь жилийн 3.90% (2010 онд 4.25%)-ийн
хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг анх 2008 онд Банкны бичил санхүүгийн
болон ЖДБ-үүдэд зээл олгох үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилгоор
авсан. Зээлийн дүнг 2010 оны 6-р сараас эхлэн хагас жил тутамд, тэнцүү

Эрүүл ашиг

бичиг гаргасан. Уг өрийн бичиг нь жилийн 7.00% (2010 онд
7.00%)-ийн хүүтэй байсан. Үүнээс 1,250,000 ам.доллар 2011 оны
6-р сард төлөгдсөн ба үндсэн үлдэгдэл нь 2012 оны 7-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.

Эрдэнэт хүмүүн

(i) 500,000 ам.долларын зээл нь жилийн 8.50% (2010 онд 8.50%)ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2006 онд Банкны зээл олгох үйл
ажиллагааны өргөжилтийг санхүүжүүлэх зорилгоор авсан. Зээлийн
дүн 2011 оны 7-р сард бүрэн төлөгдөж дууссан.
(ii) 2,000,000 ам.долларын зээл нь жилийн 8.25% (2010 онд 8.25%)ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2007 онд Банкны зээл олгох үйл
ажиллагааны өргөжилтийг санхүүжүүлэх зорилгоор авсан. Зээлийн
дүн 2011 оны 4-р сард бүрэн төлөгдөж дууссан.
(iii) 2,500,000 ам.долларын зээл нь жилийн 7.20% (2010 онд 7.20%)ийн хүүтэй байсан ба түүнийг анх 2011 онд Банкны зээл олгох үйл
ажиллагааны өргөжилтийг санхүүжүүлэх зорилгоор авсан. Зээлийн
дүнгээс 2011 оны 8-р сард төлөгдсөн бөгөөд үлдэгдэл үндсэн зээл
нь 2014 оны 7-р сард бүрэн төлөгдөх нөхцөлтэй.
КэйЭфДаблю, Франкфурт ам Майн (“КэйЭфДаблю”)
КэйЭфДаблю-гээс 900,000 евротой тэнцэх 1,371,508 ам.долларын
зээл авсан бөгөөд санхүүгийн байдлын тайлангийн өдрөөр жилийн
хүү нь 4.25% (2009 онд 5.375%) байсан. Уг зээлийг анх 2008 онд
Монголын бичил болон жижиг аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжих, Монголын
бага орлоготой ард иргэдийн амьдралын түвшинг дээшлүүлэх,
барилга байгууламжийн төслийг санхүүжүүлэх замаар хот суурин
газрын хөгжлийг дэмжих, Банкны өөрийн хөрөнгийн суурийг бататгах,
бизнесийн өргөтгөлийг санхүүжүүлэх болон Банкны бичил санхүүгийн
зээлийн эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулахын тулд гадны зөвлөгөө
авах, тэдгээр үйлчилгээг санхүүжүүлэх зорилгоор авсан. Зээлийн дүн
2017 оны 7-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Кива
Кива нь хөгжиж буй орны хувь хүмүүст буюу бүлгүүдэд жижиг зээл
олгодог дотоодын зээлдүүлэгчдийг өөрийн 0%-ийн хүүтэй зээлийн
сангаар дэмждэг. Тайлант хугацааны эцэст Кива-гийн зээлийн үлдэгдэл
1,516,450 мянган төгрөг (2010 онд 1,533,990 мянган төгрөг) байсан
бөгөөд тодорхой заасан дуусгавар хугацаагүй байсан болно.
Калвертийн Нийгмийн Хөрөнгө Оруулалтын Сан Инк. (“КНХОС”)
(i) КНХОС-гаас олгосон  зээлийг тухайн  сан  700,000 ам.долларын 
үндсэн дүнтэй өрийн бичгийн хэлбэрээр гаргаж өгсөн бөгөөд Банк
нь тус өрийн бичгийг бичил санхүүгийн болон ЖДБ-үүдэд зээл
олгох үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлэх зорилгоор 2004, 2005 болон
2006 онуудад тус тус авсан байна. Уг өрийн бичгүүд нь жилийн
6.00% (2010 онд 6.00%) -ийн хүүтэй байсан бөгөөд 2012 оны 12-р
сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(ii) КНХОС-гаас олгосон  зээлийг тухайн  сан  500,000 ам.долларын 
үндсэн дүнтэй өрийн бичгийн хэлбэрээр гаргаж өгсөн бөгөөд Банк
нь тус өрийн бичгийг бичил санхүүгийн болон ЖДҮ-үүдэд зээл
олгох үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлэх зорилгоор 2008 онд авсан
байна. Уг өрийн бичиг нь жилийн 6.30% (2010 онд мөн 6.30%) -ийн
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Уолберг Инвест Эс.Эй
Уолберг Инвест Эс.Эй.-ээс Банкны бичил санхүүгийн болон ЖДБүүдэд зээл олгох үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилгоор анх 2009 онд
1,000,000 ам.долларын дүнтэй өрийн бичгийг авсан. Уг өрийн бичиг нь
жилийн 7.00% (2010 онд 7.00%)-ийн хүүтэй байсан ба 2012 оны 11-р
сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Файнэтик Майкрофайнэнс
Файнетик Майкрофайнэнс-ээс авсан зээлийг уг сангын гаргасан
1,000,000 ам.долларын өрийн бичгийн хэлбэрээр, Банкны төлбөрийн
чадварыг дээшлүүлэх, Банкны бичил санхүү болон ЖДБ-үүдэд зээл
олгох үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор анх 2008 онд авсан. Уг
өрийн бичиг нь жилийн 7.50% (2009 онд 7.50%)-ийн хүүтэй байсан ба
2013 оны 5-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Оюу Толгойн Бичил Зээл Төсөл
Оюу Толгой ХХК-иас авсан төгрөгт хөрвүүлсэн 1,000,000 ам.долларын
зээл юм. Уг зээлийг анх 2010 онд ЖДҮ-ийн Зээлийн Санхүүжилтийн
Төслийг дэмжих зорилгоор авсан. Зээл нь жилийн 0%-ийн хүүтэй
байсан ба 2013 оны 10-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Монарк Комюнити Фанд ХХК
Монарк Комюнити Фанд-аас авсан 500,000 ам.долларын зээл нь
жилийн 6.00% (2010 онд 6.00%)-ийн хүүтэй байсан бөгөөд уг зээлийг
анх 2008 онд Банкны бичил санхүү болон ЖДБ-үүдэд зээл олгох үйл
ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилгоор авсан. Уг зээл 2012 оны 12-р сард
бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
АйСиФанд Сикав
АйСиФанд Сикав-аас авсан зээл нь 500,000 ам.долларын дүнтэй өрийн
бичиг хэлбэртэй байсан бөгөөд санхүүгийн өдрийн тайлангийн өдрөөр
жилийн 4.89% (2010 онд 4.96%) -ийн хүүтэй байсан. Зээлийг анх 2010
онд Банкны төлбөрий чадвар болон ажлын капиталыг ихэсгэх зорилгоор
авсан. Уг зээл нь 2013 оны 12-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Виттана
Виттана нь хөгжиж буй  орны оюутнууд буюу  оюутны бүлгүүдэд 
боловсролыг дэмжих зорилгоор 0%-ийн хүүтэй зээл олгодог. Тайлант
хугацааны эцэст Виттана-гийн зээлийн үлдэгдэл 13,308 мянган төгрөг 
(2010 онд 23,151 мянган төгрөг) байсан бөгөөд тодорхой заасан
дуусгавар хугацаагүй байсан болно.
ИэМэФ Бичил Санхүүгийн Сан
ИэМэФ Бичил Санхүүгийн Сан -аас авсан зээл нь 1,500,000
ам.долларын дүнтэй өрийн бичиг хэлбэртэй байсан бөгөөд санхүүгийн
өдрийн тайлангийн өдрөөр жилийн 4.40% -ийн хүүтэй байсан. Зээлийг
анх 2011 онд Банкны төлбөрийн чадвар болон ажлын капиталыг ихэсгэх
зорилгоор авсан. Уг зээл нь 2013 оны 6-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.

Глобал Бичил Санхүүгийн Боломж
10,000,000 ам.долларын зээл нь жилийн 5.65% -ийн хүүтэй байсан
бөгөөд уг зээлийг анх 2011 онд Банкны бичил зээл олгох үйл ажиллагааг
санхүүжүүлэх зорилгоор авсан. Уг зээл 2014 оны 4-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
КиСиДи МайкрофайнэнзФондс (ЭфАйЭс)
3,000,000 ам.долларын зээл нь жилийн 6.00% -ийн хүүтэй байсан
бөгөөд уг зээлийг анх 2011 онд Банкны бичил зээл олгох үйл ажиллагааг
санхүүжүүлэх зорилгоор авсан. Уг зээл 2016 оны 4-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Бичил санхүүг Хөгжүүлэх Боломж
10,000,000 ам.долларын зээл нь жилийн 4.43% -ийн хүүтэй байсан
бөгөөд уг зээлийг анх 2011 онд Банкны бичил зээл олгох үйл ажиллагааг
санхүүжүүлэх зорилгоор авсан. Уг зээл 2014 оны 4-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
ВиДиКэ Спаарбанк
ВиДиКэ  Спаарбанк -аас авсан  зээл нь 5,000,000 ам.долларын дүнтэй 
өрийн бичиг хэлбэртэй байсан бөгөөд, Банкны төлбөрийн чадварыг
дээшлүүлэх, бичил санхүү болон ЖДБ-үүдэд зээл олгох үйл ажиллагааг
өргөжүүлэх зорилгоор анх 2011 онд авсан. Уг өрийн бичиг нь жилийн
6.00% -ийн хүүтэй байсан ба 2014 оны 5-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.
Жижиг Дунд Үйлдвэрийг Хөгжүүлэх Сан (“ЖДҮХС”)
ЖДҮХС -аас авсан зээл дараах хэсгээс бүрдэнэ:
(i) 873 мянган төгрөгийн хүүгүй зээл. Уг зээлийг 2012 онд бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй 2009 онд авсан.
(ii) 1,000 сая төгрөгийн, хяналтын зардал болох жилийн 1.20%-ийн
хүүтэй зээл. Уг зээлийг жижиг бизнэс эрхлэгчид болон шинээр
бизнесээ эхэлж байгаа мөн хуучин бизнесээ өргөтгөж байгаа бизнес
эрхлэгчидийг санхүүжүүлэх зорилгоор 2011 оны 1-р сард авсан.
Зээлийг 2014 оны 1-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(iii) Ноос ноолуурын үйлдвэрийг  санхүүжүүлэх  зориулалттай  Монгол 
Улсын Засгийн Газрын Бондын 6,710 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй
зээл. Энэхүү 5-н жилийн хамтын гэрээ нь Сангийн Яам болон Хүнс,
Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яамын хооронд 2011 оны 10-р
сард байгуулагдсан. Уг эх үүсвэр нь жилийн 0.60%-ийн хүүтэй.
(iv) 1,000 сая төгрөгийн зээл нь хяналтын зардал болох жилийн
1.20% -ийн хүүтэй байсан бөгөөд уг зээлийг анх 2011 оны 12-р
сард Улаанбаатар хотын Дунд болон том бизнесийн хэрэглээг
санхүүжүүлэх зорилгоор авсан. Уг зээл 2016 оны 12-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(v) 27,120 сая төгрөгийн зээл нь жилийн 1.2% -ийн хувийн хүүтэй
байсан. Уг зээлийг анх 2011 онд ЖДБ-ийг дэмжих зорилгоор
авсан. Уг зээл нь 2021 оны 12-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.
(vi) 424 сая төгрөгийн зээл нь жилийн 1.2% -ийн хувийн хүүтэй
байсан. Уг зээлийг анх 2009 болон 2010 онуудад ЖДБ-ийг дэмжих
зорилгоор авсан. Уг зээл нь 2013 оны 10-р сард бүрэн төлөгдөж
дуусах нөхцөлтэй.

(vii) 2,112 сая төгрөгийн зээл нь жилийн 1.2% -ийн хувийн хүүтэй
байсан. Уг зээлийг анх 2010 болон 2011 онуудад ЖДБ-ийг дэмжих
зорилгоор авсан. Уг зээл нь 2015 оны 4-р сард бүрэн төлөгдөж
дуусах нөхцөлтэй.
Хөдөлмөр Эрхлэлтийг Дэмжих Сан
Хөдөлмөр Эрхлэлтийг Дэмжих Сангаас авсан зээл нь дараах хэсгээс
бүрдэнэ:
(i) 531 сая төгрөгийн зээлийн эх үүсвэрийг хүүгүй авсан бөгөөд
Банк нь эх үүсвэрийн нийт дүнг 6 сарын дотор бүрэн ашиглаагүй
тохиолдолд сарын 0.3%-ийн алданги тооцогдоно. Уг зээлийг анх
2011 оны 5-н сард Банкны зээлийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх
зорилгоор авсан бөгөөд 2012 оны 11-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.
(ii) 2,945 сая төгрөгийн хүүгүй зээл. Уг зээлийг анх 2009 онд Банкны
зээлийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилгоор авсан бөгөөд
2011 оны 6-р сард бүрэн төлөгдөж дууссан.
(iii) 1,674 сая төгрөгийн зээлийн эх үүсвэрийг хүүгүй авсан бөгөөд
Банк нь эх үүсвэрийн нийт дүнг 6 сарын дотор бүрэн ашиглаагүй
тохиолдолд сарын 0.3%-ийн алданги тооцогдоно. Уг зээлийг анх
2010 онд Банкны зээлийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилгоор
авсан бөгөөд 2011 оны 9-р сард бүрэн төлөгдөж дууссан.
Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам (ХХААХҮЯ)
2,500,000 мянган төгрөгийн зээлийг анх 2010 онд ХХААХҮЯ-наас 3.6%ийн хүүтэй авсан ба 2011 оны 6-р сард бүрэн төлөгдөж дууссан.
Хөдөөгийн Ядуурлыг Бууруулах Хөтөлбөр
Хөдөөгийн Ядуурлыг Бууруулах Хөтөлбөрөөс авсан зээлүүд дараах
хэсгээс бүрдэнэ:
(i) 1,823,380 ам.долларын зээл нь 6.00% (6.00%)-ийн хүүтэй байсан.
Уг зээлийг анх 2004 онд авсан бөгөөд 2017 оны 12-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(ii) 120 сая төгрөгийн зээл нь 5.00% (5.00%) -ийн хүүтэй байсан.
Уг зээлийг анх 2009 онд авсан бөгөөд 2019 оны 4-р сард бүрэн
төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Сангийн Яам / Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Банк
(“ЖэйБиАйСи”)
Сангийн Яамнaaс авсан зээлүүд дараах хэсгээс бүрдэнэ:
(i) 1,922 сая төгрөгийн жилийн 4.0% (2010: 4.5%)-ийн хүүтэй зээл. Уг
зээлийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор 2010 онд
авсан бөгөөд 2019 оны 1-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
(ii) 432 сая төгрөгийн жилийн 4% -ийн хүүтэй зээл. Уг зээлийн жижиг
дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор 2011 онд авсан бөгөөд
2021 оны 8-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Бичил Санхүүгийн Хөгжлийн Сан (“БСXС”)
БСXС-ээс авсан зээлүүд нь дараах хэсгээс бүрдэнэ:

Эх дэлхий

Триодос Фэйр Шейр Фанд
Триодос Фэйр Шейр Фанд-аас авсан зээл дараах хэсгээс бүрдэнэ:

хүүтэй байсан бөгөөд 2012 оны 12-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах
нөхцөлтэй.

Эрүүл ашиг

хэмжээний 10 хэсэгчилсэн төлбөрөөр төлөх ба 2013 оны 12-р сард
бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.

Эрдэнэт хүмүүн

(iii) 1,000 сая төгрөгийн зээл нь жилийн 7.5%-ийн хүүтэй байсан бөгөөд
түүнийг анх 2011 оны 3-р сард Банкны зээлийн үйл ажиллагааны
өргөжилтийг санхүүжүүлэх зорилгоор авсан. Зээлийн дүн 2014 оны
7-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.
Худалдаа аж үйлдвэрийн яам (хуучин нэрээр)
Энэ зээлийн гол зорилго нь жижиг, дунд бизнесүүдийг дэмжих бөгөөд
уг зээл нь дараах хэсгээс бүрдэнэ:
(i) 369 сая төгрөгийн жилийн 1.2% (2010 онд 1.2%)-ийн хүүтэй зээл.
Уг зээлийг 2006 онд авсан бөгөөд 2011 оны 6-р сард бүрэн төлсөн.
(ii) 3 тэрбум төгрөгийн жилийн 3.6% (2010 онд 3.6%)-ийн хүүтэй зээл.
Уг зээлийг 2011 оны 8-р сард бүрэн төлсөн.
Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)
Тус эх үүсвэр нь Монгол Улс дахь Хөдөөгийн хөгжил төслийн  “Нэмүү 
өртгийн зардлын сүлжээ”-г дэмжихэд зориулагдсан бөгөөд Банк эх
үүсвэрийн гэрээнд 2010 онд гарын үсэг зурсан. АХБ эх үүсвэрийн 50%ийг 0%-ийн хүүтэй зээлээр, Банк нөгөө 50%-ийг өөрийн эх үүсвэрээр
санхүүжүүлнэ. Тус зээлийг эргэн төлөх тодорхой хугацаа тохироогүй
боловч ижил төрлийн зээлийн хугацаа дунджаар 7 жил байдаг.
Дээр дурьдагдсан ихэнхи зээлүүдийн хувьд гэрээнд заагдсан тодорхой
харьцаанууд хангасан байх шаардлагатай бөгөөд тус харьцаануудыг
дараах байдлаар бүлэгт хувааж болно:
-

-

-

-
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капиталтай холботой харьцаанууд (үүнд: эрсдэлээр 		
жигнэсэн өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаа, 		
төлбөрийн чадварын харьцаа, 1-р зэрэглэлийн капитал ба
нийт капиталын харьцаа г.м);
санхүүгийн эрсдэлтэй холбоотой харьцаанууд (үүнд: 		
дуусгавар хугацаа хоорондын нийцэхгүй байдал, валют 		
хоорондын нийцэхгүй байдал, гадаад валютын нийт 		
нээлттэй позиц, гадаад валют бүрийн ханшийн эрсдэлийн
харьцаа, төлбөрийн хэрэгслийн дутагдлын харьцаа, хүүний
нэгтгэсэн эрсдэлийн харьцаа болоод хүүний эрсдэлийн 		
харьцаа);
зээлтэй холбоотой харьцаанууд (үүнд: эрсдэлтэй 		
багцын хэмжээ, зээлийн эрсдэлд өртсөн хувь, дансны 		
хасагдуулгын харьцаа, хамгийн том зээлийн өөрийн 		
хөрөнгөд эзлэх хувь, холбоотой талуудын зээлийн харьцаа,
нийт том зээлүүдийн хэмжээ г.м);
бусад харьцаанууд (үүнд: хадгаламж, зээлийн харьцаа, 		

Биелүүлсэн байх шаардлагатай харьцаануудыг хангаагүй тохиолдолд
холбогдох зээлийн үүрэг биелэгдээгүйд тооцогдох буюу зээл нь
нэхэмжилсэн үед төлөгдөх шаардлагатай болно. Тиймээс харьцаануудын
биелэлтэнд холбогдох хэлтэс, ажилтнууд (Санхүүгийн Удирдлагын
Газар, Санхүү Эрхэлсэн Захирал, мөн Эрсдэлийн Нэгдсэн Удирдлагын 
Газар, Хөрөнгө Зохицуулалтын Хэлтэс, Зээлийн Удирдлагын Газар г.м.)
улирал тутамд хяналт тавин ажилладаг. Тодорхой харьцааны биелэлт
хангагдахгүйг урьдчилан мэдсэн буюу олж илрүүлсэн тохиолдолд
удирдлага нь зөрчлийг хэрэгсэхгүй тухай бичиг нэхэж авах, харьцааг
өөрчлөн гэрээг шинээр байгуулах зэрэг шаардлагатай арга хэмжээг
авдаг.
2011 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар Банк нь биелүүлэх шаардлагатай
бүх харьцаануудыг хангасан.

24. Õî¨ðäîã× ªãëªã
2011
ìÿí. òºã

2010
ìÿí. òºã

КэйЭфДаблю, Франкфурт ам Майн

4,813,373

4,133,760

Инкофин Импулс Бичил Санхүүгийн Хөгжлийн Сан

4,176,045

3,748,367

Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци

6,930,953

6,221,352

Нидерландын Хөжлийн Санхүүжилтийн Компани

21,107,996

-

37,028,367

14,103,479

КэйЭфДаблю, Франкфурт ам Майнаас хөрвөх нөхцөлтэй хоёрдогч
өглөг
Банк нь КэйЭфДаблюгаас 1,800,000 евротой тэнцэх 2,747,230 америк
долларын, хөрвөх нөхцөлтэй, арван жилийн хугацаатай хоёрдогч
өглөгийг авсан. Зээлийн хүүний дээд хязгаар жилийн 9% байна. Тайлант
жилд тус зээлийн үр ашигт хүү нь 6.00% (2010 онд 6.00%) байна.
Хөрвөх эрхтэй хоёрдогч зээлийг 2017 оны 7-р сарын 20-нд бэлэн
мөнгөөр бүхэлд нь эргэн төлөх эсвэл хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
шийдвэрийн дагуу Банкны толгой компани болох ТэнГэр Санхүүгийн
Нэгдэл ХХК-ийн хувьцаа руу хөрвүүлж болно. Хувьцаанд хөрвүүлэх 
сонголтыг  зөвхөн  ТэнГэр  Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн хувьцаа 
эзэмшигчид нэмэлт хувьцаа гаргахыг зөвшөөрсөн бөгөөд ТэнГэр
Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн  зарим хувьцаа эзэмшигчид нь хувьцаа 
эхний ээлжинд худалдан авах давуу эрхээ эдлэхээс татгалзсан
тохиолдолд хийж болно. Энэ тохиолдолд ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК
үлдэгдэл хувьцаануудыг өмнөх хувьцаа эзэмшигчдэд санал болгосонтой
ижил үнээр КэйЭфДаблю-д санал болгох үүрэгтэй. ТэнГэр Санхүүгийн
Нэгдэл ХХК-ийн капиталын хэмжээг өсгөх зориулалтаар шинээр гаргах 
хувьцааны үнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар тогтооно. Энэ нөхцөл
байдалд КэйЭфДаблю хувьцаанд хөрвүүлэх сонголтоо хэрэгжүүлэхдээ
хувьцааг бэлэн мөнгөөр худалдан авах эсвэл КэйЭфДаблю хоёрдогч
өглөгийн үлдэгдлийг эргүүлэн төлөх хүсэлтийг Банкинд гаргаж эргүүлэн
авсан эх үүсвэрээ ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн хувьцаа худалдан 
авахад зарцуулж болно. Аль ч сонголтын хувьд КэйЭфДаблю ТэнГэр
Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн хувьцааг худалдан авахад төлөх төлбөр 
ижил дүнтэй байна.
Хувьцаанд хөрвүүлэхээр шийдвэрлэсэн үед КэйЭфДаблю-гийн шинээр
эзэмших хувьцаа нь бүрэн саналын эрхтэй энгийн хувьцаа байх бөгөөд
ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн бусад бүх хувьцаатай тэнцүү эрхтэй 
байна. Уг хувьцааны нийт хэмжээ нь ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн 
нийт хувьцаат капиталын 20%-иас илүү байж болохгүй.
Банк нь банкны үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлөө алдах,
төлбөрийн чадвараа алдах, татан буугдах, бүтцийн зохион байгуулалтад
орох болон Монгол Банкны зөвшөөрөл авснаас бусад бүх тохиолдолд
зээлийг хугацаа дуусахаас нь өмнө эргэн төлж болохгүй. Банк татан
буугдах тохиолдолд тус өглөг нь бусад бүх зээлдүүлэгчдийн өр
төлөгдсөний дараагаар төлөгдөнө.

Эх дэлхий

(ii) 1 сая ам.доллар зээл нь жилийн 8.1% (2010 онд 8.1%) -ийн хүүтэй
байсан бөгөөд түүнийг анх 2010 оны 3-р сард Банкны зээлийн үйл
ажиллагааны өргөжилтийг санхүүжүүлэх зорилгоор авсан. Зээлийн
дүн 2013 оны 3-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.

хүүний нөхөлтийн хувь, дан ганц компани дахь хувь 		
оролцоо, нийт хөрөнгө дэх үл хөдлөх хөрөнгийн эзлэх 		
хувь, үл хөдлөх хөрөнгө болон өөрийн хөрөнгийн хөрөнгө
оруулалтын харьцаа, нэмэлт зардлын хувь г.м).

Инкофин Импульс Бичил Санхүүгийн Хөрөнгө Оруулалтын Сангаас
авсан хоёрдогч өглөг
Энэхүү хоёрдогч өглөгийн зээлийг нэг удаагийн төлөлтөөр бэлэн мөнгө
хэлбэрээр 2016 оны 12-р сард буюу зээл авснаас 84 сарын дараа төлнө.
Зээлийн жилийн хүү 9.25% (2010 онд 9.25%) байна.
Олон Улсын Санхүүгийн Корпорациас авсан хоёрдогч өглөг
2010 онд Олон Улсын Санхүүгийн Корпорациас 5,000,000 ам.долларын
хөрвөх эрхтэй хоёрдогч зээл авсан ба уг зээл нь 2018 оны 12-р
сарын 15-нд эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй. Олон Улсын Санхүүгийн
Корпорацитай хийсэн гэрээ нь дээр дурдсан КэйЭфДаблю-тай хийсэн
гэрээнд тусгагдсан хөрвүүлэх эрхтэй ижил шинж чанарын хөрвүүлэх
эрхийг агуулж байгаа. Үүний дагуу хувьцаанд хөрвүүлэх сонголтыг
зөвхөн  ТэнГэр  Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид 
нэмэлт хувьцаа гаргахыг зөвшөөрсөн бөгөөд ТэнГэр Санхүүгийн
Нэгдэл ХХК-ийн зарим хувьцаа эзэмшигчид нь өөрсдийн давуу эрхээ 
эдлэхээс татгалзсан тохиолдолд хийж болно. Энэ нөхцөлд Олон Улсын
Санхүүгийн Корпораци нь ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн үлдэгдэл 
хувьцааг өмнөх хувьцаа эзэмшигчдэд санал болгосон үнэтэй ижил
үнээр худалдан авах эрхтэй. КэйЭфДаблю-гийн адилаар Олон Улсын
Санхүүгийн Корпораци нь хувьцааг бэлэн мөнгөөр худалдан авах эсвэл
хоёрдогч өглөгийн үлдэгдлийг эргүүлэн төлөх хүсэлтээ Банкинд гаргах
замаар хувьцааг худалдан авах эрхтэй.
Хувьцаанд хөрвүүлэхээр шийдвэрлэсэн үед Олон Улсын Санхүүгийн
Корпорацийн шинээр эзэмших хувьцаа нь бүрэн саналын эрхтэй энгийн
хувьцаа байх бөгөөд  ТэнГэр  Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн бусад бүх 
хувьцаатай тэнцүү эрхтэй байна. Уг хувьцааны нийт хэмжээ нь ТэнГэр
Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн нийт хувьцаат  капиталын  20%-иас илүү 
байж болохгүй.
Банк нь банкны үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлөө алдах,
төлбөрийн чадвараа алдах, татан буугдах, бүтцийн зохион байгуулалтад
орох болон Монголбанкны зөвшөөрөл авснаас бусад бүх тохиолдолд
зээлийг хугацаа дуусахаас нь өмнө эргэн төлж болохгүй.
Тус зээлийн жилийн хүү нь 6 сарын ЛИБОР + 6.5 хувийн хувьсах хүү юм.
2011 оны 12-р сарын 31- нээрх үр ашигт хүү жилийн 6.92% (2010 онд
6.92%) байсан. Банк татан буугдах тохиолдолд тус өглөг нь бусад бүх
зээлдүүлэгчдийн өр төлөгдсөний дараагаар төлөгдөнө.

