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ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД  

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1. Журмын зорилго нь Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хууль болон холбогдох 

бусад хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас баталсан журам, зааврын 

хэрэгжилтийг хангах хүрээнд хадгаламж, зээлийн хоршоо /цаашид “ХЗХ” гэх/-ны үйл 

ажиллагаа, санхүүгийн байдалд зайны хяналт, газар дээрх хяналт шалгалт хийж, 

санхүү, төлбөрийн чадвар, үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлон 

үнэлгээ, дүгнэлт өгч, илэрсэн зөрчил дутагдалд холбогдох арга хэмжээ авахад оршино. 

1.2. ХЗХ-ны үйл ажиллагаанд хийх хяналт шалгалт нь зайны хяналт, газар дээрх хяналт 

шалгалт гэсэн төрөлтэй байна.  

1.3. Зайны хяналтыг энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралт дахь “ХЗХ-нд зайнаас эрсдэлийн 

үнэлгээ хийх аргачлал”-ын дагуу гүйцэтгэж, дүгнэлт өгнө.  

1.4. Газар дээрх шалгалтыг энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь “ХЗХ-ны үйл ажиллагаанд 

газар дээрх шалгалт хийх заавар”-ын дагуу гүйцэтгэж, дүгнэлт өгнө. 

1.5. Тухайн ХЗХ-г хариуцсан хянан шалгагч нь шаардлагатай гэж үзвэл эрсдэлийн 

үнэлгээний аль ч түвшинд ХЗХ-ны үйл ажиллагаанд газар дээрх шалгалт хийх саналыг 

шууд удирдлагад танилцуулж болно. 

1.6. ХЗХ-нд хийх газар дээрх шалгалтыг үйл ажиллагааны хамрах хүрээгээр нь иж бүрэн, 

хэсэгчилсэн гэж ангилна.  

1.6.1. Иж бүрэн шалгалтаар “ХЗХ-нд зайнаас эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал”-ын 

3.1.4, 3.1.5-д заасан “газар дээрх шалгалт хийх” нөхцөл үүссэн тохиолдолд, мөн 

Хорооны шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу баталсан хуваарь, удирдамжийн 

хүрээнд холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн ХЗХ-ны үйл ажиллагааг 

бүхэлд нь шалгаж дүгнэлт өгнө. Иж бүрэн шалгалтыг зааврын 3 дугаар 

хавсралтад заасан 5 хяналтын хуудсын дагуу үнэлнэ. 

1.6.2. Хэсэгчилсэн шалгалт нь зах зээлийн оролцогч, ХЗХ-ны гишүүн, холбогдох 

бусад байгууллагаас ирсэн мэдээлэл, өргөдөл, гомдол, хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр гарсан мэдээллийн мөрөөр, эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, эсхүл 

“ХЗХ-нд зайнаас эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал”-ын 3.1.3-т заасан “газар 

дээрх хэсэгчилсэн шалгалт хийх” нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд ХЗХ-ны 

үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг шалгаж дүгнэлт өгнө.  Хэсэгчилсэн 

шалгалтыг хамрах хүрээнээс хамааран зааврын 3 дугаар хавсралтад заасан 5 

хяналтын хуудсын тохирохоор нь шалгана. 

1.7. Шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар өгсөн үүрэг даалгавар, улсын 

байцаагчийн албан шаардлагын биелэлтийг хянах зорилгоор гүйцэтгэлийн шалгалтыг 

явуулж болно. 

1.8. Хороо нь шаардлагатай тохиолдолд үзлэг хийж болно.  

1.9. Холбогдох төрийн байгууллагуудтай хамтран нэгдсэн хяналт шалгалтыг хийхэд энэ 

журмыг баримталж болно.  

Хоёр. Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 

зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх 



2.1. Хороо нь хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараах 

үндэслэлээр 3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлнэ. Үүнд: 

2.1.1. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1, 18.2-т 

заасан хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан; 

2.1.2. үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг авснаас хойш 4 улирал дараалан үйл 

ажиллагаа эрхлээгүй; 

2.1.3. Хууль, журмын хэрэгжилтийг хангуулахаар Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг 

биелүүлээгүй,  биелэлтийг  хангалтгүй гэж үзсэн; 

2.1.4. Зайны хяналтын дүгнэлтээр эрсдэлийн түвшин “дунджаас дээгүүр” болон 

“өндөр” гэсэн үнэлгээ авсан;  

2.1.5. Газар дээрх шалгалтаар “зарим талаар эрсдэл өндөртэй” болон “эрсдэл 

өндөртэй” гэсэн үнэлгээ авсан; 

2.1.6. Хяналт шалгалтад саад учруулсан, шалтгаангүйгээр шалгалтаас зайлсхийсэн; 

2.1.7. Ирүүлбэл зохих санхүүгийн тайлан, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн 

тайлан мэдээг 2 улирал дараалан ирүүлээгүй; 

2.1.8. Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлөх хугацааг хүндэтгэн үзэх 

шалтгаангүйгээр хэтрүүлсэн; 

2.1.9. Хууль, тогтоомжид заасан бусад үндэслэл. 

