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Эрхэмсэг хатагтай, ноёд оо

Банк, санхүүгийн салбарын тогтвортой байдал тухайн 
зах зээлд оролцогчдын үнэн зөв мэдээллээс ихээхэн 
хамааралтай байдаг. Энэ утгаараа Корпорацийнхаа 
2015 онд хийж бүтээсэн үйл ажиллагааны тайлангаа ил 
тод тайлагнахын зэрэгцээ олон нийтэд хадгаламжийн 
даатгалын системийн талаар мэдлэг олгох давхар 
зорилгоор Олон улсын хадгаламжийн даатгалын системийн 
туршлага, жишээгээр тайлангаа нэмж баяжуулан, та бүхэнд 
толилуулж байгаадаа таатай байна. 

Санхүүгийн салбар нь итгэлцэл дээр оршин тогтнодог 
бөгөөд иргэдийн санхүүгийн мэдлэг боловсрол сайн 
байх тусам салбарын тогтвортой байдалд эерэг нөлөө 
үзүүлнэ гэж бид хардаг. Тиймээс корпораци олон нийтийн 
санхүүгийн боловсролыг дэмжсэн бие даасан болон 
хамтарсан хөтөлбөрүүдийг 2015 онд маш амжилттай 
хэрэгжүүлж эхэллээ. Ингэхдээ бид Ийгл телевизийн 
нийгэм, эдийн засгийн “Боломж-Сонголт” цуврал 
нэвтрүүлгийг сонгон  ивээн тэтгэж, хамтарч ажиллахын 
зэрэгцээ, тус нэвтрүүлгүүдийн сэдвийн сонголт, 
мэдээллийн агуулгыг манай туршлагатай баг хамт олон 
өөрсдөө бэлтгэн ажилласан нь бахархууштай байлаа. Уг 
нэвтрүүлгээр дамжуулан иргэдийн санхүүгийн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, банк 
санхүүгийн орчинд хамгийн зөв санхүүгийн шийдвэр 
гаргахад нь туслах, өрхийн төсөв, ирээдүйн хуримтлал 
болон санхүүгийн нөөцөө зөв үр ашигтайгаар зохицуулах 
ур чадварыг иргэн бүрт эзэмшүүлэхийг зорьсон. Мөн 
сургуулийн насны хүүхдүүдэд, ахлах ангийн болон их, дээд 
сургуулийн оюутнуудад, залуу гэр бүлд, жижиг, дунд бизнес 
эрхлэгчдэд гэсэн 4 зорилтот бүлэг тус бүрт зориулсан 
санхүүгийн боловсролын тохирсон ойлголтуудыг өгөх 
зорилгоор 14 ширхэг гарын авлагыг хэвлүүлэн тараагаад 
байна. 

Өнгөрсөн хугацаанд гишүүн банкуудаас авах хураамжийн 
хэмжээг системийн нөлөө бүхий банк болон бусад гэж 
ялгавартай тогтоож байсан бол энэ оны 7 сарын 1-нээс 
эхлэн ижил сууриар буюу жилийн 0.25 хувиар тогтоон 
төвлөрүүлсэн. Ингэснээр банкуудаас төвлөрүүлэх 
хураамжийн хэмжээ бага зэрэг буурсан ч тайлант 
хугацааны эцэст хадгаламжийн даатгалын сангийн хөрөнгө 
211,1 тэрбум төгрөгт хүрч, үйл ажиллагаагаа явуулсан 
3 жилийн хугацаанд зорилтот түвшний 50 хувьд хүрсэн 
амжилттай байна. 

Өнөөдрийн бидний гаргаж буй аливаа шийдвэрүүд, 
ирээдүйн үйл ажиллагаанд маань шууд нөлөөлөх тул урт 
хугацаанд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнийхөө суурь, урьдач 
нөхцөл, хийгдэх ажлуудыг тооцож үзсэний үндсэн дээр 
тэргүүлэх чиглэлүүдээ зөв тодорхойлон 2016-2020 оны 
стратеги төлөвлөгөөгөө амжилттай гаргаж дуусгалаа. 

Олон улсын хадгаламжийн даатгалын системийн гишүүн 
орнуудын хөгжлийн түүхийг харьцуулан харахад, бүгд маш 
их хүч хөдөлмөр, хөрөнгө, цаг хугацааг зарцуулсан болох 
нь харагдаж байна. Тэгвэл бидэнд тэдний түүхэн сургамж, 
үнэтэй зөвлөмж, туршигдсан арга аргачлал дээр тулгуурлан 
маш богино хугацаанд хөгжих боломж бүрэн байна. 
Тиймээс бид Хадгаламжийн даатгалын системийг олон 
улсын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлэхийн тулд туршлагатай 
орнуудаас туршлага судлах, зөвлөгөө, дэмжлэг авах 
зорилготойгоор энэ оны 3 сард Японы Хадгаламжийн 
даатгалын корпорацитай, 7 сард Тайванийн Хадгаламжийн 
даатгалын корпорацитай тус тус Харилцан ойлголцлын 
санамж бичиг зурж, хамтын ажиллагааг эхлүүлсэн. 
Корпорацийн хувьд, хамгийн үнэтэй капитал болох боловсон 
хүчнийхээ чадавхийг урт хугацаанд, тасралтгүй хөгжүүлэх 
зорилготойгоор БНСУ–ын Хадгаламжийн даатгалын 
корпорацийн зөвлөх мэргэжилтэнг жил бүр урьж, ажлуулж 
байна. Мөн нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагааг түргэн 
шуурхай болгохын тулд өөрийн гэсэн програм хангамжтай 
байх шардлага тулгарч байгаа тул Солонгосын ХДК-ийн 
нөхөн төлбөрийн програм хангамжийг боловсруулан 
хөгжүүлсэн мэргэжлийн байгууллагатай хамтарч ажиллах 
эхний алхамыг хийлээ. 

Цаашид мэдээллийн технологийн оновчтой шийдлүүдийг 
гарган хадгаламжийн даатгалын үйл ажиллагааг илүү 
боловсронгуй болгох тал дээр анхаарахаас гадна  гишүүд, 
хамтран ажиллагсадтайгаа хамтдаа ил болон далд, 
тодорхой бус эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж ажиллах 
болно. 

Эцэст нь нэмж хэлэхэд, хадгаламжийн даатгалын 
тогтолцоог Монгол улсад анхлан нэвтрүүлэх нөр их үйлсэд 
хамтран зүтгэсэн баг, хамт олон, гишүүн банкууд, хамтран 
ажилладаг байгууллагууд, Үндэсний хорооны дарга, 
гишүүддээ баярлаж, талархсанаа илэрхийлье. 

Б.Лхагвасүрэн
Гүйцэтгэх захирал

ГҮЙЦЭТГЭХ	ЗАХИРЛЫН	МЭНДЧИЛГЭЭ





ЭРХЭМ	ЗОРИЛГО

Монгол	улсын	санхүүгийн	системийн	тогтвортой	байдлыг	хангах,	банкны	салбарын	
хадгаламж	эзэмшигчдийн	эрх	ашгийг	хамгаалахад	оршино.	

ХАДГАЛАМЖИЙН	ДААТГАЛЫН	
КОРПОРАЦИЙН	ЗОРИЛГО

Монголын	 хадгаламжийн	 даатгалын	 корпораци	 нь	 “Банкин	 дахь	 мөнгөн	 хадгаламжийн	
даатгалын	тухай	хууль”-ийн	хүрээнд	төрөөс	үүсгэн	байгуулсан	ашгийн	төлөө	бус	хуулийн	
этгээд	бөгөөд	хадгаламжийн	даатгалын	үйл	ажиллагааг	эрхлэн	явуулна.

ЗОРИЛТ

■	 Иргэдийн	банкинд	итгэх	итгэлийг	бэхжүүлэх
■		 Банкны	үйл	ажиллагааны	сахилга	батыг	сайжруулах
■	 Санхүүгийн	зах	зээлийн	тогтвортой	байдлыг	хангах
■	 Олон	 улсын	 стандартад	 нийцсэн	 хадгаламжийн	 даатгалын	 үйл	 ажиллагааг	

эрхлэн	явуулах
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МОНГОЛ УЛСЫН БАНК,
САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ТОЙМ1
▪  Банкны салбарын төлөв байдал
▪  Банкнаас бусад санхүүгийн
 салбарын төлөв байдал



Жилийн тайлан 201510

“Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-д эдийн 
засгийн бодит өсөлтийг 10%-иас доошгүй байлгаж, 1 хүнд ноогдох ДНБ-ийн 
хэмжээг 5000 ам.доллараас дээш түвшинд хүргэнэ гэсэн зорилт тавьсан байсан 
хэдий ч Монгол улсын ДНБ-ийн бодит өсөлт 2015 онд 2.3% болж, өсөлтийн хурдац 
нь 2014 оны гүйцэтгэлээс 5.6 нэгж хувиар саарсан үзүүлэлттэй гарлаа. 

2011 оны эдийн засгийн бүтцийг 2014 онтой харьцуулахад, санхүүгийн салбарын 
эзлэх хувь 5.7%-иас 3.1% болж буурсан үзүүлэлтээс харахад, эдийн засгийн хувьд 
2015 он хүндхэн жил болох төлөвтэй нь тодорхой байсан. 

2015 оны эцэст банкны салбарын олгосон зээлийн хэмжээ оны эхнээс 5% орчим 
буурснаас гадна нийт харилцах, хадгаламжийн хэмжээ буурсан, системийн нөлөө 
бүхий 5 банкны 4 нь зэрэглэл тогтоогч гол байгууллагуудын нэг Moody’s-ээр 
үнэлгээ хийлгэхэд В2-В3 буюу эрсдэл өндөртэй гэсэн үнэлгээ авсан, санхүүгийн 
салбарт зах зээлийн эдийн засагт баялгийн хуваарилалтыг зөв хийдэг шалгарсан 
механизм болох хөрөнгийн зах зээл хөгжихгүй байгаа зэрэг маш олон дотоод, 
гадаад хүчин зүйлээс хамаарч 2015 онд банк, санхүүгийн салбарт 2009 онтой ижил 
төстэй дүр зураг үүссэн гэж зарим шинжээчид дүгнэжээ. 

2015 оны эцсийн байдлаар санхүүгийн салбарын нийт активын 95.7%, нийт 
ашгийн 79.9%, нийт өөрийн хөрөнгийн 80.1%-ийг банкны салбар дангаараа эзэлж 
байгаагаас харахад, манай улсын хувьд төлбөр тооцоо гүйцэтгэх, санхүүгийн 
зуучлал үзүүлэх, зах зээл дээр хөрвөх чадварыг хангах, эрсдэлийг удирдах гэх мэт 
эдийн засгаа дэмжих үүрэгтэй санхүүгийн секторын бүтэц алдагдсаныг харж болно. 

Банк 95.7% , 22 
их наяд 

ББСБ 2.8%, 623 
тэрбум

ХЗХ 0.4%, 
98 тэрбум

ҮЦЗЗ 0.3%, 
68 тэрбум

Даатгал 0.8%, 
173 тэрбум

Банк 95.7% ББСБ 2.8% ХЗХ 0.4% ҮЦЗЗ 0.3% Даатгал 0.8%

Олон улсын төлбөр тооцооны банк /BIS/-ны судалгаагаар дараахь 4 хүчин зүйлс 
өндөр хөгжилтэй орнуудын санхүүгийн зах зээлд нөлөөлдөг болохыг тогтоожээ. 
Үүнд:

1. Иргэдийн санхүүгийн боловсрол

2. Институцийн хөгжил

3. Мэдлэгт суурилсан эдийн засгийн салбар

4. Компаниудын хэмжээ

Гэсэн хэдий ч сүүлийн үед манай улсын санхүүгийн үйлчилгээнд зарим сонирхолтой 
чиг хандлага ажиглагдсан нь, техник, технологийн ачаар банкуудын мэдээллийн 
сан аривжиж, улмаар харилцагч бүрт тохирсон банкны үйлчилгээг хурдан, шуурхай 
санал болгох замаар бизнесийн үнэ цэнээ нэмэгдүүлж буй явдал байлаа.   

ЗУРАГ 1-1 
Банкны салбарын бүтэц

(активаар)
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БАНКНЫ САЛБАРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ
Банкны салбарт тайлант оны эцсийн байдлаар нийт 14 банк, 1482 салбар 
нэгжтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулсан бол нийт хадгаламж эзэмшигчдийн тоо 
2014 оны эцэстэй харьцуулахад 120.2 мянгаар нэмэгдэж 2.8 саяд, нийт зээлдэгчдийн 
тоо 43.0 мянгаар нэмэгдэж 846.0 мянгад тус тус хүрсэн байна.  

Банкны	салбарын	
үзүүлэлтүүд

2013 2014 2015
I II III IV I II III IV I II III IV

Нийт активийн 
өсөлт 11% 20% 14% 15% -1% 3% -2% 8% -3% 3% 1% -2%

Хадгаламжийн 
өсөлт 1% 3% 6% 20% 13% -1% -2% 6% 7% -4% 0% 1%

Харилцахын өсөлт -8% 22% 8% -3% -11% 8% 7% 8% -18% -1% 2% -4%
Өөрийн хөрөнгийн 

өсөлт 4% 11% 6% 9% 42% 7% 5% 11% 10% 6% 2% 3%

Зээлийн өсөлт 6% 17% 18% 3% 6% 9% 3% -1% -4% 0% -2% -1%
Ипотекийн зээлийн 

өсөлт 7% 14% 56% 20% 13% 11% 7% 9% 6% 6% 3% 4%

Чанаргүй зээлийн 
өсөлт 4% 4% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 10% 11% 12% 2%

Банкны салбарын нийт эх үүсвэрийн хэмжээ тайлант оны эцэст 18.2 их наяд 
төгрөгт хүрч өмнөх оны эцсээс 5.2%-иар буюу 556.2 тэрбум төгрөгөөр буурлаа. 
Нийт эх үүсвэрийн 60.5%-ийг иргэд, аж ахуй нэгж, төрийн байгууллагуудаас 
татан төвлөрүүлсэн харилцах хадгаламж, 21%-ийг банк санхүүгийн байгууллагаас 
татсан эх үүсвэр, үлдэх 18.5%-ийг банкнаас гаргасан үнэт цаас, төслийн зээлийн 
санхүүжилт зэрэг бусад төрлийн эх үүсвэрүүд бүрдүүлжээ.

Нийт актив

2015 оны эцэст банкны салбарын нийт активын хэмжээ өмнөх оны эцсээс 3.1%-иар 
буюу 665.9 тэрбум төгрөгөөр буурлаа. Активын өсөлт буурахад банкны салбарын 
зээлийн үлдэгдэл 792.9 тэрбум төгрөгөөр буурсан, мөн эдийн засгийн голлох 
салбаруудад олгосон зээлийн чанар муудсан, төгрөгийн ханш сулрахтай зэрэгцэн 
валютын харилцах, хадгаламжийн үлдэгдэл 14%-иар буурсан зэрэг үзүүлэлтүүд 
нөлөөлжээ. Нийт активд эзлэх зээл 52.8%-тай байна.
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Нийт эх үүсвэрийн 60.5 хувийг иргэд, аж ахуй нэгж, төрийн байгууллагуудаас 
татан төвлөрүүлсэн харилцах хадгаламж, 21 хувийг банк санхүүгийн байгууллагаас 

ХҮСНЭГТ 1-1 
Банкны салбарын үзүүлэлтүүд

ЗУРАГ 1-2
Банкны салбарын нийт актив, 
түүний ДНБ-д эзлэх хувь
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татсан эх үүсвэр, үлдэх 18.5 хувийг банкнаас гаргасан үнэт цаас, төслийн зээлийн 
санхүүжилт зэрэг бусад төрлийн эх үүсвэрүүд бүрдүүлжээ. 

