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01 КОРПОРАЦИЙН ТУХАЙ



Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь Банкин дахь мөнгөн 
хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн хүрээнд хадгаламжийн 
даатгалын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж, банкнуудаас даатгалын 
хураамжийг төвлөрүүлэх, сангийн хөрөнгийг удирдах, банк 
албадан татан буугдсан тохиолдолд хадгаламж эзэмшигчдэд 
нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг ашгийн төлөө 
бус, төрийн байгууллага.



Даатгагдсан
хадгаламж
эзэмшигч

94.5%

Гишүүн
банк

Даатгагдсан
хадгаламжийн

хэмжээ

1125%
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I. ТАНИЛЦУУЛГА

Санхүүгийн системийн 
хэрэглэгчдийн итгэлийг 

хүлээсэн, олон улсад болон 
Монголдоо танигдсан нэр 
хүнд бүхий хадгаламжийн 

даатгагч болох.

салбарын хадгаламж 
эзэмшигчдийн эрх

Монгол улсын санхүүгийн 
системийн тогтвортой 

байдлыг хангах, банкны

ашгийг хамгаалахад 
оршино.

Ÿ Санхүүгийн системийн 
тогтвортой байдлыг хангахад 
Корпорацийн үүрэг оролцоог  
нэмэгдүүлэх;

Ÿ Иргэдийн банкинд итгэх 
итгэлийг бэхжүүлэх;

Ÿ Зөв засаглалын бүтэц, чиг 
үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллах

Ÿ Банкны салбарын сахилга 
батыг сайжруулах;

Ÿ Олон улсын стандартад 
нийцсэн хадгаламжийн 
даатгалын үйл ажиллагааг 
эрхлэн явуулах;

ЗОРИЛГО

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНКОРПОРАЦИЙН ТУХАЙ
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Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 
алсын хараа, эрхэм зорилго
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ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНКОРПОРАЦИЙН ТУХАЙ



I. ТАНИЛЦУУЛГА

Санхүүгийн системийн 
хэрэглэгчдийн итгэлийг 

хүлээсэн, олон улсад болон 
Монголдоо танигдсан нэр 
хүнд бүхий хадгаламжийн 

даатгагч болох.

Монгол улсын санхүүгийн 
системийн тогтвортой 

байдлыг хангах, банкны
салбарын хадгаламж 

эзэмшигчдийн эрх
ашгийг хамгаалахад 

оршино.

Ÿ Банкны салбарын сахилга 
батыг сайжруулах;

Ÿ Иргэдийн банкинд итгэх 
итгэлийг бэхжүүлэх;

Ÿ Санхүүгийн системийн 
тогтвортой байдлыг хангахад 
Корпорацийн үүрэг оролцоог  
нэмэгдүүлэх;

Ÿ Олон улсын стандартад 
нийцсэн хадгаламжийн 
даатгалын үйл ажиллагааг 
эрхлэн явуулах;

Ÿ Зөв засаглалын бүтэц, чиг 
үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллах
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ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНКОРПОРАЦИЙН ТУХАЙ



ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ДАРГЫН

Э
рхэм хүндэт гишүүн банкууд тэдгээрийн харилцагч, 
хадгаламж эзэмшигчид, гадаад болон дотоодын түншүүд та 
бүхэндээ Үндэсний хорооны гишүүдийн нэрийн өмнөөс   

Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 2021 оны үйл ажиллагааны 
тайланг танилцуулж байгаадаа таатай байна.

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь Монгол улсын 
санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг хангах, банкны салбарын 
харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн банканд итгэх итгэлийг 
бэхжүүлэх эрхэм зорилгын хүрээнд Хадгаламжийн даатгалын үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлж эхлээд 9 дэх жилээ угтаж  байна. 

Өнгөрсөн хугацаанд Корпорацийн санхүү болон боловсон 
хүчний чадварыг нэмэгдүүлэх, хадгаламжийн даатгалын хууль эрх 
зүйн орчинг боловсронгуй болгох, дотоод болон гадаадын 
байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэлээр олон 
арга хэмжээг авч ажиллаа. 

Бидний үйл ажиллагааг тууштай дэмжин, итгэл хүлээлгэн, 
хамтран ажилладаг гишүүн банкууд болон бусад харилцагч 
байгууллагууд та бүхэндээ Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний 
хорооны гишүүдийн өмнөөс талархаж буйгаа илэрхийлье.

Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороо нь Засгийн газар 
болон төрийн бусад байгууллагуудтай нягт уялдаатай ажиллаж, 
корпорацийн үйл ажиллагааны бодлогыг тодорхойлж, түүнтэй 
холбоотой дүрэм, журмыг холбогдох хууль, тогтоомжид нийцүүлэн 
баталж, корпорацийн үйл ажиллагааг удирдан, чиглүүлэн ажиллаж 
байна.

Монгол Улсын Засгийн Газраас авч хэрэгжүүлсэн ковидын 
үеийн эдийн засгийн бодлого, хууль тогтоомжид нийцүүлэн үйл 
ажиллагаагаа явуулахын зэрэгцээ Санхүүгийн тогтвортой байдлын 
зөвлөлөөс гаргасан бодлого хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хувь 
нэмрээ оруулан ажиллаа. 

Бид даатгалын сангийн үйл ажиллагааг удирдахдаа сангийн 
хөрөнгийг аюулгүй, хөрвөх чадвартай ашигтай байх зарчмыг 
баримтлан зөв засаглалын бүтэц, чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна. Хадгаламжийн даатгалын гишүүн банкуудын хамтын 
ажиллагааны үр дүнд сангийн хөрөнгийг тайлант онд 48,3 тэрбум 
төгрөгөөр нэмэгдүүлж, нийт 511.5 тэрбум төгрөгт хүргээд байна. 

МОНГОЛБАНКНЫ ТЭРГҮҮН 
ДЭД ЕРӨНХИЙЛӨГЧ, 
ХАДГАЛАМЖИЙН 
ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИЙН 
ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА 

Г.ДӨЛГӨӨН

МЭНДЧИЛГЭЭ

МОНГОЛБАНКНЫ ТЭРГҮҮН ДЭД ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

Г.ДӨЛГӨӨН

Хүндэтгэсэн:
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ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ГИШҮҮН, 
ХАДГАЛАМЖИЙН 
ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИЙН 
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРЭГ 
ГҮЙЦЭТГЭГЧ 

С.БААТАРСҮРЭН

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН 

МЭНДЧИЛГЭЭ

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ 

С.БААТАРСҮРЭН

Хүндэтгэсэн:

 Эдийн засаг, санхүүгийн салбарын орчин таатай бус байсан 
өнгөрөгч онд Ковид-19 цар тахлын сөрөг нөлөө, санхүүгийн 
байгууллагуудад учирч буй хүндрэл, дарамтыг бууруулахад чиглэсэн 
арга хэмжээг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн, хэрэгжүүлж 
ажиллаа. Тухайлбал гишүүн банкнуудын гадаад валютын харилцах, 
хадгаламжийг даатгалын хураамжаас чөлөөлж, 17.7 тэрбум төгрөгийн 
хөнгөлөлт  үзүүллээ. 
 Даатгалын тохиолдол бий болсон үед хадгаламж эзэшигчдэд 
нөхөн төлбөрийг түргэн хугацаанд олгох нь Хадгаламжийн даатгалын 
тогтолцооны үндсэн чиг үүргийн нэг билээ. Манай хамт олон, анхны 
нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, сангийн хөрөнгөөс 
татан буугдсан Капитал банкны 354,260 хадгаламж эзэмшигчдэд 40 
орчим тэрбум төгрөгийн даатгалын нөхөн төлбөрийг олгоод байна. 
Энэхүү үйл ажиллагаа нь хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг 
хамгаалах, иргэдийн банканд итгэх итгэлийг бэхжүүлэхэд хувь нэмрээ 
оруулсан чухал үйл явдал болж буйг дүгнэн хэлэх хэрэгтэй болов уу.

 Ирэх жил бид санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг 
хангах, харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах 
зорилгын хүрээнд татан буугдсан Капитал банкны нөхөн төлбөр олгох 
ажиллагааг дуусгавар болгох, эрсдэлд суурилсан хураамжийн 
тогтолцоонд шилжих бэлтгэл ажлыг хангах, мөн гишүүн банкнуудтай 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, хадгаламжийн даатгалын талаарх 
олон нийтийн ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, иргэдийн санхүүгийн 
боловсролыг дээшлүүлэхэд анхаарч ажиллахаар төлөвлөөд байна.

 Корпораци нь Монгол Улсын санхүүгийн тогтвортой байдлын 
зөвлөлийн гишүүний хувьд иргэдийн санхүүгийн боловсролыг 
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн “Дэлхийн мөнгөний долоо хоног-2021”, 
“Дэлхийн хуримтлалын өдөр-2021” зэрэг арга хэмжээнүүдийг бусад 
байгууллагуудтай хамтран зохион байгууллаа. Мөн “Олон нийтийн 
санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 
“Бичил, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн санхүүгийн 
мэдлэгийг дээшлүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө”-г хамтран 
хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

Т
а бүхэнтэй Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 2021 онд 
хийж бүтээсэн ажлаа дүгнэн, амжилт ололтоо хуваалцаж буйдаа 
баяртай байна. 



2000

Банкуудад 
гэрчилгээ 
олгов.
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Банкин дахь 
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II.  ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН
Хадгаламжийн 
даатгалын
корпораци 
байгуулагдав.

дэмжлэг үзүүлэв.

Төрийн банканд 
санхүүгийн

ОУХДХ-нд 72 дахь
гишүүнээр элсэв.

БНСУ-ын ХДК-тай
санамж бичиг 
байгуулав.

ОУХДХ-ны “Банкыг 
өөрчлөн

төрлөөр оны 
шилдгээр 
шалгарав.