2.2. Түдгэлзүүлсэн хугацаанд Хадгаламж, зээлийн хоршоо нь зөрчил дутагдлыг арилгаж, 

хэвийн үйл ажиллагааг хангасан гэж үзвэл тухайн  хадгаламж, зээлийн хоршооны 

хүсэлтийг үндэслэн Хороо тусгай зөвшөөрлийг сэргээнэ. 

2.3. Хорооноос хадгаламж, зээлийн хоршоо үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 

түдгэлзүүлсэн шийдвэр гаргасан өдрөөс хойш дараах үйлдэл хийхийг хориглоно:   

2.3.1. тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааны чиглэлээр шинээр аливаа гэрээ, хэлцэл 

байгуулах; 

2.3.2. тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааны чиглэлээр тухайн өдрөөс өмнө 

байгуулсан аливаа гэрээ, хэлцэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах. 

2.4. Хорооноос хадгаламж, зээлийн хоршоо үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 

түдгэлзүүлсэн шийдвэр гаргасан өдрөөс хойш тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааны 

чиглэлээр шинээр аливаа гэрээ, хэлцэл байгуулах, тусгай зөвшөөрөлтэй үйл 

ажиллагааны чиглэлээр тухайн өдрөөс өмнө байгуулсан аливаа гэрээ, хэлцэлд нэмэлт 

өөрчлөлт оруулахыг хориглоно. 

Гурав. Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 

зөвшөөрлийг хүчингүй болгох 

3.1. Хороо хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараах 

үндэслэлээр хүчингүй болгоно. Үүнд: 

3.1.1. ХЗХ-ны өөрийн хүсэлтээр; 

3.1.2. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.9-т заасан 

нөхцөл байдал үүссэн;  

3.1.3. Хорооноос хийсэн газар дээрх шалгалтаар цаашид үйл ажиллагаа хэвийн 

явуулах боломжгүй гэж дүгнэсэн;  

3.1.4. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.3-т заасан 

үндэслэл үүссэн; 

3.1.5. Гишүүнчлэл нь Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 19 дүгээр 

зүйлийн 19.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй;  



3.1.6. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд Хорооноос өгсөн үүрэг 

даалгаврын биелэлт хангагдаагүй эсхүл тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 

хүсэлтийг Хороонд ирүүлээгүй;  

3.1.7. Хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл. 

Дөрөв. Хариуцлага 

4.1. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тайлан, шалгалтын үр дүн, үнэлгээ болон газар дээрх 

шалгалттай холбоотой бусад мэдээллийн нууцыг шууд болон шууд бус хэлбэрээр, 

холбогдох журамд зааснаас өөр хэлбэрээр задруулахыг хориглоно. 

4.2. Хянан шалгагч нь хууль тогтоомжоор олгогдсон эрх хэмжээнийхээ хүрээнд ХЗХ-нд 

холбогдох арга хэмжээг авч, хариуцлага ногдуулна. 

4.3. Журмыг зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   “Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд хяналт  

шалгалт хийх журам”-ын 1 дүгээр хавсралт 

 

 

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООДОД ЗАЙНААС ЭРСДЭЛИЙН 

ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

 

1.1. Хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрөл бүхий ХЗХ-дод зайнаас хяналт хийж, 

санхүүгийн тайлан, мэдээ, холбогдох хууль тогтоомжийн биелэлтийг хянаж, үйл 

ажиллагааны эрсдэл болон үүсэж болзошгүй эрсдэлийн түвшинг тогтоож, үйл 

ажиллагаанд нь үнэлгээ өгч, дүгнэлт гаргахад аргачлалын зорилго оршино.  

1.2. Зайны эрсдэлийн үнэлгээг 4 ба түүнээс дээш улирал үйл ажиллагаа явуулсан ХЗХ-

ны Хороонд ирүүлсэн тухайн тайлант улирлын санхүүгийн тайлан, холбогдох бусад 

тайлан, мэдээлэлд үндэслэн хийнэ.  

