


ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 
МЭНДЧИЛГЭЭ

Бид Зээлийн батлан даалтын сан, ТоС 
холбоо, МҮХАҮТ, МАОЭХ, УБХотын Танхим, 
FEH, MMF гэх мэт санхүүгийн хүртээмжийг 
н э м э г д ү ү л э х  з о р и л г о  н э г  б ү х и й  
б а й г у у л л а г у у д т а й  х а м т р а н  ш и н э л э г  
б ү т э э г д э х ү ү н  ү й л ч и л г э э г  г и ш ү ү н  
байгууллагууд болон харилцагч нартаа хүргэн 
ажиллаж байна.  Мөн хэвлэл мэдээллийн 
б а й г у у л л а г у у д т а й  х а м т р а н  г и ш ү ү н  
байгууллагуудын бүтээдэхүүн үйлчилгээний 
хүртээмжийг ард иргэдэд таниулах  ажлуудыг 
амжилттай гүйцэтгэж байна.

Холбоо Санхүүгийн зохицуулах хороотой 
байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд хамтын 
ажиллагаагаа өргөжүүлж холбогдох дүрэм 
журам, хууль тогтоомжид саналаа хүргүүлж, 
СЗХ-ны дэргэдэх Бичил Санхүүгийн Бодлогын 
Зөвлөлөөр дамжуулж салбарт тулгамдаж 
байгаа асуудлуудаа тухай бүр хэлэлцэж 
хамтран ажиллаа.  Жишээ нь банк бус 
санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн 
хөрөнгийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэх 
хуваарийг хойшлуулах, Банк бус санхүүгийн 
үйл ажиллагааны тухай хуулийн төсөлд 
гишүүдийн саналыг  хүргүүлж амжилтай 
ажиллалаа.  

МББСХолбоо эдийн засгийн шинэ нөхцөл 
байдалд санхүүгийн хүртээмжийг улам 
нэмэгдүүлэн хөгжүүлэх, салбарын эрх зүйн 
орчныг боловсронгуй болгох, шинэ техник 
технологийн шийдэл, эх үүсвэр татах 
боломжуудыг дэмжих зэрэгт онцгойлон 
анхаарч, улмаар үйл ажиллагааны өртөг 
бууруулах, комплаенс, нийгмийн хариуцлагыг 
хангасан тогтвортой санхүүгийн салбар 
байлгахад онцгой анхаарч бодит үр дүнд 
хүргэхийн төлөө ажиллах болно.   

Холбооны үйл ажиллагааг бодлогоор 
хангаж байдаг УЗ гишүүд, нэгдмэл чанараа 
хадгалж ирсэн холбооны нийт гишүүн 
ББСБууд, өдөр тутмын ажлыг гүйцэтгэж 
байдаг Ажлын алба, бидэнтэй хамтран 
ажилладаг байгууллагууд, компаниуддаа чинь 
сэтгэлийн талархал дэвшүүлж ажил үйлс тань 
амжилт бүтээлээр дүүрэн байхыг хүсэн ерөөе!
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МББСБХолбооны эрхэм гишүүд, бидэнтэй 
хамтран ажилладаг байгууллагууд та бүхний 
амар амгаланг эрэн мэндчилье. 

2021 онд банк бус санхүүгийн салбарын 
нийт хөрөнгийн хэмжээ 2.7 их наяд төгрөгт 
хүрч өмнөх оноос 35.0 хувиар,  зээлийн 
хэмжээ өмнөх оноос  52 хувиар  өссөн 
үзүүлэлттэй байж санхүүгийн салбарт 
тогтвортой өсөлтөөр амжилтаа ахиулсан жил 
байв.  Санхүүгийн технологид суурилсан 
хөгжил нь ард иргэд, бичил бизнесийн 
санхүүгийн хүртээмжийг улам нэмэгдүүлж, 
нийт ББСБ н зээлдэгчийн 80 хувь нь хол 
ойроос үл хамаарч зөвхөн гар утсаа ашиглаж 
хэрэгцээтэй санхүүжилтээ авдаг болсон 
байна.  

МББСБХ гишүүдийнхээ хамт нийтлэг эрх 
ашиг болон нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 
үндсэн ажлуудаа амжилттай хэрэгжүүллээ.  

Бид салбарынхаа комплаенс, нийгмийн 
хариуцлага, засаглалыг улам сайжруулхад 
онцгой анхаарч, нийт 1000 аад ажилчидыг 
гадаад дотоодын цахим болон танхимын 
сургалтуудад хамруулж мэдлэг чадвараа 
дээшлүүллээ.  

Хүндэтгэсэн:  Монголын ББСБ-уудын 
Холбооны Ерөнхийлөгч З. Алтанзул 



АЛСЫН ХАРАА

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ЗОРИЛТ

Монголын банк бус санхүүгийн 
байгууллагуудын холбоо нь /МББСБХ/ 2002 
онд байгуулагдсан ба ББСБ-уудыг сайн 
дураар нэгтгэсэн,ардчилсан засаглалтай, 
бие даасан, ашгийн төлөө бус, гишүүддээ 
үйлчилдэг төрийн бус байгууллага юм.

МББСБХ нь сүүлийн 20  жилийн 
хугацаанд үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн, 
тогтвортой явуулж ирсэн ба гишүүдийнхээ 
нийтлэг эрх ашгийг хамгаалах, тэдгээрийн 
хүсэл зоригийг төрийн эрх барих 
байгууллагын өмнө төлөөлөх, гишүүдийг 
зөвлөмж мэдээллээр хангах, боловсон 
хүчнийг сургах, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, 
хяналт тавих, олон нийтэд сурталчлах, 
хууль хяналтын байгууллага, гадаад 
дотоодын харилцагч түншүүдтэй хамтран 
ажиллах, ББСБ-ын салбарыг хөгжүүлэх, 
төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зэрэг үндсэн 
чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Хүчирхэг бичил санхүүгийн үйлчилгээ 
болон түншлэлийн нэгдмэл байдлаар 
орлогыг нэмэгдүүлж, Монгол орныхоо 
нийгэм, эдийн засгийн өсөлтөнд хувь 
нэмрээ оруулна.

Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлд 
эзлэж буй ББСБ-ын салбарын байр суурийг 
улам бэхжүүлэн хөгжүүлэх, олон улсын 
т ү в ш и н д  г а р г а н  ү й л  а ж и л л а г а а г 
өргөжүүлэх замаар Монгол улсын нийгэм 
эдийн засагт үзүүлж буй үр нөлөөг улам 
дээшлүүлж, орлогыг нэмэгдүүлж, ажлын 
байрыг нэмэгдүүлэх, бичил болон жижиг 
дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчидэд бодит 
дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. 

ББСБ-уудын хууль ёсны эрх, нийтлэг 
ашиг сонирхолыг төлөөлөн хамгаалах, 
эрх бүхий байгууллагын өмнө төлөөлөх

ББСБ-уудыг гадаад, дотоодын банк, 
санхүүгийн салбарын холбогдолтой 
төрөл бүрийн мэдээллээр хангах, 
зөвлөгөө өгөх, ББСБ-уудын дундын 
мэдээллийн зохих санг буй болгох

ББСБ-уудын үйл ажиллагаа, нийгэмд 
оруулж буй хувь нэмрийг сурталчилах, 
олон нийтэд таниулах

ББСБ-уудын ажилтнуудыг сургах, 
боловсон хүчнийг чадавхижуулах

Б Б С Б - ы н  ү й л  а ж и л л а г а а н ы 
стандартуудыг тогтоож хөгжүүлэх 
зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулах

ХОЛБООНЫ 
ТУХАЙ
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2021 оны байдлаар МББСБХ 
нийт 182 ББСБ-ууд гишүүнчлэлтэй  
бөгөөд салбарын

төлөөлж байна.

70%

51%

69%

НИЙТ АКТИВЫН  

НИЙТ ЗЭЭЛИЙН  

ЗЭЭЛДЭГЧИЙН



МББСБ-ЫН ХОЛБООНЫ 

БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Холбооны Удирдах зөвлөлийн 
гишүүн,  Ерөнхийлөгч,  Гүйцэтгэх 
Захиралыг сонгох, чөлөөлөх түүний дор 
ажиллах ажлын албаны бүтэц зохион 
байгуулалт төсөв, тайланг хэлэлцэх 
батлах эрхийг хэрэгжүүлнэ. 