Эрүүл ашиг

(i) 600 сая төгрөгийн зээл нь жилийн 8.1% (2010 онд 8.1%) -ийн
хүүтэй байсан бөгөөд түүнийг анх 2010 онд Банкны зээлийн үйл
ажиллагааны өргөжилтийг санхүүжүүлэх зорилгоор авсан. Зээлийн
дүн 2012 оны 11-р сард бүрэн төлөгдөж дуусах нөхцөлтэй.

Эрдэнэт хүмүүн

Тус зээл нь жилийн 8.3% -ийн тогтмол хүүтэй. Банк татан буугдах
тохиолдолд тус өглөг нь бусад бүх зээлдүүлэгчдийн өр төлөгдсөний
дараагаар төлөгдөнө.

27. Õîéøëîãäñîí òàòâàðûí (ªð òªëáªð)/õªðªíãª
2011
ìÿí. òºã

2010
ìÿí. òºã

309,547

127,704

Дэлгэрэнгүй орлогын тайланд тусгасан (Тодруулга 11)

(507,976)

181,843

12-р сарын 31-ний өдрөөр

(198,429)

309,547

1 сарын 1-ний өдрөөр

28. Ýíãèéí õóâüöàà

2011
ìÿí. òºã

2010
ìÿí. òºã

103,370

216,807

СиИИП

66,953

60,545

ЭКО сан

516,288

15,070

Ядууст туслах зөвлөх нэгж (“ЯТЗН”)

Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын xөгжлийн агентлаг  (“АНУОУХА”)
Олон улсын санхүүгийн корпораци (“ОУСК”)
Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн банк

6,709

Тайлант жилийн эхний үлдэгдэл
Тайлант жилд хүлээн авсан
Дэлгэрэнгүй орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрсөн
Тайлант жилийн эцсийн үлдэгдэл

Клирингийн саатал
Өглөг
Ногдол ашгийн өглөг (Тодруулга 30)

100
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13,290,651

2011 оны 2-р сарын 10-нд, Банкны хувьцаа эзэмшигчдэд нэг бүр нь
1,000 төгрөгийн үнэтэй 2,877,764 ширхэг хувьцааг нэг бүрийг нь 5,212.38
төгрөгөөр гаргасан.

2010 онд ТУЗ нь 2,177,979,000 төгрөгийн хуримтлагдсан ашгийг бусад
нөөцийн санд шилжүүлэхээр шийдвэрлэж байсан ч тайлант жилд бусад
санд ямар нэгэн өөрчлөлт гараагүй. Уг тайлангийн өдрийн байдлаар,

384,055

1-р сарын 1-ний өдрөөр, ногдол ашгийн өглөг
Тайлант жилд зарласан ногдол ашиг

2010
ìÿí. òºã

982,777

2,091,047

1,671,388

1,203,030

698,635

1,243

3,352,800

3,295,320

2011 оны 9-р сарын 26-нд, Банкны хувьцаа эзэмшигчдэд нэг бүр нь
1,000 төгрөгийн үнэтэй 4,185,241 ширхэг хувьцааг нэг бүрийг нь 5,208.78
төгрөгөөр гаргасан.

29. Áóñàä ñàí

303,609

2011
ìÿí. òºã

13,290,651

7,063,005

2010
ìÿí. òºã

26. Áóñàä ªð òªëáªð

13,290,651
20,353,656

2011
ìÿí. òºã

303,609

13,290,651
-

303,609

689,015

13,290,651

13,290,651

689,015

236,433

2010
ìÿí.òºã

7,063,005

2,164

(316,879)

2011
ìÿí.òºã

20,353,656

2,404

1,450,103

2010

12-ð ñàðûí 31-ний өдрөөр

2,314

(1,064,697)

2011

Òàéëàíä õóãàöààíä ãàðãàñàí

-

Нөхцөлт хандивын хөдөлгөөнийг дор үзүүлэв:

Ä¿í

1 á¿ð íü 1,000 òºãðºãèéí íýðëýñýí ¿íýòýé ýíãèéí
õóâüöààíû òîî

1-ð ñàðûí 1-íèé ºäðººð

25. Õîéøëóóëñàí íªõöªëò õàíäèâ

энэхүү нөөцийн сангийн зориулалтын талаар ТУЗ-өөс гаргасан бодлогын
баримт бичиг байхгүй байна.

30. Òªëñªí áîëîí çàðëàñàí íîãäîë àøèã

Тайлант жилд төлсөн ногдол ашиг
12-р сарын 31-ний өдрөөр, ногдол ашгийн өглөг (Тодруулга 26)

Эх дэлхий

Тэнгэр  Санхүүгийн Нэгдэл  XXК нь өөрийн хувьцаат  капиталаас
ЭфЭмӨ-д нэмэлтээр гаргах боломжтой гэж тодорхойлсны дараа Банк
болон Тэнгэр Санхүүгийн Нэгдэл XXК ЭфЭмӨ-рүү түүнд төлөх үлдэгдэл 
зээлийн үндсэн дүн дээр түүний хуримтлагдсан хүүний хэмжээг
нэмсэн дүнг  Тэнгэр  Санхүүгийн Нэгдэл  XXК-ийн хувьцаанд хөрвүүлэх 
талаар мэдэгдэл хүргүүлэх бөгөөд нэгж хувьцааны хөрвүүлэлтийн үнэ
нь тухайн үед тогтоосон Тэнгэрийн хувь нийлүүлэгчдийн шийдвэрээр
тодорхойлогдоно. Хувьцаанд хөрвүүлсэн ЭфЭмӨ-гийн шинээр эзэмших 
хувьцаа нь бүрэн саналын эрхтэй энгийн хувьцаа байх бөгөөд ТэнГэр
Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн бусад бүх хувьцаатай тэнцүү эрхтэй байна.

2011
ìÿí.òºã

2010
ìÿí.òºã

1,243

1,113

975,215

384,366

(277,823)

(384,236)

698,635

1,243

Эрүүл ашиг

Нидерландын Хөжлийн Санхүүжилтийн Компаниас авсан хоёрдогч
өглөг (“ЭфЭмӨ”)
2011 оны 10-р  сарын  24 нд Нидерландын Хөжлийн  Санхүүжилтийн 
Компаниас (“ЭфЭмӨ”) 15,000,000 ам.долларын хөрвөх эрхтэй хоёрдогч 
зээл авсан ба уг зээл нь 2016 оны 10-р сарын 25-нд эргэн төлөгдөх
нөхцөлтэй.
ЭфЭмӨ-тэй хийсэн гэрээ нь дээр дурдсан  КэйЭфДаблю болон Олон 
Улсын Санхүүгийн Корпорацитай хийсэн гэрээнд тусгагдсан хөрвүүлэх
эрхтэй ижил шинж чанарын хөрвүүлэх эрхийг агуулж байгаа. Үүний
дагуу хувьцаанд хөрвүүлэх сонголтыг зөвхөн ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл 
ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид нэмэлт хувьцаа гаргахыг зөвшөөрсөн
бөгөөд ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн зарим хувьцаа эзэмшигчид 
нь өөрсдийн давуу эрхээ эдлэхээс татгалзсан тохиолдолд мөн
КэйЭфДаблю болон ОУСК нь хөрвүүлэх эрхээ хэсэгчлэн болон бүрэн
эдлэхээс татгалзсан тохиолдолд хийж болно.

Эрдэнэт хүмүүн

33. Ñàíõ¯¯ãèéí õýðýãë¯¯ð¯¯äèéí áîäèò ¯íý öýíý

13

Áóñàä áàíê, ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãàä áàéðøóóëñàí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

14

Òºâ áàíêíû ¿íýò öààñ

15

2010
ìÿí.òºã

114,304,144

48,682,209

Ò¿âøèí 1:	õºðºíãº, ºð òºëáºðèéí õºðºíãèéí áèðæ äýýð á¿ðòãýëòýé (çàëðóóëààã¿é), Èäýâõèòýé çàõ çýýë äýýðõ ¿íý,
Ò¿âøèí 2:	á¿ðòãýñýí áîäèò ¿íý öýíýä òîìîîõîí íºëºº ¿ç¿¿ëýõ á¿õ ºãºãäë¿¿äèéã íü øóóä áîëîí øóóä áóñààð àæèãëàõ 		
		áîëîìæòîé áóñàä òåõíèê¿¿ä ,

39,515,647

30,127,154

98,854,788

42,947,556

252,674,579

121,756,919

Õàñàõ íü: Áàíêíû ºäºð òóòìûí ¿éë àæèëëàãààã ¿ë ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ, Ìîíãîëáàíêèíä çààâàë
áàéëãàõ íººö (Òîäðóóëãà 13)

(41,667,002)

(9,780,500)

Õàñàõ íü: Áóñàä áàíêèíä áàéðøóóëñàí, àíõíû äóóñãàâàð õóãàöàà íü ãóðâàí ñàðààñ äýýø
õóãàöàà á¿õèé õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

(19,996,523)

(14,855,838)

191,011,054

97,120,581

Íèéò ìºíãº, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ õºðºíãº

Ò¿âøèí 3:	á¿ðòãýñýí áîäèò ¿íý öýíýä òîìîîõîí íºëºº ¿ç¿¿ëýõ, àæèãëàæ áîëîõóéö çàõ çýýëèéí ºãºãäºë äýýð ñóóðèëñàí 		
		ºãºãäë¿¿äèéã àøèãëàäàã òåõíèê¿¿ä,
Äàðààõ õ¿ñíýãòýä áîäèò ¿íý öýíýýðýý á¿ðòãýãäñýí ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãñë¿¿äèéã áîäèò ¿íý öýíèéí ò¿âøíýýð íü àíãèëàí ¿ç¿¿ëýâ.
Ò¿âøèí 1
ìÿí.òºã

Ò¿âøèí 2
ìÿí.òºã

Ò¿âøèí 3
ìÿí.òºã

Íèéò
ìÿí.òºã

123,558

-

-

123,558

-

-

-

-

2011.12.31-íèé ºäðººð ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº

32. Õóâüöààíä ñóóðèëñàí òªëáªð
Òýíãýð Ñàíõ¿¿ãèéí Íýãäýë ÕÕÊ íü ÒýíÃýð áîëîí ò¿¿íèé îõèí áîëîí õàðààò
êîìïàíèóäûí ãîë óäèðäàõ àëáàí òóøààëòíóóäòàé (óäèðäëàãûí áàãèéí
ãèø¿¿ä áîëîí óäèðäëàãûí òîäîðõîéëñîí áóñàä ºíäºð á¿òýýìæ á¿õèé
àæèëëàãñàä) õîëáîîòîé Àæèëëàãñäàä Õóâüöàà Ýçýìø¿¿ëýõ Õºòºëáºðèéã
(“ESOP”) ýõë¿¿ëñýí. Àæèëòàí òóñ  á¿ðä õóâààðèëàõ ÒýíÃýð Ñàíõ¿¿ãèéí
Íýãäýë ÕÕÊ-èéí õóâüöààã òîäîðõîéëîõîä íºëººëºõ ãîë õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä
íü àæèëòíû æèëèéí öàëèí õºëñ, îëãîâîð áîëîí æèëèéí á¿òýýìæ ò¿âøèí
áîëíî. Ãîë óäèðäàõ àëáàí òóøààëòàí íü íýã æèë àæèëëàñíû ýöýñò 30
õóâèéí õóâüöàà (æèøýýëáýë: 2010 îíû 1-ð ñàðûí 1-íýýñ 2010 îíû 12-ð
ñàðûí 31 õ¿ðòýë àæèëëàñàí áîë), 2 æèë àæèëëàñíû ýöýñò 30 õóâèéí

õóâüöàà (æèøýýëáýë: 2010 îíû 1-ð ñàðûí 1-íýýñ 2011 îíû 12-ð ñàðûí
31 õ¿ðòýë àæèëëàñàí áîë), 3 æèë àæèëëàñíû ýöýñò 40 õóâèéí õóâüöàà
ýçýìøèõ ýðõòýé (æèøýýëáýë, 2012 îíû 1-ð ñàðûí 1-íýýñ 2012 îíû 12
ñàðûí 31 õ¿ðòýë àæèëëàñàí áîë) áîëíî.

Àðèëæààëàõ çîðèëãîîð ýçýìøèæ áóé áóñàä ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº
Õºðºíãèéí áèðæ äýýð á¿ðòãýëòýé õóâüöàà
2010.12.31-íèé ºäðººð ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº
Àðèëæààëàõ çîðèëãîîð ýçýìøèæ áóé áóñàä ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº

2011 îíû  12-ð ñàðûí 31-íèé ºäðèéí áàéäëààð, ESOP-èéí äàãóó
Áàíêíû ÿìàð íýã àæèëòàíä õóâüöàà îëãîîã¿é áàéãàà òóë Áàíê
ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíäàà äýýðõ õºòºëáºðòýé õîëáîîòîé õóâüöààíä
ñóóðèëñàí òºëáºðèéí ÿìàð íýã ã¿éëãýýã á¿ðòãýýã¿é.

Õºðºíãèéí áèðæ äýýð á¿ðòãýëòýé õóâüöàà

1 áîëîí 2 äóãààð ò¿âøíèé õîîðîíäîõ õºäºëãººí
Áîäèò ¿íý öýíýýðýý á¿ðòãýãäñýí, ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº áîëîí ºð òºëáºð¿¿äèéí áîäèò ¿íý öýíèéí 1 áîëîí 2 äóãààð ò¿âøíèé õîîðîíä ÿìàð íýã õºäºëãººí
ãàðààã¿é.
Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä áîäèò ¿íý öýíýýðýý òóñãàãäààã¿é Áàíêíû ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãñë¿¿äèéã àíãèëàë á¿ðýýð íü äàíñíû áîëîí áîäèò ¿íý öýíýýð íü
õàðüöóóëàí äàðààõ õ¿ñíýãòýýð õàðóóëëàà. Ýíýõ¿¿ õ¿ñíýãòýä ñàíõ¿¿ãèéí áóñ õºðºíãº áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí áóñ ºð òºëáºðèéã îðóóëààã¿é áîëíî.

102

ÕÀÑÁÀÍÊ
Жилийн Тайлан 2011

Эрүүл ашиг

Áýëýí ìºíãº áà òºâ áàíêèí äàõü õàðèëöàõ

Áîäèò ¿íý öýíý áîëîí áîäèò ¿íý öýíèéí ò¿âøèíã òîäîðõîéëîõ
Áàíê íü ¿íýëãýýíèé òåõíèê¿¿äèéã àøèãëàí ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ðèéí áîäèò ¿íý öýíèéã òîäîðõîéëîõ, òîëèëóóëàõäàà äàðààõ ò¿âøíèéã õýðýãëýäýã.
¯¿íä:

2011
ìÿí.òºã

Эх дэлхий

31. Ìªíãª, ò¯¯íòýé àäèëòãàõ õªðªíãª

Эрдэнэт хүмүүн
Áîäèò ¿íý öýíý
ìÿí.òºã

2011 îíû 12-ð ñàðûí 31-íèé ºäðººð ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº
Òºâ áàíêèíä áàéðøóóëñàí õàðèëöàõ

13

114,304,144

114,304,144

Áóñàä áàíê áà ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãàä áàéðøóóëñàí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

14

39,515,647

39,515,647

Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëò – äóóñãàâàð õóãàöàà õ¿ðòýë ýçýìøèõ
Òºâ áàíêíû ¿íýò öààñ

15

98,854,788

98,854,788

Õàðèëöàã÷äàä îëãîñîí çýýë áà óðüä÷èëãàà

16

535,894,643

528,395,996

Áóñàä àâëàãà

17

838,551

838,551

789,407,773

781,909,126

Ñàíõ¿¿ãèéí ºð òºëáºð
Áóñàä áàíê, ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

20

62,464,219

62,464,219

Ðåïî õýëöýë

21

48,822,587

48,822,587

Õàðèëöàã÷äûí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

22

365,291,454

365,291,454

Çýýëýýð àâñàí ñàíõ¿¿æèëò

23

217,087,557

217,985,366

Õî¸ðäîã÷ ºãëºã

24

37,028,367

37,498,579

Áóñàä ºãëºã

26

3,350,297

3,350,297

734,044,481

735,412,502

Áîäèò ¿íý öýíý íü äàíñíû ¿íýòýéãýý îéðîëöîî õºðºíãº
Äóóñãàâàð õóãàöàà íü áîãèíî (íýã õ¿ðòýë æèë) áîëîí ò¿ðãýí áîðëîãäîõ
ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº áîëîí ºð òºëáºð¿¿äèéí äàíñíû ¿íèéã áîäèò ¿íý
öýíýòýéãýý îéðîëöîî ãýæ ¿çíý. Óã òààìàãëàëûã õóãàöààã¿é áîëîí
õóãàöààòàé õàäãàëàìæ, ÿíç á¿ðèéí õ¿¿òýé ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿äýä
ìºí àøèãëàíà. Óäèðäëàãûí ã¿éöýòãýñýí áîäèò ¿íý öýíèéí ¿íýëãýýíä
¿íäýñëýí áîäèò ¿íý öýíèéã íü òîîöñîí íýãýýñ äýýø æèëèéí õóãàöààòàé
áóñàä áàíê ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãàä áàéðøóóëñàí õàðèëöàõ,

Òîãòìîë õ¿¿òýé ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð
Õîðîãäóóëñàí ºðòãººð èëýðõèéëýãäñýí òîãòìîë õ¿¿òýé ñàíõ¿¿ãèéí
õºðºíãº áà ºð òºëáºðèéí áîäèò ¿íý öýíèéã Ìîíãîë óëñ äàõ èæèë òºñòýé
ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿äèéí îäîîãèéí çàõ çýýëèéí õ¿¿ áîëîí òýäãýýð
ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº áîëîí ºð òºëáºðèéã õ¿ëýýí çºâøººðñºí ¿åèéí çàõ
çýýëèéí õ¿¿òýé õàðüöóóëàí òîîöíî.

34. ÁÎËÇÎØÃ¯É ªÐ ÒªËÁªÐ ÁÀ ¯¯ÐÝÃ
Õàðèëöàã÷äûí ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãöýý, øààðäëàãûã õàíãàõûí òóëä, Áàíê íü
ÿíç á¿ðèéí áóöàëòã¿é ¿¿ðýã áîëîí áîëçîøã¿é ºð òºëáºð õ¿ëýýæ áàéäàã.
Õýäèéãýýð ýäãýýð ¿¿ðãèéã ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí òàéëàíä òóñãààã¿é áàéæ
áîëîõ ÷, ýäãýýð íü çýýëèéí ýðñäýë, óëìààð Áàíêíû íèéò ýðñäýëèéã
á¿ðä¿¿ëæ áàéäàã.
2011
ìÿí.òºã

1,949,450

858,379

9,979,211

638,062

6,453,363

628,321

18,382,024

2,124,762

Îëãîãäîîã¿é çýýë

13,399,381

5,005,906

Íèéò

31,781,405

7,130,668

Àêêðåäèòèâ

Òºâ áàíêèíä áàéðøóóëñàí õàðèëöàõ

13

48,682,209

48,682,209

Ã¿éöýòãýëèéí áîëîí òåíäåðèéí áàòàëãàà

Áóñàä áàíê áà ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãàä áàéðøóóëñàí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

14

30,127,154

30,127,154

Òºâ áàíêíû ¿íýò öààñ

2010
ìÿí.òºã

Áîëçîøã¿é ºð òºëáºð

Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº

¯¿ðýã

Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëò – äóóñãàâàð õóãàöàà õ¿ðòýë ýçýìøèõ
15

42,947,556

42,947,556

Õàðèëöàã÷äàä îëãîñîí çýýë áà óðüä÷èëãàà

16

321,690,771

322,396,328

Áóñàä àâëàãà

17

810,855

810,855

444,258,545

444,964,102

Ñàíõ¿¿ãèéí ºð òºëáºð

ÕÀÑÁÀÍÊ
Жилийн Тайлан 2011

õàäãàëàìæèéã Òîäðóóëãà 33-ò áàãòàààñàí áºãººä òýäãýýðèéí áîäèò
¿íý öýíý íü ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí òàéëàí äàõü äàíñíû ¿íýòýé îéðîëöîî
áàéíà. Ýíý íü ãîë÷ëîí èæèë òºðëèéí õàäãàëàìæèéí á¿òýýãäýõ¿¿í¿¿äèéí
ºíººãèéí çàõ çýýëèéí õ¿¿íèé ò¿âøèí íü àíõíû çàõ çýýëèéí õ¿¿íèé
ò¿âøíýýñ õîë çºð¿¿ã¿é áàéãààòàé õîëáîîòîé.

Ñàíõ¿¿ãèéí áàòàëãàà

2010 îíû 12-ð ñàðûí 31-íèé ºäðººð

104

Áîäèò ¿íý öýíýýðýý òóñãàãäààã¿é ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº, ºð òºëáºðèéí
áîäèò ¿íý öýíý
Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä áîäèò ¿íý öýíýýðýý õàðààõàí á¿ðòãýãäýýã¿é áàéãàà
ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð¿¿äèéí áîäèò ¿íý öýíèéã òîäîðõîéëîõîä àøèãëàõ
àðãà÷ëàë, òààìàãëàëûã äîîð õàðóóëàâ.

Áóñàä áàíê, ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

20

32,482,270

32,482,270

Õàðèëöàã÷äûí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

22

237,193,052

237,193,052

Çýýëýýð àâñàí ñàíõ¿¿æèëò

23

146,274,827

145,978,340

Õî¸ðäîã÷ ºãëºã

24

14,103,479

14,557,023

Áóñàä ºãëºã

26

3,286,999

3,286,999

433,340,627

433,497,684

Эх дэлхий

Äàíñíû ¿íý
ìÿí.òºã

Эрүүл ашиг

Òîäðóóëãà

Áîëçîøã¿é ºð òºëáºð
Àêêðåäèòèâ, áàòàëãàà (íýýëòòýé àêêðåäèòèâ õàìààðàãäàíà) íü òóñãàé ¿éë ÿâäàë
òîõèîëäîõîä õàðèëöàã÷èéí ºìíººñ ãîëäóó áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò áîëîí
ýêñïîðòòîé õîëáîîòîéãîîð òºëáºð õèéõ ¿¿ðãèéã Áàíêèíä íîãäóóëäàã áàéíà. Áàòàëãàà,
íýýëòòýé àêêðåäèòèâ íü çýýëèéí ýðñäýëòýé èæèë ýðñäýëèéã àãóóëäàã. Ýäãýýð ã¿éëãýýíèé
óëìààñ ìàòåðèàëëàã àëäàãäàë ãàðàõã¿é ãýñýí õ¿ëýýëòòýé áàéíà.

Çýýë îëãîõ ¿¿ðýã õ¿ëýýñýí ÷ òóñ ýðõ íü õýðýãæýýã¿é
Çýýëèéí õýìæýýã íýìýõýýð øèéäâýðëýñýí íü Áàíêíû ç¿ãýýñ çýýë îëãîõ, çýýëèéí øóãàì
íýýõ ãýðýýò ¿¿ðã¿¿äèéã õ¿ëýýñíèéã èëýðõèéëäýã. Èéì ¿¿ðã¿¿ä íü òîãòñîí äóóñàõ õóãàöàà
ýñâýë öóöëàõ áóñàä òºðëèéí çààëòóóäòàé áàéäàã. Çýýë îëãîõ ¿¿ðýã íü õýðýãæýýã¿é áàéòàë
òóñ ¿¿ðãèéíõ íü õóãàöàà íü äóóññàí áàéæ áîëîõ òóë ãýðýýíä çààñàí ä¿í íü èðýýä¿éí
ìºíãºíèé øààðäëàãûã èëýðõèéëäýã ãýñýí îéëãîëò áèø þì.
Çýýëèéí õýìæýýã íýìýõ øèéäâýð¿¿ä íü õàðèëöàã÷èéí òîäîðõîé øàëãóóðóóäûã õàíãàõ
ÿâäëààñ øóóä øàëòãààëäàã ó÷ðààñ çýýëèéí áîëîìæèò àëäàãäàë íü íèéò õýðýãæýýã¿é
¿ëäñýí çýýë îëãîõ ¿¿ðã¿¿äèéí ä¿íãýýñ áàãà áàéíà. Áîãèíî õóãàöààò çýýëèéí ¿¿ðãýýñ
ãîëäóó óðò õóãàöààò çýýëèéí ¿¿ðýã íü èë¿¿òýéãýýð çýýëèéí ýðñäýëòýé áàéäàã òóë áàíê íü
çýýëèéí ¿¿ðã¿¿äèéíõýý äóóñàõ õóãàöààã õÿíàæ áàéäàã.