1.3. Санхүүгийн тайлан, мэдээллийг ирүүлээгүй, ирүүлсэн санхүүгийн тайлан, мэдээлэл 

нь шаардлага хангаагүй бол ХЗХ-ны эрх бүхий албан тушаалтнаас шаардлага 

хангасан тайлан мэдээг нэн даруй ирүүлэхийг шаардаж болно, шаардлагатай 

тохиолдолд нэмэлт баримт бичгийг Хороо шаардаж болно.    

1.4. ХЗХ-доос ирүүлсэн санхүүгийн тайланд үндэслэн улирал бүр санхүүгийн 

үзүүлэлтийн үнэлгээг хийж нэгдсэн дүгнэлт гарган өндөр эрсдэлтэй ХЗХ-дод 

тайлангийн хариуг бичгээр хүргүүлнэ.   

1.5. Өндөр активтай 50 ХЗХ-нд хагас жилээр буюу 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор 

үнэлгээ хийж, дундаж /дундаж, дунджаас дээш, өндөр/ түүнээс дээш эрсдэлтэй 

үнэлгээ авсан бол дүгнэлт бичиж, холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.  

1.6. Нийт ХЗХ-дод бүтэн жилээр буюу дараа оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн дотор 

эрсдэлийн үнэлгээг хийж, дүгнэлт гарган холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.   

1.7. Хорооны хянан шалгагч хариуцаж буй ХЗХ-дод эрсдэлийн үнэлгээ хийхдээ 

аргачлалын 1 дүгээр хавсралтад заасан маягтын дагуу ерөнхий буюу нийт эрсдэлийн 

үнэлгээг хийж, 2 дугаар хавсралтад заасан маягтад эрсдэлийн үнэлгээгээр илэрсэн 

алдаа, дутагдал, дүгнэлт, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлон бичнэ.  

1.8. Чиглэлийг ахалж буй албан хаагч нийт ХЗХ-дын үнэлгээг аргачлалын 3 дугаар 

хавсралтад заасны дагуу нэгтгэж, баталгаажуулна. 

Хоёр. Эрсдэлийн үнэлгээ хийх 

2.1. Ерөнхий буюу нийт эрсдэлийн үнэлгээ нь чанарын, санхүүгийн үзүүлэлтийн болон 

мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх үзүүлэлтүүдээс бүрдэх ба 

үзүүлэлтүүдийн гүйцэтгэлийн хувьд харгалзах эрсдэлийн үнэлгээг тус бүрийн хувийн 

жингээр үржиж, тэдгээрийн нийлбэрээр нийт эрсдэлийн үнэлгээг гаргах ба дараах 

томьёогоор тооцно.  

Нийт эрсдэлийн үнэлгээ = 30%*ЭУҮ + 60%*ЭСХҮ + 10%*ЭМУТС 



ЭУҮ  – Чанарын үзүүлэлтийн эрсдэлийн үнэлгээ 

ЭСХҮ  – Санхүүгийн үзүүлэлтийн эрсдэлийн үнэлгээ 

ЭМУТС – Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээ 

2.1.1. Чанарын үзүүлэлт: ХЗХ-ны үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, удирдлага, 

үйл ажиллагааны хяналт, холбогдох хууль, журмын дагуу үйл ажиллагаагаа 

явуулж байгаа эсэхийг илэрхийлэх чанарын үзүүлэлт бөгөөд хянан шалгагч 

ХЗХ-доос улирал, жил болон тухай бүр ирүүлдэг санхүүгийн тайлан, мэдээ, 

мэдээлэл, холбогдох хууль, тогтоомжоор хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт зэрэгт 

үндэслэн аргачлалын 2 дугаар хавсралтад заасан “Чанарын үзүүлэлт” асуулгад 

тус бүрчлэн тохирох хариултыг сонгож, харгалзах оноог өгч,  эрсдэлийг үнэлнэ.  

2.1.2. Санхүүгийн үзүүлэлт: ХЗХ үйл ажиллагааг тогтвортой явуулахад анхаарах 

шаардлагатай зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт, санхүүгийн 

үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлт зэргийг илэрхийлэх  тоон үзүүлэлт бөгөөд хянан 

шалгагч ХЗХ-доос улирал бүр ирүүлдэг санхүүгийн тайланд үндэслэн 

аргачлалын 2 дугаар хавсралтад заасан “Санхүүгийн харьцаа үзүүлэлт” 

хүснэгтийн дагуу эрсдэлийн үнэлгээг хийнэ 

2.1.3. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх:  Энэхүү үзүүлэлт нь Мөнгө 

угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Монголбанк, 

Хорооны холбогдох журамд заасны дагуу тодорхойлогдох бөгөөд эрсдэлийн 

үнэлгээг Хорооны Мөнгө угаахтай тэмцэх алба хагас, бүтэн жилээр эрсдэлийн 

үнэлгээг гаргах бөгөөд тухайн үнэлгээг 1 дүгээр хавсралтын Хүснэгт 6-д 

харгалзах нүдэнд бөглөж, нийт буюу ерөнхий эрсдэлийн үнэлгээг хийхдээ шууд 

ашиглана. 