  Мөн холбооны гишүүдийг шинээр 
элсүүлэх, чөлөөлөх, гишүүдийн татвар 
төлөх журмыг тогтоох, ёс зүйн дүрмийг 
батлах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих 
эрхийг хэрэгжүүлнэ. 

МББСБХ нь Бүх гишүүдийн хурал, Удирдах зөвлөл, Хяналтын зөвлөл, 
Ерөнхийлөгч, Гүйцэтгэх захирал, ажлын алба гэсэн үндсэн бүтэцтэй байна.

Бүх гишүүдийн хурал:

МББСБХ-ны эрх барих дээд байгууллага 
нь “Бүх гишүүдийн хурал” байх бөгөөд, 
холбооны бүтэц зохион байгуулалт, дүрэм, 
жилийн төсвийг батлах,  Хяналтын 
зөвлөлийн зөвлөлийн гишүүнийг сонгох, 
ажлын тайланг хэлэлцэх, дүгнэлт өгөх гэх 
мэт бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. 

Хяналтын зөвлөл:

Х я н а л т ы н  з ө в л ө л  н ь :  3  х ү н и й  
бүрэлдэхүүнтэй, Холбооны гишүүдээс 3 
жилийн хугацаатай сонгогдоно. Зөвлөлийн 
даргыг  зөвлөлийн гишүүд өөрсдөө 
сонгоно.  2 жилийн хугацаанд хүчин 
төгөлдөр байна. 

Хяналтын Зөвлөлийн гишүүн нь: 
Холбооны гишүүн ББСБ-г төлөөлөх бүрэн 
эрх бүхий удирдах дээд албан тушаалтан, 
банк санхүүгийн салбарт 2-с доошгүй жил 
удирдах албан тушаал хашиж байсан 
салбарын хууль, эрх зүйн мэдлэгтэй эдгээр 
шаардлагыг хангасан албан тушаалтан 
байна.  

Хяналтын зөвлөл нь:  МББСБХ-ны 
дүрэм, Удирдах зөвлөл, Ерөнхийлөгч, 
Гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтэнд хяналт тавих, өмч хөрөнгийн 
ашиглалт, санхүүгийн үйл ажиллагаанд 
хяналт шалгалт хийх гэх   бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлнэ.

Холбооны Удирдах зөвлөл:

Удирдах Зөвлөл нь 13 гишүүнтэй байх 
бөгөөд хамгийн багадаа 6 гишүүн нь улиран 
2 жилийн хугацаатай  сонгогдоно.Удирдах 
Зөвлөлийн гишүүд нь Хяналтын Зөвлөлийн 
гишүүдтэй адил шаардлагыг хангасан 
албан тушаалтан байна. 

Удирдах Зөвлөл нь:  Холбооны үйл 
ажиллагааны ерөнхий стратеги 
төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах,  

Холбооны Ерөнхийлөгч: 

Холбооны Ерөнхийлөгч нь Холбооны 
Удирдах зөвлөлийн хурлыг даргалах, 
Холбоог гадаад, дотоодод төлөөлөх, 
Удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн 
холбооны гүйцэтгэх захиралтай хөлсөөр 
ажиллах гэрээ байгуулж ажилуулах, дүгнэх, 
Удирдах зөвлөлийн хурлыг зарлан 
хуралдуулах, бэлтгэлийг хангуулах эрхийг 
хэрэгжүүлнэ.

Ерөнхийлөгч нь Банк, санхүүгийн 
салбарт таваас доошгүй жил удирдах албан 
тушаалд ажилласан туршлагатай, үндсэн 
бизнес нь ББСБ,  зохион байгуулах, 
манлайлах чадвартай, ажлын идэвхи 
санаачлага сайтай байх гэх мэт үндсэн 
шаардлагыг хангасан байх.

Холбооны Гүйцэтгэх захирал:

Гүйцэтгэх захирлыг Удирдах зөвлөлийн 
хурлаас 2 жилийн хугацаагаар томилон 
ажиллуулж болох бөгөөд улируулан 
томилж болно.

Гүйцэтгэх захирал нь: Холбооны ажлын 
албыг удирдах, Холбооны өдөр тутмын үйл 
ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, 
у л и р а л д  н э г  у д а а  х о л б о о н ы  ү й л 
ажиллагааны явцын талаар “Удирдах 
Зөвлөл”-д илтгэн тайлагнах, шаардлагатай 
бол Зөвлөлийн хурлыг зарлан хуралдуулж 
ажиллана.
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МББСБ-ЫН ХОЛБООНЫ
ЕРӨНХИЙ БҮТЭЦ
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МАРКЕТИНГ ХОРОО

САНХҮҮ ТЕХНОЛОГИЙН ХОРОО

ТЭНЦВЭРТЭЙ ТӨЛӨӨЛЛИЙН ХОРОО

ЗЭЭЛЭЭС БУСАД ТЗ-ТЭЙ ББСБ-ЫН
ХОРОО

ЁС ЗҮЙН ТҮР ХОРОО

СТРАТЕГИ БОДЛОГЫН ХОРОО

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
/13 ББСБ/ 

БҮХ ГИШҮҮДИЙН ХУРАЛ

ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛ /3 ББСБ/

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ АЖЛЫН АЛБА



Холбооны дүрмийн дагуу удирдах зөвлөлийг 2 жилийн хугацаатайгаар, хяналтын 
зөвлөлийг 3 жилийн хугацаатайгаар бүх гишүүдийн хурлаас томилдог. Холбооны 
ерөнхийлөгчийг Удирдах зөвлөлийн гишүүдээс 3 жилийн хугацаатайгаар  томилдог.

ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 
ГИШҮҮД

- Жуниор натур инвестмент ББСБ

- Солонго капитал ББСБ

- Шийдэл финанс ББСБ

Холбооны эрх барих дээд байгууллага нь Бүх гишүүдийн хурал бөгөөд гишүүдийн 
төлөөллөөс бүрдсэн Удирдах зөвлөлийн 13 гишүүн, Хяналтын зөвлөлийн 3 гишүүн, үйл 
ажиллагааны байнгын 6 хорооны бүтэцтэй байна. Холбооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг 
Удирдах зөвлөлөөс гаргасан тогтоол, шийдвэр, өгсөн чиглэлийн дагуу гүйцэтгэх захирлаар 
удирдуулсан ажлын алба явуулж байна. 

- БИД ББСБ

- Бичил глобус финанс ББСБ

- Инвескор ББСБ

- Кловер ББСБ

- Кредитех СТМ ББСБ

- Очир Ундраа ОМЗ ББСБ

- Про кредит ББСБ

- Сэкюр финанс ББСБ

- Төв хөгжил ББСБ

- Тэнгэрлиг авто финанс ББСБ

- Транскапитал ББСБ

- Хөгжил Финанс ББСБ

- Централ капитал ББСБ

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

МББСБ-ЫН ХОЛБООНЫ
ЕРӨНХИЙ БҮТЭЦ
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Гүйцэтгэх захирал 
А.МӨНХБАЯР

Үйл ажиллагааны менежер 
Б.НАСАНДЭЛГЭР     

Маркетингийн менежер 
Г.БАТ-ИРЭЭДҮЙ

АЖЛЫН АЛБА

МББСБ-ЫН ХОЛБООНЫ
ЕРӨНХИЙ БҮТЭЦ
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУД

 Санхүүгийн зохицуулах хороотой ББСБ-уудын үйл ажиллагааны тогтвортой хөгжлийг 
хангах, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засагт оруулж буй үр нөлөөг дээшлүүлэх талаар төрөөс 
баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн хамтын ажиллагааны уялдаа холбоог 
сайжруулах харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулан ажиллаж байна. Санамж бичгийн 
хүрээнд хууль эрхзүйн орчинг сайжруулах, стратеги бодлогын баримт бичиг боловсруулах, 
ББСБ-ын тогтвортой өсөлтийг хангах, банк бус санхүүгийн салбарын боловсон хүчнийг 
сургах, чадавхижуулах чиглэлд хамтран санамж бичгийн хэрэгжилтийг дүгнэн ажиллаж 
байна.