байгуулах нөхөн 
төлбөр олгох”

санамж бичиг 
зурав.

Японы ХДК-тай

Тайваний ХДК-тай
санамж бичиг 
зурав.

2015.
09.02

“Санхүүгийн 
боловсролыг 
сайжруулах 
хөтөлбөр”
хэрэгжүүлж эхлэв.

санамж бичиг 
зурав.

ОХУ-ын ХДА-тай АНДБНХ-ны “Актив 
хөрөнгийн эргэн
төлөлтийг сайжруулах 
нь” сэдэвт
семинар зохион 
байгуулав.

Дэлхийн банк 
хадгаламжийн 
даатгалын
үндсэн зарчмын дагуу 
үнэлгээ хийв.

Бүгд Найрамдах 
Индонезийн
ХДК-тай санамж 
бичиг зурав.

2018.
02.08

БДМХДТ хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт
оруулж УИХ-р 
батлуулан 
банкуудад 
хяналт, шалгалт 
хийх эрхтэй 
болов.

2017.03.01

2017.
07.16

2018.
04.01 зөвлөлийн гишүүн 

болов.

Санхүүгийн 
тогтвортой байдлын

2018.
11.22

“Хадгаламжийн 
даатгалын нөхөн
төлбөр олгох журам”-
ыг шинэчлэн
боловсруулж, 
батлуулав.

2018.
11.22

“Хадгаламжийн 
даатгалын

боловсруулж, 
батлуулав.

корпорацийн 
дүрэм”-ийг 
шинэчлэн

Single Customer 
View /SCV/
загварыг 
боловсруулж,
батлуулав.

2018.
11.22

2018.
11.22

хяналт шалгалт хийх 
эрхтэй болов.

БДМХДТ хуульд 
орсон нэмэлт
өөрчлөлтөөр ХДК 
банкуудад бие даан

найруулж, батлав.

“Санхүүгийн 
дэмжлэг
үзүүлэх журам”-ыг 
шинэчлэн

эзэмшигчдэд 
даатгалын нөхөн
төлбөр олгох 
шийдвэр гаргав.

Капитал банкны 
хадгаламж

2018.
11.22

2019.
04.08

Даатгалын нөхөн 
төлбөр
олгох банкаар ХААН 
Банкыг
сонгон шалгаруулав.

2019.
04.08

13
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20002000

“Хадгаламжийн 
даатгалын

шинэчлэн 
батлав.

хураамжийн 
журам”-ыг

20002000200020002000200020002000200020002000

2020.
09.10

2021.03.12 2021.04.01

2020.07.082020.08.10 2020.07.08

2020.
07.06

2020.
05.01

2020.04.012019.12.13

“Банкны тайлан мэдээ,
мэдээлэл ирүүлэх 
журам”- ыг шинэчлэн 
батлав.

Корпорацийн “Бүтэц, 
зохион байгуулалт”-ыг
шинэчлэн 
боловсруулж  
батлуулав.

өөрчлөлт оруулах 
төслийг боловсруулж 
батлуулав.

Банкинд санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлэх 
журам”-д нэмэлт,

боловсруулж 
батлуулав

“Коронавируст 
халдвар /Ковид-19/ 
цар тахлын үед 
мөрдөгдөх
хадгаламжийн 
даатгалын 
хураамжийн түр 
журам”-ыг

хяналт шалгалтыг 
хийж эхлэв.

Арилжааны банканд 
газар дээрх

үед мөрдөгдөх банкны 
тайлан мэдээ, 
мэдээлэл

“Коронавируст 
халдвар /Ковид-19/ 
цар тахлын

ирүүлэх түр журам”-ыг 
боловсруулж  
батлуулав.

“Коронавирус
т халдвар 
/Ковид-19/ 
цар тахлын 
үед 
мөрдөгдөх 
нөхөн төлбөр 
олгох түр 
журам”-ыг 
боловсруулж 
батлуулав.

2020.
12.31

Хадгаламжийн 
даатгалын 
корпорацийн Улсын
байцаагчийн 
дүрмийг 
Монголбанкны 
Ерөнхийлөгч буюу
Улсын ерөнхий 
байцаагчаар 
шинэчлэн 
батлуулав.

“Дэлхийн 
мөнгөний 
долоо хоног-
2021”

Өсгө” уриан 
дор зохион 
байгуулав.

Олон улсын 
аянг “Суралц- 
Хуримтлуул-

2021.09.30

2017.
07.16

2019.12.13

“Хөрөнгө оруулалтын 
журам”-ыг шинэчлэн 
боловсруулж
батлуулав.

2020.07.08

Хадгаламжийн 
даатгалын 
корпораци нь 
Засгийн газраас 
хэрэгжүүлж буй 
“Эрүүл мэндээ 
хамгаалж,
эдийн засгаа 
сэргээх 10 их 
наядын цогц 
төлөвлөгөө”-нд 
оролцсон.

Бичил, жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ 
эрхлэгчдийн
санхүүгийн 
мэдлэгийг 
дээшлүүлэх дунд 
хугацааны 
төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг 
хангах ажлын 
хэсгийн 
бүрэлдэхүүнд оров.

аяныг 2013 
оноос хойш 8 
дахь жилдээ 
хамтран 
зохион 
байгуулж 
байна.

“Дэлхийн 
хуримтлалын 
өдөр-2021”

2021.
10.31

₮

2020

2021

2022

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНКОРПОРАЦИЙН ТУХАЙ
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III. КОРПОРАЦИЙН ЗАСАГЛАЛ

КОРПОРАЦИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

НАРИЙН 
БИЧГИЙН

ДАРГА

ҮНДЭСНИЙ
ХОРОО

ДОТООД
АУДИТЫН

АЛБА

ГҮЙЦЭТГЭХ 
ЗАХИРАЛ

САНХҮҮ, 
БҮРТГЭЛИЙН 

АЛБА

ТЭРГҮҮН 
ДЭД ЗАХИРАЛ

ДЭД ЗАХИРАЛ

ЭРСДЭЛИЙН 
УДИРДЛАГЫН

ГАЗАР

НӨХӨН ТӨЛБӨР, 
БҮТЦИЙН

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН 
ГАЗАР

ЗАХИРГАА, ЭРХ 
ЗҮЙН ГАЗАР

ГАДААД 
ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН 

АЖИЛЛАГААНЫ
ГАЗАР

ХЯНАЛТ, 
ШАЛГАЛТЫН

ХЭЛТЭС

ХУУЛЬ, ЭРХ 
ЗҮЙН

ХЭЛТЭС

ОЛОН НИЙТ, 
САНХҮҮГИЙН

БОЛОВСРОЛЫН 
ХЭЛТЭС

МЭДЭЭЛЭЛ 
ТЕХНОЛОГИЙН 

ХЭЛТЭС

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНКОРПОРАЦИЙН ТУХАЙ
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ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА

 Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн удирдах дээд байгууллага нь Үндэсний хороо юм. 
Энэ хороо нь Банкан дахь мөнгөн  хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн /цаашид БДМХДТХ/ 22.2 
дахь хэсэгт заасны дагуу нийт долоон гишүүнээс бүрдэх бөгөөд тус хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасан 
бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
 Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороо нь БДМХДТХ-ийн 23 дугаар зүйлд заасны дагуу 
2021 онд нийт  хуралдсан байна. Цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас хуралдааныг цахимаар 6 удаа
болон биет хэлбэрээр зохион байгууллаа. 
 Үндэсний хороо нь Монгол Улсын засгийн газраас авч хэрэгжүүлсэн  ковидын үеийн эдийн 
засгийн бодлоготой уялдуулан “Эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хүрээнд  
корпорацийн оролцоог тодорхойлох, банкуудаас авах 2022 оны улирлын хадгаламжийн даатгалын 
хураамжийн хувийг тогтоох,  корпорацийн дунд хугацааны бодлоготой уялдуулан хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөгөө, жилийн төсөв, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж ажиллалаа.

МОНГОЛБАНКНЫ ТЭРГҮҮН ДЭД 
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Г.ДӨЛГӨӨН

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ 
ХОРООНЫ ДЭД ДАРГА 

Т.ЦЭРЭНБАДРАЛ

САНГИЙН ЯАМНЫ САНХҮҮГИЙН 
БОДЛОГЫН ГАЗРЫН  ДАРГА 

Б.СҮХ-ОЧИР

МОНГОЛБАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 
ЗӨВЛӨХ Н.БАТСАЙХАН

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН 
КОРПОРАЦИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ 

ЗАХИРЛЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ 
С.БААТАРСҮРЭН

САНХҮҮ ТӨСВИЙН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН 
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ 

БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН НАРИЙН 
БИЧГИЙН ДАРГА С.НАРАНЦОГТ

МОНГОЛЫН БАНКНЫ ХОЛБООНЫ 
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Л.АМАР

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНКОРПОРАЦИЙН ТУХАЙ
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I. ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН УДИРДЛАГА

 Тайлант оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар хадгаламжийн даатгалын 
сангийн хөрөнгө 511.5 тэрбум төгрөгт хүрэв. Үүний 240.6 тэрбум төгрөгийг хөрөнгө 
оруулалтын үйл ажиллагаагаар, 327.4 тэрбум төгрөгийг хураамжийн орлогоор 
төвлөрүүлсэн ба 22.6 тэрбум төгрөгийг үндсэн үйл ажиллагаандаа зарцуулсан байна.