2.2. Эрсдэлийн үнэлгээнээс хамааран эрсдэл өндөр бол 5 оноо, дунджаас дээгүүр бол 4 

оноо, дундаж бол 3 оноо, дунджаас доогуур бол 2 оноо, бага бол 1 оноо өгч, 

эрсдэлийн түвшинг тодорхойлно.  

Гурав. Эрсдэлийн үнэлгээний дагуу авах арга хэмжээ 

3.1. Эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээний түвшин бүрээр дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.  

Үүнд:  

3.1.1. Бага: Зайны хяналтыг үргэлжлүүлэн хийж, шаардлагатай тохиолдолд ХЗХ-ны 

үйл ажиллагаа сайжруулах чиглэлээр зөвлөж болно. 

3.1.2. Дунджаас доогуур: Зайны хяналтыг үргэлжлүүлэн хийж, анхаарах шаардлагатай 

үзүүлэлтүүдийн дагуу зөвлөгөө, заавар өгнө. 

3.1.3. Дундаж: Зайны хяналтыг үргэлжлүүлэн хийж, газар дээрх хэсэгчилсэн 

шалгалтыг хийнэ. 

3.1.4. Дунджаас дээгүүр: Газар дээрх шалгалт хийж, үүрэг даалгаврын гүйцэтгэлийн 

дэлгэрэнгүй тайланг авч, тогтмол хянана. 

3.1.5. Өндөр: Газар дээрх шалгалтыг яаралтай хийж, холбогдох хууль, журмаар 

тогтоосон арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлнэ. 



3.2. Тухайн ХЗХ-г хариуцсан хянан шалгагч нь шаардлагатай гэж үзвэл эрсдэлийн 

үнэлгээний аль ч түвшинд ХЗХ-ны үйл ажиллагаанд хэсэгчилсэн болон газар дээрх 

шалгалт хийх саналыг удирдлагад танилцуулж болно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ХЗХ-дод зайнаас эрсдэлийн үнэлгээ 

 хийх аргачлал”-ын 1 дүгээр хавсралт 

 

ЗАЙНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС 

НЭГ. ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Хүснэгт 1. Чанарын үзүүлэлтийн эрсдэлийг үнэлэх асуулга, түүний үнэлгээ, түвшин 

№ Үзүүлэлт Шалгуур Оноо 

1 
А1 – Бүх гишүүдийн ээлжит хурлыг хуульд заасан 

хугацаанд зарлан хуралдуулсан эсэх 

Хуулийн хугацаанд хуралдсан 1 

Хүндэтгэн үзэх шалтгааны 

улмаас хуулийн хугацаа 

хоцроож хуралдсан 

3 

Хуулийн хугацаа хоцроож 

хуралдсан 
5 

Огт хуралдуулаагүй 5 

2 

А2 – Бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэлийг Хороонд 

ирүүлэхдээ хуульд зааснаар хурлын тэмдэглэлд заавал 

тусгах мэдээллийг бүрэн тусгаж ирүүлсэн эсэх 

Бүрэн тусгасан 1 

Бүрэн тусгаагүй 3 

Огт ирүүлээгүй 5 

3 
А3 – Бүх гишүүдийн хурлын ирц хуульд заасны дагуу 

бүрдсэн эсэх 

Хангалттай, ирц хүрсэн 1 

Хангалттай бус, ирц хүрээгүй 5 

4 

А4 – Бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн гишүүн 

болон тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга гарын үсэг зурж 

баталгаажуулсан эсэх 

Гарын үсэг бүрэн  1 

Гарын үсэг бүрэн бус 3 

Гарын үсэг зураагүй 5 

5 

А5 – ХЗХ-г хөгжүүлэх бодлого, бизнес төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтэд хяналт тавьж, бүх гишүүдийн хурлаар 

