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Улсын 
бүртгэлийн 
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3848 Нягтлан бодох бүртгэлийн багц материалыг 
шинэчлэн батлах тухай 

4

3886 Цахим мөнгөний журам батлах тухай 292

4062 Банкийг албадан татан буулгах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх журам батлах тухай 

307

4083 Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн  арга хэмжээ авах, 
хэрэгжүүлэх журам батлах тухай 

316

4103 Банкны нөхцөлт удирдлага хэрэгжүүлэх, бүрэн эрхт 
төлөөлөгчийн ажиллах журам батлах тухай 

327

4221 мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс 
урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам 
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4257 Банкны үйл ажиллагаанд тавих хязгаарлалтыг 
тооцох, хангах, тайлагнах, хяналт тавих журам 

353

4260 Банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны 
шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, түүнд хяналт тавих 
журам

365
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Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2018 
оны 02 сарын 05-ны өдрийн 3848 дугаарт бүртгэв.

МОНГОЛБАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ, САНГИЙН  
САЙДЫН ХАМТАРСАН  ТУШААЛ

2017 оны 11 дүгээр
сарын 27-ны өдөр             Дугаар А-294/340         Улаанбаатар хот

НяГТЛАН БОДОХ БүРТГэЛИЙН БАГц  
МАТЕРИАЛЫГ ШИНэЧЛэН БАТЛАХ ТУХАЙ

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.4, Төв банк /
Монголбанк/-ны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 
ТУШААХ нь: 

Нэг. “Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн заавар”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “Дансны 
жагсаалт”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар, “Санхүүгийн тайлангийн маягт, загвар”-ыг 
гуравдугаар хавсралтаар, “Банкны санхүүгийн тайлан, тодруулга бэлтгэх аргачлал”-ыг 
дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.  

Хоёр. Тус багц материалыг батлагдсан өдрөөс эхлэн банкны үйл ажиллагаанд 
нэвтрүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авахыг Монголбанкны Хяналт шалгалтын 
газар /Н.Батсайхан/-т үүрэг болгосугай.

Гурав. Энэ талаар мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлж, хяналт тавьж ажиллахыг 
Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар /Г.Түвдэндорж/, Монголбанкны 
Хяналт шалгалтын газар /Н.Батсайхан/-т үүрэг болгосугай.   

Дөрөв. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Сангийн 
сайдын хамтарсан 2015 оны 2 дугаар сарын 06-ны өдрийн А35/20 дугаар тушаалыг 
хүчингүй болсонд тооцсугай.

    
МОНГОЛБАНКНЫ    
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ    САНГИЙН САЙД
          
Н.БАЯРТСАЙХАН    Ч.ХҮРЭЛБААТАР
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Монголбанкны Ерөнхийлөгч,  
Сангийн сайдын 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн A-294/340  

тоот хамтарсан тушаалын нэгдүгээр хавсралт
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Монголбанкны Ерөнхийлөгч,  
Сангийн сайдын 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн A-294/340  

тоот хамтарсан тушаалын хоёрдугаар хавсралт

ДАНСНЫ ЖАГСААЛТ

НэГ. ЕРӨНХИЙ ЗүЙЛ
Монголбанкнаас батлан гаргасан дансны нэгдсэн жагсаалт нь банкны бүх үйл ажиллагаа 

болон санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтийг илэрхийлж чадах дансны төлөвлөгөө юм. 
Банк нь СТОУС-ын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг хөтлөх боломж 

бүхий дансны дугаар болон түүний нэрээс бүрдсэн уг дансны төлөвлөгөөг үндэс болгон 
харилцагч болон мөнгөний нэгжийг харгалзан задлах замаар өөрийн үйл ажиллагааны 
онцлогийг бүрэн тусгасан дансны дэлгэрэнгүй жагсаалтыг баталж,  дотооддоо мөрдөнө.  

Банк нь өөрийн дотоод үйл ажиллагаанд ашиглаж буй дансны жагсаалтаа 
Монголбанкнаас баталсан дансны кодонд нэгтгэн хөрвүүлж тайлагнана. 

Банкны дансны жагсаалт нь дараах бүтэцтэй байна: 
1. Дансны төрөл

Дансдыг дараах гурван үндсэн төрөлд хуваана. 
A. Тэнцлийн данс
Б. Орлого, зардлын данс
В. Тэнцлийн гадуурх данс
A. Тэнцлийн дансууд
1. Хөрөнгийн данс
2. Өр төлбөрийн данс
3. Өөрийн хөрөнгийн данс
Б. Орлого, зардлын дансууд
1. Орлогын данс
2. Зардлын данс

2. Дансны бүлэг
Тэнцлийн дансдыг НББОУС 1-ийн дагуу хөрөнгө, өр төлбөрийн хөрвөх чадварын 

дарааллаар, орлого, зардлын дансдыг үйл ажиллагааны төрлөөр дараах байдлаар бүлэглэнэ.    
Хөрөнгө 

1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 
2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
3. Хөрөнгө оруулалт 
4. Зээл
5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө 
6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө
7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
8. Үндсэн хөрөнгө
9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
10. Биет бус хөрөнгө
11. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө 

Өр төлбөр
1. Харилцах  
2. Хадгаламж
3. Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
4. Бусад эх үүсвэр
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Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Сангийн сайдын  
2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн A-294/340 тоот  

хамтарсан тушаалын гуравдугаар хавсралт

Регистрийн дугаар:  

хаяг : _____________________________________________________________________

Шуудангийн хаяг : __________________________________________________________

Утас :                    ____________                                       Факс :                     ____________             

Өмчийн хэлбэр :   төрийн . . . . . хувь                хувийн . . . . . . хувь.

 

…………………………………………-ийн
…………… оны …………………………

СанхҮҮгийн тайлан

Хянаж хүлээн авсан 
байгууллагын нэр Сар, өдөр Гарын үсэг
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Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Сангийн сайдын  
2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн A-294/340 тоот  

хамтарсан тушаалын дөрөвдүгээр хавсралт

банкны СанхҮҮгийн тайлан,  
тодруулга бэлтгэх аргачлал

нэг. нийтлэг зҮйл
1.1. Банкны нийтлэг зориулалттай иж бүрэн санхүүгийн тайланг бэлтгэхэд энэ 

аргачлалыг мөрдөнө.
Санхүүгийн тайлан, түүний зорилго

1.2. Санхүүгийн тайлан нь банкны санхүүгийн тайлан ба санхүүгийн үр дүнг тодорхой 
бүтцээр илэрхийлэх санхүүгийн цэгцтэй ерөнхий мэдээлэл юм. 

1.3. Санхүүгийн тайлангийн зорилго нь хэрэглэгчдийг эдийн засгийн шийдвэр гаргахад 
шаардагдах тухайн банкны санхүүгийн байдал (хөрөнгө, өр төлбөр, өөрийн хөрөнгө), 
санхүүгийн үр дүн (ашиг, алдагдал), санхүүгийн байдалд гарсан өөрчлөлт (мөнгөн 
гүйлгээ), өмчийн өөрчлөлтийн тухай мэдээллээр хангахад оршино. 

1.4.  Банкны удирдлага өөрийн банкны санхүүгийн тайланг үнэн зөв бэлтгэж, түүнд 
хариуцлага хүлээнэ. 
Санхүүгийн тайлан бэлтгэх үндэслэл ба зарчим  
Банк нь санхүүгийн тайлан бэлтгэхдээ дараах ерөнхий зарчмуудыг баримтална: 

1.5. СТОУС-д нийцэх. Банкны санхүүгийн тайлан нь СтОУС-д бүрэн нийцсэн байна. 
1.6. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого. Банкны удирдлага өөрийн бодит нөхцөлд 

ялангуяа банкныхаа санхүүгийн болон үйл ажиллагааны үр дүнг үнэн зөвөөр 
илэрхийлэх бүртгэлийн бодлогыг мөрдөнө. Сонгосон бүртгэлийн бодлого нь монгол 
улсын хууль, тогтоомж, монголбанкнаас гаргасан журам, заавар, аргачлалд нийцнэ. 
Банк нягтлан бодох бүртгэлийн тодорхойлогдоогүй зүйлсийг монголбанкинд 
мэдэгдэж, зөвшөөрөл авна. 

1.7. Үнэн зөв толилуулга. Санхүүгийн тайланд банкны санхүүгийн байдал, санхүүгийн 
үр дүн, мөнгөн гүйлгээг үнэн зөв илэрхийлнэ. Үнэн зөв толилуулгад дан ганц 
тоогоор илэрхийлэгдсэн мэдээлэл төдийгүй нэмэлт тайлбар, тодруулгыг багтаана.

1.8. Тасралтгүй байх зарчим. Банкны удирдлага санхүүгийн тайланг бэлтгэхдээ өөрийн 
банкны үйл ажиллагааны тасралтгүй зарчмаар үргэлжлэх чадварт үнэлэлт өгнө. 
Банкийг татан буулгах, үйл ажиллагааг нь зогсоогоогүй тохиолдолд удирдлага 
тасралтгүй байх зарчмыг үндэслэн санхүүгийн тайлангаа бэлтгэнэ. мөн банкны 
үйл ажиллагааг тасалдуулахад хүргэх үйл явдал, нөхцөл байдал үүссэн бол банкны 
удирдлага нэн даруй монголбанкинд мэдэгдэнэ. 
Банкны удирдлага тасралтгүй байх зарчим хадгалагдаж буй эсэхийг үнэлэхдээ 
тайлагналын өдрөөс хойш арван хоёр сар буюу түүнээс дээш хугацааг хамарсан 
ирээдүйн талаарх боломжит бүх мэдээллийг ашиглана. Банк ашигтай ажиллаж 
байсан түүхтэй бөгөөд санхүүгийн нөөцийг байршуулахад бэлэн байгаа бол нэмэлт 
шинжилгээ хийлгүйгээр тасралтгүй байх зарчим биелэгдэж байна гэж үзэж болно. 

1.9. Нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл суурь. Банк мөнгөн гүйлгээний тайлангаас бусад 
санхүүгийн тайланг нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл сууриар бэлтгэнэ. Аккруэл 
суурь гэж мөнгө хүлээн авсан эсвэл төлсөн эсэхээс үл хамааран орлогыг олсон үед 
болон зардлыг гарсан тухай бүрт нь хүлээн зөвшөөрч бүртгэх аргыг хэлнэ. 

1.10. Илэрхийллийн тогтвортой байдал. Банкны үйл ажиллагаанд гарсан үлэмж 
хэмжээний өөрчлөлт болон СтОУС-д шаардсанаас бусад тохиолдолд санхүүгийн 
тайлангийн үзүүлэлтүүдийн илэрхийлэл ба ангиллыг нэг тайлант үеэс нөгөө тайлант 
үед өөрчлөхгүй. 
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Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 
2018 оны 04 сарын 17-ны өдрийн 3886 дугаарт бүртгэв.

Монголбанкны 
ЕрӨнхийлӨгчийн туШаал

2018 оны 02 сарын 13 өдөр    Дугаар А-45                                 Улаанбаатар хот

журам батлах тухай

төв банк (монголбанк)-ны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт, 
Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3 дахь 
заалт, 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн тУШААх нь:

1.“Цахим мөнгөний журам”-ыг хавсралтаар баталж, 2018 оны 6 дугаар сарын 01-ний 
өдрөөс эхлэн мөрдүүлсүгэй.

2.Батлагдсан журмыг мөрдөж ажиллахыг төлбөр тооцооны газар (э.Анар), төлбөрийн 
үйлчилгээ үзүүлэгч нарт тус тус даалгасугай.

3.энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг төлбөр тооцооны газар (э.Анар), 
Дотоод аудитын газар (Д.Аюуш)-нд даалгасугай.

 мОНгОлБАНКНЫ
 ЕРӨНхИЙлӨгЧ     Н.БАЯРтСАЙхАН
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Монголбанкны 
ЕрӨнхийлӨгчийн туШаал

2019 оны 01 сарын 16 өдөр                       Дугаар А-21                                       Улаанбаатар хот

журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

төв банк (монголбанк)-ны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх 
заалт, Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3 
дахь заалт, 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн тУШААх нь:

1. монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн А-45 дугаар 
тушаалаар баталсан Цахим мөнгөний журамд дор дурдсан агуулгатай дараах хэсэг, заалт 
нэмсүгэй:

1/“2.15. Цахим мөнгөний үйлчилгээ эрхлэгч нь монголбанкнаас цахим мөнгө гаргах 
зөвшөөрөл авсан байна.”;

2/“2.16. “Цахим мөнгө нь цахим хэтэвчинд байршина.”;

3/“3.5.20. “Оролцогчийн 10,000 (арван мянган) төгрөгөөс дээш дүнтэй гүйлгээнд 
заавал баталгаажуулалт шаардах.”;

4/“6.12. “Зөвшөөрөл олгох, сунгахаас татгалзсан хариу авсан этгээд дахин хүсэлт 
гаргах тохиолдолд энэ журамд заасан шаардлагын дагуу холбогдох баримт бичгийг шинээр 
бүрдүүлэн хүсэлт гаргана.”.

2. Цахим мөнгөний журамд дараах хэсэг, заалтыг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

1/ 2 дугаар зүйлийн 2.3 дахь хэсэг:

“2.3. Цахим мөнгөний үйлчилгээ эсхүл цахим хэтэвч нь бусдаас ялгарах өөрийн гэсэн 
оноосон нэртэй байна.”;

2/ 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэг:

“3.1. Цахим мөнгөний үйлчилгээ эрхлэгч (цаашид үйлчилгээ эрхлэгч гэх) нь Үндэсний 
төлбөрийн системийн тухай  хуулийн 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтад заасны 
дагуу үүсгэн байгуулагдсан байна.”;

3/3 дугаар зүйлийн 3.4.2 дахь заалт:

“3.4.2. энэ журмын 4 дүгээр бүлэгт заасан шаардлагыг хангасан төлөөлөгчөөр 
дамжуулан цахим мөнгөний үйлчилгээг хэрэглэгчид хүргэх;”;

4/3 дугаар зүйлийн 3.5.4 дэх заалт:

“3.5.4. Оролцогчийн зөвшөөрөлгүйгээр цахим мөнгөний данснаас зарлагын гүйлгээ 
хийхгүй байх, хийгдсэн тохиолдолд учирсан хохирлыг хариуцах;”;

5/3 дугаар зүйлийн 3.5.5 дахь заалт:

“3.5.5. энэ журмын 2.6-д заасан үйлчилгээг үзүүлэхдээ дансны дугаар, мөнгөн дүнг 
зөв оруулах, буруу оруулснаас үүсэх хохирлыг хариуцах;”;
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6/3 дугаар зүйлийн 3.5.10 дахь заалт:

“3.5.10. төлөөлөгчийн цахим мөнгөний үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийн 
технологийн нууцлал, аюулгүй байдал болон санхүүгийн хариуцлагыг бүрэн хариуцах, 
төлөөлөгчөөр энэ журмын 4 дүгээр бүлэгт заасан шаардлагыг хангуулах;”;

7/3 дугаар зүйлийн 3.5.13 дахь заалт:

“3.5.13. Шинээр бүртгүүлж байгаа оролцогчид нууц үг өгөх бол түүнийг битүүмжилсэн 
байдлаар хүлээлгэн өгөх;”

8/4 дүгээр зүйлийн 4.10.2 дахь заалт:

“4.10.2. энэ журмын 4.1-д заасан үйлчилгээг үзүүлэхдээ дансны дугаар, мөнгөн дүнг 
зөв оруулах, буруу оруулснаас үүсэх хохирлыг хариуцах;”;

9/6 дугаар зүйлийн 6.1.2 дахь заалт:

“6.1.2. энэ журмын 2.3, 2.4, 2.9, 2.10, 3.1, 3.3, 3.5.11, 8.2-д тус тус заасан шаардлагыг 
хангасныг нотлох баримт бичиг;”;

10/Журмын 6 дугаар зүйлийн 6.1.3 дахь заалт:

“6.1.3. энэ журмын 3.6, 3.7, 3.8-д тус тус заасан шаардлагыг хангасан төлөөлөгч, 
ЦмхА, хэрэглэгчтэй байгуулах гэрээний загвар;”;

11/6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэг:

“6.3. энэ журмын 6.1-д заасан баримт бичгийн бүрдэл дутуу, нэмэлт баримт бичиг 
шаардлагатай тохиолдолд энэ тухай 30 (хоног)-ийн дотор зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргагчид 
энэ талаар албан бичгээр мэдэгдэнэ.”.

3. Цахим мөнгөний журмын 3 дугаар зүйлийн  3.3.1, 4 дүгээр зүйлийн 4.5 дахь хэсгийг 
тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

4. энэ тушаалыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг төлбөр тооцооны газар 
(э.Анар), төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч нарт тус тус үүрэг болгосугай.

5. энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг төлбөр тооцооны газар (э.Анар), 
Дотоод аудитын газар (т.Амарсайхан)-т тус тус даалгасугай.

 мОНгОлБАНКНЫ
 ЕРӨНхИЙлӨгЧ          Н.БАЯРтСАЙхАН
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Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 
2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 

А-45 дугаар тушаалын хавсралт

ЦахиМ МӨнгӨний жураМ

нэг. нийтлэг ҮндэСлэл

1.1. энэхүү журмын зорилго нь төв банк (монголбанк)-ны тухай хуулийн 5 дугаар 
зүйлийн 5 дахь заалт, 8 дугаар зүйлийн 2 дахь заалт, Үндэсний төлбөрийн 
системийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 ба 3 дахь заалт, 10 дугаар зүйлийн 
1 дэх хэсгийн 10 дахь заалт, 11 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт, 13 дугаар зүйлийн 
1 дэх заалтын дагуу монгол Улсын нутаг дэвсгэрт цахим мөнгө гаргах болон 
түүнтэй холбогдох үйл ажиллагааны журмыг тогтоох, цахим мөнгө гаргах 
зөвшөөрөл олгох, цахим мөнгө гаргагчид тавигдах шаардлагуудыг тодорхойлох, 
хэрэгжилтэд хяналт тавих, цахим мөнгөний үйлчилгээнд оролцогч талуудын 
харилцааг зохицуулах, тэдгээрийн нийтлэг эрх ашгийг хамгаалах харилцааг 
зохицуулахад оршино.

1.2. Цахим мөнгөний үйл ажиллагаанд төв банк (монголбанк)-ны тухай хууль, 
Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль, энэ журам болон монголбанкнаас 
баталсан бусад эрх зүйн актыг удирдлага болгоно.

1.3. энэ журмаар монгол Улсын нутаг дэвсгэрт цахим мөнгө гаргах, цахим мөнгийг 
мөнгөн хөрөнгөнд харилцан хөрвүүлэх, төлбөр, шилжүүлэгт хэрэглэх болон энэ 
үйл ажиллагааны оролцогчид тавигдах шалгуур үзүүлэлтийг зохицуулна.

хоЁр. ЦахиМ МӨнгӨний Үйлчилгээ
2.1. Цахим мөнгөний үйлчилгээнд мөнгөн хөрөнгийг цахим мөнгөнд, цахим мөнгийг 

мөнгөн хөрөнгөнд хөрвүүлэх, цахим мөнгөөр төлбөр гүйцэтгэх, гүйлгээ хийх 
үйл ажиллагаа хамаарна.

2.2. монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр цахим мөнгөний төлбөр тооцоог зөвхөн 
үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр гүйцэтгэнэ.

2.3. Цахим мөнгөний үйлчилгээ эсвэл цахим хэтэвч нь бусдаас ялгарах өөрийн гэсэн 
оноосон нэртэй байна.

/Энэ заалтыг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А-21 дугаар 
тушаалаар өөрчилсөн/

2.4. Цахим мөнгөний үйлчилгээ эрхлэгчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод 
хэмжээ нь 2,500,000,000 (хоёр тэрбум таван зуун сая) төгрөг байна.

2.5. Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийн 5.1.18-д заасан шилжүүлгийг 
цахим мөнгө ашиглан гүйцэтгэх болон цахим мөнгөний системд хийгдэх бусад 
санхүүгийн бус үйлдлийг гүйлгээ гэнэ.

2.6. Цахим мөнгөний үйлчилгээнд дараах төрлийн гүйлгээг хийж болно:
2.6.1. Цахим мөнгө ашиглан бараа, ажил, үйлчилгээний төлбөр төлөх;
2.6.2. Цахим мөнгийг бусад хэрэглэгчид шилжүүлэх;
2.6.3. Цахим мөнгийг мөнгөн хөрөнгөнд хөрвүүлэх;
2.6.4. мөнгөн хөрөнгийг цахим мөнгөнд хөрвүүлэн дансанд хийх;
2.6.5. Цахим мөнгөний дансны үлдэгдэл шалгах;
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2.6.6. гүйлгээний хуулга авах;
2.6.7 Бусад.

2.7 Цахим мөнгөний үйлчилгээ эрхлэгч нь зөвхөн оролцогчийн хүсэлтээр 
өгсөн мөнгөн хөрөнгийн хэмжээтэй цахим мөнгө гаргана.Цахим мөнгөний 
гүйлгээг бодит цагийн горимд буюу цаг тухайд нь ажил амралтын өдөр 
хамаарахгүй 24 цагаар хүлээн авч, дамжуулна.

2.8 Цахим мөнгийг хадгаламж, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө гэж үзэхгүй, түүнд 
хүү бодохгүй.

2.9 Цахим мөнгөөр зээл олгохгүй.
2.10 Оролцогч бүр нь цахим мөнгөний системд өөрийн гэсэн дахин давтагдахгүй 

дугаар эсвэл данстай байна.
2.11 Цахим мөнгөний үйлчилгээ эрхлэгч болон цахим мөнгөний үйлчилгээ 

үзүүлэхэд ашиглаж байгаа програм хангамж, техник тоног төхөөрөмж, 
түүний оролцогч, холбогдох бодлого, журам, заавар, гэрээний нэгдсэн цогц 
бүхий төлбөрийн системийн бүрэлдэхүүн хэсгийг цахим мөнгөний систем 
гэнэ.

2.12 Цахим мөнгөний гүйлгээг баталгаажуулахад ашиглагдах, зөвхөн тухайн 
оролцогч мэдэж байх тоо, үсгийн цувааг нууц үг гэнэ.

2.13 Бусдын дансанд байгаа цахим мөнгө, мөнгөн хөрөнгийг эзэмших, захиран 
зарцуулах эрхгүй этгээд санаатайгаар, нууцаар өөрийн эзэмшилд оруулах 
үйлдлийг луйврын гүйлгээ гэнэ.

2.14 Цахим мөнгөний үйлчилгээ эрхлэгч нь монголбанкнаас цахим мөнгө гаргах 
зөвшөөрөл авсан байна.

/Энэ заалтыг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А-21 дугаар 
тушаалаар нэмсэн/

2.15 Цахим мөнгө нь цахим хэтэвчинд байршина.
/Энэ заалтыг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А-21 дугаар 
тушаалаар нэмсэн/

гураВ. Үйлчилгээ эрхлэгчид таВих Шаардлага
3.1 Цахим мөнгөний үйлчилгээ эрхлэгч (цаашид үйлчилгээ эрхлэгч гэх) нь Үндэсний 

төлбөрийн системийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтад 
зааснаар үүсгэн байгуулагдсан байна. 

/Энэ заалтыг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А-21 дугаар 
тушаалаар өөрчилсөн/
3.2 Үйлчилгээ эрхлэгч нь өөрийн гаргасан цахим мөнгөнөөс үүсэх бүх төлбөр, төлбөр 

тооцоог хариуцах бөгөөд оролцогчийн анхны шаардлагаар энэ журмын 5.1, 5.3-д 
заасан хязгаарт багтаан түүний цахим мөнгийг мөнгөн хөрөнгөнд хөрвүүлнэ.

3.3 Үйлчилгээ эрхлэгч нь “Үндэсний төлбөрийн системийн тухай” хуулийн 12.1-д 
заасан болон дараах шаардлагыг хангасан байна:
3.3.1 Цахим мөнгө гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг монголбанкнаас 

авсан байх;
/Энэ заалтыг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А-21 дугаар 
тушаалаар хүчингүй  болсон/

3.3.2 Үйлчилгээ эрхлэгч нь банк бус санхүүгийн байгууллага бол Санхүүгийн 
зохицуулах хорооны дүгнэлттэй байх;

3.3.3 хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг зээлийн эх үүсвэрээс бүрдүүлээгүй байх;
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3.3.4 Цахим мөнгө болон мөнгөн хөрөнгийг аюулгүй, найдвартай хадгалах, 
хамгаалах системтэй байх;

3.3.5 Цахим мөнгө гаргах, түүнийг мөнгөн хөрөнгөнд хөрвүүлэх, гүйлгээ хийх 
болон төлбөр төлөх үйл ажиллагааг зохицуулсан дүрэм, журамтай байх;

3.3.6 Цахим мөнгөний үйлчилгээтэй холбоотой гомдол, санал, маргааныг цаг 
тухайд нь, хүндрэл учруулахгүйгээр шийдэх дүрэм, журамтай байх;

3.3.7 мэдээлэл технологийн болон санхүүгийн мэргэжилтэй, туршлагатай 
боловсон хүчинтэй байх;

3.3.8 Оролцогчийн мэдээлэл, нэгж дансны болон нэгтгэсэн балансад шаардагдах 
нарийвчилсан, бүрэн мэдээллийг агуулах, хөтлөх боломж бүхий мэдээллийн 
системтэй байна. тус систем нь цахим мөнгөний хөдөлгөөнийг хянах, 
цахим мөнгөний тоо хэмжээг тогтоох, оролцогчийн зөвшөөрсөн хэмжээнээс 
илүү гүйлгээ хийх, данс андуурсан зэрэг санамсаргүй үйлдэл, луйврын 
болон сэжигтэй гүйлгээг илрүүлэх, гүйлгээг зогсоох, буцаах, түүнээс үүсэх 
маргааныг шийдвэрлэх чадвартай байх;

3.3.9 монголбанкнаас тавих бусад шаардлагыг хангасан байх.
3.4 Үйлчилгээ эрхлэгч дараах эрхтэй:

3.4.1 энэ журамд заасан шаардлагыг хангаж, холбогдох зөвшөөрлийг авсан 
үйлчилгээ эрхлэгч нь өөрийн нэрийн өмнөөс цахим мөнгө гаргаж, үйл 
ажиллагаанд ашиглах;

3.4.2 энэ журмын 4 дүгээр бүлэгт заасан шаардлагыг хангасан төлөөлөгчөөр 
дамжуулан цахим мөнгөний үйлчилгээг хэрэглэгчид хүргэх;

/Энэ заалтыг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А-21 дугаар 
тушаалаар өөрчилсөн/

3.4.3 Бүртгэлгүй хэрэглэгчээс бусад оролцогчийг хууль тогтоомж, гэрээгээр 
хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, биелүүлээгүйгээс учирсан хохирлыг 
барагдуулахыг шаардах, хохирлыг арилгуулахаар шүүхэд нэхэмжлэл 
гаргах;

3.4.4 Бүртгэлгүй хэрэглэгчээс бусад оролцогчийн үйл ажиллагаа нь холбогдох 
хууль тогтоомж, гэрээний дагуу явагдаж буй эсэхэд хяналт тавих, хууль 
тогтоомж, гэрээний шаардлагыг хангаагүй нөхцөлд гэрээг цуцлах санал 
гаргах;

3.4.5 хууль хяналтын байгууллагаас оролцогчийн дансаар дамжин аливаа хууль 
бус гүйлгээ хийгдсэн тухай мэдэгдэл ирсэн тохиолдолд дансны зарлагын 
гүйлгээг зогсоох;

3.4.6 Оролцогчоос үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлд эсвэл гэрээнд заасан 
шимтгэл авах.

3.5 Үйлчилгээ эрхлэгч дараах үүрэгтэй:
3.5.1 төлөөлөгч, ЦмхА, хэрэглэгчтэй гэрээ байгуулахын өмнө холбогдох 

хууль тогтоомж бусад эрх зүйн актад заасны дагуу түүнийг таньж мэдэх 
үйл ажиллагааг хийх, “мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх тухай” хууль болон холбогдох олон улсын стандартыг мөрдөж 
ажиллах;

3.5.2 монголбанкнаас баталсан “төлбөрийн системд мөрдөх мэдээллийн 
технологийн тасралтгүй, найдвартай ажиллагааны журам”-ыг мөрдөн 
ажиллаж, цахим мөнгөний системийн нууцлал, аюулгүй байдлыг бүрэн 
хангах, гүйлгээг тасралтгүй найдвартай дамжуулах;
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3.5.3 монголбанкнаас шаардсан мэдээллийг цаг тухайд нь гаргаж өгөх, 
“төлбөрийн систем, түүний оролцогчийн үйл ажиллагаанд газар дээр нь 
шалгалт хийх журам”-д заасны дагуу хянан шалгагч, шалгалтын ажлын 
хэсгийг ажлын байр болон цахим мөнгөний системд чөлөөтэй нэвтрүүлэх;

3.5.4 Оролцогчийн зөвшөөрөлгүйгээр цахим мөнгөний данснаас зарлагын 
гүйлгээ хийхгүй байх, хийгдсэн тохиолдолд учирсан хохирлыг хариуцах;

/Энэ заалтыг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А-21 дугаар 
тушаалаар өөрчилсөн/

3.5.5 энэ журмын 2.6-д заасан үйлчилгээг үзүүлэхдээ дансны дугаар, 
мөнгөн дүнг зөв оруулах, буруу оруулснаас үүсэх хохирлыг 
хариуцах;

/Энэ заалтыг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 
А-21 дугаар тушаалаар өөрчилсөн/

3.5.6 Оролцогчийн болон гүйлгээний мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомж 
болон энэ журамд зааснаас бусад зорилгоор ашиглахгүй байх, түүнийг 
чандлан нууцлах;

3.5.7 Цахим мөнгөний үйлчилгээний нууцлал, аюулгүй байдлыг бүрэн 
хангаагүй буруутай үйлдлийн улмаас учирсан хохирлыг хариуцах;

3.5.8 төлөөлөгч, ЦмхА, хэрэглэгчтэй үйлчилгээний нөхцөлийг ойлгомжтой 
заасан гэрээг байгуулах, түүнийг тайлбарлаж өгөх;

3.5.9 төлөөлөгч, ЦмхА-ын төлбөр тооцоог 15 хоногийн дотор хийдэг байх;
3.5.10 төлөөлөгчийн цахим мөнгөний үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийн 

технологийн нууцлал, аюулгүй байдал болон санхүүгийн хариуцлагыг 
бүрэн хариуцах, төлөөлөгчөөр энэ журмын 4 дүгээр бүлэгт заасан 
шаардлагыг хангуулах;

/Энэ заалтыг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А-21 дугаар 
тушаалаар өөрчилсөн/

3.5.11 Оролцогчид гүйлгээ амжилттай хийгдсэн эсэхийг тухай бүр мэдээлэх, энэ 
мэдээллийг үнэ төлбөргүй хүргэх сувагтай байх;

3.5.12 Оролцогчид лавлагаа, мэдээлэл өгөх, санал гомдол, маргаантай гүйлгээний 
мэдээллийг хүлээн авах байнгын утас, оператортой байх;

3.5.13 Шинээр бүртгүүлж байгаа оролцогчид нууц үг өгөх бол түүнийг 
битүүмжилсэн байдлаар хүлээлгэн өгөх;

/Энэ заалтыг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А-21 дугаар 
тушаалаар өөрчилсөн/

3.5.14 Үйлчилгээний төлбөр, шимтгэл, хураамжийг үйлчилгээ үзүүлж байгаа 
газарт ил тод, харагдахуйц байрлуулах;

3.5.15 хэрэглэгчийн нэвтрэх эрх, дансны мэдээлэл цахим халдлагад өртөж, 
алдагдсан тохиолдолд хэрэглэгчид нэн даруй мэдэгдэж, авч буй арга 
хэмжээ, үр дүнгийн талаар мэдээллэх;

3.5.16 Шинээр элсүүлсэн төлөөлөгчийг ажлын 5 өдрийн дотор энэ журмын 1 
дүгээр хавсралтад заасан маягтыг бөглөж монголбанкны цахим хуудсанд 
бүртгүүлэх;

3.5.17 Шинээр элсэж байгаа төлөөлөгч, ЦмхА-д холбогдох дүрэм, журмыг 
танилцуулж, шаардлагатай тохиолдолд сургалтад хамруулах;

3.5.18 Оролцогчийг үйлчилгээний гарын авлагаар хангах;
3.5.19 төлөөлөгч болон ЦмхА болохыг нотолсон нэгэн ижил таних тэмдгийг 
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үйлчилгээ үзүүлж байгаа газарт ил тод, харагдахуйц байршуулах;
3.5.20 Оролцогчийн 10,000 (арван мянган) төгрөгөөс дээш дүнтэй гүйлгээнд 

заавал баталгаажуулалт шаардах.
/Энэ заалтыг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А-21 дугаар 
тушаалаар нэмсэн/
3.6 Үйлчилгээ эрхлэгч нь төлөөлөгч, ЦмхА, хэрэглэгчтэй байгуулах гэрээнд дараах 

зүйлсийг заавал тусгана:
3.6.1 Үйлчилгээ эрхлэгч болон тухайн оролцогчийн эрх үүрэг, хариуцлага;
3.6.2 тухайн цахим мөнгөний гүйлгээний төрөл, ашиглаж болох төхөөрөмж, 

хэрэгсэл, гүйлгээний үнийн дүнгийн болон давтамжийн хязгаарлалт;
3.6.3 Үйлчилгээ эрхлэгч нь гэрээнд өөрчлөлт оруулах талаар төлөөлөгч, ЦмхА, 

хэрэглэгчид хуанлийн 30 (гуч) хоногийн өмнө мэдэгдсэнээр гэрээний 
нөхцөлд өөрчлөлт оруулах эрхтэй. Заасан хугацаанд тухайн оролцогч нь 
гэрээнээс татгалзаагүй бол, гэрээний өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрсөнд 
тооцох тухай;

3.6.4 Цахим мөнгөний үйлчилгээнд нэвтрэх эрх, нууц үгийг нууцлах тухай;
3.6.5 Цахим мөнгөний үйлчилгээнд нэвтрэх эрх, нууц үгийг хаяж үрэгдүүлсэн, 

хулгайд алдсан, өөрийн данснаас эрх олгогдоогүй гүйлгээ хийгдсэн болон 
алдаатай гүйлгээ илрүүлсэн тохиолдолд үйлчилгээ эрхлэгчид нэн даруй 
мэдэгдэх тухай;

3.6.6 гомдол, маргаантай болон луйврын гүйлгээний талаар мэдэгдэх хэлбэр, 
хугацаа, түүнд хариу өгөх, арга хэмжээ авах хугацаа;

3.6.7 Үйлчилгээний шимтгэл, хураамжийн хэмжээ, түүнийг авах нөхцөл, 
хугацааны талаар мэдээлэл;

3.6.8 Цахим мөнгөнд хөрвүүлсэн оролцогчийн мөнгөн хөрөнгийг баталгааны 
дансанд байршуулах, захиран зарцуулах тухай.

3.7 Үйлчилгээ эрхлэгч нь төлөөлөгчтэй байгуулах гэрээнд дараах зүйлсийг заавал 
тусгана:
3.7.1 энэ журмын 3.6-д заасан зүйлс;
3.7.2 төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа явуулах хаяг, байршил;
3.7.3 Цахим мөнгөний гүйлгээнд үүсэх маргааныг хэрхэн зохицуулах, 

залруулгын гүйлгээг хэрхэн гүйцэтгэх тухай;
3.7.4  энэ журмын 3.5.16-д заасан мэдээллийг олон нийтэд ил тод байршуулахыг 

зөвшөөрөх тухай.
3.8 Үйлчилгээ эрхлэгч нь ЦмхА-тай байгуулах гэрээнд дараах зүйлсийг заавал 

тусгана:
3.8.1 энэ журмын 3.6-д заасан зүйлс;
3.8.2 ЦмхА-ын үйл ажиллагаа явуулах хаяг, байршил;
3.8.3 тухайн цахим мөнгийг бэлэн мөнгөний нэгэн адил тооцож ижил үнээр 

бараа, ажил, үйлчилгээний төлбөрт хүлээн авах, ямар нэгэн нэмэлт 
шимтгэл авахгүй байх талаар;

3.8.4 тухайн цахим мөнгийг зөвхөн бараа, ажил, үйлчилгээний төлбөр төлөх 
зорилгоор ашиглах тухай.

3.9 Үйлчилгээ эрхлэгч нь цахим мөнгөний системд дараах өөрчлөлт хийхээс 
30 хоногийн өмнө тухайн өөрчлөлттэй холбоотой саналаа монголбанкинд 
танилцуулж, дүгнэлт гаргуулна:



Монголбанкны захиргааны хэм хэмжээний акт

300

3.9.1 Шинэ суваг ашиглан үйлчилгээний цар хүрээг тэлэх;
3.9.2 технологийг бэлтгэн нийлүүлэгч болон цахим мөнгөний үйлчилгээг 

дамжуулан хүргэх үүрэн холбооны үйлчилгээ үзүүлэгч өөрчлөгдөх, 
нэмэгдэх.

3.10 Үйлчилгээ эрхлэгч нь цахим мөнгөний системд технологи, програм 
хангамжийн том хэмжээний өөрчлөлт, нэмэлт шинэчлэлт хийсэн тухай бүр 
монголбанкинд албан ёсоор мэдэгдэнэ.

дӨрӨВ. оролЦогч
4.1 Цахим мөнгөний гэрээт төлөөлөгч (цаашид төлөөлөгч гэх) нь үйлчилгээ 

эрхлэгчтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр түүний нэрийн өмнөөс шинэ 
хэрэглэгчийн бүртгэл, цахим мөнгөний үйлчилгээг гүйцэтгэх болон өөрийн 
цахим мөнгөний гүйлгээг хийх хуулийн этгээд байна.

4.2 Цахим мөнгө хүлээн авагч (цаашид ЦмхА гэх) нь үйлчилгээ эрхлэгчтэй 
байгуулсан гэрээний үндсэн дээр цахим мөнгийг төлбөрт хүлээн авч, өөрийн 
бараа, үйлчилгээг борлуулж байгаа иргэн, хуулийн этгээд байна.

4.3 Бүртгэлгүй хэрэглэгч нь үйлчилгээ эрхлэгчтэй гэрээ байгуулахгүйгээр цахим 
мөнгөний үйлчилгээ авах иргэн, хуулийн этгээд байна.

4.4 төлөөлөгч, ЦмхА, хэрэглэгч, бүртгэлгүй хэрэглэгчийг хамтад нь цахим 
мөнгөний үйлчилгээнд оролцогч (цаашид оролцогч гэх) гэнэ.

4.5 Оролцогч нь цахим мөнгөний төлбөр, гүйлгээг хүлээн зөвшөөрвөл нууц үг 
оруулах болон бусад аргаар баталгаажуулна.

