
 

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИЙН 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЖУРАМ 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь (цаашид 

"Корпораци" гэх) Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль, 

Зөрчлийн тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж 

болон Корпорациас батлан гаргасан дүрэм, журам, шийдвэрийг банк үйл 

ажиллагаандаа нийцүүлэн, мөрдлөг болгож ажиллаж байгаа эсэхийг хянан 

шалгахтай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино. 

1.2. Корпорацийн хянан шалгагч, улсын байцаагч нь банкны үйл ажиллагаанд хяналт 

шалгалт хийж захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн үйлдлийг энэхүү журам, 

Захиргааны ерөнхий хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх 

тухай хууль зэрэг бусад холбогдох хууль, дүрэм журмын дагуу шалган шийдвэрлэнэ. 

1.3. Энэ журамд хэрэглэсэн нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд: 

 “Ээлжит шалгалт” гэж Улсын ахлах байцаагч бөгөөд Гүйцэтгэх захирал 

баталсан тухайн жилийн төлөвлөгөөний дагуу тогтмол хийх хяналт 

шалгалтыг; 

 “Хэсэгчилсэн шалгалт” гэж Хадгаламж эзэмшигчид, хуулийн этгээд болон  

Корпорацийн бусад газар нэгжээс ирүүлсэн хүсэлт, гомдлын дагуу Банкин 

дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд заасан чиглэлээр шалгах; 

 “Ажлын тэмдэглэл” гэж Банкинд хийх шалгалтын зорилго, чиглэл, тухайн 

банкны үйл ажиллагаанд дүгнэлт өгөх шалгалтын акт, материал бичихэд 

ашигласан холбогдох бичиг баримтыг; 

Хоёр. Хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны чиглэл 

2.1. Корпораци нь хяналт шалгалт хариуцсан нэгжтэй байна. Хяналт шалгалт хариуцсан 

нэгж нь Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд заасан дараах 

чиглэлээр хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулна. Үүнд: 

 Корпорацид ирүүлж буй тайлан болон мэдээ, мэдээллийн үнэн зөв байдлыг 

шалгах; 

 Хураамж төлөлтөд хяналт тавьж, биелэлтийг хангуулах; 

 Хадгаламжийн даатгалын сангийн хөрөнгө оруулалтад хяналт тавих; 

 Даатгалын нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагаанд хяналт тавих; 



 

 Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 11 дүгээр 

зүйлийн 11.1.2-т заасны дагуу санхүүгийн дэмжлэг хүлээн авч байгаа банкны 

санхүүгийн  дэмжлэг үзүүлэхээс өмнөх болон дараах үеийн үйл ажиллагаанд 

хяналт тавих; 

 Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 20 дугаар 

зүйлийн 20.1.4-д заасны дагуу банкны эрсдэлийг хянах; 

 Корпорацийн Монголбанк болон бусад санхүүгийн байгууллагатай 

хамтарсан байдлаар хийх нэгдсэн хяналт шалгалт; 

 Улсын байцаагчийн гаргасан акт, мэдэгдэл, шийтгэвэр, шийтгэлийн 

хэрэгжилтэд хяналт тавих; 

 Хуулиар олгогдсон эрх үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бусад нэмэлт үйл 

ажиллагаанд хийх хяналт шалгалт; 

Гурав. Хяналт шалгалтын төрөл, ангилал 

3.1. Корпораци нь энэхүү журмын 2.1-д заасан чиглэлээр банкинд хийж байгаа хяналт 

шалгалт нь дараах төрөлтэй байна. Үүнд: 

 Газар дээрх хяналт шалгалт 

3.1.1.1. Ээлжит хяналт шалгалт 

3.1.1.2. Хэсэгчилсэн хяналт шалгалт 

 Зайны хяналт шалгалт 

3.2. Хянан шалгагч, улсын байцаагч нь хяналт шалгалт явуулахдаа хяналт шалгалтын 

багийн бүрэлдэхүүн, хяналт шалгалтын зорилго, чиглэл, шалгалт хийх хугацааг 

тодорхойлсон 2 хувь удирдамжийг Улсын ахлах байцаагч бөгөөд Гүйцэтгэх 

захирлаар батлуулж 1 хувийг тухайн банкинд хүлээлгэн өгнө. 

3.3. Хянан шалгагч, улсын байцаагч нь газар дээрх хяналт шалгалт хийхдээ Улсын ахлах 

байцаагч бөгөөд Гүйцэтгэх захирлын баталсан удирдамжийг мөрдлөг болгон 

ажиллана. 