Монгол Улсын засгийн газар “ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЖ, ЭДИЙН ЗАСГАА СЭРГЭЭХ 10 ИХ 
НАЯДЫН ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-нд ББСБ-ын оролцоог хангах талаар ажил хэрэгч яриаг өрнүүллээ.

   УИХ-ын дарга Г.Занданшатар банк, санхүүгийн салбарынхантай уулзлаа. Уулзалтад 
Холбооны УЗ-н гишүүд оролцож банк, санхүүгийн салбарт тохиолдож буй сорилт болон 
хөгжлийн бодлого, үйл ажиллагааны талаар ярилцлаа. 

ТӨР, ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН  ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
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Банк санхүүгийн салбарын өнөөгийн байдал сэдэвт уулзалт



ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУД
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МББСБХолбоо болон санхүүгийн 
боловсрол HUB ТББ хамтран ажиллах 
санамж бичигт гарын үсэг зурлаа

  Санамж бичгийн зорилго:  Талууд 
нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлэн банк 
бус санхүүгийн салбарын шаардлагад 
нийцсэн хүний нөөцийг чадавхижуулан 
хөгжүүлэх замаар Монгол Улсын нийгэм, 
эдийн засагт гарч буй их хэмжээний үргүй 
зардлыг бууруулах, ажилгүйдлийг багасгах, 
комплаенсийн ажилтнуудын бүтээмжийг 
дээшлүүлэх, олон нийтийн санхүүгийн 
боловсролыг дээшлүүлэх, хүртээмжийг 
сайжруулах, сургалтын чанар чансааг 
дээшлүүлэх зорилгоор энэхүү санамж 
бичгийг байгуулав. 

  М о н гол ы н  Б а н к  Б у с  С а н х ү ү г и й н 
Б а й г у ул л а г у уд ы н  Хол б о о  с т р ате г и 
бодлогынхоо хүрээнд харилцагчийг 
хамгаалах зарчим, комплаенс, тогтвортой 
хариуцлагатай санхүүгийн хөгжлийг 
дэмжиж ажилладаг .  Энэ  удаагийн 
хамтарсан тунхаг бичгийн зорилго нь 
Монгол Улсын санхүүгийн системд, түүн 
дотроо ББСБ-ууд зохистой санхүүжилтийн 
ү з эл  б а р и м тл а л ы г  б а й г а л ь  о р ч и н , 
н и й г м и й н  х а р и у ц л а г ы н  б од л о го о р 
дамжуулан нэвтрүүлэх аливаа санхүүгийн 
шийдвэр гаргахдаа байгаль эх дэлхий, 
хүрээлэн буй орчинд ээлтэй, нийгмийн 
хариуцлагатай байх зарчмыг удирдлага 
болгож ажиллахад байгаа юм.

МББСБХолбоо болон Монголын тос  
холбоо хамтарсан тунхаг бичигт 
гарын үсэг зурлаа

   Мөн банк бус санхүүгийн салбарын нийт 
ажилтан, харилцагчид, хамтран ажиллаж 
буй байгууллагууддаа байгаль орчин, 
нийгэм, засаглалын эрсдэлийг удирдах 
болон хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, түүний 
ач холбогдлын талаар мэдээлэл, ойлголт 
өгч, тогтвортой үр өгөөжийг түгээн 
дэлгэрүүлэхэд хамтран ажиллах юм.



ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУД
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Энэхүү санамж бичгийг байгуулснаар 
Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлийн 
г о л л о х  х о ё р  с а л б а р ы н  х а м т ы н 
ажиллагаанд гүүр болсон анхны үйл явдал 
болж байгааг онцлон холбогдох хууль, 
журмын хүрээнд хамтран ажиллахаа 
харилцан илэрхийллээ. 

    Хамтын ажиллагааны хүрээнд 
Капитрон банк банк бус санхүүгийн 
б а й г у у л л а г ы н  ү й л  а ж и л л а г а а н ы 
хэрэгцээнд тулгуурлан бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээний шимтгэл хураамжийн  
таатай нөхцөлийг холбооны гишүүд болон 
тэдгээрийн үйлчлүүлэгч, харилцагч нарт 
санал болгох замаар харилцагч төвтэй 
үйлчилгээний стандартыг нэвтрүүлэхээр 
зорьж байна.

МББСБХолбоо болон Капитрон банк 
хамтын ажиллагааны 
гэрээ байгуулав.

Энэхүү санамж бичгийн зорилго нь 
Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 
олгож буй зээлийн хүүг бууруулах дунд 
хугацааны нэгдсэн зорилгын хүрээнд Мони 
Маркет Фанд ХХК-ийн цахим платформд 
суурилсан Репо зээлийн бүтээгдэхүүнийг 
нэвтрүүлэх, цаашлаад Монгол Улсын 
банкны бус санхүүгийн салбарт Мөнгөний 
захыг үүсгэхэд оршино.

МББСБХолбооны ерөнхийлөгч З.Алтанзул, 
“МОНИ МАРКЕТ ФАНД” ХХК-н төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн дарга Д.Цолмон нар 
харилцан ойлголцлын санамж бичигт 
гарын үсэг зурлаа.



   2018-2020 онд Монголын Банк Бус Санхүүгийн Байгууллагуудын Холбооны Удирдах 
Зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байсан гишүүдэд талархал гардуулав.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУД
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ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН
ОРЧИНЫГ САЙЖРУУЛАХ

МББСБХ нь банк бус санхүүгийн салбарын үйл ажиллагааны талаарх хууль тогтоомж, 
бодлого зохицуулалтын шийдвэр, эрх зүйн актын төсөл, түүнд оруулах санал өгөх, холбогдох 
төслийг боловсруулах, гишүүдийн эрх ашгийг илэрхийлсэн зохицуулалтыг эрх зүйн хэм 
хэмжээнд тусгуулах болон холбогдох хууль тогтоомжийг зохих ёсоор хэрэгжүүлэхийг 
шаардах зэргээр гишүүдийн нийтлэг эрх ашгийг илэрхийлэн оролцож, хууль тогтоогч болон 
зохицуулагчидтай хамтран ажилладаг.
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Дэлхий даяар тархаад буй “Ковид-19” 
цар тахалаас үүдэлтэйгээр ББСБ-
уудад хууль эрх зүйн болон санхүүгийн 
тал дээр дэмжлэг хүссэн агуулга 
бүхий албан бичгийг удаа дараа СЗХ-
нд хүргүүлсэн.

Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны тухай” хуулийн 15.4-д  
дугаарт заасны дагуу 51 ББСБ-н 
аудитлагдсан тайланг Холбооны сайт 
дээр байршуулж СЗХ-нд хүргүүлсэн. 

ББСБ-уудын зээлийн бүтээгдэхүүний 
төрөл, хүү, шимтгэлийн талаарх 
мэдээллийг агуулсан санг бүрдүүлж 
Холбооны сайт дээр байршуулав.

Монголбанкнаас гаргасан “Ковид-19 
цар тахлын үед арилжааны банкуудад 
хэрэгжүүлэх зарим үйл ажиллагааны 
тухай” журманд ББСБ-уудын валют 
арилжааны гүйлгээ хийх  эрхийг 
зөрчсөнийг  эсэргүүцэн Монгол банк 
болон СЗХ-нд албан тоот илгээн 
тайлбар авч шийдвэрлүүллээ. 

ББСБ-ын үйл ажиллагааны тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төсөлд гишүүн ББСБ-аас санал авч 
СЗХороонд өргөн бариад байна.



ГАДААД 
ХАРИЛЦАА

Бичил санхүүгийн төвийн /MFC/ албан 
ёсны гишүүний шугамаар ( ЭНЭ ЯМАР 
БАЙГУУЛЛАГА ВЭ) Холбооны гишүүн ББСБ-
уудын олон улсын чуулга уулзалт, сургалт, 
семинарт хөнгөлөлттэй үнээр хамруулах, 
техникийн болон санхүүгийн дэмжлэг, 
мэдээлэл, арга зүйн туслалцаа авах, 
хөрөнгө оруулагч байгууллагуудтай холбоо, 
харилцаа тогтоох улмаар санхүүжилт татах 
боломжуудыг эрэлхийлэн ажиллаж байна. 
Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк, 
Олон улсын санхүүгийн корпораци, Азийн 
хөгжлийн банк, МикроФинанза рэйтинг 
зэрэг байгууллагуудтай хөрөнгө оруулалт, 
сургалт, санхүүжилт, зөвлөгөө мэдээлэл 
авах чиглэлд хамтран ажиллаж байна.