/Энэ заалтыг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А-21 дугаар 
тушаалаар хүчингүй  болсон/
4.6 Үйлчилгээ эрхлэгчийн нэрийн өмнөөс төлөөлөгч нь дараах цахим мөнгөний 

үйлчилгээг үзүүлж болно:
4.6.1 Цахим мөнгө шилжүүлэх;
4.6.2 Цахим мөнгийг мөнгөн хөрөнгөнд хөрвүүлэх;
4.6.3 мөнгөн хөрөнгийг цахим мөнгөнд хөрвүүлэх;
4.6.4 гүйлгээний хуулга гаргаж өгөх;
4.6.5 Шинэ хэрэглэгч бүртгэх, хэрэглэгчтэй гэрээ байгуулах.

4.7 хуулийн этгээд нь гэрээ байгуулж, шаардлага хангасан нөхцөлд хэд хэдэн 
үйлчилгээ эрхлэгчийн төлөөлөгчөөр зэрэг ажиллаж болно.

4.8 төлөөлөгч, ЦмхА нь дараах эрхтэй:
4.8.1 Цахим мөнгөний үйлчилгээнд оролцох, үйлчилгээ эрхлэгчээс үзүүлж буй 

бусад үйлчилгээг авах;
4.8.2 Өөрийн дансны үлдэгдэл болон гүйлгээний хуулгыг шаардлагатай үед 

үйлчилгээ эрхлэгчээс баталгаажуулан авах, үүнтэй холбогдох мэдээлэл, 
тайлбарыг авах;

4.8.3 гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг үйлчилгээ эрхлэгчээс шаардах.
4.9  ЦмхА нь дараах үүргийг хүлээнэ:

4.9.1 хэрэглэгч, бүртгэлгүй хэрэглэгчийн гомдол, саналыг хүлээн авч 
үйлчилгээ эрхлэгчид мэдэгдэх, шийдвэрлэх;

4.9.2 Үйлчилгээ эрхлэгчид өөрт холбогдолтой мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн 
өгөх;
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4.9.3 Үйлчилгээ эрхлэгч болон хэрэглэгчийн төлбөр тооцоотой холбоотой 
аливаа мэдээ, мэдээллийн нууцыг чандлан сахих;

4.9.4 хаяг байршил болон үйл ажиллагааны талаарх холбогдох мэдээлэлд 
өөрчлөлт орсон тохиолдолд үйлчилгээ эрхлэгчид ажлын 5 өдрийн дотор 
мэдэгдэх.

4.10 төлөөлөгч дараах үүргийг хүлээнэ:
4.10.1 энэ журмын 4.9-д заасан үүрэг нэгэн адил хамаарна;
4.10.2 энэ журмын 4.1-д заасан үйлчилгээг үзүүлэхдээ дансны дугаар, мөнгөн 

дүнг зөв оруулах, буруу оруулснаас үүсэх хохирлыг хариуцах;
/Энэ заалтыг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А-21 дугаар 
тушаалаар өөрчилсөн/

4.10.3 Цахим мөнгөний үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардагдах бэлэн мөнгөний 
нөөц, түүний хадгалалт хамгаалалт, аюулгүй байдалтай холбогдон үүсэх 
асуудлыг бүрэн хариуцах;

4.10.4 Үйлчилгээний төлбөр, шимтгэл, хураамжийг үйлчилгээ үзүүлж байгаа 
газарт ил тод, харагдахуйц байрлуулах;

4.10.5 Цахим мөнгөөр хийсэн гүйлгээний баримтыг цаасаар эсвэл цахимаар 
үйлдэж, баримтыг нэг жилээс доошгүй хугацаанд архивлан хадгалах.

4.11 хэрэглэгч нь дараах эрхтэй:
4.11.1 Цахим мөнгөний үйлчилгээ авах;
4.11.2 Үйлчилгээ эрхлэгчийн үйл ажиллагааны журамтай танилцах;
4.11.3 Өөрт холбогдох дансны хуулга болон бусад мэдээллийг үйлчилгээ 

эрхлэгчээс гаргуулан авах;
4.11.4 Цахим мөнгөний үйлчилгээний эрхээ түр хаалгах, сэргээлгэх, цуцлах;
4.11.5 Цахим мөнгөний үйлчилгээний талаар гомдол, гүйлгээний талаар 

маргаан гаргах, түүнийг гэрээнд заасан хугацаанд шийдүүлэх;
4.11.6 гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг үйлчилгээ эрхлэгчээс шаардах.

4.12 хэрэглэгч нь дараах үүргийг хүлээнэ:
4.12.1 Үйлчилгээ эрхлэгчид өөрт холбогдолтой мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн 

өгөх;
4.12.2 Цахим мөнгөний үйлчилгээний нэвтрэх нэр, нууц үг болон бусад 

мэдээллийн нууцлалыг хангаагүй, дансны дугаар, үнийн дүнг буруу 
оруулсан тохиолдолд хариуцлагыг өөрөө хүлээх.

4.13 Бүртгэлгүй хэрэглэгч нь энэ журмын 4.11.1 - 4.11.4-т заасан эрхтэй, 
4.12.2-т заасан үүрэгтэй.

таВ. ЦахиМ МӨнгӨний Үйлчилгээний хЯзгаарлалт
5.1 хэрэглэгчийн нэг удаад хийх гүйлгээний дээд хэмжээ 1,000,000.00 (нэг сая) 

төгрөг, нэг өдөрт хийх гүйлгээний дээд хязгаар 3,000,000.00 (гурван сая) төгрөг 
байна.

5.2 Нэг хэрэглэгчийн дансан дахь цахим мөнгөний хэмжээ 50,000,000.00 (тавин сая) 
төгрөгөөс хэтрэхгүй байна.

5.3 Бүртгэлгүй хэрэглэгчийн нэг өдөрт хийх гүйлгээний дээд хязгаар 20,000.00 
(хорин мянга) төгрөг байна.
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5.4 Бүртгэлгүй хэрэглэгчийн дансан дахь цахим мөнгөний хэмжээ 100,000.00 (зуун 
мянга) төгрөгөөс хэтрэхгүй байна.

зургаа. ЦахиМ МӨнгӨ гаргах зӨВШӨӨрӨл  
олгох, хҮчингҮй болгох

6.1  Цахим мөнгө гаргах зөвшөөрөл хүсэгч нь “Үндэсний төлбөрийн системийн 
тухай” хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1-д заасан баримт бичиг болон дараах баримт 
бичгийн эх хувийг эсвэл баталгаажуулсан хувийг бүрдүүлж монголбанкинд 
ирүүлнэ.

6.1.1 Цахим мөнгө гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хүсэлт;
6.1.2 энэ журмын 2.3, 2.4, 2.9, 2.10, 3.1, 3.3, 3.5.11, 8.2-д заасан шаардлагыг 

хангасныг нотлох баримт бичиг;
/Энэ заалтыг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А-21 
дугаар тушаалаар өөрчилсөн/
6.1.3 энэ журмын 3.6, 3.7, 3.8-д заасан шаардлагыг хангасан төлөөлөгч, ЦмхА, 

хэрэглэгчтэй байгуулах гэрээний загвар;
/Энэ заалтыг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А-21 
дугаар тушаалаар өөрчилсөн/
6.1.4 Цахим мөнгөний системийн тайлбар;
6.1.5 техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн гарал үүсэл, загвар, 

техникийн үзүүлэлтийн тодорхойлолт;
6.1.6 Цахим мөнгөний бүх төрлийн гүйлгээ хэрхэн хийгдэх шат дараалал болон 

мөнгөн хөрөнгө, мэдээллийн урсгалын схемийг агуулсан үйл ажиллагааны 
журам;

6.1.7 мэдээллийн технологийн нууцлал, аюулгүй байдал, тасралтгүй найдвартай 
үйл ажиллагааны журам, oнцгой байдлын төлөвлөгөө;

6.1.8 Цахим мөнгөний үйл ажиллагааг хариуцах нэгжийг тодорхойлсон зураглал, 
ажлын байрны тодорхойлолт;

6.1.9 Зөвшөөрлийн материал хүлээн авах хураамжийг төлсөн баримт.
6.2  монголбанк нь цахим мөнгө гаргах зөвшөөрөл олгох эсэх шийдвэрийг энэ 

журмын 6.1-д заасан баримт бичгийг бүрэн гүйцэд хүлээн авснаас хойш 60 
хоногийн дотор гаргаж, энэ тухай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргагчид ажлын 3 
өдрийн дотор бичгээр мэдэгдэнэ.

6.3  энэ журмын 6.1-д заасан баримт бичгийн бүрдэл дутуу, нэмэлт баримт бичиг 
шаардлагатай тохиолдолд 30 (хоног)-ийн дотор зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргагчид 
энэ талаар албан бичгээр мэдэгдэнэ.

/Энэ заалтыг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А-21 дугаар 
тушаалаар өөрчилсөн/
6.4  Зөвшөөрөл олгохоор шийдвэрлэсэн тохиолдолд “монголбанкны үйлчилгээний 

хураамж, шимтгэлийн ерөнхий нөхцөл”-д заасны дагуу цахим мөнгө гаргах үйл 
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хураамжийг төлөхийг үйлчилгээ эрхлэгчээс 
шаардаж, шимтгэл төлсөн баримтыг зөвшөөрлийн материалд хавсаргана.

6.5 Цахим мөнгөний үйлчилгээ, ирүүлсэн баримт материал нь холбогдох хууль, 
тогтоомж, түүнд нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн актаар тавьсан шаардлагад 
нийцээгүй, Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийн 15.3-т заасан 
хугацаа хэтэрсэн бол монголбанк нь цахим мөнгө гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрлийг олгохоос татгалзана.

6.6 Үйлчилгээ эрхлэгч нь зөвшөөрөл авахад бүрдүүлсэн энэ журмын 6.1-д заасан 
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баримт бичигт том хэмжээний өөрчлөлт оруулах тохиолдолд өөрчлөлтийн тухай 
монголбанкинд албан ёсоор мэдэгдэнэ.

6.7  Цахим мөнгө гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг эхний удаа 4 жилээр 
олгож, цаашид хугацаагүй сунгана. Зөвшөөрөл сунгах хүсэлт гаргасан үйлчилгээ 
эрхлэгч нь энэ журмын 6.1-д заасан баримт бичигт өөрчлөлт орсон бол түүнийг 
ирүүлнэ.

6.8 монголбанк нь “Үндэсний төлбөрийн системийн тухай” хуулийн 19.1 дүгээр 
зүйлд заасан болон дараах үндэслэлээр цахим мөнгө гаргах үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх шийдвэр гаргана:

6.8.1 монголбанкнаас тавьсан шаардлагыг удаа дараа зөрчсөн, биелүүлээгүй;
6.8.2 Үйл ажиллагааны техникийн нууцлал, аюулгүй байдал, тасралтгүй, 

найдвартай ажиллагааг зохих түвшинд хангаагүй нь тогтоогдсон;
6.8.3 Үйлчилгээ эрхлэгч нь энэ журамд заасан шаардлагыг өөрийн хамтран 

ажиллаж байгаа төлөөлөгч, ЦмхА-аар хангуулаагүй нь тогтоогдсон;
6.8.4 Оролцогчийн гүйлгээ, төлбөр тооцоог гүйцэтгээгүй, удаа дараа саатуулсан, 

буруу гүйцэтгэснийг монголбанк тогтоосон, эрх ашгийг ноцтой зөрчсөн;
6.8.5 Цахим мөнгөний үйлчилгээ нь төлбөрийн системийн аюулгүй найдвартай 

байдалд нөлөөлсөн, нөлөөлөх нь тогтоогдсон;
6.8.6 хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэлээр.

6.9 монголбанк нь “Үндэсний төлбөрийн системийн тухай” хуулийн 19.2 дүгээр 
зүйлд заасан үндэслэлээр цахим мөнгө гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг 
хүчингүй болгоно.

6.10  энэ журмын 6.8, 6.9-т заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн зөвшөөрлийг сэргээх, 
хүчингүй болгосон зөвшөөрлийг шинээр авах хүсэлтийг монголбанкинд 
ирүүлсэн тохиолдолд зөрчил дутагдлыг арилгасан эсэх, монголбанкнаас өгсөн 
үүрэг даалгаврыг биелүүлсэн эсэх дүгнэлтэд үндэслэн шийдвэрлэнэ.

6.11 энэ журмын 6.9-т заасан үндэслэлээр хүчингүй болгосон зөвшөөрлийг дахин 
олгох тухай хүсэлтийг монголбанк тухайн зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 
шийдвэр гарсан өдрөөс хойш 6 (зургаан) сарын хугацаанд хүлээн авахгүй бөгөөд 
хүсэлт гаргагч нь тогтоосон хугацааны дараа энэ журамд заасан шаардлагын 
дагуу холбогдох баримт бичгийг шинээр бүрдүүлэн хүсэлт гаргана.

6.12 Зөвшөөрөл олгох, сунгахаас татгалзсан хариу авсан этгээд дахин хүсэлт гаргах 
тохиолдолд энэ журамд заасан шаардлагын дагуу холбогдох баримт бичгийг 
шинээр бүрдүүлэн хүсэлт гаргана.

/Энэ заалтыг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А-21 дугаар 
тушаалаар нэмсэн/

долоо. ЦахиМ МӨнгӨний Үйл ажиллагаанд 
таВих хЯналт

7.1 Үйлчилгээ эрхлэгчийн цахим мөнгөний үйл ажиллагаатай холбоотой хяналт 
шалгалтыг монголбанк хийнэ.

7.2 монголбанк нь Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран цахим мөнгөний 
үйлчилгээ эрхлэх банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хамтарсан 
хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж болно.

7.3 Цахим мөнгөний үйлчилгээтэй холбоотой санал, хүсэлт, гомдлыг монголбанкинд 
гаргаж болно.
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7.4 Үйлчилгээ эрхлэгч нь долоо хоног бүр “Цахим мөнгөний үйлчилгээний өдөр 
тутмын тайлан”-г энэ журмын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу гаргаж, дараа 
долоо хоногийн лхагва гаригт багтаан монголбанкинд цахимаар ирүүлнэ.

7.5 Үйлчилгээ эрхлэгч нь баталгааны дансны улирлын хуулгыг банкаар баталгаажуулж 
дараа улирлын эхний сарын 15-ны өдрийн дотор монголбанкинд албан бичгээр 
ирүүлнэ.

7.6 монголбанк нь шаардлагатай гэж үзсэн цахим мөнгөний үйл ажиллагааны тоон 
мэдээллийг үйлчилгээ эрхлэгчээр тогтмол гаргуулж авна.

найМ. баталгааны данС
8.1 Үйлчилгээ эрхлэгч нь өөрийн гаргасан цахим мөнгөтэй тэнцэх хэмжээний 

мөнгөн хөрөнгийг баталгаа болгон 100 (зуун) хувь “Баталгааны дансанд” 
байршуулна.

8.2 Үйлчилгээ эрхлэгч нь банк бол баталгааны дансыг монголбанкинд, банкнаас 
бусад хуулийн этгээд бол банкинд байршуулна.

8.3 Баталгааны дансан дахь мөнгөн хөрөнгө нь эргэлтэд гарсан нийт цахим 
мөнгөнөөс дутвал үйлчилгээ эрхлэгч нь дараагийн ажлын өдөрт багтаан нөхнө.

8.4 Үйлчилгээ эрхлэгч нь дампуурсан буюу төлбөрийн чадваргүй болсныг зарласан, 
эсхүл татан буулгах тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр гарсан тохиолдолд 
баталгааны дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг зөвхөн оролцогчийн цахим мөнгөний 
хохирлыг барагдуулах зорилгоор ашиглана.

8.5 Үйлчилгээ эрхлэгч нь баталгааны дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг зөвхөн 
оролцогчийн цахим мөнгийг мөнгөн хөрөнгөнд хөрвүүлэхэд ашиглана. 
Баталгааны дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг өөр зорилгоор ашиглах, барьцаа 
хөрөнгө болгохыг хориглоно.

ЕС. хариуЦлага
9.1 энэ журмыг зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол буруутай 

этгээдэд монголбанкнаас дараах арга хэмжээг авна.
9.1.1 Цахим мөнгөний үйл ажиллагааг холбогдох журам, заавар, гэрээнд заасны 

дагуу гүйцэтгээгүй бол холбогдох этгээдэд Банкны тухай, Үндэсний 
төлбөрийн системийн тухай болон Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага 
хүлээлгэнэ.

9.1.2 энэ журмыг хэрэгжүүлэх талаар монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 
шийдвэрийг биелүүлээгүй ажилтан, албан тушаалтныг холбогдох хууль 
тогтоомж болон Зөрчлийн тухай хуульд заасны дагуу торгох хүртэл 
хариуцлага хүлээлгэнэ.
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Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн 
санд 2018 оны 12 сарын 12-ны өдрийн 4062 дугаарт бүртгэв.

Монголбанкны 
ЕрӨнхийлӨгчийн туШаал

2018 оны 11 сарын 30 өдөр                       Дугаар А-302                                       Улаанбаатар хот

журам батлах тухай

төв банк (монголбанк)-ны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, 28 дугаар 
зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт, Банкны тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.6 
дугаар заалтыг тус тус үндэслэн тУШААх нь:

1.“Банкийг албадан татан буулгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх журам”-ыг хавсралтаар 
баталсугай.

2.энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 
1999 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 480 дугаар тушаалаар батлагдсан “Банкны 
эрх хүлээн авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журам”-ыг хүчингүй болсонд 
тооцсугай.

3.энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг хяналт шалгалтын газар 
(Н.Батсайхан), Дотоод аудитын газар (Д.Аюуш)-т тус тус даалгасугай.

 мОНгОлБАНКНЫ 
 ЕРӨНхИЙлӨгЧ      Н.БАЯРтСАЙхАН
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   Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн  
2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 

А-302 дугаар тушаалын хавсралт

банкийг албадан татан буулгах арга 
хэМжээг хэрэгжҮҮлэх жураМ

нэг. нийтлэг ҮндэСлэл
1.1.энэ журмыг Банкны тухай хуульд заасны дагуу банкийг албадан татан буулгах 

шийдвэр гаргах, банкны эрх хүлээн авагчийг томилох, түүний бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх, 
банкийг татан буулгах арга хэмжээ хэрэгжих нөхцөлийг хангах, банкны өр төлбөрийг 
барагдуулах арга хэмжээ авах, банкны эрх хүлээн авах арга хэмжээ дуусгавар болох, 
тайлагнахад мөрдөнө.  

1.2.Банкийг татан буулгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ Банкны тухай хууль, төв банк 
(монголбанк)-ны тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль болон бусад холбогдох хууль 
тогтоомжид заасан захиргааны үйл ажиллагааны зарчмыг баримтална. 

хоЁр. банкийг албадан татан буулгах
 ҮндэСлэл, ШийдВэр

2.1.Банкны тухай хуулийн 68 дугаар зүйлийн 68.1 дэх хэсэгт зааснаар банк байгуулах 
зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон, бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 
боломжгүй болсон тухай монголбанкны шийдвэр  гарснаар Банкны эрх хүлээн авагчийг 
томилох, түүнд банк, банкны удирдлагын бүрэн эрх, банкны хөрөнгийг захиран зарцуулах 
эрх, хяналтыг шилжүүлэх, Банкны тухай хуулийн зургаадугаар бүлгийн 5 дугаар дэд бүлэгт 
заасан үйл ажиллагаагаар банкийг татан буулгах албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

2.2.Банкийг Банкны тухай хуулийн 68.1 дэх хэсэгт заасан дараахь үндэслэлээр албадан 
татан буулгана:

2.2.1.Банкны тухай хуулийн 27.1 дэх хэсэгт дэх хэсэгт заасан үндэслэл бүрдсэн, мөн 
хэсгийн 27.1.6-д зааснаар банк нь Банкны тухай хуулийн 48 дугаар зүйлд заасан 
шаардлагатай арга хэмжээ авах тухай монголбанкны шийдвэрийг биелүүлээгүйгээс 
банк хадгаламж эзэмшигч, харилцагч, бусад үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах эрх 
бүхий этгээдийн  анхны шаардлагаар мөнгөн хөрөнгийг гарган өгч чадахгүй 
болсон, өөрийн хөрөнгөгүй болж төлбөрийн чадваргүй болсон нь монголбанкны 
хяналт шалгалтаар тогтоогдож банк байгуулах тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй 
болгож цуцалсан, эсвэл бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээний хүрээнд банк 
монголбанкнаас тогтоосон хэмжээгээр дахин хөрөнгөжсөнөөс бусад тохиолдолд 
бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ дуусгавар болж банк байгуулах тусгай 
зөвшөөрлийг хүчингүй болгож цуцалсан;
2.2.2.Банкны тухай хуульд заасан бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг тухайн 
банканд хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж монголбанкны шийдвэр гарсан.

2.3.энэ журмын 2.2-т заасан үндэслэл бүрдсэн үед монголбанкны хяналт шалгалтын 
газраас тухайн банкийг албадан татан буулгах тухай саналаа монголбанкны Ерөнхийлөгчид 
нэн даруй танилцуулна. 

2.4.монголбанкны Ерөнхийлөгч нь энэ журмын 2.3-т заасан саналыг нэн даруй Банкны 
хяналт шалгалтын хороогоор хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэнэ.

2.5.Банкийг албадан татан буулгах тухай саналд дараах зүйлийг тусгасан байна:
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2.5.1.Банкны тухай хуульд заасан урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар 
танилцуулга;
2.5.2.тухайн банканд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга, акт материал;
2.5.3.Банк байгуулах тусгай зөвшөөрлийг цуцалсан монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 
тушаал;
2.5.4.Банкийг албадан татан буулгах Банкны эрх хүлээн авагч томилох тухай 
монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалын төсөл.
2.5.5.Банкны тухай хуулийн 68.1.2-т заасан үндэслэл бүрдсэн бол банк төлбөрийн 
чадваргүй болсон, эсхүл төлбөрийн чадваргүй болох нь гарцаагүй болсонд тооцсон 
тухай шийдвэр, тухайн банканд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 
боломжгүй тухай монголбанкны шийдвэр, холбогдох бусад баримт бичиг.

2.6. энэ журмын 2.4-т заасан Банкны хяналт шалгалтын хорооны хуралд банк, түүний 
төлөөллийг оролцуулж, сонсох ажиллагааг хуульд заасны дагуу явуулна. 

2.7.Банкны хяналт шалгалтын хорооноос гарсан зөвлөмжийг харгалзан монголбанкны 
Ерөнхийлөгчийн тушаалаар албадан татан буулгах шийдвэр гаргана.

2.8.Банкийг албадан татан буулгах тухай монголбанкны шийдвэрт дараахь зүйлсийг 
тусгана:

2.8.1. Банкийг албадан татан буулгах арга хэмжээ авах үндэслэл;
2.8.2. Банкны нэр, оршин байгаа хаяг, бүртгэлийн дугаар;
2.8.3. Банкийг албадан татан буулгах арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхлэх болон Банкны 
эрх хүлээн авагчийн үйл ажиллагаа үргэлжлэх хугацаа,
2.8.4. Албадан татан буулгах шийдвэрийг үндэслэлгүй гэж үзвэл шүүхэд гомдол 
гаргах этгээд, хугацаа.
2.8.5. Олон нийтэд мэдээлэх.

2.9.Банкийг албадан татан буулгах тухай шийдвэр гарснаар банкны эрх хүлээн авагчийг 
томилох тухай дараахь агуулга бүхий шийдвэр гаргана: 

2.9.1.Банкийг албадан татан буулгах арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхлэх болон Банкны 
эрх хүлээн авагчийн үйл ажиллагаа үргэлжлэх хугацаа;
2.9.2.Банкны эрх хүлээн авагчийн овог нэр, Банкны эрх хүлээн авагчийн зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүн, зөвлөлийн ажиллах удирдамж; 
2.9.3. Шаардлагатай тохиолдолд банкны эрх хүлээн авагчид туслах ажлын хэсгийг 
томилох, ажлын хэсгийн ажиллах удирдамж.

2.10.Банкны эрх хүлээн авагч нь банк, түүний удирдлагын бүрэн эрхийг шилжүүлэн 
авч, банкны хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхийг хэрэгжүүлэх, банкны актив хөрөнгийг 
төлүүлэх, өр төлбөрийг барагдуулах, банкнаас авлагатай этгээдийн нэхэмжлэлийн 
шаардлагыг хангах, орлогыг хуваарилах чиг үүрэгтэй байна. 

2.11. Банкны эрх хүлээн авагч нь иргэн, хуулийн этгээд байх бөгөөд Банкны тухай 
хуулийн 56.2-т заасан шаардлагыг хангасан байна. Банкны эрх хүлээн авагчаар хуулийн 
этгээдийг томилсон бол түүний хувьцаа эзэмшигч болон эрх бүхий албан тушаалтан нь 
Банкны тухай хуулийн 56.2-т заасан шаардлагыг хангасан байна. 

2.12. монголбанк Банкны эрх хүлээн авагчтай гэрээ байгуулах бөгөөд уг гэрээнд 
монголбанкны эрх үүрэг, Банкны эрх хүлээн авагчийн эрх үүрэг, ажиллах нөхцөл болон 
бусад зүйлийг нарийвчлан тусгана.

2.13. Шаардлагатай гэж үзвэл монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар Банкны эрх 
хүлээн авагч болон зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх, орлон ажиллах этгээдийг томилох, 
бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх хугацааг нь сунгаж болно. хугацааг сунгах болсон шалтгаан, 
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нөхцөлийг тушаалд тодорхой тусгасан байна.
2.14. Банкны эрх хүлээн авагч нь төв банк (монголбанк)-ны тухай хуулийн 25 дугаар 

зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан монголбанкны хянан шалгагчийн баталгаагаар хангагдана. 
2.15. Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд 

заасны дагуу банкийг албадан татан буулгах шийдвэр гаргамагц монголбанк энэ тухай 
хадгаламжийн даатгалын корпорацид мэдэгдэнэ.

2.16. Банкийг албадан татан буулгах тухай шийдвэрийг тухайн банкны бүх салбар 
нэгжид байршуулж, олон нийтэд мэдээлэх ажлыг монголбанкнаас Банкны эрх хүлээн 
авагчтай хамтран зохион байгуулна. 

2.17. татан буугдсан банкны орон нутаг дахь нэгжийн үйл ажиллагаанд тухайн орон 
нутаг дахь монголбанкны хэлтэс, салбарын захирал хяналт тавьж Банкны эрх хүлээн 
авагчтай хамтран ажиллана.

гураВ. банкны эрх хҮлээн аВагчийн
 нэн даруй аВах арга хэМжээ

3.1.Банкийг албадан татан буулгах шийдвэр гармагц банкны эрх хүлээн авагч 
дараахь арга хэмжээг нэн даруй авч хэрэгжүүлнэ.

3.1.1.Банкийг албадан татан буулгах шийдвэр гарсан өдрөөр тасалбар болгосон 
санхүүгийн тайлан, шүүх, шийдвэр гүйцэтгэлийн алба болон бусад хууль хяналтын 
байгууллагаар хянагдаж, оролцож байгаа хэргүүд, бусад холбогдох тайлан, мэдээг 
банкны гүйцэтгэх удирдлага, санхүү хариуцсан эрх бүхий албан тушаалтан, 
ажилтнаар гарын үсэг зуруулж, тамга тэмдгээр баталгаажуулан хүлээн авах;
3.1.2.Банкны эрх хүлээн авагчид туслах ажлын хэсгийг удирдлагаар хангаж, 
банкны тайлан тэнцэл, бичиг баримт, тэнцлийн гадуурх бүртгэлийг батлагдсан 
удирдамжийн дагуу гаргуулан авах. туслах ажлын хэсгийн тайланг үндэслэн банк, 
түүний нэгжийн санхүүгийн болон холбогдох бусад тайлан, бүх актив, пассив 
хөрөнгийн тайлан, жагсаалт болон зээлийн хувийн хэрэг, барьцаа хөрөнгө, баримт 
бичиг (хүний нөөцийн хувийн хэрэг, материал, архив, бичиг хэрэг, тэнцлийн 
гадуурх данс тооцоо, бусад нэвтрэх эрх гэх мэт холбогдох бүхий л мэдээлэл)-ийг 
нэг бүрчлэн тоолж, бүртгэн баталгаажуулах; 
3.1.3.Банкийг албадан татан буулгах шийдвэр гарсан өдрөөр тасалбар болгон 
Банкны тухай хуулийн 70.1.1-д заасны дагуу банкны гүйцэтгээгүй мөнгөн 
төлбөрийн үүрэгт хүү, алданги, торгууль тооцохыг зогсоох шийдвэр гаргаж 
хадгаламж эзэмшигч, зээлдүүлэгч, банкнаас авлагатай бусад этгээдэд мэдэгдэх;
3.1.4.Банкны хувьцаа эзэмшигчдэд алдагдлыг хүлээлгэж, тэдгээрийн оруулсан 
хөрөнгийн хэмжээгээр хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, бусад сангаас хасалт хийж, 
санхүүгийн тайланд тусгах; 
3.1.5.Бусдын эзэмшилд байгаа банкны актив хөрөнгийг буцааж авах;
3.1.6.хадгалалтын гэрээгээр авсан бусдын үнэт зүйлийг буцааж өгөх;
3.1.7.Банкийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд өөрчлөгдсөн болохыг улсын төрийн эрх 
бүхий байгууллага болон бусад этгээдэд мэдэгдэх;
3.1.8.Шаардлагатай бол энэ журмын 2.16-д заасан зарлал мэдээллийг монголбанктай 
хамтран нийтэд мэдээлэх;
3.1.9.Банкны бүтэц, зохион байгуулалтад шаардлагатай өөрчлөлтийг хийх;
3.1.10.Шаардлагагүй эрх зүйн акт, шийдвэрийг хүчингүй болгох,  түдгэлзүүлэх;
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3.1.11.Шаардлагатай тохиолдолд бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар шийдвэр гаргах.

дӨрӨВ. банкийг албадан татан буулгах арга 
хэМжээ хэрэгжих нӨхЦӨл, банкны эрх хҮлээн 

аВагчийн эрх, ҮҮрэг
4.1.Банкийг албадан татан буулгах үйл ажиллагааны хэрэгжилт нь Банкны тухай 

хуулийн 70 дугаар зүйлд заасан нөхцөлөөр баталгаажна.
4.2.Банкны эрх хүлээн авагч нь Банкны тухай хуулийн 69.1 дэх хэсэгт заасан бүрэн 

эрхийг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ:
4.2.1.Зээлдэгчийн судалгааг нэг бүрчлэн гаргаж, хэрвээ тухайн хадгаламж 
эзэмшигч, харилцагчид тухайн банканд зээл, хүүгийн өртэй бол банкнаас тэдгээр 
хадгаламж эзэмшигч, харилцагчид өгөх өр төлбөрөөс уг зээл болон бусад авлагыг 
Банкны тухай хууль, Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль, 
тогтоомжийг харгалзан суутгах.
4.2.2.Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн тухай хуулийн 15.5-д заасны дагуу 
даатгалын нөхөн төлбөр олгохтой холбоотой бэлтгэл ажлыг хадгаламжийн 
даатгалын корпорацитай хамтран зохион байгуулах, шаардлагатай мэдээллээр 
хангах, хадгаламжийн даатгалын корпорациас гаргасан гомдол хүлээн авах, 
шийдвэрлэх зааврын дагуу хамтран ажиллах.
4.2.3.Банкны активыг төлүүлэхтэй холбоотой дараах арга хэмжээг авах:

4.2.3.а.Зээл, авлагыг барагдуулах;
4.2.3.б.хөрөнгө худалдан борлуулах;
4.2.3.в.Шүүхэд нэхэмжлэл гаргах;
4.2.3.г.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх бүхий байгууллагатай хамтран 
ажиллах.
4.2.3.д.Банкнаас үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах эрх бүхий этгээдэд мэдэгдэл 
хүргүүлэх, нэхэмжлэл хүлээн авах, баталгаажуулах үүргийг энэ журмын 5 
дугаар бүлгийн дагуу хэрэгжүүлэх, 
4.2.3.е.татан буулгах арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, батлах.

4.3.Банкнаас үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах эрх бүхий этгээдийн  өр төлбөрийг энэ 
журмын 6 дугаар бүлэгт заасны дагуу дараах байдлаар барагдуулна: 

4.3.1.Шаардлагатай тохиолдолд Банкны хөрөнгийн үнэлгээг хараат бус, 
хөндлөнгийн, мэргэжлийн этгээдээр зохих стандарт, шаардлагын дагуу хийлгэх 
бөгөөд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээний хүрээнд хийгдсэн хараат бус, 
хөндлөнгийн, мэргэжлийн этгээдээр хийлгэсэн хөрөнгийн үнэлгээг ашиглаж 
болно; 
4.3.2.Банкны эрх хүлээн авагч нь өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд нээлттэй дуудлага 
худалдаа зохион байгуулах замаар хөрөнгө, шаардах эрхийг түргэн шуурхай 
худалдан борлуулах арга хэмжээ авах;
4.3.3.Нээлттэй дуудлага худалдааг хөндлөнгийн этгээдээр гүйцэтгүүлэх;
4.3.4.Банкны эрх хүлээн авагчийн ажлын удирдамж, энэ журамд тусгагдаагүй 
боловч банкийг албадан татан буулгах ажлыг хангахад зайлшгүй шаардлагатай 
арга хэмжээ авах бол монголбанкнаас холбогдох зөвшөөрлийг урьдчилан бичгээр 
авах.

4.4.Банкны эрх хүлээн авагч нь банкийг татан буулгах ажиллагаатай холбоотой доорх 
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мэдээллийг монголбанкнаас тогтоосон хугацаанд дэлгэрэнгүй тайлан хэлбэрээр тогтмол 
хүргүүлнэ:

4.4.1.төлөгдсөн зээл, авлага;
4.4.2.худалдан борлуулсан хөрөнгө; 
4.4.3.Нэхэмжлэлийн дарааллын дагуу барагдуулсан өр төлбөр;
4.4.4.Санхүүгийн тайлан;
4.4.5.Шүүх, хяналтын байгууллагатай холбоотой хэргийн мэдээ;
4.4.6.Бусад.

4.5.Банкны эрх хүлээн авагч нь хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангахад шаардлагатай 
бүхий л арга хэмжээг авах үүргийн дараахь байдлаар хэрэгжүүлнэ:

1.1.1. харуул, хамгаалалтыг бэхжүүлэх, хяналтын камер дохиоллыг нэмэгдүүлэх;
1.1.2. Архивын стандартын шаардлагыг хангуулах;
1.1.3. эд хариуцагч тогтоох;
1.1.4. тооллого хийж, хөрөнгийн чанарыг хадгалах арга хэмжээ авах;
1.1.5. Бусад шаардлагатай арга хэмжээ. 

4.6.Банкны эрх хүлээн авагч нь Банкны тухай хуулийн 69.4-д заасан баримт, 
материалыг томилогдсон өдрөөс хойш 60 хоногийн дотор дараахь нэмэлт баримтын хамт 
монголбанкинд хүргүүлнэ:

4.6.1.Банкны эрх хүлээн авагчийн болон Банкны эрх хүлээн авагчид туслах ажлын 
хэсгийн гаргасан тайлангийн дагуу хийгдсэн тохируулгын гүйлгээний жагсаалт, 
түүний дараахь санхүүгийн тайлан;
4.6.2.Зээлийн хувийн хэрэг, барьцаа хөрөнгийн талаарх тайлан, мэдээ;
4.6.3.Архивын жагсаалт, хүний нөөц, бичиг хэргийн талаарх мэдээ;
4.6.4.Бусад.

4.7.Банкны эрх хүлээн авагч нь Банкийг татан буулгах арга хэмжээний хэрэгжилт, үр 
дүнгийн тайланг сар бүрийн 10-ны өдрийн дотор монголбанкинд хүргүүлнэ.

4.8.Банкийг татан буулгах шийдвэр гарснаар банк, түүний удирдлагын бүрэн эрх болон 
хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх Банкны эрх хүлээн авагчид шилжинэ.

4.9.Банкны эрх хүлээн авагч нь үйл ажиллагаандаа тусгай тэмдэг, албан хэвлэмэл 
хуудас, маягт хэрэглэнэ.

таВ. харилЦагчдад Мэдэгдэл хҮргҮҮлэх, 
нэхэМжлэлийн Шаардлагыг хҮлээн 

 аВах, баталгаажуулах
5.1.Банкны тухай хуулийн 71.1-д заасны дагуу Банкны эрх хүлээн авагч нь томилогдсон 

өдрөөс хойш 2 сарын дотор банкны данс мэдээлэлд бүртгэгдсэн үүргийн гүйцэтгэлийг 
шаардах эрх бүхий этгээдүүдэд хандан нэхэмжлэл хүлээн авах хугацааг банкны цахим 
хуудас, мэдээллийн самбар, өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлнэ. 

5.2.Банкны эрх хүлээн авагч нь шаардлагатай гэж үзвэл банкны данс мэдээлэлд 
бүртгэгдсэн үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах эрх бүхий этгээдэд мэдэгдлийг тухайн этгээдэд 
тусгайлан хүргүүлж болно.

5.3.Банкны тухай хуульд заасны дагуу үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах эрх бүхий 
этгээдийн нэхэмжлэл гаргах хугацааг энэ журмын 5.1.-т заасан мэдэгдэл гарах өдрөөс хойш 
60 хоног байхаар тогтооно. 
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5.4.Үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах эрх бүхий этгээдээс энэ журмын 5.3-т заасан 
хугацаанд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бичгээр хүлээн авахдаа гарын үсгээр, баталгаажуулах, 
холбогдох нотлох баримтыг хавсаргахаас гадна дараах шаардлагыг тавина:

5.4.1. Үүргийн гүйцэтгэлийн шаардах эрх бүхий этгээд болон түүний төлөөлөгчийн 
нэр, хаяг, регистрийн дугаар, утасны дугаарыг тусгасан байх;
5.4.2. Шаардлагын дүн, хугацаа, үүргийн гүйцэтгэлээр хангагдсан эсэх талаарх 
мэдээллийг агуулсан байх.
5.5.Нэхэмжлэл хүлээн авах эцсийн хугацаа өнгөрснөөс хойш 90 хоногийн дотор 

Банкны тухай хуулийн 71.2-д заасны дагуу банкны эрх хүлээн авагч төлбөр барагдуулах 
дарааллыг тогтоож, нэхэмжлэлийн шаардлага болон түүний баталгаажсан хэмжээний 
талаар нэхэмжлэгч этгээдэд мэдэгдэнэ.

5.6.хүлээн авсан нэхэмжлэлийг баталгаажуулахдаа Банкны тухай хуулийн 70 
дугаар зүйлд заасан нөхцөлүүдийг харгалзан үзнэ.

5.7.Банкны эрх хүлээн авагч нь ирүүлсэн нэхэмжлэлийн шаардлага үндэслэлтэй, 
үнэн зөв, бодитой эсэхийг Банкны тухай хуулийн 71.2.1, 71.2.2-т заасны дагуу шалгаж, 
үндэслэлгүй гэж үзэх эсхүл нэхэмжлэлийг шаардлагаас татгалзаж буй хэмжээг тодорхойлно.