Эрдэнэт хүмүүн
2010
ìÿí.òºã

Áàòëàãäñàí, ãýðýý áàéãóóëñàí:
¯íäñýí õºðºíãº

565,481

118,624

Áèåò áóñ õºðºíãº

24,200

-

589,681

118,624

¯éë àæèëëàãààíû ò¿ðýýñèéí ¿¿ðýã- Ò¿ðýýñëýã÷ íü Áàíê
Áàíê íü öóöëàõ áîëîìæòîé, ¿éë àæèëëàãààíû ò¿ðýýñèéí ãýðýýíèé
äàãóó ò¿ðýýñëýã÷ áîëæ òºðºë á¿ðèéí áàðèëãûã ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ
çîðèëãîîð ò¿ðýýñëýäýã. Áàíê ýäãýýð ãýðýýí¿¿äèéí õóãàöààã äóóñãàâàð
áîëãîõ òîõèîëäîëä ìýäýãäëýý íýã ñàðûí ºìíº ºãºõ ¿¿ðýãòýé. Ò¿ðýýñèéí
ãýðýýíä àëèâàà øèíý÷ëýõ, õóäàëäàí àâàõ, ñàéæðóóëàõ áîëîìæóóäûã
òóñãààã¿é áà Áàíêèíä ýäãýýð ò¿ðýýñèéí ãýðýýíä òàë áîëñíîîð àëèâàà
õÿçãààðëàëòóóä òàâèãäààã¿é áîëíî.
¯éë àæèëëàãààíû ò¿ðýýñèéí ¿¿ðýã- Ò¿ðýýñë¿¿ëýã÷ íü Áàíê
Áàíê íü öóöëàõ áîëîìæòîé, ¿éë àæèëëàãààíû ò¿ðýýñèéí ãýðýýíèé äàãóó
ò¿ðýýñë¿¿ëýã÷ áîëæ òºðºë á¿ðèéí áàðèëãûã ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ
çîðèëãîîð ò¿ðýýñë¿¿ëäýã. Áàíê ýäãýýð ãýðýýí¿¿äèéí õóãàöààã äóóñãàâàð
áîëãîõ òîõèîëäîëä ìýäýãäëýý íýã ñàðûí ºìíº ºãºõ ¿¿ðýãòýé. Ò¿ðýýñèéí
ãýðýýíä àëèâàà øèíý÷ëýõ, õóäàëäàí àâàõ, ñàéæðóóëàõ áîëîìæóóäûã
òóñãààã¿é áà Áàíêèíä ýäãýýð ò¿ðýýñèéí ãýðýýíä òàë áîëñíîîð àëèâàà
õÿçãààðëàëòóóä òàâèãäààã¿é áîëíî.
Ø¿¿õèéí íýõýìæëýë
Áèçíåñèéí îíöëîã øèíæ ÷àíàðûí óëìààñ Áàíêíû ñàëáàðò ø¿¿õýýð
àñóóäëûã øèéäýõ ÿâäàë ýíãèéí ¿çýãäýë áàéäàã. Áàíê íü ø¿¿õèéí
íýõýìæëýëòýé õýðõýí àæèëëàõ òàëààð òîãòñîí æóðàìòàé. Íýãýíò
ìýðãýæëèéí çºâëºãºº àâñàí, ãàð÷ áîëîõ õîõèðëûí õýìæýýã çîõèñòîéãîîð
òîîöîîëñîí áîë Áàíê íü òóõàéí íýõýìæëýëèéí áàíêíû ñàíõ¿¿ãèéí
áàéäàëä ¿ç¿¿ëæ áîëîõ ñºðºã íºëººëëººñ õàìãààëàí äàíñàíäàà
çàëðóóëàõ áè÷èëò õèéíý. Òàéëàíò æèëèéí ýöýñò Áàíêèíä øèéäýãäýýã¿é
ø¿¿õèéí íýõýìæëýë áàéõã¿é áàéñàí.
Òàòâàðûí õóóëü òîãòîîìæóóä
Ìîíãîë Óëñûí òàòâàðûí, âàëþòûí áîëîí ãààëèéí çîõèöóóëàëòòàé
õîëáîîòîé õóóëü òîãòîîìæóóä íü ººð õîîðîíäîî çºð¿¿òýéãýýð
òàéëáàðëàãäàõ, ìºí ¿å ¿å ººð÷ëºãäºõ õàíäëàãàòàé áàéäàã. Ýäãýýð õóóëü
òîãòîîìæóóäûã Áàíêíû àæèë ã¿éëãýý áîëîí ¿éë àæèëëàãààíä óäèðäëàãûí
òàéëáàðëàí õýðýãæ¿¿ëñýí áàéäàë íü òàòâàðûí áàéãóóëëàãûíõààñ çºðºõ
ìàãàäëàëòàé.
Ìîíãîë óëñûí òàòâàðûí áàéãóóëëàãóóä íü ¿¿íä ººðñäèéí òàéëáàð
áîëîí ¿íýëãýýíäýý èë¿¿ áàò áàéð ñóóðü áàðèìòàëæ áîëîõ áà óðüä ºìíº
íü õýëýëöýæ áàéãààã¿é ¿éë àæèëëàãàà áîëîí àæèë ã¿éëãýýã òàòâàðûí
áàéãóóëëàãà ýíä ¿ã¿éñãýæ áîëíî. ¯¿íèé ¿ð ä¿íä ìýäýãäýõ¿éö õýìæýýíèé
íýìýëò òàòâàð, òîðãóóëü áîëîí àëäàíãè íîãäóóëæ áîëîõ òàëòàé. Òàòâàðûí
áàéãóóëëàãà íü øàëãàæ áóé òàéëàíò æèëýýñ ºìíºõ 5 õ¿ðòýëõ æèëèéí
õóãàöààíû òàòâàðûí àñóóäëûã ñºõºæ øàëãàõ ýðõòýé áàéäàã. Çàðèì
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òîäîðõîé íºõöºë áàéäàëä ¿¿íýýñ ÷ ºìíºõ õóãàöààã õàìðàí øàëãàõ
áîëîìæòîé þì.
Ìîíãîë Óëñûí øèëæ¿¿ëãèéí ¿íý òîãòîîõ òóõàé õóóëü òîãòîîìæóóä íü
äîòîîä, ãàäààäûí øèëæ¿¿ëãèéí ¿íý òîãòîîõòîé õîëáîîòîé á¿õèé ë õÿíàõ
áîëîìæòîé àæèë ã¿éëãýýí¿¿äýä øèëæ¿¿ëãèéí ¿íèéí çàëðóóëãà õèéæ
íýìýëò òàòâàð íîãäóóëàõ áîëîìæèéã òàòâàðûí áàéãóóëëàãóóäàä îëãîäîã.
Ã¿éëãýýíèé íºõöºë íü çàõ çýýëèéí íºõöëººñ ººð òîõèîëäîëä òàòâàðûí
áàéãóóëëàãà íü òàòâàð íîãäóóëàõ ä¿íã¿¿äèéã çàëðóóëæ íýìýëò òàòâàð,
òîðãóóëü áîëîí àëäàíãè òîîöîõ ýðõòýé. Ìîíãîë Óëñûí øèëæ¿¿ëãèéí ¿íý
òîãòîîõòîé õîëáîîòîé ºíººãèéí ä¿ðýì æóðìûí òîâ÷, õóðààíãóé áàéäëààñ
øàëòãààëàí óã àñóóäëûí íºëººã áàòòàéãààð òîîöîîëîõ áîëîìæã¿é.
Ýíý íü áàéãóóëëàãûí ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàë áóþó íèéò ¿éë àæèëëàãààíä
ìýäýãäýõ¿éö íºëººòýé áàéõ ìàãàäëàëòàé þì
Ìîíãîë óëñûí òàòâàðûí õóóëü òîãòîîìæóóäûí, ÿëàíãóÿà íýìýãäñýí
ºðòãèéí àëáàí òàòâàð, ñóóòãàã÷èéí àëáàí òàòâàð, àæ àõóéí íýãæèéí
îðëîãûí àëáàí òàòâàð, õóâü õ¿íèé îðëîãûí àëáàí òàòâàð áîëîí áóñàä
òàòâàðûí õóóëèóäûí çàðèì íýãýí çààëòóóä íü òîäîðõîé òàéëáàð
çààâàð÷èëãààã¿é áàéäàã. Èéì çàðèì íýã òîõèîëäîëä óäèðäëàãà íü ýäãýýð
òàéëáàðëàëò íü òîäîðõîé áóñ áàéõ áîëîìæòîé õóóëü òîãòîîìæóóäûã
Áàíêèíä íîãäîõ òàòâàðûí õóâü õýìæýýã áóóðóóëàõ áàéäëààð òàéëáàðëàí
¿íýëäýã. Äýýð äóðüäñàíû äàãóó ñ¿¿ëèéí ¿åä áèé áîëñîí çàõèðãààíû
áîëîí ø¿¿õèéí ïðàêòèêûí øèíý÷ëýëèéí ¿ð ä¿íä äýýðõ òîäîðõîé áóñ
áàéäëûí òàëààðõ áàéð ñóóðü óëàì õàòóó õÿíàëò øàëãàëòàíä ºðòºæ áîëíî.
Õýäèéãýýð Áàíêíû ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàë õèéãýýä íèéò ¿éë àæèëëàãààíä
òîìîîõîí íºëºº ¿ç¿¿ëýõ áîëîìæòîé áîëîâ÷ òàòâàðûí áàéãóóëëàãûí
áàéð ñóóðèéã óðüä÷èëàí áàòòàéãààð òààìàãëàõ áîëîìæã¿é áîëíî.
Ýíý íü áàéãóóëëàãûí ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàë áóþó íèéò ¿éë àæèëëàãààíä
ìýäýãäýõ¿éö íºëººòýé áàéõ ìàãàäëàëòàé þì.
Òàòâàðûí ìàðãààí (¿ðãýëæëýë)
2010 îíä îðñîí òàòâàðûí øàëãàëòûí ¿ð ä¿íä Áàíê íü îäîîãèéí áàéäëààð
Áàíêíû ÍªÀÒ áîëîí ÀÀÍÎÀÒ-ûí áàéð ñóóðüòàé õîëáîîòîéãîîð òàòâàðûí
áàéãóóëëàãàòàé ø¿¿õèéí ìàðãààíòàé áàéãàà. Óäèðäëàãà íü ýäãýýð
ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóäûí ºäðººñ ºìíºõ 5 æèëèéí õóãàöààíä íîãäîõ óã
ìàðãààíààñ ¿¿äýí ¿¿ñýæ áîëîõ àëäàãäàë íü òîðãóóëü, õ¿¿ áîëîí àëäàíãèéí
ä¿íã îðóóëààä 679,780 ìÿíãàí òºãðºã õýìýýí òîîöñîí. Õýäèéãýýð
òàòâàðûí àëáà Áàíêíû ýðõýëäýã áàíê áóñ ¿éë àæèëëàãààíààñ îëñîí
îðëîãîä íîãäîõ ÍªÀÒ-ûí ºãëºã õ¿÷èíòýé ãýæ ¿çýæ áàéãàà ÷ óäèðäëàãà
íü Áàíêíû áàéð ñóóðü ø¿¿õèéí ºìíº ÷ çîõèñòîé áºãººä ¿íäýñëýëòýé
ãýæ ¿çýæ áàéãàà. Ó÷èð íü 2009 îíä Áàíê íü ÍªÀÒ òºëºã÷ººð á¿ðòã¿¿ëýõ
ºðãºäºë ºãñºí áîëîâ÷ õîëáîãäîõ òºðèéí áàéãóóëëàãà óã ºðãºäëèéã

Óäèðäëàãà íü Áàíêíû òàòâàðûí áàéãóóëëàãàòàé õèéæ áóé ø¿¿õ
ìàðãààíààñ áóñàä òàòâàð áîëîí áóñàä õóóëü òîãòîîìæîîñ ¿¿ñýõ ýðñäýë
áàãà ãýæ ¿çýæ áàéíà.
Óäèðäëàãà òàòâàðûí õóóëü òîãòîîìæîîñ ¿¿ñýõ ýðñäýë¿¿äýý òîãòìîë
ýðãýí õÿíàæ áàéäàã áà ºíºº ¿åä áàòòàéãààð óðüä÷èëàí õàðàõ áîëîìæã¿é
íºõöºë áàéäëûí óëìààñ èðýýä¿éä Áàíêíû áàéð ñóóðü ººð÷ëºãäºæ áîëíî.
Эх дэлхий

2011
ìÿí.òºã

õ¿ëýýæ àâààã¿é áàéíà. Òàòâàðûí òàéëàãíàëûí çîðèëãîîð ýëýãäýë
òîîöîõîä çàðèì ¿íäñýí õºðºíãèéã õýðõýí àâ÷ ¿çýõ íü ìºí òîäîðõîéã¿é
áºãººä ø¿¿õ õýðýãò îðîëöîã÷ òàëóóä ¿¿íèéã ººð ººðººð òàéëáàðëàæ
áàéãàà. Òèéìýýñ Áàíê íü óã ø¿¿í òàñëàõ õýðãèéí óëìààñ ìýäýãäýõ¿éö
àëäàãäàë õ¿ëýýõã¿é ãýæ ¿çýí ýäãýýð ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóäàä ýðñäýëèéí
ñàí áàéãóóëààã¿é áîëíî.
		
Áàíêíû óäèðäëàãà íü õîëáîãäîõ õóóëü òîãòîîìæèéã òàéëáàðëàí
õýðýãæ¿¿ëñýí áàéäëûã çîõèñòîé, òàòâàðûí áîëîí áóñàä õóóëü
òîãòîîìæèéí òàëààðõ áàéð ñóóðèà òîãòâîðòîé ãýæ ¿íýëæ áàéíà.

35. ÕªÐªÍÃª ÁÎËÎÍ ªÐ ÒªËÁªÐÈÉÍ ÕÓÃÀÖÀÀÍÛ
ØÈÍÆÈËÃÝÝ
Äàðààõ õ¿ñíýãòýíä Áàíêíû àêòèâ, ïàññèâûí Ýðãýí òºëºãäºõ, áàðàãäàõ
õóãàöààãààð íü õàðóóëñàí øèíæèëãýýã õàðóóëñàí áàéíà. Òîäðóóëãà 37.3
“Òºëáºðèéí ÷àäâàðûí ýðñäýë áà ýõ ¿¿ñâýðèéí óäèðäëàãà”-ààñ Áàíêíû
ç¿ãýýñ áàðàãäóóëàõ ãýðýýò ¿¿ðã¿¿äèéí áóóðóóëæ òîîöîîã¿é õóâèëáàðûã
õàðíà óó.

Эрүүл ашиг

Áóñàä áîëçîøã¿é ¿¿ðã¿¿ä

Эрдэнэт хүмүүн
Íèéò
ìÿí.òºã

2011 îíû 12-ð ñàðûí 31-íèé ºäðººð

2010 îíû 12-ð ñàðûí 31-íèé ºäðººð

Ñàíõ¯¯ãèéí õªðªíãª

Ñàíõ¯¯ãèéí õªðªíãª

Òºâ áàíêèíä áàéðøóóëñàí õàðèëöàõ

114,304,144

-

114,304,144

Òºâ áàíêèíä áàéðøóóëñàí õàðèëöàõ

Áóñàä áàíê áà ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãàä áàéðøóóëñàí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

39,515,647

-

39,515,647

Áóñàä áàíê áà ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãàä áàéðøóóëñàí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

Ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð - àðèëæààëàõ çîðèëãîîð ýçýìøèæ áóé
- áîðëóóëàõàä áýëýí
- äóóñãàâàð õóãàöàà õ¿ðòýë ýçýìøèõ
Õàðèëöàã÷äàä îëãîñîí çýýë áà óðüä÷èëãàà
Áóñàä àâëàãà

Áèåò áóñ õºðºíãº
Áóñàä õºðºíãº

Íèéò

123,558

-

123,558

- áîðëóóëàõàä áýëýí

-

434,680

434,680

- äóóñãàâàð õóãàöàà õ¿ðòýë ýçýìøèõ

98,854,788

-

98,854,788

214,686,204

321,208,439

535,894,643

838,551

-

838,551

468,322,892

321,643,119

789,966,011

-

19,081,961

19,081,961

Ðåïî õýëöýë
Õàðèëöàã÷äûí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ
Çýýëýýð àâñàí ñàíõ¿¿æèëò
Õî¸ðäîã÷ ºãëºã
Áóñàä ºãëºã
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30,127,154

-

42,947,556

146,481,830

175,208,941

321,690,771

810,855

-

810,855

269,049,604

175,643,621

444,693,225

¯íäñýí õºðºíãº

-

16,645,842

16,645,842

Áèåò áóñ õºðºíãº

-

3,526,039

3,526,039

3,208,823

-

3,208,823

-

309,547

309,547

3,208,823

20,481,428

23,690,251

272,258,427

196,125,049

468,383,476

18,120,311

14,361,959

32,482,270

Õàðèëöàã÷äàä îëãîñîí çýýë áà óðüä÷èëãàà
Áóñàä àâëàãà

Ñàíõ¯¯ãèéí áóñ õªðªíãª

3,545,325

3,938,191

Áóñàä õºðºíãº

93,128

4,587,526

Õîéøëóóëñàí òàòâàðûí õºðºíãº

4,887,264

22,720,414

27,607,678

473,210,156

344,363,533

817,573,689

Íèéò
Ñàíõ¯¯ãèéí ªÐ ÒªËÁªÐ

55,188,747

7,275,472

62,464,219

Áóñàä áàíê, ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

48,822,587

-

48,822,587

Õàðèëöàã÷äûí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

198,299,151

38,893,901

237,193,052

314,954,079

50,337,375

365,291,454

Çýýëýýð àâñàí ñàíõ¿¿æèëò

43,330,779

102,944,048

146,274,827

57,654,036

159,433,521

217,087,557

Õî¸ðäîã÷ ºãëºã

-

14,103,479

14,103,479

-

37,028,367

37,028,367

Áóñàä ºãëºã

2,809,008

477,991

3,286,999

3,085,265

265,032

3,350,297

262,559,249

170,781,378

433,340,627

479,704,714

254,339,767

734,044,481

303,609

-

303,609

8,321

-

8,321

116,847

-

116,847

428,777

-

428,777

262,988,026

170,781,378

433,769,404

9,270,401

25,343,671

34,614,072

Ñàíõ¯¯ãèéí áóñ ªÐ ÒªËÁªÐ
Õîéøëóóëñàí íºõöºëò õàíäèâ
Áóñàä ºð òºëáºð

689,015

2,503

-

2,503

Îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí ºð

53,891

-

53,891

Õîéøëîãäñîí òàòâàðûí ºð

198,429

-

198,429

Íèéò
Öýâýð

Öýâýð

48,682,209

42,947,556

-

Íèéò

-

30,127,154

434,680

689,015

Áóñàä ºð òºëáºð

48,682,209

434,680

392,866

Ñàíõ¯¯ãèéí áóñ ªð òªëáªð
Õîéøëóóëñàí íºõöºëò õàíäèâ

Íèéò
ìÿí.òºã

-

4,494,398

Ñàíõ¯¯ãèéí ªð òªëáªð
Áóñàä áàíê, ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

12 ñàðààñ äýýø
ìÿí.òºã

Ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð -

Ñàíõ¯¯ãèéí áóñ õªðªíãª
¯íäñýí õºðºíãº

12 ñàð õ¿ðòýëõ
ìÿí.òºã

943,838

-

943,838

480,648,552

254,339,767

734,988,319

-7,438,396

90,023,766

82,585,370

Îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí ºãëºã

Эх дэлхий

12 ñàðààñ äýýø
ìÿí.òºã

Эрүүл ашиг

12 ñàð õ¿ðòýëõ
ìÿí.òºã

Эрдэнэт хүмүүн

Áèçíåñèéí åðäèéí ¿éë àæèëëàãààíû ÿâöàä çýýë îëãîõ, õàäãàëàìæ
áàéðøóóëàõ, ãàäààä âàëþòûí ãóéâóóëãûí ã¿éëãýý õèéõ çýðýã õýä õýäýí
ã¿éëãýýã õîëáîîòîé òàëóóäòàé õèéñýí. Ýäãýýð àæèë ã¿éëãýýã àðèëæààíû
íºõöëººð çàõ çýýëèéí õàíøààð ã¿éöýòãýñýí.

12-ð ñàðûí 31-íèé ºäðèéí áàéäëààð, Áàíêíû õóâüä, Òºëººëºí
Óäèðäàõ Çºâëºëèéí Ãèø¿¿ä íü íèëýýä ñàíõ¿¿ãèéí õóâü ýçýìøäýã
áîëîí Òºëººëºí Óäèðäàõ Çºâëºëèéí Ãèø¿¿ä áîëîí ãîë óäèðäàõ àëáàí
òóøààëòíóóäûã á¿ðä¿¿ëäýã êîìïàíèóä áóþó õîëáîîòîé òàëóóäòàé õèéñýí
ã¿éëãýý, äàíñíû ¿ëäýãäýë íü äàðààõ áàéäàëòàé áàéãààã õàðóóëàâ. ¯¿íä:

2010
ìÿí.òºã

Áëóîð÷àðä Ôàéíýíñ

Òîëãîé êîìïàíèéí õóâüöàà ýçýìøèã÷èä	

Áàíêíû Òºëººëºí Óäèðäàõ Çºâëºëèéí Ãèø¿¿ä áîëîí ãîë óäèðäàõ àëáàí òóøààëòíóóä

1,604,559

1,604,559

286,516

286,516

1,891,075

1,891,075

474,812

474,812

2,365,887

2,365,887

7,027,934

8,368,606

-

5,032,487

Òðèîäîñ Ôýèð Øýéð Ñàí

1,434,915

3,191,012

Îëîí Óëñûí Ñàíõ¿¿ãèéí Êîðïîðàöè

2,787,238

3,754,920

Åâðîïèéí Ñýðãýýí Áîñãîëò Õºãæëèéí Áàíê

9,341,468

5,699,896

20,591,555

26,046,921

2011
ìÿí.òºã

2010
ìÿí.òºã

-

2,315

2011
ìÿí.òºã

2010
ìÿí.òºã

6,930,953

6,221,352

à) Õîëáîîòîé êîìïàíèóäàä îëãîñîí çýýë áà
óðüä÷èëãàà:
Áóñàä îõèí êîìïàíèóä

2010
ìÿí.òºã

â)   ÒýíÃýð Ñàíõ¿¿ãèéí Íýãäýë ÕÕÊ-èéí õóâüöàà ýçýìøèã÷äýýñ àâñàí çýýë:
Ñòè÷òèí Òðèîäîñ Äîèí

2011
ìÿí.òºã

2011
ìÿí.òºã

ÒýíÃýð Ñàíõ¿¿ãèéí Íýãäýë ÕÕÊ-èéí õóâüöàà ýçýìøèã÷äýýñ àâñàí çýýë
íü æèëèéí 3.90% -ººñ 14.44% õóâèéí õ¿¿òýé áàéñàí (2010 îíä 4.25%ààñ 15.65%). Óã ñàíõ¿¿ãèéí æèëä ýäãýýð çýýëä òºëñºí õ¿¿íèé çàðäàë íü
1,170.5 ñàÿ òºãðºã (2010 îíä 1,701.0 ñàÿ) áàéñàí.

ã)   ÒýíÃýð Ñàíõ¿¿ãèéí Íýãäýë ÕÕÊ-èéí õóâüöàà ýçýìøèã÷äýýñ àâñàí
õîéøëóóëñàí íºõöºëò õàíäèâ:

Áóñàä îõèí êîìïàíèóä, Òºëººëºí Óäèðäàõ Çºâëºëèéí Ãèø¿¿ä, ãîë
óäèðäàõ àëáàí òóøààëòíóóäàä îëãîñîí áàðüöààò çýýë áîëîí óðüä÷èëãàà
íü æèëèéí 0% -èàñ 24.0% õóâèéí õ¿¿òýé áà 1 õ¿ðòýë æèëýýñ 14 õ¿ðòýë
æèëèéí ýðãýí òºëºãäºõ õóãàöààòàé áàéíà. Óã ñàíõ¿¿ãèéí æèëä ýäãýýð
çýýëýýñ îëñîí õ¿¿íèé îðëîãî íü 148.0 ñàÿ òºãðºã áîëíî (2010 îíä 97.8
ñàÿ òºãðºã).

Îëîí Óëñûí Ñàíõ¿¿ãèéí Êîðïîðàöè

2011
ìÿí.òºã

2010
ìÿí.òºã

Òîëãîé êîìïàíè

1,538,867

2,841,053

Áóñàä îõèí êîìïàíèóä	

2,935,884

823,108

73,164

1,126,628

2,918,900

3,053,124

7,466,815

7,843,913

9,769

220,685

7,476,584

8,064,598

ä) ÒýíÃýð Ñàíõ¿¿ãèéí Íýãäýë ÕÕÊ-èéí õóâüöàà ýçýìøèã÷äýýñ àâñàí õî¸ðäîã÷ ºãëºã:

á) Õîëáîîòîé êîìïàíèóäûí õàäãàëàìæ:

Òîëãîé êîìïàíèéí õàðààò êîìïàíèóä
Òîëãîé êîìïàíèéí õóâüöàà ýçýìøèã÷èä

Áàíêíû Òºëººëºí Óäèðäàõ Çºâëºëèéí Ãèø¿¿ä áîëîí ãîë óäèðäàõ àëáàí òóøààëòíóóä

Äýýðõ õîëáîîòîé êîìïàíèóä, Òºëººëºí Óäèðäàõ Çºâëºë, ãîë óäèðäàõ
àëáàí òóøààëòíóóäûí õàäãàëàìæ íü æèëèéí 0.80% -èàñ 15.80% õóâèéí
õ¿¿òýé áàéñàí áºãººä (2010 îíä 0.80%-èàñ 15.80% õóâü áàéñàí.) Äýýðõ
õàäãàëàìæ ýçýìøèã÷äýä óã ñàíõ¿¿ãèéí æèëä 1,772.1 ñàÿ òºãðºãèéí
õ¿¿íèé çàðäàë òºëñºí (2010 îíä 591.9 ñàÿ).
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Îëîí Óëñûí Ñàíõ¿¿ãèéí Êîðïîðàöè

ÒýíÃýð Ñàíõ¿¿ãèéí Íýãäýë ÕÕÊ-èéí äýýðõ õóâüöàà ýçýìøèã÷äýýñ àâñàí
õî¸ðäîã÷ ºãëºã íü æèëèéí 6.90% õ¿¿òýé (2010 îíä 6.92%) áàéñàí. Óã
ñàíõ¿¿ãèéí æèëä õî¸ðäîã÷ ºãëºãò òºëñºí õ¿¿íèé çàðäàë íü 442.1 ñàÿ
òºãðºã (2010 îíä 161.8 ñàÿ òºãðºã) áàéñàí.

Эх дэлхий

ÒýíÃýð Ñàíõ¿¿ãèéí Íýãäýë ÕÕÊ íü Áàíêûã ýçýìøäýã. Òýíãýð Ñàíõ¿¿ãèéí
Íýãäýë ÕÕÊ-èéí õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí æàãñààëòûã Òîäðóóëãà 1-ýýñ 
õàðíà óó.