2015 оны эцэст гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагаас урт хугацаатай авсан 
арилжааны банкуудын зээл 26% буюу 416 сая ам.доллараар өссөн байна. 
Хадгаламжийн байгууллагын гадаад өрийн энэхүү өсөлт нь Монгол Улсын нийт 
гадаад өрийн үлдэгдэл 21,829 сая ам.доллар болж, өмнөх оноос 4%-аар өсөхөд 
шууд нөлөөлсөн байна. 
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Банкуудын өөрийн хөрөнгө болон цэвэр ашиг

2015 оны эцэст банкны салбарын өөрийн хөрөнгийн харьцаа 17.9%, төлбөр түргэн 
гүйцэтгэх чадварын харьцаа 39.7%-д хүрч, зохистой харьцааны шалгуурыг хангаж, 
системийн хэмжээнд эрсдэл даах чадвар өндөр байлаа. 

Банкны системийн өөрийн хөрөнгө тайлант онд 14.3%-иар буюу 331.7 тэрбум 
төгрөгөөр нэмэгдэн 2.5 их наяд төгрөгт хүрсэн хэдий ч банкуудын зээл төлөгдөхөд 
учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах сангийн зардал өссөнөөр өөрийн хөрөнгийн 
өгөөж өнгөрсөн оны мөн үеэс 2.6 нэгж хувиар буурч 8.7%-д хүрчээ. 
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Банкны систем нийт татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийнхөө 40 орчим хувийг 
харилцагчийн анхны шаардлагаар төлбөр, тооцоо хийхэд ашиглагдах хөрвөх 
чадвар өндөртэй актив, хөрөнгөд байршуулсан байна.

ЗУРАГ 1-3
Банкны салбарын хадгаламжийн 

үзүүлэлт

ЗУРАГ 1-4 
Банкны эрсдэл даах чадварын 

үзүүлэлт
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Зээл

2015 оны эцэст банкуудын шинээр олгосон зээл 22 хувиар саарч, банкны салбарын 
нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл өмнөх оноос 6.5 хувиар багассан байна. Үүнтэй 
зэрэгцэн банкуудын чанаргүй зээл өмнөх жилээс 2 нэгж хувиар, хугацаа хэтэрсэн 
зээл 5 нэгж хувиар, валютын хугацаа хэтэрсэн зээл 7 дахин тус тус өссөн байна. 
Ялангуяа гадаад валютын ханшийн эрсдэлтэй уялдан зээлийн эргэн төлөлт 
харьцангуй муудаж, валютын чанаргүй зээл 9.6%-д хүрсэн байна. Банкуудын 
зээлийн чанар муудаж байгаагаас шалтгаалан зээл төлөгдөхөд учирч болзошгүй 
алдагдлаас хамгаалах сангийн зардал тайлант онд өмнөх онтой харьцуулахад 
35.3%-иар өсөж 224.0 тэрбум төгрөгт хүрчээ. 
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Банкуудын зээл, ДНБ-ий харьцаа 40% хүртэл, хөрөнгийн зах зээлийн эргэлтийн 
харьцаа 95% хүртэл өсөх нь эдийн засгийн өсөлтийг хурдасгах нөлөөтэй байдгийг 
Олон улсын төлбөр тооцооны банк (BIS)-ны 2014 онд хийсэн судалгааны үр дүн 
харуулжээ. 
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2015 онд банкуудын тогтвортой эх үүсвэр болох харилцах, хадгаламжийн хэмжээ 
төдийлөн өсөөгүйн зэрэгцээ гадаадын зах зээлээс эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх 
нөхцөл сайжраагүй байна. 

ЗУРАГ 1-5 
Банкны салбарын зээлийн 
үзүүлэлт

ЗУРАГ 1-6 
Банкны салбарын төгрөгийн 
зээл, хадгаламж, тэдгээрийн 
хүүгийн хамаарал
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БАНКНААС БУСАД САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ
Санхүүгийн харилцаанд шинэ тутам мэргэжлийн оролцогчид нэмэгдэж оролцох 
шаардлага тулгарч, тэдгээртэй харилцах, зохицуулах үүрэг нь нэмэгдсэнээр 
Санхүүгийн зохицуулах хорооны үйл ажиллагааны хамрах цар хүрээ улам бүр 
тэлсээр байна. 

СЗХ-ны зохицуулалтанд үнэт цаасны, бичил санхүүгийн, даатгалын зах зээлийн 
салбараас гадна хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, зээлийн батлан 
даалтын сангийн, малын индексжүүлсэн даатгалын, хөдөө аж ахуйн биржийн үйл 
ажиллагаанууд тус тус хамрагдаж байна.  

СЗХ-ны тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн 2015 оны эцсийн байдлаарх мэдээллийг 
дараах хүснэгтээс харна уу. 

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч
Үнэт	цаасны	зах	зээл Тоо
 Хувьцаат компани 299
 Үнэт цаасны зэх зээлийн зохицуулалттай этгээд 26
 Хөрөнгөар баталгаажсан ҮЦ гаргасан ХХК 7

Кастодиан 3
ҮЦЗЗ дээр ажиллах мэргэжилтэн 1155

ҮЦЗЗ-д	оролцогчид	үйлчилгээ	үзүүлэх
 Хуулийн компани 15
 Аудитын компани 34
 Үнэлгээний компани 19
Даатгалын	зах	зээл
 Ердийн даатгал 16
 Урт хугацааны даатгал 1
 Даатгалын зуучлагч 34
 Даатгалын хохирол үнэлэгч 24
 Даатгалын төлөөлөгч 3314

Даатгалын актуарч 15
Даатгалын аудитор 169

 Аудитын компани 31
Хөдөө	аж	ахуйн	брокер	
 ХААБ 37
Банк	бус	санхүүгийн	байгууллага
 Тусгай зөвшөөрөлтэй ББСБ 442
Хадгаламж	зээлийн	хоршоо
 Тусгай зөвшөөрөлтэй ХЗХ 254

2015 оны эцсийн байдлаарх банкнаас бусад санхүүгийн зарим салбарын үзүүлэлтийг 
нэгтгэн харвал: 

■ Үйл ажиллагаа явуулж буй амьдралын даатгалын 1, ердийн  даатгалын 15 
компаниудын нийт хөрөнгийн хэмжээ 173.2 тэрбум төгрөгт хүрч өмнөх оны 
мөн үеийнхээс 20.7%-иар өссөн өсөлтөнд “Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал” 
ХХК-ийн хөрөнгө голлон нөлөөлсөн байна. Тайлант хугацаанд 1,030,814 
даатгалын гэрээ байгуулж, 113.9 тэрбум төгрөгийн орлогыг хуримтлуулж, нийт 
66,012 даатгалын тохиолдолд 36.5 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийг олгожээ. 
Тус салбарын нийт хураамжийн орлогын хэмжээ 2008 оноос хойш тасралтгүй 
өсөж, 113.9 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. Нийт активын 70.7 хувийг 5 компани 
бүрдүүлж байгаа нь салбарын хэмжээнд үнээр өрсөлдөх хандлага ажиглагдаж, 
улмаар энэ нь төлбөрийн чадвар, хохирол нөхөлтийн харьцаа, нөөц сангуудад 
сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлийг дагуулдаг байна.  

ХҮСНЭГТ 1-2 
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн 

тоо
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■ Тусгай зөвшөөрөл бүхий 450 ББСБ-ын нийт актив 623.2 тэрбум төгрөгт хүрч, 
өмнөх оны мөн үеийнхээс 18.5%-иар өссөн байна. Нийт активын 62.8%-ийг 
зээл эзэлж, чанаргүй зээл нийт харьцаа 9.8%-тай байна. Тус салбарт зээлийн 
эрэлт ихэссэнтэй холбоотойгоор ББСБ-уудын тоо олширч, улмаар чанаргүй 
зээлийн хэмжээ түвшинг болон учрах эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна. ББСБ-ын 
зээлийн жилийн дундаж хүүг банкны зээлийн хүүтэй харьцуулахад хүүгийн 
маржин 2%-тай байна. 

■ 253 ХЗХ-ын нийт активын хэмжээ 97.6 тэрбум төгрөгт хүрсэн нь өмнөх оны 
мөн үетэй харьцуулахад 21.3%-иар өссөн байна. 123 ХЗХ-ны нийт 39,146 гишүүд 
нийт активын 19.4%-ийг эзэлж байгаа бол 3,695 гишүүнтэй 1 ХЗХ дангаараа 
нийт активын 30.6%-ийг эзэлж байна. Татан төвлөрүүлсэн хадгаламжийн 
хэмжээ 59.2 тэрбум төгрөгт хүрсэнээс 97.7% нь хугацаатай хадгаламж, 2.3% нь 
хугацаагүй хадгаламж байна.  
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ББСБ ХЗХ Даатгал

■ Тайлант хугацаанд, зээлийн батлан даалтын сангаас 409 аж ахуйн байгууллага, 
иргэдийн 75.3 тэрбум төгрөгийн зээлэнд батлан даалт гаргасан байна. Батлан 
даалтын үйлчилгээний хүртээмжийг  хувьчилж харвал, 64.8% нь Улаанбаатар 
хотод, 35.2% нь орон нутагт байна. 

■ МХБ ХК-аар 2015 онд нийт 252 удаагийн арилжаагаар 125 компанийн 35.8 сая 
ширхэг хувьцааг 546.4 тэрбум төгрөгөөр  арилжсан хэдий ч зах зээлийн үнэлгээ 
1,262.5 тэрбум төгрөгт хүрсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 12%-иар буурсан 
байна.  

2015 онд банкнаас бусад санхүүгийн нийт 1112 байгууллага 10 нэр төрлийн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг эрхэлсэн байна.  

ЗУРАГ 1-7 
Санхүүгийн зарим салбарын 
активын харьцуулалт
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КОРПОРАЦИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА2
▪  Корпорацийн тухай
▪  Хадгаламжийн даатгалын 
 сангийн удирдлага
▪  Даатгалын нөхөн төлбөр 
 олгох үйл ажиллагаа
▪  Эрсдэлийн удирдлага
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КОРПОРАЦИЙН ТУХАЙ

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг 
арилжааны 14 банкыг албан журмаар даатгадаг бөгөөд гишүүн банкууд болон 
тэдгээрийн харилцагчдыг хамгаалах, банк санхүүгийн салбарт итгэх олон нийтийн 
итгэлийг бэхжүүлэх, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангахаар ажилладаг.

ЗУРАГ 2-1 
Санхүүгийн Тогтвортой 

Байдлын зөвлөл

Санхүүгийн
тогтвортой

байдлын зөвлөл

Сангийн
яам

Аудит

Бонд

Татвар

Төрийн сан

БДК

Даатгалын
компаниуд

ББСБ

ХЗХ

Холбоод

Хувьцаат
компаниуд

Монгол
банк

Арилжааны
банкууд

Хадгаламжийн
даатгалын
корпораци

Санхүүгийн
зохицуулах

хороо
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ШИГТГЭЭ-1

ОУХДХ-ны судалгаанд нийт 127 хадгаламжийг даатгагч байгууллага хамрагдсанаас 
120 нь буюу 96% нь албан журмын гишүүнчлэлтэй бол, үлдсэн цөөн хувь нь бусад 
төрлийн гишүүнчлэлтэй байгаа юм.   

96%; (120)

2%; (2) 2%; (3)

Албан журмын гишүүнчлэл

Албан журмын 

Албан журмын бус 

Бусад

Эх сурвалж: ОУХДХ-ны 2015 оны судалгаа

Харин корпорацийн хэлбэрийн хувьд судалгаанд хамрагдсан нийт 127 орны:

■ 67 нь буюу 53% нь ЗГ-ын хууль тогтоомжийн дагуу, ЗГ-ын харъяанд үйл ажиллагаа 
явуулдаг;

■ 33 нь буюу 26% нь ЗГ-ын хууль тогтоомжийн дагуу, бие даан үйл ажиллагаа 
явуулдаг; 

■ 5 нь буюу 5% нь бие даан үйл ажиллагаа явуулдаг, хувийн өмчит;

■ 12 нь буюу 9% нь Төв банкны харъанд үйл ажиллагаа явуулдаг;

■ 9 нь буюу 7% нь бусад хэлбэрээр тус тус үйл ажиллагаа явуулдаг байна.

53%; (67)
26%; (33)

5%; (6)

9%; (12)
7%; (9)

Хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны хэлбэр

ЗГ-ын хууль тогтоомжийн дагуу, ЗГ-ын харъяанд үйл ажиллагаа явуулдаг
ЗГ-ын хууль тогтоомжийн дагуу, бие даан үйл ажиллагаа явуулдаг
Бие даан үйл ажиллагаа явуулдаг, хувийн өмчит
Төв банкны харъяанд үйл ажиллагаа явуулдаг
Бусад 

Эх сурвалж: ОУХДХ-ны 2015 оны судалгаа

Харин манай корпорацийн хувьд УИХ-аар “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн 
даатгалын тухай” хуулийг баталж; Засгийн газар, Монголбанк зэрэг санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг хангагч байгууллагуудаас “Хадгаламжийн даатгалын үндэсний 
хороо”-г бүрдүүлж тус хорооны тогтоол, шийдвэрийн дагуу үйл ажиллагаагаа 
явуулдаг. Иймд ХДК нь олон улсын жишгийн дагуу Засгийн газраас хууль тогтоодог 
бөгөөд засгийн газрын салбар нэгж гэсэн хэлбэрт харъяалагдаж байгаа юм.
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ШИГТГЭЭ-2

ОУХД-ын холбооноос гаргасан судалгаагаар 2015 онд нийт судалгаанд хамрагдсан 
улсуудын ихэнх нь буюу 104 улс нь арилжааны банкыг даатгаж байна.

104
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Арилжааны банк

Хадгаламж, зээлийн хоршоо

Хоршоо

Даатгалын компани

Хөрөнгө оруулалтын банк

Исламын банк

Бичил санхүүгийн байгууллага

Хөдөөгийн/Орон нутгийн банк

Хадгаламжийн банк

Үнэт цаасны компани

Хадгаламж төвлөрүүлэгч бусад 

Хадгаламжийн даатгалд хамрагддаг 
байгууллагуудын төрөл

Даатгагч улсын тоо

Эх сурвалж: ОУХДХ-ны 2015 оны судалгаа

Эдгээрээс дан ганц арилжааны банкуудыг даатгадаг 18 улс буюу 17% бол үлдсэн 
86 буюу 83% нь арилжааны банкнаас гадна бусад санхүүгийн оролцогчдыг мөн 
даатгадаг байна.

17%; (18)

83%; …

Арилжааны банкуудыг даатгагч 
улсууд

Зөвхөн арилжааны банкуудыг 
даатгадаг 

Арилжааны банкуудаас гадна 
санхүүгийн бусад оролцогчдыг 
даатгадаг 

Эх сурвалж: ОУХДХ-ны 2015 оны судалгаа
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Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороо: 
Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн удирдах дээд байгууллагыг Үндэсний 
хороо гэх бөгөөд нийт 7 гишүүнтэй. Үндэсний хорооны даргаар Монголбанкны 
тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, гишүүдээр сангийн яамны Төрийн нөрийн бичгийн 
дарга, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэд дарга, ХДК –ийн Гүйцэтгэх захирал нар 
хуулийн дагуу шууд томилогдоно. Үлдсэн 3 гишүүнийг Монголбанк, Сангийн яам, 
Монголын банкны холбооноос нэр дэвшүүлсний үндсэн дээр томилдог. 

ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА

Сангийн яамны Төрийн
Нарийн бичгийн дарга

Х.ГАНЦОГТ

Сангийн яамны Санхүүгийн 
бодлогын газрын дарга 

Б.НЯМАА

Монголбанкны Тэргүүн
Дэд Ерөнхийлөгч 

Б.ЖАВХЛАН

ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ГИШҮҮД

Хадгаламжийн Даатгалын 
Корпорацийн гүйцэтгэх захирал

Б.ЛХАГВАСҮРЭН

Монголбанкны мөнгөний бодлогын 
зөвлөлийн хараат бус гишүүн

Д.ГАНТУЛГА

Санхүүгийн зохицуулах
хорооны дэд дарга
Х.БУМ-ЭРДЭНЭ

Монголын банкны холбооны 
гүйцэтгэх захирал

Б.НАЙДАЛАА
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Үндэсний хорооны хариуцдаг гол асуудлууд

Бодлогын хүрээнд:

■ Корпорацийн дүрэм, түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулах

■ Бүрэн эрхийнхээ хүрээнд журам, заавар баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавих

■ Корпорацийн стратегийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж,  
хэрэгжилтэд хяналт тавих.