САНГИЙН УДИРДЛАГА

Хүснэгт №1. ХДС-ийн хөрөнгийн бүтэц /тэрбум.төг/

105.5

2013

НИЙТ САНГИЙН
ХӨРӨНГӨ

ХУРААМЖИЙН
ОРЛОГО

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ОРЛОГО

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
ЗАРДАЛ

₮

тэрбум.төг

19.2
тэрбум.төг

1.7
тэрбум.төг

0.3
тэрбум.төг

157.8 213.7 255.7 314.4 318.5 433.9 463.2 511.5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг

52.4 79.8 111.3 147.4 190.4 238.7 282.1 327.4
тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг

16.0 39.5 69.6 110.1 144.4 187.1 227.3 240.6
тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг

1.5 3.0 5.1 7.5 10.4 13.7 17.9 22.6
тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг тэрбум.төг

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНКОРПОРАЦИЙН ТУХАЙ
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ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ХҮРЭЛЦЭЭ

 ХДС-ийн хөрөнгө нь 2021 оны эцэст 511.5 тэрбум төгрөгт хүрсэн. Энэ нь нийт харилцах, 
хадгаламжийн 1.8 хувь, нийт даатгагдсан харилцах, хадгаламжийн 6.7 хувьтай тэнцэж, даатгалын 
тохиолдол бий болоход системийн нөлөө бүхий 5 банкнаас бусад банкнуудын харилцах, хадгаламж 
эзэмшигчдийн нөхөн төлбөрийг нэг дор бүрэн даах хэмжээ юм.

График №1. ХДС-ийн хөрөнгийн бүтэц, өсөн нэмэгдсэн дүнгээр /тэрбум.төг/

28.5
Нийт харилцах, 

хадгаламж

График №2. ХДС-ийн хүрэлцээ

21.7
Төгрөгийн Гадаад валютын Нийт даатгагдсан 

хадгаламж

511.5
Хадгаламжийн даатгалын 

сангийн хэмжээ

1.8% 6.7%
Сангийн хөрөнгийн нийт 
харилцах, хадгаламжид 

эзлэх хувь

Сангийн хөрөнгийн нийт 
даатгагдсан харилцах,

хадгаламжид эзлэх хувь

их наяд төгрөг их наяд төгрөг их наяд төгрөг их наяд төгрөг

6.8 7.6

тэрбум төгрөг

₮ $

 Сангийн хүрэлцээ нь гишүүн банкуудын даатгагдсан харилцах, хадгаламж эзэмшигчдэд нөхөн 
төлбөр олгоход хадгаламжийн даатгалын сангийн хөрөнгө хэр хүрэлцээтэй байгаагаар тодорхойлогдоно. 
Сангийн хүрэлцээг тооцохдоо банк тус бүрийн болзошгүй нөхөн төлбөрийн хэмжээг хугацааны эцсийн 
байдлаар тооцож, тухайн хугацааны хадгаламжийн даатгалын сангийн хөрөнгийн хэмжээнд харьцуулан 
тооцдог.
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II. ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ХУРААМЖ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ 
     ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 Хадгаламжийн даатгалын хураамж татан төвлөрүүлэх үйл ажиллагааг БДМХДТХ болон 
Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хорооноос баталсан “Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн 
журам”, “Банкны тайлан болон мэдээ, мэдээлэл ирүүлэх журам”-аар тус тус зохицуулдаг. 

 ХДК нь 2021 онд Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, 
тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн хэрэгжих хугацаа 
дахин сунгагдсантай холбогдуулан Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлын үед 
мөрдөгдөх хадгаламжийн даатгалын хураамжийн түр журмын 2.1 дэх хэсэгт “Улирлын хураамж 
тооцох суурь нь өмнөх улирлын сар бүрийн эцсийн өдрийн нийт харилцах, хадгаламжийн дүнгээс 
хуулийн 7.1 болон 7.2.2, 7.2.3 дахь заалтад заасан харилцах, хадгаламжийн болон гадаад валютын 
харилцах, хадгаламжийн дүнг хассан дүн байна” гэж заасны дагуу 2021 оны I, II, III, IV улирлын 
хураамжийг тооцсон. 

График №3. Хадгаламжийн даатгалын 2021 оны улирлын хураамж

ХДК нь 2021 онд 

гишүүн банкнуудаас 

нийт 45.3 

тэрбум төгрөгийн 

улирлын 

хураамжийг 

нэхэмжилж 

төвлөрүүлсэн. 

Үүнээс 96 хувийг 

банкны системийн  

нөлөө бүхий 

5 банк 

бүрдүүлсэн бол 

үлдсэн 4 хувийг 

бусад 7 банк 

бүрдүүлсэн 

байна. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

БАНКНЫ СИСТЕМ

ХУРААМЖИЙН ДҮН

I улирал

Даатгалын улирлын хураамж /тэрбум.төг/

9.9

12.4

ХУРААМЖИЙН ДҮН

БАНКНЫ СИСТЕМ

ХУРААМЖИЙН ДҮН

БАНКНЫ СИСТЕМ

ХУРААМЖИЙН ДҮН

III улирал

IV улирал

45.3
НИЙТ

10.8
II улирал

12.2 БАНКНЫ СИСТЕМ

тэрбум.төг
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Банкны системийн хэмжээнд 2021 онд нийт 12 арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байсан бол 
Монголбанкы Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн А-205 тоот тушаалаар Кредит банкны 
үйл ажиллагааг зогсоож эрх үүрэг, хариуцлагыг Тээвэр хөгжлийн банканд шилжүүлэн нэгтгэх замаар 
өөрчлөн байгуулах зөвшөөрлийг олгосноор 11 банк үйл ажиллагаа явуулж байна.

График №4. Гишүүн банкуудын төлсөн хураамж /2021 он/

2013

/т
эр

бу
м

.т
ө

г/

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Голомт банк
16.9% Төрийн банк

12.8%

Хас банк
8.9%

Бусад банкууд
4.7%

Хаан банк 40.9%

Худалдаа
хөгжлийн 
банк
15.9%

Капитрон 

банк 2.4%

Чингис 
хаан 
0.1%

Тээвэр 
хөгжил 

0.5%

Кредит 
0.3%

Богд 
0.5%

ҮХОБ 
0.6%

Ариг 

0.3%

 ХДК нь 2013 оноос хойш нийт 327 тэрбум төгрөгийн даатгалын хураамжийн орлогыг татан 
төвлөрүүлсэн бөгөөд улирлын хураамжийн орлогын өөрчлөлтийг улирал бүрээр харуулбал:

График №5.  Хураамжийн орлогын улирлын өсөлт /тэрбум.төг/

 Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хорооны 2015 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 23 
тоот тогтоолоор банкуудаас авах улирлын хураамжийн хувийг 0.0625 хувиар тогтоож, 2015 оны 7 
дугаар сарын 1-нээс мөрдөж эхэлсэн бөгөөд Үндэсний хорооны 2021 оны 11 дүгээр сарын 30-ны 
өдрийн 141 тоот тогтоолоор 2022 онд мөрдөгдөх улирлын хураамжийн хувийг хэвээр байлгахаар 
тогтоосон.
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Хадгаламжийн даатгалын 
хөрөнгө оруулалтын үйл 
ажиллагааг “Банкин дахь 
мөнгөн хадгаламжийн 
даатгалын тухай хууль” 
болон Хадгаламжийн 
даатгалын корпорацийн 
“Сангийн хөрөнгө 
оруулалтын бодлого”, 
Хадгаламжийн даатгалын 
корпорацийн “Хөрөнгө 
оруулалтын журам”-аар 
тус тус зохицуулдаг.

График №6 Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл
/Тэрбум төгрөгөөр/

ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТЫН 
БАГЦЫН БҮТЭЦ

2021 онд гадаад зах 
зээлээс 3.2 тэрбум 
төгрөгөөр бонд худалдан 
авсан.

2021 оны 12 дугаар сарын 
31-ний байдлаар хөрөнгө 
оруулалтын багцын 89.9 
хувь нь Төв банкны 
хадгаламжид, үлдсэн 10.1 
хувь нь урт болон богино 
хугацаат үнэт цаасанд 
байршиж байна.

2021 онд хөрөнгө оруулалтын 
хүүгийн орлого 17.7 тэрбум 
төгрөг байхаар төсөвлөсөн бол  
2021 оны 12 дугаар сарын 31-
ний өдрийн байдлаар хөрөнгө 
оруулалтын хүүгийн орлого 
13.3 тэрбум төгрөг болж  
хүүгийн орлогын төлөвлөгөө 
4.4 тэрбум төгрөгөөр буурсан.

График №7. Хөрөнгө оруулалтын бүтэц

График №8. Хөрөнгө оруулалтын өгөөж /жилээр/

IV УЛИРАЛ

III УЛИРАЛ

II УЛИРАЛ

I УЛИРАЛ

3,341,203,627

2,986,144,250

3,134,352,050

3,826,575,996

ТӨВ БАНКНЫ 
ХАДГАЛАМЖ

ГАДААД 
БОНД

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 
ҮНЭТ ЦААС

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БАТЛАН
ДААСАН ҮНЭТ ЦААС

III. ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

%

%

%
%

2
0

2
1

 О
Н



/2021.01.01-

2021.12.31/ 

Хадгаламж 
эзэмшигчдийн тоо

Нөхөн төлбөрийн дүн

1608 214,730,258

Дангаар 1587 199,194,196

Хамтран 21 15,536,061

Иргэд 1606 212,641,991

Хуулийн этгээд 2  2,088,267

Бэлнээр 209 27,346,232

Хаан банкны 

дансанд
1397 187,365,456

Бусад банкны данс 

руу 
2 904,878

IV. ДААТГАЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

КАПИТАЛ БАНКНЫ ДААТГАЛЫН НӨХӨН 
ТӨЛБӨР ҮЙЛ ОЛГОХ АЖИЛЛАГАА

 Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо нь санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах, бага 
дүнтэй хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалахад чиглэдэг. Тус чиг үүргийнхээ хүрээнд 
Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь 2019 онд Капитал банкийг албадан татан буулгахад 
тухайн банкны даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчдэд Хаан банкны Улаанбаатар хотын 19 
тооцооны төв, орон нутгийн 16 аймгийн 32 тооцооны төвөөр дамжуулан нөхөн төлбөрийг олгож 
эхэлсэн. 
 Даатгалын нөхөн төлбөр олгох ажиллагаа нь 3 жил үргэлжлэх ба 2022 оны 04 дүгээр 
сарын 08-ны өдөр дуусгавар болох тул бид ирэх жил уг ажиллагааг дуусгавар болгох бэлтгэл 
ажлыг ханган ажиллаж байна. 
 Албадан татан буугдсан Капитал банкны 354,260 хадгаламж эзэмшигчид 44,662,554,578 
төгрөгийн даатгалын нөхөн төлбөрийг олгохоор төлөвлөсөн бөгөөд 2021 оны 12 дугаар сарын 31-
ний өдрийн байдлаар 35,854 хадгаламж эзэмшигчийн 39,564,995,775.52 төгрөгийг олгоод байна. 