хэлэлцсэн эсэх 

Тийм  1 

Үгүй 5 

Бизнес төлөвлөгөө байхгүй 5 

6 
А6 – ХЗХ-ны жилийн санхүүгийн тайлан тэнцлийг 

хэлэлцэж баталсан эсэх 

Тийм 1 

Үгүй 5 

7 
А7 – ХЗХ-ны тухайн жилийн орлого хуваарилах, алдагдал 

нөхөх талаар хэлэлцэж, шийдвэр гаргасан эсэх 

Тийм 1 

Үгүй 5 

8 
А8 – Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг 

бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцсэн эсэх 

Тийм  1 

Үгүй 5 

9 
А9 – Хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг бүх 

гишүүдийн хурлаар хэлэлцсэн эсэх 

Тийм 1 

Үгүй 5 

10 
А10– Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг хөндлөнгийн 

аудитаар баталгаажуулж ирүүлсэн эсэх 

Тийм 1 

Үгүй 5 

11 
А11 – Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтээр ямар нэгэн 

асуудал, ноцтой зөрчил илэрснийг зассан эсэх 

Зассан 1 

Ямар нэг зөрчил илрээгүй 1 

Засаагүй 5 

Аудитын тайлан ирүүлээгүй 5 

12 
А12 – Сонгуульт гишүүдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт 

орсон тухай бүр бүртгүүлсэн эсэх 

Тийм 1 

Үгүй 3 

13 
А13 – Гүйцэтгэх алба /гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогч/-