Корпорацийн үйл ажиллагаатай холбоотой ажлын хүрээнд:

■ Корпорацийн бүтэц, үйл ажиллагааны төсөв, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 
батлах, Корпорацийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих

■ Корпорацийн гүйцэтгэх захирлыг сонгон шалгаруулж томилох, түүнтэй гэрээ 
байгуулах, чөлөөлөх

■ Аудитын байгууллагыг сонгох

■ Корпорацийн санхүүгийн тайланг зөвшөөрөх эсэх талаар шийдвэр гаргах

■ Корпорацийн дотоод хяналтын албаны шалгалтын дүнг хэлэлцэж, шийдвэр 
гаргах

■ Корпорцийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн тайланг хагас жил тутамд 
Монголбанкны Ерөнхийлөгч болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн 
газрын гишүүнд хүргүүлэх

Хадгаламжийн даатгалын үйл ажиллагаатай холбоотой ажлын хүрээнд:

■ Хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөр төлөх тухай шийдвэр гаргах

■ Даатгалын нөхөн төлбөр олгох банкыг Монголбанктай зөвшилцөн сонгон 
шалгаруулах

■ Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай шийдвэр гаргах

■ Зээл тусламж авах

■ Бонд гаргах

■ Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн хувь хэмжээг тогтоох

■ Хураамжийг түр зогсоох

■ Онцгой хураамж тогтоох 

Улирал Хэлэлцсэн	асуудлууд
III 2015 оны банкуудаас авах хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
III Хадгаламжийн Даатгалын Корпорацийн ‘’Хөрөнгө оруулалтын журам” батлах тухай
IV Хадгаламжийн Даатгалын Кордорацийн үйл ажиллагааны зардлын нарийвчилсан төсөв 

батлах тухай 

ХҮСНЭГТ 2-1
Үндэсний Хорооны хуралдаанаар 

хэлэлцсэн асуудлууд
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Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн бүтэц
Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь 2015 онд 3 хэлтэс, 18 үндсэн ажилтантайгаар 
үйл ажиллагаагаа явууллаа. 

Үндэсний хороо Дотоод аудит

Гүйцэтгэх захирал

Дэд захирал

Тамгын хэлтэсХөрөнгө зохицуулалт,
санхүү бүртгэлийн

хэлтэс

Судалгаа, эрсдэлийн
үнэлгээний хэлтэс

Хэлтсүүдийн танилцуулга
Хөрөнгө зохицуулалт, санхүү бүртгэлийн хэлтэс нь корпорацийн сангийн 
хөрөнгийг Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль, Монгол 
улсын нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичиг, Хөрөнгө оруулалтын бодлого 
болон бусад хууль, журамд нийцүүлэн удирдах үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажилладаг 
бөгөөд дотроо хөрөнгө оруулалт, санхүү, авлага барагдуулах бүтцээр чиг үүргээ 
хэрэгжүүлдэг. 

Тамгын хэлтэс нь корпорацийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, хууль эрх зүйн 
зохицуулалт, бичиг хэрэг хөтлөлт, мэдээллийн технологийн дотоод болон гадаад 
сүлжээний аюулгүй байдлыг хариуцан ажилладаг бөгөөд “Банкин дахь мөнгөн 
хадгаламжийн даатгалын тухай” хууль, Корпорацийн “Хөдөлмөрийн дотоод 
журам”, ”Ёс зүйн дүрэм” болон бусад холбогдох дүрэм журмыг мөрдлөг болгон 
ажилладаг. 

Судалгаа, эрсдэлийн үнэлгээний хэлтэс нь даатгалын хураамжийг төвлөрүүлэх, 
сангийн эрсдэлийг үнэлэх зорилгоор гишүүн банкуудын тайланд дүн шинжилгээ 
хийх, санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах үүднээс макро эдийн 
засгийн судалгаа, шинжилгээг тогтмол хийх, түүнчлэн олон нийтийн санхүүгийн 
боловсролыг дээшлүүлэх төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх, корпорацийн үйл 
ажиллагааны ил тод байдал, үнэн зөв мэдээллийн талаар олон нийтийг мэдээллээр 
хангах, дотоод, гадаадын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 
чиглэлээр ажилладаг.  

ЗУРАГ 2-2 
Корпорацийн бүтэц
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Корпорацийн чиг үүрэг
Монголын Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь байгуулагдсан цагаасаа 
хойш олон улсын хадгаламжийн даатгалын системд хэрэгжиж байгаа 4 төрлийн 
чиг үүргүүдээс “paybox” болон “loss minimizer”–ын хоорондох “paybox plus” чиг 
үүргийг хэрэгжүүлж байна. 

■		 Даатгалын хураамжийг цуглуулах

■ Хадгаламж эзэмшигчдэд нөхөн төлбөр олгох            

■ Цуглуулсан хураамжаар хөрөнгө оруулалт хийх

■		 Банкуудаас тайлан мэдээ цуглуулах

■ Эрсдэлийг үнэлэх, гишүүн банкуудад хяналт тавих

■ Эрсдэлээр тохируулсан хураамжийг тогтоох

■ Банкуудад хяналт шалгалт хийх хүсэлтийг  
Монголбанкинд гаргах 

■ Монголбанкинд хүсэлт гарган эрх хүлээн авах  
ажиллагаанд оролцох

■ МБ, СЯ –аас санхүүгийн дэмжлэг авахаар хүсэлт гаргах

Корпорацийн үйл ажиллагаа 

■ Даатгалын хураамжийг төвлөрүүлэх

■ Даатгалын тохиолдол бий болоход хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн 
төлбөр олгох

■ Сангийн хөрөнгийг хуульд заасны дагуу удирдах

■ Сангийн санхүүгийн эрсдэлийг үнэлэх зорилгоор банкны эрсдэлийг үнэлж 
хянах

Даатгалын хамрах хүрээ
Хадгаламжийн даатгалын хамгаалалтын түвшин: Даатгалын тохиолдол бий болоход 
Хадгаламжийн даатгалын корпораци хадгаламж эзэмшигчдийн тухайн банкин 
дахь төгрөг ба валютын нийт 20 сая хүртэл төгрөгийн харилцах, хадгаламжийг 
нөхөн төлнө.

Loss minimizer

Paybox

Paybox plus
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ШИГТГЭЭ-3

Нийт хадгаламжийг даатгагч орнуудын ихэнх нь буюу 67% нь гадаад валютын 
хадгаламжийг даатгадаг бол үлдсэн 33% нь даатгадаггүй байна.

67%; (85)

33%; …

Гадаад валютын хадгаламжийг 
даатгалд хамруулдаг эсэх

Даатгадаг

Даатгадаггүй 

Даатгалд хамаарахгүй хадгаламж: Нэргүй эсхүл хуурамч нэрээр нээсэн данс, 
хадгаламжийн сертификат болон бусад төрлийн санхүүгийн хэрэгсэл.

Даатгалд хамаарахгүй хадгаламж эзэмшигч: Банк, төрийн байгууллагын хадгаламж, 
улсын сангууд банкны холбогдох этгээд, дампуурсан банкны санхүүгийн тайланд 
сүүлийн жилд аудит хийсэн байгууллага, аудитор, банкны санхүүгийн байдал 
муудахад нөлөөлсөн, үйлчилгээ авахдаа санхүүгийн давуу эрх эдэлсэн харилцагчийн 
хадгаламж.

ШИГТГЭЭ-4

Дэлхийн хадгаламжийг даатгагч улсуудын хадгаламжийн даатгалд хамрагддаг 
бүтээгдэхүүнүүдээс хадгаламжийн данс, харилцах данс, хадгаламжийн сертификат 
болон гадаад валютын хадгаламжийг даатгах нь түгээмэл байгааг доорх графикаас 
харж болно.
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Вексель
Гадаад валютын хадгаламж
Банк хоорондын хадгаламж

ЗГ-ын хадгаламж
Бусад

Хадгаламжийн даатгалд хамрагддаг 
бүтээгдэхүүнүүдийн төрөл

Даатгагч улсын тоо
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ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН УДИРДЛАГА

 ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН САН

Сангийн өсөлт

Хадгаламжийн даатгалын сан 2013 онд 92.2 тэрбум төгрөгийн эхлэлтийн 
хөрөнгөтэй эхэлсэн бол 2.5 жилийн хугацаанд 119 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн 
байна. Үүний 39.5 тэрбум төгрөг нь хөрөнгө оруулалтаас, 79.5 тэрбум төгрөг нь 
хураамжаас орсон орлого бөгөөд 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар 
Хадгаламжийн даатгалын сан нийт 211.1 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. 

Байгуулагдсан цагаас хойш өнөөг хүртэлх сангийн хөрөнгийн хэмжээг бүтэцлэн 
харвал хөрөнгө оруулалтын орлого болон хураамжийн орлогын өсөлтөөр сангийн 
өсөлт тодорхойлогдох ба өсөлтийн хувь 2015 оны 1 дүгээр улирлаас харьцангуй 
тогтворжсон байгаа нь бүх банкуудад даатгалын хураамжийг ижил хувиар тооцдог 
болсонтой холбоотой юм. 

ХДС өнгөрсөн оноос 50.6 тэрбум төгрөгөөр буюу 31 хувиар, улиралд дунджаар 7 
хувиар өссөн харагдаж байна. 

Огноо Монгол
банк

Засгийн	
газар

Хөрөнгө	
оруулалтын	

орлого

Хураамж ДҮН Өсөлтийн	
хурд

2013/09 50.00 0.70 0.95 51.70
2013/12 50.00 35.00 1.71 19.19 105.90 105%
2014/03 50.00 35.00 4.34 27.68 117.00 11%
2014/06 50.00 42.19 7.50 35.67 135.40 16%
2014/09 50.00 42.19 11.42 44.05 147.70 9%
2014/12 50.00 42.19 16.00 52.35 160.50 9%
2015/03 50.00 42.19 21.03 58.78 172.00 7%
2015/06 50.00 42.19 26.77 65.77 184.70 7%
2015/09 50.00 42.19 33.09 72.57 197.90 7%
2015/12 50.00 42.19 39.45 79.47 211.10 7%

Дээрх ХДС-ийн өсөлтийг диаграмаар харуулав.
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Эхлэлтийн хөрөнгө Хураамж Хөрөнгө оруулалт Өсөлт

Одоогийн байдлаар сангийн бүрдүүлэлтийн гол хэсгийг хураамжийн орлого 
бүрдүүлсэн хэвээр байгаа боловч цаашид хураамжийн орлогын өсөлт тогтворжиж, 
хөрөнгө оруулалтын орлогын сангийн бүрдүүлэлтэд эзлэх хувь нэмэгдэх 
хандлагатай байна.  2014 оны 12 сарын байдлаар нийт санд хөрөнгө оруулалтын 
орлогын эзлэх хувь 8 байсан бол энэ харьцаа 2016 оны I улирлын байдлаар 19 
хувь болж өссөн байна. (Хүснэгт 2-3). Хөрөнгө оруулалтын бодлогын дагуу нийт 
хөрөнгө оруулалтын 99 орчим хувь нь Засгийн газрын үнэт цаасанд байршдаг.

ХҮСНЭГТ 2-2 
Хадгаламжийн даатгалын 
сангийн хөрөнгийн бүтэц                            

/тэрбум.төг/

ЗУРАГ 2-3 
Сангийн өсөлт
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санхүүгийн салбарын тойм
Корпорацийн

үйл ажиллагаа
Олон нийтэд чиглэсэн 

хөтөлбөр
Хамтын ажиллагаа Хавсралт

	Огноо Хөрөнгө	оруулалтын	орлогын	нийт	санд	
эзлэх	хувь

Хураамжийн	орлогын	нийт	санд
эзлэх	хувь

2013/12 1% 2%

2014/03 2% 18%

2014/06 4% 24%

2014/09 6% 26%

2014/12 8% 30%

2015/03 10% 33%

2015/06 12% 34%

2015/09 14% 36%

2015/12 17% 37%

Сангийн зорилтот түвшин

Даатгалын тохиолдол бий болох буюу банк дампуурах үед тухайн банкны хадгаламж 
эзэмшигчдэд олгох нөхөн төлбөрийн хэмжээ болон дампуурлыг шийдвэрлэхэд 
шаардагдах хөрөнгийн хэмжээнээс хамааран сангийн хорогдол янз бүр байдаг. 
Сангийн хорогдлын хэмжээнд хүрэлцэх сангийн зохистой дундаж хэмжээг 
“Сангийн зорилтот түвшин” гэдэг. Сангийн зорилтот түвшинг тооцоход сангийн 
хорогдлын хэмжээ, улирлын хураамжийн хувь, хураамж төвлөрүүлэх хугацаа 
болон хөрөнгө оруулалтын өгөөж зэрэг хүчин зүйлүүд нөлөөлдөг. Иймд улирлын 
хураамжийн хувь нь сангийн зорилтот түвшинтэй нягт уялдаатай юм.

Сангийн хөрөнгө зорилтот түвшиндээ хүрсэн тохиолдолд Үндэсний хорооны 
шийдвэрээр хадгаламжийн даатгалын хураамж төвлөрүүлэхийг түр зогсоож болох 
тухай “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”–аар зохицуулсан.

Тус хуулийн 13.8 дахь хэсэгт сангийн зорилтот түвшинг нийт даатгагдах 
хадгаламжийн 10 хувь гэж заасан бөгөөд энэ заалтын дагуу 2015 оны эцсийн 
байдлаар сангийн зорилтот түвшинг тооцоход 1.1 их наяд төгрөг болохоор байна. 
Гэвч олон улсын туршлагаар энэ хувь хэт өндөр байна.

ШИГТГЭЭ 5

Олон улсын жишгээр бол тухайн байгууллагын 
онцлогоос хамааран зорилтот түвшинг даатгагдсан 
хадгаламжаас эсвэл даатгагдах хадгаламжаас хэмээн 
өөр өөрөөр тооцосон байдаг. АНУ-ын Холбооны 
Хадгаламжийн Даатгалын Корпорацийн хувьд зорилтот 
түвшингээ даатгалын санг даатгагдсан хадгаламжид 
харьцуулах байдлаар тодорхойлдог.   

Эх сурвалж: www.fdic.gov

Хэдийгээр зорилтот түвшин нь дээрх байдалтай байсан 
боловч бодит байдалд тухайн харьцаанаас доогуур байх явдал байдаг:

Харин манай орны хувьд даатгагдах хадгаламжаас тооцдог бөгөөд дотоод 
тооцооллоор сангийн зорилтот түвшин нь нийт даатгагдах харилцах, хадгаламжийн 
4 хувьд хүрвэл даатгалын тохиолдол бий болоход хүрэлцэхүйц түвшин гэж үзэж 
байна. 

АНУ-тай харьцуулахад өндөр хэдий ч зорилтот түвшинг нэмэгдүүлэх хэд хэдэн 
шалтгаан бий. Үүнд: 

ХҮСНЭГТ 2-3 
Хөрөнгө оруулалтын орлого 
болон хураамжийн орлогын нийт 
санд эзлэх хувь

Он Зорилтот	түвшин
2007 1.25%
2008 1.25%
2009 1.25%
2010 1.25%
2011 2.00%
2012 2.00%
2013 2.00%
2014 2.00%
2015 2.00%
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Сангийн хэмжээ Сангийн түвшин

■	 Санхүүгийн зах зээлийн нийт актив нь их хэмжээтэй АНУ зэрэг орны хувьд 
хадгаламжийн 2% -тай тэнцэх хэмжээ нь маш өндөр мөнгөн дүнг илэрхийлдэг.