Схем №1. 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар Капитал банкны хадгаламж 
эзэмшигчдэд Хаан банкаар нөхөн төлбөр олгосон статистик мэдээлэл:

 Мөн түүнчлэн даатгалын нөхөн төлбөр олгож байгаа Хаан банкны олголтын явцад үнэлгээ 
хийсэн бөгөөд уг үнэлгээгээр эх үүсвэрийн зарцуулалт, олголтын тайлан зэргийг баталгаажуулах 
ажил хийгдэж байна. 
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ДААТГАЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ АЖИЛЛАГААНЫ БЭЛТГЭЛ ХАНГАХ АЖИЛЛАГАА

 Манай байгууллагын хувьд анх удаа даатгалын нөхөн төлбөр олгох ажиллагааг гүйцэтгэж байгаа 
бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор үүссэн хүндрэл, нөхцөл байдал зэргийг үнэлэн дүгнэж уг ажиллагааг илүү 
боловсронгуй болгох боломж бүрдээд байна. 
 Өнгөрсөн хугацаанд бид даатгалын нөхөн төлбөр олгох ажиллагааг гүйцэтгэхэд гарсан 
хүндрэлүүдийг тодорхойлон холбогдох арга хэмжээнүүдийг аваад байна. Мөн уг ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд 
хууль дүрэм журамд нийцсэн байдлыг үнэлсэн бөгөөд уг үнэлгээ болон эцсийн тайлангийн үр дүнгээр бид 
үйл ажиллагаагаа сайжруулах төлөвлөгөөтэй байна. 

 Төрийн байгууллагыг тодорхойлох ажлын хүрээнд Монгол банк, Төрийн өмчийн бодлого 
зохицуулалтын газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон Монголын банкны холбоотой хамтарсан 
ажлын хэсэг байгуулан ажиллан тодорхойлоход баримтлах хууль, журам дээр санал солилцон тохироод 
байна. 

 Тухайлбал, БДМХДХ-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт заасан төрийн байгууллага нь даатгалд 
хамаардаггүй бөгөөд төрийн байгууллагыг тодорхойлох ажил нэлээн ярвигтай үйл явц юм. БЭХА-ийн зүгээс 
бидэнд албадан татан буугдсан банкны системээс уг байгууллагыг ялган ирүүлдэг бөгөөд бид хүлээн авсан 
мэдээллийг нягталдаг. 

Болзошгүй нөхөн төлбөрийн тооцоолол

 Даатгалын нөхөн төлбөр олгох ажиллагааг түргэн шуурхай гүйцэтгэхэд хадгаламж 
эзэмшигчдийн мэдээллийг ямар хэлбэр, загвараар хүлээн авах нь нэн чухал байдаг. 
 Олон улсын хадгаламжийн даатгагч нар гишүүн байгууллагууддаа “Нэг харилцагчийн зарчим 
буюу SCV – Single Customer View загвар”-ын дагуу хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг хадгалах, 
хөрвүүлэх, илгээх шаардлага тавьдаг байна. Гишүүн байгууллагууд уг шаардлагын дагуу хадгаламж 
эзэмшигчдийн мэдээллийг бэлтгэн тогтсон хугацаанд илгээснээр даатгалын тохиолдол бий болох үед 
хадгаламжийн даатгагч нар даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцох, уг ажиллагааг түргэн гүйцэтгэх 
боломжийг бүрдүүлдэг байна.   

 Бид уг загварын дагуу гишүүн банкнуудаас улирал бүр хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг 
хүлээн авч болзошгүй нөхөн төлбөрийн хэмжээ, сангийн хүрэлцээ зэргийг тооцоолж даатгалын нөхөн 
төлбөр олгох ажиллагааны бэлтгэл ажлыг хангаж ажилладаг.

 Манай корпорацийн хувьд энэхүү жишгийн дагуу гишүүн банкнуудаас хадгаламж эзэмшигчдийн 
мэдээллийг хүлээн авах SCV загварыг боловсруулан 2018 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр 
Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороогоор батлуулсан. Энэхүү загвар нь нийт 16 хүснэгтээс бүрддэг 
бөгөөд хадгаламж эзэмшигчийн ерөнхий мэдээлэл, хадгаламж харилцах данс, зээлийн данс, хамтран 
эзэмшигч болон хамтран зээлдэгчийн мэдээлэл, даатгалд хамаарахгүй хадгаламж, түдгэлзүүлсэн 
хадгаламж тэдгээрийн шалтгаан зэрэг тухайн хадгаламж эзэмшигчтэй холбоотой бүхий л мэдээллийг 
нэг доор агуулдгаараа онцлог юм. 
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 Олон улсын хадгаламжийн даатгагч нар Ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор үйл 
ажиллагааныхаа бэлэн байдлыг хангах зорилгоор хүндрэлийн үеийн нөөц төлөвлөгөөг турших, 
сургуулилт хийх зэрэг арга хэмжээг авч ажилласан байна. Манай байгууллага бэлэн байдлыг 
хангах зорилгоор хүндрэлийн үеийн нөөц төлөвлөгөөний дагуу туршилт сургуулилтыг хийгээд 
байна. 
 Даатгалын нөхөн төлбөр олгох ажиллагаатай холбоотой хүндрэлийн үеийн нөөц 
төлөвлөгөө нь “бэлтгэл хэсэг, даатгалын тохиолдол, дуусгавар болох” гэсэн үндсэн гурван 
хэсгээс бүрддэг. Уг туршилтыг Корпорацын хэмжээнд зохион байгуулсан бөгөөд банк албадан 
татан буугдахаас өмнөх бэлтгэл ажил хангах, даатгалын тохиолдол бий болсон үед даатгалын 
нөхөн төлбөр олгох шийдвэр гаргахад шаардлагатай баримт бичгүүдийг боловсруулах, банкны 
эрх хүлээн авагчтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, жагсаалт боловсруулах зэрэг 
ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. 
 Энэхүү туршилт сургуулилтаар гарсан үр дүнд үндэслэн төлөвлөгөөг сайжруулан 
холбогдох бичиг баримтуудыг бэлтгэн батлуулаад байна. 

Даатгалын нөхөн төлбөр олгох банкийг 
сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа

Ÿ Салбарын тоо -30 %

 Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний Хорооноос баталсан “Даатгалын нөхөн төлбөр 
олгох банкийг сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу урьдчилсан болон эцсийн сонгон 
шалгаруулалтыг хийж, нөхөн төлбөр олгох банкийг сонгон шалгаруулдаг. Ингэхдээ гишүүн 
банкнуудад сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай урилгыг, бүрдүүлэх шаардлагатай 
материалын хамт 30 хоногийн хугацаанд ирүүлэх тухай албан бичгийг хүргүүлдэг. 
Сонгон шалгаруулалтад оролцох сонирхолтой банкнууд урилгад заасан хугацаанд шаардлага 
хангаж буй эсэхийг мэдээлсэн баримт бичгийг ирүүлснээр урьдчилсан сонгон шалгаруулалтын 
үнэлгээг хийдэг. Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар баталсан үнэлгээний загвар буюу журамд 
заасан урьдчилсан болон эцсийн сонгон шалгаруулалтад тавигдах шаардлагыг хэрхэн хангаж 
буй байдлаар эзлэх хувийн жинг тодорхойлон үнэлдэг. Үүнд:

Урьдчилсан сонгон шалгаруулалтын үнэлгээний хувь

Ÿ Даатгалын тохиолдол бий болсон үед даруйд нөхөн төлбөр төлөх ажиллагааг 
гүйцэтгэж эхлэх чадвар, шаардагдах өдрийн тоо -10%

Эцсийн сонгон шалгаруулалтын үнэлгээний хувь 
Ÿ Урьдчилсан сонгон шалгаруулалтын дүн -10%
Ÿ Нөхөн төлбөр олгох ажиллагааг  гүйцэтгэх санхүүгийн санал -5%

Ÿ Бусад-40% 
 

 Тиймээс хураангуй жагсаалтад багтсан банкуудтай тус гэрээг байгуулан, гэрээний дагуу 
нөхөн төлбөр олгох туршилт, сургуулилтыг хийж эхэлдэг. Эдгээр банкнуудаас даатгалын нөхөн 
төлбөр олгох банкийг сонгох бөгөөд, журамд заасан зарим тохиолдолд хураангуй  жагсаалтад 
багтааагүй банкийг сонгодог. 
 Даатгалын тохиолдол бий болох үед хураангуй жагсаалтад багтсан банкнуудаас буюу 
эцсийн сонгон шалгаруулалтын үнэлгээний дагуу сонгон шалгаруулалтыг хийдэг.

