




 
 

2.3.2. Монголбанкны хамгийн сүүлийн газар дээрх хяналт шалгалтын дүнд сайн 
эсвэл хэвийн үнэлгээ авсан байх. 

2.3.3. Сүүлийн 6 сарын хугацаанд Монголбанкнаас Банкны тухай хуулийн 47.1-д 
заасан албадлагын арга хэмжээ ногдуулаагүй байх; 

2.4. Банк энэ журмын 2.2-т заасан хүсэлтээ, энэ журмын 2.3-т заасан  шалгууруудыг 
хангасан болохоо нотолсон баримтын хамт ХДК-д ирүүлнэ. Зөвхөн дээрх 
шалгууруудыг бүрэн хангаж буй банкийг урьдчилсан шалгаруулалтад оролцуулна. 

2.5. Урьдчилсан шалгаруулалтад техникийн болон зохион байгуулалтын хувьд дараах 
шалгуур үзүүлэлтүүдээр үнэлнэ: 

2.5.1. Салбар, тооцооны төвийн тоо, тэдгээрийн газарзүйн тархалт; 

2.5.2. Техник, технологийн чадавхи, мэдээллийн технологийн системийн хувьд 
мэдээллийн баазыг өдөр тутам шинэчлэх, мөнгөн урсгалыг хянах, банк 
хоорондын гүйлгээ, цахим төлбөр тооцоо, бэлэн мөнгөний олголтыг 
гүйцэтгэх чадвар; 

2.5.3  ХДК-ын програм хангамжаас нөхөн төлбөр олгоход шаардлагатай 
мэдээллийг хүлээн авч боловсруулах холбоосыг бэлтгэсэн байх. 

2.5.4. ХДХ-д заасан шаардлагын дагуу хадгаламж эзэмшигчдийн нэхэмжлэлийг 
хүлээн авах, нөхөн төлбөрийн програм хангамжийн шаардлагад нийцүүлэн 
баримтжуулах чадвартай байх; 

2.5.5. ХДК-д өдөр бүр тайлан хүргүүлэх  боломжтой байх; 

2.5.6. ХДК-тай холбогдох гэрээг байгуулсан даруйд нөхөн төлбөр олгох ажиллагааг 
эхлүүлэх чадвар, бэлэн байдал; 

2.5.7. Хадгаламж эзэмшигчдэд нэмэлт үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой байх. 

2.6. Техникийн болон зохион байгуулалтын шалгууруудын үнэлгээнд эзлэх хувийн жин 
дараах харьцаатай байна: 

2.6.1. Салбарын тоо - 30 хувь; 
 

2.6.2. Техник, технологи, мэдээллийн технологийн системийн чадавхи - 30 хувь; 
 

2.6.3. Даатгалын тохиолдол бий болсон даруйд нөхөн төлбөр төлөх ажиллагааг 
гүйцэтгэж эхлэх чадвар, шаардагдах өдрийн тоо - 10 хувь; 
 

2.6.4. ХДК-д өдөр тутмын тайланг хүргэх боломж - 20 хувь; 



 
 

 
2.6.5. Хадгаламж эзэмшигчдэд нэмэлт үйлчилгээ үзүүлэх боломж - 10 хувь. 
 

 
2.7. Үндэсний хороо нь банкуудаас санал хүлээн авах эцсийн өдрөөс хойш 30 хоногийн 

дотор санхүүгийн зохистой харьцаа, техникийн болон зохион байгуулалтын шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг үнэлсний үндсэн дээр урьдчилсан шалгаруулалтад тэнцсэн банкийг 
хураангуй жагсаалтанд оруулж батална. 

                  
2.8. ХДК урьдчилсан шалгаруулалтын үр дүнг Монголбанк болон сонгон шалгаруулалтад 

оролцсон бүх банкуудад мэдэгдэж энэ журмын 2.7-д заасан хураангуй жагсаалтад 
багтсан банк тус бүртэй “стэнд-бай” гэрээ байгуулна. 

 
2.9. Банк “стэнд-бай” гэрээгээр даатгалын тохиолдол бий болохоос өмнө нөхөн төлбөр 

олгох ажиллагааны туршилт, сургуулилтад оролцох, даатгалын тохиолдол бий  
болоход ХДХ болон ХДК-ийн холбогдох журмын дагуу нөхөн төлбөр олгох 
ажиллагааг гүйцэтгэх үүрэг хүлээнэ. 

 
2.10. ХДК 3 (гурав) жил тутамд урьдчилсан шалгаруулалтад тэнцсэн банкуудын 

жагсаалтыг шинэчилнэ. 

ГУРАВ. Эцсийн шалгаруулалт 

3.1. ХДК нь НТОБ-ны эцсийн шалгаруулалтыг даатгалын тохиолдол бий болсноос хойш 3 
хоногийн дотор эхлүүлнэ. 

3.2. ХДК зөвхөн журмын 2.7-д заасан хураангуй жагсаалтад багтсан банкуудад эцсийн 
шалгаруулалтад оролцох урилгыг хүргүүлэх бөгөөд урилга хүлээн авсан банк нь 
нөхөн төлбөр олгох ажиллагааг гүйцэтгэх амлалт бүхий албан бичгийг 3 хоногийн 
дотор ХДК-д хүргүүлнэ. 

3.3. Эцсийн шалгаруулалтад оролцох банк нөхөн төлбөр олгох ажиллагааг гүйцэтгэх 
санхүүгийн саналыг ХДК-д хүргүүлнэ. Нөхөн төлбөр олгох банкийг сонгохдоо 
урьдчилсан шалгаруулалтын дүн, нөхөн төлбөр олгох ажиллагааг гүйцэтгэх 
санхүүгийн санал, стэнд-бай гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн байдал болон 
бусад хүчин зүйлсийг харгалзан үзэжҮндэсний хороо Монголбанктай зөвшилцсөний 
үндсэн дээр сонгон шалгаруулалтад оролцох урилгыг хүргүүлсэн өдрөөс 7 хоногийн 
дотор НТОБ-аар сонгон шалгаруулна. 

3.4. НТОБ-аар сонгогдсон банк нь ХДК-ийн нэрийн өмнөөс нөхөн төлбөр олгох үйл 
ажиллагааг хийж гүйцэтгэнэ. 



 
 

3.5. ХДК нь журмын 3.3-т заасан банктай даатгалын тохиолдол бий болсноос хойш  ажлын  
12 өдрийн дотор “Нөхөн төлбөр олгох банктай байгуулах гэрээ”-г байгуулна. 

3.6. НТОБ нь даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчдэд нөхөн төлбөрийг олгохдоо холбогдох 
журам, ХДК-аас бичгээр  бэлтгэн хүргүүлсэн даалгавар, зааварчилгааг баримтлан 
ажиллана.  

3.7. НТОБ нь гэрээнд заасан үүргээ цаг хугацаанд нь бүрэн биелүүлэхгүй бол ХДК 
түүнтэй байгуулсан гэрээг цуцалж, эцсийн шалгаруулалтаар  2-т орсон банктайнэн 
даруй гэрээ байгуулна. Шаардлагатай тохиолдолд ХДК нь нэгээс илүү НТОБ-тай 
гэрээ байгуулж болно. 

3.8. Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороо нь энэхүү журмын 2.7 дахь хэсэгт  заасан 
хураангуй жагсаалтад ороогүй банкийг Монголбанктай зөвшилцсөний үндсэн дээр 
нөхөн төлбөр олгох эцсийн банкаар сонгон шалгаруулж болно. 

3.9. Энэхүү журам Үндэсний хороо баталсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно. 
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