   М Б Б С Б Х ,  С З Х  б о л о н  г и ш ү ү н 
байгууллагуудын төлөөлөл Тайландын 
нийслэл Банког хотод 2020 оны нэгдүгээр 
сарын 22, 23-ны өдрүүдэд Азийн санхүүгийн 
байгууллагуудын форумд амжилттай 
оролцлоо.  Тус форум нь тогтвортой, 
байгаль орчинд ээлтэй, үр нөлөөтэй 
санхүүжилт үзэл баримтлалын хүрээнд 
болсон бөгөөд хөрөнгө оруулагч, хөрөнгө 
оруулалт татагч, зээлдэгч, зээлдүүлэгч 
болон бичил санхүүгийн байгууллагууд, 
баталгаа гаргагч, олон улсын хөгжлийн 
байгууллага, техникийн туслалцаа үзүүлэгч 
зэрэг байгууллагын 550 гаруй төлөөлөгч 
оролцсон бөгөөд оролцогчид хоорондоо 
бизнесийн харилцаа холбоо үүсгэх, 
туршлага солилцох, яриа хэлэлцээ хийх 
зэрэг өргөн боломжтой болсоноороо 
онцлог юм.
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СУРГАЛТ

   Банк санхүүгийн академитай хамтран 
Банк санхүүгийн ажилтны ХАБЭА онлайн 
сургалтыг   зохоин байгуулж 12 хүн 
амжилттай хамрагдлаа. 

   Банк санхүүгийн академитэй хамтран 
ББСБ-ын зээлийн эдийн засагч нарт 
зориулсан 5 өдрийн онлайн сургалтыг 2021 
оны 04-р сард зохион байгуулж 17 ББСБ-ын 
25 зээлийн ажилтнууд хамрагдлаа.

   2021 оны 05-р сарын 21-нд ОУСК-аас 
з о х и о н  б а й г у ул с а н  Ф а к то р и н г и й н 
сургалтанд 6 гишүүн байгууллагын 11 
ажилтан хамрагдлаа. 

   2021 оны 06-р сарын 19 -нд ОУСК-аас 
зохион байгуулсан Чанаргүй зээлийн гарын 
авлага сэдэвт онлайн вебинар зохион 
байгуулагдаж 22 ББСБ-ын 44 ажилтан 
хамрагдсан.

    МББСХолбооноос 2021 оны 05-р сарын 
27-нд ББСБ-ын нягтлан бодогч нарт 
зориулсан сургалтыг зохион байгуулж 49 
Б Б С Б - ы н  5 7  н я г т л а н  б о д о г ч  н а р 
хамрагдсан. 

   СЗХ-ны МУТСТ хэлтэстэй байгуулсан 
хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд 
Холбооны сургагч багш нартай хамтран 
“МУТСТ-Дотоод хяналтын хөтөлбөр 
боловсруулах нь” онлайн хэлэлцүүлэгийг 
зохион байгуулж 35 ББСБ-ын 41 комплаенс 
хариуцсан мэргэжилтнүүд оролсон.

БОЛОВСОН ХҮЧНИЙГ 
ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТ

ББСБ-ын салбарын боловсон хүчнийг 
ч а д а в х и ж у ул а х  з о р и л г ы н  х ү р э э н д 
с у р г а л т ы н  ч и г  ү ү р г и й г  М Б Б С Б Х 
х э р э г ж ү ү л ж  б а й г а а  т ө д и й г ү й  у г 
зорилтынхоо хүрээнд стандарт, хэрэгцээт, 
гадаад гэсэн үндсэн гурван төрлийн 
сургалтыг төлөвлөн, модуль тус бүрийг 
тусгайлан боловсруулж, мэргэжлийн 
б а й г у у л л а г у уд т а й  х а м т р а н  о н о л д 
тулгуурласан сургалтуудыг зохион 
байгуулж байна. 

ББСБ-уудын хэрэгцээ шаардлагад 
үндэслэн тухайн жилийн сургалтын 
төлөвлөгөө, сургалт тус бүрийн модуль 
зэргийг боловсруулан, бүх гишүүдийн 
хурлаар батлуулан ажиллаж байна. Төрийн 
байгууллагуудын сертификатжуулсан 
сургалтуудыг тогтмол зохион байгуулж, 
гишүүн байгуллагуудын комплаенс, 
м э р г эж л и й н  ё с  з ү й н  х э м  х э м ж э э г 
хангуулан ажиллахад ихээхэн анхаарсан.  

    Норна эксконг ХХК-тай хамтран ББСБ-ын 
маркетингийн менежер нарт зориулан 
“Сошиал маркетинг борлуулалт хийх ур 
чадвар олгох нь” сургалтыг 2021 оны 03-р 
сарын 19-нд зохион байгуулж 12 ББСБ-ын 
16 менежерүүд хамрагдсан. 

  О УС К- а а с  “ А в л а г а  с а н х ү ү ж ү үл эх 
ажиллагаанд технологийн шийдэл ашиглах 
нь сэдэвт вебинарыг зохион байгуулж 33 
ББСБ-ын 23 ажилтан албан хаагч нар 
хамрагдав.

  Банк санхүүгийн академитай хамтран 
Комплаенс ба ёс зүй онлайн сургалтыг удаа 
зохоин байгуулж 121 хүн амжилттай 
хамрагдлаа. 
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СУРГАЛТ

   2021 оны 10-р сарын 15-нд ОУСК-аас 
“Авлага худалдан авалтыг хуулийн хүрээнд 
ойлгох нь” сэдэвт онлайн вебинар зохион 
байгуулж гишүүн байгууллагын 26 хүн 
хамрагдаж мэдээлэлээ солилцлоо.

     Мөн ОУСК-аас “Ногоон бонд гаргах үйл 
а ж и л л а г а а ,  ү н э  т о г т о л т ,  Х ө р ө н г ө 
оруулагчдын зүгээс тавигдах шаардлага” 
хэлэлцүүлэг явагдаж 15 ББСБ-ын 16 хүн 
хамрагдсан. 

   Монголын ББСБ-уудын Холбооноос 
нягтлан бодогч нарт зориулан татварын 
хуулийн шинэчлэлт Татварын бүртгэл 
хэрхэн хийх практик сургалт зохион 
байгуулж 51 ББСБ-ын 55 нягтлан бодогч нар 
хамргадсан.

   2021 оны 09-р сарын 08-10-ны өдрүүдэд 
СЗХ-той хамтран шинээр тусгай зөвшөөрөл 
авсан ББСБ-ын гүйцэтгэх захирлуудад эрх 
олгох сертификатжуулсан сургалтыг 
амжилттай зохион байгуулж 21 ББСБ-ын 26 
гүйцэтгэх удирдлагууд хамрагдсан. 

    Санхүүгийн боловсрол HUB -тай хамтран 
ББСБ-ын удирдах ажилтнуудад зориулсан 
“Комплаенс-Удирдах ажилтны манлайлал” 
сургалтыг зохион байгуулж 13 ББСБ-ын 15 
удирдлагууд оролцсон.

  ББСБ-ын харилцагч үйлчилгээний 
ажилтнуудад зориулан “Харилцагчийн 
үйлчилгээний ёс зүй, түүний стандарт” 
сэдэвт 2өдрийн онлайн сургалтанд 21 
ББСБ-ын 26 ажилтанууд хамрагдлаа.

   Зээлийн ажилтны сургалтын ахисан шат 
буюу “Зээлийн эрсдлийг удирдахуй” 
сургалтыг Санхүүгийн боловсрол HUB-тай 
хамтран зохион байгуулж 19 ББСБ-ын 23 
зээлийн мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.
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СУРГАЛТ

   Комплаенсийн эрсдэлийг удирдахуй 
панел хэлэлцүүлэг Панел хэлэлцүүлгийг 
Санхүүгийн зохицуулах хороо, Санхүүгийн 
б о л о в с р о л ы н  H U B ,  М Б Б С Б Хо л б о о , 
Монголын комплаенсийн холбоо, Олон 
улсын комплаенсийн холбоо, И Зэт Би ББСБ 
хамтран зохион байгуулсан. СЗХ-ны 
зохицуулалттай 6 салбарын удирдлага 
төлөөллүүд дараах сэдвийн хүрээнд панел 
хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн.