■	 Банк санхүүгийн салбар өндөр хөгжсөн, хүн ам ихтэй орнуудын хувьд зах 
зээл дээр маш олон арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулдаг. Тухайлбал, 2014 
оны 2 сарын байдлаар 6799 банк АНУ–д үйл ажиллагаа явуулж байсан байна. 
Үүнийг дагаад нэг банкны системд үзүүлэх нөлөөлөл бага байдаг.  Гэтэл манай 
орны хувьд санхүүгийн зах зээл дээр 14 арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж 
байгаагаас 6 нь системийн хэмжээний том банкууд байна.     

Арилжааны банк шинээр байгуулагдах эсвэл одоогийн банкны системийн 
даатгагдах харилцах, хадгаламжийн бүтэц өөрчлөгдсөн тохиолдолд сангийн 
зорилтот түвшин өөрчлөгдөж болно.  

Сангийн хүрэлцээ

Сангийн хүрэлцээтэй байдал нь санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах 
корпорацийн чадавхийг харуулаад зогсохгүй хадгаламж эзэмшигчдийн банкинд 
итгэх итгэлийг бэхжүүлэх бас нэгэн хөшүүрэг болдог. Тиймээс даатгалын 
тохиолдол бий болоход санд учирч болзошгүй хохирлын хэмжээг болон түүнд 
бэлтгэгдсэн байдал, эх үүсвэрийг хэрхэн бүрдүүлэх, сангийн хүрэлцээг тогтмол 
тооцоолж хянаж явах шаардлагатай байдаг.

Банкны системийн нийт даатгагдах хадгаламж 2015 онд 11.2 их наяд төгрөг, үүнээс 
нийт даатгагдсан хадгаламж нь 2.9 их наяд төгрөг байна. Эдгээр дүнг хувьчлан 
харвал нийт даатгагдах хадгаламжийн 26 хувь нь даатгагдсан байгаа юм. Одоогийн 
сангийн хөрөнгө нь нийт даатгагдсан хадгаламж буюу 2.9 их наяд төгрөгийн 7 
хувь байгаа бол нийт даатгагдах хадгаламж буюу 11.2 их наяд төгрөгийн 2 хувьтай 
тэнцэх хэмжээтэй байна.

Нийт	даатгагдах	хадгаламж 11.170	их	наяд	төг
Нийт даатгагдсан хадгаламж 2.899 их наяд төг
Хадгаламжийн даатгалын сангийн хэмжээ 211.1 тэрбум төг
Даатгагдах хадгаламж / ХДС 2%
Даатгагдсан хадгаламж / ХДС 7%

 
Сангийн хөрөнгө болох нийт 211.1 тэрбум төгрөг нь одоо үйл ажиллагаагаа хэвийн 
явуулж буй 14 арилжааны банкуудаас 1 дунд болон 8 жижиг банкуудыг нэг дор 
бүрэн даахаар байна. Харин сангийн хөрөнгийн хэмжээ өмнө тооцоолсон сангийн 
зорилтот түвшин болох нийт банкны системийн даатгагдах хадгаламжийн 4 хувь 
буюу 430 тэрбум төгрөгт хүрэхэд хамгийн том 3 банкнаас бусад том банкуудыг 
дангаар нь харин жижиг банкуудыг нэгэн зэрэг даахад хүрэлцэхээр байна.  

ХҮСНЭГТ 2-4
Хадгаламжийн даатгалын сан
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2015 оны эцсийн байдлаар банкны системийн нийт даатгагдах хадгаламж болох 
11.2 их наяд төгрөгийн 79 хувь даатгалд хамрагдсан байгаа бөгөөд уг даатгалд 
хамрагдсан харилцах, хадгаламжийн 22 хувь нь 20 сая төгрөг хүртэлх үлдэгдэлтэй 
буюу бүрэн даатгагдсан бол үлдсэн 78 хувь нь 20 сая төгрөгөөс давсан үлдэгдэлтэй 
буюу хэсэгчлэн даатгагдсан байгааг доорх диаграмаар харуулав.

79%

21%

Нийт даатгагдах 
харилцах, хадгаламж

Даатгалд 
хамрагдсан 

22%

78%

Нийт даатгалд 
хамрагдсан харилцах, 

хадгаламж

≤ 20’000’000� /б�рэн/

> 20’000’000�/хэсэгчлэн/

Харин нийт 4.9 сая хадгаламж эзэмшигчдийн 99% нь бүрэн даатгагдсан байгаа 
бөгөөд эдгээр харьцаануудаас харахад банкны системийн нийт даатгагдах 
харилцах, хадгаламжийн ихэнхи хувийг бүрдүүлж буй өндөр дүнтэй хадгаламжийг 
цөөн тооны иргэд, хуулийн этгээд эзэмшиж байна.

 ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ХУРААМЖ 
Хадгаламжийн даатгалын хураамж эхлэлтийн, улирлын, онцгой гэсэн 3 төрөлтэй 
бөгөөд хураамжийн хэмжээг хуулиар тогтоосон байдаг.

■ Эхлэлтийн хураамжийг шинээр хадгаламжийн даатгалын гишүүн болж буй 
банк 1 удаа төлнө. 

■ Онцгой хураамжийг даатгалын нөхөн төлбөр төлөхөд сангийн хөрөнгө 
хүрэлцэхгүй болсон тохиолдолд Үндэсний хорооны шийдвэрээр гишүүн 
банкуудаас төвлөрүүлнэ. 

■ Улирлын хураамжийг банкууд улирал бүр төлөх бөгөөд Үндэсний хорооноос 
жил бүрийн 11-р сарын 30-ны өдрийн дотор дараа жил мөрдөх улирлын 
хураамжийн хувийг тогтооно.

2015 онд “Богд” банк шинээр үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээр хуулийн дагуу 
эхлэлтийн хураамжийг төлж, 2015 оны IV улирлаас улирлын хураамжийг 
төвлөрүүлж эхлээд байна.

Улирлын хураамжийг даатгагдах хадгаламжаас тооцох бөгөөд Үндэсний 
хорооноос баталсан “Банкны тайлан болон мэдээ, мэдээлэл ирүүлэх журам”-ын 
дагуу ирүүлсэн “Даатгалын хураамж тоооцох тайлан”-д үндэслэн тооцдог. Энэхүү 
тайлангийн үнэн зөв байдлыг хянах үүднээс Монголбанкнаас сар бүр банкуудын 
санхүүгийн тайлангийн эх үүсвэр буюу пассив талын мэдээллийг хүлээн авч, тулган 
шалгадаг. Харин дээрх журмын “Хадгаламж эзэмшигчдийн тайлан”-д үндэслэн 
хадгаламжийн даатгалын хураамжийн хэмжээ болон хадгаламжийн даатгалын 
сангийн зорилтот түвшин, түүний эрсдэлийг тус тус тодорхойлдог.

ЗУРАГ 2-4 
Даатгалд хамрагдсан харилцах, 
хадгаламжийн хувь
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ШИГТГЭЭ 6

ОУ-д даатгалын хураамж тооцохдоо даатгагдсан эсвэл даатгагдах хадгаламж гэсэн 
2 сууриас тооцох нь түгээмэл байдаг.

Даатгагдсан хадгаламж /insured/ гэдэг нь даатгалын тохиолдол бий болоход нөхөн 
төлбөр олгох хадгаламжийг хэлнэ.

■ “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай” хуулийн 3.1.4 хэсэгт 
заасан /иргэд, хуулийн этгээдийн/ хадгаламж.

Даатгагдах хадгаламж /insurable/ гэдэг нь даатгагдсан хадгаламж дээр нэмээд 
даатгалын тохиолдол бий болоход нөхөн төлбөр олгогдохгүй боловч хуулийн дагуу 
хураамж ноогдуулдаг хадгаламжуудюм.

■ “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай” хуулийн 3.1.4 хэсэгт 
заасан /иргэд, хуулийн этгээдийн/ хадгаламж,

■ “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай” хуулийн 7.2 хэсэгт 
хамаарах харилцах, хадгаламж.

Харин даатгалын хураамжийн тогтолцоо нь:

1. Ижил хувиар /flat rate/

2. Эрсдэлд суурилсан (ялгавартай) хувиар /Risk-based (or differential) rate/

3. Ижил болон ялгавартай холимог хэлбэрээр /Combination of Differential and Flat 
rate/

4. Бусад хэлбэрээр /Other/ гэсэн хэлбэрүүдээр хураамжийг тооцон ноогдуулдаг.

Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хорооны 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ний 
өдрийн 23 тоот тогтоолоор банкуудаас авах жилийн хураамжийн хэмжээг 0.25 
хувиар тогтоож, 2015 оны 7 дугаар сарын 1-нээс мөрдөж эхэлсэн. 2015 оны эхний 
хагас жилд хадгаламжийн даатгалын жилийн хураамжийн хувийг системийн нөлөө 
бүхий банкуудаас 0.25% (улирлын 0.0625%), бусад банкуудаас 0.35% (улирлын 
0.0875%)-иар ялгавартай тогтоож төвлөрүүлж байсан. Тухайн үед банкны системийн 
нөлөө бүхий банкуудад Хаан банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Голомт банк, Төрийн 
банк, Хас банк, Улаанбаатар хотын банкуудыг оруулан тооцож байсан. 

Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 13.5 дахь заалтад 
“тухайн улирлын хураамжийн хэмжээ нь өмнөх улирлын дундаж үлдэгдэлд 
үндэслэнэ” гэж заасны дагуу 2015 оны I улирлын хураамж нь 2014 оны 4 дүгээр 
улирлын мэдээлэлд, 2015 оны үлдсэн II-IV улирлын хураамж нь 2015 оны эхний 
I-III улирлын мэдээлэлд үндэслэн тооцдог. 

Банкны систем
 Даатгалын улирлын хураамж    /сая.төг/ 

 Төлөгдсөн 
дүн  2015 оны  Нэхэмжилсэн 

дүн  I  II  III  IV 
Хураамжийн дүн 7,295 7,007.55 6,795.78 6,840.29 27,938.52 27,396.41

Хадгаламжийн даатгалын корпораци 2015 онд нийт 27.9 тэрбум төгрөгийн 
улирлын хураамж гишүүн банкуудаас нэхэмжилж, 2015 оны 12 дугаар сарын 31-
ний өдрийн байдлаар 27,3 тэрбум төгрөгийн хураамжийг бүрэн төвлөрүүлсэн.

ХҮСНЭГТ 2-5 
Даатгалын хураамжийн 

мэдээлэл 
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Бусад, 10%

Системийн нөлөө бүхий банкууд Бусад банкууд

2015 оны эцсийн байдлаар, банкны системийн хэмжээнд нийт 14 арилжааны банк 
үйл ажиллагаа явуулж байна. Хадгаламжийн даатгалын корпораци 2013 оноос үйл 
ажиллагаагаа явуулж эхэлснээс хойш 2015 оны эцсийн байдлаар нийт 79.7 тэрбум 
төгрөгийн даатгалын хураамжийн орлогыг татан төвлөрүүлсэн байна.
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Олон улсын жишгийн дагуу эрсдэлд суурилсан хураамжийн системд шилжих 
хүртэл хадгаламжийн даатгалын хураамжийн хувийг Flat rate буюу бүх банкинд 
АДИЛ байх зарчмаар тодорхой хугацаагаар тогтоосон нь 2015 оны хураамжийн 
орлогын татан төвлөрүүлэлт тодорхой хэмжээгээр буурахад нөлөөлсөн.

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн тогтолцоонд хураамж тооцох суурь болон 
хураамж ноогдуулах арга, аргачлал хамгийн чухал юм.

ШИГТГЭЭ 7

“Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбоо”-ноос хадгаламжийн даатгалын 
үйл ажиллагаа эрхэлдэг орнуудын дунд хийсэн 2015 оны судалгаагаар:

■  58.8% нь нийт даатгагдах хадгаламжаас, 27.5% нь нийт даатгагдсан хадгаламжаас 
харин үлдсэн 13.7% нь бусад гэсэн сууриас хураамжийг тооцдог бол; 

■ 56.9% нь ижил хувиар, 21.6% нь ялгавартай хувиар, 12.6% нь холимог хэлбэрээр 
бол үлдсэн 8.9% нь бусад хэлбэрээр хураамжийг тооцон ноогдуулдаг байна.

ЗУРАГ 2-5 
Банкуудаас төвлөрүүлсэн 
хураамжийн нийт хураамжид 
эзлэх хувь

ЗУРАГ 2-6
Банкуудаас төвлөрүүлсэн хураамжийн 
хэмжээ /улирлаар/
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Судалгаанаас харахад ихэнх орнууд даатгагдах хадгаламжаас хураамж тооцдог 
бөгөөд хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог эрт нэвтрүүлсэн, хөгжингүй орнууд 
эрсдэлд суурилсан, ялгавартай хураамжийн тогтолцоог хэрэгжүүлж байна. 

57%22%

12%

9%

Хураамж тооцох 
аргачлал

Ижил хувиар
Эрсдэлд суурилсан ялгаварт хувиар
Хосолсон хэлбэрээр
Бусад хэлбэрээр

59%
27%

14%

Хураамж тооцох суурь

Даатгагдах хадгаламж

Даатгагдсан хадгаламж

Бусад

Эх үүсвэр: ОУХДХ-ны 2015 оны судалгаа

Олон улсын туршлагаас харахад ижил суурьт /flat rate/ хураамжийн тогтолцооноос 
эрсдэлд суурилсан хураамжийн тогтолцоонд шилжсэн байх нь түгээмэл 
ажиглагддаг бөгөөд энэ нь шилжих үйл явцыг хялбарчилж өгдөг байна. 

Цаашлаад гишүүн банкуудын эрсдэлийн үнэлгээг тооцох хүчин зүйлсийн хүрээг 
тэлэх замаар эрсдэлийн үнэлгээний ангиллыг нэмэгдүүлэх илүү боловсронгуй 
дараагийн үе шатууд байдаг.

Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн хувьд дунд хугацаанд гишүүн 
байгууллагуудын эрсдэлийг үнэлж, тухайн үнэлгээний түвшингээр нь ангилан 
эрсдэлд суурилсан, ялгавартай хураамжийн тогтолцоог нэвтрүүлэхийг зорин 
ажиллаж байна.

Энэхүү тогтолцоог олон улсын туршлагыг харгалзан, тодорхой үе шаттайгаар 
нэвтрүүлэх шаардлагатай бөгөөд эхний ээлжинд даатгалын хураамжийг нийт 
даатгагдах хадгаламж болон нийт даатгагдсан хадгаламж гэсэн 2 сууриас тооцож 
байхаар төлөвлөн судалгааны ажлууд хийгдэж байна. 

 САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
Сангийн хөрөнгийг хуульд заасан хэрэгслүүдэд байршуулдаг ба Үндэсний 
хорооноос баталсан Хөрөнгө оруулалтын бодлого болон, Хөрөнгө оруулалтын 
журмыг баримтлан ажилладаг.

92.2

65.6

27.4

20.7

48.1

Эхлэлтийн хөрөнгө Хуримтлагдсан ашиг

Хураамж Хөрөнгө оруулалт

ЗУРАГ 2-7 
Хадгаламжийн даатгалын 
сангийн хөрөнгийн бүтэц                                                               

/тэрбум ₮/ 
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2015 оны эцсийн байдлаар эхлэлтийн хөрөнгө 100.0 тэрбум төгрөг /Засгийн газарын 
7,8 тэрбум төгрөгийн эхлэлтийн хөрөнгө дутуу/, Өмнөх үеийн хуримтлагдсан ашиг 
65.6 тэрбум төгрөг, гишүүн банкуудаас төлсөн хураамжийн орлого 27.4 тэрбум 
төгрөг, хөрөнгө оруулалтын хүүгийн орлого 23.4 тэрбум төгрөг, үйл ажиллагааны 
зардалд 2.8 тэрбум төгрөг зарцуулж, Хадгаламжийн даатгалын сан нийт 213.7 
тэрбум төгрөгт хүрч өссөнийг доорх байдлаар байршуулаад байна.