5.8.Дараахь тохиолдолд нэхэмжлэлийн шаардлага нь үндэслэл бүхий эргэлзээтэй 
гэж үзэж болно:  

5.8.1. Шаардах эрх бүхий эрх бүхий этгээдээс ирүүлсэн нэхэмжлэлийн шаардлагын 
хэмжээ банкны санхүүгийн тайлан, данс, мэдээлэлд бүртгэгдсэн мэдээллээс зөрвөл;

5.8.2. Банкны үйл ажиллагаанд хамаарахгүй хэлцэл;
5.8.3. Банкны тухай хууль болон бусад хууль зөрчиж хийсэн хэлцэл; 
5.8.4. Нэхэмжлэлийн шаардлагын үндэслэлийг үгүйсгэсэн бусад нөхцөл байдал 
илэрсэн.
5.9.Нэхэмжлэлийг хүлээн авах 60 хоногт багтаан ирүүлээгүй нэхэмжлэлийг Банкны 

тухай хуулийн 71.3-т заасны дагуу хүлээн авахаас татгалзаж, нэхэмжлэлийн дараалалд 
оруулахгүй тухай  шийдвэрлэнэ.

5.10.Нэхэмжлэл гаргасан, үүргийн гүйцэтгэл шаардах эрх бүхий этгээд нь тухайн 
банканд зээл, хүүгийн өртэй бол банкнаас түүнд өгөх төлбөрөөс уг зээлийн төлбөрийг 
суутгаж нэхэмжлэлийн хэмжээг тодорхойлно. 

зургаа. тӨлбӨр барагдуулах 
дараалал, хугаЦаа

6.1.энэ журмын 5 дугаар бүлэгт заасны дагуу тогтоосон нэхэмжлэлийн шаардлагыг 
Банкны тухай хуулийн 73 дугаар зүйлд заасан дараалал, зарчмыг баримтлан барагдуулах 
арга хэмжээ авна.

6.2.Банкны зээл, авлага, активыг төлүүлсэн, худалдаж борлуулсан орлогоос 
нэхэмжлэгчдийн шаардлагыг хангахдаа дараахь  дарааллыг баримтална:

6.2.1. Бусдын амь нас, эрүүл мэндэд учруулсан гэм хорыг арилгуулах тухай 
шүүхийн шийдвэрийг үндэслэн тухайн банкнаас гаргуулж байсан төлбөр;
6.2.2. монголбанкны болон эрх хүлээн авагчийн үйлажиллагааны зардал;
6.2.3. Банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага болон 
хувьцаа эзэмшигч нарын хадгаламжаас бусад Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн 
даатгалын тухай хуульд заасан даатгагдсан хадгаламж, даатгагдсан хадгаламж 
эзэмшигчийн шаардах эрхийг шилжүүлсэн авсан хадгаламжийн даатгалын 
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корпорацийн шаардлага;
6.2.4. хадгаламжийн даатгалын сангийн хөрөнгө;
6.2.5. Даатгагдаагүй хадгаламжийн төлбөрт даатгалын нөхөн төлбөрт хамрагдаагүй 
харилцах, хадгаламжийн гэрээтэй бүх харилцах, хадгаламжийн дансууд, тэдгээрт 
хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөгийн дансууд хамаарна.
6.2.6. банкны эрх бүхий албан тушаалтнаас бусад ажилтнуудын хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээг тав дахин нэмэгдүүлснээс хэтрэхгүй цалин хөлс;
6.2.7. монголбанкны шаардах эрх бүхий төлбөрийн шаардлага;
6.2.8. Засгийн газарт төлөх өр төлбөр, албан татвар;
6.2.9. Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах аргаар баталгаажаагүй бусад өр төлбөр;
6.2.10.хоёрдогч өглөг.

6.3.Банкны эрх хүлээн авагч нь Банкны тухай хуулийн 69.1.1, 69.1.3-д заасны дагуу 
банкны өрийг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн түүнд тэнцэх хэмжээний актив хөрөнгийн хамт 
гэрээний дагуу шилжүүлэхдээ Банкны тухай хуулийн 73 дугаар зүйлд заасан дарааллыг 
баримтална.

6.4.Банкны хөрөнгийг худалдаж борлуулсны орлого нь нэхэмжлэлийн шаардлагыг 
хангахад хүрэлцэхгүй бол дарааллын эхний төлбөрийг бүрэн барагдуулсны дараа түүний 
дараагийн төлбөрийн шаардлагыг хангана.

6.5.Банкны тухай хуулийн нэг дараалалд орсон хэд хэдэн төлбөрийг нэгэн зэрэг 
барагдуулах боломжгүй бол тухайн төлбөр бүрийн хэмжээнд хувь тэнцүүлэх замаар 
нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж болно.

6.6.энэ журмын 6.2-т заасан төлбөрийг бүрэн барагдуулсны дараа үлдэх хөрөнгийг 
тухайн банкны хувьцаа эзэмшигчдэд тэдгээрийн эрхийн дагуу хуваарилна.

долоо. банкийг албадан татан 
буулгах арга хэМжээг  дууСгаВар болгох

7.1.Банкны эрх хүлээн авах арга хэмжээг дараахь үндэслэлээр  дуусгавар болгож 
банкны актив, пассив хөрөнгө болон өөрийн хөрөнгө, нягтлан бодох бүртгэлийн талаарх 
дэлгэрэнгүй тайланг монголбанкинд хүргүүлнэ: 

7.1.1. Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангах монголбанкнаас баталсан нягтлан бодох 
бүртгэлийн журамд тодорхойлсон актив хөрөнгө үлдээгүй;
7.1.2. Нэхэмжлэлийн шаардлагыг барагдуулж дууссан.

7.2.энэ журмын 7.1.-т заасан тайланг монголбанк хүлээн авснаас хойш ажлын 10 
өдрийн дотор Банкны хяналт шалгалтын хороогоор хэлэлцүүлнэ. 

7.3.Банкны хяналт шалгалтын хороогоор банкны эрх хүлээн авах арга хэмжээг дуусгавар 
болгохоор зөвлөмж гарсан тохиолдолд монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар банкны 
эрх хүлээн авах арга хэмжээг дуусгавар болгоно. 

7.4. энэ журмын 7.3-т заасан тушаалд дараах зүйлийг тусгасан байна:
7.4.1. Банкны эрх хүлээн авах арга хэмжээ дуусгавар болох үндэслэл;
7.4.2. Банкны эрх хүлээн авах арга хэмжээ дуусгавар болох он, сар, өдөр;
7.4.3. энэ журмын 7.1.2-т заасан үндэслэлээр эрх хүлээн авах арга хэмжээ дуусгавар 
болсон тохиолдолд зээл болон бусад авлага барагдуулах эрх үүргийг шилжүүлсэн 
эрх бүхий этгээд. 

7.5.Банкны эрх хүлээн авах арга хэмжээ дуусгавар болмогц монголбанк дараахь арга 
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хэмжээг нэн даруй авна:
7.5.1. Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр банкны эрх хүлээн авах арга 
хэмжээ дуусгавар болсон тухай олон нийтэд мэдээлэх, 
7.5.2. татан буугдсан банкийг хуулийн этгээдийн хувьд дампуурсанд тооцуулах 
тухай хүсэлтийг харьяалагдах шүүхэд хүргүүлэх,
7.5.3. татан буугдсан банкийг хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлээс хасуулах 
тухай хүсэлтийг эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх.  
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Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2018 
оны 12 сарын 20-ны өдрийн 4083 дугаарт бүртгэв.

Монголбанкны 
ЕрӨнхийлӨгчийн туШаал

2018 оны 12 сарын 06 өдөр                       Дугаар А-308                                       Улаанбаатар хот

журам батлах тухай

төв банк (монголбанк)-ны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт, 28 дугаар 
зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт, Банкны тухай хуулийн 43.6, 55.4 дэх хэсгийг тус 
тус үндэслэн, Банкны хяналт шалгалтын хорооны 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны 
өдрийн зөвлөмжийг харгалзан тУШААх нь:

1.“Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авах, хэрэгжүүлэх журам”-ыг 
хавсралтаар баталсугай.

2.энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг хяналт шалгалтын газар 
(Н.Батсайхан), Дотоод аудитын газар (Д.Аюуш)-т тус тус даалгасугай.

мОНгОлБАНКНЫ
ЕРӨНхИЙлӨгЧ               Н.БАЯРтСАЙхАН



Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн  арга хэмжээ авах, хэрэгжүүлэх журам батлах тухай

317

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн
2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 

А-308 дугаар тушаалын хавсралт

банкны бҮтЦийн ӨӨрчлӨлтийн 
арга хэМжээ аВах, хэрэгжҮҮлэх жураМ

нэг. нийтлэг үндэслэл

1.1.энэхүү журмыг Банкны тухай хуульд заасны дагуу банкны бүтцийн өөрчлөлтийн 
арга хэмжээ авахаар шийдвэрлэх, тусгай төлөөлөгч томилох, бүтцийн өөрчлөлтийн 
арга хэмжээ хэрэгжүүлэх, санхүүгийн хянан зохицуулах болон бусад эрх бүхий бусад 
байгууллагатай харилцах, банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг дуусгавар болгоход 
мөрдөнө.

1.2.Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ нь банкны тогтолцооны тогтвортой 
байдлыг хангах, банкны үндсэн үйл ажиллагааг хадгалах, хөрөнгийн үнэ цэнийг 
бууруулахгүй байх, банкийг албадан татан буулгаснаас илүү зардал, хохирол төр болон 
банкны харилцагчаас гарахгүй байх зорилтыг хангахад чиглэнэ.

1.3.Банкны бүтцийн өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхдээ Банкны тухай хууль, Захиргааны 
ерөнхий хууль, төв банк (монголбанк)-ны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль 
тогтоомжид заасан захиргааны үйл ажиллагааны зарчмыг баримтална. 

1.4.Банканд бүтцийн өөрчлөлт-ийн арга хэмжээ авахдаа Банкны тухай хуулийн 47.5 
дахь хэсэг заасан төлөвлөгөөг баримталж болно.

1.5.энэ журамд заасан арга хэмжээг банкны бүтцийн өөрчлөлтийн төлөвлөгөөг 
боловсруулах, хяналт шалгалтын үр дүн, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хэрэгжилт, 
банкны санхүүгийн байдалд ажиглалт хийх, банкны бүтцийн өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх 
чиг үүрэгтэй нэгж хариуцан зохион байгуулна.

1.6.Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ нь Банкны тухай хуульд заасан 
үндэслэлээр банканд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авах монголбанкны 
Ерөнхийлөгчийн тушаал мөрдөгдсөн өдрөөс эхэлж Бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг 
дуусгавар болгох тухай шийдвэр гарсан өдрөөр дуусгавар болно. 

хоёр. банканд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авах  
үндэслэл, шийдвэр, хамрах хүрээ

2.1.Банкны хяналт шалгалтын явцад банканд Банкны тухай хуулийн 54.3-д заасан 
нөхцөл байдлын аль нэг үүссэн бол банкийг төлбөрийн чадваргүй буюу төлбөрийн 
чадваргүй болох нь гарцаагүй болсон тухай хяналт шалгалтын дүгнэлт гаргаж, 
монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар баталгаажуулж шийдвэрлэнэ. 

2.2.энэ журмын 2.1-д заасан нөхцөл байдлыг тогтоохдоо газар дээрх болон зайны 
хяналт шалгалтын тайлан, банкны тогтворжуулах төлөвлөгөөний хэрэгжилт, нөхцөлт 
удирдлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр банкны хэвийн үйл ажиллагаа хангагдаагүй, 
тухайн банк, гуравдагч этгээдийн өргөдөл, гомдол, мэдээлэлд үндэслэх бөгөөд асуудлыг 
нягтлан тодорхойлох зорилгоор хяналт шалгалтын бусад арга хэмжээ авч болно. 

2.3.Банкийг төлбөрийн чадваргүй буюу төлбөрийн чадваргүй болох нь гарцаагүй 
болсон тухай тооцох хяналт шалгалтын дүгнэлт нь дараах агуулгатай байна: 
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2.3.1.газар дээрх эсхүл зайны хяналт шалгалтын үнэлгээ.
2.3.2.Банкны өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар, тэдгээрийн 
зохистой харьцааны үзүүлэлт болон банкны удирдлага, үйл ажиллагааны талаар 
тогтоосон бусад шаардлагыг банк хэрхэн хангаж байгаа талаарх дараах мэдээллийг 
агуулсан байна:

2.3.2.1.Банкны өөрийн хөрөнгийн бүтэц, хэмжээ, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ; 
2.3.2.2.Банкны активын чанарын үзүүлэлт, ангилал, эрсдэлийн сан, алдагдлын 
хэмжээ;
2.3.2.3.Банкны пассивын хэмжээ, бүтэц, эх үүсвэрийн зардлын төлөв;
2.3.2.4.Банкны тэнцлийн гадуурх зүйлсийн төлөв, хүлээж болзошгүй 
төлбөрийн үүргийн биелэлт;
2.3.2.5.Банкны төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын байдал, түүний зохистой 
харьцааны үзүүлэлтийн биелэлт;
2.3.2.6.Банкны мөнгө, түүнтэй дүйцэхүйц хөрөнгийн  орох, гарах урсгалын 
төсөөлөл;
2.3.2.7.Урт хугацааны санхүүжилтийн эх үүсвэрийн төлөв;
2.3.2.8.эх үүсвэрийн санхүүжилтийн шугамын тасалдал, бууралт;
2.3.2.9.төлбөр тооцооны системийн оролцоо, саатал, дутагдлын байдал;
2.3.2.10.Банкны өөрийн хөрөнгө, өр төлбөрийн байдалд үндэслэсэн 
санхүүгийн үзүүлэлтүүд; 
2.3.2.11.Санхүүгийн тайлагналын байдал, түүнийг худал ташаа мэдээлсэн 
зөрчил, хөндлөнгийн аудитороос тайлан гаргахаас татгалзсан байдал, 
материаллаг зөрүүтэй байдал;
2.3.2.12.Удирдлагын шийдвэр гаргалтын байдал, томоохон шийдвэр гарахгүй 
байх явдал;
2.3.2.13.Банкны засаглал дахь ноцтой дутагдлаас шалтгаалж зохистой 
харьцаанд нөлөөлж байгаа байдал (стратеги төлөвлөгөө, эрсдэлийн 
удирдлагын сул тал, дотоод хяналтын сул байдал, банкны удирдлагын шалгуур 
хангахгүй байдал, банкны үндсэн үйл ажиллагаа хариуцах удирдлагын албан 
тушаалтны томилгоог хийж чадахгүй байгаа байдал, шагнал урамшууллын 
тогтолцооны ноцтой сул тал);
2.3.2.14.Банк гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шаардах этгээдийн өмнө биелүүлж 
чадахгүй байх, өөрийн шаардах эрх авлагыг цаг хугацаанд нь авч чадахгүй 
байх, зах зээлээ алдсан эсвэл, харилцагчаа алдах зэргээр банкны үйл 
ажиллагааг явуулж чадахааргүй болсон.

2.3.3. хяналт шалгалтын чиглэлээр урьд нь авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ.
2.3.4. Шаардлагатай тохиолдолд Банкийг тогтворжуулах төлөвлөгөөний үр дүн.

2.4.Банкны хяналт шалгалт, бүтцийн өөрчлөлт хариуцсан нэгж нь энэ журмын 2.1-д 
заасан шийдвэр гарсан даруй банк хэвийн үйл ажиллагаа хангагдахгүй болсон, тухайн 
банканд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авах нь нийтийн ашиг сонирхлыг хангахад 
зайлшгүй шаардлагатай эсэх тухай дүгнэлт буюу банканд бүтцийн өөрчлөлтийн арга 
хэмжээ авах үндэслэл бүрдсэн эсэх тухай дүгнэлтийг бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ 
авах санал, Банкны тухай хуулийн 55.1-д заасан арга хэрэгслийг ашиглан боловсруулсан 
бүтцийн өөрчлөлтийн төлөвлөгөөний хамт монголбанкны Ерөнхийлөгчид нэн даруй 
танилцуулна. 
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2.5.Банкны тухай хуулийн 53.2-д заасан зарчим, энэ журмын 1.2-д заасан зорилтыг 
хангахтай холбоотой дараах шалгуурын аль нэг хангагдсан тохиолдолд банканд бүтцийн 
өөрчлөлтийн арга хэмжээг авах нь нийтийн ашиг сонирхлыг хангахад зайлшгүй 
шаардлагатайд тооцно: 

2.5.1. Банк системд нөлөө бүхий банк байх;
2.5.2. Банканд бүтцийн өөрчлөлт хийх нь албадан татан буулгаснаас илүү 
хэмжээний зардал, санхүүжилт төрөөс гарахгүй байх;
2.5.3. Банканд бүтцийн өөрчлөлт хийх нь албадан татан буулгаснаас 
нэхэмжлэгчдийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг илүү хэмжээгээр хангах боломжтой 
байх гэж монголбанк үзсэн.

2.6.энэ журмын 2.4-д заасан банкны хэвийн үйл ажиллагааг цаашид хангах боломжгүй 
болсныг тодорхойлохдоо банкны төлбөрийн чадвар нь банк өөрийн авч хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээ, эсхүл банкны урьдчилан сэргийлэх болон хяналт шалгалтын бусад арга 
хэмжээгээр сэргээгүй буюу цаашид 1 сарын хугацаанд сэргэх боломжгүй, банкны өөрийн 
хөрөнгө монголбанкнаас шаардсан хэмжээгээр нэмэгдээгүй байдлыг хамааруулна.

2.7.энэ журмын 2.4-д заасан дүгнэлтийг Банкны хяналт шалгалтын хороо нь банканд 
бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авах талаар хэлэлцэж, бүтцийн өөрчлөлтийн арга 
хэмжээ авах эсэх талаар зөвлөмж гаргана. 

2.8.энэ журмын 2.4, 2.7-д заасан дүгнэлт, зөвлөмж гаргах явцад банк, түүний 
төлөөллийг сонсох ажиллагааг хуульд заасны дагуу явуулж болно. 

2.9.Банкны хяналт шалгалтын хорооноос банканд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ 
авах зөвлөмж гарсан бол уг зөвлөмжийг харгалзан монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 
тушаалаар банканд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авахаар шийдвэрлэнэ.

2.10.Банканд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авах тухай монголбанкны шийдвэрт 
дараах зүйлсийг тусгана: 

2.10.1. Банкны нэр, оршин байгаа газар, хаяг, бүртгэлийн дугаар;
2.10.2. Банканд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авах болсон үндэслэл;
2.10.3. Банкны бүтцийн өөрчлөлт хэрэгжүүлж эхлэх, үргэлжлэх хугацаа;
2.10.4. Банкны үйл ажиллагааг хязгаарлах, зогсоох, түдгэлзүүлэх, чөлөөлөх тухай 

болон бусад шийдвэр, түүнд холбогдох  жагсаалт;
2.10.5. Шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй тохиолдолд гомдол, хандан гаргах 

этгээд, хугацаа.
2.11.Бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авах үндэслэл энэ журмын 2.4-д заасны дагуу 

бүрдсэн боловч хугацаа, хохирол, санхүүгийн эх үүсвэр зэрэг хүчин зүйлээс шалтгаалж 
Банкны тухай хуулийн 55.1-д заасан арга хэрэгслийг ашиглах боломжгүй тухай дүгнэлт 
гарсан, эсвэл энэ журмын 2.5-д заасан шалгуур хангагдаагүй бол Банкны тухай хуулийн 
дагуу банкийг татан буулгах арга хэмжээг авах саналыг монголбанкны Ерөнхийлөгчид 
танилцуулна.  



Монголбанкны захиргааны хэм хэмжээний акт

320

гурав. банканд тусгай төлөөлөгч томилох, 
нэн даруй хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

3.1.монголбанк бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авахаар шийдвэрлэсэн бол банкны 
бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тусгай төлөөлөгчийг томилно.

3.2.Банканд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авах тухай шийдвэрийг хэрэгжүүлэх 
нөхцөлийг хангах зорилгоор монголбанкны Ерөнхийлөгч дараах шийдвэрийг хамтад нь 
гаргаж болно:

3.2.1.тусгай төлөөлөгчийн ажлын удирдамж, тусгай төлөөлөгчийн гишүүдийн 
ажил үүргийн хуваарь батлах;
3.2.2.Бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авч байгаа банкны орон нутгийн нэгжийн 
үйл ажиллагаанд хяналт тавихад монголбанкны салбараас баримталж ажиллах 
удирдамж, чиглэл;
3.2.3.Олон нийтэд мэдээлэх мэдээллийг цэгцтэй, нэгдсэн бодлого, зохион 
байгуулалттай байлгах зорилгоор олон нийттэй харилцах төлөвлөгөөг батлах, 
хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай харилцах албан тушаалтныг томилох.
3.2.4.Банкны хөрөнгийг захиран зарцуулах зөвшөөрлийг олгох.

3.3.монголбанк банканд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авахаар шийдвэрийг 
тухайн банк, хадгаламжийн даатгалын корпораци, Санхүүгийн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагад 24 цагийн дотор мэдэгдэнэ.

3.4.Банканд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхэлсэн тухай мэдээллийг 
монголбанкнаас олон нийтэд нэн даруй мэдээлнэ.

3.5.Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг банк, түүний нэгдлийн хүрээнд 
хэрэгжүүлэхдээ банкны нэгдлийн толгой компани, бусад оролцогчоос тайлан мэдээлэл 
авах, хуульд заасан шаардлага тавих зэргээр санхүүгийн хянан зохицуулах эрх бүхий бусад 
байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлнэ.

3.6.Банкны үйл ажиллагааны цар хүрээ, эрсдэлийн түвшингээс хамаарч хууль эрх 
зүй, санхүүч, мэдээллийн технологи зэрэг чиглэлээр мэргэшсэн 3-аас доошгүй гишүүнтэй 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнтэйгээр томилж болно. 

3.7.тусгай төлөөлөгчийн зөвлөлийн гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг тусгай 
төлөөлөгч тогтоох, өөрчлөх эрхтэй. 

3.8.тусгай төлөөлөгчийн  зөвлөлийн гишүүд, тусгай төлөөлөгчөөр томилогдсон 
хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага нь Банкны тухай хуулийн 56.2-д заасан шаардлагыг 
хангасан байна.

3.9.тусгай төлөөлөгч болон зөвлөлийн гишүүдийн ажиллах нөхцөл,  аюулгүй байдал 
(гэр бүлийн гишүүд), ажлын байр, орон тоог хадгалах, нийгмийн хангамж зэрэг бусад 
асуудлыг монголбанктай байгуулах гэрээгээр зохицуулна.

3.10. тусгай төлөөлөгч арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа банкны орон нутаг дахь 
нэгжийн үйл ажиллагаанд тухайн орон нутаг дахь монголбанкны хэлтэс, салбарын захирал 
хяналт тавьж ажиллана. 

3.11.Банкны тухай хуульд заасны дагуу тусгай төлөөлөгч болон зөвлөлийн гишүүдийн 
цалин хөлсийг албадлагын арга хэмжээ авч буй банкны гүйцэтгэх удирдлагын цалин, хөлс, 
урамшуулал, бусад нөхцөлтэй уялдуулан монголбанкнаас тогтооно.

3.12.тусгай төлөөлөгч нь өөрийн үйл ажиллагаандаа монгол Улсын хууль тогтоомж, 
Банкны тухай хууль тогтоомж, монголбанкнаас гаргасан заавар, журам, шийдвэр, 
монголбанкны удирдлагатай байгуулсан гэрээ болон энэ журмыг баримтална.
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3.13.тусгай төлөөлөгч нь банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээний хэрэгслийг 
ашиглах, түүнтэй холбоотой аливаа шийдвэр гаргах, банкийг төлөөлж удирдахтай 
холбоотой Банкны тухай хуулийн 56.1, 56.8, 69.1-т зааснаас гадна бусад хууль тогтоомжид 
заасан бүрэн эрхийг энэ журмын 1.2-т заасан зорилтыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлнэ. 

3.14.тусгай төлөөлөгч нь үйл ажиллагаандаа тамга тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл 
хуудас хэрэглэнэ. 

3.15.тусгай төлөөлөгч томилогдож, банк, удирдлагын бүрэн эрх болон хөрөнгийг 
захиран зарцуулах эрхийг шилжүүлэн авсны дараа банкны санхүүгийн байдал, хөрөнгө, 
өр төлбөрийг бодитой тодорхойлох, банкны санхүүгийн байдлыг сайжруулах, бүтцийн 
өөрчлөлтийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх урьдчилсан нөхцөлийг хангахтай холбоотой 
дараах арга хэмжээг нэн даруй авч хэрэгжүүлнэ:

3.15.1.Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авах тухай монголбанкны 
шийдвэр, банкны удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтны бүрэн эрх болон банкны 
хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх тусгай төлөөлөгчид шилжсэн тухай мэдэгдлийг 
томилогдсоноос хойш 24 цагийн дотор тухайн банкны эрх бүхий албан тушаалтанд 
мэдэгдэх;
3.15.2.Банканд хөрөнгө оруулахыг банкны хувь нийлүүлэгч, нэгдлийн толгой 
компаниас шаардана. хэрэв банканд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авахаас 
өмнө энэ төрлийн шаардлагыг монголбанкнаас тавьсан боловч  хувь нийлүүлэгч, 
нэгдлийн толгой компани биелүүлээгүй бол дахин шаардахгүй байж болно;
3.15.3.Банкны тухай хуулийн 35.8, 56.5, 56.8.4, 59.1, 69.1.14-д заасны дагуу банкны 
хувьцаа эзэмшигчид алдагдлыг хүлээлгэж, тэдгээрийн оруулсан хөрөнгийн 
хэмжээгээр хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, бусад сангаас хасалт хийж санхүүгийн 
тайланд тусган банкны дүрэмд зохих өөрчлөлт оруулж, улсын бүртгэлийн 
байгууллагад бүртгүүлэх;
3.15.4.Банкны нийт актив хөрөнгийн жагсаалт, бүртгэлийг гаргах, активыг 
хяналтандаа авах; 
3.15.5.тухайн банкны газар, хэлтсийн захирал, салбар нэгжийн удирдлагын эрх, 
үүрэг, зардал гаргах эрх хэмжээг тогтоосон шийдвэр гаргаж мэдэгдэх;
3.15.6.тусгай төлөөлөгч нь Банкны үндсэн хөрөнгийн тооллогыг нэн даруй эхлүүлж 
биет байдлаар дутагдсан болон банкны өмчлөл, эзэмшлийн бус хөрөнгийг зохих 
этгээдээс нэхэмжлэх, дутагдлыг бүртгэж, холбогдох журмын дагуу эрсдэлийн санг 
байгуулна;
3.15.7.Банкны санхүүгийн тайлан, шүүх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, бусад эрх 
бүхий байгууллагаас хянан шийдвэрлэж байгаа хэрэг маргаан, бусад холбогдох 
тайлан мэдээг гаргуулан банкны гүйцэтгэх удирдлага, санхүү бүртгэл хариуцсан 
эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтнаар гарын үсэг зуруулж, тамга тэмдгээр 
баталгаажуулан хүлээн авах;
3.15.8.тусгай төлөөлөгчид туслах ажлын хэсгийг удирдлагаар хангаж, банкны 
тайлан тэнцэл, бичиг баримт, тэнцлийн гадуурх бүртгэлийг батлагдсан удирдамж, 
загварын дагуу гаргуулан авах;
3.15.9.Банкны тухай хуулийн 56.7-д заасан үнэлгээг хийлгэхэд бэлтгэх.

3.16.Шаардлагатай тохиолдолд монголбанкнаас баталсан банкны бүтцийн өөрчлөлтийн 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг өөрчлөх саналыг боловсруулж, батлуулах. /Банкны 
бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авахаар шийдвэр гарсан тохиолдолд монголбанкнаас 
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томилсон ажлын хэсэг, хадгаламжийн даатгалын корпораци, тусгай төлөөлөгч хамтран 
энэ журамд  заасан төлөвлөгөөнд холбогдох нэмэлт, өөрчлөлтийг тусгаж монголбанкны 
Ерөнхийлөгчийн тушаалаар батлуулна/.

3.17.тусгай төлөөлөгчөөс банкны бүтцийн өөрчлөлтийн төлөвлөгөөг шинэчлэх 
саналыг ирүүлснээс хойш монголбанк ажлын 5 хоногийн дотор хянаж, шийдвэрлэнэ. 

3.18.тусгай төлөөлөгч нь банкны тайлан тэнцлийн холбогдох дансдын үлдэгдэл 
бодит байдал болон үндсэн баримттай зөрүүтэй тохиолдолд банкны гүйцэтгэх удирдлага, 
холбогдох бусад этгээдээс тодруулга авах, баримтжуулах, холбогдох тохируулгын гүйлгээг 
хийх, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох эрх бүхий байгууллагад хандаж шийдвэрлүүлнэ.

3.19.Банкны актив, пассивын үнэлгээг хийхэд банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга 
хэмжээ авахаас 6 сарын дотор хийгдсэн ижил төстэй үнэлгээг ашиглаж болно. 

дөрөв. банкны бүтцийн өөрчлөлтийн  
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

4.1.Банканд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг монголбанкнаас баталсан банкны 
бүтцийн өөрчлөлтийн төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлнэ. 

4.2.тусгай төлөөлөгч нь энэ журмын 4.1-д заасан төлөвлөгөөг Банкны хяналт шалгалтын 
хорооны зөвлөмж, банкны актив, пассивыг Банкны тухай хуулийн 43.3 эсхүл 56.7 дахь 
хэсэгт заасны дагуу хийлгэсэн үнэлгээ, банкны бодит нөхцөл байдлыг тодорхойлсон 
баримт бичиг, бусад холбогдох мэдээлэлд үндэслэн өөрчлөх саналаа монголбанканд 
танилцуулж, батлуулна. 

4.3.тусгай төлөөлөгч нь актив, пассивыг үнэлэх этгээдийг сонгож үнэлгээг хийлгэнэ. 
Актив, пассивыг үнэлэх стандарт, шаардлага нь монголбанк, Санхүүгийн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан эрх зүйн акт байна.

4.4.Банкны тухай хуулийн 55.1 дэх хэсэгт заасан хэрэгслийг дангаар болон хослуулан 
сонгох хувилбаруудыг гаргаж, тэдгээрийн давуу болон сул тал, зардал, шаардлагатай 
санхүүжилт, хэрэгжүүлэх хугацаа, банк, банкны тогтолцоонд үзүүлэх нөлөө, банкнаас 
үүргийн гүйцэтгэл шаардах эрх бүхий этгээдийн шаардлагыг илүү хэмжээгээр хангах 
боломжийг хооронд нь харьцуулна.

4.5.Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээний хүрээнд банкнаас үүргийн гүйцэтгэл  
шаардах эрх бүхий этгээдийн шаардлагад нөлөөлөх хэрэгсэл ашиглахад Банкны тухай 
хуулийн 73 дугаар зүйлд заасан төлбөр барагдуулах дарааллыг баримтална.

4.6.тусгай төлөөлөгч нь Банканд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ 
Банкны тухай хуулийн 55.1-д заасан дараах хэрэгслийг дор дурдсан нөхцөлийн дагуу 
ашиглана:

4.6.1. Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц, хэмжээнд өөрчлөлт оруулах:
4.6.1.1. Банкны алдагдал, өр төлбөрийн хэмжээг бууруулах, өөрийн хөрөнгийн 
шаардлагыг хангах зорилгоор Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц, 
хэмжээнд өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд уг хэрэгслийг тэргүүн ээлжинд 
харгалзан үзнэ;
4.6.1.2. Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц, хэмжээнд өөрчлөлт 
оруулахдаа хувьцаа, хувьцаанд хамаарах үнэт цаас, өөрийн хөрөнгөд хамаарах 
үнэт цаас, санхүүгийн хэрэгслийг хүчингүй болгох, тэдгээрийн нэрлэсэн 
үнийг бууруулах, хувьцаанд хөрвүүлэх, хувьцаа, хувьцаанд хамаарах үнэт 
цаас гаргах болон шаардлагатай бусад шийдвэрийг гаргана;  
4.6.1.3. Банкны өр төлбөрийн хэмжээ активын хэмжээнээс илүү гарсан бол 
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Банкны хувьцаа эзэмшигчид оруулсан хөрөнгийнх нь хэмжээгээр алдагдлыг 
хүлээлгэж банкны гаргасан хувьцааг хүчингүй болгож, өр төлбөрийг 
хувьцаанд хөрвүүлж болно. Банк өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг хангах 
хүртэлх хэмжээгээр өр төлбөрийг хувьцаанд хөрвүүлэхдээ үлдсэн алдагдлыг 
өр төлбөр эзэмшигчдэд ногдуулж, хувьцааг эзэмшүүлнэ;
4.6.1.4. Банкны актив нь пассиваас илүү тохиолдолд хувьцаанд хамаарах 
үнэт цаас, хөрвөх нөхцөлтэй бусад үнэт цаасыг хувьцаанд хөрвүүлж хувьцаа 
эзэмшигчийн эзэмшлийн хувийг (dillution) бууруулна;
4.6.1.5. Банкны актив, пассивын үнэлгээнд үндэслэн банкны нэгдүгээр ба 
хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн нэрлэсэн үнийг бууруулах, эсвэл 
хөрвүүлэх арга хэмжээг банкны өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг хангах 
хэмжээнд хүргэх буюу тухайн хэрэгслийн үнийг бүрэн ашиглаж дуусах 
хүртэл хэрэгжүүлнэ;
4.6.1.6. тусгай төлөөлөгч хувьцаа, хувьцаанд хамаарах үнэт цаас гаргаж бусад 
этгээдэд худалдах  замаар банкийг дахин хөрөнгөжүүлж болно;
4.6.1.7. тусгай төлөөлөгч нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц, хэмжээг 
өөрчлөх шийдвэрийг банкны хувьцаа эзэмшигч, хувьцаанд хамаарах үнэт цаас 
эзэмшигч этгээдэд албан ёсны хаягаар, эсвэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр  
мэдээлнэ;
4.6.1.8. энэ хэсэгт заасан хэрэгслийг ашиглах, аливаа этгээд банкны хувьцаа, 
хувьцаанд хамаарах үнэт цаас эзэмших тохиолдолд Банкны тухай хуулийн 36, 
361 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна. 

4.6.2. Өр төлбөрийг хувьцаанд хөрвүүлэх 
4.6.2.1. тусгай төлөөлөгч банкны өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг хангах, 
эсвэл банкны актив, пассивыг шилжүүлэх, тусгай зориулалтын банкны хувь 
нийлүүлсэн хөрөнгийг бүрдүүлэх зорилгоор банкны өр төлбөрийг хувьцаанд 
хөрвүүлнэ.
4.6.2.2. Банкны өр төлбөрийг хувьцаанд хөрвүүлэхэд дараах шаардлагыг 
хангасан байна:

А) Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц, хэмжээнд өөрчлөлт оруулах 
хэрэгслийг ашигласан, эсвэл харгалзсан байх;
Б) Банкны гаргасан хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасны нөхцөлд тодорхойлсон 
бол энэ журмын 4.6.2.2-т заасан дарааллаас үл хамааран тухайн үнэт 
цаасыг тэргүүн ээлжинд хөрвүүлэх;
В) Банкны өр төлбөр, активын зөрүү сөрөг утгатай бол өр төлбөрийн 
үнэлгээнд үндэслэн өр төлбөрийн нэрлэсэн үнийн дүнг дээрх зөрүүг 
тэгтэй тэнцүү байхаар бууруулах;
г) Банкны цэвэр активын хэмжээ тэг болон түүнээс дээш утгатай бол өр 
төлбөр, өөрийн хөрөнгийн бусад хэрэгслийг банкны нэгдүгээр зэрэглэлийн 
өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг хангах хүртэл хэмжээгээр хөрвүүлэх;
Д) хувьцаанд хөрвүүлэх хувь хэмжээг банкны өр төлбөрийг хөрвүүлснээс 
үүсч болох тухайн шаардах эрхийн үнэ цэнийн бууралтыг нөхөх байдлаар 
тогтоох;
Е) төлбөрийн дарааллын эхэнд байгаа этгээдийн хувьцаанд хөрвүүлэх 
хувь хэмжээ нь дарааллын ард байгаа этгээдийн хувь хэмжээнээс их байх. 

4.6.2.3. Дараах тохиолдолд банкны өр төлбөрийг хувьцаанд хөрвүүлэхгүй 
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байж болно:
А)тухайн өр төлбөрийг бүтцийн өөрчлөлтийн төлөвлөгөөнд заасан 
боломжит хугацаанд хөрвүүлэх боломжгүй;
Б) Банкны үндсэн үйл ажиллагаа алдагдахаар бол; 
В)Банкны тогтолцоо, төлбөрийн системд сөргөөр нөлөөлөх үр дагавартай      
бол; 
г)Банкны хувьцаа, хувьцаанд хамаарах үнэт цаас эзэмших талаар хууль     
тогтоомжид заасан шаардлага зөрчигдөхөөр бол;
Д) энэ журмын 1.2-д заасан зорилт хангагдахгүй байх бусад. 

4.6.2.4. тусгай төлөөлөгч банкны өр төлбөрийг хувьцаанд хөрвүүлэхдээ 
дараах журмыг баримтална:

А)Банкны өр төлбөрийг хувьцаанд хөрвүүлсний үр дүнд тухайн банкны 
өөрийн хөрөнгийн шаардлага нэг жилээс багагүй хугацааны турш 
хангагдсан байхаар хөрвүүлэх өр төлбөрийн хэмжээ, холбогдох бусад 
тооцоог хийнэ;
Б) Банкны тухай хуулийн 56.7-д заасан үнэлгээнд үндэслэн өр төлбөр, 
өөрийн хөрөнгийн үнэлгээг тогтоох;
В) Банкны тухай хуулийн 73.1-д  дарааллыг дээш өгсөх байдлаар хөрвөх 
өр төлбөрийг тодорхойлох;
г) тусгай төлөөлөгч өр төлбөрийг хувьцаанд хөрвүүлэхээр шийдвэрлэсэн 
бол энэ тухайн өр төлбөрийг шаардах эрх бүхий этгээдэд 60 хоногийн 
дотор мэдэгдэнэ;
Д) Банкны актив, пассивын үнэлгээнд үндэслэн хөрвөх хувьцааны үнэ, 
тоо ширхэг, бусад нөхцөлийг тогтоосны дараа энэ журмын 4.6.2.4 дэх 
хэсгийн г-д заасан этгээдийн өмчлөлд хувьцааг шилжүүлж, банкны 
бүртгэл, тайлан тэнцэлд тусгана.