   Санхүүгийн боловсрол HUB-тай хамтран 
Комплаенсын ажилтнуудыг мэргэшүүлэх 5 
хагас өдрийн онлайн сургалтыг зохион 
байгуулж 12 ББСБ-ын 15 хүн хамрагдсан. 

  Бизкон аудит ХХК-тай хамтран Дотоод 
хяналтын ажилтнууд, дотоод аудиторуудад 
зориулаан “ Аудитаар илэрдэг алдаа 
зөрчлүүд сэдэвт онлайн сургалтыг зохион 
байгуулсан.

  Хүний нөөцийн ажилтнуудад зориулан 
хөдөлмөрийн хууль шинэчлэгдсэнтэйгээр 
холбогдуулан  2 өдрийн онлайн сургалтыг 2021 
оны 11 сарын 17-18 ны өдрүүдэд зохион 
байгууагдав.
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Комплеансын эрсдэлийг тодорхойлох, 
үнэлэх

Харилцагчийг таньж мэдэх ажиллагаа, 
анхаарах асуудлууд: /УТНБЭ, эцсийн 
өмчлөгчийг тодорхойлох, халхавч 
байгууллагууд,  өндөр эрсдэлтэй 
салбар/  

Сэжигтэй үйлдэл , гүйлгээг илрүүлэх, 
мэдээлэх нь сэдвээр санал солилцлоо.



ПРОГРАММ ХАНГАМЖ, 
ТЕХНОЛОГИЙН САЙЖРУУЛАЛТ
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    Холбооны  цахим хуудсаар Холбооноос зохион байгуулж буй ажил, мэдээ www.bbsb.mn
мэдээлэл, тайланг сайтаараа дамжуулан хүргэж байна. 

  “Гайхам” ХХК компанитай Холбооны 
гишүүн байгууллагуудад тэдгээрийн 
бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх , 
барьцаалсан машин тоног төхөөрөмжийн 
хяналтыг сайжруулах ,тээврийн хэрэгслийг 
хянах үйлчилгээг (тоног төхөөрөмж болон 
үйлчилгээ)  нийлүүлэх ба хяналтын 
үйлчилгээг хийхэд хамтран ажиллах 
санамж бичиг байгуулав.

    “Үндэсний дата төв” УТҮГ-аас үзүүлж буй 
“Хур”, Танилт нэвтрэлтйн дан системийн 
төлбөрийг хойшлуулах, үнэ өөрчлөлтөнд 
ББСБ-уудас ирсэн саналыг тусгаж албан 
тоот хүргүүлсэн.

     “Интерактив Би Ай” компанитай уулзаж 
тус компанийн үйлчилгээг авдаг ББСБ 
уудын саналыг хүргэж, уг компаниас гарах 
шинэ программыг хөнгөлөлттэй үнээр 
авхаар гэрээгээ шинэчлэн байгуулав.

    “Юу Эн Ай Ти” ХХК -с гаргаж буй 
үйлчилгээг гишүүн ББСБ-уудад “Үйлчилгээ 
болон Хэрэгцээт системийн, хөгжүүлэлт”-
ийг хөнгөлөлттэй үнээр хийхээр санамж 
бичиг байгуулсан.

http://www.bbsb.mn


МАРКЕТИНГ

Гишүүн ББСБ-уудын үйл ажиллагааг олон нийтэд эергээр таниулах, нийгмийн хариуцлагыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор нийгэмд чиглэсэн олон үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. 2021 онд 
“Амьдрал бэлэглэе” аян, “Бид санхүүч гэр бүл” гар зургийн уралдаан зэргийг зохион 
байгуулсан.

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

Цусны донорын үйлсийг дэмжигч 
шилдэг байгууллага

     Холбооны гишүүн ББСБ-уудын хамт олон 
гурван жилийн хугацаанд 600 гаруй ажилтан 
албан хаагч нэгдэж 1800 хүнд амьдрал 
бэлэглэж “цусны донорын үйлсийг дэмжигч 
шилдэг байгууллагаар” шалгарлаа.  
Амьдрал бэлэглэе аянд нэгдсэн ачтан та 
#донортабаатар юм шүү.

АМЬДРАЛ БЭЛЭГЛЭЕ АЯН
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     2021 онд Холбооны гишүүн 12 ББСБ-н 
130 ажилтан албан хаагч нэгдэж 400 хүнд 
амьдрал бэлэглэлээ.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUpgU357W_ymPon7ClRmsnmjzrt6bA-AKCZB1AQaeIfBb1dDxhE_FwGzQqwQ6giW-klqZgz8SKKaReJZAKTv1kGXy5xshp1VoWEn3b-AeTViJ4U3g8s9CSQj-r5M2ryhja0TgdBNPYQRQxBzXOaHmbLvwbJBN_M4nI7GOw0AALZAujlivSfIQqHAJMAqA62Jzc&__tn__=*NK-R


МАРКЕТИНГ

   Монголын ББСБ-ын Холбооноос жил бүр 
зохион байгуулдаг оны ШИЛДЭГ ББСБ-
уудаар зочилж туршлага судалдаг “ББСБ-
Т У Р  2 0 2 1 ”  7  д а х ь  ж и л д э э  з о х и о н 
байгуулагдсан. Энэ жилийн Тур аяллыг анх 
удаа цахимаар зохион байгуулж 120 гаруй 
хүн оролцов.Энэхүү аяллын зорилго нь 
ББСБ-  уудаар аялж тэдгээрийн үйл 
ажиллагаатай нь танилцан, тухайн ББСБ-ын 
соёл бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тэргүүн 
туршлагыг нүдээр харах боломжийг 
гишүүддээ олгохоор зорьдог. 

ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГА, ОЛОН НИЙТЭД 
ЧИГЛЭСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ 
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    Хүртээмжтэй Санхүү Аяны хүрээнд БИД 
САНХҮҮЧ ГЭР БҮЛ сэдэвт гар зургийн 
уралдаанд 3 насны ангиллаар явагдаж  80 
хүүхэд бүтээлээ ирүүлсэн.
  Ивээн тэтгэгчээр оролцож хамтран 
ажилласан   Газар капитал партнерс ББСБ

Кловер ББСБ

ХҮҮХДИЙН ГАР ЗУРГИЙН УРАЛДААН

https://www.facebook.com/GazarCapitalPartners/?__cft__%5b0%5d=AZUvq-SrwUp1hguovq6dB9yl8ZFnY5hbwgfrKwE0xSbfhU0W_ZXQP2UzBd0uefEV3xKtflVWtVkdIVqq4k_X1U5k9YKAuLqphrPBss3ELNGCrFKYJ8QeTjym4gX3xpgEE9mTOmSZSfS5OASRo8S1seDDNt4I3BdY_4teIotxWaT_XTg7Rta1KqBRY1a1LTAvYtc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GazarCapitalPartners/?__cft__%5b0%5d=AZUvq-SrwUp1hguovq6dB9yl8ZFnY5hbwgfrKwE0xSbfhU0W_ZXQP2UzBd0uefEV3xKtflVWtVkdIVqq4k_X1U5k9YKAuLqphrPBss3ELNGCrFKYJ8QeTjym4gX3xpgEE9mTOmSZSfS5OASRo8S1seDDNt4I3BdY_4teIotxWaT_XTg7Rta1KqBRY1a1LTAvYtc&__tn__=kK-R


МАРКЕТИНГ
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Төв хөгжил” ББСБ-ын гүйцэтгэх захирал 
Б.Гэрэлмаа: Маргаашийг төлөвлөхгүй 
өнөөдрийг устгах нь мөхөлд хүргэнэ.