3.4. Хяналт шалгалт нь Улсын ахлах байцаагч бөгөөд Гүйцэтгэх захирлаас баталсан 

удирдамжид заасан хугацаанд үргэлжлэх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд Улсын 

ахлах байцаагч бөгөөд Гүйцэтгэх захирлаар сунгалт хийлгэж болно. 

3.5. Ээлжит хяналт шалгалт нь Улсын ахлах байцаагч бөгөөд Гүйцэтгэх захирал 

баталсан тухайн жилийн төлөвлөгөөний дагуу хийгдэнэ. 

3.6. Корпораци нь газар дээрх хэсэгчилсэн хяналт шалгалтыг дараах нөхцөлд арилжааны 

банкуудад хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 



 

 Даатгалын тохиолдол үүссэн үед даатгалын нөхөн төлбөр олгох явцад жил 

тутам болон нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагаа дуусгавар болсноос хойш 

хагас жилийн дотор; 

 Банкинд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тохиолдолд хүлээн авах банкинд 

санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээс өмнө болон үзүүлсний дараа; 

 Иргэн, хуулийн этгээд болон бусад газар нэгжээс ирүүлсэн санал, гомдлын 

дагуу; 

 Хянан шалгагч нь зайны хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх явцад үүссэн 

үндэслэл бүхий саналыг танилцуулснаар Улсын ахлах байцаагч бөгөөд 

Гүйцэтгэх захирал нь газар дээрх хэсэгчилсэн хяналт шалгалтыг явуулах 

шийдвэрийг тухай бүр гаргаж болно. 

3.7. Газар дээрх хяналт шалгалтын ажлын хэсгийн ахлагч нь Улсын байцаагчийн эрхтэй 

байна. 

3.8. Корпорацийн зайнаас хийх хяналт шалгалтыг банкууд үүргээ хэрхэн биелүүлж 

байгааг тогтмол хянах чиглэлээр Корпорацийн хянан шалгагч хэрэгжүүлнэ.  

3.9. Хянан шалгагч нь зайны хяналт шалгалтын танилцуулгыг дараах байдлаар 

боловсруулж хяналт шалгалт хариуцсан газар, нэгжийн захирлаар хянуулан Улсын 

ахлах байцаагч бөгөөд Гүйцэтгэх захиралд танилцуулна. Үүнд: 

 Банкны талаар ерөнхий мэдээлэл; 

 Хадгаламж эзэмшигчийн мэдээлэл болон даатгалын хураамжтай холбоотой 

мэдээ тайланг хянах; 

 Өмнөх хяналт шалгалтаар өгөгдсөн хугацаатай үүрэг даалгаврын 

хэрэгжилтийг хянах; 

 Санхүүгийн үзүүлэлтийг хянах; 

3.10. Зайны хяналт шалгалтыг Улсын байцаагчийн эрхгүй хянан шалгагч хэрэгжүүлж 

болно. 

Дөрөв. Хянан шалгагч, улсын байцаагчийн нийтлэг эрх, үүрэг 

4.1. Хянан шалгагч, улсын байцаагч нь дараах эрхтэй байна. Үүнд: 

 Шаардлагатай бол шалгагдаж байгаа материалын хуулбар хувийг баримт 

бичгийн эх хувьтай тулгах, эх хувийг шаардах; 

 Хяналт шалгалттай холбоотой асуудлаар тухайн банкны эрх бүхий албан 

тушаалтан, ажилтнуудаас тайлбар авах; 



 

 Захиргааны зөрчлийг тэмдэглэл хөтлөх, фото зураг авах, аудио болон видео 

бичлэг хийх, зөрчил гаргагч болон зөрчлийг нотолж буй этгээдээс тайлбар 

авах, улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргах болон хуульд заасан бусад хэлбэрээр 

нотлох; 

 Тухайн банкны үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр хугацаатай үүрэг 

даалгавар өгөх. 

 Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 251, 29 дүгээр 

зүйлд заасан тайлан, мэдээ, мэдээллийг банкнаас гаргуулан авах; 

 Хянан шалгагч нь өөрт холбогдох ашиг сонирхлын зөрчил үүсэж болзошгүй 

асуудлыг хянан шалгаж, шийдвэрлэхээс татгалзах. 