31%

45%

23%
1%

ЗГҮЦ богино хугацаатай

ЗГҮЦ урт хугацаатай

ТБҮЦ

Бэлэн мөнгө

Хөрөнгө оруулалтын бодлогын дагуу багцын хөрвөх чадварыг хангахын тулд 90-
ээс багагүй хувийг Засгийн газрын болон Төв банкны үнэт цаасанд, 5- аас илүүгүй 
хувийг хуулийн 12.1.3 болон 12.1.4- т заасны дагуу байршуулахаар заасан бөгөөд 
одоогоор гадаадын үнэт цаас, төв банкинд байршуулаагүй учраас энэ оны хөрөнгө 
оруулалтын багцын 99.2 хувь нь ЗГҮЦ, ТБҮЦ-нд байршуулсан байгаа нь бодлогын 
баримт бичигт нийцэж байна. 

Энэ онд ТБҮЦ-ны өгөөж нь тогтмол бодлогын хүүтэй ижил 13 хувь байсан ба харин 
ЗГҮЦ- ны жигнэсэн дундаж өгөөж оны эцсийн байдлаар 13.28 хувь, жигнэсэн 
дундаж хугацаа нь 386 хоног байна. Хөрөнгө оруулалтын бодлогод энэ харьцаа 
багцын хувьд 5 жил, 1 санхүүгийн хэрэгслийн хувьд 10 жил байдаг.

ЗУРАГ 2-8 
Сангийн хөрөнгө оруулалтын 
багцын бүтэц

ЗУРАГ 2-9 
Богино хугацаат ЗГҮЦ-ны 
жигнэсэн дундаж хүү
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ДААТГАЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Даатгалын тохиолдол үүссэн үед нөхөн төлбөр олгохтой холбогдсон харилцааг 
зохицуулах зорилгоор Үндэсний хорооноос “Даатгалын нөхөн төлбөр олгох журам” 
болон корпорацийн нэрийн өмнөөс нөхөн төлбөр олгох ажиллагааг гүйцэтгэх 
банкийг сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт, баримтлах зарчмыг зохицуулсан 
“Нөхөн төлбөр олгох банкийг сонгон шалгаруулах журам”-ийг тус тус баталсан.

Даатгалын тохиолдол үүсэхэд дараах шат дарааллаар нөхөн төлбөр олгох үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлнэ

1. Даатгалын тохиолдол бий болох 

Монголбанкнаас банкийг татан буулгах тухай шийдвэрийг хүлээн авмагц 
Хадгаламжийн даатгалын корпораци даатгалын тохиолдол үүссэн хэмээн үзэж, 
Үндэсний хороог ажлын 3 хоногт багтаан хуралдуулах ба үүссэн асуудлыг хэлэлцэн 
нөхөн төлбөр олгох эсэх шийдвэрийг гаргана. Нөхөн төлбөр олгох тухай шийдвэр 
гарснаас хойш 48 цагийн дотор олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 
гарсан шийдвэрийг танилцуулна. Мөн нөхөн төлбөр олгох банк болон бусад 
хамтран ажиллах байгууллагыг сонгон шалгаруулан үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.

Банкийг татан буулгах шийдвэр гаргасан даруй Монголбанк эрх  хүлээн авагч 
томилдог бөгөөд Харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулж хамтран 
ажиллана. Хадгаламжийн даатгалын корпораци шаардлагатай гэж үзвэл эрх хүлээн 
авах ажиллагаанд төлөөллөө оролцуулж болно. 

2. Нөхөн төлбөр олгох бэлтгэл үе 

Эрх хүлээн авагчаас хүндрэлд орсон банкны мэдээллийг хүлээн авч цэвэршүүлэн 
нөхөн төлбөр олгох дүнг тооцоолно. Өөрөөр хэлбэл даатгалд хамаарагдах 
хадгаламж эзэмшигч бүрийн тухайн банкинд эзэмшиж байгаа нийт хадгаламжийн 
дүн болон гэрээний дагуу хуримтлагдсан хүүг даатгалын тохиолдол бий болсон 
өдрийн байдлаар нэгтгэж, хадгаламж эзэмшигчээс тухайн банкинд төлбөл зохих 
зээл, хүүгийн хамт хасч тодорхойлно.

Ийнхүү тодорхойлсон нөхөн төлбөрийн цэвэршүүлсэн дүнг Үндэсний хороонд 
танилцуулан баталгаажуулалт хийлгэснээр сонгогдсон нөхөн төлбөр олгох банкны 
системд мэдээллийг шилжүүлэн мөнгөн урсгалын төлөвлөгөөг гаргана. 

Нөхөн төлбөр олгох банкны ажилтнуудыг баримт бичгийн бүрдлийг шалган, 
харилцагчийн нөхөн төлбөрийг хүссэн хэлбэрээр нь олгох, явцын тайланг хүргэх 
болон үүссэн нөхцөл байдалд хэрхэн ажиллах талаар сургалтад хамруулна. 

3. Нөхөн төлбөр олгох үе

Үндэсний хорооноос шийдвэр гарснаас хойш ажлын 30 хоногийн дотор эхний хоёр 
үе шатыг хэрэгжүүлж, нөхөн төлбөрийг сонгогдсон нөхөн төлбөр олгох банкаар 
дамжуулан нэг удаагийн хандалтаар1 эсвэл сонгогдсон нөхөн төлбөр олгох банкны 
салбаруудаар нөхөн төлбөр олголтыг эхлүүлнэ.

Татан буугдаж буй банкны мэдээллийн чанар, харилцагчийн бичиг баримтын 
зөрчил зэргээс хамааран хоёр удаагийн хандалтын арга хэрэглэж болох ба энэ 
тохиолдолд эхний удаад хадгаламж эзэмшигч нөхөн төлбөр олгох банк дээр очиж 
“Даатгалын нөхөн төлбөр нэхэмжлэх маягт” бөглөх ба нэхэмжлэлийг шалган 
баталгаажуулсны дараа нөхөн төлбөр олгох банк дээр очиж нөхөн төлбөрөө авна. 

1  Хадгаламж эзэмшигч нөхөн төлбөр олгох банкны салбар, тооцооны төв дээр өөрийн биеэр нэг удаа 
очиж хадгаламж эзэмшигч мөн болохыг нотолсон биеийн байцаалт, хадгаламжийн баримт бичгийг үзүүлэн 
“Даатгалын нөхөн төлбөр нэхэмжлэх маягт”-ыг бөглөж нөхөн төлбөр авах ажиллагааг хэлнэ (Даатгалын нөхөн 
төлбөр олгох журам, 2014).
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Хэрвээ хадгаламж эзэмшигчээс дансны үлдэгдэл зөрүүтэй, бусад алдаа зөрчлийн 
талаар гомдол гаргасан тохиолдолд эрх хүлээн авагчаар нягтлан шалгуулснырсний 
дараа нөхөн төлбөрийг олгоно. Нөхөн төлбөр олгосон хадгаламжийн дүн, 
хадгаламж эзэмшигчийн тоо зэргийг олон нийтэд болон Үндэсний хороонд 
тогтмол танилцуулна. Хадгаламж эзэмшигчдийн нэхэмжилсэн нөхөн төлбөр 
олгогдож дууссанаар нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагааг дуусгавар болгон 
холбогдох бүх бичиг баримтыг архивлана.

ШИГТГЭЭ-8

Олон улсад даатгалын нөхөн төлбөрийн олголтыг даатгуулагчдад хүндрэл 
учруулахгүйгээр түргэн, шуурхай олгох зорилго тавин ажиллаж байна. Бусад улсын 
нөхөн төлбөр олгох зорилтот хугацааг доорх зургаас харна уу.

Нөхөн төлбөр олгох зорилтот хугацаа (хоног)
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■	2015 онд нөхөн төлбөр олголт эхлэх зорилтот хугацааг дунджаар 31.9 хоногийн 
дотор болгон шахсан

■	50% нь нөхөн төлбөр олгох үйл явцыг эхлүүлэхэд 25-аас дээш хоног шаарддаг

■	64% нь хуулиар өгөгдсөн хугацаанд нөхөн төлбөр олголтыг эхлүүлэх үүрэгтэй

Эх үүсвэр: ОУХДХ-ны 2015 оны судалгаа

Дээрх судалгаанд 2014 онд нийт 96, 2015 онд нийт 109 хадгаламжийн даатгагч 
байгууллага хамрагдсан. Гаднын улсын хадгаламжийн даатгагчийн бүрэн эрх, 
нэхэмжлэх хэлбэр харилцан адилгүй байдаг. Тус судалгаанд хамрагдсан Канад, 
Филиппин, ОХУ болон АНУ-ын нөхөн төлбөр олгох үйл явцын дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг (хүснэгт 2-6) харна уу.

Нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагааг түргэн, шуурхай олгохын тулд мэдээлэл 
технологийн дэвшилтэт техник, програм хангамжтай байх шаардлагатай байдаг.  
Тиймээс Солонгосын Хадгаламжийн даатгалын корпорацитай байгуулсан 
Харилцан ойлголцлын санамж бичгийн хүрээнд Солонгосын мэргэжилтнүүд 
хэд хэдэн удаа ирж Монгол улсын банкны систем, нөхөн төлбөр болон ХДК-н 
эрх үүрэгтэй танилцан манай байгууллагад зөвлөмж өгсөн. Уг зөвлөмжийн дагуу 
Солонгос улсын даатгалын нөхөн төлбөр олгох програм хангамжийг боловсруулан 
хөгжүүлсэн байгууллагатай хамтарч ажиллахаар болоод байна. Ингэснээр бусад 
улсын олон жилийн туршлага дээр үндэслэн, Монгол улсын өнөөгийн байдалд 
нийцүүлсэн даатгалын нөхөн төлбөрийн програмыг бүтээн байгуулах эхний 
алхам тавигдаж байна. Цаашид Солонгосын мэргэжилтнүүдтэй хамтран програм 
хангамжийн дотоод бүтэц, мэдээллийн бааз бий болгох, өгөгдөл татах зэрэг 
ажлуудыг хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна. 

Мөн Монгол улсад үйл ажиллагаа эрхэлж буй банк тус бүрийн нөхөн төлбөрийн 
хэмжээг банкны хураангуй тайланд үндэслэн тооцоолох аргачлалыг тодорхойлох 
ажлыг хийхээр төлөвлөөд байна. 
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Монгол улсын банк,

санхүүгийн салбарын тойм
Корпорацийн

үйл ажиллагаа
Олон нийтэд чиглэсэн 

хөтөлбөр
Хамтын ажиллагаа Хавсралт

ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА
Хадгаламжийн даатгалын салбар дахь эрсдэл гэдэг нь хадгаламжийн даатгагчийг 
гадаад болон дотоод орчны нөлөөгөөр чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд саад болох 
тохиолдлуудыг хэлнэ. Хадгаламжийн даатгагчийн чиг үүргийн төрлөөс үл хамаарч, 
тухайн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд төрөл бүрийн эрсдэл учирдаг. Үүнд ихэвчлэн 
даатгагдсан банкуудын бат бөх байдал, хадгаламжийн даатгагчийн санхүүгийн 
болон өдөр тутмын үйл ажиллагаа, нэр хүнд гэх мэт хүчин зүйлсүүд багтдаг 
бөгөөд эдгээр эрсдэлүүд нь даамжирсан тохиолдолд зөвхөн даатгагдсан банкны 
дампуурлаар зогсохгүй тухайн улсын эдийн засагт ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлдэг. 
Хадгаламжийн даатгалын системийн эрсдэлийн удирдлага гэдэг нь хадгаламжийн 
даатгагчид чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь саад болох тохиолдлуудыг:

■ Тодорхойлох

■ Анализ хийх 

■ Тооцоолох  

■ Хянах

■ Тохирсон арга хэмжээ авах 

■ Тогтмол тайлагнах процессыг хэлнэ.

Хадгаламжийг даатгагч байгууллагын эрсдэлийг гадаад болон дотоод хүчин 
зүйлийн нөлөөллөөр учирч болох эрсдэл хэмээн 2 ангилж болох ба энэ нь цаг үе, 
нийгмийн байдал, санхүүгийн орчноос хамааран өөрчлөгдөж байдаг.

Гадаад эрсдэл гэдэгт гишүүн байгууллагуудын эрсдэл болон гадны хүчин зүйлсийн 
нөлөөллөөр корпорацид учирч болох ил, далд, тодорхой бус эрсдэлүүдийг авч 
үзэх ба тэдгээрийг бууруулахын тулд гишүүн байгууллагуудыг хянах, газар дээрх 
шалгалтыг тогтмол хийх, эрт илрүүлэх систем /EWS/-д ашиглагддаг CAMELSO 
зэрэг аргачлалаар зохистой харьцааны үзүүлэлтүүдийг тооцох мөн санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг хангах байгууллагуудтай мэдээ мэдээлэл тогтмол солилцох, 
улс төр, нийгмийн зүгээс учруулах эрсдэлүүдийг тодорхойлж, тооцдог байна.

ШИГТГЭЭ -9

Эх сурвалж: www.fdic.gov  

Oлон улсад банк санхүүгийн салбарын гүйцэтгэлд суурилсан хяналт шалгалтын 
аргачлалаас эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын тогтолцоонд шилжих болсон. 
Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт нь аливаа байгууллага одоо ямар асуудалтай 
тулгараад байгааг бус асуудал юунаас болж үүсэх магадлалтай эсвэл үүссэн бэ гэдэгт 

эрсдэлийн 
үнэлгээ
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илүү анхаарал хандуулдгаараа онцлогтой (Braun and Hannig 2006). Уламжлалт буюу 
гүйцэтгэлд суурилсан хяналт нь байгууллагын санхүүгийн тайлан мэдээний үнэн 
бодит байдал, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт зэрэгт голчлон төвлөрч, эдгээр 
хэмжиж болох үзүүлэлтүүдээр байгууллагын санхүүгийн байдлыг тодорхойлж 
чаддаг давуу талтай боловч цаашид ямар асуудал тулгарч болох талаар урьдчилан 
харж чаддаггүй. Харин эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт нь тоон үзүүлэлтээр 
илэрхийлэгддэггүй эрсдэлийн удирдлагын чадварт анхаарал хандуулдаг онцлогтой. 

Тиймээс хадгаламжийг даатгагч байгууллагууд эрт илрүүлэх систем /EWS/-
ийг хэрэгжүүлдэг болсон ба ингэснээр гишүүн байгууллагын асуудлыг эрт үед 
илрүүлж, арга хэмжээ авах, шаардлагатай тохиолдолд цаг хугацаанд нь оролцож 
асуудлыг шийдвэрлэснээр корпорацид учирч болох эрсдэлийг бууруулах, удирдах 
боломжтой болоод зогсохгүй эрсдэлд суурилсан хураамжийн системийн гол 
хэрэгсэл болдог.

Түүнчлэн хадгаламжийг даатгагч байгууллагууд системийн хэмжээнд гарч 
болзошгүй морал хазардаас урьдчилан сэргийлж, хянаж байх шаардлагатай байдаг. 
Морал хазард гэдэг нь аливаа шийдвэр гаргалтаас үүсэх эрсдэл нь даатгагдсан 
бөгөөд тухайн эрсдэлийг гуравдагч тал үүрэхийг мэдэж байх нөхцөлд үүсдэг. Энэ 
нь хадгаламжийн даатгалын системд банкууд болон бусад гишүүн байгууллагууд 
эрсдэлтэй үйлдэл ихээр хийх байдлаар илэрнэ. Өөрөөр хэлбэл хадгаламж эзэмшигч 
болон банкны хувь нийлүүлэгч, хувьцаа эзэмшигчид санхүүгийн системд бие даан 
оролцохдоо, банк дампуурахгүй, дампуурсан ч бид хамгаалагдсан гэсэн үзлээр 
хандах нь морал хазард бий болох нөхцөлийг бүрдүүлж байна.