Эрүүл ашиг

36. ÕÎËÁÎÎÒÎÉ ÒÀËÓÓÄÛÍ ÒÎÄÐÓÓËÃÀ

Эрдэнэт хүмүүн

37. ÝÐÑÄÝËÈÉÍ ÓÄÈÐÄËÀÃÀ

1,162,069

873,294

20

408

Îõèí êîìïàíè

392

159

Õàðààò êîìïàíè

255

475

Áàíêíû õóâü íèéë¿¿ëýã÷èä

517

626

1,184

1,668

889

1,790

2,073

3,458

å) Òºëñºí õàìãààëàëòûí çàðäàë:
Îõèí êîìïàíè
¸) Áóñàä îõèí êîìïàíèóäààñ àâñàí øèìòãýëèéí îðëîãî:
Òîëãîé êîìïàíè

Áàíêíû ÒÓÇ-èéí ãèø¿¿ä áà ãîë óäèðäàõ àëáàí òóøààëòíóóä

æ) Áóñàä îõèí êîìïàíèä òºëñºí ãýðýýíèé òºëáºð:

ç)

37.1 Îðøèë
Ýðñäýë íü áàíêíû ¿éë àæèëëàãààíû ñàëøã¿é õýñýã áà ýäãýýð ýðñäýëèéã
áàéíãûí èëð¿¿ëýëò, õýìæèëò, õÿíàëòûí ¿éë ÿâöóóäààð äàìæóóëàí
óäèðääàã. Áàíê íü çýýëèéí ýðñäýë, õºðâºõ ÷àäâàðûí ýðñäýë, õ¿¿íèé
ò¿âøíèé ýðñäýë, âàëþòûí õàíøèéí ýðñäýë, óðüä÷èëàí òºëºëòèéí
ýðñäýë, ¿éë àæèëëàãààíû ýðñäýë¿¿äòýé ó÷èð÷ áàéäàã. Ýäãýýð ýðñäë¿¿ä
íü Áàíêíû àøèãò àæèëëàãàà áîëîí õºðºíãºä øóóä àëäàãäàë ó÷ðóóëàõ,
ýñõ¿ë áàíêíû áèçíåñèéí çîðèëãóóäûí áèåëýëòýä ñààä ó÷ðóóëæ
áîëçîøã¿é áàéäàã.
Áàíê íü ýðñäýëèéã á¿ðìºñºí àðèëãàõàä ÷èãëýõýýñ èë¿¿òýéãýýð
ýðñäýë, ºãººæèéã õàìãèéí îíîâ÷òîé õîñëóóëàõàä ÷èãëýñýí ýðñäýëèéí
óäèðäëàãûí áîäëîãîòîé. Îäîî ìºðäºæ áóé ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí
ñèñòåì íü äàðààõ çàð÷ìóóäûã àãóóëñàí áàéíà. ¯¿íä:
(i)	Ýðñäýë¿¿äèéã óäèðäàæ áóé ýòãýýä íü çîõèöóóëàëòûí áîëîí
õýìæèëòèéí ñèñòåìèéã ñàéí îéëãîæ áàéíà;
(ii) Òºëººëºí Óäèðäàõ Çºâëºëººñ áàòàëñàí áîäëîãûí äàãóó ýðñäýëèéã
õýìæèæ áàéíà; (“ÒÓÇ”);

Òîëãîé êîìïàíè

744,185

26,189

Õàðààò êîìïàíè

417,066

475,644

1,161,251

501,833

(iv)	Êàïèòàëûí õóâààðèëàëò íü ýðñäýëèéí ò¿âøèíòýéãýý óÿëäàæ áàéíà;

40,441

29,334

(v)	Áàíê ã¿éöýòãýëèéí õýìæèëò íü ýðñäýë äààõ áàéäàëòàé óÿëäàæ
áàéíà.

Áóñàä îõèí êîìïàíèóäààñ àâñàí ò¿ðýýñèéí îðëîãî:
Õàðààò êîìïàíè

è) Ãîë óäèðäàõ àëáàí òóøààëòíóóäàä îëãîñîí
íºõºí îëãîâîð:
Àæèë÷äàä îëãîñîí áîãèíî õóãàöààò òýòãýìæ:
öàëèí, óðàìøóóëàë, íýìýãäýë
ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë

Õîëáîîòîé òàëóóäòàé õèéñýí ã¿éëãýýíèé íºõöë¿¿ä
Áèçíåñèéí åðäèéí ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð ä¿íä äýýð äóðüäñàí ¿ëäýãäýë
ä¿íã¿¿ä ¿¿ññýí áîëíî. Õîëáîîòîé òàëóóäûí òºëñºí áîëîí õ¿ëýýí àâñàí
õ¿¿ íü åðäèéí àðèëæààíû õ¿¿ãýýð òîîöîãäñîí. Òàéëàíò æèëèéí ýöñýýðõè
¿ëäýãäýë ä¿í áàðüöààãààð õàíãàãäààã¿é áîëíî. Áóñàä õîëáîîòîé
òàëóóäûí ºãëºã ýñâýë àâëàãûí ä¿íä ÿìàð íýãýí õ¿ëýýí àâñàí ýñâýë
ãàðãàñàí áàòàëãàà áàéõã¿é. 2010 áîëîí 2011 îíû 12-ð ñàðûí 31-ýýð
äóóñãàâàð áîëñîí òàéëàíò æèë¿¿äýä Áàíê ººðèéí õîëáîîòîé òàëóóäòàé
õîëáîîòîéãîîð ýðãýëçýýòýé àâëàãûí ñàí áàéãóóëààã¿é áîëíî.

1,030,464

551,124

113,351

60,624

1,143,815

611,748

(iii) ÒÓÇ-ººñ áàòàëñàí áîäëîãûí äàãóó ýðñäýëèéã õýìæèæ áàéíà;

Ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëò
ÒÓÇ íü ýðñäýëèéã á¿õýëä íü óäèðäàõ áºãººä ýðñäýëèéí áîäëîãî,
çàð÷ìóóäûã áàòëàõ ¿¿ðýãòýé. Ãýñýí õýäèé ÷, ýðñäýëèéã óäèðäàõ, õÿíàõ
÷èã ¿¿ðýã á¿õèé áèå äààñàí íýãæ¿¿ä áàéäàã.
ÒÓÇ-èéí äýðãýäýõ ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí õîðîî (“ÒÝÓÕ”) áà Ýðñäýëèéí
óäèðäëàãûí õîðîî (“ÝÓÕ”)
ÝÓÕ íü äýýä ò¿âøíèé ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí áîäëîãî, çîõèöóóëàëòûã
áîëîâñðóóëäàã. ÝÓÕ íü áèçíåñèéí ãàçàð,íýãæ¿¿äèéí ñàíõ¿¿ãèéí
ýðñäýë¿¿äèéã óðüä÷èëàí èëð¿¿ëæ, óäèðäàõ ìºí õ¿ëýýõ ýðñäýëèéí
çîõèñòîé õýìæýýã òîãòîîæ ºãºõ, ñàíõ¿¿ãèéí ýðñäýë áà ã¿éöýòãýëèéã
õýìæèõ çîõèñòîé ñèñòåì, ñòàíäàðòóóä áèé áîëãîõ, ýðñäýëèéí òàéëàãíàë
áà óäèðäëàãûí õÿíàëòûí öîãö ¿éë ÿâöóóäûã íýâòð¿¿ëýõ ¿¿ðýãòýé. ÒÝÓÕ
íü ÝÓÕ-íû áîëîâñðóóëñàí áèçíåñèéí ñòðàòåãèóäûã õÿíàõ, áàòëàõ
¿¿ðýãòýé.
Ýðñäýëèéí Íýãäñýí Óäèðäëàãûí Ãàçàð
Áàíêíû Ýðñäýëèéí íýãäñýí óäèðäëàãûí ãàçàð íü ºäºð òóòìûí
ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàë õèéãýýä çàõ çýýëèéí ýðñäýëèéã òîäîðõîéëîõ,
õýìæèõ, õÿíàõ, óäèðäàõ øóóä õàðèóöëàãûã õ¿ëýýíý. Ýíý ãàçàð íü ìºí
Áàíêíû çýýëèéí áàãöûí ýðñäýë, òºëáºðèéí ÷àäâàðûí ýðñäýë áîëîí ¿éë
àæèëëàãààíû ýðñäýëèéã õàðèóöàõ ¿íäñýí ¿¿ðýãòýé.
Äîòîîä àóäèò
Áàíêíû ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí ¿éë ÿâöàä Äîòîîä àóäèòûí ãàçàð æèëä
íýã óäàà àóäèò õèéõ áà àóäèòûí ¿åä áàíêíû æóðìóóäûí çîõèñòîé
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áàéäàë õèéãýýä Áàíê ýäãýýð æóðìóóäûã õýð ìºðäºæ áàéãààä õÿíàëò
õèéäýã. Äîòîîä àóäèòûí ãàçàð íü õèéñýí á¿õ ¿íýëãýýíèéõýý ¿ð ä¿íã
Áàíêíû óäèðäëàãàòàé õýëýëöýæ, èëð¿¿ëñýí àëäàà, äóòàãäàë áîëîîä ºãºõ
çºâëºìæ¿¿äèéí òàëààð Àóäèòûí õîðîîíä òàéëàãíàíà.
Ýðñäýëèéã õýìæèõ áîëîí òàéëàãíàõ ñèñòåì
Áàíê íü ñòàòèñòèê çàãâàðóóäûí òóñëàìæòàéãààð ò¿¿õýí àëäàãäëààñ
îéðîëöîîëîí òîîöñîí åðäèéí òîõèîëäîëä õ¿ëýýæ áîëçîøã¿é àëäàãäàë
áîëîí ãýíýòèéí òîõèîëäîëä ó÷èð÷ áîëçîøã¿é îíöãîé àëäàãäëûã äàâõàð
õýìæèæ ÷àäàõ ñèñòåìèéã àøèãëàí ýðñäýëèéã õýìæäýã. Ýäãýýð ñòàòèñòèê
çàãâàðóóäûã ò¿¿õýí ºãºãäëººð òîîöñîí ìàãàäëàëûã ýäèéí çàñãèéí
ºíººãèéí îð÷èíä íèéö¿¿ëýõ áàéäëààð õýðýãëýäýã.
Ýðñäýëèéí óäèðäëàãà, õÿíàëò íü ãîë òºëºâ Áàíêíààñ òîãòîîñîí
õÿçãààðûí áèåëýëòýä ñóóðèëíà. Ýäãýýð õÿçãààðóóäàä Áàíê ººðèéí
áèçíåñèéí ñòðàòåãè çîðèëò, òóõàéí çàõ çýýëèéí îð÷èí, ìºí öààøèä
õ¿ëýýõ áîëîìæòîé ýðñäýëèéí ò¿âøèíã òóñãàæ ºãñºí áàéíà. ¯¿íýýñ
ãàäíà Áàíê íü ººðèéí ýðñäýë äààõ ÷àäâàðûã á¿õ ¿éë àæèëëàãàà áîëîí
ýðñäýëèéí òºðë¿¿äýýð òîäîðõîéëîí õýìæèæ, ò¿¿íä õÿíàëò òàâüæ áàéäàã.
Ýðñäýëèéã öàã àëäàëã¿é îëæ òàíèõ, øèíæëýõ, õÿíàõ ¿¿äíýýñ áèçíåñèéí
á¿õ íýãæ¿¿äýýñ öóãëóóëñàí ìýäýýëë¿¿äèéã øèíæèëæ ¿çäýã. Èíãýæ
áîëîâñðóóëñàí ìýäýýëëèéã ÒÓÇ, ÒÝÓÕ, ÝÓÕ, á¿õ ãàçàð, õýëòñèéí
çàõèðëóóäàä ñàð á¿ð òàíèëöóóëæ, òàéëáàðëàäàã. Òàéëàíä çýýëèéí
ýðñäýëä ºðòºæ áîëîõ íèéò áàãöûí õýìæýý, êðåäèò ìåòðèêèéí òààìàãëàë,
òîãòîîñîí ëèìèòèéí ãàæèëò, VàR, õºðâºõ ÷àäâàðûí õàðüöàà áîëîí
ýðñäýëèéí óòãóóäûí ººð÷ëºëòèéã òóñãàíà. Ñàð á¿ð ¿éëäâýðëýëèéí
ñàëáàð, õàðèëöàã÷èéí ýðñäýëèéí òàëààðõ äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã
òàéëàãíàíà. Óëèðàë á¿ð ãàçàð íýãæèéí çàõèðëóóä ÇÒÓÁÀÕ ñàíãèéí
çîõèñòîé áàéäàëä ¿íýëãýý ºãíº. Õÿíàëòûí çºâëºë Áàíêíû íèéò ýðñäýëä
ºðòºæ áîëçîøã¿é áàãöûã òîîöîæ, ¿íýëæ, õÿíàæ áîëîõóéö á¿ðýí
õýìæýýíèé òàéëàíòàé óëèðàë á¿ð òàíèëöàæ, ¿íýëãýý õèéäýã.
Òóñãàéëàí áîëîâñðóóëñàí ýðñäýëèéí òàéëàíã Áàíêíû á¿õ íýãæ¿¿äýä
õ¿ðãýäýã áºãººä ýíý íü áèçíåñèéí íýãæ¿¿äèéã õàìãèéí ñ¿¿ëèéí ¿åèéí
øèíý ìýäýýëýëòýé áàéëãàõ çîðèëãîòîé þì.
Ã¿éöýòãýõ çºâëºë áà áàíêíû õîëáîãäîõ áóñàä á¿õ ãèø¿¿äýä VàR, õºðâºõ
÷àäâàðûí øèíæèëãýý, çàõ çýýëèéí ýðñäýëèéí ëèìèòèéí áèåëýëò áîëîí
áóñàä àëèâàà ýðñäýë ¿¿ñãýõ õ¿÷èí ç¿éëèéí òàëààð òàíèëöóóëíà.
Ýðñäýëèéã áóóðóóëàõ
Õ¿¿íèé ò¿âøíèé ýðñäýë, ãàäààä âàëþòûí õàíøèéí ººð÷ëºëò, çýýëèéí
ýðñäýë áîëîí èðýýä¿éí ¿éë àæèëëàãààíààñ ¿¿äýæ áîëçîøã¿é ýðñäýëèéí
õýìæýýã ìýäðýìæèéí øèíæèëãýý áîëîí VaR àðãààð òîîöîí, õÿíàæ
àæèëëàäàã. Áàíê çýýëèéí ýðñäýëèéã áóóðóóëàõ çîðèëãîîð áàðüöàà
õºðºíãº àâäàã.
Ýðñäýëèéí õýò òºâëºðºë
Òºâëºðºë íü õýä õýäýí õàðèëöàã÷èä èæèë òºðëèéí áèçíåñèéí ¿éë
àæèëëàãàà ýðõýëäýã ýñõ¿ë óëñ òºð, ýäèéí çàñàã áîëîí áóñàä àëèâàà
ººð÷ëºëò ãàðàõàä òýäãýýðèéí ãýðýýíèé ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýõýä èæèë ìàÿãààð
íºëººëºõººð áàéâàë ¿¿ñäýã. Òºâëºðºë íü òóõàéí íýã ýäèéí çàñãèéí

Эх дэлхий

2010
ìÿí.òºã

Эрүүл ашиг

2011
ìÿí.òºã

Эрдэнэт хүмүүн

(i) Íýã çýýëäýã÷ áîëîí ò¿¿íèé õîëáîãäîõ ýòãýýäýä îëãîõ íèéò çýýëèéí
ä¿í áîëîí çýýëòýé àäèëòãàõ áóñàä àêòèâûí íèéëáýð ä¿í áàíêíû
ººðèéí õºðºíãèéí 20 õóâèàñ õýòðýõã¿é.
(ii)	Áàíê õîëáîãäîõ ýòãýýäýä îëãîñîí çýýëèéí õýìæýý áîëîí çýýëòýé
àäèëòãàõ áóñàä àêòèâûí ä¿í íü áàíêíû ººðèéí õºðºíãèéí 5 õóâèàñ,
òýäãýýðèéí íèéëáýð äví íü ººðèéí õºðºíãèéí 20 õóâèàñ òóñ òóñ
õýòðýõã¿é.

37.2 Çýýëèéí ýðñäýë
Áàíêíû õàðèëöàã÷, ¿éë÷ë¿¿ëýã÷, çýýëäýã÷, çýýëèéí õ¿¿, ¿íäñýí òºëáºðèéã
òºëºõ ÷àäâàðã¿é áîëîõ ýñõ¿ë òºëºõèéã õ¿ñýõã¿é áàéõ, çýýëèéí ãýðýýíèé
áîëîí áóñàä ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãñë¿¿äòýé õîëáîîòîé ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëýõã¿é
áàéõ ýðñäýëä Áàíê ºðòäºã.
Áàíêíû Ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí õîðîî íü (“ÝÓÕ”) äàõü Çýýëèéí
óäèðäëàãûí ãàçðààð (“ÇÓÃ”) äàìæóóëàí Áàíêíû çýýëèéí áàãöûã õýò
òºâëºð¿¿ëýõã¿é áàéõààð óäèðäàí àæèëäàã. ÇÓÃ íü áàíêíû õ¿ëýýõ
çýýëèéí ýðñäýëèéí ò¿âøèíã íýã çýýëäýã÷ áîëîí íýã á¿ëýã çýýëäýã÷ ýñõ¿ë
íýã àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí õóâüä õ¿ëýýí çºâøººð÷ áîëîõ ýðñäýëèéí
õýìæýýíä õÿçãààð òàâèõ çàìààð çîõèöóóëäàã. Èéì ýðñäýë¿¿äèéã ýðãýæ
õÿíàæ áàéäàã áºãººä õÿçãààðûã æèëä íýãýýñ äîîøã¿é óäàà äàõèí
õÿíàäàã. Íýã õàðèëöàã÷èä îëãîõ çýýëèéí äýýä õýìæýý áîëîí çýýëèéí
á¿òýýãäýõ¿¿íèé áàãöûí õÿçãààð çýðãèéã ÒÓÇ áàòëàõ áà ÝÓÕ-îîñ òîäîðõîé
õóãàöàà òóòàìä õÿíàëò õèéíý.

Ýäãýýð õýðýãë¿¿ð¿¿äèéí ¿íäñýí çîðèëãî íü øààðäëàãàòàé ¿åä
õàðèëöàã÷èéí òºëáºðèéã õèéõýä ýõ ¿¿ñâýð õàíãàëòòàé áàéãàà ýñýõèéã
áàòàëãààæóóëàõ ÿâäàë þì. Áàòàëãàà áà õàðèëöàã÷ ãóðàâäàã÷ òàëûí ºìíº
õ¿ëýýñýí ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëæ ÷àäàõã¿é áîëñîí ¿åä Áàíê õàðèëöàã÷èéí
ºìíººñ òºëáºðèéã õèéíý ãýñýí áóöààõ áîëîìæã¿é áàòàëãààã èëýðõèéëäýã
íýýëòòýé àêêðåäèòèâ íü çýýëòýé àäèë ýðñäýëòýé áàéíà.
Áàðüöàà õºðºíãº áîëîí áóñàä çýýëèéí áàòàëãàà, áàòëàí äààëòûã
òîîöîõã¿éãýýð çýýëä ó÷èð÷ áîëçîøã¿é ýðñäýëèéí äýýä õýìæýýã àâ÷
¿çâýë:
Äîîðõ õ¿ñíýãò íü òàéëàí òýíöëèéí ¿ç¿¿ëýëò á¿ðèéí õóâüä çýýëèéí
ýðñäýëä ºðòºæ áîëîõ íèéò áàãöûã õàðóóëñàí áàéíà. Ýðñäýëä ºðòºæ
áîëîõ íèéò áàãöûã áàðüöàà õºðºíãººð ýðñäýëèéã áóóðóóëàõààñ ºìíºõ
íèéò ä¿íãýýð èëýðõèéëñýí áîëíî.

Òîäðóóëãà

Íèéò áàãöûí
õýìæýý 2011
ìÿí.òºã

Íèéò áàãöûí
õýìæýý 2010
ìÿí.òºã

Áýëýí ìºíãº áà áîãèíî õóãàöààò ñàí
(êàññ äàõü áýëýí ìºíãèéã îðîëöóóëààã¿é)

13

78,516,359

34,695,071

Áàíêóóäàä áàéðøóóëñàí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

14

39,515,647

30,127,154

Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëò- Áîðëóóëàõàä- áýëýí

15

123,558

-

Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëò – Àðèëæààëàõ çîðèëãîîð ýçýìøèæ áóé

15

434,680

434,680

Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëò- Äóóñãàâàð õóãàöàà õ¿ðòýë ýçýìøèõ

15

98,854,788

42,947,556

Õàðèëöàã÷äàä îëãîñîí çýýë, óðüä÷èëãàà

16

535,894,643

321,690,771

Áóñàä àâëàãà

17

838,551

810,855

754,178,226

430,706,087

Íèéò
Áîëçîøã¿é ºð òºëáºð

34

18,382,024

2,124,762

¯¿ðã¿¿ä

34

13,399,381

5,005,906

31,781,405

7,130,668

785,959,631

437,836,755

Íèéò
Çýýëèéí ýðñäýëä ºðòºæ áîëîõ íèéò ä¿í
Áîäèò ¿íýýð á¿ðòãýãääýã ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãñëèéí õóâüä äýýðõ ä¿íã¿¿ä íü
ºíººãèéí çýýëèéí ýðñäýëèéí ºðòºëòèéã õàðóóëñàí áà ýíý íü èðýýä¿éä
¿íý öýíý ººð÷ëºãäºõººñ øàëòãààëæ áèé áîëæ áîëîõ ýðñäýëèéí äýýä
õýìæýý áèø þì.

Ýðñäýëèéí òºâëºðºë (àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðààð)
Äîîðõ õ¿ñíýãòýä Áàíêíû õàðèëöàã÷äàä îëãîñîí çýýë áà óðüä÷èëãààã
(Òîäðóóëãà 16) àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð áîëîîä ýäèéí çàñãèéí çîðèëãîîð
íü àíãèëàí, íèéò ä¿íãýýð (çýýëèéí áàðüöàà õºðºíãº ýñâýë çýýëèéí
÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ áóñàä ç¿éë¿¿äèéí áîäèò ¿íèéã àâ÷ ¿çýõýýñ ºìíºõ
áîëîí äàðààõ ä¿íãýýð) íü ¿ç¿¿ëýâ.
2011 Íèéò áàãöûí õýìæýý
Ä¿í

%

ìÿí.òºã
Çýýëèéí òºëáºðèéã ýðã¿¿ëýí òºëºõ ÷àäâàðòàé çýýëäýã÷ áîëîí
çýýëäýã÷èéí çýýëæèõ ÷àäâàðûã øèíæëýõ áàéäëààð, ìºí øààðäëàãàòàé
áîë äýýð äóðüäñàí õÿçãààðóóäûã øèíý÷ëýí ººð÷ëºõ çàìààð çýýëèéí
ýðñäýëèéã óäèðäàíà. Çýýëèéí ýðñäýëèéã áàðüöàà õºðºíãº, êîìïàíèéí
áîëîí ãóðàâäàã÷ ýòãýýäèéí áàòëàí äààëòààð ìºí áóóðóóëæ áîëíî.

%

49,658,614

9.20

28,457,780

8.70

Õóäàëäàà

97,080,978

17.90

72,534,720

22.30

12,517,409

2.30

11,431,176

3.50

Õ¿íñíèé ¿éëäâýðëýë
¯éë÷èëãýý

97,976,288

18.10

54,935,945

16.90

Õýðýãëýýíèé çýýë

110,342,969

20.30

66,823,711

20.50

11,658,030

2.10

8,531,060

2.60

107,564,838

19.80

58,662,396

18.00

17,015,867

3.10

7,865,761

2.40

35,005,582

6.50

14,460,617

4.40

3,255,156

0.60

1,719,889

0.60

473,877

0.10

478,000

0.10

542,549,608

100

325,901,055

100

Îðîí ñóóö
Õàäãàëàìæ áàðüöààëñàí
Áàðèëãà, áîëîâñðîë
Àæèëëàãñäûí çýýë
Óäèðäàõ ãîë àæèëëàãñäûí çýýë
Íèéò

ÕÀÑÁÀÍÊ
Жилийн Тайлан 2011

Ä¿í
ìÿí.òºã

Òàâààðûí ¿éëäâýðëýë

Õºäºº àæ àõóé

114

2010 Íèéò áàãöûí õýìæýý

Эх дэлхий

Ýðñäýëèéí õýò òºâëºðëººñ çàéëñõèéõ ¿¿äíýýñ Áàíê ººðèéí áîäëîãî,
æóðàìäàà îëîí òºðëèéí áàãöòàé áàéõ òîäîðõîé óäèðäàìæèéã òóñãàñàí
áàéäàã. Çýýëèéí ýðñäýëä òîäîðõîéëîãäñîí òºâëºðëèéã õÿíàæ óäèðäàíà.
Ìîíãîëáàíê /Òºâ áàíê/ äàðààõ ñòàíäàðò õÿçãààðëàëòóóäûã òîãòîîæ,
áèåë¿¿ëýõèéã øààðääàã. ¯¿íä :

Çýýëòýé õîëáîîòîé áîëçîøã¿é ¿¿ðãèéí ýðñäýë
Áàíê íü õàðèëöàã÷èéí ºìíººñ òºëáºð òºëºõ ìàãàäëàë á¿õèé
áàòàëãààíóóäûã ãàðãàõ áîëîìæèéã áèé áîëãîäîã. Èéì òºëáºðèéã
àêêðåäèòèâèéí íºõöºëä òóëãóóðëàí õàðèëöàã÷äààñ ýðã¿¿ëýí òàòäàã.
Ýäãýýð íü áàíêèíä çýýëòýé íýãýí àäèë ýðñäýëèéã ó÷ðóóëàõ áà ò¿¿íèéã
ìºí çýýëèéí ¿éë àæèëëàãààíû áîäëîãî æóðìààð çîõèöóóëäàã.

Эрүүл ашиг

ñàëáàðò íºëººëæ áóé íºõöºë áàéäàëä Áàíê õýðõýí ã¿éöýòãýëýý õàíãàõ
ìýäðýìæèéã èëòãýíý.

Эрдэнэт хүмүүн

116

ÕÀÑÁÀÍÊ
Жилийн Тайлан 2011

6

6

6

Õýðýãëýýíèé çýýë

Ñàíõ¿¿ãèéí ò¿ðýýñ

Áóñàä

7

6
Áè÷èë áèçíåñèéí çýýë

Íèéò

6
Îðîí ñóóö õóäàëäàí àâàõ çýýë

Áóñàä àâëàãà

6

5
Äóóñãàâàð õóãàöàà õ¿ðòýë ýçýìøèõ

Æèæèã, äóíä áèçíåñèéí çýýë

5
Áîðëóóëàõàä áýëýí

Çýýë áà óðüä÷èëãàà

5
Àðèëæààëàõ çîðèëãîîð ýçýìøèæ áóé

Áàíê òóñ 4 çýðýãëýëòýé ýðñäýëèéí ¿íýëãýýã ñèñòåìèéã íèéò çýýëèéí
áàãöûã ýðñäýëèéí øèíæ ÷àíàðûí äàãóó á¿ëýãëýõèéí òóëä àøèãëàäàã.
Ýðñäýëèéí ¿íýëãýýíèé ñèñòåìýýð çýýëèéã çýðýãëýõäýý ïàðàìåòðèê
áàéäëààð çàãâàð÷èëæ áàéíà. Ýíý àðãà íü çýýëèéí ýðñäýëèéí çýðýãëýëèéã
òîäîðõîéëîõäîî çýýëèéí ýðñäýõ ìàãàäëàëûã òîîãîîð èëýðõèéëæ
ãàðãàäàã. Òîîí áîëîí ÷àíàðûí ò¿¿õýí ºãºãäë¿¿ä íü Áàíêíû çýýëèéí
ýðñäýëèéí óäèðäëàãûí õýëòýñò õýðýãëýæ áóé òºñººëë¿¿äèéí ¿íäýñ ñóóðü
áîëæ ºãäºã. Ýðñäýëèéí çýðýãëýëèéí ñèñòåìèéã òîäîðõîé íýã çýýëèéí
ýðñäýëä áàéãóóëàõ ñàíãèéí õýìæýýã òîîöîõîä àøèãëàíà. Îäîî õýðýãëýæ
áóé ýðñäýëèéí çýðýãëýëèéí ñèñòåì íü äºðâºí çýðýãëýëòýé.

Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëòóóä

Õýâèéí áóñ

3

D

4

Õàíãàëòòàé

Áóñàä áàíêèíä áàéðøóóëñàí õºðºíãº

Ñàéí

C

Áýëýí ìºíãº, áîãèíî õóãàöààò ñàíãóóä

B

2011 îíû 12-ð ñàðûí 31-íèé áàéäëààð

Ìàø ñàéí

Çýýëèéí áàãöûí ÷àíàð, ýðñäýëèéí àíãèëàëààð

A

Òîäðóóëãà

Çýýëèéí çýðýãëýë			Òîäîðõîéëîëò

Эх дэлхий
Эрүүл ашиг

868,680

796,651,105
12,837,006

34,950
-

3,181,087
34,617,158

-

315,055,128
85,736,117

833,730

345,224,609

542,549,608
12,802,056
2,746,407
5,878,846
311,390,432
85,307,905
124,423,962

28,767,582

21,946,766
154,481

846,447
787

23,779

167,962
10,514,367

816,458
95,926

5,531,206
11,706,813

20,856,122

76,608,504

69,831,256
648,620

987,037
2,981

3,038
762,086

449,240
62,075,139

24,459,094
24,298,635

5,809,085
7,285,022

19,659,783

107,564,837
691,386
1,035,859
1,345,792
68,804,448
23,537,529

9,474,085
1,703,742
3,129,987
144,720,926
26,035,524
52,766,399

12,149,823

237,830,663

99,413,026

98,854,788
-

434,680

-

98,978,346

98,854,788

434,680
434,680
-

-

-

123,558
123,558

-

28,738,312

-

3,664,696
428,212
6,684,427

-

-

-

-

39,515,647

114,304,144

ìÿí.òºã
ìÿí.òºã
ìÿí.òºã
ìÿí.òºã

114,304,144

Áàíêíû çýýëèéí ýðñäýëèéí ¿íýëãýýíèé ñèñòåìèéã äàðààõ õ¿ñíýãòýýð
¿ç¿¿ëýâ:

ìÿí.òºã

Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãèéí á¿ëýã íýã á¿ðèéí ÷àíàð
Õàðèëöàã÷äàä îëãîñîí çýýë áà óðüä÷èëãààíû ÷àíàðûã Áàíê äîòîîääîî
õýðýãëýäýã çýýëèéí ¿íýëãýýíèé ñèñòåìèéã àøèãëàí óäèðääàã.

ìÿí.òºã

Áàíê íü áàðüöàà õºðºíã¿¿äèéã áèåòýýð íü øàëãàæ ¿çäýã áà òýäãýýðèéí
çàõ çýýëèéí ¿íèéã òîãòìîë õÿíàæ áàéäàã. Øààðäëàãàòàé áîë ãýðýýíä
çààñíû äàãóó íýìýëò áàðüöàà õºðºíãèéã àâäàã. Çýýëèéí àëäàãäëààð
õààõ ñàíãèéí õýìæýý çîõèñòîé áàéãàà ýñýõèéã øàëãàõ ¿åäýý áàðüöàà
õºðºíãèéí çàõ çýýëèéí ¿íèéã õÿíàæ ¿çäýã.

ìÿí.òºã

Íèéò
¯íýëýýã¿é

(iv)	Õàäãàëàìæ áàðüöààëñàí çýýë¿¿äèéí õóâüä ìºíãºí õàäãàëàìæ;

Õýâèéí áóñ

Äîîðõ õ¿ñíýãòýä çýýëèéí ÷àíàðûã Áàíêíû çýýëèéí äîòîîä ¿íýëãýýíèé
ñèñòåì äýýð ¿íäýñëýí çýýëòýé õîëáîîòîé õºðºíãèéã á¿ëýã òóñ á¿ðýýð íü
¿ç¿¿ëýâ.

Õàíãàëòòàé

(iii)	Áººíèé çýýëèéí õóâüä áýëýí ìºíãº, õóâüöàà, ¿ë õºäëºõ õºðºíãº;

Ñàéí

(ii)	Îðîí ñóóö õóäàëäàí àâàõ çýýëèéí õóâüä îðîí ñóóö áà òýýâðèéí
õýðýãñýë;

Áàíê íü ººðèéí áýëýí ìºíãº, áîãèíî õóãàöààò ñàíãóóä, áóñàä
áàíê ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãóóäàä áàéðøóóëñàí õºðºíãºä ¿íýëãýý
òîãòîîäîãã¿é.

Ìàø ñàéí

(i) Æèæèã áèçíåñèéí, õýðýãëýýíèé, õºäºº àæ àõóéí, æèæèã äóíä
¿éëäâýðëýëèéí, àæèëëàãñäûí çýýë¿¿äèéí õóâüä áýëýí ìºíãº,
áàòàëãàà, ¿íýò öààñ, ¿ë õºäëºõ áîëîí õºäëºõ õºðºíãº, áàðàà
ìàòåðèàë ãýõ ìýò;

Õóãàöàà õýòýðñýí
ýñâýë äàíãààðàà ¿íý
öýíèéí áóóðàëòòàé

Áàðüöààíä àâñàí õºðºíã¿¿äèéí ãîë òºðë¿¿äèéã äîð ¿ç¿¿ëýâ. ¯¿íä:

Áàíê çýýëèéí áàãöäàà çîõèñòîé, áàéíãûí ýðñäýëèéí çýðýãëýë òîãòîîæ
áàéõ áîäëîãûã áàðèìòëàäàã. Ýíý íü çàðèì òºðëèéí ýðñäýëèéã
óäèðäàõ áîëîìæèéã îëãîõûí çýðýãöýý, á¿õ çýýë¿¿äèéí ýðñäýëèéã
íýã õýìæèãäýõ¿¿íýýð èëýðõèéëýí õàðóóëàõ áîëîìæèéã îëãîäîã.
¯íýëãýýíèé ñèñòåì íü õàðèëöàã÷èéí çýýëèéí ýðñäýëä íºëººëºõ ãîë
õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéí ñòàòèñòèê øèíæèëãýý áîëîí çàõ çýýëèéí ìýäýýëýëä
ñóóðüëàãäàí õèéãääýã. Ýðñäýëèéí çýðýãëýë íü òºðºë á¿ðèéí çýýëèéí
ýðñäýëòýé óÿëäñàí áºãººä çýýë ýðñäýõ òîõèîëäîëä àëäàãäëûã
áóóðóóëàõ áàðüöàà õºðºíãº, ýñõ¿ë áóñàä òºðëèéí àëäàãäëûã áóóðóóëàõ
õýðýãñë¿¿äèéã òóõàéí çýýë òóñ á¿ð ÿëãààòàé áàéíà ãýñýí áîäëîãûã
áàðèìòàëäàã.

Õóãàöàà õýòðýëòã¿é áà ¿íý öýíèéí áóóðàëòã¿é çýýë

Çýýëèéí áàðüöàà õºðºíãº áà áóñàä ñàéæðóóëàëòóóä
Øààðäëàãàòàé áàðüöàà õºðºíãèéí ä¿í áîëîí òºðºë íü çýýëäýã÷ áîëîí
õàðèëöàã÷èéí çýýëèéí ýðñäýëèéí ¿íýëãýý áà îëãîõ çýýëèéí òºðëººñ
õàìààðíà. Áàíê íü áàðüöààíä àâàõ õºðºíãèéí òºðºë áîëîí ¿íý öýíèéã
òîäîðõîéëîõäîî Çýýëèéí óäèðäëàãûí õîðîîíîîñ ãàðãàñàí çààâàð÷èëãààã
äàãàæ ìºðäºíº.

Эрдэнэт хүмүүн

31-60 хоног
ìÿí.òºã

61-90 хоног
ìÿí.òºã

91-ээс дээш хоног
ìÿí.òºã

Нийт
ìÿí.òºã

Жижиг, дунд бизнесийн зээл

1,379,537

645,604

483,829

684,367

3,193,337

Орон сууц худалдан авах зээл

97,155

5,523

67,944

520,764

691,386

Бичил бизнесийн зээл

204,373

167,697

30,622

584,345

987,037

Хэрэглээний зээл

194,231

114,092

31,351

308,946

648,620

Санхүүгийн түрээс

82,427

358,136

81,477

174,656

696,696

Бусад

18,024

11,668

6,920

117,869

154,481

1,975,747

1,302,720

702,143

2,390,947

6,371,557

Жижиг, дунд бизнесийн зээл

680,817

272,367

10,692

47,564

1,011,440

Орон сууц худалдан авах зээл

124,327

-

18,393

297,671

440,391

72,777

84,332

72,944

681,762

911,815

Хэрэглээний зээл

74,809

59,075

30,205

337,761

501,850

Санхүүгийн түрээс

54,385

30,851

17,538

144,239

247,013

Бусад

46,185

8,275

1,399

66,027

121,886

1,053,300

454,900

151,171

1,575,024

3,234,395

2011.12.31-нээр
Зээл ба урьдчилгаа

800,955

53,860,358

52,546,390
74,453,428

171,236,743

165,758
10,498,234

17

3,852,233
9,256,917

16

17,771,315
14,069,881

16

3,652,329

16

13,762,369
3,305,691

6,300,350
16

Íèéò

Áóñàä àâëàãà

Áóñàä

Ñàíõ¿¿ãèéí ò¿ðýýñ

Õýðýãëýýíèé çýýë

16

Зээл ба урьдчилгаа

Бичил бизнесийн зээл

Õóãàöàà õýòýðñýí áîëîâ÷ ¿íý öýíèéí áóóðàëòàä îðîîã¿é çýýë,
óðüä÷èëãààíû íèéò ä¿íä Áàíê íü 2011 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé
ºäðèéí áàéäëààð 9,723 ñàÿ òºãðºã (2010 îíä 2,874 ñàÿ òºãðºã)-èéí
¿íý á¿õèé áàðüöàà õºðºíãèéã àâñàí áàéíà. Õàðèëöàã÷äàä îëãîñîí
çýýë, óðüä÷èëãààíä áàéãóóëñàí çýýëèéí àëäàãäëûí ñàíãèéí òàëààðõ
äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã Òîäðóóëãà 16-ààñ õàðíà óó.
Áè÷èë áèçíåñèéí çýýë

16

Æèæèã, äóíä áèçíåñèéí çýýë

Çýýë áà óðüä÷èëãàà

Îðîí ñóóö õóäàëäàí àâàõ çýýë

13,342,386
31,022,355

42,947,556

42,947,556
15

Äóóñãàâàð õóãàöàà õ¿ðòýë ýçýìøèõ

-

15

Áîðëóóëàõàä áýëýí

Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëòóóä

Áóñàä áàíêèíä áàéðøóóëñàí õºðºíãº

-

1,313,968
4,352,595

48,682,209
13

Áýëýí ìºíãº, áîãèíî õóãàöààò ñàíãóóä

2010 îíû 12-ð ñàðûí 31-íèé áàéäëààð

14

ìÿí.òºã
ìÿí.òºã

Ñàéí
Ìàø ñàéí

Эх дэлхий

448,935,123
8,351,581
17,230,214
194,015,633

30 хоног хүртэл
ìÿí.òºã

Эрүүл ашиг

842,469
41,514

4,240,594

325,901,055
8,310,067

-

1,030,192
185,755,064

-

3,805,914

11,829,128
213,739
909,132

41,562

703

21,361,313
332,321
7,857,761

53,592

8,489

48,763,811
548,726
16,183,437

141,790

48,662

58,662,396

58,503,609

675,782

954,266
76,132

1,771,475
82,810

126,417
47,394,115

126,780,798
5,585,233
584,021
74,346,350

-

39,064,269

43,382,236
434,680

1,900,453

42,947,556
-

-

-

434,680
434,680

30,127,154
-

48,682,209
-

16,200,022

-

ìÿí.òºã
ìÿí.òºã

8,260,569

ìÿí.òºã
ìÿí.òºã
ìÿí.òºã

Íèéò
Õàíãàëòòàé

Õýâèéí áóñ

¯íýëýýã¿é

Õóãàöàà õýòýðñýí
ýñâýë äàíãààðàà
¿íý öýíèéí áóóðàëòòàé
Õóãàöàà õýòðýëòã¿é áà ¿íý öýíèéí áóóðàëòã¿é çýýë
ÕÀÑÁÀÍÊ
Жилийн Тайлан 2011

Õóãàöàà õýòýðñýí áîëîâ÷ ¿íý öýíèéí áóóðàëòàä îðîîã¿é ñàíõ¿¿ãèéí
õºðºíã¿¿äèéí íàñæèëòûí øèíæèëãýý

2010.12.31-нээр

Òîäðóóëãà

118

Õàðèëöàã÷äàä îëãîñîí õóãàöàà õýòýðñýí çýýë áîëîí óðüä÷èëãààíä
çºâõºí öººí õýäýí õîíîãîîð õóãàöàà õýòýðñýí çýýë¿¿ä îðñîí. Õóãàöàà
õýòýðñýí çýýë¿¿äèéí íàñæèëòûí øèíæèëãýýã äîð ¿ç¿¿ëýâ. Õóãàöàà
õýòýðñýí çýýë¿¿äèéí äèéëýíõ íü ¿íý öýíèéí áóóðàëòàä îðîîã¿é ãýæ àâ÷
¿çñýí.

120

ÕÀÑÁÀÍÊ
Жилийн Тайлан 2011

Эрдэнэт хүмүүн
Эх дэлхий

7,130,668
849

Эрүүл ашиг

2,374,403
1,257,894
309,714
-

Íèéò

3,187,808

5,005,906

2,124,762
-

849
2,374,403

916,374

341,520
106,269

203,445

-

¯¿ðã¿¿ä

1,004,943
-

Áîëçîøã¿é ºð òºëáºð

2010 îíû 12-ð ñàðûí 31

-

Íèéò

2,182,865

31,781,405
9,748,687
3,373,633
4,643,169

-

¯¿ðã¿¿ä

14,015,916

13,399,381
9,692,684
1,420,617
1,226,240

56,003
1,953,016
3,416,929
12,956,076
-

Áîëçîøã¿é ºð òºëáºð

2011 îíû 12-ð ñàðûí 31

1,059,840

18,382,024

507,115,200
68,420,354
162,864,221
101,009,127
60,790,894
40,933,283
73,097,321

Íèéò

3,286,999
477,991
151,059
74,780
-

Áóñàä ºð òºëáºð

2,583,169

21,036,876
21,036,876
-

Õî¸ðäàã÷ ºãëºã

-

181,133,481
14,589,553
120,368,629
24,575,810
16,961,547
4,637,942
-

Çýýëýýð àâñàí ýõ ¿¿ñâýð

34,181,979

267,475,865
32,793,925

15,369,329

26,648,272
69,028,638

7,253,620
6,282,666

37,471,901

Õàðèëöàã÷äûí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

5,276,364
-

73,097,321

Áóñàä áàíêíû õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

2010 îíû 12-ð ñàðûí 31

Ñàíõ¯¯ãèéí ªð òªëáªð

28,435,808

830,614,488
136,823,870
197,262,402
102,302,964
155,592,899
170,609,072

Íèéò

Áóñàä ºð òºëáºð

68,023,281

3,350,297
265,032
197,393
2,387,834
-

Õî¸ðäàã÷ ºãëºã

500,038

52,168,260

251,692,772
35,471,010

52,168,260
-

155,982,347
24,299,087

-

19,346,482
16,593,846
-

407,753,126
49,184,600
32,146,797
61,610,073
41,885,486

49,358,091
-

66,291,942
-

ìÿí.òºã

8,868,226

49,358,091

52,317,098
170,609,072

Ñàíõ¿¿ãèéí ºð òºëáºðèéã ãýðýýíèé ¿ëäýæ áóé õóãàöààãààð øèíæèëñýí
øèíæèëãýý
Äîîðõ õ¿ñíýãòýä 2011 îíû áîëîí 2010 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé
ºäðèéí áàéäëààðõ Áàíêíû ñàíõ¿¿ãèéí ºð òºëáºð¿¿äèéí äóóñãàâàð
õóãàöààã òýäãýýðèéí àëèâàà íýã õºíãºëºëòã¿éãýýð, ãýðýýíèé äàãóó
ýðãýí òºëºõ ¿¿ðã¿¿ä äýýð ¿íäýñëýí õàðóóëëàà. Óðüä÷èëàí ìýäýãäñýíèé
¿íäñýí äýýð òºëºãäºõ ¸ñòîé ºð òºëáºðèéí õóâüä óã ìýäýãäýë òýð äàðóé
èðñýí ãýæ òîîöîâ. Ãýñýí õýäèé ÷, Áàíê õàðèëöàã÷äûí äèéëýíõ íü ãýðýýò
õóãàöààíààñàà ºìíº çàðëàãûí ã¿éëãýý õèéõã¿é ãýñýí õ¿ëýýëòòýé áàéãàà
áà õàäãàëàìæèéí òàòàí àâàëòûí ò¿¿õýí ºãºãäë¿¿ä äýýð ¿íäýñëýí Áàíêíû
õ¿ëýýæ áóé ìºíãºí óðñãàëûã õ¿ñíýãòýä òóñãààã¿é áîëíî.

Çýýëýýð àâñàí ýõ ¿¿ñâýð

Á¿ëãèéí ¿íýëãýýíä òóñãàé ¿íýëãýýãýýð ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí áîäèò
íîòîëãîî áàéõã¿é áîëîâ÷ òýäãýýðèéã áàãòààñàí áàãöûí ò¿âøèíä îðøèí
áàéõ ìàãàäëàëòàé ¿íý öýíèéí áóóðàëòûã òîîöäîã. ¯íý öýíèéí áóóðàëòûí
àëäàãäëûã á¿ëãèéí àëäàãäëûí ò¿¿õýí ºãºãäºë, ýäèéí çàñãèéí ºíººãèéí
áàéäàë, àëäàãäàë ãàðñàí ãýæ òààìàãëàæ áóé ¿å áîëîí óã àëäàãäëûã
îëæ òîãòîîñîí ¿å õîîðîíäûí îéðîëöîîëñîí õóãàöàà ìºí ¿íý öýíèéí
áóóðàëòòàé ãýæ òîãòîîãäñîíû äàðàà õ¿ëýýãäýæ áóé ýðãýí òºëºãäºõ ýñâýë

Ñàíõ¿¿ãèéí õýâèéí áîëîí òîãòâîðã¿é íºõöºë áàéäàëä õàðèëöàã÷èéí
ºìíº õ¿ëýýñýí òºëáºð òîîöîîíû ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýæ ÷àäàõã¿é áàéâàë
áàíê òºëáºðèéí ÷àäâàðûí ýðñäýëä îðíî. Õàðèëöàã÷äûí ãýíýòèéí èõ
õýìæýýíèé áýëýí ìºíãºíèé òàòàí àâàëòûí ¿åä áýëýí áàéõ ¸ñòîé ýõ
¿¿ñâýðèéí äîîä õýìæýýã Áàíê òîãòîîæ ºãäºã. Çýýëýýð àâñàí áîëîí
ººðèéí ýõ ¿¿ñâýðèéí çîõèñòîé õàðüöààã áàðüæ áàéõ áîäëîãûã Áàíê
ÿâóóëäàã. ¯¿íýýñ ãàäíà Áàíê íü íèéò õàðèëöàã÷äûí õàäãàëàìæèéí 11%òàé (2010: 5%) òýíöýõ áýëýí ìºíãèéã Ìîíãîëáàíêèíä çààâàë áàéðøóóëæ
áàéõ ¸ñòîé.

Õàðèëöàã÷äûí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

Á¿ëãèéí ¿íýëãýýãýýð ¿íýëñýí ýðñäýëèéí ñàí
Äàíãààðàà ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëã¿é á¿õ çýýë, óðüä÷èëãàà áà äàíãààðàà
÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé áîëîâ÷ òóñãàé ¿íýëãýýãýýð ¿íý öýíý áóóðàëòûí
áîäèò íîòîëãîî ãàð÷ èðýýã¿é çýýë, óðüä÷èëãààíóóäûã á¿ëýãëýí, á¿ëýã
òóñ á¿ð äýýð õ¿ëýýæ áîëçîøã¿é àëäàãäëûã òîîöíî. Óäèðäëàãûí ç¿ãýýñ
á¿ëãèéí ¿íýëãýýã óëèðàë á¿ð á¿ëýã òóñ á¿ðò ÿëãààòàé øèíæèëãýýíä
¿íäýñëýí õèéíý.

37.3 Òªëáªðèéí ×àäâàðûí ýðñäýë

-

Òóñãàéëñàí ¿íýëãýýãýýð ¿íýëñýí ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí ñàí
Áàíê íü ºíäºð ä¿íòýé çýýë, óðüä÷èëãààíä íýã á¿ð÷ëýí çýýëèéí
ýðñäýëèéí òîõèðîõ ñàíã òîîöäîã. Çýýëèéí ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí õýìæýýã
òîäîðõîéëîõîä çýýëäýã÷èéí áèçíåñ òºëºâëºãººíèé òîðòâîðòîé áàéäàë,
ñàíõ¿¿ãèéí õ¿íäðýë òîõèîëäñîí ¿åä ã¿éöýòãýëýý ñàéæðóóëàõ ÷àäâàð,
äàìïóóðàë òîõèîëäñîí ¿åä õ¿ëýýí àâàõ òºëáºð¿¿ä áîëîí õ¿ëýýãäýæ
áóé íîãäîë àøãèéí òºëáºð¿¿ä, ñàíõ¿¿ãèéí ººð áóñàä äýìæëýã àâàõ
áîëîìæóóä, áàðüöàà õºðºíãèéí áîäèò ¿íý öýíý, õ¿ëýýãäýæ áóé ìºíãºí
óðñãàëûí õóãàöàà çýðãèéã çàéëøã¿é àâ÷ ¿çäýã. ¯íý öýíèéí áóóðàëòààñ
¿¿ñýõ àëäàãäëûí õýìæýýã, ãýíýòèéí ¿éë ÿâäëóóäûí óëìààñ èë¿¿
íóõàöòàé àâ÷ ¿çýõ øààðäëàãàòàé áàéãààãààñ áóñàä òîõèîëäîëä òàéëàíò
ºäºð á¿ð ¿íýëæ ¿çíý.

öóãëóóëàí àâàõ ä¿í çýðýã ìýäýýëýë äýýð ¿íäýñëýí òîãòîîäîã.
Á¿ëãèéí ¿íýëãýý íü íýã æèëèéí äàâòàìæòàéãààð õèéãäýõ áà Áàíêíû
óäèðäëàãà ýíýõ¿¿ äàâòàìæèéã ººð÷ëºõ ýñýõèéã øèéäíý. Çýýëèéí
óäèðäëàãûí ãàçàð çýýëèéí ¿íý öýíý áóóðàëòûí ñàí íü Áàíêíû íèéò
áîäëîãîòîé íèéöýæ áàéãàà ýñýõò õÿíàëò òàâüæ áàéíà.

Ðåïî õýëöýë

¯íý öýíèéí áóóðàëòûí ¿íýëãýý
Çýýëèéí ¿íäñýí áà õ¿¿íèé ãðàôèêò òºëáºð 90-ýýñ äýýø õîíîãîîð õóãàöàà
õýòýðñýí, çýýëäýã÷èéí ìºíãºí óðñãàëä ìýäýãäýõ¿éö õ¿íäðýë ó÷èðñàí,
çýýëèéí ¿íýëãýý áóóðñàí, çýýëèéí ãýðýýíèé àíõíû íºõöë¿¿ä çºð÷èãäñºí
ýñýõ çýðýã àñóóäëóóäûã çýýëèéí ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí øèíæèëãýý õèéõ
ÿâöàä àâ÷ ¿çäýã. Áàíê íü ¿íý öýíèéí áóóðàëòûí øèíæèëãýýã á¿ëãèéí áà
òóñãàéëñàí ¿íýëãýý ãýæ ÿëãàí àâ÷ ¿çäýã.

16,196,411

2,549,716

6,291,275

1,595,992

34,936,030

703

-

-

Áóñàä áàíêíû õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

Áóñàä

2011 îíû 12-ð ñàðûí 31

7,909

Ñàíõ¯¯ãèéí ªð òªëáªð

46,649

-

ìÿí.òºã

2,108

Ñàíõ¿¿ãèéí ò¿ðýýñ

Õýðýãëýýíèé çýýë

ìÿí.òºã

72,146

ìÿí.òºã

904

Áè÷èë áèçíåñèéí çýýë

ìÿí.òºã

660,667

ìÿí.òºã

420,193

Ñàíõ¿¿ãèéí ºð òºëáºðèéí
äèñêàóíòëààã¿é íèéò ä¿í
ìÿí.òºã

Îðîí ñóóö õóäàëäàí àâàõ çýýë

5-ààñ äýýø æèë

1,761,642

1-5 æèë

1,172,787

6 ñàðààñ 1 æèë

Æèæèã, äóíä áèçíåñèéí çýýë

Çýýë áà óðüä÷èëãàà:

3-6 ñàð

2010
ìÿí.òºã

3 ñàðààñ äîîø

2011
ìÿí.òºã

Õóãàöààã¿é

Íºõöºë ººð÷ëºãäñºí ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíã¿¿äèéí á¿ëýã òóñ á¿ðèéí á¿ðòãýëèéí ä¿í
Íºõöºë ººð÷ëºãäñºí ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíã¿¿äèéí á¿ðòãýëèéí ä¿íã á¿ëýã òóñ á¿ðýýð íü äîîðõ õ¿ñíýãòýä ¿ç¿¿ëýâ.

