ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
Cургалтын зорилго: Энэхүү хөтөлбөрөөр банк бус санхүүгийн байгууллагын зээлийн
ажилтнуудад эрсдэлийн удирдлагын олон улсын чиг хандлага, эрсдэлийн удирдлагын
ач холбогдол, эрсдэлийн төрлүүд болон асуудалтай зээлийг хэрхэн удирдаж буй
банкны салбарын тэргүүн туршлагыг Монгол Улсын банк санхүүгийн системд
тулгамдаж буй өнөөгийн нөхцөлтэй уялдуулан зээл олгохоос өмнө болон дараах
эрсдэлийг удирдах ур чадвар, хэрэгслийг бодит кейс жишээн дээр тайлбарлан бататгах
замаар эрсдлийн үнэлгээ, дүгнэлт хийх ур чадварыг олгоход оршино.
Зорилтот бүлэг: БСА-ийн зээлийн ажилтны анхан шатны сургалтад хамрагдсан бөгөөд
банк бус санхүүгийн байгууллагад 2-оос дээш жил ажилласан туршлагатай зээлийн
ажилтнууд, ахлах ажилтан болон салбарын захирал
Сургалтын арга хэлбэр: Танхимын сургалт. Сургалт нь ББСБ-ийн жишээн дээр
суурилсан кейс сургалт. Энэхүү сургалтад хамрагдсан оролцогч нарт ББСБ-д зориулан
шинээр хөгжүүлсэн Комплаенс ба ёс зүйн онлайн сургалтад 20 хувийн хөнгөлөлттэй
үнээр хамрагдах эрх олгоно.
Сургалтын огноо: 2019 оны 04-р сарын 17-19
Сургалтын байр: БСА-ийн сургалтын “A” танхим.
Огноо

Агуулга

Сургагч багш

04сарын 17-ны өдөр: Ерөнхий буюу суурь ойлголт
09.00-10.50
10.50-11.10
11.10-12.50
12.50-14.00
14.00-15.40
15.40-16.00
16.00-17:40

1

Эрсдэлийн удирдлагын зайлшгүй байдал ба
Монгол улсын санхүүгийн салбарт учирч буй
зарим асуудал, шийдвэрлэх арга зам
Цайны завсарлага
Зээлийн эрсдэлийн удирдлагын процесс ба ББСБын онцлог

Э.Мөнхжаргал
Капитрон банк
Э.Мөнхжаргал
Капитрон
банк

Өдрийн хоол
Санхүүгийн ажилтны үүрэг хариуцлага ба ёс зүйн
суурь ойлголт
Цайны завсарлага
Зээлийн эрсдэлийн аппетит буюу хүлээн
зөвшөөрөх хязгаарын тухай суурь ойлголт

С.Нэргүй
БСА

Г.Дэлгэрмаа
БСА

УБ хот, СБ дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө-17, Виста оффис 2-р давхар 7575 4848

04 сарын 18-ны өдөр: Зээл олгохоос өмнөх үеийн эрсдэл
09.00-10.40

Эдийн засгийн зарим салбарын онцлогтой
уялдуулан зээлийн судалгааны дүгнэлт гаргах,
шийдвэр гаргахтай холбоотой ББСБ-ын онцлог
эрсдэл

10.40-11.00

Цайны завсарлага

11.00-12.40

Б.Баярчимэг
Голомт банк

(Үргэлжлэл)
Өдрийн хоол

12.40-13.40
13.40-15.10

Зээлийн барьцааны зориулалттай хөдлөх болон
үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний онцлог

15.10-15.30

Цайны завсарлага

15.30-17:10

Б.Баярчимэг
Голомт банк

П.Болормаа
Мэргэжлийн
үнэлгээчин
П.Болормаа
Мэргэжлийн
үнэлгээчин

(Үргэлжлэл)

04 сарын 19-ны өдөр: Зээл олгосны дараах эрсдэл
09.00-10.40

Зээлийн мониторинг ба асуудалтай
зээлийн удирдлага
Цайны завсарлага

10.40-11.00
11.00-12.40

Өдрийн хоол

Чанаргүй зээлийн удирдлага
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн үйл
ажиллагаа

Ч.Зоригтбаатар
БСА

Цайны завсарлага

15.10-15.30
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Б.Хуншагай
ХасБанк

(Үргэлжлэл)

12.40-13.40
13.40-15.10

Б.Хуншагай
ХасБанк

15.30-17.10

(Үргэлжлэл)

17.10-17.40

Асуулт, хариулт

Ч.Зоригтбаатар
БСА

УБ хот, СБ дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө-17, Виста оффис 2-р давхар 7575 4848