4.2. Хянан шалгагч, улсын байцаагч нь дараах үүрэгтэй байна. Үүнд: 

 Холбогдох хууль журмын хүрээнд хяналт шалгалт хийх; 

 Хяналт шалгалтыг удирдамжийн хугацаанд, мэргэжлийн өндөр төвшинд 

хийж гүйцэтгэн, үр дүнг Улсын ахлах байцаагч бөгөөд Гүйцэтгэх захиралд 

танилцуулах; 

 Хяналт шалгалтын явцад бүрдүүлсэн баримт материалыг энэхүү журмын 7.2 

дугаар зүйлд заасны дагуу тухай бүр баримтжуулах; 

 Хяналт шалгалтаар олсон мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг чанд сахих; 

 Мэргэжлийн ёс зүй, харилцааны соёлтой байх. 

Тав. Хянан шалгагч, улсын байцаагчийн баримтлах зарчим, хориглох зүйл 

5.1. Хянан шалгагч, улсын байцаагч нь хяналт шалгалтын үйл ажиллагаандаа дараах 

зарчмыг баримтлан ажиллана. Үүнд: 

 Хууль дээдлэх, шударга ёсыг эрхэмлэх, бодитой байх, хөндлөнгийн нөлөөнд 

үл автах; 

 Шалгуулагч банкны хууль ёсны эрх, ашиг сонирхол, нэр төрийг хүндэтгэх; 

 Арилжааны банкны харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хууль 

тогтоомжийн хүрээнд хамгаалах; 

 Хяналт шалгалтыг эрх олгогдсон албан тушаалтан хэрэгжүүлэх 

5.2. Хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж байгаа хянан шалгагч, улсын байцаагч нь дараах 

үйлдэл гаргахыг хориглоно. Үүнд: 

 Албан үүргээ биелүүлсэн болон биелүүлээгүйн төлөө эсхүл өөрийн хамаарал 

бүхий этгээдээр дамжуулан бусдаас төлбөр, бэлэг, хандив, үйлчилгээ, 

урамшуулал бусад үнэ бүхий зүйл авах; 



 

 Албан үүргээ хэрэгжүүлэх явцад олж мэдсэн болон өөрт нь итгэмжлэн 

мэдэгдсэн төр, байгууллага, хувь хүний нууцыг задруулах, эсхүл өөр 

зорилгоор ашиглах. 

Зургаа. Банкны эрх, үүрэг 

6.1. Банк нь дараах эрхийг эдэлнэ. Үүнд: 

 Хяналт шалгалтын явцад хянан шалгах эрх бүхий этгээд нь хууль тогтоомж 

зөрчсөн, гаргасан шийдвэр нь үндэслэлгүй гэж үзвэл гомдлоо Корпорацийн 

Улсын ахлах байцаагч бөгөөд Гүйцэтгэх захиралд гаргах; 

 Банк нь хянан шалгагч, улсын байцаагчид аливаа асуудлаар тайлбар өгөх; 

6.2. Банк нь дараах үүргийг хүлээнэ. Үүнд: 

 Банк нь хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ холбогдох хууль тогтоомж 

болон Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хорооноос батлан гаргасан 

захиргааны хэм хэмжээний хүчин төгөлдөр актыг мөрдлөг болгон ажиллах; 

 Корпорацийн хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь шаардлагатай мэдээ, 

мэдээллийг тогтоосон хугацаанд, шаардсан хэлбэрээр гаргаж өгөх; 

 Банкны хувьцаа эзэмшигч болон удирдлагын багийн бүтэц бүрэлдэхүүн 

өөрчлөгдсөн тухай бүр мэдээлж байх; 

 Банк нь хяналт шалгалтын явцад Корпорацид гаргаж өгсөн мэдээллийн үнэн 

зөвийг бүрэн хариуцах; 

 Хяналт шалгалт хийх эрх бүхий этгээдээс хяналт шалгалтын явцад илэрсэн 

зөрчил, дутагдлыг арилгах, хууль зөрчсөн үйл ажиллагааг зогсоох, холбогдох 

арга хэмжээ авах талаар тавьсан цахим болон бичмэл эрх зүйн баримт 

бичгийг биелүүлэх; 

 Энэхүү журмын 8.2.4-д заасан баримт бичгийн хэрэгжилттэй холбоотой 

тайлан мэдээ, үр дүнг Корпорациас тогтоосон хугацаанд нь албан ёсоор 

мэдэгдэж байх. 