Ÿ ХДК -д өдөр тутмын тайлан хүргэх боломж -20%
Ÿ Хадгаламж эзэмшигчдэд нэмэлт үйлчилгээ үзүүлэх боломж -10%

 Үнэлгээний дагуу урьдчилсан сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн банкнуудыг хураангуй 
жагсаалтад багтаан Үндэсний хороонд танилцуулан батлуулж, тус банкнуудтай “Стэнд-бай” 
гэрээг байгуулдаг. Хураангуй жагсаалт болон “Стэнд-бай” гэрээг журамд заасны дагуу 3 жил 
тутамд шинэчилдэг. 

Ÿ Стэнд-бай гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн байдал -45%

Ÿ Техник, технологи, мэдээллийн системийн технологийн системийн чадавхи -30%
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 График  №9. Даатгалын нөхөн төлбөр олгох банкийг сонгох процесс. 

 Нөхөн төлбөрийн 
техникийн хорооны гол 
зорилго нь хадгаламжийн 
даатгагчдад нөхөн төлбөр 
олгоход тулгарч буй 
өнөөгийн болон ирээдүйн 
бэрхшээлийг тодорхойлох, 
шаардлагатай тохиолдолд 
ОУХДХ-ноос гаргасан Үр 
дүнтэй хадгаламжийн 
даатгалын тогтолцооны 
нөхөн төлбөр олгохтой 
холбоотой 15 дугаар 
үндсэн зарчмыг 
шинэчлэхэд анхаарч 
ажиллах юм.
 Хороо 2021 онд 
нийт 3 удаа хуралдаж 
дээрх чиглэлээр хийх 
судалгааныхаа 
төлөвлөгөөг гарган 2021 
оны 11 сард Үндсэн 
зарчим болон судалгааны 
зөвлөлийн хороогоор 
батлуулсан ба 
хадгаламжийн даатгагч 
нараас нөхөн төлбөр олгох 
үйл ажиллагаанд гардаг 
хүндрэл бэрхшээл, цаашид 
анхаарах асуудлын 
бүтцийг тодорхойлон 
гишүүн орнуудаас авах 
судалгааны асуулгыг 
боловсруулахаар ажиллаж 
байна. 

 ОУХДХ-ны 
дэргэдэх Үндсэн зарчим 
болон судалгааны 
зөвлөлийн хорооноос 
Нөхөн төлбөрийн 
техникийн хороог 2021 оны 
9 сард шинээр байгуулсан 
ба манай корпорацаас 
гишүүнээр сонгогдон 
ажиллаж байна. Хороо нь 
12 улс болон ОУХДХ-ны 
төлөөлөл гэсэн нийт 13 
гишүүнтэй, Испанийн 
хадгаламжийн даатгалын 
төлөөлөл хорооны даргаар 
ажиллаж байгаа юм.

НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН 
ТЕХНИКИЙН ХОРОО

АЛХАМ

Банкнуудад албан 
бичиг хүргүүлэх

Урьдчилсан сонгон 
шалгаруулалтанд 

оролцох тухай 
урилгын хамт 

шаардлагатай баримт 
бичгийг ирүүлэх тухай;

Журамд заасан 
шаардлагыг хангаж 
байгаа талаарх 
холбогдох 
мэдээллийг ирүүлэх;

Журамд заасны дагуу 
банкууд мэдээллээ 
ирүүлэх 

Банкнуудаас 
ирүүлсэн мэдээлэлд 

үндэслэн үнэлгээний 
загварын дагуу 

урьдчилсан сонгон 
шалгаруулалтын 

үнэлгээг хийх 
Гүйцэтгэх захирлын 

тушаалаар баталсан 
сонгон 

шалгаруулалтын 
үнэлгээний загварын 

дагуу үнэлэх;

АЛХАМ

АЛХАМ

АЛХАМ

АЛХАМ

АЛХАМ

АЛХАМ

УСШ-ын үнэлгээг 
захирлуудын 
зөвлөлөөр хянуулсны 
эцэст ҮХ-нд 
танилцуулан хураангуй 
жагсаалтыг батлуулж, 
сонгон шалгаруулалтад 
оролцсон банкуудад 
хариу мэдэгдэх;

Үндэсний хороонд 
танилцуулан хураангуй 
жагсаалтыг батлуулах

Хураангуй 
жагсаалтад багтсан 
банкнуудтай "Стэнд-

бай" гэрээг байгуулах 
Гэрээний дагуу 

банкуудтай туршилт, 
сургуулилт  хийх;

Даатгалын тохиолдол 
бий болох үед 
хураангүй жагсаалтад 
багтсан банкнуудад 
эцсийн сонгон 
шалгаруулалтын 
урилгыг хүргүүлэх 
бөгөөд урилга хүлээн 
авсан банк нь нөхөн 
төлбөр олгох үйл 
ажиллагааг гүйцэтгэх 
амлалт бүхий албан 
бичгийг ХДК-д 
хүргүүлнэ.

Нөхөн төлбөр олгох 
банкийг сонгохдоо 

эцсийн сонгон 
шалгаруулалтын 

үнэлгээг харгалзан 
үзэж Хадгаламжийн 
даатгалын үндэсний 

хороо Монголбанктай 
зөвшилцсөний 

үндсэн дээр НТОБ-
аар сонгон 

шалгаруулна.

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНКОРПОРАЦИЙН ТУХАЙ
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Ñàíõ¿¿ãèéí 

äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõäýý 

ìàíàé óëñûí 

õóâüä áàíêíû 

àêòèâ, ïàññèâûã 

øèëæ¿¿ëýõ áîëîí 

ã¿¿ð áàíê áàéãóóëàõ 

àðãà õýðýãñëèéã 

àøèãëàäàã.

V. САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

БАНКАНД САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ

 Банкийг өөрчлөн байгуулах арга хэрэгслийн хүрээнд банканд санхүүгийн дэмжлэгийг 
үзүүлдэг бөгөөд хадгаламжийн даатгагчид өөрсдийн чиг үүргээс хамааран банканд санхүүгийн 
дэмжлэгийг өөр өөр хэлбэрээр үзүүлдэг. 

 Нэмэлт эрхтэй чиг үүрэгтэй хадгаламжийн даатгагчид 
хязгаарлагдмал эрхтэйгээр банканд санхүүгийн дэмжлэгийг үзүүлж, 
бага зардалтайг сонгодог. Харин алдагдлыг бууруулах чиг үүрэгтэй 
байгууллагуудын хувьд бүх арга хэрэгслүүдээс хамгийн бага зардалтайг 
сонгон ашигладгаараа ялгаатай. 

Ÿ Deposit reimbursement -Нөхөн төлбөр олгох

 Хадгаламжийн даатгагчдын банканд санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлэх хэлбэрийг нэгтгэн ОУХДХ -оос банкийг өөрчлөн байгуулах арга 
хэрэгслүүдийг дараах байдлаар ангилдаг (IADI 2021 annual survey). 

Үүнд:
Ÿ Purchase and assumption (P&A) -Банкны актив, пассивыг 

шилжүүлэх
Ÿ Bridge bank -Гүүр банк байгуулах
Ÿ Liquidation -Банкийг татан буулгах

Ÿ Open bank assistance -Нээлттэй банкны туслалцаа
Ÿ Bail-in- Батлан даах

 Эдгээрээс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхдээ манай улсын хувьд 
банкны актив, пассивыг шилжүүлэх болон гүүр банк байгуулах арга 
хэрэгслийг ашигладаг. БДМХДТХ-ийн 3.1.8-д санхүүгийн дэмжлэг гэж 
банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээний хүрээнд банкны актив, 
пассивыг шилжүүлэн авч байгаа банканд актив, пассивын зөрүүг нөхөх, 
эсхүл тусгай зориулалтын банкны өөрийн хөрөнгөнд хөрөнгө оруулах 
зорилгоор ХДК-аас мөнгөн хөрөнгө шилжүүлэхийг хэлнэ гэж заасан 
байдаг. 

 Тиймээс бид Монголбанкнаас гаргасан шийдвэрийн дагуу 
хуулийн хүрээнд банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээнд оролцож, 
банканд санхүүгийн дэмжлэгийг үзүүлдэг. Иймд хуульд заасан чиг 
үүргийг хэрэгжүүлэх, оролцоог өргөжүүлэх үүднээс актив, пассивыг 
шилжүүлэн авч буй банкийг сонгон шалгаруулах олон улсын туршлага, 
тус үйл ажиллагаанд ХДК-ийн оролцох боломжийн талаар судалгааг 
хийсэн. 

/////////////////////////////////////////
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Актив, пассивыг шилжүүлэн авч буй банкийг сонгон шалгаруулах 

 Хэдий тийм боловч ОУХДХ-ны үр дүнтэй хадгаламжийн даатгалын үндсэн зарчимд банкийг 
өөрчлөн байгуулах тохиолдолд санхүүгийн дэмжлэгийг хүлээн авах банк нь төлбөрийн чадвартай 
эсэх, цаашид үйл ажиллагаа нь хэвийн үргэлжлэх боломжтой эсэхийг хянаснаар хадгаламжийн 
даатгалын сангаас нэмэлт санхүүжилт хийгдэх эрсдэлээс сэргийлнэ гэж үздэг тул тус үйл 
ажиллагаанд ХДК-ийн оролцоо ямар байх талаар судалгааг хийсэн. 
 Хадгаламжийн даатгагчид чиг үүргээс хамааран банкийг сонгон шалгаруулах үйл 
ажиллагаанд харилцан адилгүй оролцдог бөгөөд сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаанд оролцдог 
улсуудын хувьд шилжүүлэн авахаар хүсэлт ирүүлсэн банкны бизнес төлөвлөгөө, эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөө, зорилтот зах зээл, санхүүгийн үзүүлэлт зэргийг харгалзан үздэг байна.