ШИГТГЭЭ-10

Хадгаламжийн даатгалын Үндсэн зарчим2-д хадгаламжийн даатгагчийн зүгээс 
морал хазард, түүний нөлөөллийг судалж, багасгах тал дээр  өөрийн чиг үүргийн 
хүрээнд бүхий л чадавхиа дайчлан ажиллах шаардлагатай гэж заасан байдаг. 
Ингэхдээ хадгаламжийн даатгалын ситемийн үндсэн бүтэц, зохион байгуулалтыг 
анхнаас нь морал хазардтай тэмцэх чадвартайгаар зохион байгуулахыг зөвлөдөг.

Үндсэн зарчим болон Олон Улсын Хадгаламжийн Даатгагчдын Холбооноос 
гаргасан зөвлөмжийн3 дагуу морал хазардыг бууруулахад дараах 3 аргачлалыг 
голчлон хэрэглэнэ. Үүнд: 

A. Компанийн засаглал болон эрсдэлийн удирдлага (Corporate governance and risk 
management)

B. Зах зээлийн сахилга бат (Market discipline)

C. Банк, санхүүгийн системийн хяналт, зохицуулалт (Regulatory discipline) 

Дээрх аргачлалууд нь дор бүрнээ өөрийн гэсэн давуу болон сул талуудтай бөгөөд 
нэгэн багц болгон хэрэгжүүлсэн тохиолдолд хамгийн үр дүнтэй болох нь олон 
улсын туршлагаас харагддаг. 

ШИГТГЭЭ-11

Зарим төрлийн хадгаламжийн даатгалын систем нь өөрөө морал хазардыг 
бууруулах зарчмаар ажилладаг. Тухайлбал:

■	 даатгагдсан хадгаламжид хязгаар тогтоох

■	 нөхөн төлбөр олгохгүй зарим төрлийн хадгаламж, хадгаламж эзэмшигчдийг 
зааглах

2    International Association of Deposit Insurers (IADI). 2014. Core principles for Effective deposit 
insurance system.
3   International Association of Deposit Insurers (IADI). 2013. Research and Guidance Commit-
tee. Enhanced Guidance for Effective Deposit Insurance Systems: Mitigating Moral Hazard. Basel.



39
Монгол улсын банк,

санхүүгийн салбарын тойм
Корпорацийн

үйл ажиллагаа
Олон нийтэд чиглэсэн 

хөтөлбөр
Хамтын ажиллагаа Хавсралт

■	 хамтарсан даатгалын төрлүүдийг ашиглах

■	 эрсдэлд суурилсан хураамжийн аргыг нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэх

■	 төлбөрийн чадваргүй болж, хүндрэлд орсон банкуудыг эрт шатанд хаах замаар 
шийдвэрлэх  г. м.

 

Корпорацийн зүгээс санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангагч байгууллагуудтай 
хамтран ажиллаж, хадгаламжийн даатгалын системд илэрдэг морал хазардыг 
өдөөгч хүчин зүйлсийг багасгах аргачлалуудыг Олон Улсын Хадгаламжийн 
Даатгагчдын Холбооны гишүүн орнуудын тэргүүн туршлагаас судлан, өөрийн 
орны нөхцөл байдалд тохируулан нэвтрүүлэхийг зорин ажиллаж байна. 

Мөн дунд болон урт хугацааны стратеги төлөвлөгөөндөө эрсдэлд суурилсан 
хураамжийн систем болон банкны хүндрэлийг эрт илрүүлэх системийг нэвтрүүлэх 
талаар тусгасан ба олон улсын тэргүүн туршлагын дагуу боловсруулан хөгжүүлэхээр 
судалгааны ажлууд хийгдэж байна.  

Дотоод эрсдэл гэдэгт тухайн корпорацийн дотоод үйл ажиллагааны эрсдэлийн 
авч үзэх ба эрсдэлийг бууруулахын тулд дотоод хяналтыг сайжруулах, томоохон 
үйл ажиллагааны хэсгийг тогтмол шалгах, гарч болзошгүй эрсдэлийн магадлалыг 
тооцон урьдчилан сэргийлэх, газар хэлтсийн үүрэг оролцоог нарийвчлан зааж 
өгдөг байна.

Олон Улсын Стандартжуулалтын Байгууллага (ISO)-аас Эрсдэлийн удирдлагын 
стандартыг аливаа хувийн болон олон нийтийн байгууллага, хамтарсан үйлдвэр, 
нийгэмлэгээс эхлээд байгууллагын хэмжээнд стратеги, шийдвэр, үйл ажиллагаа, 
үйл явц, эрх үүрэг, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, үл хөдлөх хөрөнгө зэргийг багтаасан 
өргөн хүрээний үйл ажиллагаанд зориулан ISO 31000:2009 – Эрсдэлийн удирдлага –
Зарчим ба заавар нэртэйгээр гаргасан бөгөөд 2011 онд монгол хэлнээ орчуулагдан 
Монгол улсын үндэсний стандарт MNS ISO 31000:2011 болж  батлагдсан. Энэхүү 
Олон Улсын Стандартыг эрсдэлийн мөн чанар, түүний эерэг ба сөрөг үр дагавраас 
үл хамааран бүх төрлийн эрсдэлд хэрэглэдэг байна. 

Тиймээс бид корпорацийн дотоод эрсдэлийн удирдлагад уг стандартыг үндэслэн, 
тохиолдож болзошгүй эрсдэл, үүсэх магадлалыг тоон ба чанарын шинжилгээний 
тусламжтайгаар тооцож, үзүүлэх үр дагаврыг түвшингээр нь ангилж, удирдах 
тогтолцоог бүрдүүлэхийг зорьж байна.

ШИГТГЭЭ-12  

Энэхүү MNS ISO 31000:2011 стандарт нь эрсдэлийг удирдах, шалгах эрсдэлийн 
удирдлагын зарчим, ерөнхий арга зүйн зааврыг тусгасан бол ISO 31010:2009 нь 
эрсдэлийн удирдлагын стандартыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж эрсдэлийн 
үнэлгээний дэс дараалалтай аргыг сонгох ба хэрэглэх арга зүйг багтаасан.
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ОЛОН НИЙТЭД
ЧИГЛЭСЭН ХӨТӨЛБӨР3
▪	 Хадгаламжийн даатгалын 
 системийг таниулах хөтөлбөр
▪ Санхүүгийн боловсрол 
 олгох хөтөлбөр
▪ Нийгмийн хариуцлага
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ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН СИСТЕМИЙГ ТАНИУЛАХ ХӨТӨЛБӨР
Олон нийтийн мэдээллийн хамгийн өргөн цар хүрээтэй цахим хуудас, өдөр 
тутмын сонин, телевиз, радиогоор дамжуулж хадгаламжийн даатгалын систем 
болон корпорацийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг тогтмол хүргэж байна.     

Мөн иргэдийн банкинд итгэх итгэлийг бэхжүүлэх, хуримтлалыг нэмэгдүүлэх 
замаар улс орны эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилгоор Дэлхийн 
хуримтлалын өдрийг 2014 оноос эхлэн Монголын банкны холбоо болон арилжааны 
банкуудтай хамтарч өргөн цар хүрээнд тэмдэглэж байна. Уг өдрийг 1924 оноос 
хойш дэлхий даяар жил бүрийн 10 сарын 31-ний өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг 
бөгөөд банк, санхүүгийн байгууллагууд иргэдийн санхүүгийн боловсролыг 
дээшлүүлэх зорилгоор ирээдүйдээ зориулан хуримтлал бий болгохын ач тусыг 
сурталчлан таниулах чиглэлтэй олон арга хэмжээг зохион явуулдаг. 

Энэ оны хувьд бид ирээдүйн эзэд болох хүүхэд багачуудтайгаа хамт багаас нь 
санхүүгийн суурь мэдлэг боловсрол олгох зорилготойгоор тэмдэглэн өнгөрүүллээ. 
Тухайлбал Хөгжлийн алтан сангийн захирал Оюунчимэг багштай хамтран  “Мөнгө 
гэж юу вэ” түүнийг хэрхэн зөв удирдах, мөн хуримтлалын ач холбогдол, хуримтлал 
үүсгэх арга дадалд хэрхэн суралцаж, эзэмших талаар хүүхдүүдэд  сургалт явуулсан 
нь тэдний сонирхлыг татаж,  хадгаламжаа цааш арвижуулж, хуримтлуулахад 
тодорхой мэдлэг олгож чадсан үр дүнтэй арга хэмжээ болсон. 

МЭДЭЭЛЛИЙН
ЦАХИМ ХУУДАС,
СОШИАЛ
МЕДИА СУВАГ

ТЕЛЕВИЗИЙН
ЯРИЛЦЛАГА,
НЭВТРҮҮЛЭГ

ӨДӨР ТУТМЫН
СОНИН ХЭВЛЭЛ
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САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР
Санхүүгийн салбар нь итгэлцэл дээр оршин тогтнодог бөгөөд иргэдийн санхүүгийн 
мэдлэг боловсрол сайн байх тусам салбарын тогтвортой байдалд эерэг нөлөө 
үзүүлнэ. Тиймээс корпораци олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дэмжсэн бие 
даасан болон хамтарсан хөтөлбөрүүдийг 2015 онд хэрэгжүүлж эхэлсэн. 

Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Сангийн сайд, Боловсрол соёл шинжлэг ухааны 
сайд, СЗХ-ны дарга нарын хамтарсан тушаалаар баталсан «»Олон нийтийн 
санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр»»-ийг боловсруулах ажлын 
хэсэгт гишүүнээр орж, олон нийтэд чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүдэд хамрагдан 
хамтран ажиллах болсон. 

Санхүүгийн салбарын гол тоглогчийн хувьд салбарын тогтвортой бадлыг 
дэмжих арга хэрэгслүүдийг судлан үзсэний үндсэнд бие даасан “Өнөөдрөөс 
хуримтлуулцгаая” хөтөлбөрийг батлан эхний үе шатыг амжилттай хэрэгжүүлсэн. 
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ХӨТӨЛБӨРИЙН АЛСЫН ХАРАА
Монгол хүн бүрийг хуримтлалтай болгох

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Сайтар хийгдсэн судалгаа шинжилгээнд үндэслэсэн, хэрэгжүүлж,  
хэвшүүлэх  боломжтой, өргөн хүрээнд боловсрогдсон санхүүгийн 
боловсролын багц бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар өрх бүл болон 

иргэдийг санхүүгийн зөв шийдвэр гаргахад нь туслах

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТУУД

Зорилтот
бүлгүүдэд
чиглэнэ

Санхүүгийн
гол

чадваруудыг
нэгтгэнэ

Практик, 
туршлагуудыг 

нэвтрүүлнэ

Үр дүнтэй 
санхүүгийн 

боловсролыг 
дэмжинэ

  

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО

Хувь хүний санхүүг
бэхжүүлж, түүний

бүрэлдэн бий 
болох явцыг

тогтворжуулах

Макро эдийн засгийн
удирдлагын чухал
обьект болгосноор

улс, орны эдийн
засгийн хөгжилд нөлөөлдөг

хүчин зүйл болгох

Хувь хүний амьдралын мөчлөгийн тодорхой үе бүхэнд санхүүгийн удирдлага өөр 
өөр байдаг учраас хадгаламжийн даатгалын корпорацийн хэрэгжүүлэх төслийн 
эхлэл буюу 2015 онд хийсэн үйл ажиллагаа нь санхүүг ойлгох, хүртэх чадвар, 
чадамжаар нь хувь хүмүүсийг 4 зорилтот бүлэгт хувааж, санхүүгийн боловсролын 
ялгаатай суурь мэдлэгийг олгох явдал байлаа.

ЗУРАГ 3-1 
Корпорацийн санхүүгийн 

боловсрол олгох 
хөтөлбөрийн зорилт 
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Нэгдүгээр зорилтот бүлэг 

Энэхүү бүлэгт цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд, ЕБС-ийн бага болон дунд ангийн 
хүүхдүүд хамрагдана. Энэ бүлэгт хамрагдаж буй сегментийн онцлог нь юм юмны 
талаар сонирхож, яагаад гэсэн асуултаар эргэн тойрноо нээх хүслээр дүүрэн байдаг 
үе юм. Тиймээс энэ насанд нь эдгээр хүүхдүүдэд санхүүгийн анхан шатны мэдлэг 
өгөх нь ирээдүйд санхүүгийн сахилга баттай, зардлаа төлөвлөдөг хувь хүн бий 
болгох үндэс суурь тавигдана. 

Хоёрдугаар зорилтот бүлэг 

ЕБС-ийн ахлах ангийн хүүхдүүд болон оюутнууд хамрагдана. Энэ бүлгийн 
хүүхдүүдийн гол онцлог бол орлого хараахан тогтмол олж эхлээгүй боловч 
мөнгөтэй харьцах өөрсдийн гэсэн зан төлөв нь суусан байдаг. Тиймээс энэ насанд 
нь мөнгөтэй харьцах буруу зуршлыг нь илрүүлэх, түүнийг нь засах аргад чиглүүлэх 
болон зөв дадлыг нь улам дэлгэрүүлэхэд оршино. 

Гуравдугаар зорилтот бүлэг 

Зорилтот гуравдахь бүлэгт хамрагдах хүмүүс бол гэр бүл болсон, дундаж насны 
хүмүүс юм. Энэхүү бүлэг хүмүүсийн онцлог нь тогтмол орлого олдог, тодорхой 
хэмжээнд хуримлалтай болсон байдаг. Тиймээс эдгээр хүмүүст мөнгөө удирдах арга 
хэрэгслийг түлхүү таниулах ба үүнд хөрөнгийн зах зээл, банкны бүтээгдэхүүнүүд, 
татвар болон даатгалын салбараас юуг илүү мэдэх шаардлагатай вэ гэдэгт илүү 
төвлөрсөн. 

Дөрөвдүгээр зорилтот бүлэг

Үндэсний орлогыг хуваарилах болон ашиглахад компани, аж ахуйн нэгж, жижиг 
бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа нягт холбоотой байдаг. Гэвч монгол хүмүүс, 
өрх бүлүүдийн бизнесийн онцлогийг харахад, хувь хүний санхүү нь бизнесийн 
үйл ажиллагааныхаа санхүүтэй холилдсон байдаг. Тухайн бизнес нь дампуурах, 
доголдоход гэр бүлийн гишүүд, хувь хүмүүс хохирдог. Тиймээс амьдрал дээр 
бизнесийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулахад эдгээр холилдсон сэтгэлгээний 
гажгийг засахад шаардлагатай байдаг санхүүгийн удирдлагын суурь мэдлэгийг 
олгохыг зорьсон. 

Корпорацийн мэргэжилтнүүд эдгээр зорилтот бүлэг тус бүрийн хэрэгцээ 
шаардлагыг судлан мэргэжлийн баг хамт олонтой хамтран бүлэг тус бүрт тохирсон 
14 гарын авлагыг бэлтгэн хэвлүүлсэн бөгөөд олон нийтэд чиглэсэн сургалтын 
гарын авлага болгон ашиглаж байна. Эдгээр гарын авлагын агуулга нь:

№ Гарын авлага
Зорилтот	бүлэг	I
1 Мөнгөний талаар хүүхэдтэйгээ ярилцах нь
2 Ухаалаг ном
3 Чиний мөнгө
Зорилтот	бүлэг	II
4 Өрхийн санхүүгийн удирдлага
5 Эдийн засгийн тайлбар толь
Зорилтот	бүлэг	III
6 Миний мөнгө
7 Өрхийн төсвийн дэвтэр
Зорилтот	бүлэг	IV
8 Мөнгө, мөнгөний бодлого, инфляци
9 Үнэт цаасны зах зээл 
10 Хөрөнгө оруулалт ба санхүүжилт
11 Банк
12 Хүний амьдрал дахь математик тооцоолол
13 Төсөвлөлт
14 Үр ашиг ба нөөц

ХҮСНЭГТ 3-1 
Олон нийтэд чиглэсэн гарын 
авлага
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Харин бие даан хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн нөгөө хэсэг нь Ийгл телевизийн 
нийгэм, эдийн засгийн “Боломж-Сонголт” цуврал нэвтрүүлгийг сонгон ивээн 
тэтгэж, хамтарч ажиллахын зэрэгцээ, тус нэвтрүүлгүүдийн сэдвийн сонголт, 
мэдээллийн агуулгыг манай туршлагатай баг хамт олон өөрсдөө бэлтгэн ажилласан 
явдал билээ. Тус нэвтрүүлгээр дамжуулан иргэдийн санхүүгийн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, банк санхүүгийн орчинд хамгийн 
зөв санхүүгийн шийдвэр гаргахад нь туслах, өрхийн төсөв, ирээдүйн хуримтлал 
болон санхүүгийн нөөцөө зөв үр ашигтайгаар зохицуулах ур чадварыг иргэн бүрт 
эзэмшүүлэхийг зорьсон. 