4.6.2.5. Өр төлбөрийг хувьцаанд хөрвүүлэх тухай төсөлд хувьцаагаар солих 
өр, гаргах хувьцааны хэмжээ, үнэ, зорилго, хэрэгжүүлэх нөхцөл, журам, 
банкны дүрэмд оруулах өөрчлөлт зэргийг тусгана.
4.6.2.6. Өр төлбөрийг хувьцаанд хөрвүүлэхдээ хувьцаа авах тухайн 
зээлдүүлэгч, харилцагч нь монголбанкнаас банкны хувьцаа эзэмшигчид 
тавих шаардлагыг хангасан байх бөгөөд банкны хувьцаа эзэмшигч болох үйл 
ажиллагаанд монголбанкнаас мөрдүүлэх холбогдох журмыг баримтална. 
4.6.2.7. Банк нь хувьцаат компани бол Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 
зохих зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр өр төлбөрийг хувьцаанд хөрвүүлнэ.

4.6.3. Банкны актив, пассивыг шилжүүлэх
4.6.3.1. Банкны үндсэн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх, банкны харилцагч, 
активын чанарыг бууруулахгүй байх, хадгаламж эзэмшигчийн мөнгөн 
хөрөнгийг хамгаалах, банкны чанаргүй активыг тусгаарлах, банкийг татан 
буулгах нөхцөлийг хангах зорилгоор тусгай төлөөлөгч нь банкны актив, 
пассивыг эрх бүхий банканд худалдаж, шилжүүлэхээр шийдвэрлэж болно.
4.6.3.2. Банкны актив, пассивыг бусад банканд бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн, 
олон удаагийн давтамжтай, буцаах нөхцөлтэй шилжүүлж болно.
4.6.3.3. тусгай төлөөлөгч нь банкны актив, пассив, тэдгээрийн үнэлгээ, 
бусад мэдээллийг багтаасан танилцуулга (АПШ багц мэдээлэл) бэлтгэж,  
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худалдан шилжүүлэх саналыг эрх бүхий банканд гаргана.
4.6.3.4. энэ журмын 4.6.3.3-д заасан үнэлгээ нь Банкны тухай хуулийн 
56.7-д заасан үнэлгээ байна.
4.6.3.5. Банкны актив, пассивыг шууд худалдах, эсвэл үнээр өрсөлдүүлэх 
хэлбэрээр зохион байгуулна.

4.6.4. тусгай зориулалтын банк байгуулах
4.6.4.1. Банкны актив пассивыг шилжүүлэх, банкны үндсэн үйл ажиллагааг 
тасалдалгүй үргэлжлүүлэх зорилгоор, энэ журмын 4.6.4.2-д заасан шаардлагын 
дагуу тусгай зориулалтын банк байгуулахаар шийдвэрлэж болно.
4.6.4.2. тусгай зориулалтын банк байгуулахад дараах шаардлагыг урьдчилан 
хангасан байна:

А)Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээний зорилтыг хэрхэн хангах 
талаар тодорхойлсон байх;
Б)тусгай зориулалтын банкны пассив нь активаас ихгүй байх;
В)тусгай төлөөлөгч тусгай зориулалтын банкны үүсгэн байгуулагч байх;
г)тусгай төлөөлөгч тусгай зориулалтын банкны дүрэм, удирдлага зохион 
байгуулалтад оролцох, үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт тавих бүрэн 
эрхтэй байх;
Д)Банкны тухай хуулийн 58.2-т заасан хугацаанд тусгай зориулалтын 
банкны үйл ажиллагааг дуусгавар болгох арга хэмжээг тодорхойлсон 
байх;
Е)тусгай зориулалтын банк байгуулахад холбогдох хуульд заасан 
шаардлагыг дагаж мөрдөнө;
Ё)тусгай зориулалтын банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг бүтцийн 
өөрчлөлтийн арга хэмжээ авч байгаа банкны хувьцаа, хувьцаанд хамаарах 
үнэт цаас, банкны тогтворжуулалтын сан, хадгаламжийн даатгалын 
корпорацийн санхүүгийн дэмжлэг, Засгийн газрын санхүүжилт болон 
хуулиар зөвшөөрсөн бусад эх үүсвэрээр бүрдүүлнэ.

4.7.тусгай төлөөлөгч банкны актив, пассивыг шилжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд 
банкийг өөрчлөн байгуулж болно.

4.8.тусгай төлөөлөгч нь бүтцийн өөрчлөлтийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх нь үр дүнгүй, 
хэрэгжүүлэх боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн, уг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хугацааг 
сунгах шаардлагатай гэж үзвэл энэ тухайгаа монголбанканд зохих саналын хамт нэн даруй 
танилцуулна.

4.9.тусгай төлөөлөгч нь Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн төлөвлөгөө болон эрх, үүргийн 
хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар сар бүрийн 10-ны өдрийн дотор 
монголбанканд тайлагнана.

тав. банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг  
хэрэгжүүлэхэд бусад байгууллагатай харилцах

5.1.Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нөхцөлийн бүрдүүлэх, 
шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлэх зорилгоор Засгийн газар, хадгаламжийн 
даатгалын корпораци, Санхүүгийн зохицуулах хороо, гадаад улсын санхүүгийн зохицуулах 
эрх бүхий байгууллага болон хууль сахиулах байгууллагатай хууль тогтоомж, харилцан 
ойлголцлын санамж бичигт  заасны дагуу харилцана.
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5.2.Банкны актив, пассив шилжүүлэх, тусгай зориулалтын банк байгуулах хэрэгслийг 
ашиглахдаа хадгаламжийн даатгалын корпорациас санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээр бол 
монголбанк, тусгай төлөөлөгч, хадгаламжийн даатгалын корпораци хамтран ажиллана.

5.3.тусгай төлөөлөгч томилох тохиолдолд Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын 
тухай хуулийн 17.5-д заасны дагуу хийгдсэн нөхөн төлбөрийн тооцоог хадгаламжийн 
даатгалын корпораци гаргаж монголбанканд танилцуулна.

5.4.тусгай төлөөлөгчийн зөвлөлд хадгаламжийн даатгалын корпорацийг 
төлөөлсөн гишүүнийг оролцуулах бөгөөд шаардлага хангасан этгээдийг томилуулахаар 
монголбанканд хүсэлтийг хүргүүлж, шийдвэрлүүлнэ.

5.5.Банканд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээний хүрээнд санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлэхдээ Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 11.3-д заасан 
журмыг баримтална.

зургаа. бүтцийн өөрчлөлтийн арга 
хэмжээг дуусгавар болгох

6.1.Банкны тухай хуулийн 67.1-д заасан үндэслэлээр банкны бүтцийн өөрчлөлтийн 
арга хэмжээг дуусгавар болгох шийдвэрийг монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар 
гаргана. 

6.2.Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авах хугацаа дуусгавар болохоос өмнө, 
эсхүл дуусгавар болох өдөр тусгай төлөөлөгч банкны бүтцийн өөрчлөлт дуусгавар болгох 
санал, ажлын тайланг  монголбанканд хүргүүлнэ:

6.3.энэ журмын 6.2-д заасан санал нь дараах агуулгатай байна:
6.3.1.Банканд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авах болсон үндэслэл арилсан 
буюу банкны өөрийн хөрөнгийн шаардлага хэрхэн хангагдсан, банкны төлбөрийн 
чадвар, хэвийн үйл ажиллагаа сэргэсэн эсэх;
6.3.2.энэ журмын 1.2-д заасан хэрхэн хангагдсан байдал;
6.3.3.бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээний хэрэгжилт, бүтцийн өөрчлөлтийн 
төлөвлөгөөний биелэлт, үр дүн, зардал;
6.3.4.Банкны удирдлагыг эрх бүхий этгээдэд шилжүүлэх, эсхүл банкийг татан 
буулгах талаар санал, цаашид авах арга хэмжээ.

6.4.монголбанк энэ журмын 6.2-д заасан саналыг хүлээн авснаас хойш нэн даруй 
бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг дуусгавар болгох эсэхийг шийдвэрлэнэ. 

6.5.Банканд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авах үндэслэл арилсан буюу Банк 
дахин хөрөнгөжиж, өөрийн хөрөнгийн шаардлага, хангасан үндэслэлээр банкны бүтцийн 
өөрчлөлтийн арга хэмжээ дуусгавар болсон тохиолдолд Банкны тухай хуулийн 67 дугаар 
зүйлд заасны дагуу банкны удирдлагыг эрх бүхий этгээдэд шилжүүлнэ.

6.6.Банкны тухай хуулийн 67.2-д зааснаар банкны бүтцийн өөрчлөлтийн хэрэгслийг 
ашиглах шаардлагагүй болсон буюу банкны өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг хангагдаагүй 
үндэслэлээр банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг дуусгавар болгож, банкийг татан 
буулгахаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд банкны эрх хүлээн авагч томилогдох хүртэл банкны 
актив хөрөнгө, үйл ажиллагааны хяналтыг тусгай төлөөлөгч хариуцна.

6.7.тусгай төлөөлөгч нь бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээтэй холбоотой баримт 
бичиг,  баримтыг монголбанкны архивт, тусгай төлөөлөгчийн хэрэглэж байсан тамга, 
тэмдэг, дардас, лац, үнэмлэх, албан бичгийн маягт зэрэг банкны тусгай төлөөлөгч гэсэн 
албан ёсны тэмдэглэгээтэй эд зүйлсийг монголбанканд хүлээлгэн өгнө. 
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Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2018 
оны 12 сарын 27-ны өдрийн 4103 дугаарт бүртгэв.

Монголбанкны 
ЕрӨнхийлӨгчийн туШаал

2018 оны 12 сарын 07 өдөр                        Дугаар А-312                                      Улаанбаатар хот

төв банк (монголбанк)-ны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт, 28 дугаар 
зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт, Банкны тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.2 дахь 
заалт, Банкны хяналт шалгалтын хорооны 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 
хуралдааны тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн тУШААх нь:

1.“Банкны нөхцөлт удирдлага хэрэгжүүлэх, бүрэн эрхт төлөөлөгчийн ажиллах 
журам”-ыг хавсралтаар баталсугай. 

2.Батлагдсан журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг (Н.Батсайхан)-т даалгасугай.

3.энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дотоод аудитын газар 
(Д.Аюуш)-т үүрэг болгосугай. 

4.энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2000 
оны 8 дугаар сарын 11-ний өдрийн 388 дугаар тушаалааар батлагдсан “Банкинд онцгой 
дэглэм тогтоох тухай журам”-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 мОНгОлБАНКНЫ
 ЕРӨНхИЙлӨгЧ    Н.БАЯРтСАЙхАН
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Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 
2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 

А-312 дугаар тушаалын хавсралт

банкны нӨхЦӨлт удирдлага хэрэгжҮҮлэх, 
бҮрэн эрхт тӨлӨӨлӨгчийн ажиллах жураМ 

нэг. Ерөнхий зүйл

1.1. энэ журмын зорилго нь монголбанкнаас банканд нөхцөлт удирдлагын арга хэмжээ 
авах  үндэслэлийг тодорхойлж, арга хэмжээ авах шийдвэр гаргах, бүрэн эрхт төлөөлөгч 
томилох, түүний бүрэн эрх, ажиллах журмыг тогтоох, банкны хэвийн үйл ажиллагааг 
хангах болон санхүүгийн байдлыг сайжруулахтай холбоотой Бүрэн эрхт төлөөлөгчөөс 
авах арга хэмжээг тодорхойлох, нөхцөлт удирдлагын арга хэмжээг дуусгавар болгохтой 
холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Банкны нөхцөлт удирдлага  хэрэгжүүлж байгаа банкны орон нутаг дахь нэгжийн 
үйл ажиллагаанд тухайн орон нутаг дахь монголбанкны салбарын захирал хяналт тавьж 
ажиллана.

хоёр. банкны нөхцөлт удирдлага 
хэрэгжүүлэх үндэслэл, шийдвэр

2.1. Банкны тухай хуульд заасны дагуу монголбанк нь Банкны тухай хуулийн 49.1-д 
заасан дараах үндэслэлээр банканд нөхцөлт удирдлагын арга хэмжээ авахаар шийдвэрлэж 
болно.

2.1.1 Банкны тухай хуулийн 48 дугаар зүйлд заасан урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээ нь банкны үйл ажиллагааг сайжруулах, найдвартай тогтвортой 
удирдлагыг сэргээхэд хангалтгүй гэж үзсэн;

2.1.2 монголбанкны хяналт шалгалтаар банкны төлбөрийн чадвар муудаж 
байгаа нь тогтоогдсон.

2.2. энэ журмын 2.1-д заасан үндэслэл бий болсон нь монголбанкнаас тухайн банканд 
хийгдсэн газар дээрх болон зайнаас хийсэн хяналт шалгалтаар тогтоогдсон тохиолдолд 
энэ тухай ажлын 10 хоногийн дотор дүгнэлт гаргаж  Банкны хяналт шалгалтын хорооны 
хурлаар хэлэлцүүлэхээр хүргүүлнэ.

2.3. Банкны хяналт шалгалтын хороо энэ журмын 2.4.-д заасан асуудлаар хэлэлцэж, 
банканд нөхцөлт удирдлагын арга хэмжээ авах эсэх болон холбогдох бусад асуудлаар 
зөвлөмж гаргана.

2.4. энэ журмын 2.3-д зөвлөмж гаргах явцад банк, түүний төлөөллийг сонсох 
ажиллагааг хуульд заасны дагуу явуулна.

2.5. Банкны хяналт шалгалтын хорооноос банканд нөхцөлт удирдлагын арга хэмжээ 
авах зөвлөмж гарсан тохиолдолд уг зөвлөмжийг үндэслэн монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 
тушаалаар банканд нөхцөлт удирдлагын арга хэмжээ авахаар шийдвэрлэж, бүрэн эрхт 
төлөөлөгчийн томилж болно.
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2.6. энэ журмын 2.5-д заасан тушаал нь Банкны тухай хуулийн 50.1-д заасан зүйлсийг 
тусгасан байна.

2.7. Бүрэн эрхт төлөөлөгч томилогдсоноор тухайн банкны удирдлагын бүрэн эрх 
банкны нөхцөлт удирдлага дуусах хүртэл хугацаагаар Бүрэн эрхт төлөөлөгчид шилжинэ.

2.8. Банканд нөхцөлт удирдлагын арга хэмжээ авахаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд 
монголбанк Банкны нөхцөлт удирдлага хэрэгжүүлэх нөхцөлийн хангах зорилгоор Банкны 
тухай хуулийн 52.1-д зааснаас гадна дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ;

2.8.1 төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагын бүрэн эрхийг түдгэлзүүлж, 
цалин, нөхөн олговор, бусад хангамжийг зогсоох; 
2.8.2 Шаардлагатай тохиолдолд нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийн саналын эрхийг 
түдгэлзүүлэх;
2.8.3 Шаардлагатай тохиолдолд бүрэн эрхт төлөөлөгчийн үйл ажиллагаанд хяналт 
тавих, удирдлагаар хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг томилох,
2.8.4 Бүрэн эрхт төлөөлөгч (зөвлөлийн гишүүд хамаарна)-ийн ажлын удирдамж;
2.8.5 Банкны нөхцөлт удирдлага хэрэгжүүлж эхлэхэд “Бүрэн эрхт төлөөлөгчид 
туслах ажлын хэсгийн удирдамж”.

2.9. Банкны тухай хуулийн 48.4-д заасны дагуу монголбанкнаас тухайн банканд 
нөхцөлт удирдлагын арга хэмжээ авсан  тухай хадгаламжийн даатгалын корпорацид 
мэдэгдэх бөгөөд  олон нийтэд мэдээлж болно.

гурав. бүрэн эрхт төлөөлөгчид 
тавих шаардлага, эрх, үүрэг

3.1. Бүрэн эрхт төлөөлөгч нь зөвлөл хэлбэртэй байх бөгөөд Бүрэн эрхт төлөөлөгч 1 
(нэг) Бүрэн эрхт төлөөлөгчийн зөвлөлийн гишүүн 2 (хоёр), нийт 3 (гурав)-аас доошгүй 
хүний бүрэлдэхүүнтэй байна. 

3.2. Бүрэн эрхт төлөөлөгч нь Банкны тухай хуулийн 56.2-д заасан шаардлагыг хангасан 
байна.

3.3. Бүрэн эрхт төлөөлөгч нь хуулийн этгээд бол өөрийн үйл ажиллагааг хариуцах 
хангалттай хэмжээний хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэртэй байхаас гадна уг хуулийн 
этгээдийн хувьцаа эзэмшигч, эрх бүхий албан тушаалтан нь Банкны тухай хуулийн  56.2-д 
заасан шаардлагыг хангасан байна.

3.4. монголбанк  Бүрэн эрхт төлөөлөгч нь  Банкны тухай хуулийн  56.2-д заасан 
шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг шалгаж тогтооно.

3.5. Бүрэн эрхт төлөөлөгч нь Банкны нөхцөлт удирдлагыг хэрэгжүүлэхдээ Банкны 
тухай хуулийн 52.2-д зааснаас гадна дараах эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

3.5.1.Өөрийн үйл ажиллагаандаа Банкны тухай болон бусад хууль тогтоомж, 
монголбанкнаас баталсан эрх зүй актыг мөрдөх;
3.5.2. Банкны нөхцөлт удирдлагыг  хэрэгжүүлэх тухай монголбанкны шийдвэр, 
банкны гүйцэтгэх удирдлагын эрх үүрэг Бүрэн эрхт төлөөлөгчид шилжсэн тухай 
мэдэгдлийг томилогдсоноос хойш 24 цагийн дотор тухайн банкны эрх бүхий албан 
тушаалтнуудад мэдэгдэх;
3.5.3. тухайн банкны газар хэлтсийн захирал, салбар нэгжийн удирдлагын эрх, 
үүрэг, банкны нэрийн өмнөөс гаргаж болох зардал, ажил гүйлгээ хийх эрх хэмжээг 
тогтоосон шийдвэр гаргаж банкны эрх бүхий албан тушаалтнуудад нэн даруй 
мэдэгдэх;

3.5.4. Банкны нөхцөлт удирдлагыг хэрэгжүүлж эхлэх өдрийн өмнөх өдрөөр  тасалбар 
болгосон санхүүгийн тайлан, шүүх, шийдвэр гүйцэтгэлийн алба болон бусад хууль хяналтын 
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байгууллагаар хянагдаж, оролцож байгаа хэргүүд, бусад холбогдох тайлан, мэдээг банкны 
гүйцэтгэх удирдлага, санхүү хариуцсан эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтнаар гарын үсэг 
зуруулж, тамга тэмдгээр баталгаажуулан  хүлээн авах;,

3.5.5. Бүрэн эрхт төлөөлөгчид туслах ажлын хэсгийг удирдлагаар хангаж, банкны 
тайлан тэнцэл, бичиг баримт, тэнцлийн гадуурх бүртгэлийг батлагдсан удирдамжийн дагуу 
гаргуулан авах;

3.5.6. томилогдсоноос хойш 14 хоногийн дотор банкны гүйцэтгэх удирдлагын ажлын 
тайлан болон сүүлийн 2 жилийн хугацааг хамруулсан орлогын мэдүүлгийг гаргуулан авах;

3.5.7. Банкны тухай хуулийн  52.2-д заасан шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;
3.5.8. Банканд илэрхий алдагдалтай гэрээ хэлцэл, алдагдал хүлээлгэж буй ашигт 

ажиллагаанд сөрөг нөлөөтэй үйл ажиллагаа зогсоох, хүчингүй болгох, үр ашиггүй салбар 
нэгжийн үйл ажиллагааг зогсоох, алдагдлыг бууруулахад шаардлагатай бусад арга хэмжээ 
авах;

3.5.9. тайлан тэнцлийн холбогдох дансдын үлдэгдэл үндсэн баримттай зөрвөл банкны 
гүйцэтгэх удирдлага, холбогдох бусад этгээдээс тодруулга авах, зөрүүг тохируулах, 
баримтжуулах, холбогдох байгууллагад асуудлыг тавьж шийдвэрлүүлэх.

3.6. Бүрэн эрхт төлөөлөгчийг  томилон ажиллуулахтай холбоотой бусад нөхцөлийг 
монголбанкнаас Бүрэн эрхт төлөөлөгчтэй  байгуулах гэрээнд нарийвчлан тусгана.

3.7. Банкны тухай хуулийн 51.2-д заасныг үндэслэн Бүрэн эрхт төлөөлөгчийн цалин 
хөлсийг банкны нөхцөлт удирдлагыг хэрэгжүүлж байгаа банкны гүйцэтгэх удирдлагын 
цалин хөлстэй уялдуулан монголбанкнаас тогтооно.

3.8. Банкны тухай хуулийн 49.3-д заасны дагуу Банкны нөхцөлт удирдлага 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зардлыг тухайн банк хариуцна.

3.9. Бүрэн эрхт төлөөлөгч  нь үйл ажиллагаандаа тамга тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл 
хуудас хэрэглэнэ.

дөрөв.банкны хэвийн үйл ажиллагааг 
хангах арга хэмжээ

 4.1. Бүрэн эрхт төлөөлөгч нь томилогдсоноосоо хойш ажлын 10  хоногийн дотор тухайн 
банкны санхүү, төлбөрийн чадварын байдалд дүгнэлт хийж, цаашид авах арга хэмжээний 
талаарх саналаа Банкны хяналт шалгалтын хороо, монголбанкинд хүргүүлнэ.

 4.2. Банкны хяналт шалгалтын хороо Бүрэн эрхт төлөөлөгчөөс ирүүлсэн санал, 
дүгнэлтийг ажлын 10 хоногийн дотор хэлэлцэн “Банкны хэвийн үйл ажиллагааг хангах 
арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г (цаашид төлөвлөгөө гэх) батална.

 4.3. төлөвлөгөө нь Банкны нөхцөлт удирдлага хэрэгжүүлэх үед Бүрэн эрхт төлөөлөгч 
болон банкны хувьцаа эзэмшигчдийн  хурлын бүрэн эрхэд хамаарах дараах асуудлыг 
тусгасан байна.

4.3.1 банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дутагдлыг нөхөх хэмжээнд хүртэл 
нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн хэмжээ, нэмэгдүүлэх арга зам;
4.3.2 банкны актив, пассивын бүтцийг сайжруулах зорилгоор чанаргүй активыг 
сонирхогч иргэн, хуулийн этгээдэд шилжүүлэх, худалдах;
4.3.3 шаардлагатай бол банкны нэгж, өмчилж буй хөдлөх болон үл хөдлөх 
хөрөнгийг худалдан борлуулах;
4.3.4 алдагдал үүсгэж буй, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварт сөрөг нөлөөтэй банкны 
зарим үйл ажиллагаанд хязгаарлалт тогтоох, үйл ажиллагааг тодорхой хугацаагаар 
зогсоох; 
4.3.5 төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх удирдлагын эрх үүрэгт тусгагдсан  
шаардлагатай бусад арга хэмжээ;
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4.3.6 зохистой харьцааны үзүүлэлтийг хангахад шаардлагатай Бүрэн эрхт 
төлөөлөгчөөс авч хэрэгжүүлэх бусад арга хэмжээ,банкны бизнесийн үйл 
ажиллагааг эрхлэхэд Бүрэн эрхт төлөөлөгчид  олгогдох эрх, хязгаарлалтууд.

 4.4. Бүрэн эрхт төлөөлөгч нь төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн 
бүрэн эрхэд хамаарах банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх асуудлаар 
Банкны тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус 
хурлыг зарлан хуралдуулах шийдвэр гаргана.

4.5. Банкны хувьцаат эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдуулах тухай шийдвэр нь 
Компанийн тухай хуулийн 60, 61 дүгээр зүйл, Банкны тухай хуулийн 30 дугаар зүйлтэй 
нийцсэн байна.

4.6. Банкны тухай хуулийн 30.3-д даасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус 
хурлын шийдвэр нь Бүрэн эрхт төлөөлөгчийн  саналаар хүчин төгөлдөр болно.

4.7. Бүрэн эрхт төлөөлөгч нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас банкны хэвийн 
үйл ажиллагааг хангахад шаардлагатай арга хэмжээ авах талаар шийдвэр гараагүй, эсхүл 
хурлын шийдвэр тогтоосон хугацаанд хэрэгжээгүй нөхцөлд цаашид банканд хэрэгжүүлэх 
албадлагын авах арга хэмжээний саналаа монголбанкинд мэдэгдэх үүрэгтэй.  

4.8. Бүрэн эрхт төлөөлөгчийн  ажлын удирдамж, энэ журмын 4.3.6 заасан эрх хэмжээнд 
тусгагдаагүй боловч банкны хэвийн үйл ажиллагааг хангахад зайлшгүй шаардлагатай 
арга хэмжээ авахаар бол Бүрэн эрхт төлөөлөгчийг удирдлагаар хангах ажлын хэсгээс 
зөвшөөрлийг урьдчилан бичгээр авна.

4.9. Бүрэн эрхт төлөөлөгч нь шаардлагатай тохиолдолд монголбанкнаас өгсөн 
чиглэлийн дагуу Банкны тухай хуулийн 43.3-д заасан чанарын үнэлгээг хараат бус, 
хөндлөнгийн, мэргэжлийн этгээдээр хийлгэх арга хэмжээг зохион байгуулна. Үнэлгээ 
хийхэд гарсан зардлыг монголбанк хариуцна.

4.10. Бүрэн эрхт төлөөлөгч нь төлөвлөгөө болон Банкны тухай хуулийн  52.2-д заасан 
эрх үүргийн хүрэнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн сар бүрийн тайланг дараа 
сарын 10-ны дотор Бүрэн эрхт төлөөлөгчийг удирдлагаар хангах ажлын хэсэгт ирүүлж 
байна.

тав.банкны нөхцөлт удирдлагын арга
 хэмжээг дуусгавар болгох

5.1. монголбанк нь Бүрэн эрхт төлөөлөгчөөс банкны санхүү төлбөрийн чадварын 
байдалд хийсэн дүгнэлт, ажилласан хугацааны тайланг үндэслэн Банкны нөхцөлт 
удирдлагыг дуусгавар болгох тухай дараах шийдвэрийг гаргана:

5.1.1 Банкны хэвийн үйл ажиллагаа хангагдаж  монголбанк нөхцөлт удирдлагыг 
цуцалж, тухайн банканд тогтоосон хязгаарлалт, түдгэлзүүлсэн үйл ажиллагааг бүрмөсөн, 
эсхүл хэсэгчлэн сэргээсэн бол;

5.1.2 Банкны нөхцөлт удирдлагыг хэрэгжүүлснээр банкны хэвийн үйл ажиллагаа 
хангагдаагүй  гэж үзэж банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ хэрэгжүүлэх, эрх хүлээн 
авах албадлагын арга хэмжээ авахаар монголбанкнаас шийдвэрлэсэн бол;

5.1.3 Бүрэн эрхт төлөөлөгч томилсноос хойш нэг жилийн хугацаа өнгөрч банкны 
хэвийн үйл ажиллагаа хангагдаагүй бол Банкны тухай хуулийн 27.1.6-д заасан нөхцөл 
байдал үүссэн бол.

5.2. Банкны нөхцөлт удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр гарсан үндэслэл арилж, 
монголбанкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтвортой 
хангаснаар монголбанк тухайн банкны хэвийн үйл ажиллагааг хангагдсан гэж үзнэ.

5.3. Банкны нөхцөлт удирдлагыг  хэрэгжүүлэх үед Бүрэн эрхт төлөөлөгчөөс  гаргасан 
шийдвэрүүд, банкны дүрэмд орсон нэмэлт, өөрчлөлт хүчин төгөлдөр хэвээр үлдэнэ. 
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Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 
оны 02 сарын 11-ны өдрийн 4221 дугаарт бүртгэв.

Монголбанкны 
ЕрӨнхийлӨгчийн туШаал

2019 оны 01 сарын 21 өдөр                      Дугаар А-26                                        Улаанбаатар хот

журам батлах тухай

төв банк (монголбанк)-ны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь 
заалт, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 5 
дугаар зүйлийн 5.14 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн тУШААх нь:

1.“мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагааны журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан монголбанкны Ерөнхийлөгч, 
Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2016 оны A-162/195 дугаар хамтарсан 
тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3.энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг хяналт шалгалтын газар 
(Н.Батсайхан), Санхүүгийн мэдээллийн алба (х.Батчулуун)-нд даалгасугай.

  мОНгОлБАНКНЫ
  ЕРӨНхИЙлӨгЧ          Н.БАЯРтСАЙхАН
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Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн
 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 

А-26 дугаар тушаалын хавсралт 

МӨнгӨ угаах, тЕрроризМыг 
СанхҮҮжҮҮлэхээС урЬдчилан Сэргийлэх

 Үйл ажиллагааны жураМ

нэг. нийтлэг ҮндэСлэл

1.1 энэ журмын зорилго нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 
тухай хуулийн 5.14 дэх хэсэгт заасны дагуу тус хуулийн 4.1 дэх хэсэгт заасан мэдээлэх 
үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй  тэмцэх, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, мэдээлэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа, үүргийг нарийвчлан 
тодорхойлоход оршино.

1.2 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн      4.1.1-
ээс 4.1.6-д заасан мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын бүх заалтыг дагаж мөрдөнө.

1.3 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1.7-оос 
4.1.9-д заасан мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 9, 12-оос бусад хэсгийн заалтыг 
дагаж мөрдөнө. 

1.4 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон 
энэ журмын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор хяналт тавих эрх бүхий байгууллага нь 
мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн төрөл, онцлогт тохирсон заавар, зөвлөмж гарын авлага гаргаж 
болно.  

1.5 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 3.1.7-д 
заасан банкыг байгуулж үл болно.

хоЁр. эрСдэлийн Үнэлгээ

2.1 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх тухай хуулийн 14 дэх хэсэгт заасан дотоод хяналтын хөтөлбөрөө өөрийн мөнгө 
угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх эрсдэлд тохирч байгаа эсэхийг байнга 
үнэлж, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, түүнийг хүргэх хэлбэр, газар зүйн байршил болон 
харилцагчийн төрлөөс хамаарах эрсдэлийг удирдахад тохируулан шинэчилнэ.  

2.2 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь өөрт учирч болох мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэх эрсдэлийг ойлгож, үр дүнтэй удирдах зорилгоор эрсдэлийг үнэлнэ. 
эрсдэлийг үнэлэхдээ дараах хүчин зүйлсийг харгалзан үзнэ. Үүнд:

2.2.1 харилцагчийн эрсдэл;
2.2.2 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний эрсдэл;
2.2.3 газар зүйн байршил, бүс нутгийн эрсдэл (тухай харилцагчийн үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа эсхүл гүйлгээг шилжүүлж байгаа болон хүлээн авч байгаа улс орон, бүс 
нутаг);  
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2.2.4  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг харилцагчид хүргэх арга, хэлбэрээс хамаарч үүсэх 
эрсдэл;

2.2.5  Дансны төрөл эсхүл бизнесийн харилцааны зорилгоос үүсэх эрсдэл;
2.2.6  гүйлгээтэй холбоотой эрсдэл (үүнд харилцагчийн гүйлгээний болон байршуулж 

байгаа хөрөнгийн хэмжээ, гүйлгээний давтамж болон санхүү, бизнесийн харилцаа 
тогтоосноос хойш өнгөрсөн хугацаа, гүйлгээний утга, хэмжээ хэвийн бусаар 
өөрчлөгдсөн эсхүл өндөр эрсдэлтэй улсаас хийгдсэн, дамжсан зэргийг анхаарна).

2.3эрсдэлийн үнэлгээ болон түүнд ашигласан мэдээллийг баримтжуулан тухай бүр 
шинэчлэн хадгалах бөгөөд хянан шалгагч шаардсан үед гаргаж өгөхөд бэлэн байлгана.  

2.4мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь өөрт учирч болох мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнд тулгуурлан тухайн эрсдэлийг удирдах, 
бууруулахад чиглэсэн оновчтой арга хэмжээг мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэхэд чиглэсэн дотоод хяналтын хөтөлбөр, бодлого, журамд тусгана. 
Өндөр эрсдэлтэй тохиолдолд эрсдэлийг удирдах болон бууруулах нэмэлт арга хэмжээг 
авна.

2.5 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 2.2-т дурдсан эрсдэлийн үнэлгээнд 
тулгуурлан дор дурдсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх замаар эрсдэлийг удирдана:

2.5.1 харилцагч, эцсийн өмчлөгч, ашиг шимийг хүртэгч/beneficiary/ этгээд болон 
гүйлгээтэй холбоотой нэмэлт мэдээлэл гаргуулан авна;

2.5.2 гүйлгээ хийж байгаа этгээд болон харилцагч түүний эцсийн өмчлөгчийн талаар 
хангалттай мэдээлэлтэй байх шаардлагатай.  энэ хүрээнд мэдээлэх үүрэгтэй 
этгээдтэй  үүсгэж буй бизнесийн харилцааны зорилго, хөрөнгө, орлогын гарал 
үүсэл, харилцагчийн эрхэлдэг ажил, бизнесийн цар хүрээний талаар мэдээлэл 
гаргуулан байна;

2.5.3 өндөр эрсдэлтэй гэж үзсэн харилцагч, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, тэдгээрийг 
харилцагчид хүргэх арга хэлбэр болон газарзүйн байрлалтай уялдуулан 
харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлнэ;

2.5.4 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 5.5-
д зааснаас гадна бага эрсдэлтэй гэж үнэлсэн харилцагчийн хувьд  харилцагчийг 
таньж мэдэх үйл ажиллагааг дээрх хуулийн 5.2-д заасан хүрээнд хялбаршуулан 
хэрэгжүүлж болно;

2.5.5 харилцагчтай үүсгэсэн санхүү, бизнесийн харилцаа болон гүйлгээг харилцагчийн 
хувийн хэрэг болон харилцагчийн талаарх холбогдох мэдээлэл, шаардлагатай бол 
хөрөнгө орлогын эх үүсвэрийн талаарх мэдээлэлтэй  нийцэж байгаа эсэхэд байнгын 
хяналт тавих бөгөөд үүнийг дотоод хяналтын хөтөлбөрт тусгана.  

2.5.6 монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Санхүүгийн мэдээллийн алба болон 
мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 19.1 дэх 
хэсэгт заасан бусад эрх бүхий байгууллагаас баталсан заавар, зөвлөмжийг дагаж 
мөрдөнө.

2.6 энэ журмын 2.1-д заасны дагуу эрсдэлийн үнэлгээ хийхдээ мөнгө угаах болон 
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 5.8 дахь хэсэг болон 6 дугаар зүйлд 
заасан өндөр эрсдэлтэй бизнесийн харилцааг хамруулахын зэрэгцээ дараах хүчин зүйлсийг 
харгалзан үзнэ/Үүгээр хязгаарлагдахгүй, мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нэмэлт хүчин зүйлсийг 
оновчтойгоор ашиглаж болно/:

 2.6.1 харилцагчийн эрсдэлийн хүчин зүйлс;
2.6.1.1   энгийн бус нөхцөлд үүсгэсэн бизнесийн харилцаа/Жишээлбэл 
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гадаад улсаас биеэр ирэлгүй үүсгэж буй бизнесийн харилцаа/;
2.6.1.2 оршин суугч бус харилцагч;
2.6.1.3 харилцагч нь хөрөнгийг удирдах хэлцлийн дагуу хөрөнгийг 
хариуцаж байгаа этгээд; 
2.6.1.4 харилцагч нь нэрлэсэн хувьцаа эзэмшигчтэй /nominee share/, 
дамжуулах хувьцаа/bearer share/ гаргадаг хуулийн этгээд эсхүл ойлгоход 
төвөгтэй өмчлөлийн хэлбэртэй хуулийн этгээд бол. 

2.6.2 газар зүйн байршил, бүс нутгийн эрсдэлийн хүчин зүйлс:
2.6.2.1 Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх олон улсын байгууллага болох 
ФАтФ-аас мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 
тогтолцоо нь хангалтгүй гэж тодорхойлогдсон улс орнууд, /ФАтФ болон 
түүний бүсийн бүлгүүдийн хийсэн  харилцан үнэлгээний тайланг мөн 
харгалзан үзэх шаардлагатай/;
 2.6.2.2 санхүүгийн хориг арга хэмжээ, хязгаарлалт болон ижил төстэй 
арга хэмжээнд орсон улс орнууд;
 2.6.2.3 Найдвартай эх сурвалжаас авлига хээл хахууль болон бусад гэмт 
хэргийн үзүүлэлт өндөртэй гэж тодорхойлогдсон улс орнууд;
 2.6.2.4 Найдвартай эх сурвалжаас тухайн улс орон эсхүл бүс нутаг нь 
терроризмыг санхүүжүүлдэг, террорист үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлдэг 
эсхүл террорист бүлэглэл үйл ажиллагаа явуулдаг гэж тодорхойлогдсон 
улс орнууд;

2.6.3 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, гүйлгээ болон харилцагчид хүргэх арга, хэлбэрээс 
хамаарах эрсдэлийн хүчин зүйлс:

2.6.3.1 хувийн болон ВИП банкны үйлчилгээ;
2.6.3.2 хүлээн авагч эсхүл шилжүүлэгчийн нэр тодорхойгүй гүйлгээ болон 
бэлэн мөнгөний гүйлгээ;
2.6.3.3 зайнаас үүсгэсэн бизнесийн харилцаа болон хийсэн гүйлгээ;
2.6.3.4 үл мэдэгдэх эсхүл хамааралгүй гуравдагч этгээдийг оролцуулан 
хийж төлбөр тооцоо болон бусад гүйлгээ.

2.7 мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн бизнестэй холбогдох бусад эрсдэлийн хүчин зүйлсийг 
тодорхойлохдоо энэ журмын 2 дугаар зүйлд заасан эрсдэлийн үнэлгээ, бусад Үндэсний 
эрсдэлийн үнэлгээг харгалзан үзнэ.

гУРАВ. хАРИлЦАгЧИЙг тАНЬЖ мэДэх
3.1 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 

тэмцэх тухай хуульд заасан харилцагчийг таньж мэдэх шаардлагыг зохистой хэрэгжүүлэх 
зорилгоор харилцагчийг тодорхойлох, харилцагчийн мэдээллийг баталгаажуулах үйл 
ажиллагааг хүснэгт 1-3-т заасан шаардлагын дагуу хийнэ. энэ нь мэдээлэх үүрэгтэй 
этгээдийн харилцагч, эцсийн өмчлөгч, харилцагчийн бизнесийн үр шим хүртэгч этгээд, 
эсхүл харилцагч нь хуулийн этгээд эсхүл хөрөнгийг удирдах хэлцлийн дагуу хөрөнгийг 
хариуцаж байгаа бол түүнийг өмчилдөг, удирддаг эсхүл үр шим хүртэгч этгээдийг 
тодорхойлох, мэдээллийг шалгах, баримтжуулах зорилготой юм. 