олон улсын туршлага, тус үйл ажиллагаанд ХДК-ийн оролцох боломжийн талаарх судалгаа 

 Монгол банкнаас хүндрэлд орсон банкны актив, пассивыг шилжүүлэх шийдвэр гаргах 
тохиолдолд тус банкны сайн активыг шаардлага хангахуйц банкруу шилжүүлэх шаардлага үүсдэг. 
Корпорацын хувьд актив, пассивыг шилжүүлэн авч буй банкийг сонгох  үйл ажиллагаанд Корпорац 
хуулийн хүрээнд оролцох зохицуулалт байхгүй байгаа. 

 Судалгааны үр дүнд үндэслэн дотооддоо актив, пассивыг шилжүүлэн авч буй банкийг 
сонгоход тавигдах шаардлага, банкийг сонгон үйл явц, шалгуур үзүүлэлт зэргийг тодорхойлсон 
баримт бичгийг боловсруулан бэлтгэл ажлыг хангасан. 

Íèéò 105 õàäãàëàìæèéí 
äààòãàã÷äûí 73.3 õóâü 
íü àêòèâ, ïàññèâûã 
øèëæ¿¿ëýõ, 66.7 õóâü 
íü ã¿¿ð áàíê áàéãóóëàõ, 
88.6 õóâü íü áàíêèéã 
òàòàí áóóëãàõ, 86.7 õóâü 
íü íºõºí òºëáºð îëãîõ, 
44.8 õóâü íü áàòëàõ äààõ 
àðãà÷ëàëûã òóñ òóñ 
àøèãëàæ áàéíà. 
(Ãðàôèê 9). 

Õàäãàëàìæèéí 
äààòãàã÷äûí 62.5 õóâü 
íü àêòèâ, ïàññèâûã 
øèëæ¿¿ëýõ, ã¿¿ð áàíê 
áàéãóóëàõ, 85.4 õóâü íü 
áàíêèéã òàòàí áóóëãàõ, 
íºõºí òºëáºð îëãîõ, 45.8 
õóâü íü áàòëàí äààõ 
àðãà õýðýãñëèéã òóñ òóñ 
àøèãëàæ áàéíà 
(Ãðàôèê 10).

График  №10.   Нийт хадгаламжийн даатгагчдаар банкийг өөрчлөн 
байгуулах аргачлал, 2021 он 

Актив пасстив Банкийг татан 
буулгах

Нөхөн төлбөр Батлан даах
(bail in)

Гүүр банк
0.0

30.0

70.0

10.0

40.0

80.0

20.0

60.0

50.0

90.0

100.0

73.3

44.8

88.6 86.7

66.7

График  №11.   Нэмэлт чиг үүрэгтэй хадгаламжийн даатгагчдын 
өөрчлөн байгуулах аргачлал, 2021 он 

Актив пасстив Банкийг татан 
буулгах

Нөхөн төлбөр Батлан даах
(bail in)

Гүүр банк
0.0

30.0

70.0

10.0

40.0

80.0

20.0

60.0

50.0

90.0

45.8

62.5 62.5

85.4 85.4
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САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ  
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НӨӨЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 ОУХДХ-оос гаргасан үндсэн зарчим 6-д хадгаламжийн даатгагчид аливаа асуудлаас 
урьдчилан сэргийлж үр дүнтэй хариу арга хэмжээ авах үүднээс хүндрэлийн үед авч хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө болон хямралыг удирдах бодлоготой байна хэмээн заасан байдаг. Үүний дагуу үндсэн 2, 
дэд 4 төлөвлөгөөг боловсруулан төлөвлөгөөний дагуу симуляци туршилтыг 2020 онд хийж байсан. 
Туршилтын үр дүнд төлөвлөгөөний хавсралт материалуудыг шинэчлэн бэлтгэж байсан. 

 Үндсэн 2 төлөвлөгөөний нэг болох санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх төлөвлөгөөний дагуу 
симуляци туршилтыг 2021 онд дахин хийсэн. Тус төлөвлөгөөтэй хамт даатгалын тохиолдолд олон 
нийттэй харилцах төлөвлөгөө, сангийн хөрвөх чадварыг хангах төлөвлөгөө, мөнгөжүүлэх 
төлөвлөгөөнүүд туршигдсан. Туршилтын хүрээнд шаардлагатай санхүүгийн дэмжлэгийн 
урьдчилсан тооцоолол хийх давтамж, зардлын харьцуулалт болон бусад дэд төлөвлөгөөнүүдтэй 
хамтран ажиллах уялдаа холбоог сайжруулснаар төлөвлөгөөг эцэслэн батлуулсан. 

ТӨРИЙН БАНКНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИЛ 

 Банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж Сангийн сайдын 2021 оны 04-р сарын 23-ны 
өдрийн №62 тоот тушаалаар Төрийн банк ХХК-ийг нээлттэй “Хувьцаат компани” хэлбэрт шилжүүлэх 
шийдвэрийг гаргасан. Тус тушаалын дагуу “Төрийн банк” ХХК-ийг нээлттэй хувьцаат компани 
хэлбэрт шилжүүлэх ажлын хэрэгжилтийг хангуулж, тайлагнах ажилд хяналт тавих зорилгоор 6 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй ажлын ажлыг хэсэг байгуулсан бөгөөд ХДК-ийн төлөөлөл тус ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүнд ажиллаж байна. 

 Хадгаламж банкийг татан буулгаж, актив пассивыг Төрийн банканд шилжүүлсэн зөрүүнд 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Мөн хүндрэлд орсон банкны актив, пассивыг шилжүүлэн авснаар 
Төрийн банкны өөрийн хөрөнгө хүрэлцээгүй болсон тул өөрийн хөрөнгөд шаардлагатай туслалцааг 
үзүүлж байсан. Ингэснээр ХДК нь Төрийн банкны 75.2 хувийн хувьцаа эзэмшигч болж байсан бол 
хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хоёрдогч өглөгийг хувьцаанд хөрвүүлэх шийдвэр гаргаснаар 
Корпорацын хувьцаа эзэмшил 47.75 хувь болж өөрчлөгдсөн. 

/////////////////////////////////////////
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VI. ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 ХДК нь хуульд заасан 
чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай тайлан мэдээг 
банкнаас гаргуулан авах, 
ирүүлсэн тайлан мэдээллийн 
ү н э н  з ө в и й г  ш а л г а х , 
хадгаламжийн даатгалын 
хураамж төлөлтөд хяналт 
тавьж, биелэлтийг хангуулах, 
даатгалын нөхөн төлбөр төлөх 
үйл ажиллагаанд хяналт тавих 
ү н д с э н  ч и г л э л э э р  ү й л 
ажиллагаа явуулж байна.  

 Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган 
шийдвэрлэх тухай хууль, Монголбанкны Ерөнхийлөгч буюу Улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан ХДК-ийн 
Улсын байцаагчийн дүрмийн хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтан, улсын байцаагч хяналт шалгалтын үйл 
ажиллагааг хийж гүйцэтгэж байна. 
 Энэ онд Ковид-19-ын халдварын нөхцөл байдалтай уялдуулан, хадгалaмжийн даатгалын 
тогтолцооны гишүүн банкнуудад зайнаас хяналт хийх тогтолцоог эрчимжүүлж ажилласан. Банкны 
хадгаламжийн даатгалын хураамж төлөлтөд хяналт тавьж, биелэлтийг хангуулах, банкнаас ирүүлсэн тайлан 
мэдээний үнэн зөвийг шалгах чиглэлээр 1 банканд газар дээрх хяналт хийж гүйцэтгэв. Мөн БДМХДТХ-ийн 
251 дүгээр зүйлийн 251.1.3 дахь заалтын дагуу татан буугдсан Капитал банкны харилцах, хадгаламж 
эзэмшигчдэд нөхөн төлбөр олголтод хяналт тавих үйл ажиллагааг эхлүүллээ.
 ХДК-ийн улсын байцаагчийн бүрэн эрхийн хүрээнд даатгалын хураамжийн төлбөрөө хуульд заасан 
хугацаанд төлөөгүй банканд Зөрчлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.12.5 дахь хэсэгт заасны дагуу 
арга хэмжээ авч шийдвэрлэсэн.  Мөн тайлант онд хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг дараах байдлаар 
хэрэгжүүлсэн байна.
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График №12. Тайлант онд хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа

Шалгалтаар банкнуудын хадгаламжийн даатгалын 
хураамж төлөх чиглэлээр тодорхой зөрчил 
дутагдлууд илэрсэн бөгөөд үүнтэй холбогдуулан 
банканд Улсын байцаагчийн мэдэгдэл болон 
торгуулийн арга хэмжээ авч ажиллалаа. Мөн илэрсэн 
зөрчил дутагдлуудыг арилгах, хуулийн хэрэгжилтийг 
хангуулахад чиглэсэн нийт 6 үүрэг даалгаврыг 
шалгалт хийгдсэн банкнуудад өгч хэрэгжилтийг 
хянан ажиллаж байна. 

8

4

2

6

1
Газар дээрх хяналт, шалгалт

Тайлант онд 
хяналт шалгалтын 

үйл ажиллагаа
2021

11 банканд 
нийт 4 удаа 
зайны хяналт хийв.

Шалгалтаар 
тогтоосон 
Улсын байцаагчийн 
акт, мэдэгдэл

Ногдуулсан 
торгууль, 
шийтгэлийн 
тоо

Шалгалтаар 
өгсөн зөвлөмж, 
үүрэг даалгавар
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I.   САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛ ДЭХ ОРОЛЦОО 

 Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь 2018 оны 4 дүгээр сарын 01-ээс эхлэн Санхүүгийн 
тогтвортой байдлын зөвлөлийн гишүүн болж улирал бүр ээлжит хуралдаанд оролцсон бөгөөд 2021 онд нийт 
4 удаа хуралд оролцон, бусад гишүүн байгууллагуудтай санал солилцож хамтран ажилласан.  