Холбоо нь гишүүддээ олон улсын болон 
дотоодын эдийн засаг, банк санхүүгийн 
салбарын холбогдолтой төрөл бүрийн 
мэдээ мэдээллийг цаг тухайд нь оновчтой 
хүргэх, олон улсын банк, санхүүгийн 
байгууллагын тэргүүн туршлага, шинэ 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, технологийг 
нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, санхүүгийн 
салбарын өнөөгийн болон хэтийн төлөв 
байдлын талаарх судалгаа тайланг 
б о л о в с р у у л а н  т ү г э э ж ,  х о л б о о н ы 
г и ш ү ү д и й н  х о о р о н д  ү р  а ш и г т а й 
мэдээллийн системийг бүрдүүлж харилцан 
ойлголцол, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх 

САЛБАРЫН ЗАХИРЛУУДЫН ЯРИЛЦЛАГА

СЗХ-ны ББСБ-н газрын дарга  
Б.Итгэлсүрэн ББСБ-уудаас бизнесийн 

зээлийг онлайнаар авах боломж бүрдэнэ 

“БИД” ББСБ-ын үүсгэн байгуулагч, ТУЗ-ийн 
дарга, МББСБХ-ны удирдах зөвлөлийн 

гишүүн А.Алтансүх: Банк бус санхүүгийн 
салбарт ирээдүй их байна.

“Мобифинанс” ББСБ-ын гүйцэтгэх захирал 
Ш.Оюунчимэг Сэтгэлгээний хувьслыг 

түүчээлнэ

“ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал 
Б.Удвал Монголчууд дэлхийн мэдээллийн 

технологийн салбарт гарах боломжтой



“Гялс кредит” ББСБ-ын гүйцэтгэх захирал 
Ч.Дашсүрэн:  Санхүүгийн хэрэглэгч 

болсноос хойшхи хугацааны мэдээллийг 
онооны системээр дүгнэх нь илүү 

оновчтой.

“Төв хөгжил ББСБ-ын 20 жилийн ойн 
хүрээнд хийгдсэн онол практикийн бага 

хурал боллоо.

Финтек бидэнд санхүүгийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлсэн сэдэвт тедевикийн 

Британика нэвтэрхий толь: 
Холбооны товч мэдээллийг байршуулав.

Санхүүгийн Хөтөч Сэтгүүл: Холбооны логог 
сэтгүүлийн нүүрэнд байршуулав.

МАРКЕТИНГ
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МАРКЕТИНГ

“АЛТАН-ОД 2021” ШАГНАЛЫН ЭЗЭД

Монголын Банк Бус Санхүүгийн 
Байгууллагуудын Холбоо нь 2021 оныг нийт 
хамтран ажиллагч байгууллага, түүний 
харилцагчид хүргэх үйлчилгээг тэгш 
х ү р т э э м ж т э й  х ү р г э х и й н  т у л д  
“Хүртээмжтэй Санхүүгийн жил” болгон 
зарласан билээ. Энэхүү аяны хүрээнд 
өөрийн үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээгээрээ ялгарч 2.8 сая харилцагч 
хэрэглэгчиддээ хүрч үйлчилсэн нийт 534 
ББСБ-ын, 3400 ажилтанууд дундаас дараах 
Шилдэг Банк Бус Санхүүгийн Байгууллага, 
Шилдэг ажилтнуудыг шалгаруулж “АЛТАН 

Шилдгийн шилдэг 5 тэрбумаас дээш:
БИЧИЛ ГЛОБУС ФИНАНС ББСБ

Шилдгийн шилдэг 5 тэрбумаас доош:
ГЭРЭЛ ФИНАНС ББСБ

Оны шилдэг нийгмийн хариуцлага хэрэгжүүлэгч:
ТРАНСКАПИТАЛ ББСБ

Оны шилдэг Санхүүгийн хүртээмжтэй 5 тэрбумаас дээш:
ИНВЕСКОР ХЭТЭВЧ ББСБ

Оны шилдэг Бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй 5 тэрбумаас дээш :
ИНВЕСКОР ХЭТЭВЧ ББСБ

Оны шилдэг Бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй 5 тэрбумаас доош :
СЭНД ЭМ ЭН ББСБ
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МАРКЕТИНГ

ОНЫ ОНЦЛОХ ХҮН Д.БАЯРСАЙХАН
Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 

ОНЫ ШИЛДЭГ САНХҮҮГИЙН ХҮРТЭЭМЖТЭЙ
 /5 тэрбумаас доош/

ОНЫ ШИЛДЭГ НЯГТЛАН БОДОГЧ 
ШАГНАЛЫН ЭЗЭД

“Бид” ББСБ С.Дуламсүрэн
“Централ Капитал” ББСБ Г.Бямбадорж
“Сэкюр Финанс” ББСБ Г.Өлзийжаргал

ОНЫ ШИЛДЭГ ЭДИЙН ЗАСАГЧ 
ШАГНАЛЫН ЭЗЭД

“Сэнд МН” ББСБ М.Зулаа
“Их Гифт Финанс” ББСБ С.Дагвасүмбэрэл
“Газар Капитал Партнерс” ББСБ Б.Эрдэнэжаргал

ОНЫ ШИЛДЭГ АЖИЛТАН 
ШАГНАЛЫН ЭЗЭД

“Хас Хаан” ББСБ Б.Цэцэгмаа
“Бичил Глобус Финанс” ББСБ Ж.Ганбаяр

ОНЫ ШИЛДЭГ САЛБАРЫН ЗАХИРАЛ 
ШАГНАЛЫН ЭЗЭД:

“Бид” ББСБ Э.Батсүх
“Газар Капитал Партнерс” ББСБ М.Алтансүх
“Транскапитал” ББСБ Б.Нямхүү
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Оны шилдэг нийгмийн хариуцлага хэрэгжүүлэгч:
ТРАНСКАПИТАЛ ББСБ

Оны шилдэг Санхүүгийн хүртээмжтэй 5 тэрбумаас дээш:
ИНВЕСКОР ХЭТЭВЧ ББСБ

Оны шилдэг Бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй 5 тэрбумаас дээш :
ИНВЕСКОР ХЭТЭВЧ ББСБ

Оны шилдэг Бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй 5 тэрбумаас доош :
СЭНД ЭМ ЭН ББСБ

Оны шилдэг нийгмийн хариуцлага хэрэгжүүлэгч:
ТРАНСКАПИТАЛ ББСБ

Оны шилдэг Санхүүгийн хүртээмжтэй 5 тэрбумаас дээш:
ИНВЕСКОР ХЭТЭВЧ ББСБ

Оны шилдэг Бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй 5 тэрбумаас дээш :
ИНВЕСКОР ХЭТЭВЧ ББСБ

Оны шилдэг Бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй 5 тэрбумаас доош :
СЭНД ЭМ ЭН ББСБ

МАРКЕТИНГ
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МАРКЕТИНГ

ХОЛБООНЫ ТАЙЛАН, ТАНИЛЦУУЛГА 
БЭЛТГЭНЭ ХЭВЛЭВ.

МЭНДЧИЛГЭЭ

Холбоо Макс цамхагт нүүж ирлээ

ГИШҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ХӨНГӨЛӨЛТ
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ХОЛБОО МАКС ЦАМХАГТ НҮҮЖ ИРЛЭЭ



ББСБ -ЫН ДИЖИТАЛ ШИЛЖИЛТ 
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Холбооны гишүүн ББСБ-ууд санхүүгийн үйлчилгээнд техник технологийг ашиглаж, шинэ 
төрлийн үйлчилгээ бий болгон, уламжлалт зээлийн үйлчилгээг хялбар, түргэн шуурхай 
болгож буй аппликэйшн.