2015 онд дараах сэдвүүдээр нэвтрүүлэг бэлтгэн боловсруулж, долоо хоног бүрийн 
баасан гарагийн үдэш телевиз үзэгчдэд хүргэсэн. Үүнд: 

■	Мөнгө, түүнийг удирдахуй

■	Инфляци гэж юу вэ

■	Хадгаламж ба хуримтлал

■	Хөрөнгийн зах зээл ба биржийн үйл ажиллагаа

■	Хөрөнгө оруулалт, түүний үр өгөөж

■	Дэлхийн хуримтлалын өдөр

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА
Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан 2015 
онд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүллээ.

■	2015 оны хавар Хадгаламжийн даатгалын корпораци гал түймрийн гамшигт 
нэрвэгдсэн Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт, Сүхбаатар сумын ард иргэдэд 
тусламж дэмжлэг үзүүлэх хандивын аянд нэгдэж, бодит тусламж болгож 
ажилтан бүр нэг өдрийн цалингаа хандивласан.

■	Дэлхийн хуримтлалын өдрийн арга хэмжээний хүрээнд хот хөдөөгийн ерөнхий 
боловсролын сургуулиудаас амжилттай сайн суралцдаг хэдий ч амьдралын 
түвшин доогуур өрх гэрийн 50 хүүхдийг сонгон шалгаруулж, ХДК-ийн 
нэрэмжит 50,000 төгрөгийн хадгаламж нээлгэх эрхийн бичгээр шагнасан ба 
эдгээр хүүхдүүдэд хуримтлалын ашиг тусын талаар сургалт зохион явуулсан. 
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“ИНФЛЯЦИ
ГЭЖ ЮУ ВЭ”

“ХАДГАЛАМЖ БА
ХУРИМТЛАЛЫН

АЧ ХОЛБОГДОЛ”

“ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТ, 
ТҮҮНИЙ 
ҮР ӨГӨӨЖ”

“МӨНГӨ, 
ТҮҮНИЙГ 

УДИРДАХУЙ”

“ДЭЛХИЙН 
ХУРИМТЛАЛЫН 
ӨДӨР”

“ХӨРӨНГИЙН 
ЗАХ ЗЭЭЛ БА 

БИРЖИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГАА”
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ХАМТЫН
АЖИЛЛАГАА4
▪ Гадаад хамтын ажиллагаа
▪ Дотоод хамтын ажиллагаа
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ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

ОЛОН УЛСЫН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАГЧДЫН ХОЛБОО/IADI/

Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбоо бол дэлхийн хадгаламжийн 
даатгалын системийн стандартыг тогтоодог байгууллага юм. Тус байгууллага нь 
бусад олон улсын байгууллагуудтай хадгаламжийн даатгал болон банкыг өөрчлөн 
байгуулах, дампуурлыг шийдвэрлэхэд хамтран ажиллаж үр дүнтэй хадгаламжийн 
даатгалыг сайжруулах замаар санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангахад хувь нэмрээ 
оруулдаг. ОУХДХ нь 99 гишүүн байгууллагатайгаар үйл ажиллагаагаа эрхлэн явуулж 
байгаа бөгөөд эдгээрийн 79 нь үндсэн гишүүд, 7 нь хамтран ажиллагч байгууллага 
(төв банк, банкны хянан шалгалтын байгууллагууд), 13 нь түншлэгч байгууллагууд 
(бусад оролцогч дотоодын болон олон улсын байгууллагууд) багтдаг. Манай улс 
2013 онд холбооны үндсэн гишүүн улсаар элссэнээс хойш Монгол улсад “Үр дүнтэй 
хадгаламжийн даатгалын систем”-ийг хөгжүүлэх талаар олон улсын хадгаламжийн 
даатгагч байгууллагуудтай олон талт хамтын ажиллагааг эхлүүлсэн.

Алсын хараа  Хадгаламжийн даатгалын мэдлэг туршлагыг дэлхий даяар 
хуваалцах

Эрхэм зорилго  Хадгаламжийн даатгалын удирдамж, олон улсын хамтын 
ажиллагааг дэмжих замаар үр дүнтэй хадгаламжийн даатгалыг 
сайжруулахад хувь нэмрээ оруулах

Зорилт  Хадгаламжийн даатгалын салбар дахь олон улсын хамтын 
ажиллагаа, хадгаламжийн даатгагч болон бусад оролцогч талуудын 
хооронд өргөн цар хүрээтэй хамтран ажиллахыг дэмжиж, 
санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг ханган ажиллахад хувь 
нэмрээ оруулах

ШИГТГЭЭ -13

ОУХДХ-ны гишүүн улсууд

 

■ ОУХДХ-ны гишүүн болон хамтран ажиллагч байгууллагууд

Эх сурвалж: www.iadi.org

Дэлхийн хаана ч санхүүгийн салбар дахь хадгаламжийн даатгалын системийн ач 
холбогдлыг ойлгон таньж, хадгаламжийг даатгагч байгууллагууд шинээр бий болж, 
холбооны гишүүдийн тоо жил ирэх тусам нэмэгдсээр байна.
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ДЭЛХИЙН БАНК

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь Сангийн яаман дээр хэрэгжиж буй 
Дэлхийн банкны Олон салбарыг хамарсан техник туслалцааны төсөл/Multi-
Sectoral Technical Assistance Project/-ийн шугамаар зөвлөх үйлчилгээ болон 
техникийн тусламж авч хамтран ажиллаж байна. Тус төслийн хүрээнд Хадгаламж 
эзэмшигчдэд нөхөн төлбөр олгох, гишүүн банкуудын хураамжийн тайлан мэдээг 
автоматжуулах зорилготойгоор Мэдээллийн технологийн чиглэлээр богино 
хугацааны гадаад болон дотоод зөвлөхийн үйлчилгээг авч хамтран ажилласан. Мөн 
иргэдийн санхүүгийн боловсролд зориулж Ерөнхий боловсролын сургуулийнхан, 
оюутан залуус болон залуу гэр бүл, өрх бүлгүүд, жижиг бизнес эрхлэгчид гэсэн 4 
зорилтот бүлэгт хуваан нийт 14 ширхэг гарын авлага бэлтгэн гаргасан. Боловсон 
хүчний мэдлэгийг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд Хадгаламжийн даатгалын нөхөн 
төлбөрийн програм хангамж, хадгаламжийн даатгалын системийн хөгжүүлэлтийн 
талаар Сингапур, Малайз, АНУ улсуудын хадгаламжийн даатгалын корпорациас 
туршлага судлах, мэдлэг солилцох гадаад сургалтанд хамрагдахад санхүүжилт 
үзүүлэн дэмжин ажилласан.

БНСУ-ЫН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ (KDIC) 

 
БНСУ-ын хадгаламжийн даатгалын корпораци /СХДК/-тай 2014 онд байгуулсан 
харилцан ойлголцлын санамж бичгийн хүрээнд Нөхөн төлбөрийн програм 
хангамж, мэдээлэл технологийн чадавхийг сайжруулах KSP буюу Мэдлэг солилцох 
хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлсэн. 



Жилийн тайлан 201552

Мөн боловсон хүчний чадавхийг сайжруулах зорилготойгоор БНСУ-ын ХДК-ийн 
Үл хөдлөх хөрөнгийн шалгалтын газрын дарга Со Жүн Үк нэг жилийн хугацаатай 
МХДК-д зөвлөхөөр ажиллаж байна. 

ЯПОНЫ ХДК-ТАЙ ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ 
БАЙГУУЛЛАА

ХДК нь Ази номхон далайн бүс нутгийн холбооны гишүүдтэйгээ илүү ойр хамтын 
ажиллагааг эхлүүлж, банкыг өөрчлөн байгуулах арга хэрэгслийг амжилттай 
хэрэгжүүлж буй Япон улсын хадгаламжийн даатгалын корпорацитай 2015 оны 
3 дугаар сарын 24-нд хоёр талын хамтын ажиллагааны санамж бичиг /EOL/ 
байгууллаа.

Тус санамж бичигт мэдээ мэдээлэл солилцох, техникийн туслалцаа, 
мэргэжилтнүүдийн боловсон хүчний солилцоо, оролцогч талуудын хоорондын 
хоёр талын уулзалтыг хамтран зохион байгуулахаар тусгасан. Цаашид хоёр талын 
харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, олон улсын хамтын ажиллагааг 
улам өргөжүүлэхээр ажиллаж байна.

ТАЙВАНИЙ ХДК-ТАЙ ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ 
БАЙГУУЛЛАА

Харин 2015 оны 7 дугаар сарын 24-нд Улаанбаатар хотноо эрсдэлийн удирдлага, 
олон нийтэд чиглэсэн хөтөлбөрөөрөө тэргүүлэгч Тайваний Хадгаламжийн 
даатгалын корпорацитай Харилцан ойлголцлын санамж бичиг /MOU/ байгуулсан. 
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Тус санамж бичигт оролцогч талууд хадгаламжийн даатгалын системийн банкны 
эрсдэлийн удирдлага, хураамжийн үнэлгээ, сангийн хөрөнгийн удирдлага, 
мэдээлэл технологи, хууль эрх зүй, олон нийтийг мэдээллээр хангах тал дээр мэдээ 
мэдээлэл солилцож, олон улсын хадгаламжийн даатгалын удирдамж стандартыг 
сайжруулахад хамтран ажиллаж, судалгаа хийхээр тусгасан.

Санамж бичгийн дараа 2 талын цаашдын хамтын ажиллагааны талаар хэлэлцүүлэг 
хийж, МХДК хамтын ажиллагааны эхний алхамыг Банкны эрсдэлд суурилсан 
хураамжийн системийг нэвтрүүлэх, олон нийтийг мэдээллээр хангах бодлого 
стратеги дээр туршлага судлан ажиллахаар санал дэвшүүлэн хэлэлцсэн. 

ОЛОН УЛСЫН ХУРАЛ, СЕМИНАР ДАХЬ БИДНИЙ ОРОЛЦОО

Тайваний Хадгаламжийн даатгалын корпорациас 2015 оын 4 дүгээр сарын 20-
нд зохион байгуулсан ОУХДХ-ны АНДБХ-ны 13 дахь удаагийн жилийн уулзалт, 
“Хямралд бэлтгэгдсэн байдал, хил дамнасан хамтын ажиллагаа” сэдэвт олон улсын 
хэлэлцүүлэг, тус корпораци үүсгэн байгуулагдсаны 30 жилийн ойн арга хэмжээнд 
МХДК-ийн удирдлагууд оролцсон. 

Бид олон улсад гүйцэтгэх үүрэг оролцоогоо нэмэгдүүлэх, олон улсын хамтын 
ажиллагааг сайжруулахын тулд 13 дахь удаагийн жилийн уулзалтаар хадгаламжийн 
даатгагчид болон банкны салбарт тулгамдаж буй асуудлуудын нэг болох “Актив 
хөрөнгийн эргэн төлөлтийг сайжруулах” сэдвээр Монгол улсад Техникийн 
Семинар зохион байгуулах санал дэвшүүлсэн. 

ШИГТГЭЭ-14

ОУХДХ тэр дундаа АНДБХ-ноос гишүүддээ зориулан жил бүр дөрвөн гол үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлдэг. Үүнд: 

■		 APRC Outreach Workshop

■		 APRC Technical Seminar

■		 IADI Executive Training Program

■		 APRC International Conference with APRC Annual Meeting багтдаг ба тус хурал, 
семинар, сургалтуудаар дамжуулан хадгаламжийн даатгалын системд тулгамдаж 
буй асуудлуудыг хөндөн гаргаж, туршлага хуваалцдаг.
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Холбооны уулзалт, семинарыг өөрийн оронд зохион байгуулснаар хадгаламжийн 
даатгагч болон, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангагч бусад байгууллагуудад 
тулгамдаж буй асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар харилцан санал бодлоо 
солилцон, мэдлэг туршлагаа хуваалцахаас гадна бүсийн хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлэх, тулгарч буй сорилтыг хамтдаа даван туулах, Монгол Улсын 
хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог улам боловсронгуй болгох, хөгжлийг нэг шат 
ахиулах чухал алхам болох юм. 

Түүнчлэн Санхүүгийн тогтвортой байдлын институт /FSI/, ОУХДХ-ноос Швейцарь 
улсын Базел хотноо зохион байгуулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний 
хэлэлцүүлэгт “Монголын Хадгаламжийн даатгалын системийн онцлог” сэдвээр 
Гүйцэтгэх захирал Б.Лхагвасүрэн илтгэл тавьсан.

Малайзын хадгаламжийн даатгалын корпорацийн зохион байгуулсан ОУХДХ-ны 
14 дэх удаагийн жилийн уулзалт “Хямралд бэлтгэгдсэн байдал - Байгууллагуудын 
зохион байгуулалт,  харилцан хамааралтай байдал, хямралын харилцаа холбоо, 
болзошгүй хямралын төлөвлөгөө” сэдэвт олон улсын хэлэлцүүлэгт оролцсон. 
Тус хурлын үеэр гишүүдийн үзэсгэлэнд оролцож байгууллагаа сурталчлан 
танилцуулсан. Мөн Монгол улсад зохион байгуулагдах Олон улсын семинарын 
сэдвийн агуулга, ач холбогдлын талаар таницуулга хийсэн.
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ДОТООД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Монголын Банкны Холбооны дэмжих гишүүний хувьд холбооны дэргэдэх 
мэргэжлийн зөвлөлүүдэд ХДК-ийн мэргэжилтнүүдийг элсүүлэн, банк санхүүгийн 
салбарт учирч буй асуудал болон шинэ санал санаачлагатай холбоотой уулзалтуудад 
тогтмол оролцож байна.

Мөн Банк санхүүгийн академитай хамтран гишүүн банкны теллерүүд, зээлийн 
эдийн засагчдад тогтмол сургалт явуулсан. Үүнд: 

■	 “Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо, Банкууд хэрхэн Хадгаламж эзэмшигчдэд 
мэдээлэл хүргэх тухай” “Теллерийн суурь сургалт”-ыг зохион байгуулсан.

■	 “Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо”-г таниулах зорилгоор зээлийн эдийн 
засагч нарт зориулж сургалт зохион байгуулсан.  

Банкны салбарын ажилтны өдөр Банк санхүүгийн академи, Монгол банкны олон 
нийтийн боловсрол мэдээллийн төвтэй хамтран «Олон нийтийн санхүүгийн 
боловсролыг дээшлүүлэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь» сэдвийн хүрээнд зохион 
байгуулсан арга хэмжээнд Хадгаламжийн даатгалын корпораци идэвхтэй оролцож, 
нээлттэй зөвлөгөө өгөх болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ танилцуулав. 
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Орон нутгийн гишүүн банкны ажилтнуудад зориулж Хадгаламжийн даатгалын 
систем ба Хадгаламж эзэмшигчдэд хэрхэн мэдээлэл түгээх талаар Сэлэнгэ аймгийн 
Мандал сум, Зүүнхараад сургалт зохион байгуулсан. 