 Түүнчлэн 2021 онд Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн 3 хөтөлбөрт оролцон саналаа өгч, 
батлагдсан баримт бичгүүдийн дагуу дотооддоо хариуцсан ажлыг зохион байгуулан хэрэгжилтийг 
ханган ажилласан.

 Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь 2021 оны IV улиралд Санхүүгийн тогтвортой байдлын 
зөвлөлийн ээлжит хурлыг амжилттай зохион байгуулсан. 

Хүснэгт №2.  2021 онд хийгдсэн СТБЗ-ийн  хурал

I УЛИРАЛ II УЛИРАЛ

III УЛИРАЛ IV УЛИРАЛ

2021/02/01, 
2021/02/16

2021/05/16 

2021/09/07 2021/12/13 
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Хүснэгт №4. 2022 оны ээлжит хуралдааны тов 

ХДК нь 2022 
онд СБТЗ-ийн 
ээлжит 
хуралдааныг 
IV улиралд 
зохион 
байгуулахаар 
төлөвлөсөн 
болно.

Хүснэгт №3. 2021 онд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

№ Хамтарсан тушаал ХДК хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

1

- Эрсдэлд суурилсан хураамжийн системийг нэвтрүүлэх, нөхөн төлбөр олгох 

системийг шинээр бий болгох

- Хадгаламжийн даатгалын корпорацийг системийн хямралын тогтолцооны 

бүрэлдэхүүнд оруулан даатгалын тохиолдол бий болоход авч хэрэгжүүлэх 

нөөцийн болон хүндрэлийн үеийн төлөвлөгөө боловсруулах, улмаар хямрал 

бэлтгэгдсэн байдлын туршилтыг дотооддоо болон бусад санхүүгийн 

байгууллагуудтай хамтран хийх

- Сангийн хөрвөх чадварыг хангах нөөц санхүүжилтийн бүтцийг бий болгох, 

сангийн хөрөнгийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх, гишүүн банканд хийх хяналт, 

шалгалт болон дампуурлын эрсдэлийн тооцооллыг нэвтрүүлэх

2

Зээлийн хүүг бууруулах 
стратеги “2018-2023” болон 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөө

- Санхүүгийн салбарт дотоод эх үүсвэр гадаад валютаар бүрдэж байгааг 

бууруулах

3
Монгол Улсын Санхүүгийн 
хүртээмжийг сайжруулах 

хөтөлбөр

-   Иргэд нь санхүүгийн боловсролтой, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хууль 

эрхзүйн орчин бүрэлдсэн, хэмжигдэж үнэлэгдхүйц санхүүгийн  зах зээлийг 

хөгжүүлнэ.

I УЛИРАЛ II УЛИРАЛ

III УЛИРАЛ IV УЛИРАЛ

2022/02/01, 
2022/02/16

2022/05/16 

2022/09/07 2022/12/13 
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“Монгол Улсын санхүүгийн 

зах зээлийг 2025 он хүртэл 

хөгжүүлэх үндэсний 

хөтөлбөр” хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээний 

төлөвлөгөө



II.   ГАДААД ХАРИЛЦАА

ОЛОН УЛСЫН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАГЧДЫН ХОЛБОО ( IADI)

 Тайлант оны байдлаар үндсэн гишүүн 88, хамтын ажиллагаатай 9, түнш 16 байгууллагын 
бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбоо /цаашид 
ОУХДХ/ нь хадгаламжийн даатгалын системийн олон улсын 
стандарт тогтоогч байгууллага бөгөөд дэлхийн санхүүгийн 
системийн тогтвортой байдалд хувь нэмэр оруулж, Хадгаламжийн 
даатгагчдын болон бусад санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангагч 
байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг дэмжих зорилгоор 
үүсгэн байгуулагдсан.

График №13. Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбооны гишүүд

 Тайлант оны байдлаар ОУХДХ-ны Нарийн бичгийн дарга нарын газар, 4 байнгын хороо, 
тэдгээрийн холбогдох дэд хороод, мөн бүсийн 8 хороо ажиллаж байна. Үүнээс Үндсэн зарчим болон 
судалгааны зөвлөлийн хорооноос Нөхөн төлбөрийн техникийн хороог шинээр байгуулан 
хадгаламжийн даатгагч нөхөн төлбөр олгоход тулгардаг бэрхшээлийг тодорхойлох, харилцан сайн 
туршлагуудыг солилцох, холбооноос гаргасан нөхөн төлбөртэй холбоотой Үндсэн зарчмыг 
сайжруулах болон судалгааны ажлууд хийх зорилготой болно. Энэхүү техникийн хороонд 
корпорацийн Нөхөн төлбөр, бүтцийн өөрчлөлтийн газрын захирал гишүүнээр сонгогдон ажиллаж 
байна.
2021 онд Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбоо, 
Евро-Ази бүсийн хороо, Ази-Номхон Далайн бүсийн хороо болон бусад хороодоос зохион 
байгуулагдсан дараах хурал, семинаруудад цахим хэлбэрээр оролцож, мэдээлэл солилцон 
ажилалаа.
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 2021 онд Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбоо, Евро-Ази бүсийн хороо 
болон Ази-Номхон Далайн бүсийн хорооноос зохион байгуулагдсан дараах хурал, 
семинаруудад цахим хэлбэрээр оролцож, мэдээлэл солилцон ажиллав. 

Ÿ ОУХДХ-ны Стратеги төлөвлөлтийн ажлын хэсгийн уулзалтын хурлууд

Ÿ ОУХДХ-ны хоёр жил тутамд зохион байгуулагддаг эрдэм шинжилгээний 6 дахь 
удаагийн бага хурал 

Ÿ Евро-Ази бүсийн хорооны хурлууд
Ÿ Ази-Номхон далайн бүсийн хорооны техникийн семинар

Үүнд:
Ÿ ОУХДХ-ны 67,68,69,70 болон 71 дэх удаагийн Удирдах зөвлөлийн хурал болон 

дагалдах техникийн хурлууд

Ÿ ОУХДХ-ноос мэдээлэл түгээх зорилгоор зохион байгуулдаг IADI Insights цуврал 
вебинарууд

Ÿ ОУХДХ-ны Ерөнхийлөгчийн зарласан хурлууд

Ÿ Ази-Номхон далайн бүсийн хорооны 19 дэх удаагийн хурал 

Ÿ ОУХДХ-ны Хураамжийн дэд хорооны хурлууд

ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОВ.

 Дэлхийн банкны санхүүгийн салбар хариуцсан зөвлөхүүдтэй 3 болон 4 дүгээр 
саруудад цахимаар хуралдаж хамтран хэрэгжүүлж буй ажлуудын явцын мэдээлэл болон 
тулгарч буй сорилтуудын талаар мэдээлэл солилцов.

Зураг №1. Зүүн гар талаас шинээр томилогдсон Дэлхийн банкны санхүүгийн салбарын ахлах 
шинжээч Бенжамин Мусуку болон зөвлөх З.Цолмон, ХДК-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүрэг 

гүйцэтгэгч С.Баатарсүрэн болон бусад төлөөллүүд

 Өнгөрөгч оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр ХДК-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүрэг 
гүйцэтгэгч С.Баатарсүрэн болон бусад төлөөллүүд шинээр томилогдсон Дэлхийн банкны 
санхүүгийн салбарын ахлах шинжээч Бенжамин Мусуку болон зөвлөх З.Цолмон нарыг хүлээн 
авч уулзлаа. Уулзалтаар хоёр талын хамтын ажиллагааны хүрээнд цаашид хамтран 
хэрэгжүүлэх ажлуудын талаар санал солилцов. 
 Мөн Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь Олон улсын валютын сантай тогтмол 
уулзаж мэдээлэл солилцдог ба ажлын хэсэгтэй цахимаар хуралдаж, корпорацийн үйл 
ажиллагаа, гишүүн банкуудын байдал болон Ковид-19 цар тахлын эсрэг хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээний талаар мэдээлэл солилцов. Энэхүү мэдээллүүдийг Олон улсын валютын сан 
эрхлэн гаргадаг эдийн засаг, санхүүгийн салбарын тайланд тусгагдсан.
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ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

 ОУХДХ-ны гишүүн болох дараахь 5 улстай Харилцан ойлголцлын санамж бичиг (ХОСБ) 
байгуулан хамтран ажилладаг бөгөөд хадгаламжийн даатгалын сайн туршлагуудыг судлан өөрийн 
оронд нэвтрүүлэн хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

БНСУ-ын 
хадгаламжийн 

даатгалын корпораци

Япон улсын 
хадгаламжийн 

даатгалын корпораци

Тайван улсын хадгаламжийн 
даатгалын корпораци

ОХУ-ын хадгаламжийн 
даатгалын агентлаг

Зураг №2. Монгол улсын ХДК-тай хамтын ажиллагаатай улс орнууд

Ÿ Солонгос Улсын ХДК болон 
Малайз Улсын ХДК нарын 
хамтран зохион байгуулсан "Цаг 
хугацаатай уралдах нь - Уур 
амьсгалтай холбоотойгоор гарч 
буй эрсдэл болон санхүүгийн 
тогтвортой байдлын үр дагавар" 
вебинар

Ÿ Солонгос Улсын ХДК болон 
Малайз Улсын ХДК нарын 
хамтран зохион байгуулсан 
“Финтек ба Хадгаламжийн 
даатгалын өөрчлөлтийн 
динамик” вебинар

 ХОСБ-тэй байгууллагуудтай хууль, 
эрх зүйн орчин,  үйл ажиллагааны, 
эрсдэлийн удирдлага, банкны өөрчлөн 
байгуулах бодлого, санхүүжилтийн эх 
үүсвэр ба аргачлал,  хадгаламжийн 
даатгалын судалгаа, чиг үүрэг, боловсон 
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оролцов. 