Эрдэнэт хүмүүн

Õ¿¿íèé ò¿âøíèé ýðñäýë
Òîäîðõîé õóãàöàà çààãóóäàä õ¿¿íèé ò¿âøèíã òîõèðóóëæ ºã÷ áàéõ
øààðäëàãàòàé ïîçèöóóä õîîðîíäîî òààðàìæã¿é áîëîõ ¿åä õ¿¿íèé
ýðñäýë áèé áîëäîã. Áàíêíû çýýëèéí áîëîí ñàíõ¿¿æèëòèéí, õºðºíãº
îðóóëàëòûí ¿éë àæèëëàãààíóóä íü õ¿¿íèé ýðñäýëèéã áèé áîëãîäîã.
Õ¿¿íèé õóâü õýìæýýíèé ººð÷ëºëò íü Áàíêíû õ¿¿íèé öýâýð îðëîãîä òýð
äàðóé íºëººëäºã áîë óðò õóãàöààíä Áàíêíû ººðèéí õºðºíãºä íºëººëäºã
(Áàíêíû õºðºíãº, ºð òºëáºð, òýíöëèéí ãàäóóðõ ç¿éëñèéí ýäèéí çàñãèéí
¿íý öýíýä íºëººëºõ ó÷ðààñ). Òîäîðõîé õóãàöààíä áàéæ áîëîõ õ¿¿íèé õóâü
õýìæýýíèé ººð÷ëºëòèéí õÿçãààðûã Áàíêíû óäèðäëàãà òîãòîîæ ºãäºã.
Ïîçèöóóäûã ºäºð á¿ð õÿíàæ áàéäàã áà õåäæèíã ñòðàòåãè õýðýãæ¿¿ëýõ
çàìààð ïîçèöèéã õÿçãààðûí õ¿ðýýíä óäèðäàæ àæèëëàäàã.
Äàðààõ õ¿ñíýãòýä Áàíêíû îðëîãûí òàéëàíãèéí ç¿éë¿¿äèéí, áóñàä
á¿õ õóâüñàã÷óóä òîãòìîë áàéõ ¿åä õ¿¿íèé õóâü õýìæýýíèé çîõèñòîé,
áîëîìæèò ººð÷ëºëò¿¿äýä ¿ç¿¿ëýõ ìýäðýìæèéã õàðóóëàâ. Îðëîãûí
òàéëàíãèéí ìýäðýìæ ãýæ íýã æèëèéí õ¿¿íèé öýâýð îðëîãîä õ¿¿íèé
ººð÷ëºëò (2011 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31 áà 2010 îíû 12 äóãààð ñàðûí
31-íèé ºäðèéí áàéäëààðõ ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº, ºð òºëáºð¿¿äèéí õºâºã÷
õ¿¿íèé ººð÷ëºëò)-èéí ¿ç¿¿ëýõ íºëººëëèéã õýëíý.
Өсөлт/
(Бууралт)
Мөнгөний нэгж

Цэвэр хүүний
орлогын мэдрэмж
мян.төг

2011 оны 12-р сарын 31
Америк доллар

120

604,032

Төгрөг

120

-450,596

Америк доллар

-120

-604,032

Төгрөг

-120

450,596

120

406,179

2010 оны 12-р сарын 31
Америк доллар
Төгрөг

122
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120

-203,582

Америк доллар

-120

-406,179

Төгрөг

-120

203,582

Ãàäààä âàëþòûí ýðñäýë
Ãàäààä âàëþòûí ýðñäýë ãýäýã íü ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ðèéí ¿íý öýíý
ãàäààä âàëþòûí õàíøèéí ººð÷ëºëòèéí óëìààñ õýëáýëçýõ ýðñäýë þì.
Áàíêíû óäèðäëàãà ãàäààä âàëþòûí ïîçèöóóä äýýð õÿçãààð òîãòîîæ ºãäºã
áà òýäãýýðèéã òîãòìîë õÿíàäàã. ¯¿íýýñ ãàäíà Áàíê íü ãàäààä âàëþòûí
ýðñäýëèéã óäèðäàõ, õýìæèõ ¿éë àæèëëàãààíäàà VaR çàãâàðûã 2007
îíû 3 äóãààð ñàðààñ õýðýãëýæ ýõýëñýí. VaR íü òîäîðõîé õóãàöààíä áà
ºãºãäñºí èòãýëöëèéí ò¿âøèíä áàãöûí çàõ çýýëèéí ¿íýä ãàð÷ áîëîõ
ººð÷ëºëòèéã îéðîëöîîëîí òîîöîîëîõ çàìààð ñàíõ¿¿ãèéí ýðñäýëèéã
õýìæèõýä àøèãëàãääàã àðãà þì.
‘VaR àðãà÷ëàëûí çîðèëãî, òºñººëºë, õÿçãààðëàëòóóä
VaR çàãâàð íü çàõ çýýëèéí õýâèéí îð÷èíä çàõ çýýëèéí ýðñäýëèéã
õýìæèõýä àøèãëàäàã. Ýäãýýð çàãâàðóóä íü çàõ çýýëèéí õýâèéí îð÷èíä
íºëºº ¿ç¿¿ëæ áóé ýðñäýëèéí õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä äýýð ãàð÷ áóé àëèâàà
ººð÷ëºëò¿¿ä íü õýâèéí òàðõàëòòàé áàéíà ãýæ àâ÷ ¿çäýã. Áàíê íü
ºíãºðñºí íýã ºäðèéí ò¿¿õýí ºãºãäºëä ñóóðèëàí âàëþòûí áàãöàä ãàð÷
áîëîõ ººð÷ëºëò¿¿äèéã òîîöîîëîõäîî âàðèàö/êîâàðèàöèéí çàãâàðûã
àøèãëàäàã. Áàíêíû õýðýãëýæ áóé VaR àðãà÷ëàë íü 99 õóâèéí èòãýëöëèéí
ò¿âøèí áà õýðýâ îäîîãèéí çàõ çýýëèéí ýðñäýëèéí õýìæýý íýã ºäºð
ººð÷ëºãäºõã¿é õýâýýð áàéõàä áîëçîøã¿é àëäàãäëûí õýìæýý íü õýòýð÷
èë¿¿ ãàðàõã¿é áàéõ 1 ºäðèéí õóãàöààã àøèãëàäàã áà ýäãýýð õóâüñàã÷óóäûã
çàõ çýýëèéí ºãºãäëèéí 250 ºäðèéí õºäºëãººíèéã àæèãëàñíû ¿íäñýí
äýýð òîäîðõîéëäîã. 99%-èéí èòãýëöëèéí ò¿âøèíã àøèãëàíà ãýäýã íü
VaR-ûí ä¿íãýýñ èë¿¿ ãàðñàí àëäàãäàëòàé ºäºð 100 ºäºð òóòàìä íýãýýñ
èë¿¿ òîõèîëäîõã¿é ãýñýí ¿ã.
VaR íü çàõ çýýëèéí ¿íý áà ¿íèéí èðýýä¿éí õºäºëãººí íü ñòàòèñòèê
òàðõàëòòàé áàéíà ãýæ ¿çäýã, ìºí çàõ çýýëèéí ¿íèéí ò¿¿õýí êîððåëÿö áà
îãöîì ººð÷ëºëò¿¿ä äýýð ñóóðèëäàã ó÷ðààñ ýíý àðãûã õýðýãëýõýä çàðèì
íýã õÿçãààðëàëòóóä áàéäàã. VaR àðãà íü ìýäýýëëèéã ãàðãàõäàà ò¿¿õýí
ºãºãäë¿¿ä äýýð èõ òóëãóóðëàäàã, ýðñäýëèéí õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéí èðýýä¿éí
ººð÷ëºëò áà õºäºëãººíèéã òîäîðõîé õàðóóëæ ÷àääàãã¿é çýðãèéí óëìààñ
õýðýâ ýðñäýëèéí õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéí ººð÷ëºëò íü õýâèéí òàðõàëòòàé
áàéíà ãýñýí òºñººëëººñ çºðâºë, çàõ çýýëèéí òîì õºäºëãººíèé
ìàãàäëàëûã äóòóó ¿íýëæ áîëíî. Ýðñäýëèéí õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä áà òîäîðõîé
íýã õýðýãë¿¿ð¿¿äèéí õóâüä òýäãýýð õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéí õîîðîíäûí
õàìààðëûí òàëààð õèéñýí òºñººëë¿¿äèéí óëìààñ VaR íü äóòóó ýñâýë
èë¿¿ òîîöîîëæ áîëíî. Ïîçèöóóä íü ºäðèéí òóðøèä ººð÷ëºãäººã¿é
áàéñàí ÷ VaR íü çºâõºí àæëûí ºäºð äóóñàõ ¿åèéí áàéäëààðõ áàãöûí
ýðñäýëèéã èëýðõèéëäýã áà 99 õóâèéí èòãýëöëèéí ò¿âøíýýñ äàâñàí
àëèâàà íýã àëäàãäëûã òîîöîæ ¿çäýãã¿é.
VaR íü 2007 îíû 3 äóãààð ñàðààñ Áàíêíû çàõ çýýëèéí ýðñäýëèéí
óäèðäëàãûí ñàëøã¿é íýã õýñýã áîëñîí. VaR-ûí õÿçãààð áà àëäàãäëûí
õýìæýý íü óäèðäëàãààñ òîãòîîæ ºãñºí õÿçãààðò áàéãàà ýñýõèéã òîãòìîë
øàëãàæ ¿çäýã. Ãàäààä âàëþòààð èëýðõèéëýãäñýí ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð
äýýð íýã ºäðèéí õóãàöààíä ãàð÷ áîëîõ àëäàãäëûí õýìæýýã VAR àðãààð
òîîöîîëæ ãàðãàñíûã äîð ¿ç¿¿ëýâ. ¯¿íä:

Âàðèàö/
Êîâàðèàö ìÿí.òºã

Âàðèàö/
Êîâàðèàö ìÿí.òºã

2011.12.31-íèé ºäºð

45,180

2011.12.31-íèé ºäºð

28,346

2011 îíû ºäðèéí äóíäàæ

50,777

2011 îíû ºäðèéí äóíäàæ

13,464

2011 îíû õàìãèéí äýýä õýìæýý

175,810

2011 îíû äýýä õýìæýý

87,834

2011 îíû õàìãèéí äîîä õýìæýý

3,426

2011 îíû äîîä õýìæýý

775

Эх дэлхий

Çàõ çýýëèéí ýðñäýë ãýäýã íü õ¿¿íèé ò¿âøèí, ãàäààä âàëþòûí õàíø
ãýõ ìýò çàõ çýýëèéí õóâüñàã÷óóäûí ººð÷ëºëòèéí óëìààñ ñàíõ¿¿ãèéí
õýðýãñë¿¿äèéí ¿íý öýíý ýñâýë èðýýä¿éí ìºíãºí óðñãàë õýëáýëçýõ
ýðñäýëèéã õýëíý. Áàíê íü ýðñäýëèéí ýíý ýëåìåíòèéã VaR áîëîí
ìýäðýìæèéí øèíæèëãýýã àøèãëàí õÿíàæ óäèðääàã. Ãàäààä âàëþòûí
òºâëºðëèéã ýñ òîîöâîë Áàíêèíä íîöòîé, çàõ çýýëèéí ýðñäýëèéí
òºâëºðºë áàéõã¿é áàéíà.

Эрүүл ашиг

37.4 Çàõ çýýëèéí ýðñäýë

124
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(3,522,837)

Àì.äîëëàð
ìÿí.òºã

51,387,291

Òºãðºã
ìÿí.òºã

886,334

8,470,355

Эрүүл ашиг

121,736,032

306,852,975

Öýâýð ïîçèö

2,015,627

1,078,157

14,103,479

88,696,250

Áóñàä ºð òºëáºð

57,578,577

Çýýëýýð àâñàí ýõ ¿¿ñâýð

16,920,676

-

215,713,971

Õî¸ðäîã÷ ºãëºã

32,482,270

122,622,366

315,323,330

Õàðèëöàã÷äûí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

420,131

80,574,125
387,799

Áàíêóóäûí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

ªð òªëáªð

Çýýë áà óðüä÷èëãàà

Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëò- Äóóñãàâàð õóãàöàà õ¿ðòýë ýçýìøèõ

240,630,444

434,680
42,947,556

Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëò – Àðèëæààëàõ çîðèëãîîð ýçýìøèæ áóé
Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëò- Áîðëóóëàõàä- áýëýí

-

279,322

Áàíêóóäàä áàéðøóóëñàí õºðºíãº

25,011,550

30,643,529

Áýëýí ìºíãº, áîãèíî õóãàöààò ñàí

Õªðªíãª
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Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº, ºð òºëáºðèéí òºâëºðºë

16,616,560

208,159,584

515,251,178

Öýâýð ïîçèö

278,975

2,733,197

37,028,367

128,216,670

Áóñàä ºð òºëáºð

Çýýëýýð àâñàí ýõ ¿¿ñâýð

42,635,572

-

88,870,887

Õàðèëöàã÷äûí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

-

Õî¸ðäàã÷ ºãëºã

48,822,587
317,837,581

Ðåïî õýëöýë

56,986,926

204,636,747

566,638,469

Áàíêóóäûí õàðèëöàõ, õàäãàëàìæ

ªð òªëáªð

315,776

511,459

Çýýë áà óðüä÷èëãàà
Áóñàä àâëàãà

148,333,503

98,854,788

-

387,538,230

434,680

-

35,943,374

20,044,094

Àì.äîëëàð
ìÿí.òºã

Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëò- Äóóñãàâàð õóãàöàà õ¿ðòýë ýçýìøèõ

Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëò- Áîðëóóëàõàä- áýëýí

-

364,470

Áàíêóóäàä áàéðøóóëñàí õºðºíãº
Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº îðóóëàëò – Àðèëæààëàõ çîðèëãîîð ýçýìøèæ áóé

78,934,842

Òºãðºã
ìÿí.òºã

Áýëýí ìºíãº, áîãèíî õóãàöààò ñàí

Õªðªíãª
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Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº, ºð òºëáºðèéí òºâëºðºë

Äàðààõ õ¿ñíýãòýä ãàäààä âàëþòûí ýðñäýëä ºðòºæ áîëîõ Áàíêíû õºðºíãèéí ä¿íã 2011.12.31 áà 2010.12.31-íèé
ºäðèéí áàéäëààð ¿ç¿¿ëýâ. Õ¿ñíýãòýä ñàíõ¿¿ãèéí õºðºíãº, ºð òºëáºð¿¿äèéí á¿ðòãýëèéí ä¿íã ãàäààä âàëþò òóñ
á¿ðýýð á¿ëýãëýí ¿ç¿¿ëýâ.

Áóñàä
ìÿí.òºã

1,992,955

2,477,479

193,215

-

-

2,284,264

4,470,434

2,925

444,630

-

-

3,299,601

723,278

Áóñàä
ìÿí.òºã

8,018,590

3,639,284

231,841

-

-

3,407,443

-

-

11,657,874

11,316

7,819

-

-

123,558

2,236,921

9,278,260

Эх дэлхий

2,954

2,274,141

-

-

-

2,274,141

-

2,277,095

-

41,572

-

-

1,536,681

698,842

Åâðî
ìÿí.òºã

38,486

6,994,435

106,284

-

-

1,410,858

-

5,477,293

7,032,921

-

15,091

-

-

-

970,882

6,046,948

Åâðî
ìÿí.òºã

11,352,598

433,340,627

3,286,999

14,103,479

146,274,827

237,193,052

32,482,270

444,693,225

810,855

321,690,771

42,947,556

434,680

30,127,154

48,682,209

Íèéò
ìÿí.òºã

55,921,530

734,044,481

3,350,297

37,028,367

217,087,557

365,291,454

48,822,587

62,464,219

789,966,011

838,551

535,894,643

98,854,788

434,680

123,558

39,515,647

114,304,144

Íèéò
ìÿí.òºã

Эрдэнэт хүмүүн

Эрдэнэт хүмүүн

Òºðºë á¿ðèéí ò¿âøíèé óðüä÷èëàí òºëºëò¿¿äèéí õ¿¿íèé öýâýð îðëîãîä
¿ç¿¿ëýõ íºëººëëèéã óðüä÷èëàí òîîöîîëîõäîî õÿëáàðøóóëñàí àðãûã
àâ÷ õýðýãëýäýã. ªíãºðñºí æèëèéí óðüä÷èëàí òºëºëòèéí ò¿âøèíã ñóóðü 
Õ¿¿íèé öýâýð îðëîãîä
¿ç¿¿ëýõ íºëºº 2010
ìÿí.òºã

Æèæèã, äóíä áèçíåñèéí çýýë

2,904,023

1,670,909

Îðîí ñóóö õóäàëäàí àâàõ çýýë

2,831,748

887,851

Áè÷èë áèçíåñèéí çýýë

1,410,260

1,624,959

Õýðýãëýýíèé çýýë

3,582,176

3,085,952

541,841

600,949

11,270,048

7,870,620

Õàðèëöàã÷äàä îëãîñîí çýýë, óðüä÷èëãàà:

¯éë àæèëëàãààíû ýðñäýë
¯éë àæèëëàãààíû ýðñäýë ãýäýã íü ñèñòåìèéí äîãîëäîë, õóâü õ¿íèé
ñàíàìñàðã¿é áîëîí ñàíààòàé ¿éëäýë áîëîí áóñàä ãàäààä õ¿÷èí
ç¿éë¿¿äèéí óëìààñ Áàíê àëäàãäàëä îðæ áîëîõ ýðñäýë þì. Õÿíàëò
àæèëëàõã¿é áàéõ ¿åä ¿éë àæèëëàãààíû ýðñäýë íü íýð õ¿íä óíàõ, õóóëèéí
áîëîí çîõèöóóëàëòûí àñóóäàëä îðîõ, óëìààð ñàíõ¿¿ãèéí àëäàãäàëä
îðîõîä ÷ õ¿ðãýæ áîëíî. Áàíê õýäèéãýýð ¿éë àæèëëàãààíû ýðñäýëèéã

38. ÕÀÐÜÖÓÓËÑÀÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä
Òàéëàíò æèëèéí òîëèëóóëãàòàé íèéö¿¿ëýõ ¿¿äíýýñ äàðààõ õàðüöóóëñàí
¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã äàõèí àíãèëñàí.

39. ÕªÐªÍÃÈÉÍ ÇÎÕÈÑÒÎÉ ÕÀÐÜÖÀÀ
Áàíê áèçíåñèéí ñàëøã¿é ýðñäýëèéã ººðèéí õºðºíãºäºº òóëãóóðëàí ¿ð
àøèãòàé óäèðääàã. Áóñàä àðãà õýìæýýí¿¿äýýñ ãàäíà Ìîíãîëáàíêíààñ
òîãòîîñîí ä¿ðýì, õàðüöààíóóäûã àøèãëàõ çàìààð áàíêíû ººðèéí
õºðºíãèéí çîõèñòîé õàðüöààã õÿíàäàã.
ªíãºðñºí æèëèéí òóðø Áàíê íü ººðèéí õºðºíãºä õºíäëºíãººñ òàâüäàã
á¿õ øàëãóóðóóäûã á¿ðýí õàíãàæ àæèëëàñàí.
Êàïèòàëûí óäèðäëàãà
Áàíêíû êàïèòàëûí óäèðëàãûí ¿íäñýí çîðèëãî íü õºíäëºíãººñ òàâèãäñàí
çîõèñòîé õàðüöààíû øàëãóóðóóäûã áèåë¿¿ëýõ áà áèçíåñýý äýìæèæ
õóâü íèéë¿¿ëýã÷äèéí ¿íýëýìæèéã èõýñãýõèéí òóëä çýýëèéí ýðñäýëèéí
÷àíñààã õàäãàëàõàä îðøäîã.
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2010

ªºðèéí õºðºíãèéí õàðüöàà

14.38%

9.71%

Ýðñäýëýýð æèãíýñýí õºðºíãèéí õàðüöàà

20.83%

13.66%

2011
ìÿí.òºã

2010
ìÿí.òºã

Ýíãèéí õóâüöàà

20,353,656

13,290,651

Íýìýãäýæ òºëºãäñºí êàïèòàë

34,989,097

5,252,103

Áóñàä ñàí

10,531,368

10,531,368

Õóðèìòëàãäñàí àøèã

16,711,249

5,539,950

82,585,370

34,614,072

Õî¸ðäîã÷ ºãëºã

37,028,367

14,103,479

Íèéò êàïèòàë/êàïèòàëûí ñóóðü

119,613,737

48,717,551

I çýðýãëýëèéí õºðºíãº
Õ¿¿íèé öýâýð îðëîãîä
¿ç¿¿ëýõ íºëºº 2011
ìÿí.òºã

Ñàíõ¿¿ãèéí ò¿ðýýñ

2011

á¿ðýí àðèëãàõ áîëîëöîîã¿é ÷ õÿíàëò, ìîíèòîðèíã ñàéæðóóëàõ çàìààð
ýíý òºðëèéí ýðñäýëèéã óäèðäàæ áîëíî. Õÿíàëòàä àæèë ¿¿ðãèéí õóâààðü,
ñèñòåìä íýâòðýõ, áàòëàõ, òóëãàí áàòàëãààæóóëàõ æóðìóóä, áîëîâñîí
õ¿÷íèé áîëîâñðîë, òàñðàëòã¿é ñóðãàëò, ¿íýëãýýíèé ¿éë ÿâöóóä áàãòàíà.
Ìºí äîòîîä àóäèòîðûí àæëûã àøèãëàõ ÿâäàë îðíî.

Áàíê ººðèéí õºðºíãèéí á¿òöèéã óäèðäàæ, ýäèéí çàñãèéí íºõöºë
áàéäàë áîëîí ¿éë àæèëëàãààíûõ íü ýðñäýëèéí øèíæ ÷àíàðò îðñîí
ººð÷ëºëò¿¿äèéã õàðãàëçàí êàïèòàëûí á¿òýöäýý çàëðóóëãà õèéäýã
áàéíà. Áàíê êàïèòàëûíõàà á¿òýöýý õàäãàëàõ ýñâýë òîõèðóóëàõûí òóëä
õóâü íèéë¿¿ëýã÷äýä òºëºõ íîãäîë àøãèéí õýìæýýã òîõèðóóëàõ, õóâü
íèéë¿¿ëýã÷èä õºðºíãèéã íü ýðã¿¿ëýí òºëºõ, øèíýýð ººðèéí õºðºíãèéí
õýðýãñýë ãàðãàõ, ýñâýë ººðèéí õºðºíãºä óÿëäñàí ¿íýò öààñ ãàðãàõ çýðýã
àðãà çàìóóäûã àøèãëàäàã áàéíà.
Çîõèöóóëàëòòàé êàïèòàë
Ìîíãîëáàíêíààñ àðèëæààíû áàíêóóäûí ººðèéí õºðºíãèéí çîõèñòîé
õàðüöààã õàìãèéí áàãàäàà 12% (2010 îíä 6%), ººðèéí õºðºíãº ýðñäýëýýð
æèãíýñýí àêòèâûí õàðüöààã 12% (2010 îíä 12%)-èàñ äîîøã¿é áàéõààð
òîãòîîñîí áàéäàã áºãººä ýäãýýð õàðüöàà íü ýðñäýëèéí óã øèíæ ÷àíàðààð
íü òîõèðóóëñàí àêòèâ áîëîí íèéò êàïèòàëûã àâ÷ òîîöîîëîãäñîí áàéäàã.
Áàíêíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðèéí áàéäëààðõ ººðèéí õºðºíãèéí
çîõèñòîé õàðüöààã äàðààõ õóóäñàíä ¿ç¿¿ëýâ.

Íèéò I çýðýãëýëèéí õºðºíãèéí ä¿í

Эх дэлхий

áîëãîí àâ÷ áóñàä á¿õ õóâüñàã÷èä òîãòìîë ãýæ ¿çýí æèëèéí ýõýíä
òºëºãäºõººð òîîöîí ¿çýõýä òàòâàðûí ºìíºõ æèëèéí àøèã áîëîí ººðèéí
õºðºíãºä äàðààõ íºëººëëèéã ¿ç¿¿ëæ áàéíà. ¯¿íä:

II çýðýãëýëèéí õºðºíãº

12-ð ñàðûí 31-íèé áàéäëààð ýðñäýëýýð íü æèãíýñýí àêòèâóóäûã ýðñäýëèéí àíãèëàë òóñ á¿ðýýð ¿ç¿¿ëáýë:
2011

2010

%

Àêòèâ
ìÿí.òºã

0

213,158,932

-

91,629,765

-

20

28,021,596

5,604,319

10,730,518

2,146,104

50

85,374,093

42,687,046

44,829,677

22,414,838

100

520,926,008

520,926,008

327,533,183

327,533,183

150

Íèéò

Ýðñäýëýýð æèãíýñýí
ìÿí.òºã

Àêòèâ
ìÿí.òºã

Ýðñäýëýýð æèãíýñýí
ìÿí.òºã

3,329,016

4,993,525

2,986,230

4,479,345

850,809,645

574,210,898

477,709,373

356,573,470

40. ÌÎÍÃÎË ÕÝË ÄÝÝÐÕ ÎÐ×ÓÓËÃÀ
Ýäãýýð ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãóóäûã Àíãëè õýë äýýð ìºí áýëòãýñýí áîëíî.
Ìîíãîë, Àíãëè õóâèóäûí õîîðîíä óòãà, àãóóëãûí çºð¿¿ ãàðàõ òîõèîëäîëä
Àíãëè õóâèéã äàãàíà.

Эрүүл ашиг

Óðüä÷èëàí òºëºëòèéí ýðñäýë
Óðüä÷èëàí òºëºëòèéí ýðñäýë ãýäýã íü Áàíêíû ¿éë÷ë¿¿ëýã÷ áà õàðèëöàã÷
íü õ¿ëýýæ áàéñíààñ ºìíº ýñâýë õîéíî òºëáºðºº õèéõ ýñâýë òºëáºð
õèéõèéã õ¿ññýíèé óëìààñ Áàíê ñàíõ¿¿ãèéí àëäàãäàëä îðîõ ýðñäýë þì.