харилцагч нь олон шатлалтай өмчийн бүтэцтэй бол эцсийн өмчлөгч эсхүл удирдлагыг 
тодорхойлох хүртэл өмчлөлийн шатлал тус бүр дэх этгээдийг тодорхойлж, мэдээллийг нь 
шалгаж, баримтжуулах шаардлагатай.
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3.2  харилцагч нь хувь хүн бол:1 
хүснэгт 1

харилцагчаас авах мэдээлэл тулгаж шалгах бичиг баримт 1

Овог, эцэг/эх/-ийн нэр Иргэний үнэмлэх эсхүл паспорт
Өөрийн нэр Иргэний үнэмлэх эсхүл паспорт
төрсөн огноо Иргэний үнэмлэх эсхүл паспорт

Регистрийн дугаар Иргэний үнэмлэх эсхүл паспорт
Байнгын оршин суудаг газрын 
хаяг, холбоо барих утасны дугаар

энэ мэдээллийг харилцагчаас ямар хэлбэрээр гаргуулан авах, хэрхэн 
тулгаж шалгахыг мэдээлэх үүрэгтэй этгээд өөрийн дотоод бодлого журмаар 
зохицуулна.

Одоо оршин суугаа газрын хаяг, 
холбоо барих утасны дугаар

энэ мэдээллийг харилцагчаас ямар хэлбэрээр гаргуулан авах, хэрхэн 
тулгаж шалгахыг мэдээлэх үүрэгтэй этгээд өөрийн дотоод бодлого журмаар 
зохицуулна.

эрхэлж буй ажил, бизнес:
1.Бизнесийн чиглэл, цар хүрээг 
тодруулах
2.Ажлын газрын нэр, хаяг, албан 
тушаалыг тодруулах

энэ мэдээллийг харилцагчаас ямар хэлбэрээр гаргуулан авах, хэрхэн 
тулгаж шалгахыг мэдээлэх үүрэгтэй этгээд өөрийн дотоод бодлого журмаар 
зохицуулна.

Өөр хэн нэг этгээдийг төлөөлөн  
данс нээлгэж, гүйлгээ хийж 
байгаа эсэхийг тодруулах.

A.хэрэв харилцагч нь хэн нэгнийг төлөөлж байгаа бол төлөөлүүлэгч 
этгээдийн мэдээллийг авна. төлөөлүүлэгч этгээд нь хувь хүн бол хүснэгт-1, 
хуулийн этгээд бол хүснэгт 2, 3-т заасан мэдээллийг гаргуулан авч үнэн 
бодит эсэхийг нь тодорхойлж, мэдээллийг нь баталгаажуулах шаардлагатай.
B. хэрэв харилцагч нь хуулийн этгээд эсхүл гэрээ хэлцлийг төлөөлж байгаа 
бол хүснэгт 2, 3-т заасан мэдээллийг гүйлгээ эсхүл бизнесийн харилцаанд 
орж буй хөрөнгийн эцсийн өмчлөгчийг тодорхой болох хүртэл гаргуулан 
авна. хэрвээ эцсийн өмчлөгч тогтоох боломжгүй өмчлөлийн бүтэцтэй бол 
шийдвэр гаргаж байгаа, харилцагчийн үйлдлийг удирдан чиглүүлж байгаа 
хувь хүн тодорхой болох хүртэл гаргуулан авна. харилцагчаас гаргуулан 
авсан мэдээллийн бодит байдлыг нотлох баримт бичгийн нотариатаар 
гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргуулан авч үнэн бодит байдлыг нь хянана.
С. хэрвээ харилцагч нь траст гэрээгээр бизнесийн харилцаанд орж байгаа 
бол дараах этгээдийн мэдээллийг харилцагчаас гаргуулан авна. Үүнд: 1. 
хөрөнгөө траст гэрээний дагуу бусдад шилжүүлж байгаа этгээд/ Settlor/, 2. 
траст гэрээгээр хөрөнгийг захиран зарцуулж байгаа этгээд эсхүл хэд хэдэн 
этгээд /Trustee(s)/, 3.траст гэрээний ашиг шимийг хүртэгч /beneficiary(s)/ 4. 
хэрвээ байгаа бол гэрээний ашиг шимийг хүртэгчийг хамгаалах “protector”-
ын мэдээллийг гаргуулан авна. 
5. гэрээний ашиг шимийг хүртэгч нь хуулийн этгээд хэлбэртэй байгаа 
тохиолдолд уг хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг гаргуулан 
авна.

D. Дээрхээс өөр төрлийн гэрээ хэлцлийн хувьд дээрхтэй ижил байр суурин 
дээр байгаа хувь хүмүүсийг тогтоох үйл ажиллагааг хийнэ.

1 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 5.2.1-д заасны дагуу тулгаж шалгасан 
бичиг баримтын хуулбарыг харилцагчийн хувийн хэрэгт хадгална. 
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 3.3   харилцагч нь хуулийн этгээд бол:2

хүснэгт 2

харилцагчаас авах мэдээлэл тулгаж шалгах бичиг баримт2

Нэр Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
Улсын бүртгэлийн дугаар Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
Регистрийн дугаар Улсын бүртгэл, Санхүү болон татварын байгууллагаас олгосон баримт, бичиг

хувьцаа эзэмшигчид Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулах баримт бичиг, шийдвэр, аж ахуйн 
нэгжийн дүрэм

Үйл ажиллагааны чиглэл Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулах баримт бичиг, шийдвэр, аж ахуйн 
нэгжийн дүрэм

хуулийн этгээдийн хувьцаа 
эзэмшлийн бүтэц, 

Өмчлөлийн бүтцийг харуулсан мэдээлэл, уг мэдээлэлд орсон хууль этгээд 
тус бүрийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн эх хувь эсхүл нотариатаар 
гэрчлүүлсэн хуулбар. /эдгээр бичиг баримтад хувьцаа эзэмшигчид нь 
тодорхой бичигдсэн байх шаардлагатай/ эцсийн өмчлөгч тодорхой болох 
хүртэлх бүх хуулийн этгээдийг хамруулна.

хулийн этгээдийн удирдлагын 
талаарх дэлгэрэнгүй танилцуулга

Улсын бүртгэлд хуулийн этгээдийн бүртгүүлсэн баримт бичиг, уг бүртгэлтэй 
нийцтэй хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигч эсхүл удирдах зөвлөлийн 
шийдвэр.

Үйл ажиллагаа явуулдаг хаяг, 
холбоо барих утасны дугаар

энэ мэдээллийг ямар хэлбэрээр харилцагчаас гаргуулан авах, хэрхэн 
нягтлахыг мэдээлэх үүрэгтэй этгээд өөрийн дотоод бодлого журмаар 
зохицуулна.

эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл3 хэрэв эцсийн өмчлөгч нь тухайн хуулийн этгээдэд ямар нэг албан тушаал 
эрхэлдэггүй бол хүснэгт 1-ийн дагуу бүх мэдээллийг авах ба тухайн хуулийн 
этгээдийн эцсийн өмчлөгч мөн болохыг нотлох баримтын хамт авна. 

3.4  харилцагч хуулийн этгээдийг төлөөлж байгаа бол:3

хүснэгт 3
харилцагчаас авах мэдээлэл тулгаж шалгах бичиг баримт
хэрэв харилцагч нь хувь хүн бол хүснэгт-1-т заасан мэдээллийг гаргуулан 
авна.

хүснэгт-1-т заасан бичиг баримтууд 

хэрэв харилцагч нь хуулийн этгээд бол: хүснэгт-2-ийн дагуу мэдээллийг 
гаргуулан авна

хэрэв харилцагч нь хуулийн этгээд 
бол: хүснэгт-2-т заасан бичиг 
баримтууд

эрх зүйн гэрээгээр төлөөлж байгаа бол гэрээний талуудын Улсын 
бүртгэлийн мэдээлэл, тэр дундаа (i) гэрээнд заасан хөрөнгийг захиран 
зарцуулах эрх бүхий этгээдийн нэр, хаяг бусад бүртгэлийн мэдээллүүд; 
(ii) төлөөлөх эрхтэй этгээдийг томилох, чөлөөлөх эрх бүхий хувь хүн 
эсхүл хуулийн этгээдийн мэдээллүүд; (iii)  хөрөнгийн ашгийг хүртэх 
эрхтэй этгээдийн мэдээлэл; (iv) хөрөнгөө траст гэрээний дагуу бусдад 
шилжүүлж байгаа этгээд /Settlor/,  траст гэрээгээр хөрөнгийг захиран 
зарцуулж байгаа этгээд эсхүл хэд хэдэн этгээд /Trustee(s)/, (v) траст 
гэрээний ашиг шимийг хүртэгч /beneficiary(s)/, хэрвээ байгаа бол гэрээний 
ашиг шимийг хүртэгчийг хамгаалах “protector”-ын мэдээллийг гаргуулан 
авна;(vi) гэрээний ашиг шимийг хүртэгч нь хуулийн этгээд хэлбэртэй 
байгаа  тохиолдолд уг хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг 
гаргуулан авна.

энд дурдсан гэрээний бүх талуудын 
мэдээллийг хувь хүн бол хүснэгт 1 
хуулийн этгээд бол хүснэгт 2-ийн 
дагуу бүрдүүлж үнэн бодит байдлыг 
нь нягтална.  

2 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 5.2.1-д заасны дагуу тулгаж шалгасан 
бичиг баримтын хуулбарыг харилцагчийн хувийн хэрэгт хадгална.
3 Энэ мэдээлэл нь хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хувьцаат компанийн хувьд шаардлагагүй. 
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3.5 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагаанд байнга 
хяналт тавьж, харилцагчийн болон эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээллийг бизнесийн 
харилцааны туршид цуглуулж, хадгална. харилцагчийг таньж мэдэх хүрээнд цуглуулсан 
бичиг баримт, мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийг тухай бүр шинэчлэх үүрэгтэй. мэдээлэх 
үүрэгтэй этгээд нь дараах тохиолдолд харилцагчийн мэдээллийг дахин тулгаж шалгана:

3.5.1 Өндөр дүнтэй гүйлгээ хийх гэж байгаа тохиолдолд;
3.5.2 Дансыг ашиглаж байсан байдалд өөрчлөлт гарсан тохиолдолд;
3.5.3 Өмнө нь авсан харилцагчийн мэдээлэл нь мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд санхүүгийн 

харилцаа болон гүйлгээний шинж чанар, зорилгыг ойлгож тодорхойлоход 
хангалтгүй байвал.

3.6 харилцагч мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд худал эсхүл хуурамч бичиг баримт, мэдээлэл 
өгсөн бол мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Санхүү мэдээллийн албанд сэжигтэй гүйлгээний 
тайлангаар мэдээлнэ.

3.7 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд харилцагчийн болон эцсийн өмчлөгчийн талаарх 
мэдээллийн үнэн бодит байдлыг тулгаж шалгах, харилцагчийг таньж мэдэх арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх боломжгүй эсхүл харилцагч шаардлагатай мэдээллийг гаргаж өгөхөөс 
татгалзсан тохиолдолд тухайн мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь гүйлгээ хийх, данс нээх, 
санхүүгийн болон санхүүгийн бус үйлчилгээ үзүүлэх, бизнесийн харилцаа үүсгэхээс 
татгалзах, эсхүл бизнесийн харилцааг зогсоох арга хэмжээ авч Санхүү мэдээллийн албанд 
сэжигтэй гүйлгээний тайлангаар мэдээлнэ.

3.8 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн Зөвлөл 
болон дотоодын эрх бүхий байгууллага өөрийн санаачилгаар эсхүл гадаад улсын эрх 
бүхий байгууллагын хүсэлтийг хянан үзсэний үндсэн дээр террорист эсхүл террорист 
байгууллага, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй холбоотой гэж 
тодорхойлогдсон хувь хүн, хуулийн этгээдэд данс нээх, гүйлгээ хийх, аливаа үйлчилгээ 
үзүүлэхийг хориглоно. харилцагч, үйлчлүүлэгч этгээдийн нэр дор дурдсантай таарч байвал 
энэ журмын 14 дугаар зүйлд заасан арга хэмжээг авна:

3.8.1  холбогдох хууль, журмын дагуу террорист этгээд, террорист байгууллага, бүлэглэл 
гэж тодорхойлогдсон хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэртэй таарч байвал;

3.8.2 холбогдох хууль, журмын дагуу  үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг 
санхүүжүүлэхтэй холбоотой гэж тодорхойлогдсон хувь хүн, хуулийн этгээдийн 
нэртэй таарч байвал.

3.9 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь харилцагч, үйлчлүүлэгч этгээдийн нэр энэ журмын 
3.8 дах хэсгийн жагсаалт дах нэртэй тохирсон бол түүний хийх гэж байгаа гүйлгээ, хөрөнгө, 
дансыг царцааж, Санхүүгийн мэдээллийн албанд 24 цагийн дотор сэжигтэй гүйлгээний 
тайлангаар мэдээлнэ.

Амь насны даатгалын үр шим хүртэгчдэд хийх харилцагчийг таньж мэдэх үйл 
ажиллагаа

3.10 Амь насны даатгал болон бусад хөрөнгө оруулалтын шинжтэй даатгалын үйл 
ажиллагаа эрхлэгч мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь харилцагчийг таньж мэдэх болон эцсийн 
өмчлөгчийг таньж мэдэх энэ журмын заалтууд хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ даатгалын ашиг 
шимийг хүртэгч, эсхүл хүртэгсэд /beneficiary(s)/ тодорхой болмогц тэдгээрийг таньж мэдэх 
дараах үйл ажиллагааг явуулах шаардлагатай:

3.10.1 ашиг шимийг хүртэх этгээд нь хувь хүн, хуулийн этгээд эсхүл гэрээ хэлцэл бол 
тэдгээрийн нэрийг тодорхой болгох, 

3.10.2 ашиг шимийг хүртэгчийг тодорхой бүлэг /жишээлбэл хүүхдүүд, гэр бүлийн гэх 
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мэт/ эсхүл шинж чанараар/хүсэлт гаргасан этгээд/ гэж тодорхойлсон тохиолдолд 
төлбөр хийх үед ашиг шимийг хүртэгчийг таньж мэдэж болохуйц хангалттай 
мэдээлэл олж авах,

3.10.3 дээр дурдсан хоёр тохиолдолд хоёуланд нь төлбөр хийх үедээ ашиг шимийг 
хүртэгчийн хувьд харилцагчийг таньж, мэдэх үйл ажиллагааг явуулах 
шаардлагатай.

3.11 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь харилцагчийг нарийвчлан таньж мэдэх үйл ажиллагаа 
шаардлагатай эсэхийг тодорхойлох эрсдэлийн үнэлгээнд  амь насны даатгалын ашиг 
шимийг хүртэгчийн эрсдэлийг үнэлгээний нэг хүчин зүйл болгон авч үзэх шаардлагатай. 
хэрэв мэдээлэх үүрэгтэй этгээд ашиг шимийг хүртэгчийг өндөр эрсдэлтэй  хуулийн этгээд 
эсхүл гэрээ хэлцэл гэж тодорхойлсон бол  төлбөр хийх үед эцсийн үр шим хүртэгчийг 
таньж, мэдэх  нарийвчилсан үйл ажиллагааг хийх шаардлагатай.

 3.12 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь дээр дурдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх боломжгүй 
байгаа тохиолдолд сэжигтэй гүйлгээний тайлангаар мэдээлэх шаардлагатай.

ДӨРӨВ. эЦСИЙН ӨмЧлӨгЧИЙг тОгтООх
4.1 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь харилцагч нь өөрийгөө эсхүл нэг болон түүнээс дээш 

эцсийн өмчлөгчийг төлөөлж байгаа эсэхийг тодорхойлж, эцсийн өмчлөгчийг таньж мэдэх 
шаардлагатай арга хэмжээг авах үүрэгтэй.  мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь эцсийн өмчлөгч, 
харилцагчийн эзэмшилд байгаа хөрөнгийн ашиг шимийг хүртэгч этгээд, гэрээ хэлцлийн 
дагуу хөрөнгийн хөрөнгөө шилжүүлэн, шийдвэр гарган удирддаг эсхүл ашиг шимийг 
хүртэгч этгээдийг тодорхойлох боломжит бүх арга хэмжээг авах бөгөөд эцсийн өмчлөгчийг 
тогтоосон гэж үзэх хүртлээ найдвартай эх сурвалжаас шаардлагатай мэдээллийг авч 
ашиглана. эцсийн өмчлөгчийн талаарх авах мэдээлэл нь энэ журмын хүснэгт 1, 2, 3 дахь 
шаардлага болон холбогдох бусад журам, зааврын шаардлагыг хангасан байна. 

4.2 хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээллээ ил тод байлгах үүрэг хүлээсэн хөрөнгийн 
биржид бүртгэлтэй компаниуд (хуулийн этгээд эсхүл эрх зүйн бусад зохицуулалт бүхий 
этгээд), мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үр дүнтэй хяналт шалгалт 
хийгддэг гадаад улсын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээллээ ил 
тод байлгах үүрэг хүлээсэн хувьцаат компаниудын тухайд хүснэгт 1, 2, 3 дахь дурдсан 
мэдээллийг авах бөгөөд харилцагчийг тодорхойлох нэмэлт мэдээлэл  шаардахгүй байж 
болно. мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үр дүнтэй хяналт шалгалт 
хийгддэг гадаад улсыг тодорхойлохдоо мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээ 
авах байгууллага /ФАтФ/, ФАтФ-ын бүс нутгийн байгууллага, Олон улсын валютын сан, 
Дэлхийн банкнаас гаргасан  мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон 
улсын стандартыг зохистой түвшинд хэрэгжүүлдэг талаарх тайлан, үнэлгээг харгалзан 
үзэх шаардлагатай.

4.3 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь эцсийн өмчлөгчийг тогтоохдоо мөнгө угаах болон 
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлд заасан дарааллыг 
баримтална. 41 .1.1-д заасан дийлэнх хэсэг гэдгийг шууд болон шууд бус хэлбэрээр нийт 
хувьцааны 33 хувийг өмчилж байгаа гэж ойлгоно.

4.4 хөрөнгийг удирдах хэлцэл болон эрх зүйн зохицуулалт бүхий этгээдийн хувьд 
эцсийн өмчлөгчийг тодорхойлох боломжит бүх арга хэмжээг авахдаа дараах мэдээллийг 
авна:

(i    хөрөнгийг гэрээний дагуу шилжүүлж байгаа этгээд/ Settlor /,  
(ii) траст гэрээгээр хөрөнгийг захиран зарцуулах байгаа этгээд эсхүл хэд хэдэн этгээд 

/Trustee(s)/, 
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(iii) траст гэрээний ашиг шимийг хүртэгч /beneficiary(s)/ 
(iv) хэрвээ байгаа бол гэрээний ашиг шимийг хүртэгчийг хамгаалах “protector”-ын 

мэдээллийг гаргуулан авна;
(v)  Дээрхээс өөр төрлийн гэрээ хэлцлийн хувьд дээрхтэй ижил байр суурин дээр 

байгаа хувь хүмүүсийг тогтоох үйл ажиллагааг хийнэ.
4.5 Шууд бус өмчлөлийг тогтоохдоо:

4.5.1  бүх төрлийн хуулийн этгээд эсхүл трастын гэрээ болон ижил төстэй гэрээ хэлцлээр 
эзэмшиж байгаа хувьцааны хувийг тэдгээрийн хувьцаа эзэмшигч эсхүл ашиг 
шимийг хүртэгч  этгээд /бүлэг этгээдүүдийн/ хувьцаа гэж тооцно;

4.5.2  гэр бүлийн нэг гишүүний эзэмшиж байгаа хувийг гэр бүлийн бусад гишүүдийн 
эзэмшиж байгаа хувьтай нэгтгэн бүхэлд нь авч үзнэ.

тАВ: хАРИлЦАгЧИЙг тАНЬЖ мэДэх 
хЯлБАРШУУлСАН ҮЙл АЖИллАгАА

5.1 харилцагч нь төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, эсхүл хувьцаа 
эзэмшигч, эцсийн өмчлөгчийг ил тод мэдээлэх үүрэгтэй хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй 
компани, эсхүл ижил түвшний урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа явуулдаг мэдээлэх 
үүрэгтэй этгээд бол мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь харилцагчийг таньж мэдэх хялбаршуулсан 
үйл ажиллагааг хийж болно.

5.2 харилцагчийг таньж мэдэх хялбаршуулсан үйл ажиллагаанд нь дараах үйл 
ажиллагаа орж болно:

5.2.1 харилцагчийг тодорхойлох мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийг шинэчлэх давтамжийг 
багасгах,

5.2.2 гүйлгээнд тавих байнгын хяналт тавих болон гүйлгээтэй холбоотой нэмэлт мэдээлэл 
цуглуулах түвшинг бууруулах.

5.3 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хуулийн 5.5.2 дахь хэсэгт 
заасны дагуу харилцагчийг таньж мэдэх хялбаршуулсан үйл ажиллагааг явуулахад тухайн 
этгээд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль болон энэ журамд 
заасан урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авдаг эсэхийг шалгана.

5.4 харилцагч, эсхүл гүйлгээг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой 
гэж сэжиглэсэн эсхүл мэдээлэх үүрэгтэй этгээд, хяналт шалгалтын чиг үүрэгтэй эрх бүхий 
байгууллага, Санхүү мэдээллийн албанаас өндөр эрсдэлтэй гэж үзсэн бизнес, улс оронтой 
холбоотой харилцагчид харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хялбаршуулсан 
байдлаар хийхгүй.

ЗУРгАА. УлС тӨРД НӨлӨӨ БҮхИЙ этгээД
6.1 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14 

дүгээр зүйл болон энэ журмын заасан дотоод хяналтын хөтөлбөр нь улс төрд нөлөө бүхий 
этгээд, түүний гэр бүлийн гишүүд болон хамаарал бүхий этгээд болон нэгдмэл сонирхол 
бүхий этгээдийг тодорхойлох, тэдгээрийг харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл 
ажиллагаанд хамруулах, тэдгээрийн нэр дээр хийгдэж байгаа гүйлгээнд тусгайлан хяналт 
тавих арга хэмжээг тусгасан байна.

6.2. мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь харилцагчийн эцсийн өмлөгч нь улс төрд нөлөө бүхий 
этгээд мөн эсэхийг тодорхойлох арга хэмжээ авна.



Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам

341

6.3 Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн бүлийн гишүүд, хамаарал бүхий этгээд болон 
нэгдмэл сонирхолтой этгээдийг улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн нэгэн адил авч үзнэ.

6.4 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь амь насны даатгалын гэрээтэй холбоотойгоор ашиг 
шим хүртэгч, эсхүл түүний эцсийн өмчлөгч нь улс төрд нөлөө бүхий этгээд эсэхийг тогтоох 
зорилгоор боломжит бүх арга хэмжээг авах шаардлагатай. энэ арга хэмжээг даатгалын 
нөхөн төлбөр  олгоход эцсийн байдлаар хэрэгжүүлсэн байна. хэрвээ өндөр эрсдэлтэй 
гэж үзэхээр байгаа бол даатгалын нөхөн төлбөр төлөхөөс өмнө дээд шатны удирдлагад 
мэдэгдэх, даатгуулагчтай тогтоосон бизнесийн харилцаа бүхэлд нь тусгайлан нягтлах 
болон сэжигтэй гүйлгээний тайлангаар мэдээлэх арга хэмжээг авах шаардлагатай.

6.5 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь улс төрд нөлөө бүхий этгээдтэй холбоотойгоор хяналт 
зохицуулалтын эрх бүхий байгууллагаас гаргасан заавар, зөвлөмжийг дагаж мөрдөнө.

ДОлОО. хАРИлЦАгЧИЙг тАНЬЖ мэДэх 
НАРИЙВЧИлСАН ҮЙл АЖИллАгАА

7.1 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх тухай  хуулийн 14 дүгээр зүйл, энэ журмын 2 дугаар зүйлд заасны дагуу хийсэн 
эрсдэлийн үнэлгээгээр болон Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээгээр өндөр эрсдэлтэй гэж 
үнэлэгдсэн хэсэгт харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг нарийвчлан хийнэ.

7.2 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь дараах тохиолдлыг өндөр эрсдэлтэйд авч үзнэ: 
7.2.1 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай  хуулийн 5.9 
дугаар зүйлд заасан харилцагчийг;
7.2.2 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай  хуулийн 6 
дугаар зүйлд заасан гүйлгээ хийх тохиолдолд;
7.2.3 Цахим шилжүүлэг, корреспондент харилцаанд үндэслэн хийгдэж байгаа 
гүйлгээ болон улс төрд нөлөө бүхий этгээд гэдэг ангилалд хамаарах харилцагчийн 
эсхүл харилцагчийн эцсийн өмчлөгч нь улс төрд нөлөө бүхий этгээд байгаа 
тохиолдолд;
7.2.4 эрх бүхий хяналт, зохицуулалтын байгууллага, Санхүү мэдээллийн албанаас 
эсхүл мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээ авах байгууллага /ФАтФ/, 
ФАтФ-ын бүс нутгийн байгууллагаас мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх 
өндөр эрсдэлтэй гэж тодорхойлогдсон улс орон,  бүс нутагтай холбоотой гүйлгээ;
7.2.5 харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг гуравдагч этгээдээр дамжуулан 
хийсэн эсхүл зайнаас бизнесийн харилцаа үүсгэсэн харицлагчийн  гүйлгээг.

7.3 харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагааг өндөр эрсдэлтэй 
харилцагч болон гүйлгээнд хийнэ.

7.4 эрх бүхий хяналт, зохицуулалтын байгууллага, Санхүү мэдээллийн албанаас эсхүл 
мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээ авах байгууллага /ФАтФ/, ФАтФ-ын бүс 
нутгийн байгууллагаас мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх өндөр эрсдэлтэй 
гэж тодорхойлогдсон улс орон, бүс нутаг гэж тодорхойлогдсон улс, орноор дамжуулан 
хийх гүйлгээнд эрсдэлийг бууруулах зорилгоор санхүү мэдээллийн алба эсхүл эрх бүхий 
хяналт, зохицуулалтын байгууллага хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлж болно.Үүнд: /үүгээр 
хязгаарлагдахгүй/: 

7.4.1 харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагааны тодорхой 
чиглэлээр хэрэгжүүлэх,
7.4.2 гүйлгээг мэдээлэх нэмэлт шаардлагууд нэвтрүүлэх эсхүл бүх гүйлгээг 
системтэйгээр мэдээлэх,
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7.4.3 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын 
тогтолцоо хангалтгүй гэж тодорхойлогдсон улс орны санхүүгийн байгууллагын 
охин компани, салбар, нэгж, төлөөлөгчийн газар байгуулах зөвшөөрөл олгохоос 
татгалзах,
7.4.4 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын тогтолцоо 
хангалтгүй гэж тодорхойлогдсон улс оронд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийг охин 
компани, салбар, нэгж, төлөөлөгчийн газар байгуулахыг хориглох,
7.4.5 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын тогтолцоо 
хангалтгүй гэж тодорхойлогдсон улс оронтой хийх гүйлгээ, бизнесийн харилцаанд 
хязгаарлалт тавих,
7.4.6 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын 
тогтолцоо хангалтгүй гэж тодорхойлогдсон улс оронд байрлах гуравдагч этгээдээр 
харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хийлгэхийг мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд 
хориглох,
7.4.7 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын тогтолцоо 
хангалтгүй гэж тодорхойлогдсон улс орны санхүүгийн байгууллагатай тогтоосон 
корреспондент харилцааг эргэн хянах, өөрчлөх, шаардлагатай бол зогсоохыг 
мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс шаардах,
7.4.8 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын 
тогтолцоо хангалтгүй гэж тодорхойлогдсон улс оронд байрлах мэдээлэх үүрэгтэй 
этгээдийн охин компани, салбар, нэгжид хийх хяналт шалгалт, хараат бус аудитын 
давтамжийг нэмэгдүүлэхийг шаардах,
7.4.9 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын тогтолцоо 
хангалтгүй гэж тодорхойлогдсон улс оронд байрлах санхүүгийн нэгдлийн оролцогч, 
тэдгээрийн салбар, нэгжийн хараат бус аудитын шаардлагыг нэмэгдүүлэх.

7.5 харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагааны хүрээнд дараах арга 
хэмжээг авна /Үүгээр хязгаарлагдахгүй/:

7.5.1 тухайн харилцагчийн эрхэлж буй ажил, бизнес, хөрөнгийн эх үүсвэр, 
гүйлгээний зориулалт, утга зэрэгтэй холбоотой нэмэлт мэдээллийг гаргуулж авах, 
боломжийн хэмжээнд эдгээр мэдээллийн үнэн бодит байдлыг нягтлах;
7.5.2 тухайн харилцагчтай бизнесийн харилцааг цаашид үргэлжлүүлэх эсэх 
талаар гүйцэтгэх удирдлагын зөвшөөрлийг авна; энэ зөвшөөрөл нь харилцагчийг 
хүлээн зөвшөөрөх дотоод журмын хүрээнд явагдах бөгөөд энэ журамд мэдээлэх 
үүрэгтэй этгээдийн хүлээн зөвшөөрөх хэмжээнээс хэт өндөр мөнгө угаах болон 
терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэл бүхий харилцагч болон үнэн зөв мэдээллийг 
өгөхөөс зайлсхийсэн харилцагчтай бизнесийн харилцаа үүсгэхээс татгалзах 
боломжтой зохицуулалтыг оруулсан байх шаардлагатай;
7.5.3 харилцагчийн данс, гүйлгээнд тавих хяналт давтамжийг нэмэгдүүлэх, 
хяналтын цар хүрээг өргөжүүлэн харилцаж байгаа бусад этгээдийг хяналтад 
хамруулах, харилцагчийг таньж мэдэх зорилгоор харилцагчаас гаргуулан авах 
мэдээллийг эргэж хянах;
7.5.4 харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагаатай холбоотой бусад 
журам, зааврын шаардлагууд.  

7.6 харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагааг өндөр эрсдэлтэй 
харилцагчид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ авах бүрт нь холбогдох нэмэлт мэдээллийг авах, 
өмнө нь өгсөн мэдээлэлд гарсан өөрчлөлтийг тусгах замаар байнгын үргэлжлэх хэлбэрээр 
хэрэгжүүлнэ.
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НАЙм. хАРИлЦАгЧИЙг тАНЬЖ мэДэх
 ҮЙл АЖИллАгААг гУРАВДАгЧ этгээДээР 

 гҮЙЦэтгҮҮлэх

8.1 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь харилцагчийг таньж мэдэх, эцсийн өмчлөгчийг 
тогтоох, бизнесийн үйл ажиллагааны бодит байдлыг ойлгох үйл ажиллагааг гуравдагч 
этгээдээр гүйцэтгүүлж болно. харилцагчийг таньж мэдэхтэй холбоотой бүх хариуцлагыг 
гуравдагч этгээдээр дамжуулан харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хийж байгаа 
мэдээлэх үүрэгтэй этгээд  өөрөө хүлээнэ.

8.2 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх тухай хуульд заасан харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг гуравдагч этгээдээр 
гүйцэтгүүлсэн тохиолдолд гуравдагч этгээд нь харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааны 
хүрээнд цуглуулсан бүх баримт, мэдээллийг мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд  нэн даруй 
хүргүүлэх эсхүл ирүүлэхийг хүссэн даруйд гаргаж өгөхөд бэлэн байлгах шаардлагатай.

8.3 гуравдагч этгээдтэй  хийсэн харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хийлгэх 
тохиролцоо нь баримтжуулсан байх шаардлагатай бөгөөд хяналт зохицуулалтын эрх бүхий 
байгууллагын хүсэлтээр гаргаж өгөхөд бэлэн байна.

8.4 гуравдагч этгээдтэй харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хийлгэх 
тохиролцоонд хүрэхийн өмнө гуравдагч этгээдийн байрлаж буй улс, орны  мөнгө угаах 
болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг харгалзан үзэх шаардлагатай. 

8.5 мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагаа хийлгэх 
гуравдагч этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 

8.5.1 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлийн хяналт, 
зохицуулалтад хамрагддаг, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах үүрэг хүлээсэн 
этгээд байх;
8.5.2  харилцагчийг таньж мэдэх бодлого, журам нь мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон энэ журмын шаардлагуудтай нийцтэй 
байх;
8.5.3  Баримт, мэдээллийг хадгалах үүрэг нь мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон энэ журмын шаардлагуудтай нийцтэй 
байх.

8.6  мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь өөрөө оролцогч нь болох санхүүгийн нэгдлийн өөр 
нэг оролцогч болох гуравдагч этгээдээр харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хийлгэх 
бол дээр дурдсан шалгуур нөхцөлүүдийг дараах байдлаар хангаж байх шаардлагатай. 
Үүнд:

8.6.1 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон 
энэ журмын шаардлагуудтай нийцтэй харилцагчийг таньж мэдэх болон баримт, 
мэдээллийг хадгалах шаардлагууд нь санхүүгийн нэгдлийн хэмжээнд хэрэгждэг 
байх; 
8.6.2 Дотоод хяналтын хөтөлбөр, харилцагчийг таньж мэдэх болон баримт, 
мэдээллийг хадгалах шаардлагуудын хэрэгжилтэд эрх бүхий хяналт, зохицуулалтын 
байгууллагаас санхүүгийн нэгдлийн хэмжээнд хяналт, шалгалт хийдэг байх;
8.6.3 Санхүүгийн нэгдлийн дотоод хяналтын хөтөлбөр нь өндөр эрсдэлтэй улс 
орноос үүдэх эрсдэлийг бууруулах хангалттай арга хэмжээг тусгасан байх.
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ЕС. КОРРЕСПОНДЕНт хАРИлЦАА
9.1 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагатай 

корреспондент болон түүнтэй ижил төстэй харилцаа тогтоохоос өмнө дараах арга хэмжээг 
авах шаардлагатай:

9.1.1 уг банк бодитоор оршдог эсэх талаар мэдээлэлтэй болох;
9.1.2 олон нийтэд нээлттэй мэдээллийн эх үүсвэрээс тухайн банк, санхүүгийн 
байгууллагын нэр хүнд, түүнд хийгддэг хяналт шалгалтын чанарын талаар 
мэдээлэл цуглуулах, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэгт 
холбоотой шалгагдаж байсан эсэх, хяналт шалгалтын байгууллагаас мөнгө угаах 
болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй 
холбогдуулан тухайн банканд хариуцлага тооцож байсан эсэхийг нягтлах;
9.1.3 корреспондент харилцаа тогтоохын өмнө мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн 
удирдлагын зөвшөөрлийг авах;
9.1.4 корреспондент харилцаа тогтоох банкны мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод хяналтын тогтолцоог үнэлэх;
9.1.5 корреспондент харилцаанаас үүсэх хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг 
тодорхойлсон гэрээ байгуулах;
9.1.6 Корреспондент харилцаа тогтоох банк нь мэдээлэх үүрэгтэй этгээд дээр 
байрших дансыг  ашиглан шууд гүйлгээ хийх эрхийг өөрийн аль нэг харилцагчдаа 
зөвшөөрдөг эсэхийг мэдэх, хэрвээ тийм бол ийм төрлийн харилцагчийн хувьд 
харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагаа хийдэг эсэх, мэдээллийн үнэн бодит 
байдлыг хэрхэн нягталдаг, түүний гүйлгээнд байнгын хяналт тавьдаг эсэхийг мөн 
хүсэлт гаргасан тохиолдолд уг харилцагч, түүний гүйлгээтэй холбогдох мэдээллийг 
гаргаж өгөх боломжтой эсэхийг баталгаажуулах.

9.2. мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь халхавч банк, санхүүгийн байгууллагатай 
корреспондент харилцаа үүсгэхийг хориглоно.

9.3 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь халхавч банк, санхүүгийн байгууллагатай харилцаа 
тогтоосон банктай корреспондент харилцаа үүсгэх, үргэлжлүүлэхийг хориглоно.

9.4  мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь өмнө үүсгэсэн корреспондент харилцааг эргэн нягталж 
энэ журамд нийцүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

АРАВ. ШИНэ тЕхНОлОгИ
10.1 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 5.8-д 

зааснаар шинэ технологи ашиглан хийгдэж буй гүйлгээнээс үүдэн гарах мөнгө угаах болон 
терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг бууруулах үүднээс дараах арга хэмжээг авна:

10.1.1 Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, тэдгээрийг харилцагчид хүргэх арга 
хэлбэрийг нэвтрүүлэхийн өмнө тухайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, тэдгээрийг 
харилцагчид хүргэх арга хэлбэрийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх 
зорилгоор ашиглагдах эрсдэлийг үнэлэх, өмнө байгаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 
эрсдэл шинэ технологийг нэвтрүүлснээр хэрхэн өөрчлөгдөхийг үнэлэх;
10.1.2 шинэ технологи нэвтрүүлснээс үүдэх мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэх эрсдэлийг бууруулах, үр нөлөөг нь багасгах талаар шаардлагатай 
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.
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АРВАН Нэг. мӨНгӨ УгААх БОлОН тЕРРОРИЗмЫг САНхҮҮЖҮҮлэхтэЙ 
тэмЦэх ДОтООД хЯНАлтЫН хӨтӨлБӨР

11.1 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх тухай хууль, энэ журам болон монголбанк, Санхүүгийн мэдээллийн алба, 
Санхүүгийн зохицуулах хороо болон хяналт шалгалтын чиг үүрэгтэй бусад эрх бүхий 
байгууллагаас баталсан журам, заавар, удирдамжтай нийцүүлэн, мөнгө угаах болон 
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхэд чиглэсэн дотоод хяналтын хөтөлбөр баталж 
хэрэгжүүлнэ.

11.2 Дотоод хяналтын хөтөлбөр нь мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн бизнесийн цар хүрээ, 
үйл ажиллагааны онцлог, бүтэц, зохион байгуулалт, эрсдэлийн түвшинд нийцсэн байх 
бөгөөд  хөтөлбөрийг мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөл батална. 
Дотоод хяналтын хөтөлбөрийг мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн харьяалагддаг санхүүгийн 
нэгдэл, тэдгээрийн бүх салбар нэгж, охин компани нь нэгэн адил хэрэгжүүлнэ.

11.3 мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөл болон түүний дэргэдэх 
хороо, эсхүл бие даасан дотоод хяналтын нэгжээр дамжуулан дотоод хяналтын хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавьж ажиллах бөгөөд мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэх эрсдэлийн түвшинтэй уялдуулан шинэчилж байна.  