нд өөрчлөлт орсон тухай бүр бүртгүүлсэн эсэх 

Тийм 1 

Үгүй 3 

14 
А14 –  Улирал бүрийн санхүүгийн тайланг журамд заасан 

хугацаанд тайлагнасан эсэх 

Хугацаандаа тайлагнасан 1 

Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар 

хугацаа хоцроож тайлагнасан 
1 

Хугацаа хоцроож тайлагнасан 3 

Огт тайлан ирүүлээгүй 5 

15 
А15 – Улирал бүрийн санхүүгийн тайланг үнэн зөв 

тайлагнасан эсэх 

Бүрэн гүйцэт алдаагүй, 

тайлагнасан 
1 

Бүрэн гүйцэт хэдий ч залруулж 

болохуйц багахан алдаатай 

тайлагнасан 

3 

Бүрэн гүйцэт бус алдаатай 

тайлагнасан 
5 

16 
А16 – Улирал бүр зээлийн хүүгийн /дээд, доод, жигнэсэн/ 

судалгааны тайланг бүрэн мэдээлсэн эсэх 

Бүрэн мэдээлсэн 1 

Бүрэн бус, дутуу мэдээлсэн 3 



Мэдээлээгүй 5 

17 
А17 – Улирал бүр хадгаламжийн хүүгийн /дээд, доод, 

жигнэсэн/ судалгааны тайланг бүрэн мэдээлсэн эсэх 

Бүрэн мэдээлсэн 1 

Бүрэн бус, дутуу мэдээлсэн 3 

Мэдээлээгүй 5 

18 

А18 – Улирал бүр 40 том зээлдэгчид олгосон зээл, зээлтэй 

адилтган тооцох бусад хөрөнгийн талаар бүрэн 

тайлагнасан эсэх 

Бүрэн тайлагнасан 1 

Бүрэн бус, дутуу тайлагнасан 3 

Тайлагнаагүй 5 

19 
А19 – Улирал бүр 40 том хадгаламж эзэмшигчийн 

мэдээллийг бүрэн тайлагнасан эсэх 

Бүрэн тайлагнасан 1 

Бүрэн бус, дутуу тайлагнасан 3 

Тайлагнаагүй 5 

20 

А20 – Улирал бүр нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд олгосон 

зээл, зээлтэй адилтган тооцох бусад хөрөнгийн талаар 

бүрэн тайлагнасан эсэх 

Бүрэн тайлагнасан 1 

Бүрэн бус, дутуу тайлагнасан 3 

Тайлагнаагүй 5 

21 
А21 – Улирал бүр ХЗХ-ны статистик мэдээллийг бүрэн 

мэдээллэсэн эсэх 

Бүрэн мэдээлсэн 1 

Бүрэн бус, дутуу мэдээлсэн 3 

Мэдээлээгүй 5 

22 
А22 – Хорооны зайны хяналтаар өгсөн үүрэг даалгаврыг 

биелүүлсэн эсэх 

Үүрэг даалгавар аваагүй 1 

Бүрэн биелүүлсэн 1 

Хэсэгчлэн биелүүлсэн 3 

Хангалттай биелүүлээгүй 5 

23 
А23 – Хорооноос хийсэн газар дээрх хяналт, шалгалтаар 

өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлсэн эсэх 

Бүрэн биелүүлсэн 1 

Хэсэгчлэн биелүүлсэн 3 

Хангалттай биелүүлээгүй 5 

Шалгалт орж байгаагүй 5 

24 
А24 – Зохицуулалт үйлчилгээний хөлсийг хуулийн 

хугацаанд нь төвлөрүүлсэн эсэх 

Хуулийн хугацаанд 

төвлөрүүлсэн 
1 

Хуулийн хугацаа хоцроож 

төвлөрүүлсэн 
3 

Бүрэн төвлөрүүлээгүй  

Төвлөрүүлээгүй 5 

25 
А25 – Гишүүдээс ХЗХ-ны үйл ажиллагаатай холбоотой 

өргөдөл, гомдол ирсэн эсэх 

Гомдол ирээгүй 1 

Гомдол ирсэн ч үндэслэлгүй 1 

Гомдол ирсэн 3 

26 
А26 – Зээлийн мэдээллийн санд мэдээллийг тогтмол 

нийлүүлдэг эсэх 

Мэдээллийг тогтмол 

нийлүүлдэг 
1 

Мэдээллийг нийлүүлдэг, дүн 

зөрүүтэй 
3 

Гэрээ огт байгуулаагүй 5 

27 
А27 -Зээлийн барьцаа хөрөнгийг холбогдох байгууллагад 

үнэн зөв бүртгүүлдэг эсэх 

Үнэн зөв бүртгүүлсэн 1 

Дутуу бүртгүүлсэн 3 

Огт бүртгүүлээгүй 5 

НИЙТ ОНОО = А1 + А2 + А3 + А4 + А5 + А6 + А7 + А8 + А9 + А10 + А11 + А12 + А13 + А14 + А15 + 

А16 + А17 + А18 + А19 + А20 + А21 + А22 + А23 + А24 + А25+ А26+ А27  
 

ЭУЗ  (Эрсдэлийн үнэлгээ)  

Эрсдэлийн түвшин  

Жич: Асуулт бүрийн онцлогоос хамааран тус бүрийн авах оноо өөр өөр байна. 

!ЗААВАР: Чанарын үзүүлэлтийн эрсдэлийн үнэлгээг хийхдээ асуулга тус бүрт тохирох 

хариултыг сонгон, харгалзах оноог өгч, 27 асуулгын оноонуудын нийлбэрийг олж, нийт 

оноонд харгалзах эрсдэлийн үнэлгээ, түвшинг Хүснэгт 2 – ын дагуу тодорхойлно.  

Хүснэгт 2. Чанарын үнэлгээний интервал 

Чанарын үзүүлэлт 
Өндөр 

Дунджаас 

дээгүүр 
Дундаж 

Дунджаас 

доогуур 
Бага 

(5) (4) (3) (2) (1) 

Нийт оноо >99 86-99 72-85 58-71 <=57 

 

 



ХОЁР. САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Хүснэгт 3. Санхүүгийн үзүүлэлтийн эрсдэлийн үнэлгээ, түвшин 

№ 
Санхүүгийн харьцаа 

үзүүлэлт 

З
о

х
и

ст
о

й
 

тү
в
ш

и
н

 

Г
ү

й
ц

эт
гэ

л
 

Х
ан

га
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н
 

эс
эх

 

/т
и

й
м

, 

ү
гү

й
/ 

Х
у

в
и

й
н

 

ж
и

н
 

(1
) 

Гүйцэтгэлд 

харгалзах 

эрсдэлийн 

үнэлгээ 

(2) 

Эрсдэлийн 

үнэлгээ 

(1)x(2) 

1 
Х1 – Чанаргүй зээл/ Нийт 

зээл 
<=5%   6% 

 
 

2 
Х2 –  Цэвэр зээл/ Нийт 

хөрөнгө 
60%-85%   9% 

 
 

3 
Х3 – Нийт хадгаламж/ Нийт 

хөрөнгө 
40%-80%   6% 

 
 

4 
Х4 – Цэвэр үндсэн хөрөнгө/ 

Нийт хөрөнгө 
<=10%   2% 

 
 

5 
Х5 – Гаднаас авсан зээл/ 

Нийт хөрөнгө 
<=20%   11% 

 
 

6 
Х6 – Хоршоологчдын өмч/ 

Нийт хөрөнгө 
>=5%   18% 

 
 

7 
Х7 – Нөөцийн сан/ Нийт 

хөрөнгө 
>=3%   13% 

 
 

8 
Х8 – Цэвэр орлого/ Нийт 

хөрөнгө 
>=2%   5% 

 
 

9 
Х9 – Үйл ажиллагааны 

зардал/Нийт хөрөнгө 
<=10%   12% 

 
 

10 
Х10 – Төлбөр түргэн 

гүйцэтгэх чадвар /ТТГЧ/ 
>=10%   18% 

 
 

ЭСХҮ = Х1*6%+Х2*9% 

+Х3*6%+Х4*2%+Х5*11%+Х6*18%+Х7*13%+Х8*5%+Х9*12%+Х10*18%  (Эрсдэлийн үнэлгээ)  
 

Эрсдэлийн түвшин  

Жич: Санхүүгийн үзүүлэлт тус бүрт харгалзах хувийн жин тогтмол бөгөөд зохистой түвшин 

өөрчлөгдөхөд хувийн жинг дахин тооцоолох шаардлагатай. 