Долоо. Хянан шалгагч, улсын байцаагчийн ажлын тэмдэглэл 

7.1. Хянан шалгагч, Улсын байцаагч журамд заасан хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа 

явуулахдаа шаардлагатай гэж үзвэл хянан шалгах явцад илэрсэн зөрчлийн нотлох 

баримт, материалыг баримтжуулж захиргааны зөрчлийн талаар ажлын тэмдэглэл 

үйлдэж болно. 

7.2. Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг нотлох ажлын тэмдэглэл нь удиртгал 

хэсэг, тодорхойлох хэсэг, баталгаа хэсэг гэсэн бүтэцтэй байна. Үүнд: 



 

 Ажлын тэмдэглэлийн удиртгал хэсэг нь тэмдэглэл хөтөлж буй газар, огноо, 

тэмдэглэл үйлдсэн байлцсан этгээдийн овог, нэр, харилцах утас, эрхэлж буй 

албан тушаалын талаар дэлгэрэнгүй бичнэ; 

 Ажлын тэмдэглэлийн тодорхойлох хэсэг нь хяналт шалгалт хийж буй үеийн 

нөхцөл байдал /зөрчлийг хянан шийдвэрлэхэд зайлшгүй шаардлагатай мэдээ, 

нотлох баримт дэлгэрэнгүй/, шалгагдаж буй этгээдээс авсан тайлбар /асуулт, 

хариулт/-ын талаар бичнэ; 

 Ажлын тэмдэглэлийн баталгаа хэсэг нь тэмдэглэл үйлдсэн улсын 

байцаагчийн гарын үсэг, тэмдэглэл үйлдэхэд байлцсан этгээдүүдийн гарын 

үсэг, хэрэв тэмдэглэлд гарын үсэг зурахаас татгалзвал энэ тухай тайлбарыг 

улсын байцаагч тэмдэглэлд хавсаргана. 

7.3. Хянан шалгагч, улсын байцаагч цуглуулсан баримт, материалыг устах, гэмтэх, 

үрэгдэхээс хамгаалах арга хэмжээг тухай бүр авч, архивд хүлээлгэн өгнө. 

Найм. Хяналт шалгалтын тайлан 

8.1. Газар дээрх хяналт шалгалт дууссаны дараа хянан шалгагч, улсын байцаагч нь 

шалгалтаар илэрсэн нөхцөл байдал, алдаа дутагдал, тэдгээрийг нотлох баримт, 

дүгнэлт зэргийг багтаасан дэлгэрэнгүй тайлан гаргана. 

8.2. Хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлтэд дараах мэдээллүүдийг багтаасан байна. Үүнд: 

 Хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны хуулийн үндэслэл, чиглэл, шалгалт 

хийсэн хугацаа; 

 Хяналт шалгалтад хамрагдсан банкны удирдах албан тушаалтан, шалгасан 

хянан шалгагч, улсын байцаагч нарын нэрс; 

 Шалгалтын явцад илэрсэн алдаа дутагдал, зөрчлийн талаар нотлох баримт; 

 Зөрчлийн дагуу өгсөн хугацаатай үүрэг даалгавар; 

8.3. Хяналт шалгалтын тайланг банкны удирдлагуудад танилцуулж, хүлээн 

зөвшөөрсөн эсхүл хүлээн зөвшөөрөхгүй болохыг гарын үсэг, тамга тэмдгээр 

баталгаажуулна. 

8.4. Хяналт шалгалт дууссанаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор хяналт шалгалтын 

тайланг Корпорацийн Улсын ахлах байцаагч бөгөөд Гүйцэтгэх захиралд 

танилцуулна. 

8.5. Хяналт шалгалт хариуцсан нэгж нь шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил, зөрчлийг 

арилгах талаар өгөгдсөн үүрэг, даалгаврыг тухай бүр бүртгэж ажиллана. 

8.6. Хяналт шалгалтын тайлан нь Корпорацийн нууцад хамаарах мэдээллийн 

жагсаалтад хамаарах бөгөөд Корпорацийн нууцын журамд заасны дагуу нууцын 

ажилтанд хадгалуулна. 



 

Ес. Хариуцлага 

9.1. Хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх хянан шалгагч, Улсын байцаагч нь хууль тогтоомж 

зөрчсөн бол түүнд холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага 

хүлээлгэнэ. 

9.2. Энэхүү журмыг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээд, албан тушаалтны үйлдэл нь Зөрчлийн 

тухай хуульд заагдсан эсвэл гэмт хэргийн шинжтэй бол Зөрчлийн тухай хууль 

болон Эрүүгийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. 

 

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ 

 