ТУЛХТАЙ
ХӨГЖЛИЙН 
ТӨЛӨӨХ 
ТҮНШЛЭЛ
Áèäíèé îäîîãèéí àìæèëò ãàäààä,
äîòîîäûí õàìòðàã÷ áàéãóóëëàãóóä
áîëîí ò¿íø¿¿äèéí хамтын ажиллагаан
äýýð оршдог.
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Êîìïàíèéí íèéãìèéí õàðèóöëàãûí
íýð òîìú¨îíû òàéëáàð

¨ñ ç¿éí ä¿ðýì ãýæ òóõàéí êîìïàíèéí àæèëëàãñäûí ¿éë àæèëëàãààíäàà
áàðèìòàëáàë çîõèõ ä¿ðýì, æóðàì, çààâàð, óäèðäëàãûí çàð÷ìóóäûã
àãóóëñàí öîãö áàðèìò áè÷ãèéã õýëíý. ªºðººð õýëáýë ¸ñ ç¿éí ä¿ðýì
íü êîìïàíèéí ¿íýò ç¿éëñèéã àãóóëñàí óäèðäëàãûí á¿õ ò¿âøèí, ¿éë
àæèëëàãààíä áàðèìòëàõ ¿çýë áàðèìòëàë, çàí ¿éë þì.
Õÿíàí íèéö¿¿ëýõ ãýäýã íü á¿õèé ë ¿éë àæèëëàãààã õîëáîãäîõ çààâàð,
æóðàì, õ¿÷èí òºãºëäºð õóóëü òîãòîîìæèä íèéö¿¿ëýõ çîðèëãî á¿õèé
òóõàéí êîìïàíèä õýðýãæèæ áóé òîãòîëöîî, áîäëîãî, ä¿ðýì æóðìûã
õýëíý. Õÿíàí íèéö¿¿ëýõ ÷èã ¿¿ðãèéã õýðýãæ¿¿ëýõýä òóõàéí êîìïàíè
òóñãàé íýãæèéã áèé áîëãîõ, ýñõ¿ë îðîí òîîíû õÿíàëòûí àæèëòíûã
òîìèëîõ áºãººä óã íýãæ, ýñâýë õÿíàëòûí àæèëòàí íü êîìïàíèéí ¿éë
àæèëëàãàà Ìîíãîë óëñûí íýãäýí îðñîí îëîí óëñûí ãýðýý, êîíâåíö áîëîí
õ¿÷èí òºãºëäºð ìºðäºæ áóé äîòîîäûí õóóëü òîãòîîìæèä íèéöýæ áàéãàà
ýñýõýä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàäàã.
Êîìïàíèéí èðãýíøèë ãýäýã íü òóõàéí êîìïàíè áîëîí ò¿¿íèé ¿éë
àæèëëàãàà ÿâóóëæ áóé îð÷íû õîîðîíäûí õàðèëöààã èëýðõèéëñýí îéëãîëò
þì. ¯¿íä êîìïàíèéí áîëîí àæèëëàãñäûí ýíýðýíã¿é ¿éë àæèëëàãàà,
íèéãýìä òóñòàé,õàðèëöàí àøèãòàé õàíäèâ çýðãèéã õàìðóóëàí îéëãîäîã.
Êîìïàíèéí çàñàãëàë áóþó çîõèñòîé óäèðäëàãà íü òóõàéí êîìïàíèéí èë
òîä, íýýëòòýé ìåíåæìåíò, ìîíèòîðèíãèéí õàìðàõ õ¿ðýýã òîäîðõîéëäîã.
Õºðºíãèéí áèðæèä á¿ðòãýëòýé õóâüöààò êîìïàíèóäàä ãîë òºëºâ
õàìààðàëòàé Ìîíãîëûí Êîìïàíèéí çàñàãëàëûí êîäåêñò çààñàí
çºâëºìæ¿¿ä íü èë òîä, íýýëòòýé áàéäëûã áèé áîëãîõîä ÷èãëýýä
çîãñîõã¿é àëèâàà êîìïàíèéã õàðèóöëàãàòàéãààð óäèðäàæ, íýí ÿëàíãóÿà
õóâü íèéë¿¿ëýã÷èä, õóâü ýçýìøèã÷äèéí ýðõ àøãèéã çîõèñòîé
õàìãààëàõ áàòàëãàà áîëäîã.
Êîìïàíèéí õàðèóöëàãà ãýæ òóõàéí êîìïàíèéí ¿éë àæèëëàãàà íü
íèéãýì, óã êîìïàíèéí àæèëëàãñàä, áàéãàëü îð÷èí áîëîí áèçíåñèéí
õ¿ðýýíä ¿ç¿¿ëæ áóé íºëººíèé òºëºº õ¿ëýýæ áóé õàðèóöëàãûí öàð õ¿ðýýã
òîäîðõîéëîí óã õàðèóöëàãàà õýðõýí óõàìñàðëàæ áàéãàà áàéäëûã õýëíý.
ªºðººð õýëáýë êîìïàíèéí õàðèóöëàãà íü èë òîä áàéäàë, ¸ñ ç¿é, ñîíèðõîë
íýãò òàëóóäûí òàëóóäûí àøèã ñîíèðõëûã õ¿íäýòãýõ ãýñýí êîìïàíèéí
¿çýë áàðèìòëàëûã àãóóëñàí áàéäàã. Íýã ¿ãýýð õýëáýë, òóëõòàé áàéäàë,
êîìïàíèéí çàñàãëàë, êîìïàíè, ò¿¿íèéã õ¿ðýýëýí áóé íèéãýì, áàéãàëü
îð÷íû õàðèëöàí õàìààðëûã àãóóëñàí åðºíõèé íýð òîìú¸î þì.
Êîìïàíèéí íèéãìèéí õàðèóöëàãà íü òóëõòàé õºãæëèéí õ¿ðýýíä áèäíèé
àìüäàð÷ áóé ºíººãèéí íèéãìèéã õàäãàëæ õàìãààëàí õîé÷ ¿åèéíõýíäýý
ºâë¿¿ëýí ¿ëäýýõýä ÷èãëýñýí êîìïàíèéí á¿õèé ë ¿éë àæèëëàãàà,
õºòºëáºð¿¿äèéã õàìàðäàã. Êîìïàíèéí íèéãìèéí õàðèóöëàãà íü
êîìïàíèéí õàðèóöëàãûí íýã ÷óõàë á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã íü áàéäàã.
Äàÿí Äýëõèéí Ãýðýý íü  Íýãäñýí ¯íäýñòíèé Áàéãóóëëàãààñ  ãàðãàñàí
ñàíàà÷èëãà áºãººä óã ñàíàà÷èëãûí äàãóó óã ãýðýýíä íýãäýí îðñîí
êîìïàíèóä õ¿íèé ýðõ, õºäºëìºð ýðõëýëò, áàéãàëü îð÷èí, àâëèãàòàé
òýìöýõ ÷èãëýëýýð äýëõèé äàÿàð õ¿ëýýí çºâøººðñºí àðâàí ñóóðü çàð÷ìûã
ìºðäºí õýðýãæ¿¿ëýõ ¿¿ðýã õ¿ëýýäýã.
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Õàðèëöàã×èéã Õàìãààëàõ Çàð×èì

Äàÿàð Òàéëàãíàõ Ñàíàà÷èëãà (ÄÒÑ) íü òóëõòàé áàéäëûí çàð÷èì,
òàéëàãíàëûí ñòàíäàðòóóäûã áîëîâñðóóëàí ò¿ãýýõ ýðõýì çîðèëãî á¿õèé
òºðºë á¿ðèéí ñîíèðõîã÷ òàëóóäûã õàìàðñàí îëîí óëñûí õºäºëãººí, áèå
äààñàí ýâñýë þì.
Ìýäýýëëèéí íýýëòòýé áàéäàë Öàã ¿åý îëñîí, íèéòýä õ¿ðòýõ áîëîìæòîé,
îéëãîãäîõóéö, ìýäýýëëèéã õîëáîãäîõ íóòãèéí èðãýä, áóñàä ñîíèðõîã÷
òàëóóäàä ò¿ãýýõ ¿éë ÿâöûã õýëíý. ¯éë àæèëëàãààíû ñºðºã ¿ð íºëºº
á¿õèé êîìïàíèóäûí õóâüä òóõàéí êîìïàíèéí ¿éë àæèëëàãààíû çîðèëãî,
÷èãëýë, öàð õ¿ðýý, íèéãýì, íóòãèéí èðãýä, áàéãàëü îð÷èíä ¿ç¿¿ëæ
áîëîõóéö àëèâàà ñºðºã ¿ð íºëºº, ýðñäýëèéí òàëààðõ ìýäýýëëèéã íèéòýä
èë òîä áîëãîõ øààðäëàãà òàâèãääàã.
Íèéãýì, áàéãàëü îð÷íû ¿íýëãýý ãýæ òóõàéí êîìïàíèéí ¿éë àæèëëàãààíû
íèéãýì, áàéãàëü îð÷èíä ¿ç¿¿ëæ áîëîõ íºëºº, ýðñäýëèéã ¿íýëýõ,
òýäãýýðèéã àðèëãàõ ýñâýë áóóðóóëàõàä ÷èãëýñýí àðãà õýìæýýã
òîäîðõîéëîõ, óëìààð Ã¿éöýòãýëèéí Ñòàíäàðòóóäûã õàíãàõ, õîëáîãäîõ
õóóëü òîãòîîìæ, ýðõ ç¿éí àêòóóäàä íèéö¿¿ëýõ, áóñàä òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëèéí
çîðèëòóóä, õàðèëöàã÷èéí ç¿ãýýñ òîäîðõîéëñîí íèéãýì áîëîí áàéãàëü
îð÷íû ã¿éöýòãýëèéí çîðèëòîä õ¿ðýõýä ÷èãëýñýí ¿éë ÿâöûã õýëíý.
Íèéãýì, áàéãàëü îð÷èíä ¿ç¿¿ëýõ ¿ð íºëººíèé ¿íýëãýýíèé òàéëàíä
òóõàéí êîìïàíèéí ¿éë àæèëëàãààíààñ ãàð÷ áîëîõ ýåðýã áîëîí ñºðºã
¿ð íºëººã óðüä÷èëàí òîãòîîõ, òýäãýýðò ¿íýëãýý õèéæ òîîí ¿ç¿¿ëýëòýýð
òóñãàõûí çýðýãöýý îëîí óëñ, á¿ñ íóòãèéí õýìæýýíä ãàð÷ áîëçîøã¿é ¿ð
íºëººíä ìºí ä¿í øèíæèëãýý õèéäýã. ¯ð íºëººíèé ¿íýëãýý íü õàðüöóóëàõ
ñóóðü ìýäýý, ìýäýýëýë, ä¿í øèíæèëãýýíèé õóâèëáàðóóä, óäèðäëàãûí
õºòºëáºðèéã ìºí àãóóëñàí áàéäàã.
Áàéãàëü îð÷èí áîëîí íèéãìèéí õàðèóöëàãûí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî
Íèéãýì áîëîí áàéãàëü îð÷íû  õàðèóöëàãûí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî  íü 
áàéãóóëëàãûí á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëò, ¿¿ðýã õàðèóöëàãà, áîäëîãî,
æóðàì çààâàð, ïðàêòèê, íººöèéã õàìàðäàã áºãººä óã òîãòîëöîî íü òóõàéí
êîìïàíèéí ¿éë àæèëëàãààíû íèéãýì, áàéãàëü îð÷èíä ¿ç¿¿ëæ áóé ¿ð
íºëººíä õèéñýí ¿íýëãýýíèé ÿâöàä áîëîâñðóóëñàí óã êîìïàíèéí íºõöºë
áàéäàëä òîõèðñîí óäèðäëàãûí õºòºëáºðèéã àìæèëòòàé
õýðýãæ¿¿ëýõýä ÷óõàë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýäýã. Ñàéòàð áîëîâñðóóëñàí íèéãýì
áîëîí áàéãàëü îð÷íû óäèðäëàãûí òîãòîëöîî íü òóõàéí êîìïàíèéí
íèéãýì, áàéãàëü îð÷íû ã¿éöýòãýëèéã òàñðàëòã¿é ñàéæðóóëàõàä òóñ äºõºì
áîëîõûí çýðýãöýý ýäèéí çàñàã, ñàíõ¿¿, íèéãýì, áàéãàëü îð÷èíä ¿ç¿¿ëýõ
ýöñèéí ¿ð ä¿íã äýýøë¿¿ëýõýä ÷óõàë õóâü íýìýð îðóóëäàã.
Íèéãýì, áàéãàëü îð÷íû àóäèòûí òàéëàí Óã òàéëàíä êîìïàíèéí
áîäëîãî, æóðàì, á¿òýýãäýõ¿¿í, àæèë ¿éë÷èëãýý, ¿éë àæèëëàãàà íü
õ¿÷èí òºãºëäºð õîëáîãäîõ õóóëü òîãòîîìæ, ýðõ ç¿éí àêòóóä áîëîí Îëîí
Óëñûí Ñàíõ¿¿ãèéí Êîðïîðàöè (ÎÓÑÊ)-èéí Ã¿éöýòãýëèéí ñòàíäàðòóóäàä
íèéöýæ áóé áàéäàë, ìºí áàéãàëü îð÷èíä ¿ç¿¿ëæ áóé èõýýõýí õýìæýýíèé
ñºðºã ¿ð íºëºº, ò¿¿íèé õýìæýýã òóñãàñàí áàéäàã.
Òóëõòàé áóþó òîãòâîðòîé áàéäàë ãýæ áàéãàëü îð÷èíä ýýëòýé, íèéãìèéí
õóâüä øóäàðãà, ýäèéí çàñãèéí õóâüä ¿ð àøèãò òóëãóóðëàñàí õîé÷
¿åèéíõýý ÷àäâàð, áîëîëöîîíä àþóë çàíàë ó÷ðóóëàõã¿éãýýð ºíºº
¿åèéíõýý õýðýãöýýã õàíãàõ õºãæëèéí öîãö ¿çýë áàðèìòëàë þì

ÕàñÁàíê íü Ñìàðò Êàìïàéíààñ ñàíàà÷èëñàí õàðèëöàã÷èéã õàìãààëàõ çàð÷ìóóäûã 2009 îíîîñ ººðèéí ¿éë àæèëëàãààíä ìºðäëºãº áîëãîí õýðýãæ¿¿ëæ
èðëýý. Ýíýõ¿¿ çàð÷ìûã áàðèìòàëñíààð Áàíê íü ººðèéí õàðèëöàã÷èäòàé èòãýë íàéäâàðòàé õàðèëöààã áýõæ¿¿ëæ, èë òîä ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºð áîëîí
íºõöëèéã õàðèëöàã÷ ¿éë÷ë¿¿ëýã÷ á¿ðò õ¿ðãýõèéã ýðõýìëýí àæèëëàäàã.
ªðèéí äàðàìòíààñ çàéëñõèéõ. Áанк íü çýýë îëãîõäîî õàðèëöàã÷èéí çýýëæèõ ÷àäâàðûã òîãòîîõ, çºâõºí õàðèëöàã÷ çýýëýý òºëºõ ÷àäâàðòàé íºõöºëä
çýýë îëãîõ, çýýë íü õàðèëöàã÷èéã ºðèéí äàðàìòàä îðóóëàõã¿é áàéõ àëõàìóóäûã õýðýãæ¿¿ëíý. Çýýëýýñ ãàäíà õàðèëöàã÷èéã õàìãààëàõ áóñàä òºðëèéí
¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëíý. (äààòãàë, ñóðãàëò ãýõ ìýò)
Èë òîä, õàðèóöëàãàòàé ¿íý òîãòîîëò. Õàðèëöàã÷äàä ñàíõ¿¿ãèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íý, õóãàöàà, íºõöºë íü (õ¿¿, øèìòãýë) íýýëòòýé, èë òîä, îéëãîìæòîé
áàéäëààð ìýäýýëýãäñýí áàéíà. ¯íý, õóãàöàà, íºõöë¿¿ä íü õàðèëöàã÷äàä áîëîìæèéí, ìºí ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà òîãòâîðòîé àæèëëàõ áîëîìæòîé
áàéíà.
Ýðãýí òºëºëòèéí ç¿é çîõèñòîé áîäëîãî. Õàðèëöàã÷èéã ãýðýýíèé äàãóó ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëýõã¿é áàéñàí ÷ áàéãóóëëàãà íü õ¿íäýòãýëòýéãýýð õàíäàõ. Ýíýõ¿¿
çàð÷èì íü õàðèëöàã÷èäòàé äîðîìæèëñîí áîëîí àëáàäñàí áàéäëààð õàðüöàõûã õîðèãëîäîã çàð÷èì þì.
Àæèëëàãñäûí ¸ñ ç¿é. Ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà ¸ñ ñóðòàõóóíû õýì õýìæýýã õýìæèõäýý ¸ñ ç¿éí õýì õýìæýýã ºíäºð ¿íýëäýã áàéãóóëëàãûí ñî¸ëûã
àæèëëàãñäàä áèé áîëãîõ, õàðèëöàã÷èéã õîõèðîîõ ¿éëäýë õèéõýýñ õàìãààëàõ, ¿¿íèéã èëð¿¿ëýõ, àâèëãàë õàõóóëèàñ ñýðãèéëýõýä àíõààðàõ ¸ñòîé.
Ãîìäîë ñàíàëûã øèéäâýðëýõ ìåõàíèçì. Ñàíàë õ¿ñýëòèéã øèéäâýðëýõ ìåõàíèçì íü õàðèëöàã÷èéí õ¿ñýëò, ãîìäëûã öóãëóóëàõ, öàã õóãàöààíä íü õàðèó
ºãºõ, øèéäâýðëýõ áîëîìæòîé áàéõ ¸ñòîé.
Õàðèëöàã÷èéí ìýäýýëëèéí íóóöëàë. Ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà íü ýíý çàð÷ìûã áèåë¿¿ëýõèéí òóëä õàðèëöàã÷èéí õóâèéí ìýäýýëëèéã õ¿íäýòãýí ò¿¿íèé
àþóëã¿é áàéäàë áà á¿ðýí á¿òýí áàéäëûã õàðèóöàí àæèëëàõ ¸ñòîé.
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Хувь нийлүүлэгчид
И АЙ ТИ Капитал менежмент ХХК

Хувьцааны тоо

Хувь

4,283,614

28.7

www.blueorchard.org

2,793,181

18.7

www.ifc.org

2,273,099

15.2

www.ebrd.com

1,662,337

11.1

www.mercycorps.org

1,254,180

8.4

www.triodos.nl

1,113,354

7.5

www.triodos.com

1,009,074

6.8

Нээлттэй Нийгэм Форум 

www.forum.mn

264,141

1.8

Улаанбаатао Ротари Клуб

www.rotarymongolia.org

150,153

1.0

Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци
Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк
Meрси Корп
Tриодос Фэйр Шэйр Фонд
Стичин Триодос Доен

Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо
И АЙ ТИ ХХК
5 иргэн

Нийт
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Цахим хуудам
www.eit.mn
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www.mwf.mn

50,000

0.3

www.eit.mn

8,320

0.1

71,270

0.5

14,932,723

100

Мянган төгрөг

7,027,934
BlueOrchard Finance компани нь бичил
санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын
чиглэлээр мэргэшихийн зэрэгцээ голллон
цогц бүтээгдэхүүнээр бичил санхүүгийн
салбарт хөрөнгө оруулах сонирхолтой банк
болон санхүүгийн зуучлагч байгууллагуудад
зориулан үйл ажиллагаа явуулдаг
Швейцарын санхүүгийн байгууллага юм. Тус
компани нь орон нутаг, бүс нутаг, олон улсын
түвшинд хөрөнгө оруулалт хийдэг томоохон
байгууллага болно
5 æèëèéí õóãàöààòàé
www.blueorchard.org

2,405,940
Ашгийн бус байгууллага, нийгмийн хөрөнгө
оруулалт хийдэг, салбартаа тэргүүлэгч сан
болох Calvert Foundation нь Ford, MacArthur,
Mott сангуудын тусламжтайгаар 1995 онд
бие даасан байгууллага болж анх үүсгэн
байгуулагдсан. Үйл ажиллагааны үндсэн
зорилго нь шударга тогтвортой нийгмийг
цогцлон бүрдүүлэхийн тулд, санхүүгийн
боломжоор хязгаарлагдмал нийгмийн
бүлгүүдэд оруулах хөрөнгийн урсгалыг
нэмэгдүүлэхэд оршино.
4 æèëèéí õóãàöààòàé
www.calvertfoundation.org

8,315,039
Triodos-Fair Share Fund нь Triodos банкны
хэсэг болох Triodis Investment Management
-ийн дэргэдэх гурван сангийн нэг юм.
Хөгжиж буй орнууд, төв ази, төв болон зүүн
европын бичил санхүүгийн байгууллагуудад
хөрөнгө оруулалт хийдэг. Сангийн зорилго нь
тогтвортой, хүртээлтэй санхүүгийн салбарын
хөгжилд хувь нэмэр оруулах замаар эдгээр
орны бага орлоготой иргэдэд санхүүгийн
үйлчилгээг хүргэхэд оршино.
3-4 æèëèéí õóãàöààòàé
www.triodos.com

5,397,261
1998 онд Dexia Banque Internationale банкны
санаачилгаар шинээр үүсэн хөгжиж буй
зах зээлийн орнуудын жижиг бизнесийн
компаниудад санхүүгийн үйлчилгээ хүргэдэг
бичил санхүүгийн байгууллагуудад дахин
санхүүжилт олгох зорилготой байгуулагдсан
анхны арилжааны хөрөнгө оруулалтын сан
юм. BlueOrchard Finance нь тус сангийн
хөрөнгийн удирдлагыг хариуцдаг.
3 æèëèéí õóãàöààòàé
www.blueorchard.org

12,281,793
Credit Suisse групп нь 1856 онд
байгуулагдсан, Цюрих хотод төвтэй, дэлхий
даяар санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг компани
юм. 50 гаруй орны компани байгууллагууд
чинээлэг иргэд болон Швейцарь улсдаа
иргэдийн банкны үйлчилгээн, өрсөлдөхүйц
өндөр төвшинийн мэргэжлийн зөвлөгөө,
бүтээгдэхүүнээр үйлчилдэг дэлхийд тэргүүлэх
санхүүгийн байгууллага юм.
3-5 æèëèéí õóãàöààòàé
www.credit-suisse.com

9,718,191
Олон улсын санхүүгийн корпораци нь хувийн
хэвшлийн компаниудад хөрөнгө оруулалт
санхүүжилт хийх, олон улсын санхүүгийн
зах зээл дээр хөрөнгө босгох, бизнесийн
компаниуд Засгийн газарт зөвлөгөө өгөх
замаар хөгжиж буй улс орнуудын эдийн
засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах үндсэн
зорилготой дэлхийн банкны гишүүн
байгууллага юм.
5-8 æèëèéí õóãàöààòàé
www.ifc.org

1,434,349
Oikocredit нь буурай орнуудын санхүүгийн
боломжоор хязгаарлагдмал иргэдэд
чиглэсэн өгөөж бүхий хөгжлийн төслүүдэд
санхүүжилт олгодог өндөр ёс суртахуун бүхий
цөөн сангуудын нэг юм. Oikocredit нь Латин
Америк, Ази, Африк, Төв болон зүүн европын
бүсийн салбаруудын сүлжээгээрээ зээл
дамжуулан олгохын зэрэгцээ тухайн бүсийн
орнуудын мэргэжилтэнүүд зээлийг газар дээр
нь олгодог. Одоогоор олгосон нийт зээлийн
75 хувийг санхүүгийн зуучлагч болох бичил
санхүүгийн байгууллагуудад олгоод байна.
5 æèëèéí õóãàöààòàé
www.oikocredit.org

10,002,032
Oxfam Novib нь 1996 онд ядуурлын арилгах,
шударга бус байдлыг халахад чиглэсэн
урт хугацааны арга замуудыг эрэлхийлэн
хэрэгжүүлэх зорилгоор 100 гаруй улсад
3,000 гаруй түншүүдтэй хамтран ажилладаг
13 байгууллагыг эгнээндээ нэгтгэсэн “Oxfam
International” байгууллагад нэгдэн орж
одоогийн нэрээ авсан. Triple Jump нь анх 2006
онд Oxfam Novib-ийн менежментийн багийн
санаачилгаар тусдаа гарсан бичил санхүүгийн
байгууллагуудыг санхүүжүүлэх, хөгжүүлэх
зорилго бүхий хөрөнгийн удирдлагын
компани юм.
4 æèëèéí õóãàöààòàé
www.triplejump.eu

11,053,676
ResponsAbility нь хөгжиж буй улс орнуудад
нийгмийн хөрөнгө оруулалт хийхэд чиглэсэн
Цюрих-д төвтэй байгууллага юм. 2003 онд
байгуулагдсан тус байгууллага нь 60 орны 200
гаруй байгууллагад хөрөнгө оруулаад байна.
ResponsAbility одоогоор 3 бичил санхүүгийн
сан, 1 хувийн хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын
компанийг удирдаж байна.
Тус хөрөнгө оруулалтын сан нь бүх бичил
санхүүгийн байгууллагад хөрөнгө оруулах
зорилготой бөгөөд тур дундаа жижиг дунд
бизнес эрхлэгч, худалдааны санхүүжилтийг
дэмжих зорилготой.
3-5 æèëèéí õóãàöààòàé
www.responsability.com

22,046,193
SNS Institutional Microfinance Fund ядуурлын
бууруулах, мөн хөгжиж буй орнуудын бичил
санхүүгийн байгууллагуудын хөрөнгийг
нэмэгдүүлсэнээр хөрөнгө оруулалтын
өгөөжийг нэмэгдүүлэх үндсэн зорилго бүхий
хөрөнгө оруулалтын сан юм. Тус сан нь ижил
төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг сангуудаас
анхлан байгуулагдсан Нидерландын хөрөнгө 
оруулагчид үндэслэн байгуулсан байгууллага.
Сангийн удирдагч болох SNS Asset
Management N.V. Нь Нидерландын 5 дахь том 
санхүүгийн групп болох SNS REAAL N.V.-ын
гишүүн байгууллага юм.
2-3 æèëèéí õóãàöààòàé
www.dwmarkets.com

11,186,956
Бичил санхүүгийн санг удирддаг Incofin
Investment Management нь бизнес
эрхлэгчидэд өөрийн бизнесээ эрхлэх мөн
уг бизнесээр дамжуулан өөрийн амьдрах
нөхцөлөө сайжруулахад тусладаг бичил
санхүүгийн байгууллагуудад хөрөнгө
оруулалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг юм.
Одоогоор 26 улсын 64 бичил санхүүгийн
байгууллагатай хамтран ажиллаж байгаа
Белгийн хөрөнгө оруулалтын томоохон
байгууллагуудын нэг юм.
7 æèëèéí õóãàöààòàé
www.incofin.com

9,341,468
Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк нь
хөрөнгө оруулалт хийх замаар шилжилтийн
эдийн засаг бүхий 27 оронд зах зээлийн
харилцаа, ардчиллыг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр
оруулдаг. Одоогоор банк, үйлдвэр бизнесийн
компаниудад төслийн хөрөнгө оруулалт
хийхийн зэрэгцээ олон нийтийн оролцоотой
компаниудыг хувьчлах, төрийн өмчит
үйлдвэрийн газруудад бүтцийн өөрчлөлт
хийх, хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээг
сайжруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа
явуулдаг
4 æèëèéí õóãàöààòàé
www.ebrd.com

1,407,716
Швейцарь улсаас гаралтай тус ашгийн бус
байгууллага нь нийгмийн хариуцлагатай
бичил санхүүгийн байгууллагуудыг хөрөнгө
оруулалтаар дэмждэг олон улсын байгууллага
юм.
5 æèëèéí õóãàöààòàé
www.finethic.org

28,227,924
Санхүүгийн байгууллагуудад чиглэсэн
байгууллагын банк болон жижиг бизнес
эрхлэгчдэд зориулсан хөрөнгө оруулалтын
банкны үйл ажиллагаа эрхэлдэг санхүүгийн
байгууллага юм.
3 æèëèéí õóãàöààòàé
www.cyrano-management.com

6,288,512
2006 онд байгуулагдсан Vision Microfinance
Fund-ийн удирддаг Вень-д төвтэй Dual Return
сан нь Бичил санхүүгийн байгууллагуудад
хөрөнгө оруулдаг. Тус байгууллагын үндсэн
зорилго нь хөрөнгө оруулагчидын сонирхож
буй бичил санхүүгийн байгууллагад зээл
олгох юм.
3-5 æèëèéí õóãàöààòàé
www.visionmicrofinance.com

4,234,492
The BANK IM BISTUM ESSEN нь Сүмийн
болон тэдгээрийн хамтрагч байгууллагуудад
чиглэсэн үйл ажиллагаагаар мэргэшсэн
хоршооллын банк юм.
5 æèëèéí õóãàöààòàé
www.bibessen.de

41,559,823
Нидерландын хөгжлийн санхүүгийн 
компани (FMO) нь 1970 онд Нидерландын 
засгийн газар болон хувийн хэвшилийн
байгууллагуудын санаачилгаар Нидерландын 
санхүүгийн ассоциацийн үндэс суурин дээр
байгуулагдсан хөгжлийн банк юм. Одоогоор
FMO нь хөгжиж буй болон шилжилтийн эдийн
засагтай 40 гаруй улс орнуудын санхүүгийн
байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд дүрмийн
санд хөрөнгө оруулалт хийн зээл олгож байна.
4-10 æèëèéí õóãàöààòàé
www.fmo.nl