11.4 Дотоод хяналтын хөтөлбөрт мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан асуудлыг тусгахаас гадна дараах 
зохицуулалтуудыг хамруулсан байна:

11.4.1 мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх 
эрсдэлийн үнэлгээгээр өндөр эрсдэлтэй гэж тодорхойлогдсон үйл ажиллагаанд 
чиглэсэн тусгайлан боловсруулсан сургалтын хөтөлбөр;
11.4.2 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод хяналтын 
хөтөлбөр, бодлого, журмыг хэрэгжүүлэх хүрээнд ажилтнуудад зориулсан гарын 
авлага, заавар;
11.4.3 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль 
болон Дотоод хяналтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих бүтэц, эрх бүхий 
ажилтныг томилох, чөлөөлөх болон түүний эрх, үүргийг тодорхойлсон зохицуулалт, 
хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан нь удирдах түвшиний ажилтан байна;
 11.4.4 хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан нь мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн бүх 
салбар, нэгж, охин компаниас харилцагч,  данс, гүйлгээтэй холбогдох бүх баримт 
бичиг, мэдээллийг гаргуулан авах, нэвтрэх, эрхтэй байх зохицуулалт;
11.4.5 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх үүргийн хэрэгжилтийг шалгадаг, мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод бодлого, журам, хяналтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, 
үр дүнтэй байдалд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий гүйцэтгэх удирдлагаас хараат бус, 
ажил үүргээ гүйцэтгэх хангалттай нөөц бололцоогоор хангагдсан дотоод аудитын 
нэгжтэй байна; 
11.4.6 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь ажлын байранд тавигдах шаардлагад нийцсэн 
хүний нөөцийн бодлого журамтай байх шаардлагатай бөгөөд дараах шалгуурыг 
тусгасан байна:

-ажил үүргээ биелүүлэхэд мэдлэг, чадварын хувьд бэлтгэгдсэн байх; 
- ашиг сонирхлыг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх заалт;
-“fit and proper”-ийн шаардлагыг хангасан байх;
-залилан, луйвар, мөнгө угаах, бусад төрлийн санхүүгийн гэмт хэрэг  
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болон шударга бус зан чанарыг илтгэх гэмт хэрэг үйлдэж ял эдэлж байсан 
этгээдийг ажилд авахгүй байх зохицуулалт;

11.4.7 мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн хэрэгжилтэд хяналт тавих бүтэц болон 
ажилтан нь дараах зүйлсийг тусгасан тайланг өөрийн  гүйцэтгэх удирдлага болон 
төлөөлөн удирдах зөвлөлд тогтмол танилцуулна:

(i). Илрүүлсэн бүх сэжигтэй гүйлгээний тухай мэдээлэл болон үр дагаварын 
тухай мэдээлэл;
(ii).  мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод бодлого, журам, хяналтын тогтолцоог 
сайжруулахтай холбогдуулан авсан арга хэмжээ, дотоод аудитын нэгжийн 
шалгалтын тайлан,
(iii). эрх бүхий хяналт шалгалтын байгууллагаас болон Санхүү мэдээллийн 
албанаас хийсэн хяналт шалгалтын үр дүн,
(iv). хяналт шалгалтаар мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн үүрэг даалгавар, 
засаж залруулах шаардлагатай арга хэмжээний талаарх мэдээлэл.

АРВАН хОЁР. ЦАхИм ШИлЖҮҮлэг
12.1 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь гадаад цахим шилжүүлэг хийхдээ хүлээн авагч болон 

дамжин өнгөрөх банк, санхүүгийн байгууллагад шилжүүлэгч ба хүлээн авагчийн мэдээлэл 
тодорхой байхаар шилжүүлгийн цахим зурваст (message) тусгана. Шилжүүлгийн цахим 
харилцаа дараах мэдээллийг агуулна:

12.1.1 шилжүүлэгчийн овог нэр;
12.1.2 шилжүүлэгчийн гүйлгээ хийхэд ашигласан дансны дугаар;
12.1.3 шилжүүлэгчийн хаяг эсхүл регистрийн дугаар эсхүл албан ёсны бичиг 
баримтын дугаар эсхүл төрсөн огноо эсхүл төрсөн газар;
12.1.4 хүлээн авагчийн нэр, гүйлгээ хийхэд ашигласан дансны дугаар. 

12.2 Данс ашиглахгүйгээр гүйлгээ хийх тохиолдолд гүйлгээг тодорхойлох дахин 
давтагдахгүй дугаарыг хамт илгээж, гүйлгээг эргэн шалгах нөхцөлийг бүрдүүлэх 
шаардлагатай.

12.3 хэд хэдэн харилцагчийн гадаад цахим шилжүүлгийг багцлан, багц шилжүүлэг 
хэлбэрээр шилжүүлж байгаа тохиолдолд энэ журмын 12.1-д  заасан шилжүүлэгчийн овог, 
нэрийг бичих шаардлагагүй. 

хүлээн авагч банк, санхүүгийн байгууллагад тухайн гүйлгээтэй холбоотой эргэн 
нягтлах, тодруулах боломжийг хангах үүднээс уг багц гүйлгээний шилжүүлэгчдийн 
дансны дугаар эсхүл гүйлгээний дахин давтагдахгүй дугаарыг хүргүүлнэ. Багц шилжүүлэг 
хийхэд хүлээн авагчийн мэдээллийг бүрэн тусгасан байна.

12.4 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь харилцагчийн тогтмол хийдэг, тогтсон цахим 
шилжүүлгээс ялгаатай цахим шилжүүлгийг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх 
эрсдэлийг бууруулах зорилгоор багц шилжүүлэгт хамруулахгүй байхад анхаарна.  

12.5 Дотоодын цахим шилжүүлгийг (зээлийн болон төлбөрийн карт ашиглан хийсэн 
гүйлгээ хамарна) хийхдээ мэдээлэх үүрэгтэй этгээд дараах мэдээллийн аль нэгийг авч 
хавсаргана:

12.5.1 шилжүүлэгчийн бүрэн мэдээллийг шилжүүлгийн цахим зурвасаар (message) 
эсхүл шилжүүлгийг дагалдаж байгаа төлбөрийн маягтаар; эсхүл
12.5.2 зөвхөн шилжүүлэгчийн дансны дугаар, хэрэв дансгүй харилцагч бол 
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гүйлгээний дахин давтагдахгүй дугаарыг шилжүүлгийн цахим зурвасаар (message) 
эсхүл төлбөрийн маягтаар хүргүүлнэ. 

12.6 Дотоодын цахим шилжүүлэгт шилжүүлэгчийн бүрэн мэдээллийг хавсаргаагүй бол 
цахим шилжүүлгийг хүлээн авагч байгууллага эсвэл Санхүү мэдээллийн албаны хүсэлтээр 
шилжүүлэг хийсэн мэдээлэх үүрэгтэй этгээд шилжүүлэгчийн талаарх мэдээллийг ажлын 
гурван өдрийн дотор гаргаж өгнө.

12.7 гадаад цахим шилжүүлгийг дамжуулан өнгөрүүлж байгаа мэдээлэх үүрэгтэй 
этгээд нь шилжүүлэгч, хүлээн авагчийн мэдээлэл болон шилжүүлэгтэй холбоотой бусад 
бүх мэдээллийг 5-аас доошгүй жил хадгална.

12.8 техникийн боломжоос хамааран гадаад цахим шилжүүлгийг дагалдаж байгаа 
шилжүүлэгч болон хүлээн авагчийн талаарх бүх мэдээллийг дотоодын холбогдох 
шилжүүлэгтэй хамтатгах боломжгүй нөхцөл үүсэж байвал мэдээлэх үүрэгтэй этгээд 
нь шилжүүлэгч байгууллагын болон бусад дамжуулагч байгууллагаас хүлээн авсан бүх 
мэдээллийг  хамгийн багадаа 5 жил хадгална.

12.9 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь эрсдэлд суурилсан үр дүнтэй дараах тогтолцоотой 
байна:

12.9.1 шилжүүлэгч эсхүл хүлээн авагчийн мэдээлэл дутуу тохиолдолд цахим 
шилжүүлгийг хийх, зогсоох, түдгэлзүүлэх болон сэжигтэй гүйлгээний тайлангаар 
Санхүү мэдээллийн албанд мэдээлэх; 
12.9.2 бизнесийн харилцааг хязгаарлах болон зогсоох арга хэмжээ авах.

12.10 Цахим шилжүүлгийг хүлээн авсан мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь шилжүүлгийг 
хүлээн авч буй харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хийх үүрэгтэй. харилцагчийг 
таньж мэдэх үйл ажиллагааны хүрээнд цуглуулсан баримт, мэдээлэл болон цахим 
гүйлгээтэй холбоотой бүх мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд хадгалах үүрэгтэй.

Дамжуулагч санхүүгийн байгууллага
12.11 гадаад цахим шилжүүлгийн хувьд дамжуулагч санхүүгийн байгууллага нь 

шилжүүлгийг дагалдаж байгаа шилжүүлэгч ба хүлээн авагчийн талаарх бүх мэдээллийг 
хадгалах шаардлагатай.

12.12 техникийн хязгаарлагдмал байдал нь гадаад цахим шилжүүлгийг дагалдаж 
байгаа шилжүүлэгч болон хүлээн авагчийн талаарх бүх мэдээллийг дотоодын холбогдох 
шилжүүлэгчтэй хамтатгах боломжгүй нөхцөл үүсэж байвал дамжуулагч санхүүгийн 
байгууллага нь шилжүүлэгч байгууллагын болон бусад дамжуулагч байгууллагаас хүлээн 
авсан бүх мэдээллийг хамгийн багадаа 5 жил хадгалах шаардлагатай.

12.13 Дамжуулагч санхүүгийн байгууллага нь шилжүүлэгч эсхүл хүлээн авагчийн 
талаар шаардлагатай мэдээллийг агуулаагүй гадаад цахим шилжүүлгийг олж тогтоох 
шуурхай арга хэмжээ авах шаардлагатай.

12.14 Дамжуулагч санхүүгийн байгууллага нь (а) шилжүүлэгч эсхүл хүлээн авагчийн 
мэдээлэл дутуу тохиолдолд цахим шилжүүлгийг хийх, зогсоох, түдгэлзүүлэх болон (b) 
цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох эрсдэлд суурилсан тогтолцоотой байна.

Хүлээн авагч санхүүгийн байгууллага
12.15 Шилжүүлэгч эсхүл хүлээн авагчийн талаар шаардлагатай мэдээллийг агуулаагүй 

гадаад цахим шилжүүлгийг олж тогтоох бодит цагийн хяналт/real time monitoring/ эсхүл 
үйл явдлын дараах хяналтыг/post event/ боломжит арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

12.16 гадаад цахим шилжүүлгийн хувьд хүлээн авагч санхүүгийн байгууллага 
шилжүүлгийг хүлээн авагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.хэрэв хүлээн 
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авагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагаа өмнө нь хийгдэж байсан бол баримт мэдээллийг 
хадгалах шаардлагад нийцүүлэн холбогдох мэдээллийг цуглуулна.

12.17 хүлээн авагч санхүүгийн байгууллага нь (а) шилжүүлэгч эсхүл хүлээн авагчийн 
мэдээлэл дутуу тохиолдолд цахим шилжүүлгийг хийх, зогсоох, түдгэлзүүлэх болон (b) 
цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох эрсдэлд суурилсан тогтолцоотой байна. 

12.18 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1.1-д 
зааснаас бусад мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэгч этгээд болон түүний төлөөлөгчид/
агент энэ журмын 12 хэсэгт заасан холбогдох бүх шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй.

12.19 мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэгч мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь агент 
ашиглаж байгаа тохиолдолд агентыг Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгүүлэх 
шаардлагатай бөгөөд агент нь тухай мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах, терроризмыг 
санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх дотоод хяналтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үүрэг 
хүлээнэ. Агентын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд 
мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэгч хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана.

12.20 мөнгөн гуйвуулгыг үйлчилгээ үзүүлэгч этгээд нь цахим шилжүүлгийн 
шилжүүлэгч болон хүлээн авагч хоёр талыг хоёуланг нь хянадаг тохиолдолд дараах арга 
хэмжээг авна:

12.20.1 Санхүү мэдээллийн албанд сэжигтэй гүйлгээний тайлангаар мэдээлэх 
эсэхийг тогтоох зорилгоор шилжүүлэгч болон хүлээн авагч хоёр талын бүх 
мэдээллийг авна,
12.20.2 Сэжигтэй цахим шилжүүлгийн хүлээн авагч, шилжүүлэгч аль аль талын 
байгаа улсад сэжигтэй гүйлгээг мэдээлэх бөгөөд Санхүүгийн мэдээллийн албанд 
холбогдох гүйлгээний мэдээллийг гаргаж өгнө.

12.21 Дээрх шаардлагуудыг хангах боломжгүй тохиолдолд мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь 
цахим шилжүүлэг хийж үл болно.

АРВАН гУРАВ. тРАСт гэРээгээР хӨРӨНгӨ ЗАхИРАН 
ЗАРЦУУлЖ БАЙгАА этгээДИЙН ҮҮРэг

13.1 траст гэрээгээр хөрөнгийг захиран зарцуулж байгаа этгээд нь бизнесийн харилцаа 
үүсгэхийн өмнө эсхүл мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай 
хуулийн 7.1-д заасан мөнгөн дүнгээс өндөр дүнтэй тохиолдлын чанартай гүйлгээ хийх 
бол траст гэрээгээр хөрөнгө захиран зарцуулж байгаа гэдгээ мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд 
мэдэгдэх үүрэгтэй. 

13.2 траст гэрээгээр хөрөнгө захиран зарцуулж байгаа этгээд нь мэдээлэх үүрэгтэй 
этгээдэд траст гэрээгээр захиран зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ, траст гэрээний нөхцөл 
болон эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг гаргаж өгнө.

АРВАН ДӨРӨВ. САНхҮҮгИЙН хОРИг 
АРгА хэмЖээг хэРэгЖҮҮлэх

мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн Зөвлөл болон 
эрх бүхий байгууллагаас мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг 
дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхтэй холбогдуулан гаргасан санхүүгийн хориг арга 
хэмжээг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 61 дүгээр 
зүйл болон холбогдох бусад хууль, журамд заасны дагуу хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.

14.2 Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөл болон эрх бүхий байгууллагаас 
мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг 
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санхүүжүүлэхтэй тэмцэхтэй холбогдуулан гаргасан хориг арга хэмжээг албан ёсны 
мэдээллийн сувгаар зарлах үед болон терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөл, 
Санхүү мэдээллийн алба эсхүл хяналт шалгалтын чиг үүрэгтэй эрх бүхий байгууллага 
мэдэгдэл хүргүүлсэн үед мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь хориг арга хэмжээний жагсаалтад 
орсон хувь хүн, хуулийн этгээд, холбоо, бүлэглэл, байгууллагатай шууд болон шууд бусаар 
холбоотой аливаа харилцагч, гүйлгээ, хөрөнгө, мөнгө байгаа эсэхийг шалгана.

14.3 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор 
хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхтэй холбогдуулан гаргасан хориг 
арга хэмжээний жагсаалтад орсон хувь хүн, хуулийн этгээд, холбоо, бүлэглэл, байгууллага 
болон тэдгээрийн нэрийн өмнөөс шууд болон шууд бусаар эсхүл тэдгээрийн зааврын дагуу 
үйл ажиллагааг явуулж байгаа этгээдийн хөрөнгө, мөнгө байгаа гэж үзвэл мөнгө угаах 
болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 61.2 болон холбогдох бусад 
хууль, журамд заасны дагуу нэн даруй дараах арга хэмжээг авах үүрэгтэй:

14.3.1 холбогдох хууль болон журмын дагуу хөрөнгө, мөнгөний хөдөлгөөнийг нэн 
даруй зогсоож, холбогдох эрх бүхий байгууллагын шийдвэргүйгээр гүйлгээ хийх, 
захиран зарцуулах боломжгүй болгоно;
14.3.2 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Санхүү мэдээллийн алба болон холбогдох эрх 
бүхий байгууллагад дараах мэдээллийг хүргүүлнэ:

14.3.2.1  хөдөлгөөнгүй болгосон хөрөнгө, мөнгөний талаарх мэдээлэл;
14.3.2.2 хөрөнгө, мөнгийг өмчлөгч болон захиран зарцуулагчтай холбоотой 
мэдээлэл;
14.3.2.3 хөдөлгөөнгүй болгосон хөрөнгөтэй холбоотой авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл. 

14.4 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх тухай хуулийн 61.2 дугаар зүйл болон холбогдох бусад хууль, журамд заасан арга 
хэмжээг авсаны дараа хөрөнгө, мөнгийг хөдөлгөөнгүй болгосон шийдвэрийн мэдээллийг 
тухайн хөрөнгө, мөнгөнд хамааралтайгаа нотолсон этгээдэд өгч болно. 

14.5 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн Зөвлөл 
болон эрх бүхий байгууллагаас мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх 
зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхтэй холбогдуулан гаргасан хориг арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор холбогдох хууль, журамд заасан шаардлагад нийцүүлсэн 
тогтолцоотой байна. Үүнд: 

14.5.1 хориг арга хэмжээний жагсаалтад орсон хувь хүн, хуулийн этгээд, холбоо, 
бүлэглэл, байгууллагатай холбоотой хөрөнгө, мөнгө мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд 
байгаа эсэхийг өөрийн мэдээллийн сангаас хайх журамтай байх;
14.5.2 Санхүү мэдээллийн алба болон хяналт шалгалтын чиг үүрэгтэй эрх бүхий 
байгууллагаас ирүүлсэн заавар, чиглэлийн дагуу мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд 
байгаа хөрөнгө, мөнгийг нэн даруй хөдөлгөөнгүй болгох, найдвартай хамгаалах 
үйл ажиллагаатай холбоотой журамтай байх; 
14.5.3 хориг арга хэмжээнд орсон этгээдийн хөрөнгө, мөнгөнд харилцагч болон 
бусад этгээдийн зүгээс хандах оролдлогыг хянах журам;
14.5.4 эрх бүхий байгууллага, Санхүү мэдээллийн алба болон хяналт шалгалтын 
чиг үүрэгтэй эрх бүхий байгууллагаас ирүүлсэн заавар, чиглэлийн дагуу, 
хөдөлгөөнгүй болгосон хөрөнгө, мөнгөнд хандах (захиран зарцуулах) журам;
14.5.5 эрх бүхий байгууллага, Санхүү мэдээллийн алба болон хяналт шалгалтын 
чиг үүрэгтэй эрх бүхий байгууллагаас ирүүлсэн хариу заавар, чиглэлийн дагуу 
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хөрөнгө, мөнгийг хөдөлгөөнгүй болгосныг цуцлах журам.
14.6 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журам болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 

тэмцэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхтэй холбоотойгоор 
батлагдсан бусад бүх хууль, тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.

АРВАН тАВ. БАРИмт, 
мАтЕРИАлЫг хАДгАлАх

15.1 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 8 дугаар 
заалтад нийцүүлэн мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь баримт материалыг дараах байдлаар 
хадгална: 

хүснэгт 4
баримтын төрөл хадгалах хугацаа

харилцагчийн данс нээх, бизнесийн харилцаа 
үүсгэхэд ашигласан бичиг баримт, харилцагчийг 
таньж мэдэх хүрээнд олж авсан бичиг баримтууд, 
биеийн байцаалтын хуулбар.

Данс хаагдсанаас эсхүл бизнесийн харилцаа дуусгавар 
болсноос хойш 5-аас доошгүй жил. тохиолдлын 
чанартай гүйлгээ хийсэн бол гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 
5-аас доошгүй жил.

харилцагчийн мэдээллийг нарийвчлан шалгах 
явцад олж авсан баримт, мэдээлэл, харилцагчийн 
мэдээлэлд орсон өөрчлөлт, нэмэлт баримт, мэдээлэл, 
дансны мэдээлэл, Корроспондент харилцааны гэрээ, 
санамж, бичиг, мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэх эрсдэлийг тодорхойлоход ашигласан 
мэдээлэл, харилцагчийг таньж мэдэх, тусгайлан 
хяналтын дүгнэлт, сэжигтэй гүйлгээтэй холбоотой 
баримт, материал.

харилцаа дуусгавар болсноос хойш 5-аас доошгүй жил. 

Бэлэн болон бэлэн бус гүйлгээний  баримтууд гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 5-аас доошгүй жил.

15.2 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон энэ 
журмын дагуу хадгалах баримт нь тухайн гүйлгээтэй холбоотой мэдээллийг сэргээж харах 
боломжтой, холбогдох бүх мэдээллийг агуулсан байх ба хуульд заасан эрх бүхий этгээдийн 
мэдээлэл авах хүсэлтийн дагуу шуурхай гаргаж өгөхөд бэлэн байдалтай хадгална.

15.3 Баримт материалыг нотлох баримтын түвшинд ашиглах боломжийг хангаж 
байхаар архивлаж хадгална.

АРВАН ЗУРгАА. гАДААД ДАхЬ САлБАР, 
НэгЖ БОлОН ОхИН КОмПАНИ

16.1 мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн гадаад дахь салбар нэгж болон дийлэнх хувьцааг 
нь эзэмшдэг охин компани нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа улсынхаа хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэхээс гадна мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай 
хууль, энэхүү журамд заасан шаардлагуудыг хэрэгжүүлж ажиллана. хэрэв тухайн орны 
хууль тогтоомж энэхүү журмыг хэрэгжилтэд ямар нэг байдлаар саад болж байвал энэ талаар 
хяналт зохицуулалтын байгууллагад мэдэгдэж, санхүүгийн нэгдэл нь мөнгө угаах болон 
терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг удирдахад чиглэсэн зохих нэмэлт арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлнэ.

16.2 Санхүүгийн нэгдлийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх урьдчилан 
сэргийлэх дотоод хяналтын хөтөлбөр нь бүх салбар, нэгж, охин компанийг хамруулсан 
санхүүгийн нэгдлийн хэмжээнд хэрэгжинэ. энэ журмын 11 дугаар зүйл болон мөнгө угаах 
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болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан дотоод 
хяналтын хөтөлбөрт дараах шаардлагыг тусгана. Үүнд: 

16.2.1 харилцагчийг таньж мэдэх, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг 
удирдах, сэжигтэй гүйлгээг таньж илрүүлэх зорилгоор мэдээлэл солилцох бодлого, 
журамтай байна, 

16.2.2 Санхүүгийн нэгдлийн хэмжээнд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх үүргийн хэрэгжилтийг хангуулах, аудит хийх, шаардлагатай бол салбар, охин 
компаниуд харилцагч, данс, гүйлгээний мэдээлэл, солилцох нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх,

16.2.3 солилцсон мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангалттай түвшинд 
бүрдүүлсэн байх.

АРВАН ДОлОО. САлБАРЫН тУСгАЙ 
ЗӨВлӨмЖ, ЗААВАР

17.1 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон 
энэхүү журмын хэрэгжилтийг хангуулахад туслах зорилгоор тухайн салбарт хяналт 
шалгалтыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй эрх бүхий байгууллагаас мэдээлэх үүрэгтэй 
этгээдийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа салбарын онцлогт нийцүүлсэн тусгай зөвлөмж, 
зааврыг боловсруулан гаргаж болно. 

АРВАН НАЙм. гҮЙлгээг мэДээлэх
18.1 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн 

мөнгөний болон гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тухай мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс 
хойш ажлын таван өдрийн дотор батлагдсан маягтын дагуу Санхүү мэдээллийн албанд 
мэдээлэх үүрэгтэй.

18.2 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг мөнгө 
угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, 
орлоготой холбоотой гэж сэжиглэсэн эсхүл мэдсэн бол уг сэжигтэй гүйлгээний тухай 24 
цагийн дотор батлагдсан маягтын дагуу Санхүү мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй.

18.3 энэ журмын 18.1, 18.2-т заасан гүйлгээг мэдээлэх маягт, журам, зааврыг 
Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга батална.

18.4 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь сэжигтэй гүйлгээний тайланг мэдээлэх үүрэгтэй 
ажилтны аюулгүй байдал, мэдээллийн нууцлалыг хангаж ажиллана.

18.5 Санхүү мэдээллийн алба нь хүлээн авсан 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй 
бэлэн мөнгөний, гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлан болон сэжигтэй гүйлгээний 
тайлангийн статистик мэдээллийг улирал бүр монголбанкны цахим хуудсанд байршуулна.

18.6 Сэжигтэй гүйлгээний тайлангаар мэдээлэхэд ямар нэгэн хязгаарлалт, үнийн дүн 
хамаарахгүй.

18.7 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь сэжигтэй гүйлгээний тайлан мэдээлэхдээ уг 
гүйлгээтэй холбогдох бусад баримт материал болон нэмэлт мэдээллийг хавсарган Санхүү 
мэдээллийн албанд хүргүүлнэ.
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АРВАН ЕС. мэДээллИЙН НУУЦлАл,
АЮУлгҮЙ БАЙДАл

19.1  мэдээлэх үүрэгтэй этгээд, түүний удирдлага болон ажилтан нь Санхүү мэдээллийн 
албанд холбогдох хууль, журмын дагуу сэжигтэй гүйлгээ, үйл ажиллагааны талаар 
мэдээлсэн, нэмэлт мэдээлэл гаргаж өгсөн, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх 
холбоотой шалгагдаж байгаа тухай аливаа хэлбэрээр харилцагчид өөрт нь болон бусад 
гуравдагч этгээдэд мэдээлэл дамжуулах, задруулах нь мэдээллийн нууцлал, аюулгүй 
байдлыг зөрчсөн гэж үзэх үндэслэл болно. энэ заалт нь мэдээлэх үүрэгтэй этгээд, түүний 
удирдлагууд, болон ажилтан хоорондын харилцаа, хуульчид, эрх бүхий байгууллага, 
Прокурорын байгууллагад мэдээлэл дамжуулах болон солилцох, харилцаанд хамаарахгүй. 

19.2 мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн  дагуу 
данс, гүйлгээг царцаах, сэжиглэхтэй холбоотой мэдээллийг эрх бүхий байгууллагын 
ажилтнаас бусад аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдэд задруулж үл болно.

19.3 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд, түүний удирдлага болон ажилтан нь Санхүүгийн 
мэдээллийн алба болон эрх бүхий байгууллагад хууль, журамд заасны дагуу мэдээлэл 
өгснийг банкны, мэргэжлийн, мэргэжлийн үйл ажиллагааны, үйлчлүүлэгчийн, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын, бизнесийн болон хувь хүний нууцыг задруулсан гэж үзэхгүй. 
мэдээлэх үүрэгтэй этгээд, түүний удирдлага болон ажилтны өгсөн мэдээлэл  мөнгө угаах 
болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй бодит хамааралтай эсэхээс үл хамааран эрүүгийн, 
Иргэний болон Захиргааны хууль тогтоомжид заасан аливаа хариуцлагад татах үндэслэл 
болохгүй.

19.4 хуульд өөрөөр заагаагүй бол мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх тухай хууль болон энэ журмын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор мэдээлэх 
үүрэгтэй этгээд нь хянан шалгагч болон бусад эрх бүхий байгууллагыг мэдээллээр хангахад 
санхүүгийн байгууллагын нууцлалтай холбоотой аливаа зүйл, заалт хамаарахгүй.

 19.5 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх хууль болон энэ журмыг хэрэгжүүлэх зорилгоор корреспондент банк, цахим 
шилжүүлэг, харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг гуравдагч этгээдэд тулгуурлахтай 
холбоотой мэдээлэл солилцох ажиллагааг энэ журмын 19.4 дэх заалтаар хязгаарлахгүй.

хОРЬ. хАРИУЦлАгА
20.1 энэ журмыг зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага 

хүлээлгэнэ.
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Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 
оны 03 сарын 01-ны өдрийн 4257 дугаарт бүртгэв.

Монголбанкны 
ЕрӨнхийлӨгчийн туШаал

2019 оны 02 сарын 12 өдөр                        Дугаар А-36                                      Улаанбаатар хот

журам батлах тухай

төв банк (монголбанк)-ны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт, 
Банкны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.19 дэх заалт, 17 дугаар зүйлийн 17.7 дахь хэсэг, 
33 дугаар зүйлийн 33.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн тУШААх нь:

1. “Банкны үйл ажиллагаанд хийх хязгаарлалтыг тооцох, хангах, тайлагнах, хяналт 
тавих журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавиж ажиллахыг хяналт шалгалтын газар 
(Н.Батсайхан)-т үүрэг болгосугай.

 мОНгОлБАНКНЫ
 ЕРӨНхИЙлӨгЧ         Н.БАЯРтСАЙхАН
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монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 02 дугаар
сарын  12–ны өдрийн A-36 дугаар тушаалын

хавсралт

банкны Үйл ажиллагаанд таВих хЯзгаарлалтыг
 тооЦох, хангах, тайлагнах, хЯналт таВих жураМ

нэг. нийтлэг ҮндэСлэл

1.1. энэ журмын зорилго нь Банкны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд заасан хязгаарлалтыг 
тооцох, хангах, тайлагнах, хяналт тавих харилцаа зохицуулах, харилцан хамаарал 
бүхий этгээд, банкнаас томоохон харилцагч, холбогдох этгээдтэй харилцахад 
баримтлах зарчмыг тодорхойлоход оршино.

1.2. Банк аливаа этгээд, түүний харилцан хамаарал бүхий этгээд, холбогдох этгээд, 
томоохон харилцагчтай монгол Улсын Иргэний хууль, Банкны тухай хууль, Банк, 
эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл 
ажиллагааны тухай хууль, нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн сайн туршлага, холбогдох 
бусад хууль, тогтоомж болон энэ журмыг удирдлага болгон харилцана.

1.3. Банк аливаа этгээд, түүний харилцан хамаарал бүхий этгээд, холбогдох этгээд, 
томоохон харилцагчтай шударга, ижил тэгш, аливаа дарамт шахалтаас ангид (arm’s 
length transaction) хэлбэрээр харилцана.

хоЁр. харилЦан хаМаарал бҮхий 
этгээдийн тодорхойлолт

2.1. Банкны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.19 дэх хэсэгт тодорхойлсон харилцан 
хамаарлыг хөрөнгийн өмчлөл, удирдлага болон эдийн засгийн нэгдмэл ашиг 
сонирхол бүхий санхүү, үйл ажиллагааны гэж хоёр ангилна.

2.2. Дараах тохиолдлуудад гуравдагч этгээдийг хөрөнгийн өмчлөл, удирдлагын хувьд 
тухайн этгээдтэй харилцан хамааралтай гэж үзнэ. Үүнд:
 
2.2.1. Компанийн нэгдэлд оролцогч бусад хуулийн этгээд;
2.2.2. тухайн этгээд гуравдагч этгээдийн саналын эрхтэй хувьцааны тав ба түүнээс 

дээш хувийг шууд, эсхүл бусад этгээдээр дамжуулан эзэмшдэг бол;
2.2.3. тухайн этгээд гуравдагч этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтанг томилох, 

чөлөөлөх, бүтэц зохион байгуулалтад өөрчлөлт оруулахад нөлөөлөх 
чадвартай бол;

2.2.4. тухайн этгээд гуравдагч этгээдийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэрт 
нөлөөлөх чадвартай бол.

2.3. Дараах тохиолдлуудад гуравдагч этгээд санхүү, үйл ажиллагааны хувьд тухайн 
этгээдтэй харилцан хамааралтай гэж үзнэ. Үүнд:

2.3.1. тухайн этгээдийн үйл ажиллагаа доголдох, төлбөрийн чадваргүй болох, 
татан буугдсаны улмаас гуравдагч этгээдийн үйл ажиллагааг доголдох, 
төлбөрийн чадваргүй болох, татан буугдах бол;
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2.3.2. тухайн этгээдээс гуравдагч этгээдийн жилийн нийт орлогын 50 ба түүнээс 
их хувь хамаардаг ба энэ орлогыг шууд орлуулах боломжгүй бол;

2.3.3. тухайн этгээд гуравдагч этгээдийн үйл ажиллагаа, өр төлбөрт өөрийн 
төлбөрийн чадварт хүндрэл учруулж болзошгүй баталгаа, батлан даалт 
гаргасан бол.

2.4. Банк зээлдэгчийн1 харилцан хамаарал бүхий этгээдийн судалгааг холбогдох активыг 
шийдвэрлэх болон явцын хяналтын үед энэ журмын 2.2, 2.3 дахь заалтын дагуу 
гүйцэтгэж, Банкны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд тусгасан хязгаарлалтыг мөрдөж 
ажиллана.

2.5. Нэг зээлдэгчийн актив банкны өөрийн хөрөнгийн 0.25 хувиас бага бол түүнд энэ 
журмын 2.4 дэх заалтад тусгасан судалгаа хийхгүй байж болно.

гураВ. банкнааС холбогдох этгээдтэй харилЦах
3.1. Банкны тухайн хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.2 дахь хэсэгт тусгасан этгээд (цаашид 

“Холбогдох этгээд” гэх)-тэй шууд болон тэдгээрийн үйл ажиллагааг дэмжих, өгөөж 
хүртээх зорилгоор гуравдагч этгээдтэй хийж буй бизнесийг холбогдох этгээдтэй 
хийх хэлцэлд тооцно.

3.2. Банкнаас холбогдох этгээдтэй харилцах бодлого, журам, зарчим тогтоох, түүний 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж, шаардлагатай арга хэмжээ авах нь банкны төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн (цаашид “ТУЗ” гэх) үүрэг байна. Ингэхдээ дараах ажил үүргийн 
хуваарийг баримтална. Үүнд:
3.2.1. тУЗ-ийн Ажлын алба2 нийт холбогдох этгээдийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, 

тэдгээрийн зээл, зээлтэй адилтган тооцох актив, бусад хэлцлийг бүртгэл 
хөтлөх, банкны алба, нэгжид хүргүүлэх;

3.2.2. Ажлын албанд мэдээлэл хүргүүлэх ажилтан, хөрөнгө оруулагч, бусад этгээд, 
хугацаа, давтамжийг тУЗ тогтооно;

3.2.3. Аудитын асуудал эрхэлсэн хороо холбогдох этгээдийн хэлцлийн хууль, 
тогтоомж, энэхүү журам, банкны бодлого, эрсдэлийн удирдлагад нийцсэн 
эсэх болон холбогдох этгээдийн мэдээллийн сангийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн 
байдалд улирал бүр хяналт тавьж, тайланг тУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн, 
шаардлагатай арга хэмжээ авна. Үүнд шинэ холбогдох этгээдтэй сүүлийн 2 
жилийн хугацаанд хийсэн хэлцэлийг мөн хамруулна; 

3.2.4. гүйцэтгэх удирдлага холбогдох этгээдтэй хийж буй хэлцлийн тайланг 
улирал бүр тУЗ-д хүргүүлнэ.

3.3. холбогдох этгээдийн хэлцэл нь активын (exposure) болон активын бус (non-exposure) 
хэлбэртэй байна.

3.4. холбогдох этгээдийн активын хэлцэлд дараах хэлцлийг хамааруулна. Үүнд:
3.4.1. Зээл, авлага, зээлтэй адилтган тооцох актив үүсгэх, шилжүүлэн авах;
3.4.2. Шууд болон гуравдагч этгээдээр дамжуулан эх үүсвэр байршуулах;
3.4.3. Бүх төрлийн өрийн хэрэгсэл, хувьцаа, нэгж эрх, түүнтэй адилтгах үнэт цаас 

худалдан авах, хөрөнгө оруулах;
3.4.4. Бүх төрлийн баталгаа, батлан даалт, зээлийн шугам, аккредитив, бусад 

хүлээж болох үүрэг үүсгэх, шилжүүлэн авах.
3.5. холбогдох этгээдийн активын бус хэлцэлд дараах хэлцлийг хамааруулна. Үүнд:

3.5.1. эх үүсвэр татах, хүү төлөх;
3.5.2. Санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл байгуулах;

1 Зээлдэгч, үнэт цаас гаргаж, авлагатай этгээд, баталгаа, батлан даалт гаргуулагч, бусад активд хамаарах 
харилцагч
2 Ажлын алба байхгүй тохиолдолд Нарийн бичгийн дарга
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3.5.3. хөрөнгө, бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах, худалдах, 
3.5.4. хөрөнгө түрээслүүлэх, түрээслэх;
3.5.5. мэргэжлийн зөвлөгөө авах, өгөх.

3.6. холбогдох этгээдийн хэлцэл дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
3.6.1. Бизнесийн хувьд ашигтай;
3.6.2. Банкны эрсдэл даах болон төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварыг муутгахгүй;
3.6.3. хэлцлийн шаардлага, хүү, нөхцөл нь бусад харилцагчийн ижил, төстэй 

хэлцэлийн шаардлага, хүү, нөхцөлөөс онцгой бус, давуу тал үүсгээгүй;
3.6.4. хэлцлээс учирч болзошгүй эрсдэл судлагдсан;
3.6.5. хэлцлийн бодит хэрэгцээ, шаардлага урьдчилан үүссэн;
3.6.6. хэлцлийн зардал, үнэ хөлс нь зах зээлийн жишигт нийцсэн;
3.6.7. ханган нийлүүлэгчийг нээлттэй, ил тод, өрсөлдөөний зарчмаар сонгосон.

3.7. Банкнаас холбогдох этгээдтэй хийсэн дараах хэлцлийг банкны тухай хуулийн 17.9 
дахь хэсэгт заасан хөнгөлөлттэй хэлцэлд хамруулна. Үүнд:
3.7.1. хууль, төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан тогтоомжид нийцүүлэн 

эрх бүхий ажилтанд банкны төлбөрийн чадварыг муутгахгүй хэмжээгээр 
тэтгэмж, нөхөн олговор олгохоос бусад тохиолдолд буцалтгүй тусламж 
олгох, хандив өгөх;

3.7.2. холбогдох этгээдээс авах авлагыг түүнээс шууд болон шууд бусаар хөрөнгө, 
үйлчилгээ худалдан авах замаар барагдуулах;

3.7.3. Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг холбогдох этгээдээс шууд болон шууд 
бусаар хөрөнгө, үйлчилгээ худалдан авах замаар нэмэгдүүлэх;

3.7.4. Банкны тухай хуулиар болон монголбанкнаас тогтоосон хязгаарлалт, 
зохистой харьцаа хангаагүй банк холбогдох этгээдтэй энэ журмын 3.4, 3.5.2, 
3.5.3 дахь заалт тусгасан хэлцэл хийх.

3.8. гуравдагч этгээдтэй хийсэн хэлцэл нь талуудын дунд байгуулсан гэрээ, хэлцэл, эсвэл 
санхүү, гүйлгээний баримтаар холбогдох этгээдийн үйл ажиллагааг дэмжих, өгөөж 
хүртээх зориулалтаар ашиглагдсан нь нотлогдсон тохиолдолд түүнийг холбогдох 
этгээдийн хэлцэл гэж үзнэ.

3.9. Банкны хувьцаа эзэмшигчтэй ураг, төрөл, бизнесийн холбоогүй эрх бүхий албан 
тушаалтанд хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр банкны санхүүгийн байдлыг 
муутгахгүй хэмжээгээр олгосон зээлд энэ журмын 3.6.3 заалт тусгасан шаардлага 
хамаарахгүй.

3.10. Дараах тохиолдолд холбогдох этгээдийн хэлцэл гэж үзэхгүй. Үүнд:
3.10.1. Банкны эрх бүхий албан тушаалтнаас3 бусад ажилтны зээл, зээлтэй адилтган 

тооцох актив,
3.10.2. Банкны нэгдэлд оролцогчийн эрх бүхий албан тушаалтнаас бусад ажилтны 

зээл. хэрэв нэгдэлд оролцогч ажилтнаараа дамжуулан зээл авсан бол 
холбогдох этгээдийн хэлцэл гэж үзнэ.

3.11. монголбанк банкны шинэ холбогдох этгээдийн сүүлийн 2 жилийн хугацаанд уг 
банктай хийсэн хэлцлийн нөхцөл, шаардлагыг тухайн үеийн үйлчилгээний нөхцөл, 
зах зээлийн жишиг, бусад мэдээлэлтэй харьцуулан шалгалт хийж болох бөгөөд 
шаардлагатай арга хэмжээ авна.