SWIFT, Alliance Factors ОУ-ын мөнгөн гуйвуулгын сүлжээний Монголыг хариуцсан 
төлөөлөгч нарыг ХДК урьж Монголбанк, Хөгжлийн банк, Гишүүн банкуудын 
Свифт хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зориулж “User Group Meeting” уулзалт семинар 
болон холбогдох уулзалтуудыг зохион байгуулсан.

СЗХ болон АХБ-наас зохион байгуулсан “Хуримтлал ба иргэдийн оролцоо” форумд 
оролцож, ХДК-ийн үйл ажиллагааг таниулж илтгэл тавьсан. 

“Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 
хэвлэл, мэдээллийн ажилтнуудад зориулж Монголбанкнаас зохион байгуулдаг 
ээлжит сургалтыг ХДК-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Лхагвасүрэн 2015 оны 11 сарын 
13-ны өдөр “Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо” сэдвээр сэтгүүлчдэд зориулж 
сургалт зохион байгууллаа.

      



ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН
ХДК-ийн 2015 оны онцлох үйл явдлууд:

2015.01.01

Монголын банкны холбооны 
Дэд Ерөнхийлөгчөөр 

Гүйцэтгэх захирал 
Б.Лхагвасүрэн сонгогдсон.

Үндэсний хорооны
тогтоолоор банкуудаас

авах улирлын
хураамжийн хэмжээг

0.0625 хувиар
шинэчлэн тогтоож

баталсан.

Үндэсний хорооны
тогтоолоор Хадгаламжийн
Даатгалын Корпорацийн

“Хөрөнгө оруулалтын
журам”-ыг баталсан.

“Олон нийтийн санхүүгийн 
суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх” 

үндэсний хөтөлбөрийн 
ажлын хэсэгт дэмжигч 

гишүүнээр элссэн.

Ийгл Телевизтэй хамтран 
иргэдэд санхүүгийн боловсрол 

олгох “Боломж-Сонголт” 
нэртэй цуврал нэвтрүүлэг 

бэлтгэн гаргаж эхлэв.

Дэлхийн хуримтлалын өдрийг 
Монголын Банкны Холбоотой 

хамтран бидний ирээдүй 
болсон хүүхэд багачуудад 
зориулж “Хуримтлалын ач 

тус”-ын сэдвээр амжилттай 
зохион байгуулсан.

“Хөгжлийн Алтан сан” ТББ-тай хамтран 
ажиллаж, бага насны хүүхдэд зориулсан 
“Сурагчийн гарын авлага” номонд 
хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны 
талаар шинээр бүлэг нэмж оруулсан. 
Тус номыг санхүүжүүлж хэвлүүлэн 
ЕБС-ийн 3000 хүүхдэд тараасан.

Банкны салбарын ажилтны
өдрийг тохиолдуулан Банк 

санхүүгийн академи, Монголбанкны
олон нийтийн боловсрол мэдээллийн төвтэй 

хамтран “Олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг
дээшлүүлэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь” 

нэгдсэн арга хэмжээнд хамтран ажилласан.

Японы ХДК-тай Харилцан
ойлголцлын санамж
бичиг байгуулсан.

Улаанбаатар хотод 
Тайваний ХДК-тай 

харилцан ойлголцлын 
санамж бичиг 

байгуулсан.

БНСУ-ын ХДК-тай байгуулсан 
харилцан ойлцголцлын санамж 
бичгийн хүрээнд БНСУ-ын засгийн 
газрын санхүүжилтийн “Knowledge 
Sharing Program”-д хамрагдаж 
“Даатгалын нөхөн төлбөрийн програм 
хангамж”-ийн техник туслалцааны 
зөвлөгөө авсан.

“Иргэдийн санхүүгийн боловсролыг 
дээшлүүлэх нь улс, орны эдийн 

засгийн хөгжилд хувь нэмэр үзүүлнэ” 
гэж үзэн Дэлхийн банкны санхүүжилтээр 

4 зорилтот бүлэг /бага насныхан, 
залуучууд, өрх бүл, жижиг бизнес 
эрхлэгчдэд/-т чиглэсэн 14 гарын 

авлагыг зохиож хэвлүүлсэн.

Даатгалын нөхөн 
төлбөрийн програм 

хангамжийг 
нэвтрүүлэхтэй 

холбогдуулан сервер 
өрөө тохижуулан 

бий болгосон.

2015.03.24

2015.03.30

2015.03.30

2015.06.02

2015.06.13

2015.07.24

2015.09.02

2015.09.17

2015.10.31

2015.11.15 2015.12.26

2015.11.23
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ХАВСРАЛТ
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ХАВСРАЛТ-1
ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН СИСТЕМИЙН ГИШҮҮН БАНКУУД 

Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 5.1-д “Банкны тухай 
хуулийн 6.1.1, 6.1.3-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий банк 
хадгаламж эзэмшигчийн хадгаламжийг энэ хуульд заасны дагуу хадгаламжийн 
даатгалд заавал даатгуулж, даатгалын хураамж төлнө.” гэж заасны дагуу Монгол 
улсад үйл ажиллагаа явуулж буй мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцооны үйлчилгээ 
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан арилжааны бүх банк хадгаламжийн даатгалд 
хамрагдаж байна. 

ХАВСРАЛТ-2
 ЗАРИМ СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Арилжааны банкуудын нийт даатгагдах харилцах, хадгаламжийн дансны үлдэгдэл 
12 дугаар сарын 31-ний байдлаар 11.2 их наяд төгрөг байгаа бөгөөд түүний бүтэц 
дараах байдалтай байна.

■	 Иргэдийн харилцах, хадгаламж     55.7%

■	 Хуулийн этгээдийн харилцах, хадгаламж   37.2%  

■	 Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр    7.1%-ийг 

Иргэдийн 
харилцах; 4.5%

Иргэдийн 
хадгаламж; 

51.2%

Хуулийн 
этгээдийн 
харилцах; 

17.4%

Хуулийн 
этгээдийн 

хадгаламж; 
19.8%

Банк, СБ-аас 
татсан эх 

үүсвэр; 7.1%

Банкны системийн нийт даатгагдах харилцах, 
хадгаламжийн үлдэгдэл

ний байдлаар
11,2 их наяд

төгрөг

2015-12-31-

Иргэдийн харилцах, хадгаламжийн дансны үлдэгдэл нийт 6.2 их наяд төгрөг 
байгаагаас 30% нь 20 хүртэлх сая төгрөгийн дүнтэй үлдэгдэл, 45% нь 100 саяас 
дээш дүнтэй үлдэгдэл тус тус эзэлж байна. 
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Хуулийн этгээдийн харилцах, хадгаламжийн дансны үлдэгдэл нийт 2.6 их наяд 
төгрөгийн 3%-ийг 20 хүртэлх сая төгрөгийн дүнтэй үлдэгдэл, 93%-ийг 100 саяас 
дээш дүнтэй үлдэгдэл эзэлж байна.

30%

6%

4%

3%

12%

45%

"ИРГЭД"-ийн харилцах, хадгаламжийн үлдэгдэл

20 сая хүртэл

20 саяас 30 сая хүртэл

30 саяас 40 сая хүртэл

40 саяас 50 сая хүртэл

50 саяас 100 сая хүртэл

100 саяас дээш

2015-12-31-ний 
байдлаар 6,2 их наяд 

төгрөг

Доорх хүснэгтэд Нийт даатгагдах харилцах, хадгаламжийн даатгагдсан байдлыг 
данс эзэмшигчдийн тоо, дансны үлдэгдэл, дансны тоогоор тус бүр ангилан 
харуулав. 

Нийт	даатгагдах	
харилцах,	хадгаламж

Харилцах,	хадгаламж	
эзэмшигчид

Харилцах,	хадгаламжийн	
үлдэгдэл

Харилцах,	хадгаламжийн	
данс	

Тоо Эзлэх хувь Мөнгөн дүн  /
тэрбум.төг/

Эзлэх хувь Тоо Эзлэх хувь

Даатгалд хамрагдсан  4,973,404   99.9%            8,786   79%  6,694,177   99.8%
Даатгалд хамрагдаагүй         7,232   0.1%            2,385   21%       15,206   0.2%
Нийт  4,980,636   100%          11,171   100%  6,709,383   100%

Нийт даатгагдах харилцах, хадгаламжийн: 

■	4,9 сая данс эзэмшигчдийн 99.9 % нь,

■	11,2 их наяд төгрөгийн үлдэгдлийн 79% нь, 

■	6,7 сая дансны 99.8% нь хадгаламжийн даатгалд бүрэн болон хэсэгчилсэн 
байдлаар хамгаалагдсан байна.

Доорх хүснэгтэд Нийт даатгалд хамрагдсан харилцах, хадгаламжийн бүрэн болон 
хэсэгчлэн даатгагдсан байдлыг данс эзэмшигчдийн тоо, дансны үлдэгдэл, дансны 
тоогоор тус бүр ангилан харуулав. 

Нийт	даатгалд	
хамрагдсан	харилцах,	
хадгаламж

Харилцах,	хадгаламж	
эзэмшигчид

Харилцах,	
хадгаламжийн	үлдэгдэл

Харилцах,	
хадгаламжийн	данс	

Тоо Эзлэх хувь Мөнгөн дүн  /
тэрбум.төг/

Эзлэх 
хувь

Тоо Эзлэх 
хувь

≤ 20’000’000₮/бүрэн/  4 925 122   99,0%             1 934   22%  6 552 306   97,9%

> 20’000’000₮/хэсэгчлэн/       48 282   1,0%             6 852   78%     141 871   2,1%

Нийт  4 973 404   100%             8 786   100%  6 694 177   100%

Нийт даатгалд хамрагдсан харилцах, хадгаламжийн: 

■	4,9 сая данс эзэмшигчдийн  99 % нь,

■	8,8 их наяд төгрөгийн үлдэгдлийн 22% нь, 

■	6,7 сая дансны 97,9% нь 20 хүртэлх сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй буюу 
хадгаламжийн даатгалд даатгагдаж, бүрэн хамгаалагдсан байгаа юм.

20 хүртэлх сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй нийт:



Жилийн тайлан 201562

■	1,9 их наяд төгрөгийн үлдэгдэлтэй 6,394,681 ширхэг дансыг давхардсан тоогоор 
4,797,248 иргэд эзэмшиж байна.

■	73,4 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй 127,874 ширхэг дансыг 157,625 хуулийн 
этгээд эзэмшиж байна. 

ХАВСРАЛТ-3
ИРГЭДИЙН САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ЗАРИМ ОЙЛГОЛТУУД

Хувь хүний санхүү нь улс орны хөгжлийн суурь нь болдог. Учир нь нэмүү өртөг 
бий болгодог үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлс болох хөдөлмөр, капитал нь шууд хувь 
хүнтэй холбоотой байдаг. 

Хувь хүний санхүүгийн нийгмийн болон компанийн санхүүгээс ялгагдах онцлог 
нь:

Нэгдүгээрт:         Нийгмийн болон компанийн санхүүтэй харьцуулахад хувь хүний 
санхүү нь анхдагч байдаг. Мөнгөн хөрөнгөө хадгалах болон 
хүмүүн капиталын шийдвэр нь эдийн засгийн хөгжлийн өсөлтийг 
бий болгож, Улсын болон компани, аж ахуйн нэгжийн санхүү 
бүрэлдэн бий болох нөхцлийг бүрдүүлдэг.

Хоёрдугаарт: Хуваарилалтын бүх шатанд явагдаж байдаг.

Гуравдугаарт:    Эдийн засаг дахь худалдан авах чадварын эрэлтийг тодорхойлж 
байдаг. 

Дөрөвдүгээрт:    Хувь хүний санхүү бүрэлдэн бий болж байгаа хүрээнд хувь хүний 
хадгаламж нь хөрөнгө оруулалтанд шилжүүлэгдэж байдаг. 

Тавдугаарт:        Хувь хүний санхүү нь ард түмний аж амьдралын гол үзүүлэлт 
байдаг.

Хувь хүний санхүүгийн мөн чанар нь хүний амьдралын мөчлөгийн үе шат бүрт 
холбоотой санхүү, эдийн засгийн бүх харилцааны нэгдлээр тайлбарлагдана.

■ Мөнгөний хуваарилалтын тогтолцоон дахь үндэсний орлогын хуваарилалт, 
дахин хуваарилалтанд хувь хүний санхүү бүрэлдэн бий болдог.

■ Хувь хүний санхүү ба хувь хүний амьдралын мөчлөгтэй салшгүй холбоотой.

■ Хүмүүн капитал хувь хүний санхүүгийн үндэс болдог. 

Хувь хүний амьдралын мөчлөгийн үе шатууд дахь санхүүгийн удирдлагын 
зорилгууд

Хувь хүний хадгаламж, хуримтлал бий болох зүй тогтлууд:
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Нэгдүгээр зүй тогтол: Хөдөлмөрийн чадвартай насандаа санхүүгийн активуудыг 
бий болгох, тэтгэврийн насанд тэдгээрийн хэмжээ багасахад оршиж байдаг. 

Хоёрдугаар зүй тогтол: Хөдөлмөрийн чадвартай байх үедээ хуримтлуулсан 
санхүүгийн актив хөрөнгийн хэмжээ болон тэтгэвэрт гарснаасаа хойш хэрэглэж 
байгаа хэмжээ хоёрын хоорондох харьцааг оновчтой тогтооход оршино. 

Хувь хүний 
амьдралын 
мөчлөгийн
эхний шат

Хувь хүний 
амьдралын 
мөчлөгийн

хоёрдугаар шат

Тэтгэвэрт гарсан хойноо 
хэрэглээг хэвийн хадгалахын 
тулд өмнө нь хуримтлуулсан 

активын орлогыг дээд зэргээр 
нэмэгдүүлэх

Хувь хүний 
амьдралын 
мөчлөгийн

гуравдугаар шат

Боловсролдоо зориулах 
мөнгө олох

Хадгаламжтай болох 
хөрөнгө оруулалтын 

багцаа удирдах

Хувь хүний санхүүтэй холбоотой эдийн засгийн харилцаанууд  

■ Мөнгөн хөрөнгийг хэрэглээ, хадгаламж, хөрөнгө оруулалтын хооронд 
хуваарилах

■ Хувь хүний хөрөнгө оруулалтын багцын орлого олох чадварыг оновчлох 

Үндэсний орлогыг хуваарилах явцад:

■ Хувь хүний санхүү

■ Нийгмийн санхүү

■ Компаний санхүү бүрэлдэн бий болдог

Хувь хүний /Иргэдийн/ санхүү бүрэлдэн бий болох болон ашиглах процесс нь: 

■ Төрийн санхүү

■ Компани аж ахуйн нэгжийн санхүү

■ Орон нутгийн санхүүтэй нягт холбоотой байдаг. 

Хувь хүний
орлого

Хувь хүний
санхүү рүү 

Нийгмийн
санд

Аж ахуйн нэгжийн
мөнгөний сангаас

Хувь хүний
санхүү рүү 

Шууд ба
шууд бус

татвараар
Тэтгэвэр,

тэтгэмжийн
хэлбэрээр

Цалингийн
хэлбэрээр

Хувь хүний санхүүгийн бүрдүүлэлтэнд нөлөөлдөг хүчин зүйлс:

■ Боловсрол, мэргэжлийн түвшин

■ Үндэсний орлого болон макро эдийн засгийн бодлого

■ Өмнөх цаг хугацаанд бүрэлдэн буй болсон улсын хөгжил болон хувь хүмүүсийн 
амьдралын түвшингээр нөхцөлдсөн өв залгамжлал юм.



Жилийн тайлан 201564
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Хаяг:
Монгол улс, Улаанбаатар, 15160
Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо,
Жуулчны гудамж 4/4,
Макс тауэр 800 тоот.
Утас: (976) 70008448
Вэб: http://www.dicom.mn
И-мэйл: contact@dicom.mn

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН
КОРПОРАЦИ
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