Үүнд:

Ÿ Индонезийн ХДК хоёр талд 
уулзалт

Ÿ Индонез Улсын ХДК-ийн зохион 
байгуулсан “Дижитал банкны 
хөгжил ба хадгаламжийн 
даатгалын тогтолцооны 
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  М ө н  А Н У - ы н  Х о л б о о н ы 
хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 
мэдээлэл түгээх вебинар болон Украин 
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Индонезийн хадгаламжийн 
даатгалын корпораци



ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ 
БЭХЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

Òºñºâ, ñàíõ¿¿ãèéí 
òîãòâîðòîé áàéäëûã 
áýõæ¿¿ëýõ òºñºë íü 
òºñºâ, ñàíõ¿¿ãèéí 
òîãòâîðòîé 
áàéäëûã áýõæ¿¿ëýõ 
áîëîí çàðëàãûí 
óäèðäëàãûí ÷àíàðûã 
ñàéæðóóëàõàä 
Ìîíãîë Óëñûí 
Çàñãèéí ãàçàðò 
äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ 
çîðèëãîòîéãîîð 
2017 îíîîñ ýõëýõ 
õýðýãæèæ áàéíà.

 Сангийн яам болон Дэлхийн банк нарын хамтран хэрэгжүүлж буй 
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сайжруулахад Монгол Улсын Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлэх 
зорилготойгоор 2017 оноос эхлэх хэрэгжиж байна. 
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Ÿ “Эрсдэлийн удирдлага” сургалт

Ÿ Олон нийтэд чиглэсэн видео сургалт болон видео контент хийлгэх 
зөвлөхийн бус үйлчилгээ

Ÿ “Засаглал ба эрсдэл” сургалт

Ÿ Хадгаламжийн даатгалын хамрах хүрээг оновчтой тогтоох
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дэмжлэг үзүүлж, дараах дотоод сургалтуудыг зохион байгуулав.
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III.  ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ХАРИЛЦАА

 /КОВИД-19/ Цар тахлын нөхцөл байдлаас үүдэн ХДК 
нь тус аяны хүрээнд олон нийтэд чиглэсэн үйл ажиллагааг 
цахим орчинд түлхүү зохион байгуулан, зорилтот бүлгүүд 
болон тэдний насны онцлогт тулгуурлан санхүүгийн 
боловсролын мэдээлэл олгох видео контент, подкаст, 
санхүүгийн боловсролын цахим гарын авлага, номуудыг 
бэлтгэн гаргаж, цахим орчинд олон нийтэд түгээн, нийт 
25,458 хүнд хүргэж ажилласан.

 ХДК нь хүүхэд, залуучуудад санхүүгийн мэдлэг, 
мэдээлэл олгох, улмаар санхүүгийн салбарын үйл 
ажиллагааг олон нийтэд таниулах зорилгоор “Дэлхийн 
Мөнгөний Долоо Хоног-2021” аяныг “Суралц, Хуримтлуул, 
Өсгө” уриан дор бусад байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулсан. 

Дэлхийн мөнгөний долоо хоног-2021

Банкнуудтай хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэх, банкны ажилтнуудын  
хадгаламжийн даатгалын талаарх 
мэдлэгийг дээшлүүлэх үйл ажиллагаа
 Хадгаламжийн даатгалын 
т о г т о л ц о о н ы  т а л а а р х  б а н к н ы 
ажилтнуудын мэдлэгийг нэмэгдүүлэх 
з о р и л г о о р  М о н г о л ы н  б а н к н ы 
холбооны дэргэдэх мэргэжлийн 
зөвлөлийн гишүүд болон Хас банкны 
Улаанбаатар хот болон орон нутгийн 
ажилтнуудад цахим сургалтуудыг тус 
тус зохион явууллаа.   

Дэлхийн хуримтлалын өдөр-2021 Олон нийтийн хадгаламжийн даатгалын талаарх ойлголт, 
мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, Корпорацийн үйл ажиллагааг таниулах, 

холбогдох мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд ил тод, хүртээмжтэй 
хүргэхэд чиглэсэн  дараах арга хэмжээг хэрэгжүүллээ.

Тайлант хугацаанд бид Хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны талаарх иргэд, 
олон нийтийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, улмаар иргэдийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэхэд 
чиглэсэн сургалт, ном, гарын авлага, олон нийтийн арга хэмжээг бие даан болон бусад 
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, хэрэгжүүллээ. Мөн цахим орчинд хадгаламжийн 
даатгалын хамрах хүрээ, даатгалд үл хамаарах хадгаламж, нөхөн төлбөрийн хэмжээ, гишүүн 
банкнуудын тухай, Капитал банкны харилцагчдад нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагааны явцын талаарх 
мэдээллүүдийг зурган болон хөдөлгөөнт, видео контент хэлбэрээр бэлтгэн олон нийтэд түгээж 
ажиллаа.

Хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны талаар олон нийтэд мэдээлэл 
хүргэх үйл ажиллагаа

 

 "Дэлхийн хуримтлалын өдөр 2021" 
аяныг  “БҮГДЭЭРЭЭ ХУРИМТЛУУЛЪЯ” 
уриан дор зохион байгуулсан. Тус аяны 
хүрээнд хүүхэд залуучуудын санхүүгийн 
боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор 
Улаанбаатар хот болон орон нутгийн ЕБС-
ийн нийт 500 гаруй сурагчдад цахим болон 
танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНКОРПОРАЦИЙН ТУХАЙ ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНКОРПОРАЦИЙН ТУХАЙ ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
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 Мөн ЕБС-ын сурагчдын дунд 
“Миний хуримтлалтай болсон түүх” сэдэвт 
зохион  бичлэг, цахим орчинд Тик Ток 
бичлэг бүтээх уралдаан, оюутан залуусын 
д у н д  “ Д а а т г а г д с а н  х а д г а л а м ж -
Хамгаалагдсан хуримтлал” сэдэвт эсээ 
бичлэгийн уралдаануудыг тус тус зохион 
байгууллаа. Уралдаанд оролцогчдоос 100 
гаруй  бүтээл ирүүлснээс 11 хүүхдийг 
ш а г н а л т  б а й р а н д  ш а л г а р у у л а н 
корпорацийн нэрэмжит “Хадгаламжийн 
эрхийн бичиг”-ээр урамшуулав. 

Нийгмийн хариуцлага

 Улаан Чулуутын 
хогийн цэг дээр амьдардаг,  
өрх толгойлсон эмэгтэй 
Х.Гэрэлчулууны 4 хүүхэд 
тус бүрд хичээлийн иж 
бүрэн хэрэгсэл,  болон 
100,000 /нэг зуун мянга/ 
төгрөгийн хадгаламжийн 
э р х и й н  б и ч и г  о л г о ж , 
тусламж үзүүлэв.
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I. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛТ

 Хууль, эрх зүйн хэлтэс нь корпорацийн дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой эрх зүйн 
баримт бичгийн төслийг хуульд нийцүүлэн хянах, хууль хяналтын байгууллагад  корпорацын эрх 
ашгийг хамгаалан төлөөлж оролцох, нийт нэгжүүдэд хууль, эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэн хамтран 
ажиллах, корпорацийн эрх зүйн орчныг сайжруулах чиг үүргийн дагуу ажиллаж байна.

Тайлант хугацаанд дараах онцлох ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна. 

Үүнд:

Гадагшаа чиглэсэн үйл ажиллагааны хүрээнд:

“Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой банкийг 2021-2023 онд хувьчлах үндсэн 
чиглэл” батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг УИХ, УИХ-ын байнгын хороодоор 
хэлэлцүүлэхэд шаардлагатай холбогдох мэдээлэл болон танилцуулгыг бэлтгээд Төрийн 
банк ХХК-д хүргүүлэн ажилласан. 

Цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалж Коронавируст халдвар /КОВИД/-ын цар тахлаас 
урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар холбогдох саналыг “Ажлын хэсэг”-т хүргүүлэн 
ажилласан. 

Хуулийн төсөлд санал өгөх ажлын хүрээнд: 

Захиргааны ерөнхий хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэгт заасан захиргааны хэм 
хэмжээний актад жил бүр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, хэрэгжилтийн явц, үр дүнг 
тайлагнах үүрэг хүлээсний дагуу өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд хүчин төгөлдөр хэрэгжиж 
байгаа захиргааны хэм хэмжээний актын тайланг Хууль, зүй дотоод хэргийн яаманд 
хүргүүлэн ажилласан. 

Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль, Банкны тухай хуулийн 73 дугаар 
зүйл буюу “Төлбөр барагдуулах дараалал” хэсэгт холбогдох саналыг “Ажлын хэсэг”-т 
хүргүүлэн ажилласан. 
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II. МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

 Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн мэдээллийн технологийн талаар 
баримтлах бодлогыг Монгол улсын хууль тогтоомж, холбогдох хууль эрх зүйн 
актуудын хүрээнд олон улсын мэдээллийн системийн аюулгүй байдал, нууцлалын 
стандарт болох ISO27001, мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын үйл 
ажиллагааны дүрэм MNS/ISO17799:2007, мэдээллийн технологийн удирдлагын 
стандарт ISO/IEC 38500 -д тус тус нийцүүлэн ажиллаж байна. 

 Мөн  арилжааны банкнуудаас мэдээ, мэдээлэл авах мэдээллийн аюулгүй 
байдлыг хангах ажлын хүрээнд орчин үеийн дэвшилтэд технологи нэвтрүүлэхээр 
ажиллаж байна.

 Үүнтэй холбогдуулан үйл ажиллагаандаа корпорацын мэдээллийн 
технологийн 2021-2025 оны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулан,  Хадгаламжийн 
даатгалын корпорацийн мэдээллийн технологийн журам, Хадгаламжийн 
даатгалын корпорацийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам зэргийг 
батлан үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн. 
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