дӨрӨВ. тӨВлӨрлийн хЯзгаарлалтыг тооЦох
4.1. Банкны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд тодорхойлсон хязгаарлалтыг тооцоход 

ашиглагдах өөрийн хөрөнгө нь банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материалын 

3 Компанийн тухайн хуулийн 84.1 дэх хэсгээр тодорхойлсон
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дагуу тодорхойлсон өөрийн хөрөнгө болон зохистой харьцааны зохицуулалтын 
хүрээнд эрсдэл даах чадвартай гэж тооцогдсон эх үүсвэрийн нийлбэр байна.

4.2. Банкны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд тусгасан хязгаарлалтыг тооцоход ашиглагдах 
актив, хүлээж болох үүргийн дүнд хямдруулалт, урамшуулал, дахин үнэлгээ, бодит 
үнийн залруулга, хойшлогдсон төлбөр, эрсдэлийн сан, эх үүсвэрийн цэвэршүүлэлт 
хийхгүй бөгөөд зөвхөн энэ журмаар зөвшөөрсөн тохируулгыг хийнэ.

4.3. Банкны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэгт тусгасан хязгаарлалтыг 
аливаа этгээд болон түүнтэй харилцан хамаарал бүхий этгээдийн активын нийлбэрээр 
тооцох бөгөөд актив дараах бүрэлдэхүүнтэй байна. Үүнд:
4.3.1. Зээл, авлага, эх үүсвэрийн үлдэгдэл;
4.3.2. Бүх төрлийн өрийн хэрэгслийн үлдэгдэл;
4.3.3. хувьцааны үлдэгдэл;
4.3.4. Аккредитив, баталгаа, батлан даалтын нийт дүнгийн 50 хувь;
4.3.5. Зээлийн шугамын ашиглаагүй дүн;
4.3.6. харилцагч худалдан авах нөхцөлтэй аливаа активын үлдэгдэл.

4.4. энэ журмын 4.3.1-4.3.7 дахь заалтад тусгасан активын үлдэгдэлд дараах тохируулгыг 
хийж тооцно:
4.4.1. Актив нь монгол Улсын Засгийн газрын баталгаа, олон улсын зээлжих 

зэрэглэлийг тогтоогч байгууллагын “А”-аас доошгүй үнэлгээ бүхий 
санхүүгийн байгууллагаас гаргасан баталгаа, батлан даалт, тэдгээртэй 
эрсдэл хуваах хэлцлээр баталгаажсан бол харгалзах дүнгээр цэвэршүүлнэ;

4.4.2. Актив нь Дэлхийн банк, Олон улсын санхүүгийн корпораци, Европын 
сэргээн босголт, хөгжлийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Азийн дэд бүтцийн 
хөрөнгө оруулалтын банк, Даян дэлхийн байгаль орчны сан, Ногоон уур 
амьсгалын сангаас гаргасан баталгаа, батлан даалт, тэдгээртэй эрсдэл хуваах 
хэлцлээр баталгаажсан бол харгалзах дүнгээр цэвэршүүлнэ;

4.4.3. Актив нь дотоодын банк, монгол Улсын хөгжлийн банк, төрөөс үүсгэн 
байгуулсан Зээлийн батлан даалтын сантай эрсдэл хуваах нөхцөлтэй 
(syndicated loans гэх мэт) бол харгалзах дүнгээр тухайн банкны активыг 
цэвэршүүлж, эрсдэл хуваагч банкны активыг нэмэгдүүлнэ. Нэгдмэл ашиг 
сонирхолтой, холбоотой банкуудад энэ зохицуулалт хамаарахгүй;

4.4.4. Актив нь активыг ангилах, эрсдэлийн сан байгуулах, зарцуулах 
зохицуулалтын дагуу хугацааны үзүүлэлтээр хэвийн бус, эргэлзээтэй, муу 
ангилалд бүртгэгдсэн бол харгалзах тусгай эрсдэлийн сангаар цэвэршүүлнэ; 

4.4.5. Актив нь үл маргах журмаар цэвэршүүлэх (netting arrangement) нөхцөлтэй 
тухайн банкинд байршуулсан санхүүгийн эх үүсвэр болон сорьцоор 
баталгаажсан алт, мөнгөн гулдмайгаар баталгаажсан бол харгалзах (спот) 
дүнгээр цэвэршүүлнэ;

4.4.6. Активын барьцаа нь Засгийн газрын үнэт цаас, төв банкны үнэт цаас бол төв 
банкнаас санхүүжилт олгоход барьцаалах хөрөнгийн жагсаалтад тусгасан 
хэлбэр, хугацаанд харгалзах хувиар хямдуулсан үнэлгээгээр цэвэршүүлнэ; 

4.4.7. Зээлдэгчийн төлбөрийн чадвар алдагдах эрсдэл үүссэн үед банкны 
санаачилгаар шууд хаагдах нөхцөлтэй зээлийн шугамын ашиглаагүй 
үлдэгдлийг цэвэршүүлнэ.

4.5. Дараах тохиолдолд Банкны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэгт тусгасан 
хязгаарлалтыг хангах хуанлийн 30 хоногийн хугацааг банкинд өгнө. Үүнд:
4.5.1. энэ журмын 5.4 дэх заалтаар тодорхойлсон томоохон зээлдэгчийн активын 

чанар муудаж, тусгай эрсдэлийн сан байгуулснаар банкны өөрийн хөрөнгө 
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буурч, хязгаарлалт хангахгүй болсон (эрсдэлийн сан байгуулсан өдрөөс);
4.5.2. Зээлдэгчдийн дунд шинээр харилцан хамаарал бий болсны улмаас 

хязгаарлалт хангахгүй болсон (харилцан хамаарал бий болсон өдрөөс).
4.6. Банкны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2 дахь хэсэгт тусгасан хязгаарлалтыг 

дараах төрөл бүхий, энэ журмын 4.4-т заасан тохируулгыг хийсэн баталгаа, батлан 
даалтыг ашиглан тооцно:
4.6.1. Импорт, худалдааны баталгаа, батлан даалт, факторинг, аккредитивын дүн;
4.6.2. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа, батлан даалтын дүн;
4.6.3. Векселийн баталгаа, батлан даалтын дүн;
4.6.4. тендер, гүйцэтгэлийн баталгаа, батлан даалтын дүн;
4.6.5. Бусад баталгаа, батлан даалтын дүн.

4.7. Банкны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3 дахь хэсэгт тусгасан хязгаарлалтыг 
дараах бүрэлдэхүүнтэй холбогдох этгээдийн активыг ашиглан тооцно:
4.7.1. холбогдох этгээдэд олгосон зээл, түүнээс авах авлага, түүнд байршуулсан эх 

үүсвэрийн үлдэгдэл;
4.7.2. холбогдох этгээдийн бүх төрлийн өрийн хэрэгслийн үлдэгдэл;
4.7.3. холбогдох этгээдийн хувьцааны үлдэгдэл;
4.7.4. холбогдох этгээдэд гаргасан баталгаа, батлан даалт, аккредитив, түүнтэй 

адилтгах бусад хүлээж болзошгүй үүргийн дүн;
4.7.5. холбогдох этгээдэд гаргасан зээлийн шугамын ашиглаагүй дүн;
4.7.6. холбогдох этгээдтэй байгуулсан санхүүгийн үүсмэл хэрэгслийн бодит үнэ 

цэнийн авлага;
4.7.7. холбогдох этгээдэд дамжуулан зээлдүүлэх, ашиглуулах, эсвэл түүнээс 

бараа, үйлчилгээ худалдан авахад зориулан гуравдагч этгээдэд олгосон 
зээл, байршуулсан эх үүсвэр, өрийн хэрэгсэл, хөрөнгө оруулалт, гаргасан 
баталгаа, батлан даалт, аккредитив, бусад хүлээж болзошгүй үүргийн дүн;

4.7.8. холбогдох этгээдийн хэлцлээс банкинд хохирол учирсан гэж монголбанкнаас 
үзсэн бол учирсан хохирлын хэмжээг хэлцлийн хугацаанд болон хэлцлийн 
хугацаа дууссанаас хойш 12 сарын хугацаанд хязгаарлалтад оруулна;

4.7.9. холбогдох этгээд нь банк бол эх үүсвэргүй хамтын зээлжүүлэлтийн хүрээнд 
хүлээсэн үүргийн дүн.

4.8. энэ журмын 4.7.1-4.7.8 дэх заалтад тусгасан активыг үлдэгдлийг энэ журмын 4.4.1, 
4.4.2 дахь заалт тусгасан тохируулгыг хийж тооцно.

4.9. холбогдох этгээдийн активын нийлбэрийг тооцоход монголын Ипотекийн 
Корпораци, түүний тусгай зориулалтын компанийн гаргасан ипотекийн зээлээр 
баталгаажсан бондын үлдэгдэл, түүнд худалдсан ипотекийн зээлийн багцаас үүсч 
болох үүргийн дүнг хамруулахгүй.

4.10. Банкны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.4 дэх хэсэгт тусгасан банкны худалдан 
авах үнэт цаасны нийт дүн нь банкны өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй байх 
хязгаарлалтыг дараах төрөл бүхий, энэ журмын 4.4 дахь хэсэгт заасан тохируулгыг 
хийсэн үнэт цаасыг ашиглан тооцно. Үүнд:
4.10.1. Компанийн хувьцааны үлдэгдэл;
4.10.2. хуулийн этгээдийн өрийн хэрэгслийн үлдэгдэл;
4.10.3. хуулийн этгээдийн векселийн үлдэгдэл;
4.10.4. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос үнэт цаас гэж тогтоосон бусад 

санхүүгийн хэрэгслийн үлдэгдэл.
4.11. Банкны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.4 дэх хэсэгт тусгасан банкны худалдан 

авах хувьцаа нь нэг компанийн гаргасан хувьцааны 10 хувиас дээшгүй байх 
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хязгаарлалтыг тооцоход зөвхөн компани хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн 
этгээдийг хамруулна.

4.12. Банкууд нэгдэж байгуулсан, банкуудад үйлчилдэг, нэг болон бүлэг банкнаас хараат 
бус, ашгийн бус компанийн хувьцааг энэ журмын 4.11-т заасан хязгаарлалтыг 
тооцоход хамруулахгүй.

таВ. банкны тоМоохон харилЦагчийн
тодорхойлолт

5.1. Банк өөрийн үйл ажиллагааны онцлогтой уялдсан томоохон харилцагч, тэдгээрийн 
актив, эх үүсвэртэй холбогдох харилцааг зохицуулсан бодлого, журамтай байна. 

5.1. энэ журмын 5.1 дахь заалтад дурдсан журамд дараах зохицуулалтыг заавал тусгана. 
Үүнд:
5.1. томоохон харилцагчийн тодорхойлолт;
5.2. эрх бүхий албан тушаалтны эрх, үүрэг, хариуцлага;
5.3. томоохон активыг шийдвэрлэх зарчим, хийгдэх судалгаа, шинжилгээний 

арга аргачлал;
5.4. томоохон активтай холбоотой давхар, дараалсан хяналтын тогтолцоо;
5.5. томоохон активын чанар, ашиглалтад хийх хяналт, түүний хугацаа, давтамж, 

зарчим;
5.6. томоохон актив, эх үүсвэрээс банкны хэвийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж 

болох эрсдэлийг тодорхойлох арга, аргачлал;
5.7. томоохон актив, эх үүсвэрийг мэдээлэх, тайлагнах зарчим;
5.8. томоохон харилцагчид үзүүлэх хөнгөлөлт, урамшуулал.

5.2. энэ журмын 4.3, 4.4 дэх заалтын дагуу тооцсон зээлдэгчийн актив, банкны 
өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтэрсэн бол түүнийг томоохон зээлдэгч гэж үзнэ. энэ 
тодорхойлолт зөвхөн банкны хяналт шалгалтын хүрээнд ашиглагдана. 

зургаа. тайлагнал, хЯналт, хариуЦлага
6.1. хамгийн том 40 зээлдэгчийн активын мэдээг хавсралт № 1-ийн дагуу монголбанкинд 

сар бүрийн 5-ны өдрийн дотор ирүүлнэ.
6.2. хамгийн том 40 холбогдох этгээдийн активын мэдээг хавсралт № 2-ын дагуу 

монголбанкинд сар бүрийн 5-ны өдрийн дотор ирүүлнэ. 
6.3. хамгийн том 40 эх үүсвэрийн мэдээг хавсралт № 3-ын дагуу монголбанкинд сар 

бүрийн 5-ны өдрийн дотор ирүүлнэ.
6.4. Банкны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1-17.5 дахь хэсэгт тусгасан хязгаарлалтыг 

хавсралт № 4-ийн дагуу монголбанкинд сар бүрийн 5-ны өдрийн дотор ирүүлнэ.
6.5. тУЗ-ын ажлын алба нийт холбогдох этгээдүүдийн жагсаалт, тэдгээрт хамаарах зээл, 

зээлтэй адилтган тооцох актив, бусад хэлцлийн мэдээ, тУЗ-ын Аудитын асуудал 
эрхэлсэн хорооны тайланг хавсралт № 5-ын дагуу жил бүрийн 1, 7 дугаар сарын 
20-ны өдрийн дотор ирүүлнэ.

6.6. энэ журмын хэрэгжилтэд монголбанк хяналт тавьж, шаардлагатай тохиолдолд 
банкинд холбогдох үүрэг, даалгавар өгөх, хууль, тогтоомжийн хүрээнд арга хэмжээ 
авна.

6.7. энэ журмыг зөрчсөн хувь хүн, хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй 
бол Банкны тухай хууль болон Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага ногдуулна.
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Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 
оны 03 сарын 05-ны өдрийн 4260 дугаарт бүртгэв.

Монголбанкны  
ЕрӨнхийлӨгчийн туШаал

2019 оны 02 сарын 25 өдөр                       Дугаар А-57                                 Улаанбаатар хот

журам шинэчлэн батлах тухай

төв банк /монголбанк/-ны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, 28 дугаар 
зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт, Банкны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.10 дахь 
заалт, 16 дугаар зүйлийн 16.1.1, 16.1.2 дахь заалт, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр 
зүйлийн 64.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн тУШААх нь:

1.“Банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, түүнд 
хяналт тавих журам”-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2.энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 
7 дугаар сарын 30-ны өдрийн 460 дугаар “Журам шинэчлэн батлах тухай”  тушаалыг 
хүчингүй болсонд тооцсугай.

3.энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг хяналт шалгалтын газар 
(Н.Батсайхан)-т даалгасугай.

  мОНгОлБАНКНЫ 
  ЕРӨНхИЙлӨгЧ  Н.БАЯРтСАЙхАН 
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Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 он 02-р сарын 25-ны  
өдрийн  A-57 дугаар тушаалын хавсралт

банкны Үйл ажиллагааны зохиСтой харЬЦааны 
Шалгуур ҮзҮҮлэлтийг тогтоох, тҮҮнд 

хЯналт таВих жураМ

нэг.нийтлэг үндэслэл

1.1.энэхүү журмын зорилго нь Банкны тухай хуулийн 16.1.1, 16.1.2-т заасан шаардлагыг 
банк үйл ажиллагаандаа хэрхэн биелүүлж байгааг тооцох зохистой харьцааны шалгуур 
үзүүлэлтийг монголбанкнаас тогтоож, түүний биелэлтэд хяналт тавихад оршино.

1.2.Банк нь өөрийн үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэлийг  зохистой харьцааны 
дараахь шалгуур үзүүлэлтийн дагуу тооцож ажиллана:

 1.2.1.өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлт;

 1.2.2.төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын зохистой харьцаа; 

 1.2.3.зээлийн төвлөрлийн эрсдэлийн зохистой харьцаа;

 1.2.4.гадаад валютын ханшийн эрсдэлийн зохистой харьцаа.

1.3.Банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, 
хяналт тавихад дараах зарчмыг баримтална:

1.3.1.хувьцаат капитал (ердийн хувьцаа, давуу эрхтэй хувьцаа болон халаасны 
хувьцаа), бусад өмч (нэмж төлөгдсөн хувьцаа, дахин үнэлгээний нэмэгдэл болон хандивын 
капитал), хуримтлагдсан ашиг, алдагдал, хоёрдогч өглөг болон нийгмийн хөгжлийн санг 
банкны өөрийн хөрөнгө (Цаашид “Банкны өөрийн хөрөнгө” гэх)-д хамааруулах;

1.3.2.хувьцаат капитал (ердийн хувьцаа, халаасны хувьцаа болон энэ журмын 2.6.5-
т заасан шаардлагыг хангасан давуу эрхтэй хувьцаа), цэвэр ашгаас байгуулсан нөөцийн 
сан болон хуримтлагдсан ашиг алдагдал, нэмж төлөгдсөн хувьцаа (ердийн хувьцаа) болон 
хандивын капиталийг банкны нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө (Цаашид “Нэгдүгээр 
зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө” гэх)-д хамааруулах;

1.3.3.Банкны хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө (цаашид “хоёрдугаар зэрэглэлийн 
өөрийн хөрөнгө” гэх)-д хувьцаат капитал дахь энэ журмын 2.6.4-т заасны дагуу нэгдүгээр 
зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөд тооцогдсоноос бусад давуу эрхтэй хувьцаа, нэмж төлөгдсөн 
хувьцаа (давуу эрхтэй хувьцаа), дахин үнэлгээний нэмэгдэл, нийгмийн хөгжлийн сан, энэ 
журмын 2.6.8-д заасан тохируулгыг хийсэн банкны активын ерөнхий эрсдэлийн сан болон 
5-аас дээш жилийн хугацаатай хоёрдогч өглөгийг оруулах;
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1.3.4.гэрээнд заасан хугацаа дууссаны эцэст хөрөнгө оруулагчдын хурлын шийдвэрийг 
үндэслэн хувьцаагаар солих нөхцөлтэй, энэ талаар холбогдох гэрээнд тодорхой заасан байх 
өрийн бичгийг энэ журамд заасан хоёрдогч өглөгт тооцох.

1.3.5.Банкны эрсдэлийн ерөнхий түвшинг "Банкны үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдлыг 
газар дээр нь шалган үнэлгээ, дүгнэлт өгөх журам"-ыг үндэслэн тодорхойлох;

1.3.6.төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханш хэлбэлзэхэд алдагдал хүлээх эрсдэлийг 
гадаад валютын ханшийн эрсдэлд тооцох; 

1.3.7.“гадаад валютын нээлттэй позиц” болох тэнцлийн гадаад валютын активын 
үлдэгдэл, тэнцлийн гадуур бүртгэлтэй байгаа гэрээ, хэлцэлээс үүсч болзошгүй гадаад 
валютын авлагын нийлбэр болон тэнцлийн гадаад валютын пассивын үлдэгдэл, тэнцлийн 
гадуур бүртгэлтэй байгаа гэрээ, хэлцэлээс үүсч болзошгүй гадаад валютын өглөгийн 
нийлбэрийн цэвэр зөрүүг тооцох;

1.3.8.энэ журмын 1.3.7-д заасан цэвэр зөрүү сөрөг утгатай үед тухайн цэвэр зөрүүгийн 
абсолют утгыг “гадаад валютын нээлттэй богино позиц”, эерэг утгатай үед тухайн цэвэр 
зөрүүгийн абсолют утгыг “гадаад валютын нээлттэй урт позиц”, тэг утгатай үед “гадаад 
валютын хаалттай позиц” гэж тус тус тодорхойлох;

1.3.9.тухайн нэг гадаад валют болон нийт гадаад валютын хувьд үүссэн нээлттэй 
урт, богино позицийг банкны өөрийн хөрөнгөд харьцуулан тогтоосон хязгаарлалт болох 
“гадаад валютын нээлттэй позицийн лимит”-ыг тооцох;  

1.3.10.гадаад валютын ханш, хүү болон үнийн хэлбэлзлээс алдагдал хүлээх эрсдэл 
болох “Зах зээлийн эрсдэл”-ийг тооцох;

1.3.11.Санхүүгийн бүтээгдэхүүний багцаас тодорхой хугацаанд, тодорхой 
магадлалтайгаар хүлээж болзошгүй алдагдлын дээд хэмжээ болох “хамгийн их эрсдэл”- 
"Value-at-Risk" (цаашид "VaR" гэх)-ийг тооцох;

1.3.12.Позиц нэг төгрөгөөр нэмэгдэхэд багцын VaR хэдэн нэгжээр өөрчлөгдөхийг 
харуулсан хэмжигдэхүүнийг “Ахиуц VaR”  буюу “marginal VaR”, багцад шинэ позиц 
нэмэгдэхэд VaR хэдэн нэгжээр өөрчлөгдөхийг харуулсан хэмжигдэхүүнийг “Өсөн нэмэгдэх 
VaR” буюу “incremental VaR”, багцаас нэг позиц хаахад VaR хэдэн нэгжээр өөрчлөгдөхийг 
харуулсан хэмжигдэхүүнийг “хүчин зүйлийн VaR” буюу “component VaR”, банкинд 
12 сарын хугацаанд томоохон хэмжээний санхүүгийн хүндрэл учруулсан үеийн түүхэн 
мэдээлэлд үндэслэн VaR-г үнэлсэн үнэлгээг “Онцгой VaR” буюу “stressed VaR” гэж тус тус 
тодорхойлох;

1.3.13.эрсдэлийн хүчин зүйлийн магадлал багатай боловч боломжтой өөрчлөлтийн 
дүнд хүлээж болзошгүй алдагдлыг тодорхойлох аргачлалыг эрсдэлийн сорил буюу 
“мэдрэмтгий байдлын шинжилгээ” (stress test)-нд хамааруулах;

1.3.14.эрсдэлийг тооцоолох загварын илэрхийлэх чадварыг бодит мэдээлэлтэй 
харьцуулах замаар тодорхойлох аргыг “Буцаан шалгалт” (backtesting) гэж тодорхойлох;

1.3.15.мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө, эсвэл гэрээний хугацаа дуусахад мөнгөн 
хөрөнгөд хөрвөх чадвартай биет бус авлагыг санхүүгийн хөрөнгөд, гэрээний хугацаа 
дуусахад мөнгөн хэлбэрээр төлөх биет бус өглөгийг санхүүгийн өр төлбөрт хамааруулах;

1.3.16.Банкны дотоод хяналтын тогтолцооны дутагдал, ажилтны зүй бус (ёс зүйн 
зөрчил, техник алдаа гэх мэт) үйл ажиллагаа, мэдээллийн системийн доголдол, осол болон 
гадаад хүчин зүйлсийн улмаас алдагдал хүлээх эрсдэлийг үйл ажиллагааны эрсдэлд тооцох.
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1.4.Банк нь энэ журмын 1.2-т заасан зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг бодитой, 
үнэн зөв тооцож, түүний өөрчлөлтөд нөлөөлсөн хүчин зүйл, шалтгааныг тогтоон үнэлэлт, 
дүгнэлт өгөх замаар үйл ажиллагаандаа учирч болзошгүй эрсдэлийг тооцох, түүнээс 
сэргийлэх арга хэмжээг авна.

1.5.Банк нь өөрийн үйл ажиллагааны бүх төрлийн эрсдэлийг үнэлэх, хяналт тавин 
удирдах зорилгоор энэ журмын 1.2-т заасан зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтээс 
гадна, эрсдэлийг удирдах бусад нэмэлт дүрэм, журмыг энэхүү журамд заасан шаардлагад 
нийцүүлэн банкны үйл ажиллагаандаа мөрдөж болно.

ХОЁР.Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ
2.1.Банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг дараахь харьцааг үндэслэн тодорхойлно:
2.1.1.өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа 

2.1.2.нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа 
2.1.3.системийн нөлөө бүхий банкинд тавигдах нэмэлт өөрийн хөрөнгийн 
шаардлага. 

 2.2.Банкны тухай хуулийн 3.1.10-т заасан өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг энэ 
журмын хавсралт 15-д зааснаар тогтооно. 

2.3.тухайн нэг банкны эрсдэлийн ерөнхий түвшин нь банкны системийн дундаж 
үзүүлэлтээс өндөр байвал тухайн банкны өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг энэ журмын 2.2-т 
зааснаас дээгүүр тогтоож болно.   

2.4.энэ журмын 2.6-д заасны дагуу тохируулсан өөрийн хөрөнгийг энэ журмын 2.7-
д заасны дагуу тодорхойлсон эрсдэлээр жигнэсэн активт харьцуулж өөрийн хөрөнгө 
эрсдлээр жигнэсэн активын харьцааг тооцно. 

2.5.энэ журмын 2.6-д заасны дагуу тохируулсан нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн 
хөрөнгийг энэ журмын 2.7-д заасны дагуу тодорхойлсон эрсдэлээр жигнэсэн активт 
харьцуулж нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцааг 
тооцно. 

2.6.Банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг тооцохдоо өөрийн хөрөнгийг дараахь 
байдлаар тохируулна:

2.6.1.Банк болон банкны бус санхүүгийн байгууллагын өөрийн хөрөнгөд шууд 
болон гуравдагч этгээдээр дамжуулан байршуулсан хөрөнгийн 75 хувийг нэгдүгээр 
зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөөс, үлдсэн 25 хувийг хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн 
хөрөнгөөс тус тус хасна;
2.6.2.хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн 
хөрөнгөөс хэтрэхгүй. 
2.6.3.хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөд оруулан тооцох хоёрдогч өглөг 
нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн 50 хувиас хэтрэхгүй.
2.6.4.урьдчилсан болон дараалсан хяналт, шалгалтаар илрүүлсэн зөрчил, 
дутагдалтай холбоотой залруулгын гүйлгээг зохих дансанд хийж өөрийн хөрөнгийн 
бодит дүнг гаргана;
2.6.5.хугацаагүй, ногдол ашгийг хуримтлуулан тооцдоггүй давуу эрхтэй хувьцаа нь 
нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь нь  15 хувиас хэтрэхгүй байна;
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2.6.6.хянан шалгагч үнэлгээний зохистой байдал, зах зээлийн үнийн хэлбэлзэл, яаралтай 
худалдан борлуулахад хүлээж болзошгүй алдагдал зэргийг харгалзан үзсэний үндсэн 
дээр шаардлагатай гэж үзвэл банкны тодорхой үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээний 
нэмэгдлийг хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөөс хасаж тооцож болно;

2.6.7.гудвилыг нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөөс хасаж тооцно;
2.6.8.Банк нь эрсдэлээр жигнэсэн активын 1 хувиас ихгүй хэмжээгээр ерөнхий 

эрсдэлийн сангийн нөөцийг хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөд энэ журмын 2.6.2.-
ыг хангахуйц байдлаар оруулан тооцно.

2.7.эрсдэлээр жигнэсэн активын дүнг тооцохдоо тэнцлийн актив болон тэнцлийн 
гадуур бүртгэлтэй гэрээ, хэлцлийн дагуу бусдын өмнө хүлээж болзошгүй үүргүүдийн 
банкны активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журамд заасны дагуу 
тусгай эрсдэлийн сангаар цэвэршүүлсэн дүнг энэ журмын нэгдүгээр хавсралтад заасан 
эрсдэлийн хувь хэмжээгээр үржүүлж, гарах нийлбэр дүнг дараахь байдлаар тохируулна:

2.7.1.энэ журмын 2.6.1, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6-д заасан болон бусад залруулгын 
гүйлгээг активын холбогдох дансуудад хийнэ; 

2.7.2.санхүүгийн деривативын зээлтэй адилтган тооцох өртгийг энэ журмын 7 дугаар 
хавсралтад заасан аргачлалын дагуу тооцно;   

2.7.3.Стандарт энд Пурс (Standard & Poors), мууди (Moody’s), Фич (Fitch) болон бусад 
олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зэрэглэл тогтоох байгууллагаас тогтоосон рейтингийг 
ашиглан гадаадын банкнаас авах авлагын эрсдэлийн хувь хэмжээ болон гадаадын банкны 
батлан даалтаар баталгаажсан зээлийн эрсдэлийн хувь хэмжээг дараахь хүснэгтийг 
үндэслэн тооцно.

Стандарт энд Пурс
AAA / AA- A+ / A- BBB+ / BBB- BB+ / B- B- бага

Ре
йт

ин
гг

үй
 б

ан
к

Фич

мууди Aaa/Aa3 A1/A3 Baa1/Baa3 Ba1/B3 B- бага

Урт хугацаат авлага (3 сараас дээш) 20% 50% 50% 100% 150% 100%
Богино хугацаат авлага  (3 сараас 
доош) 20% 20% 20% 50% 150% 100%

2.7.4.гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлээс хүлээж болзошгүй алдагдлыг “хамгийн 
их эрсдэлийн арга”-аар тооцох эрх авсан банк нь энэ журмын 5.13-т заасан дүнг тухайн 
банкны мөрдөж байгаа өөрийн хөрөнгийн шаардлагын урвуугаар үржүүлэн нэмэх бөгөөд 
бусад банкны хувьд энэ журмын 5.6-д заасан нийт нээлттэй позицийн дүнг нэмнэ.

2.7.5.үйл ажиллагааны эрсдэлээс учирч болзошгүй хохирлоос сэргийлэхийн тулд банк 
нь сүүлийн гурван жилийн татварын өмнөх эерэг ашгийн дунджийн 15 хувийг тухайн 
банкны мөрдөж байгаа өөрийн хөрөнгийн шаардлагын урвуугаар үржүүлэн нэмнэ.  

ГУРАВ.Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын эрсдэл
3.1.Банк нь хадгаламж эзэмшигч, харилцагчийн анхны шаардлагаар  төлбөр түргэн 

гүйцэтгэх чадвартай эсэхийг энэхүү журмын хавсралт 14-ний дагуу тооцно. 
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3.2.түргэн борлогдох активыг касс дахь бэлэн мөнгө, монголбанкинд байршуулсан 
хөрөнгө, бусад банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө, үнэт метал, төв 
банкны болон Засгийн газрын үнэт  цаас, Засгийн газрын баталгаатай хөгжлийн банкны 
үнэт цаасны дүнгийн нийлбэрээс  клирингийн дамжуулалтын саатлын дансдын үлдэгдлийг 
хасаж тооцно. 

3.3.энэ журмын 3.2-т заасан тооцоллыг хийхдээ гэрээний үндсэн дээр хугацаа, хүүгийн 
хэмжээг тохироогүй, захиран зарцуулах эрх нь шилжин ирээгүй үнэт цаас, монголбанкнаас 
банк байгуулах зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгосон, татан буугдсан, дампуурсан, бүрэн 
эрхт төлөөлөгч болон эрх хүлээн авагч томилсон банкнаас авах авлага болон бусад банкинд 
үүргийн гүйцэтгэлийн баталгаа болгон барьцаалсан харилцах, хадгаламжийн үлдэгдлийг 
түргэн борлогдох активт оруулж тооцохгүй.

3.4.Бусдаас татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг харилцах, хадгаламж, банк санхүүгийн 
байгууллагаас татсан эх үүсвэр болон бусад өр төлбөрийн нийлбэр дүнгээс  клирингийн 
дамжуулалтын саатлын дансдын үлдэгдлийг хасаж тооцно.

3.5.төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлтийг түргэн борлогдох активыг бусдаас 
татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөд харьцуулж тооцно.

3.6.төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын зохистой харьцааны доод хэмжээг монголбанкны 
Ерөнхийлөгчийн тушаалаар тогтооно. 

3.7.Банк нь санхүүгийн авлага, өглөгийн орох, гарах мөнгөн урсгалын төсөөллийг нэг 
өдөр, долоо хоног (ажлын 5 өдөр) болон нэг сараар төгрөг, валютаар салган гүйцэтгэнэ. 
энэхүү төсөөллийг тооцохдоо тэнцлийн болон тэнцлийн гадуурх дансдын мөнгөн урсгалыг 
харгалзан үзэж, энэ журмын хавсралт 6-ын дагуу гүйцэтгэнэ. 

ДӨРӨВ.Зээлийн төвлөрлийн эрсдэл
4.1.Банкны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд заасан хязгаарлалтыг банк хэрхэн биелүүлж 

байгааг энэ журмын 2 дугаар хавсралтын дагуу тооцно.
4.2.Банкны нэг зээлдэгч, түүнтэй холбогдох этгээдэд олгосон зээл, зээлтэй адилтган 

тооцох актив хөрөнгө, баталгаа, батлан даалтын нийлбэр дүн нь өөрийн хөрөнгийн 5 
хувиас хэтэрсэн тохиолдолд тухай бүрт монголбанкинд мэдэгдэнэ.

4.3.Банкны тухай хуулийн 17.3-т заасан хязгаарлалтыг банк хэрхэн биелүүлж байгааг 
энэ журмын 3 дугаар хавсралтын дагуу тооцно.

4.4.Банкнаас холбогдох этгээдүүдэд олгосон зээл, зээлтэй адилтган тооцох актив 
хөрөнгө, баталгаа, батлан даалт нь нэг төслийг санхүүжүүлэх зорилгоор ашиглагдаж байгаа 
эсвэл аль нэг зээлийн зориулалт тодорхой бус байна гэж үзвэл монголбанк “Банкны тухай 
хууль”-ийн 17.3-т заасан хязгаарлалтыг тооцохдоо эдгээр зээлийг нэгтгэн тооцож болно.

4.5.Зээлийн газар зүйн байршил, эдийн засгийн салбар, зориулалт, барьцаа хөрөнгө 
болон батлан даагч аж ахуйн нэгжтэй холбоотой төвлөрлийн эрсдэлийг зохих түвшинд нь 
барьж байх хязгаарлалтыг банк өөрөө тогтоож, дотооддоо мөрдүүлнэ.

ТАВ.Гадаад валютын ханшийн эрсдэл
5.1.гадаад валютын зохистой харьцааны үзүүлэлтийг нийт болон тухайн нэг гадаад 

валютын нээлттэй позиц тус бүрээр нь тодорхойлно.
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5.2.Нэг гадаад валютын актив пассивын зөрүүг тухайн валютын хувьд дор дурдсан 
зүйлсийн нийлбэрээр тооцно:

5.2.1.Цэвэр спот позиц буюу тэнцлийн гадаад валютын актив, пассивын зөрүү 
(үүнд хуримтлуулж тооцсон хүүг оруулан тооцно, алтны үнэлгээг гаргахдаа тухайн 
үеийн спот ханшийг ашиглана);
5.2.2.тэнцлийн гадуур бүртгэлтэй байгаа гадаад валютын форвард, фьючерс болон 
свопын арилжаатай холбоотой өглөг авлагын зөрүү (үүнд свопын хувьд спот 
арилжаатай холбоотой хэсгийг нь хасч тооцох бөгөөд ирээдүйд орох, гарах мөнгөн 
урсгалыг спот ханшаар нь үнэлнэ);
5.2.3.гэрээгээр хүлээсэн үүргийн дагуу төлөх нь тодорхой болсон баталгаа, батлан 
даалт болон бусад тэнцлийн гадуур бүртгэлтэй хүлээж болзошгүй үүргийн сөрөг 
дүн;
5.2.4.Ирээдүйд хэрэгжих нь тодорхой болсон, тодорхой гэрээ, хэлцлээр 
баталгаажсан орлого зарлагын гүйлгээний зөрүү;
5.2.5.гадаад валютын опционы "дельта" суурьтай өртөг.

5.3.гадаад валютын эрсдэлийн тайланд зөвхөн тайлант үеэс хойш 6 сарын дотор 
хэрэгжих гадаад валютын деривативууд, батлан даалт, аккредитив, орлого, зарлага болон 
гадаад валютын опционы дүнг тусгана.      

5.4.тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позиц нь банкны энэ журмын 2.6-д заасны 
дагуу тохируулсан өөрийн хөрөнгийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.        

5.5.Нийт нээлттэй позицийг гадаад валют тус бүрийн хувьд тооцсон урт позициудын 
нийлбэр болон богино позицуудын абсолют нийлбэрийн аль их дүн дээр алтны нээлттэй 
позицийг абсолют дүнгээр нь нэмж тодорхойлно. 

5.6.Нийт нээлттэй позиц нь банкны энэ журмын 2.6-д заасны дагуу тохируулсан өөрийн 
хөрөнгийн 40 хувиас хэтрэхгүй байна.  

5.7.Банк энэ журмын 5.4 ба 5.6-д заасан хязгаарлалтыг хангаж ажиллана.  Банк гадаад 
валютын эрсдэлийг үнэлэх дотоод аргачлал ашиглаж болох ба уг аргачлал нь энэ журамд 
тусгасан “хамгийн их эрсдэлийн арга”-д суурилсан байна.

5.8.монголбанкны банкны хяналт шалгалтын чиг үүрэгтэй газар нь банкны дотоод 
зохион байгуулалттай холбоотой дараахь шалгуурыг хангасан банкинд “хамгийн их 
эрсдэлийн арга”-ыг ашиглахыг зөвшөөрнө:

5.8.1.Банк нь эрсдэлийн удирдлагын асуудлыг хариуцсан бие даасан тусгай 
нэгжтэй, энэхүү нэгж нь математик, статистик тусгай загварын дагуу зах зээлийн 
эрсдэлээс хүлээж болзошгүй алдагдлын тооцоог өдөр тутам гаргаж, удирдлагад 
танилцуулдаг тогтолцоог бий болгосон;
5.8.2.эрсдэлийн удирдлагын асуудлыг хариуцсан нэгжийн удирдлага нь тухайн 
эрсдэл бүхий актив, пассив болон тэнцлийн гадуурхи хөрөнгийг захиран зарцуулах 
эрхтэй байх бөгөөд тусгай загвар болон програм хангамжийн тусламжтайгаар 
тооцсон эрсдэлийн үнэлгээг арилжааны лимит тогтоох үйл ажиллагаандаа 
ашигладаг;
5.8.3.Банкнаас эрсдэлийн удирдлагын талаар, ялангуяа ажилтнуудын эрх үүрэг, 
хүлээх хариуцлагыг тусгасан тусгай дүрэм, журам, заавар, зөвлөмжийг баталсан;
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5.8.4.Банкны дотоод аудитын алба нь өөрийн акт материалдаа дараахь зүйлсийг 
зайлшгүй тусгасан байна:

5.8.4.а.эрсдэлийг удирдах үйл ажиллагаатай холбоотой баримтын бүрдэл;
5.8.4.б.эрсдэлийг удирдах нэгжийн зохион байгуулалт, эрсдэлийн үнэлгээг 
хэрхэн ашиглаж байгаа талаар;
5.8.4.в.арилжааны болон арын албанаас эрсдэлийн үнэлгээг тогтооход 
ашиглаж буй загваруудыг, мөн эдгээр загварт орсон өөрчлөлтийг дээд шатны 
удирдлагаас хэрхэн баталгаажуулж байгаа;
5.8.4.г.тухайн загвар нь зах зээлийн эрсдэлийг хэр зэрэг үндэслэлтэй 
тодорхойлж байгаа;
5.8.4.д.удирдлагын мэдээллийн системийн найдвартай байдал;
5.8.4.е.тооцоо судалгаанд ашиглагдаж буй мэдээллийн үнэн зөв бөгөөд бүрэн 
бүтэн байдал;
5.8.4.ё.эрсдэлийн үнэлгээ тогтооход ашиглаж буй мэдээллийг авч байгаа 
байгууллагын бие даасан байдал болон мэдээлэл нь найдвартай бөгөөд цаг 
хугацаандаа ирж байгаа эсэх;
5.8.4.ж.ханшийн хэлбэлзэл, ханшийн хоорондын хамаарлыг үнэн зөв тооцсон 
байдал;
5.8.4.з.эрсдэлийн үнэлгээний найдвартай байдал;
5.8.4.и.тусгай загварын дагуу тооцсон эрсдэлийн үнэлгээг бодит алдагдлын 
дүнтэй тухай бүр нь харьцуулж байсан эсэх талаар.