7,086,004
1948 онд байгуулагдсан Kreditanstalt fuer
Widerderaufbau (KfW) Bankengruppe төрийн 
өмчит хөгжлийн банк нь хөгжиж буй улс
орнууд болон Германы эдийн засгийг
дэмжих гол зорилготой. Орон сууц дэд
бутэц, байгал орчны хамгаалалт болон нөхөн
сэргээлт, хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн үйл
ажиллагааг санхүүжүүлдэг. Мөн харилцаа
холбоо зам тээвэр, эрчим хүчний салбарын
дэд бүтэц, аж үйлдвэрийн төслүүдийг дэлхий
даяар санхүүжүүлдэг банк юм.
10 æèëèéí õóãàöààòàé
www.kfw.de

Fair Share Fund

Òóëõòàé õªãæëèéí òªëªªõ ò¯íø¯¯ä

“Áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí õºãæëèéí ñàí”, Äýëõèéí Áàíê
Áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí õºãæëèéí ñàí (ÁÑÕÑ)-ãààñ
õýðýãæ¿¿ëæ áóé “Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà-2” òºñëèéí
õ¿ðýýíä óã ñàíг áàéãóóëàí, õºäºº îðîí íóòãèéí
èðãýä, æèæèã áèçíåñ ýðõëýã÷äýä áè÷èë çýýëèéí ¿éë÷èëãýý
¿ç¿¿ëäýã áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãóóäàä áººíèé çýýë
îëãîдог. ÕàñÁàíê Улаанбаатар хот, Äàðõàí-Óóë, Îðõîí,
Áóëãàí, Çàâõàí, Ãîâü-Àëòàé, Äîðíîãîâü, Өмнөговь, Хэнтий,
Баян-Өлгий, Ñ¿õáààòàð àéìãóóäûí ñàëáàðóóäààð äàìæóóëàí
ÁÑÕÑ-èéí çýýëèéã îëãîæ áàéíà. 2011 îíä 720 èðãýäýä 2.2
тэрбум òºãðºãèéí çýýë îëãîñîí.
ÕàñÁàíê óã ñàíòàé 2002 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðààñ ýõëýíхамтран
ажиллаж байна.
“ßäóóðëûã áóóðóóëàõàä áè÷èë çýýëèéí íºëºº”
ñóäàëãààíû òºñºë, ÅÑÁÕÁàíê
ÕàñÁàíê, Ìîíãîëûí Ýìýãòýé÷¿¿äèéí
Õîëáîî áîëîí ÅÑÁÕÁ-ààñ õàìòðàí ÿäóóðëûã
áóóðóóëàõàä áè÷èë çýýëèéí ¿ð íºëººã ñóäëàõ çîðèëãî á¿õèé
ñóäàëãààíû òºñëèéã õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà áºãººä ñóäàëãààíû
õ¿ðýýíä ñóìäûí ÿäóó ýìýãòýé÷¿¿äýä áàðüöààíû õºíãºëºëòòýé
íºõöºë á¿õèé á¿ëãèéí áîëîí ãàíöààð÷èëñàí çýýëèéãÀðõàíãàé,
Áóëãàí, Õýíòèé, Õºâñãºë àéìàãò îëãîæ áàéíà. Á¿ëãèéí ãèø¿¿ä
íü äóíäûí õàäãàëàìæ áóþó äóíäûí õºðºíãºòýé áàéíà.
Ñóäàëãààã 2007 îíîîñ õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà.
“Áè÷èë Áèçíåñèéã Äýìæüå” òºñºë,
ÀÄÐÀ Îëîí óëñûí áàéãóóëëàãà
“Áè÷èë Áèçíåñèéã Äýìæüå” òºñëèéí çîðèëãî
íü áàíê ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýý àâàõ áîëîìæîîð
õÿçãààðëàãäìàë, áàãà îðëîãîòîé ýìçýã á¿ëãèéí èðãýä,
íèéñëýëèéí ãýð õîðîîëëûí áè÷èë áèçíåñ ýðõëýã÷äýä
çîðèóëñàí áèçíåñ,ñàíõ¿¿ãèéí óð ÷àäâàð îëãîõ ñóðãàëò хийх,
çºâëºãºº ºãñíººð áèçíåñýý ºðãºæ¿¿ëýí õºãæ¿¿ëýõ áîëîìæèéã
á¿ðä¿¿ëýõ çîðèëãîòîé. 2011 îíä уг òºñëèéí хүрээнд 179
õàðèëöàã÷èäàä 408.4 ñàÿ òºãðºãèéí çýýë îëãîñîí.
ÕàñÁàíê óã òºñëèéã 2007 îíû 8 äóãààð ñàðààñ эхлэн хамтран
хэрэгжүүлж байна.
Âèòòàíà “Vittana Organization”
Âèòòàíà ñàí áàéãóóëëàãà íü 2008 îíä
áàéãóóëàãäñàí áºãººä ÀÍÓ-ä òºâòýé äýëõèéí ºíöºã áóëàí
á¿ðò õ¿ð÷ ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëäàã àøãèéí áóñ áàéãóóëëàãà
þì. Óã áàéãóóëëàãûí ýðõýì çîðèëãî íü Äýëõèéí çàëóó÷óóäûí
ñóð÷ áîëîâñðîõ õ¿ñýë, ýðìýëçëèéã íü äýìæèæ òýäýíä
ñàíõ¿¿æ¿¿ëýã÷äýýñ ñóðãàëòûí òºëáºðèéí çýýëèéí ýõ ¿¿ñâýðèéã
çóó÷ëàí îëæ ºãäºã. Îäîîãîîð Äýëõèéí 40 ãàðóé óëñààñ íèéò
1,000 ãàðóé îþóòàíä ñàíõ¿¿æèëò õèéãýýä áàéíà.
Ýìýãòýé÷¿¿äèéí Äýëõèéí Áàíê ÒÁÁ
Ýìýãòýé÷¿¿äèéí äýëõèéí áàíê- ÒÁÁ íü
æèæèã áèçíåñ ýðõýëäýã îðëîãî áàãàòàé
ýìýãòýé÷¿¿äýä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ çîðèëãîòîéãîîð 1979 îíä
áàéãóóëàãäñàí þì. Îäîî òóñ áàéãóóëëàãà íü äýëõèéí 28 îðíû
40 ãàðóé áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà áîëîí áàíêóóäòàé
õàìòðàí àæèëëàæ, äýìæëýã ¿ç¿¿ëæ, ñóðãàëò, ìýäýýëëèéí
¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëæ áàéíà. Ýíý õ¿ðýýíä íèéò 9 ñàÿ îð÷èì
¿éë÷ë¿¿ëýã÷èäòýé õàðèëöàæ áàéãààãèéí 6,75 ñàÿ íü áóþó 70
õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä áàéíà. ÝÄÁ áàéãóóëëàãà íü ãèø¿¿äèéí
ñ¿ëæýýã áýõæ¿¿ëýõ, çàõ çýýëèéí ñóäàëãàà ÿâóóëàõ,
áè÷èëñàíõ¿¿ãèéí çàõ çýýëèéí ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëàõ çýðýã
¿éë àæèëëàãààíóóäûã ÿâóóëæ áàéíà.
www.swwb.org

Ñèéï Íýòâîðê “Seep Network”
ÑÈÉÏ Íýòâîðê íü äýëõèéí 171
óëñûí áè÷èë, æèæèã äóíä áèçíåñèéí
áàéãóóëëàãà, áàíê áîëîí òýäãýýðò õýðýãæèæ áóé õºòºëáºðèéí
õºãæèëä òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõ çîðèëãîîð áàéãóóëàãäñàí áºãººä
îäîîãîîð 120 ãàðóé áàéãóóëëàãûí ãèø¿¿í÷ëýëòýé. Ýíýõ¿¿
áàéãóóëëàãà íü 1985 îíä áàéãóóëàãäñàí áà ÀÍÓ-ûí Âàøèíãòîí
õîòíîî áàéðëàäàã. ÑÈÉÏ Íýòâîðêèéí ýðõýì çîðèëãî íü õàìòðàí
àæèëëàã÷ áàéãóóëëàãóóäûí øèëäýã òóðøëàãûã áóñäàä ò¿ãýýæ,
õýðýãæ¿¿ëñíýýð òóõàéí á¿ñ íóòàã äàõü ºðõ á¿ðèéí òîãòâîðòîé
îðëîãûã á¿ðä¿¿ëæ, òýäíèé àìüäðàëûã äýìæèõýä îðøèíî.
www.seepnetwork.org
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Азийн Хөгжлийн Банк
Азийн Хөгжлийн Банк нь 1966 онд байгууллагдсан
бөгөөд Ази Номхон Далайн орнуудад хөгжлийн 
хөрөнгө оруулалтыг засгийн газар, бие даасан
байгууллага болон санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран
хэрэгжүүлж, эдийн засгийн өсөлт хөгжилд томоохон
өөрчлөлтийг авчирдаг санхүүгийн байгууллага юм.
www.adb.org/Mongolia
Ìîíãîëûí Ìÿíãàíû Ñîðèëòûí Ñàí
Ìîíãîëûí Ìÿíãàíû Ñîðèëòûí Ñàí íü Ìîíãîë
Óëñûí ýäèéí çàñãèéí ºñºëòèéã äýìæèõ çàìààð
ÿäóóðëûã áóóðóóëàõ çîðèëãîòîé áîëîâñðóóëñàí
Õºòºëáºðèéã ÀÍÓ-ûí áóöàëòã¿é òóñëàìæèéí 285 ñàÿ 
îð÷èì àì. äîëëàðûí ñàíõ¿¿æèëòýýð 5 æèëèéí õóãàöààíä
õýðýãæ¿¿ëýõýýð áàéãóóëëàãäñàí áîëíî. Ýíýõ¿¿ õºòºëáºð
Ìîíãîë óëñààñ ýäèéí çàñãèéí õºãæëèéã ºðãºæ¿¿ëýí,
ã¿íçãèéð¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíä ãîë õ¿÷èí ç¿éë áîëñîí
öàãèéí ìåõàíèçì ëóãàà óÿëäàà, õîëáîî á¿õèé õ¿íèé íººö,
á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëò, áàéãóóëëàãûí õºãæèë, áîëîí
ìàòåðèàëëàã òîäîðõîé ýõ ¿¿ñâýð¿¿äèéí íººö áîëîìæèéã
äàé÷ëàí ãàðãàæ, àøèãëàõûã çîðüæ áàéãàà þì.
Öýâýð Àãààð òºñëèéã 2009 îíîîñ õîéø õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëæ
áàéíà.

Êîððåñïîíäåíò õàðèëöààòàé áàíêóóä

“Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан”, Нийгмийн 
Хамгаалал, Хөдөлмөрийн Яам
ХасБанк НХХЯ-ны Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
сангаас ажилгүй иргэд, малчид, албан бус
хөдөлмөр эрхлэгчид, мөн шинээр ажлын байр бий болгож
ажилгүй иргэн болон ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэнийг
ажлын байраар хангасан аж ахуйн нэгж байгууллагад өөрийн
бүх салбаруудаар дамжуулан бага хүүтэй зээл олгож бүх аймаг,
Улаанбаатар хотод уг төслийг хамтран хэрэгжүүлж байна. 2011
онд нийт 421 иргэдэд 1,1 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон.
Уг төсөлтэй 2002 оны 5 дугаар сараас эхлэн хамтран ажиллаж
эхэлсэн.
“Хөдөөгийн агробизнесийг дэмжих
хөтөлбөр” (RASP), Мерси Кор Монгол
Төв болон говийн бүсийн бизнес эрхлэгчдийн бизнесийн үйл
ажиллагааг дэмжих зорилгоор банк, санхүүгийн байгууллагаас
зээл авахад нь хөрөнгийн баталгааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж
байна. Хөтөлбөрийг Өвөрхангай, Өмнөговь, Говьсүмбэр, ГовьАлтай, Архангай, Баянхонгор, Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Ховд 
аймгуудаар хэрэгжүүлж, 2011 онд нийт 348 малчин, хөдөөгийн
бизнес эрхлэгчидэд 1,5 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон.
ХасБанк уг Хөтөлбөрийг 2004 оны 3 дугаар сараас хамтран
хэрэгжүүлж байна.

Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí Ãàçðûí
“Æèæèã äóíä áèçíåñèéã äýìæèõ Ñàí” òºñºë
Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí Ãàçàð, á¿ñèéí çºâëºë,
àðèëæààíû áàíêóóä õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëæ áóé æèæèã
äóíä ¿éëäâýð ýðõëýã÷äýä õºíãºëºëòòýé çýýë îëãîõ òºñºë íü
¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýý ýðõëýã÷äýä ¿íäñýí õºðºíãº, øèíý
òåõíèê, òîíîã òºõººðºìæ õóäàëäàí àâàõ, ýðãýëòèéí õºðºíãèéã
íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëãîòîé.2008 îíä íèéò 128 ¿éëäâýðëýã÷èäýä
851.3 ñàÿ òºãðºãèéí çýýë îëãîñîí.
ÕàñÁàíê óã òºñëèéã 2006 îíîîñ ýõëýí õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëæ
áàéíà.

Ãåðìàíû Òåõíèêèéí Õàìòûí Àæèëëàãààíû
Íèéãýìëýã (GTZ) Á¿ñ íóòãèéí ýäèéí çàñãèéã äýìæèõ
õºòºëáºð
“Á¿ñ Íóòãèéí Ýäèéí Çàñãèéã Äýìæèõ Õºòºëáºð”-èéí Çýýëèéí
áàòàëãààíû ñàí íü á¿ñ íóòãèéí ýäèéí çàñãèéã ýð÷èìæ¿¿ëýõ,
æèæèã äóíä ¿éëäâýð, ìºí ¿éëäâýðëýë ýðõýëæ áóé õîðøîîäûã
äýìæèõ çîðèëãîòîé. Õºòºëáºðò Çàâõàí, Äàðõàí óóë, Îðõîí
àéìãèéí áèçíåñ ýðõëýã÷èä õàìðàãäàæ áàéíà. 2008 îíä íèéò 14
õàðèëöàã÷èäàä 150 ñàÿ òºãðºãèéí çýýë îëãîñîí.
ÕàñÁàíê óã õºòºëáºðèéã 2007 îíû 5 äóãààð ñàðààñ õàìòðàí
õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà.

Õàáèòàò Ìîíãîë îëîí óëñûí
áàéãóóëëàãûí áàãà îðëîãîòîé
èðãýäèéã îðîí ñóóöæóóëàõ õºòºëáºð
ÕàñÁàíê íü Õàáèòàò Ìîíãîë õ¿ì¿¿íëýãèéí áàéãóóëëàãàòàé
õàìòàð÷ áàãà îðëîãîòîé èðãýäèéã îðîí ñóóöæóóëàõ çîðèëãî
á¿õèé ýíýõ¿¿ õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä Õàáèòàò õ¿ì¿¿íëýãèéí
áàéãóóëëàãààð áàéøèí áàðèóëàõ áîëîí õóó÷èí áàéøèíãàà
øèíý÷ëýí çàñóóëàõîðîí ãýðã¿é èðãýäýä áàãà õýìæýýíèé
îðîí ñóóö õóäàëäàí àâàõ, çàñâàðëàõ çîðèóëàëòòàé çýýëèéã
õºíãºëºëòòýé íºõöºëººð îëãîíî.
ÕàñÁàíê óã òºñºëòýé 2008 îíä õàìòàð÷ àæèëëàæ áàéíà.

ХасБанкны нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд
хэрэгжүүлдэг Органик Монгол хөтөлбөр
ХасБанк нь нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд МҮХАҮТанхим,
Петровис компанитай хамтран 2009 оноос эхлэн “Хойчдоо
ногоон ирээдүйг өвлүүлэе” уриан дор ОРГАНИК Монгол 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд
өрхийн ногоон аж ахуй эрхлэгч иргэд болон сүү цагаан идээний
үйлдвэрлэл, эсгий эдлэл, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдэд
мэргэжлийн зөвлөгөө сургалт өгч, шаардлагатай хямд өртөг
бүхий санхүүжилтээр ханган ажиллаж байна. Органик Монгол
хөтөлбөр нь Монгол улсын бүх орон нутагт хэрэгждэг бөгөөд
нийт 1,000 гаран иргэнд 1.5 тэрбум төгрөгийн хүүгийн болон
барьцаа хөрөнгийн хөнгөлөлттэй зээл олгосон.
2008 îíîîñ õýðýãæèæ áàéíà.

Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар
Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар,
Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí Ãàçðûí “Æèæèã
äóíä áèçíåñèéã äýìæèõ Ñàí”-тай хамтран
Нийслэлийн бичил бизнесийг дэмжих төслийн зээлийг 2011
онд амжилттай хэрэгжүүллээ. Төслийн зээлийн зорилго нь
өрхийн жижиг, бичил бизнес эрхлэгчдийг Бизнес Инкубатор
төвүүдэд бизнес эрхлэлтийн сургалтад хамруулах, сургалтад
хамрагдсан бойжигчдод хөнгөлөлттэй нөхцөл бүхий бичил
санхүүгийн үйлчилгээг хүргэх явдал юм. Уг төслийн хүрээнд
2011 îíä íèéò 415 бичил бизнес эрхлэгч иргэдэд 1.436,3 ñàÿ
òºãðºãèéí çýýë îëãîñîí. Төсөлд хамрагдсан бичил бизнес
эрхлэгч иргэд 100 хувь Улаанбаатар хотын алслагдсан гэр
хороололд амьдардаг иргэд, 43 гаруй хувь нь хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэд байна.
ÕàñÁàíê óã òºñëèéã 2011 оноос эхлэн хамтран хэрэгжүүлж
байна.
“Хөдөөгийн ядуурлыг буулах хөтөлбөр”
Монгол улсын засгийн газар
ХасБанк нь Монгол улсын засгийн газраас
хэрэгжүүлсэн хөдөөгийн ядуурлыг бууруулах
хөтөлбөрийн хүрээнд Хэнтий, Архангай, Булган, Хөвсгөл
аймагт ядуурлыг бууруулах, иргэдийн өрхийн бичил
бизнесийг дэмжиж зорилгоор Хөдөөгийн Ядуурлыг
Бууруулах хөтөлбөрийн санхүүгийн үйлчилгээний хэсгийг
2003 оноос эхлэн хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ хөтөлбөрийн
хүрээнд дээрх 4 аймгийн давхардсан тоогоор 31,453 иргэнд
26.4 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон.

Îþó Òîëãîé ÕÕÊ
Îþó Òîëãîé ÕÕÊ íü Ìîíãîëûí ºìíºä õýñýãò Îþó
Òîëãîéí çýñ-àëòíû òºñëèéã õýðýãæ¿¿ëæ áóé
Ìîíãîëûí Óóë Óóðõàéí Êîìïàíè þì. Îþó Òîëãîé
ÕÕÊ íü áàéãàëü îð÷èí, ººðñäèéí àæèëòàí, àæèëëàãñäûí ýð¿¿ë
ìýíä, àþóëã¿é áàéäàëä àíõààð÷, òîãòâîðòîé õºãæèëä õóâü
íýìðýý îðóóëæ, ÷èí øóäàðãààð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëàõûã
ýðõýìëýäýã. 2011 îíä уг òºñëèéí хүрээнд 66 õàðèëöàã÷èäàä
646.6 ñàÿ òºãðºãèéí çýýë îëãîñîí.
ªìíºãîâü àéìàãò ÆÄÁ-èéã äýìæèõ çýýëèéí òºñëèéã 2010
îíîîñ õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà.

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

Óëñ îðîí: Âàëþòûí òºðºë

SWIFT êîä

Äàíñíû äóãààð

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

ABOCCNBJ050

05999901040000095 (CNY)
05999914040000080 (USD)

Australia: AUD
Australian and New Zealand Banking
Group Limited

ANZBAU3M

920983AUD00001 (AUD)

PBNKDEFF

755772 607

SMBC JP JT

4347 (JPY)
3625 (USD)

CZNBKRSE

772-8-USD-01-3

Cananda: CAD
Canadian Imperial Bank of Commerce,
Toronto, Canada

CIBCCATT

1818813 (CAD)

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

SABR RU MM

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

China: CNY, USD
Industrial and Commercial Bank of China

ICBKCNBJNMA

0610040629200108396 (CNY)
0610040629200108795 (USD)

United States: USD
HSBC Bank USA N.A., New York

MRMD US 33

000-144860 (USD)

United States: USD
Deutsche Bank Trust Co. Americas,

BKTRUS33

04-434-754 (USD)

Germany: EUR
HypoVereinsbank, Munich, Germany

HYVEDEMM

69 109 012

BNDCCAMMINT

10246824000200101 (USD)

BBRUBEBB010

301-0104743-64-(EUR)

BOTKJPJT

653-0468959 (JPY)

Germany: EUR
Deutsche Postbank, Bonn, Germany
Japan: JPY, USD
Sumitomo Mitsui Banking Corporation,
Tokyo, Japan
Korea: USD
Kookmin Bank, Seoul

Canada: USD
National Bank of Canada
Montreal, Canada
Belgium: EUR
ING NV/SA Belgium, Brussels, Belgium
Japan: JPY
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.,
Tokyo, Japan

Жилийн тайлангийн тухай

Îðøèë
2011 îíû æèëèéí òàéëàí áîë ÕàñÁàíêíû á¿õ ¿íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû
òàëààðõ òóëõòàé õºãæëèéí ìýäýýëëèéã ñàíõ¿¿ áîëîí áóñàä ¿éë àæèëëàãààíû
ã¿éöýòãýëèéã íýãòãýí èëòãýñýí þì. Òóñ Áàíê íü Äàÿàð Òàéëàãíàõ
Ñàíàà÷èëãà (ÄÒÑ, Global Reporting Initiative)-ä íýãäýí îðæ äàÿí äýëõèéã
õàìàðñàí íèéãìèéí áîëîí áàéãàëü îð÷íû õàðèóöëàãûã óõàìñàðëàæ, Ýð¿¿ë
àøèã, Ýðäýíýò õ¿ì¿¿í áîëîí Ýõ äýëõèé ãýñýí ¿éë àæèëëàãààíû ãóðâàëñàí
çàð÷ìûã áàðèìòëàí ººðèéí áàéãóóëëàãûí Õýòèéí çîðèëò, Ýðõýì çîðèëãîî
øèíý÷ëýí íàéðóóëæ áèäíèé Ýðõýìëýõ ç¿éëñèéí õàìò óã òàéëàíä îðóóëàâ.

Òàéëàãíàõ çàðЧèì áà Í¯Á-ûí Äàяí Äýëõèéí Ãýðýý
Ýíýõ¿¿ 2011 îíû æèëèéí òàéëàíãèéí òîäîðõîé õýñýãò òóñ Áàíêíû
êîìïàíèéí íèéãìèéí õàðèóöëàãà (ÊÍÕ)-ûã õýðýãæ¿¿ëñýí ¿éë àæèëëàãààíû 
òàëààð õîëáîãäîõ ìýäýýëýë òóñãàãäñàí áîëíî. ÕàñÁàíê íü 2007 îíû 1
ä¿ãýýð ñàðààñ ýõëýí ÄÒÑ-ûí òóëõòàé õºãæëèéí òàëààð èëòãýõ ïëàòôîðìä
íýãäýí îðñîí áèëýý. ÄÒÑûí òàéëàãíàõ öàð õ¿ðýýã äýëõèé íèéòèéí îëîí
çóóí øèëäýã êîìïàíè, àæ àõóéí íýãæ íèéòýýð õ¿ëýýí çºâøººð÷ àìæèëòòàé
òóðøèæ ¿çñýí þì. Òóñ  Áàíê  ººðèéí ÊÍÕ-ûí ¿éë àæèëëàãààã óëàì èæ
á¿ðýí, äýëãýðýíã¿é áîëîí õàðüöóóëàõ áîëîìæòîé áîëãîõûí òóëä 2006
îíû 10 äóãààð ñàðä íèéòýëñýí ÄÒÑ-ûí G31 Óäèðäàìæèéí äàãóó ýíýõ¿¿
òàéëàíãèéí àãóóëãûã íèéö¿¿ëýí èëòãýæ áàéíà. Ìºí ò¿¿í÷ëýí ÕàñÁàíê íü
ÄÒÑ-ûí ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûí íýìýëò¿¿äèéã õýðýãëýñíýýð
áàíê ñàíõ¿¿ãèéí ñàëáàðò ººðèéí ¿éë àæèëëàãààã 2002 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðä
íèéòýëñýí Íèéãìèéí Ã¿éöýòãýë áîëîí 2005 îíû 3 äóãààð ñàðä íèéòýëñýí
Áàéãàëü Îð÷íû Ã¿éöýòãýëèéí çàð÷ìûí äàãóó òàéëàãíàõ áîëîìæòîé áîëîâ.
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Áèäíèé õýðýãëýñýí G3 Óäèðäàìæèéí òàëààðõ äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã
ýíýõ¿¿ òàéëàíãèéí ÄÒÑ-ûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äýýñ ¿çíý ¿¿. ¯¿íèé çýðýãöýý 2007
îíû 10 äóãààð ñàðä ÕàñÁàíê íü Íýãäñýí ¯íäýñòíèé Áàéãóóëëàãà (Í¯Á)-ûí
Äàÿí Äýëõèéí Ãýðýý 2 (Global Compact)-ä íýãäýí îðñîí áèëýý. ÄÒÑ-ûí
Óäèðäàìæèéí çàð÷èì áîëîí ã¿éöýòãýëèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä íü  Í¯Á-ûí Äàÿí
Äýëõèéí Ãýðýýíä çààñàí õ¿íèé ýðõ, õºäºëìºð ýðõëýëò, áàéãàëü îð÷èí
áîëîí àâèëãàëûí ýñðýã ¿éë àæèëëàãààíû 10 ò¿ãýýìýë íèéòýýð õ¿ëýýí
çºâøººðñºí çàð÷ìóóäûã õýðýãæ¿¿ëñýí òàëààð çààâàë èëòãýõ æèë á¿ðèéí
Àæëûí òàéëàíä (Communication of Progress) òóñãàõ ç¿éëòýé íèéöýæ áàéãàà
þì. Èéìýýñ Áàíê íü ýíýõ¿¿ Äàÿí Äýëõèéí Ãýðýýíèé äàãóó òàéëàãíàõ àæëûã
G3 Óäèðäàìæòàé ýíýõ¿¿ æèëèéí òàéëàíä íÿãò óÿëäóóëñàí áîëíî.
ÕàñÁàíêíû òºâ áàéð, Åðºíõèé ñàéä Àìàðûí ãóäàìæ, Øóóäàíãèéí ñàëáàð
20à, øóóäàíãèéí õàéðöàã-721, Óëààíáààòàð-14200, Ìîíãîë Óëñ
Óòàñ: +(976-11)-318185
Ëàâëàõ: +(976)-1888
Ôàêñ: +(976-11)-328701
Öàõèì øóóäàí: info@xacbank.mn
www.xacbank.mn