Мобифинанс                                                                             

Нөмөр кредит                                                                                       

Централ кредит                                                                              

Монголиа импакт финанс                                                                  

Инвескор хэтэвч                                                                                

Ардкредит                                                                                          

Жи Эс Би Капитал                                                                               

Зээл Эм Эн платформ                                                                         

Лэндмн                                                                                                  

Ти финанс                                                                                       

Соно финтек                                                                                        

Говь финанс                                                                                      

Ашид капитал                                                                                    

Хатан суудал инвест                                                                       

 Monpay

 Numur

 Kmobi

Qmoni

  Pocket.mn

 Ard app

 GSB capital

  Zeel.mn

Lendmn

 T-finance

Sono Mongolia

Cash One

Simple

Zeely

Смарткапитал 
фанд 

Очир ундраа ОМЗ

Омни капитал   

Нэт капитал финанс

Таван богд 
финанс 

Сэнд эм эн 

Хас хаан 

Солонго капитал

Гэрэлфинанс

Микрокредит 

Начин заан финанс 

Нэйшнл кредит 

Mycredit.mn   

Opay

Moni digital

Netapp MN

PayOn.mn

sendmn

Хас хаан

100K.mn

Gerel

Micro Credit

Naizly.mn

tenlend



БАНК БУС САНХҮҮГИЙН 
САЛБАРЫН ХУРААНГУЙ
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Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны хуульд заасны дагуу Монгол улсад үйл ажиллагаа 
явуулж буй ББСБ-ууд нь үндсэн 9 төрлийн үйлчилгээг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхэлж 
байна. 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар санхүүгийн зах зээлд нийт 534 ББСБ үйл ажиллагаа 
явуулж байгаагийн 92,8 хувь нь буюу 496 ББСБ зээлийн үйл ажиллагаа, 27,3 хувь нь буюу 146 
ББСБ гадаад валютын арилжааг дагнан болон хавсран эрхэлж байна.

ББСБ-ууд нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос авсан 11 төрлийн тусгай зөвшөөрлийн 
хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд санхүүгийн тайланг улирал бүр хүргүүлж, зайны 
болон газар дээрх хяналтын хүрээнд ажилладаг.

ББСБ-уудын тархалт

Монгол улсын 21 аймагт ББСБ-ын үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэдий ч дийлэнх 451 ББСБ 
буюу 84.5%  нийслэл Улаабааатар хотод үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Орон нутгийн 
хэмжээнд салбаруудын 29.6% буюу 98 салбар иргэдэд банк бус санхүүгийн үйлчилгээг 
хүргэж байна. Дараах зурагт ББСБ-уудын байршлын тархалтыг Монгол улсын газрын зураг 
болон графикаар үзүүллээ.

БАРУУН БҮС

ХАНГАЙН БҮС

ТӨВИЙН БҮС

БАРУУН БҮС

 11 ББСБ

11 САЛБАР

25 ББСБ

34 ББСБ

13 ББСБ

31 САЛБАР

41 САЛБАР

15 САЛБАР

УВС
3

БАЯН-ӨЛГИЙ
4

ХОВД
1

ЗАВХАН
2

ГОВЬ-АЛТАЙ
1

500

400

300

200

100

0

Улаанбаатар

Хөдөө орон нутаг

Нийт ББСБ

451

Гишүүн ББСБ

ББСБ ЗАХ ЗЭЭЛББСБ-ЫН ТАРХАЛТ 2021

ХӨВСГӨЛ
3

АРХАНГАЙ
1

БАЯНХОНГОР
3

ӨВӨРХАНГАЙ
9

ӨМНӨГОВЬ
2

ДУНДГОВЬ
1

ДОРНОГОВЬ
2

СҮХБААТАР
5

ДОРНОД
5

ХЭНТИЙ
3

СЭЛЭНГЭ
6

ДАРХАН-УУЛ
7

ОРХОН
7

БУЛГАН
2

ТӨВ
15

УЛААНБААТАР  451

ГОВЬСҮМБЭР
2

Нийт ББСБ 
Улаанбаатар 451
Орон нутагт 98

Гишүүн ББСБ
Улаанбаатар 195
Орон нутагт 74

Улсын хэмжээнд тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл 
ажиллагаа  эрхэлж буй 532 ББСБ нийт 295 
салбартай. Холбооны гишүүн ББСБ-н хувьд 
салбар нэгжийн тоо Улаанбаатар хотод 195, 
Хөдөө орон нутагт 74 салбар нэгжтэйгээр үйл 
ажиллагаа явуулж байна. 

98

195

74



БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТОО, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРЛӨӨР
 /давхардсан тоогоор/

ЗЭЭЛ 496

ГАДААД ВАЛЮТЫН
АРИЛЖАА

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ,
САНХҮҮГИЙН
ЧИГЛЭЛИЙН
ЗӨВЛӨГӨӨ

ИТГЭЛЦЛИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ЦАХИМ ТӨЛБӨР 
ТООЦОО, МӨНГӨН 
ГУЙВУУЛГЫН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ФАКТОРИНГИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ТӨЛБӨРИЙН
БАТАЛГАА
ГАРГАХ

БОГИНО ХУГАЦААНД
САНХҮҮГИЙН ХЭРЭГСЭЛД 
ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТ ХИЙХ

ТӨЛБӨР 
ТООЦООНЫ
ХЭРЭГСЭЛ
ГАРГАХ

146

49

40

40

36

24

20
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БАНК БУС САНХҮҮГИЙН 
САЛБАРЫН ХУРААНГУЙ
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ББСБ-ЫН ЗАХ ЗЭЭЛ

   Салбарын зээлийн нийлүүлэлт нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор ББСБ-уудын зээлийн 
үйлчилгээний хүртээмж сайжирсан бөгөөд салбарын харилцагчдын  тоо өмнөх оноос 69.5%-
иар нэмэгдэж 4.8 саяд  хүрсэн байна. Үүнийг дагаад нийт зээлийн өсөлт өмнөх оноос 51.6%-
иар өсөж 2 их наяд хүрсэн өсөлттэй байна.2021 оны байдлаар 3976 ажилтан албан хаагч  
Банк бус санхүүгийн салбарт ажиллаж байна. 
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Харилцагчдын тоо Ажилчдын тоо

Нийт харилцагчдын тоо өмнөх оны мөн 
үеэс 69.5% -иар  өсөж 4.8 саяд хүрсэн 
байна.

Харилцагчдын тоо:  4.8 сая Харилцагчдын 
тоо өсөлт: 69.5%
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Ажилчдын тоо өсөлт Ажилчдын тоо

2115

2473

6,4%

3437

16%

Нийт зээл өсөлт

Нийт зээлийн хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс 
51.6% буюу 685 тэрбум төгрөгөөр өсөж 2021 
оны жилийн эцсийн байдлаар 2 их наяд 
төгрөгт хүрсэн байна. Зээл 2012,1  Зээлийн 
өсөлт 51.6%   
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36,2%
41,5%

Зээлийн өсөлт Зээл

1327,0

7,6%

51.6%

2 ИХ НАЯД

Нийт ажилчдын  58.7% нь буюу 685 тэрбум 
төгрөгөөр өсөж 2021 оны жилийн эцсийн 
байдлаар 2 их наяд төгрөгт хүрсэн байна. 
Зээл  2012,1  Зээлийн өсөлт 51.6%

69.5%

4.8 сая

ББСБ-ын салбарын нийт хөрөнгө ба өөрийн хөрөнгө

Сүүлийн 6 жилийн активын үзүүлэлтийг харвал салбарын нийт актив 2016 оны мөн үед 787.2 
тэрбум байсан бол 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 35%-иар өсөж 2.7 их наяд төгрөгт 
хүрчээ.
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ББСБ-ЫН ЗАХ ЗЭЭЛ
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Сүүлийн жилүүдэд ББСБ-уудын зах зээлд нийлүүлж буй зээлийн бүтээгдэхүүний хэмжээ 
тасралтгүй өсөж байгаа ба 2021 онд салбарын цэвэр ашгийн хэмжээ өмнөх оноос 35.7% 
хувиар өсөж 210 тэрбумд хүрсэн дүнтэй байна. 2021 оны байдлаар ББСБ-уудын олгосон 
зээлийн жигнэсэн дундаж сарын хүү 2.7 хувьд хүрч өмнөх оноос 0.1 пунктээр буурсан, 2017 
оноос 1.3 пунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна.

ББСБ-ын хүртээмж, хүн амын үзүүлэлтээр

ББСБ-уудын нийт харилцагчдын 52.5 хувь нь эмэгтэй, 47.5 хувь нь эрэгтэй байна. Нийт 
зээлдэгчдийн 58 хувь нь 18-35 насны, 25.5 хувь нь 36-45 насны, 13.5 хувь нь 46-55 насны, 
үлдсэн буюу 3 хувь нь 55-аас дээш насны хүмүүс байна.