!ЗААВАР: Санхүүгийн үзүүлэлтийн эрсдэлийн үнэлгээг хийхдээ үзүүлэлтүүдийн 

гүйцэтгэлийн хувьд харгалзах эрсдэлийн үнэлгээг Хүснэгт 4 – ийн дагуу тодорхойлж, 

хувийн жингээр үржүүлэн, үзүүлэлт тус бүрийн эрсдэлийн үнэлгээг тооцох бөгөөд 

тэдгээрийн нийлбэрээр нийт эрсдэлийн үнэлгээг гаргаж, эрсдэлийн түвшинг Хүснэгт 5 – 

ын дагуу тогтооно.  

Хүснэгт 4. Санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн гүйцэтгэлд харгалзах эрсдэлийн үнэлгээний 

интервал 

№ 
Санхүүгийн харьцаа 

үзүүлэлт 

Өндөр 
Дунджаас 

дээгүүр 
Дундаж 

Дунджаас 

доогуур 
Бага 

5 4 3 2 1 

1 Чанаргүй зээл/ Нийт зээл >10.0% 7.0-10.0% 5.0-7.0% 2.0-5.0% <=2% 

2 Цэвэр зээл/ Нийт хөрөнгө 
<40.0%,  

>90.0% 

40.0-50.0%, 

88.0-90.0% 

50.0-60.0%, 

85.0-88.0% 

60.0-70.0%, 

82.0-85.0% 

>=70.0%, 

<=82.0% 

3 
Нийт хадгаламж/ Нийт 

хөрөнгө 

<31.0%,  

>87.0% 

31.0-35.0%, 

83.0-87.0% 

35.0-40.0%, 

80.0-83.0% 

40.0-44.0%, 

76.0-80.0% 

>=44.0%, 

<=76.0% 

4 
Цэвэр үндсэн хөрөнгө/ 

Нийт хөрөнгө 
>19.0% 14.0-19.0% 10.0-14.0% 5.0-10.0% <=5.0% 

5 
Гаднаас авсан зээл/Нийт 

хөрөнгө 
>43% 32.0-43.0% 20.0-32.0% 9.0-20.0% <=9.0% 



6 
Хоршоологчдын өмч/ Нийт 

хөрөнгө 
<3.0% 3.0-4.0% 4.0-5.0% 5.0-6.0% >=6.0% 

7 
Нөөцийн сан/ Нийт 

хөрөнгө 
<1.5% 1.5%-2.0% 2.0-3.0% 3.0-3.5% >=3.5% 

8 
Цэвэр орлого/ Нийт 

хөрөнгө 
<0.0% 0.0-1.5% 1.5%-2.0% 2.0-3.5% >=3.5% 

9 
Үйл ажиллагааны 

зардал/Нийт хөрөнгө 
>17.0% 13.0-17.0% 10.0-13.0% 6.0-10.0% <=6.0% 

10 
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх 

чадвар /ТТГЧ/ 
<8.0% 8.0%-9.0% 9.0%-10.0% 10.0-11.0% >=11.0% 

Хүснэгт 5. Санхүүгийн үзүүлэлтийн эрсдэлийн түвшин 

Санхүүгийн үзүүлэлт Өндөр 
Дундажаас 

дээгүүр 
Дундаж 

Дундажаас 

доогуур 
Бага 

Эрсдэлийн үнэлгээ  >3.6 3.0-3.6 2.3-3.0 1.6-2.3 ≤1.6 

 

ГУРАВ. ЕРӨНХИЙ БУЮУ НИЙТ ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН ТҮВШИН 

Хүснэгт 6. Нийт буюу ерөнхий эрсдэлийн үнэлгээ, түвшин 

№ ЗОХИСТОЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Хувийн 

жин 

(1) 

Эрсдэлийн 

үнэлгээ 

(2) 

Нийт эрсдэлийн 

үнэлгээ  

(1)x(2) 

1 ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 30%   

2 САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 60%   

3 
МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ 

САНХҮҮЖҮҮЛЭХ 
10%  

 