5.8.5.Банк нь гадаад валютын ханшийн өөрчлөлтөөс хүлээж болзошгүй алдагдлыг 
“хамгийн их эрсдэлийн арга”-аар тооцохын зэрэгцээ зах зээлийн хүчин зүйлд 
мэдрэмтгий байдлын шинжилгээг зайлшгүй хийсэн байх шаардлагатай. Үүнд 
банкинд их хэмжээний алдагдал учруулж болзошгүй буюу эрсдэлийн удирдлагыг 
алдагдуулж болзошгүй нөхцөл байдал, хүчин зүйлсийн шугаман болон шугаман 
бус хамаарлыг харгалзан үзнэ.
5.8.6.Банк мэдрэмтгий байдлын шинжилгээг дараахь байдлаар хийж болно:

5.8.6.а.энэ журмын 13 дугаар хавсралтад заасан ханшийн өөрчлөлтийн хувь 
хэмжээг ашиглан;
5.8.6.б.“Үйл ажиллагааны эрсдэлийг тооцох зөвлөмж”-д заасан экстремум 
хэлбэрийн тархалтаар эрсдэлийг тооцох аргуудыг ашиглан;
5.8.6.г.математик, статистикийн бусад загварыг ашиглан.

5.9.Зах зээлийн эрсдэлийг тооцох программ хангамж нь дараахь тоон шалгуурыг 
хангасан байна:

5.9.1.VaR, ахиуц VaR, өсөн нэмэгдэх VaR, хүчин зүйлийн VaR-ыг өдөр тутам тооцох 
чадвартай;
5.9.2.“хамгийн их эрсдэлийн арга”-аар тооцоолсон алдагдал хүлээх магадлал нь 
99 хувьтай байх, үүнд хэвийн тархалттай санамсаргүй хэмжигдэхүүний нягтын 
функцийг ашигладаг;   
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5.9.3."VaR"-ын дүнг ажлын 10 өдрийн хугацаанд гарч болзошгүй ханшийн 
хэлбэлзлээр тооцдог. хэрэв хугацаа нь 10 өдрөөс бага байх шаардлагатай бол 
хугацааг квадрат язгуураар тэгшитгэх ба банк нь энэхүү аргаар тооцох зөвшөөрлийг 
монголбанкнаас авна. энэхүү тооцооллыг ашиглах зөвшөөрөл авсан банк нь 
тооцооллын бодит байдлыг монголбанкны хяналт шалгалтын газраар жилд нэг 
удаа хянуулна.
5.9.4.ханшийн хэлбэлзлийг тооцохдоо түүврийн аргыг ашиглах бөгөөд дор хаяж 
250 бие даасан ажиглалт буюу таван жилийн үзүүлэлтийг хамруулдаг. (Жигнэсэн 
дундажийн болон бусад аргыг ашиглаж байгаа банкуудын хувьд жигнэсэн дундаж 
хугацааны хоорондын зай нь 6 сараас багагүй байна. ханшийн хэлбэлзэл өндөр 
байх үед хяналт шалгалтын байгууллага нь хэлбэлзлийг тооцох хугацааг дээр 
заасан хугацаанаас багаар тогтоож болно).
5.9.5.холбогдох мэдээллийн баазыг нэг сар тутамд шинэчлэх ба шаардлагатай 
тохиолдолд үүнээс бага хугацаанд шинэчлэх боломжтой байх.
5.9.6.Онцгой VaR-ыг долоо хоног бүр тооцох ба үүнийг энгийн VaR аргаар үнэлэхэд 
банкны тухайн үеийн нөхцөл байдалд хамгийн их алдагдал учруулж болзошгүй 
дараалсан 250 бие даасан ажиглалтын утгын түүхэн мэдээллийг сонгон авч, VaR 
загвартай ижил нөхцлөөр тооцно. Сонгосон хугацааг монголбанкны хяналт 
шалгалтын газар улирал бүр хянана.

5.10.Зах зээлийн эрсдэлийг тооцох загварыг хэрэглэх зөвшөөрөл монголбанкнаас 
авахын тулд хэлбэлзэл, “вариац-ковариац”, “цаг хугацаа”, “монте-Карло” болон тухайн 
сонгосон загвараар эрсдэлийг тооцоолон, энэхүү журамд заасан бусад шаардлага 
нөхцлийг нэг жилийн хугацаанд хангасны үндсэн дээр хүсэлт гаргана. монголбанкны 
хяналт шалгалтын газар банкны хэрэглэсэн загварыг 11 дүгээр хавсралтад заасан буцаан 
шалгалтын аргаар шалган, энэхүү журамд заасан бусад холбогдох шаардлага хангагдсан 
нөхцөлд тухайн загварыг ашиглах зөвшөөрлийг олгоно.

5.11.Банк нь төрөл бүрийн эрсдэлийн хоорондын хамаарлыг загварт оруулан тооцох 
эсэх асуудлыг монголбанкны хяналт шалгалтын газрын зөвшөөрөлтэйгээр шийдвэрлэнэ.

5.12.энэхүү журмын 2.7.7-д заасан эрсдэлээр жигнэсэн активт нэмэгдэх гүйлгээг 
тооцохдоо өмнөх өдрийн "VaR" эсвэл өмнөх 60 өдрийн "VaR"-ын дундажийг үржүүлэгчээр 
үржүүлсэн дүнгийн аль их дээр хамгийн сүүлд тооцсон онцгой VaR эсвэл өмнөх 60 өдөр 
тооцсон онцгой VaR-ын дундажийг онцгой үржүүлэгчээр үржүүлсэн дүнгийн аль ихийг 
нэмж тооцно. энэхүү үржүүлэгчийн дүнг буцаан шалгалтын дүнг үндэслэн 11 дүгээр 
хавсралтын дагуу тогтоох ба онцгой үржүүлэгчийн дүнг загварын үр дүнд үндэслэн 
монголбанкны хяналт шалгалтын газраас 3-аас 4-ийн хооронд байхаар тогтооно.

5.13.Банк “хамгийн их эрсдэлийн арга”-ын дагуу тооцсон эрсдэлийн үнэлгээг бодит 
алдагдлын дүнтэй харьцуулсан судалгааг сар бүр, мэдрэмтгий байдлын шинжилгээний 
дүнг улирал бүр хяналт шалгалтын газарт ирүүлж байна. 

5.14.монголбанк зах зээлд онцгой нөхцөл байдал үүссэн гэж үзэн, банкнаас шаардсан 
нөхцөлд мэдрэмтгий байдлын шинжилгээг хийж, үр дүнг монголбанкны хяналт 
шалгалтын газарт ирүүлнэ.
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ЗУРГАА.Үндсэн хөрөнгийн үзүүлэлт
6.1.Банкны бусдаас татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг үндсэн үйл ажиллагаа болох зээл 

олголтод ашиглах явдлыг дэмжих зорилгоор банкны үндсэн хөрөнгийн үзүүлэлтийн 
хязгаарлалтыг тогтооно. 

6.2.Банкны үндсэн хөрөнгийн дүнг нийт активт харьцуулж үндсэн хөрөнгийн 
үзүүлэлтийг тооцно. Үндсэн хөрөнгийн харьцаа нь 8 хувиас дээшгүй байна.

ДОЛОО.Бусад
7.1.Банкны үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн 

биелэлтэд монголбанкны хяналт шалгалтын газар хяналт тавьж, шаардлагатай гэж үзвэл 
шалгалт хийж, холбогдох арга хэмжээг авна.

7.2.Банк нь дор дурдсан тайланг дараа сарын 5-ны өдрийн дотор монголбанкны хяналт 
шалгалтын газарт бичгээр болон файлаар ирүүлнэ:

7.2.1.Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлтийн тайлан /1 дүгээр хавсралт/;
7.2.2.Банкны том зээлдэгчид олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад 
актив хөрөнгийн тайлан /2 дугаар хавсралт/;
7.2.3.Банкны хувь нийлүүлэгч, өөрийн ажилтан, холбогдох этгээдэд олгосон зээл 
болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан /3 дугаар хавсралт/;
7.2.4. Банкны тэнцлийн гадуур бүртгэлтэй байгаа батлан даалт, аккредитив, бусад 
хүлээж болзошгүй үүргийн тайлан /4 дүгээр хавсралт/;
7.2.5.Актив, пассивын эргэн төлөгдөх хугацааны тайлан /5 дугаар хавсралт/;
7.2.6.Санхүүгийн авлага, өглөгийн мөнгөн урсгалын тайлан /6 дугаар хавсралт/.
7.2.7.гадаад валютын эрсдэлийн тайланг тухайн сарын өдөр бүрээр /7 дугаар 
хавсралт/;
7.2.8.Банкны ерөнхий мэдээлэл /8 дугаар хавсралт/;
7.2.9.гадаад улсаас авах авлагын тайлан /9 дүгээр хавсралт/.
7.2.10.төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын зохистой харьцааны тайлан /хавсралт 14/

7.3.гадаад валютын эрсдлийн тайланг /7 дугаар хавсралт/ монголбанкны Валют, эдийн 
засгийн газарт өдөр бүр файлаар ирүүлнэ.
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 ҮЗҮҮлэлтҮҮД тэнцлийн 
дүн Жин

эрсдэл даах чадвартай 
өөрийн хөрөнгөөр 

зөвшөөрөх дүн

А ӨӨрийн хӨрӨнгӨ /AI+AII/ 0.00 ××××× 0.00
I 1-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө /1+2+...+9-10/ 0.00 ××××× 0.00

1 хувьцаат капитал /ердийн хувьцаа/ 0.00 100% 0.00
2 халаасны хувьцаа 0.00 100% 0.00
3 Нөөцийн сан 0.00 100% 0.00
4 тухайн жилийн ашиг, алдагдал 0.00 100% 0.00
5 Өмнөх үеийн хуримтлагдсан ашиг, алдагдал 0.00 100% 0.00
8 Нэмж төлөгдсөн хувьцаа (ердийн хувьцаа) 0.00 100% 0.00
9 хандивын капитал 0.00 100% 0.00

10 тохируулгын нэмэгдэх хасагдах ××××× ××××× 0.00
II 2-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө /11+12+...19-20/ 0.00 100% 0.00
11 хувьцаат капитал /давуу эрхтэй хувьцаа/ 0.00 100% 0.00

12
Нэмж төлөгдсөн хувьцаа (давуу эрхтэй 
хувьцаа) 0.00 100% 0.00

13 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 0.00 100% 0.00

14
хоёрдогч өглөг /5-аас дээш жилийн 
хугацаатай/ 0.00 100% 0.00

15 Нийгмийн хөгжлийн сан 0.00 100% 0.00
16 Бусад 0.00 0% 0.00
18 Ерөнхий эрсдэлийн сан 0.00 100% 0.00
19 тохируулгын нэмэгдэх хасагдах ××××× ××××× 0.00

              эрСдлээр жигнэСэн актиВ 
/I+II+III+IV/

Активын 
дүн

эрсдэлийн 
сан (Сөрөг 

утгатай)

эрсдэлийн 
жин (%)

эрсдлээр 
жигнэсэн 

активын дүн

I тэнцлийн үзүүлэлт 0.00 0.00 ××××× 0.00
1 Бэлэн мөнгө 0.00 ××××× 0% 0.00
2 Замд яваа мөнгө 0.00 ××××× 20% 0.00

3 төв банкин дахь харилцах, хадгаламж, репо, 
хүүгийн авлага 0.00 ××××× 0% 0.00

4
монгол Улсын хөгжлийн банк, дотоодын 
банкнаас авах төгрөгийн авлага /3 сараас 
доош хугацаатай/

0.00  20% 0.00

5
монгол Улсын хөгжлийн банкнаас 
авах төгрөгийн авлага /3 жилээс дээш 
хугацаатай/   

20%
0.00

6
монгол Улсын хөгжлийн банк, дотоодын 
банк, санхүүгийн байгууллагуудаас авах 
бусад авлага 0.00  

100%
0.00

7 Үнэт металл 0.00 0.00 100% 0.00

8 гадаадын банк, санхүүгийн 
байгууллагуудаас авах авлага 0.00 0.00 ××××× 0.00

 8.1 20%-иар жигнэгдэх   20% 0.00
 8.2 50%-иар жигнэгдэх   50% 0.00
 8.3 100%-иар жигнэгдэх   100% 0.00
 8.4 150%-иар жигнэгдэх   150% 0.00
9 монголбанкны үнэт цаас, хүүгийн авлага 0.00  0% 0.00

10 Засгийн газрын үнэт цаас, хүүгийн авлага, 
Засгийн газрын баталгаатай үнэт цаас 0.00 0.00 ××××× 0.00
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 10.1 Засгийн газрын үнэт цаас, 
хүүгийн авлага, 0.00  0% 0.00

 10.2 Засгийн газрын баталгаатай үнэт 
цаас (хүүгийн авлага орохгүй)   0% 0.00

 10.3 Засгийн газрын бусад үнэт цаас 
(хүүгийн авлага орохгүй)   0% 0.00

11 Бусад үнэт цаас, хөрөнгө оруулалт 0.00 0.00 ××××× 0.00
 11.1 хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас   100% 0.00

 11.2 Ипотекийн зээлээр баталгаажсан 
бонд /ИЗББ/   50% 0.00

 11.3 Бусад үнэт цаас (Вексел, хувьцаа, 
өрийн бичиг)   100% 0.00

12 гадаадын үнэт цаас 0.00 0.00 ××××× 0.00
 12.1 20%-иар жигнэгдэх   20% 0.00
 12.2 50%-иар жигнэгдэх   50% 0.00
 12.3 100%-иар жигнэгдэх   100% 0.00
 12.4 150%-иар жигнэгдэх   150% 0.00

13 хараат, охин, хамтын хяналттай аж ахуйн 
нэгжид оруулсан хөрөнгө оруулалт   100% 0.00

14 Зээлийн өрийн үлдэгдэл 0.00 0.00 ××××× 0.00

 14.1.гадаадын банкнаас гаргасан 
батлан даалтаар баталгаажсан зээл 0.00 0.00 ××××× 0.00

 14.1.1 20%-иар жигнэгдэх   20% 0.00
 14.1.2 50%-иар жигнэгдэх   50% 0.00
 14.1.3 120%-иар жигнэгдэх   100% 0.00
 14.1.4 150%-иар жигнэгдэх   150% 0.00

 14.5. Иргэнд төгрөгөөр олгосон орон 
сууцны ипотекийн зээл   50% 0.00

 14.6. Иргэнд гадаад валютаар олгосон 
орон сууцны ипотекийн зээл   100% 0.00

 14.6  Дэд хөтөлбөрүүдийн зээл   0% 0.00

 14.7. Барилга, боловсруулах үйлдвэр, 
тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагааны зээл   70% 0.00

 
14.8. ханшийн эрсдэлтэй иргэд, аж 

ахуй нэгжид олгосон гадаад валютын бусад 
зээл   

150%
0.00

 14.9. хадгаламж барьцаалсан зээл   0% 0.00
 14.10.Бусад зээл 0.00 0.00 100% 0.00
 14.11.Зээлийн хойшлогдсон төлбөр 0.00 ××××× 100% 0.00
 14.12.Зээлийн бодит үнийн залруулга 0.00 ××××× 0% 0.00

 14.13.хамтын зээлээс бусад банкны 
хүлээх эрсдэлийн дүн 0.00 ××××× 100% 0.00

15 хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага 0.00 ××××× 100% 0.00
16 Cанхүүгийн болон санхүүгийн бус хөрөнгө 0.00 ××××× 100% 0.00
17 Үндсэн /биет/ ба биет бус хөрөнгө 0.00 ××××× 100% 0.00
18 Дериватив санхүүгийн хөрөнгө 0.00 ××××× 100% 0.00

18.1 монголбанктай хийсэн 0.00 ××××× 0% 0.00
18.2 Бусад 0.00 ××××× 100% 0.00

II тэнцлийн гадуурх үзүүлэлт 0.00 ××××× ××××× 0.00
1 Деривативын зээлтэй адилтган тооцох өртөг  ××××× 100% 0.00
2 Aккредитивууд (эх үүсвэрээр цэвэршүүлсэн) 0.00 ××××× 20% 0.00
      а/ Аккредитивууд 0.00 ××××× ××××× ×××××
      б/ Аккредитивын эх үүсвэр  ××××× ××××× ×××××
3 Батлан даалт, баталгаа (эх үүсвэрээр цэвэршүүлсэн) 0.00 ××××× 100% 0.00
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      а/ Батлан даалт, баталгаа 0.00 ××××× ××××× ×××××
      б/ Батлан даалт, баталгааны эх үүсвэр, Дэд 

хөтөлбөрийн хүрээнд монголбанкинд гаргасан  ××××× ××××× ×××××

4 тендер болон гүйцэтгэлийн батлан даалт (эх 
үүсвэрээр цэвэршүүлсэн) 0.00 ××××× 50% 0.00

      а/ Батлан даалт 0.00 ××××× ×××××  
      б/ Батлан даалтын эх үүсвэр  ××××× ×××××  
5 Зээлийн шугам 0.00 ××××× 50% 0.00
6 хамтын санхүүжилттэй зээлийн эрсдэлд харгалзах 

зээлийн цэвэр үлдэгдэл 0.00 ××××× 100% 0.00
7 Бусад хүлээж болох үүрэг 0.00 ××××× 50% 0.00

III гадаад валютын эрсдлийн үзүүлэлт 0.00 ××××× ××××× 0.00
IV Сүүлийн гурван жилийн эерэг ашгийн дундаж  ××××× ××××× 0.00
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СанхҮҮгийн дЕриВатиВийн зээлтэй адилтган  
тооЦох Өртгийг тодорхойлох аргачлал

1. Санхүүгийн деривативийн зээлтэй адилтган тооцох өртгийг энэхүү аргачлалын 
дагуу тодорхойлно.   

2. Зээлтэй адилтган тооцох өртгийг дараахь деривативийн хувьд тооцно:      
2.1. хүүгийн эрсдэлийн деривативууд:

2.1.1. тухайн нэг улс, орны валютаар илэрхийлэгдсэн санхүүгийн       хэрэгслүүдийн 
хүүг солилцох буюу своп хийх гэрээ, хэлцэл (Single currency interest rate swaps),
2.1.2. Санхүүгийн хэрэгслүүдийн суурь хүүг солилцох буюу своп хийх гэрээ, 
хэлцэл (Basis swaps),
2.1.3. хүүгийн форвардын гэрээ, хэлцэл (Forward rate agreement),
2.1.4. худалдан авсан хүүгийн опцион гэрээ, хэлцэл. Үүнд хүүгийн дээд болон 
доод хязгаарыг тогтоосон, мөн эдгээрийг хослуулан хэрэглэсэн гэрээ, хэлцэл 
хамаарна (Interest rate options purchased, including caps, collars and floors purchased), 

2.2. гадаад валютын арилжааны дериватив:
2.2.1. хоёр өөр улс орны валютаар илэрхийлэгдсэн санхүүгийн бүтээгдэхүүний 
хүүг солилцох буюу своп хийх гэрээ, хэлцэл (Cross-currency interest rate swaps),
2.2.2. гадаад валютын арилжааны форвардын гэрээ, хэлцэл (Forward foreign 
exchange contracts),
2.2.3. Бусдаас худалдан авсан гадаад валютын арилжааны опцион гэрээ, хэлцэл 
(Currency options purchased),

2.3. Зээлийн эрсдэл үүсгэж болзошгүй санхүүгийн бусад дериватив.
3. энэхүү аргачлалын 2 дугаар зүйлд заасан деривативийн ангилалд хамаарах боловч 

дараахь шинж чанарыг агуулсан деривативийн хувьд зээлтэй адилтган тооцох өртгийг 
тооцох шаардлагагүй:

3.1. хугацаа нь 14 өдрөөс доош;
3.2. тусгай зориулалт бүхий дотоодын бирж дээр арилжаалдаг, үнэ ханшийн 
зөрүүнээс үүдэлтэй аливаа төлбөр тооцоог өдөрт нь тусгай клирингийн төвөөр 
дамжуулан гүйцэтгэдэг дериватив.   

4. Санхүүгийн деривативийн зээлтэй адилтган тооцох өртгийг (credit equivalent amount) 
тухайн үеийн (current exposure) болон ирээдүйд хүлээж болзошгүй (potential future credit 
exposure) алдагдлын нийлбэр дүнгээр тодорхойлно. 

5. тухайн үеийн алдагдлын дүнг санхүүгийн деривативийн суурь бүтээгдэхүүний 
гэрээнд заасан үнэ болон тухайн үеийн зах зээлийн үнэ хоёрын зөрүүгээр тооцох бөгөөд 
шаардлагатай үед хүү, ханш, индекс болон харилцагч этгээдийн төлбөрийн чадварт гарсан 
өөрчлөлтийг харгалзан үзэж болно. 

6. Ирээдүйд хүлээж болзошгүй алдагдлын дүнг санхүүгийн деривативийн суурь 
бүтээгдэхүүний гэрээнд заасан үнийг Базелийн банкны хяналт шалгалтын хорооноос 
баталсан хөрвүүлэлтийн хувь хэмжээгээр (conversion factor) үржүүлэн тооцно:
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төлөгдөх хугацаа хүүгийн 
эрсдэлийн

гадаад валютын болон 
алтны арилжааны

хувьцааны 
арилжааны

Алтнаас бусад 
үнэт металлын

Бусад

1 жилээс доош 
хугацаатай 0.0% 1.0% 6.0% 7.0% 10.0%

1-5 жилийн хугацаатай 0.5% 5.0% 8.0% 7.0% 12.0%
5 жилээс дээш 
хугацаатай 1.5% 7.5% 10.0% 8.0% 15.0%

7. Деривативийн ашиг алдагдлыг цэвэршүүлэн тооцох бололцоотой бол зээлтэй 
адилтган тооцох өртгийг дараахь томъёог ашиглан бодож гаргана:

Anet - зээлтэй адилтган тооцох цэвэр өртөг
Agross - зээлтэй адилтган тооцох нийт өртөг 
NGR - ашиг, алдагдлын нийлбэр дүнг тухайн үеийн алдагдлын нийлбэр дүнд 

харьцуулсан харьцаа. Үүнд ашиг, алдагдлын нийлбэр дүн нь тэгтэй тэнцүү, аль эсвэл 
сөрөг утгатай байвал NGR-ийг тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.

ЖИШээ:
"A" банк нь 3 сарын хугацаатай, 5000.0 мянган ам.долларын гадаад валютын форвардын 

гэрээ; 4 жилийн хугацаатай, 6000.0 мянган ам.долларын суурь хүүгийн свопын гэрээ; 6 
жилийн хугацаатай, 12000.0 мянган ам.долларын хувьцааны арилжааны фьючерсийн гэрээ 
тус тус байгуулсан байсан бөгөөд  2004 оны 4 дүгээр сарын байдлаар деривативуудыг 
зах зээлийн үнэлгээгээр нь үнэлэхэд гадаад валютын арилжааны гэрээнээс 20.0 мянган 
ам.долларын, хувьцааны арилжааны фьючерсийн гэрээнээс 100.0 мянган ам.долларын 
алдагдал тус тус хүлээж, харин хүүгийн свопоос 10.0 мянган ам.долларын ашиг олсон байв.    

"А" банкны зээлтэй адилтган тооцох нийт өртгийг тооцоход:
2004 оны 4 дүгээр сарын байдлаар (мянган ам.доллар)

САНхҮҮгИЙН ДЕРИВАтИВ

Суурь 
бүтээгдэх-
үүний үнэ

хөрвүүлэл-
тийн хувь 
хэмжээ

Ирээдүйд 
хүлээж 
болзошгүй 
алдагдал

тухайн 
үеийн 
алдагдал

Зээлтэй 
адилтган 
тооцох өртөг 
(нийт)

A 1 2 3=1*2 4 5=3+(4>0)

1 3 сарын хугацаатай гадаад 
валютын форвардын гэрээ 5 000,0 1,0% 50,0 20,0 70,0

2 4 жилийн хугацаатай суурь 
хүүгийн своп 6 000,0 0,5% 30,0 0,0 30,0*

3 6 жилийн хувьцааны арилжааны 
фьючерсийн гэрээ 12 000,0 10,0% 1 200,0 100,0 1300,0

БҮгД 23 000,0 1 280,0 120,0 1400,0

тайлбар: * - зээлтэй адилтган тооцох өртгийг тооцохдоо ирээдүйд хүлээж болзошгүй 
алдагдлын дүнг тухайн үеийн ашгийн дүнгээр хорогдуулахгүй.

хүснэгтээс үзэхэд 3 деривативийн гэрээнийн зээлтэй адилтган тооцох нийт өртөг 
нь 1400.0 мянган ам.доллар байна. хүүгийн свопын ашгийг харгалзан зээлтэй адилтган 
тооцох өртгийг тооцвол:
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ЖИШээ I
"A" банкны тэнцлийн болон тэнцлийн гадуурх дансдын үлдэгдэл дараахь байдалтай 

байв.
Ам.Доллар Дойч марк Британийн фунт БҮгД

тэНЦлИЙН ДАНС 275,0 -365,0 65,0 -25,0
Актив 3 005,0 665,0 115,0 3 785,0
    Касс дахь бэлэн валют 120,0 50,0 10,0 180,0
    Чек 50,0 145,0 5,0 200,0
    гадаадын банкин дахь хар-х, хад-мж 890,0 50,0 0,0 940,0
    гадаад валютаар олгосон зээл (цэвэр) 1 870,0 420,0 100,0 2 390,0
    Алт 75,0 0,0 0,0 75,0
Пассив 2 730,0 1 030,0 50,0 3 810,0
    гадаад валютын харилцах 2 000,0 150,0 50,0 2 200,0
    гадаад валютын хадгаламж 550,0 220,0 0,0 770,0
    гадаадын банкны хар-х, хад-мж 180,0 0,0 0,0 180,0
    гадаадын банкнаас авсан зээл 0,0 660,0 0,0 660,0
тэНЦлИЙН гАДУУРх ДАНС 1 080,0 270,0 -550,0 800,0
Батлан даалт аккредитив 520,0 200,0 0,0 720,0
    Батлан даалт 400,0 200,0 0,0 600,0
    Аккредитив 120,0 0,0 0,0 120,0
Санхүүгийн деривативууд -140,0 670,0 0,0 530,0
    Форвардын хэлцэл 0,0 185,0 0,0 185,0
    Фьючерсийн хэлцэл 0,0 485,0 0,0 485,0
    Своп хэлцэл -140,0 0,0 0,0 -140,0
гадаад валютын арилжааны опцион 700,0 -600,0 -550,0 -450,0
    Опцион (call) 700,0 0,0 0,0 700,0
    Опцион (put) 0,0 -600,0 -550,0 -1 150,0

1/ Нэг валютын хувьд цэвэр спот позицийг (журмын 6.3-ын 1/-ээс үзнэ үү) тэнцлийн 
гадаад валютын актив пассивын зөрүүгээр тооцно. Үүнд ам.долларын хувьд:

А1 = (120+50+890+1870+75) - (2000+550+180) = 275 
2/ Цэвэр спот позицийг тэнцлийн гадуур бүртгэлтэй байгаа өглөг, авлагын дүнгээр 

(журмын 6.3-ын 2/-оос үзнэ үү) тохируулна. 
А2 = 275-140 = 135
3/ гарсан дүнг тэнцлийн гадуур бүртгэлтэй байгаа төгрөгийн эх үүсвэртэй батлан 

даалт, аккредитивын дүнгээр (журмын 6.3-ын 3/-аас үзнэ үү) тохируулна.
A3 = 135 - 400 - 120 = -385 
тайлбар: гадаадын банкнаас авах цэвэр авлагын дүн [890-180=710] батлан даалт, 

аккредитивын дүнгээс [520=400+120] их байгаа тул шууд хасалт хийсэн болно. 
4/ эцсийн шатанд гадаад валютын опционы дүнгээр (журмын 6.3-ын 5/-аас үзнэ үү) 

тохируулга хийнэ. (Үүнд холбогдох арилжааны дүнг опционы дельта [манай жишээнд 
0.5419]-аар үржүүлнэ):



Банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, түүнд хяналт тавих журам

389

А4 = -385+ 700 * 0.5419 = - 5.67 ≈ - 6
тайлбар: гадаад валютын опционы "дельта" суурьтай өртөгийг гармэн-Колхаген 

("Garman-Kohlhagen")-ны томъёогоор тооцно:

Үүнд "C" нь колл опционы өртөг, "F" нь гадаад валютын хүү, "D" нь үндэсний валютын 
хүү, "T" нь опционы хугацаа, "S" нь спот ханш, "K" нь опционы гэрээнд заасан ханш, N(x) 
нь спот болон гэрээнд заасны ханшны харьцааг хүүгийн зөрүү болон опционы хугацаагаар 
тохируулсан дүн нь тодорхой тоон утгатай тэнцүү буюу түүнээс бага байх магадлал. 
энэхүү магадлалыг хэвийн тархалттай санамсаргүй хэмжигдэхүүний нягтын функцийн 
тусламжтайгаар олно.

Банкны өөрийн хөрөнгө 1700 сая төгрөг гэвэл нэг валютын хувьд зохистой харьцаа 
(журмын 6.3-аас үзнэ үү) хасах 0.35 хувьтай байна:

Зохистой харьцаа (USD) = - 6 / 1700 = - 0.35 %
энэхүү аргачлалын дагуу бусад гадаад валютын хувьд цэвэр зөрүүг тооцож, дундажийн 

аргаар нийт гадаад валютын актив пассивын зөрүүг тодорхойлоход дараахь байдалтай 
байна.
Актив пассивын цэвэр зөрүү -6,0 245,0 65,0
Урт, богино позицийн нийлбэр -6,0 310,0
Нийт гадаад валютын актив, пассивын зөрүү 310,0

Үүнд өөрийн хөрөнгө 1700 сая төгрөг байгаа нийт гадаад валютын хувьд зохистой 
харьцаа (журмын 6.2, 6.6 ба 6.7-оос үзнэ үү) 18 хувьтай байна:

Зохистой харьцаа (Нийт) = 310 / 1700 = 18 %
ЖИШээ 2
Нийт гадаад валютын эрсдэлийг тооцохдоо нийт нээлттэй позицийг өөрийн хөрөнгөд 

харьцуулж тооцно. Нийт нээлттэй позицийг тооцохдоо дундажийн аргыг ашиглана. 
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гАДААД ВАлЮтЫН ПОЗИЦИЙН тАЙлАН
төгрөгөөр

 Нийт 
валют USD EUR JPY GBP CNY  

гАДААД АКтИВ 28,585 22,167 2,125 420 2,196 1,677
Касс дахь бэлэн мөнгө 192 115 0 67 10 0
төв банкин дахь харилцах хадгаламж 1,083 758 54 108 76 87
гадаадын банкин дахь харилцах хадгаламж 245 0 0 0 245 0
Дотоодын банкин дахь харилцах хадгаламж 24,504 19,604 1,960 245 1,715 980
гадаадын үнэт цаас 772 772 0 0 0 0
гадаад валютаар олгосон зээл 200 40 0 0 60 100
Бусад гадаад валютын авлага 687 652 21 0 0 14
Бусад 902 226 90 0 90 496
гАДААД ПАССИВ 15,006 2,616 9,159 2,033 462 736

гадаад валютын харилцах 5,460 1,638 2,184 819 273 546
гадаад валютын хадгаламж 1,000 0 1,000 0 0 0
Батлан даалт аккредитивын эх үүсвэр 5,977 897 3,586 1,195 120 179
гадаад валютаар авсан зээл 2,348 0 2,348 0 0 0
төслийн зээлийн санхүүжилт 34 34 0 0 0 0
Бусад гадаад валютын өглөг 187 47 41 19 69 11

Актив пассивын цэвэр зөрүү 13,579 19,551 -7,034 -1,613 1,734 941

Урт позици  19,551   1734 941 22,226

Богино позици   7034 1613   8,647

А банкны гадаад валютын позицийн тайланг дээрх хүснэгтэд харууллаа. Валют тус 
бүрийн хувьд актив пассивын зөрүүг тооцно. эндээс нийт урт болон нийт богино позицийг 
тооцно:

Нийт урт позиц = 19,551+1,734+941=22,226
Нийт богино позиц =7,034+1,613=8,647
Нийт нээлттэй позиц=max(нийт урт позиц, нийт богино позиц)= 22,226
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хАмгИЙН Их эРСДэлИЙН АРгЫН БУЦААН ШАлгАлт
Бүс тооцсон алдагдал бодит дүнгээс 

хэтэрсэн тоо
Үржүүлэгч Өсөн нэмэгдэх магадлал

Ногоон Бүс 0

1

2

3

4

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

8.11%

28.58%

54.32%

75.81%

89.22%
Шар Бүс 5

6

7

8

9

3.40

3.50

3.65

3.75

3.85

95.88%

98.63%

99.60%

99.89%

99.97%
Улаан бүс 10 буюу түүнээс дээш 4.00 99.99%

хүснэгтэд зах зээлийн эрсдэлийг дотоод загварын аргаар тооцох үед загварыг буцааж 
шалгахад ашиглах ногоон, шар, улаан бүсийг тодорхойлов. Дээрх хязгаарууд нь 250 
ажиглалттай үед ашиглагдах бөгөөд ажиглалтын тоо 250-аас ялгаатай үед шар бүс өсөн 
нэмэгдэх магадлал 95 хувиас багагүй байх утгад харгалзах бөгөөд улаан бүс өсөн нэмэгдэх 
магадлал 99.99 хувиас багагүй байх утгад харгалзана. 

Өсөн нэмэгдэх магадлал нь 99 хувийн итгэлцлийн түвшинг ашиглаж байх үед тооцсон 
алдагдал бодит дүнгээс хэтэрсэн ажиглалтын тоо заасан утгаас ихгүй байх магадлалыг 
харуулна.
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үзүүлэлтийг тогтоох, түүнд хяналт тавих журам”-ын Хавсралт 13

гадаад ВалЮтын ханШийн МэдрэМтгий байдлын  
Шинжилгээний жиШиг нӨхЦӨл байдал

Банк монголбанкинд мэдээлэх мэдрэмтгий байдлын шинжилгээг хамгийн их 
эрсдэлийн аргын вариац-ковариацийн аргаар дараах ковариацийн матрицийг ашиглан 
тооцно:

USD CNY JPY KRW CHF EUR GBP

USD 0.000851 0.000843 0.000839 0.000598 0.000828 0.000860 0.000694

CNY 0.000843 0.000843 0.000837 0.000622 0.000854 0.000888 0.000707

JPY 0.000839 0.000837 0.001632 0.000429 0.000897 0.000874 0.000453

KRW 0.000598 0.000622 0.000429 0.003949 0.001667 0.002032 0.001468

CHF 0.000828 0.000854 0.000897 0.001667 0.001854 0.001872 0.001289

EUR 0.000860 0.000888 0.000874 0.002032 0.001872 0.002223 0.001586

GBP 0.000694 0.000707 0.000453 0.001468 0.001289 0.001586 0.001984

энэхүү жишиг нөхцөл байдлыг 1993-2009 оны валютын ханшийн мэдээнд үндэслэн 
банкуудад хамгийн их алдагдал учруулж болзошгүй дараалсан 250 ажлын өдрийг сонгон 
авч зохиосон бөгөөд сонгогдсон хугацаа нь 2008 оны 6-р сарын 13-наас 2009 оны 6-р сарын 
8 хүртэл болно. Дээрх хүснэгтэд ороогүй бусад валютын хувьд ханшийн хэлбэлзлийг 20 
хувиар тооцож, өмнө гарсан дүн дээр нэмж тооцно.
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“Банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур
үзүүлэлтийг тогтоох, түүнд хяналт тавих журам”-ын 14 дүгээр хавсралт

банкны тӨлбӨр тҮргэн гҮйЦэтгэх чадВарын  
зохиСтой харЬЦааны тайлан

 … он...сар...өдөр (мянган төгрөг)
 ҮЗҮҮлэлтҮҮД  
а тҮргэн борлогдох актиВ /1+2+3+4+5-6-7/ -

1 Бэлэн мөнгө -
2 монголбанкинд байршуулсан хөрөнгө -
3 Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө -
4 Үнэт металл, төв банкны үнэт цаас, Зг-ын үнэт цаас, репо үнэт цаасны нийлбэр дүн -
5 Зг-ын баталгаатай хөгжлийн банкны үнэт цаас
6 Банк хоорондын клирингийн тооцоны саатлын данс -
7 тохируулга

б буСдааС татан тӨВлӨрҮҮлСэн хӨрӨнгӨ /1+2+3+4+5-6-7/ -
1 харилцах -
2 хадгаламж -
3 Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр -
4 Бусад эх үүсвэр -
5 Бусад өр төлбөр -
6 Банк хоорондын клирингийн тооцоны саатлын данс -
7 тохируулга

В тӨл.тҮР. гҮЙЦэтгэх ЧАДВАРЫН хАРЬЦАА (A/Б*100)
г ЗОхИСтОЙ хАРЬЦАА 25.00%
Д хАРЬЦААНЫ БИЕлэгДээгҮЙ хУВЬ /г-В/
Е ШААРДлАгАтАЙ Нэмэлт тҮРгэН БОРлОгДОх АКтИВ -

тайлбар: хоёрдогч өглөгийг өр төлбөрийн дүнд оруулан тооцохгүй
Банк хоорондоор харилцан байршуулсан аливаа харилцах, хадгаламж зээлийн дүнг цэвэрлэн тооцно

тайланг үнэн зөв гаргасан:

гүйцэтгэх захирал: /нэр/

Санхүү, бүртгэлийн газрын захирал /нэр/

Санхүү, бүртгэлийн газрын ажилтан /нэр /
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“Банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур
үзүүлэлтийг тогтоох, түүнд хяналт тавих журам”-ын 15 дугаар хавсралт

банкны ӨӨрийн хӨрӨнгийн Шаардлага

хАРЬЦАА хэмЖээ
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын 
зохистой харьцаа 9 хувь

Өөрийн хөрөнгийн эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа 12 хувь
Нэмэлт өөрийн хөрөнгийн эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой 
харьцааны шаардлага* 2 хувь

*- Банкны системийн нөлөө бүхий банкинд монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 
тушаалаар нэмэлт өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг тогтооно.   