Эмэгтэй 

Эрэгтэй 

47.5%

53.5%

18-35 насны

36-45 насны

25.5%

58%46-55 насны

55-аас дээш

13.5%
3%
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47.2%
1.3 сая

52.6%
1.5 сая

0.2%
4.6 сая

Эрэгтэй Эмэгтэй Хуулийн этгээд

ББСБ-ийн зээлдэгчид /насны бүлгээр/

Нас

54.4%
29.0%

12.2%
4.4%

18 35 45 55

66.5% ДЭЭД БОЛОВСРОЛТОЙ

ТУСГАЙ ДУНД

БҮРЭН ДУНД

ДУНД

БАГА

8.4%

20.3%

1.3%

3.5%

Боловсролын түвшингээр

Дээд боловсролтой иргэд бусад бүлэгтэй харьцуулахад ББСБ-аас илүү зээл авч байна. 
Тухайлбал 2019 оны байдлаар ББСБ-аас зээл авсан иргэдийн 58 хувь нь дээд боловсролтой, 9 
хувь нь тусгай дунд боловсролтой, 29 хувь нь бүрэн дунд боловсролтой, 3 хувь нь дунд 1 хувь 
нь бага түвшний боловсролтой иргэд байна.
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ББСБ-ЫН ЗАХ ЗЭЭЛ



    2020 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 538 ББСБ үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба 
Уламжлалт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 527 ББСБ-ууд байгаа ба энэ нь нийт зах зээлийн 
98%-ийг эзэлж байна. Зээлдэгчдийн тоо нь 154354 байгаа нь 36.7%-ийг эзэлж байна.Нийт 
зээлийн хэмжээ өмнөх оноос 41.9% байдлаар 1,233.1 тэрбум төгрөгт хүрсэн бол уламжлалт 
нь 1,010.1 тэрбумд хүрсэн  82%-ийг эзэлж байна. Мөнгөн хөрөнгийн бүтцийг авч үзвэл 336.5 
тэрбум байгаа нь нийт зах зээлийн 92.4 эзэлж байна.
Финтек зах зээлийн хувьд санхүүгийн үйлчилгээнд техник технологийг ашиглаж үйл 
ажиллагаа явуулж буй  ББСБ тоо 11 байгаа нь зах зээлийн 2%, Зээлдэгчдийн 63.3%, нийт 
зээлийн 18%, мөнгөн хөрөнгийн 7.6%-ийг эзэлж байна.  
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ББСБ-ЫН ЗАХ ЗЭЭЛ

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 538 ББСБ үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба 
уламжлалт үйл ажиллагаа  явуулж байгаа 517 ББСБ-ууд байгаа ба энэ нь нийт зах зээлийн 
97.2%-ийг эзэлж байна. Финтек зах зээлийн хувьд санхүүгийн үйлчилгээнд техник 
технологийг ашиглаж үйл ажиллагаа явуулж буй ББСБ тоо 15 байгаа зээлдэгчдийн 72.6%, 
нийт зээлийн 15%, мөнгөн хөрөнгийн 15.6%-ийг эзэлж байна.

Гишүүн ББСБ-ын зах зээлийн мэдээлэл 

Уламжлалт болон Финтек зах зээлийн мэдээлэл  2020 оны тоогоор

11
Финтек

ББСБ тоо

527
Уламжлалт

63,3%
Финтек

Уламжлалт

154354

Зээлдэгчдийн тоо

18%
Финтек

Нийт зээл /тэрбум/ 

1,010,1
Уламжлалт

7,6%
Финтек

Уламжлалт

336,5

Мөнгөн хөрөнгө /сая/

87.4%

Харилцагчидын тоо

72.6%

62.6%

Ажилчдын тоо

65.7%

Зээлдэгчдийн тоо

Салбар нэгж



МББСБХ-ны зах зээл, хууль эрх зүй болон 
салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, 
мэдээлэл цаг тухайд нь хангалттай хүргэж  
байгаа эсэхд өгсөн үнэлгээ

Маркетинг, олон нийтийн арга хэмжээнд 
өгсөн үнэлгээ 

    Олон нийтэд чиглэсэн ажлуудад 70% нь 
сайн ба маш сайн гэж дүгнэсэн ба өмнөх 
оны судалгааны үнэлгээ 71% байсан нь 
1%-иар буурсан үнэлгээтэй байна.

     Холбооноос мэдээ, мэдээлэл түгээх ажлын 
хувьд 71.3% нь Маш сайн ба сайн мэдээлэл 
өгдөг гэж үзсэн бол 27% нь дундаж, 1.6% нь 
муу гэж үзжээ. Холбооны зүгээс цаашид 
мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэх, 
м э д э э л л и й н  с а й т у у д ы г  ш и н э ч л э х 
сайжруулах ,  стратеги бодлого ,  хууль 
тогтоомж үйл ажиллагааны мэдээллийг 
оновчтой хүргэхээр төлөвлөн ажиллаж 
байна .
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СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН 
СУДАЛГАА

    Холбооны стратеги бодлогын ажлуудад 
нийт ББСБ-ын 69.2% нь сайн ба маш сайн 
гэж дүгнэсэн ба өмнөх оны судалгаа нь 67% 
байсан үнэлгээ нь 2.2%-иар өссөн байна.

Стратеги бодлогын чиглэлээр хийж байгаа 
үйл ажиллагаанд өгсөн үнэлгээ

    Сургалт, олон нийтэд чиглэсэн ажлуудад 
79.5% нь сайн ба маш сайн гэж дүгнэсэн ба 
өмнөх оны судалгааны үнэлгээ 71% байсан 
нь 8.5%-ийн өсөлтийн үнэлгээтэй байна.

    Холбооны гишүүн ББСБ-уудад чиглэсэн ажил, шинэ санал, санаачлагыг идэвхижүүлэх, 
холбооны үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгөх гишүүн ББСБ-уудаас сэтгэл ханамжын судалгаа 
авав.

   Судалгаанд холбооны гишүүн 122 ББСБ хамрагдсан бөгөөд зээл, төлбөрийн баталгаа 
гаргах, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээтэй, гадаад валют арилжаа, итгэлцлийн үйлчилгээ, 
богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг тусгай зөвшөөрөл бүхий 
ББСБ-ууд хамрагдсан.

Сургалтын үйл ажиллагаанд өгсөн үнэлгээ 

МББСБХ-оос гишүүн ББСБ-уудтай харилцаа 
холбоотой ажиллаж, санал бодлыг сонсож 
нийтлэг эрх ашгийг хамгаалж чадаж байгаа 
эсэхд өгсөн үнэлгээ 

  Гишүүн ББСБ-уудын дуу хоолойг сонсож 
байгаа байдал нийтлэг эрх ашгийг 
хамгаалж байгаа байдлын хувьд 62% нь  
Маш сайн ба сайн явагдаж байна гэж үзсэн 
нь өмнөх оны үзүүлэлтээс 11%иар өссөн 
үзүүлэлтэй байна



СУДАЛГАА

Q1: Танай ББСБ нь МББСБХолбооны гишүүн байгууллага болоод 
хэдэн жил болж байгаа вэ?

Q1: Танай ББСБ ямар төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа вэ?

Q3: Танай ББСБ-ын АКТИВЫН хэмжээ хэд байгаа вэ?

Q4: МББСБХолбооны СТРАТЕГИ, БОДЛОГЫН чиглэлээр хийж 
байгаа үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

Q5: МББСБХолбооны СУРГАЛТЫН хүрээнд хийгдэж байгаа үйл 
ажиллагаанд  үнэлгээ өгнө үү.
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Q6: МББСБХолбооны ОЛОН НИЙТИЙН арга хэмжээний хүрээнд 
хийгдэж байгаа үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

Q8: МББСБХолбооноос гишүүн ББСБ-уудтай харилцаа холбоотой 
ажиллаж, санал бодлыг сонсож НИЙТЛЭГ ЭРХ АШГИЙГ 
ХАМГААЛЖ чадаж байгаа эсэхд үнэлгээ өгнө үү.

Q7: МББСБХолбооны зах зээл, хууль эрх зүй болон салбарын 
үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээлэл цаг тухайд нь 
хангалттай хүргэж  байгаа эсэхд үнэлгээ өгнө үү.

Q10: МББСБХолбооны үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор 
Гишүүдийн жилийн хураамжийг актив хөрөнгөөр ангилж 
тодорхой хэмжээнд нэмэгдүүлэхийг та дэмжих үү.
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