Нийт эрсдэлийн үнэлгээ = 30%*ЭУҮ + 60%*ЭСХҮ+10%*ЭМУТС  

Эрсдэлийн түвшин  

!ЗААВАР: Нийт буюу ерөнхий эрсдэлийн үнэлгээг хийхдээ Хүснэгт 6 – д заасны дагуу 

чанарын болон санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн эрсдэлийн үнэлгээг харгалзах хувийн жингээр 

үржүүлж, нийлбэрээр ерөнхий эрсдэлийн үнэлгээг тодорхойлох ба ерөнхий үнэлгээнд 

харгалзах эрсдэлийн түвшинг Хүснэгт 6-гийн дагуу тогтооно. 

Хүснэгт 7. Нийт буюу ерөнхий эрсдэлийн түвшин 

Зайны үнэлгээ 

Ерөнхий 

эрсдэл 

өндөр 

Ерөнхий 

эрсдэл 

дундажаас 

дээгүүр 

Ерөнхий  

эрсдэл 

дундаж 

Ерөнхий 

эрсдэл 

дундажаас 

доогуур 

Ерөнхий 

эрсдэл бага 

Эрсдэлийн нэгдсэн үнэлгээ >3.8 3.0-3.8 2.4-3.0 1.8-2.4 ≤1.8 

 



“ХЗХ-дод зайнаас эрсдэлийн үнэлгээ  

хийх аргачлал”-ын 2 дугаар хавсралт 

 

ЗАЙНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮГНЭХ ХУУДАС 

I. Илэрсэн алдаа, 

дутагдал /Чанарын, 

санхүүгийн болон 

терроризмыг 

санхүүжүүлэх 

үзүүлэлтүүдийн харгалзах 

хүснэгтүүдээс илэрсэн 

алдаа дутагдлуудыг 

жагсаан бичнэ/ 

 

II. Дүгнэлт /Эрсдэлийн 

үнэлгээ, үнэлгээгээр 

илэрсэн алдаа, 

дутагдлуудад тулгуурлан 

дүгнэлтийг гаргана / 

 

III. Цаашид авах арга 

хэмжээний санал 

/Эрсдэлийн үнэлгээний 

дүгнэлтэд үндэслэнэ / 

 



“ХЗХ-дод зайнаас эрсдэлийн үнэлгээ  

хийх аргачлал”-ын 3 дугаар хавсралт 

 

НИЙТ ХЗХ-ДЫН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ НЭГТГЭХ ХУУДАС 

Хүснэгт 9. Нийт ХЗХ-дын эрсдэлийн үнэлгээний нэгтгэл 

 

№ 

 

ХЗХ-дын нэр 

1
. 

У
Д

И
Р

Д
Л

А
Г

Ы
Н

 

Ү
З

Ү
Ү

Л
Э

Л
Т

 

2
. 
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А
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Х

Ү
Ү

Г
И

Й
Н

 

Х
А
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Ц
А

А
 

Ү
З

Ү
Ү

Л
Э

Л
Т

 

2
.1

 Ч
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гү

й
 з

ээ
л
/ 

Н
и

й
т 

зэ
эл

 

2
.2
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л
/ 

Н
и

й
т 
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ө

р
ө

н
гө

 

2
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т 

х
ад
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л
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ж
/ 

Н
и
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т 
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ө

р
ө

н
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ө
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гө

/ 
Н

и
й

т 

х
ө

р
ө

н
гө
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й
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х

ө
р

ө
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2
.6
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р
ш
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л
о
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д
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ө
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ө
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2
.7
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ө

ө
ц

и
й

н
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/ 

Н
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й
т 

х
ө

р
ө

н
гө

 

1           

2           

.           

           

Бага эрсдэлтэй ХЗХ-ны тоо          

Дунджаас доогуур эрсдэлтэй ХЗХ-ны тоо          

Дундаж эрсдэлтэй ХЗХ-ны тоо          

Дунджаас дээгүүр эрсдэлтэй ХЗХ-ны тоо          

Өндөр эрсдэлтэй ХЗХ-ны тоо          

 

Дүгнэлт  

/Нийт ХЗХ-дын эрсдэлийн үнэлгээнд 

үндэслэн хэсэгчилсэн болон газар дээрх 

хяналт шалгалт хийх ХЗХ-дын тоог 

тодорхойлж, дүгнэлт гаргана/ 

 

 

 НЭГТГЭН БАТАЛГААЖУУЛСАН: 

 ЧИГЛЭЛИЙН АХЛАХ................................. /....................................../ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  “Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд хяналт  

шалгалт хийх журам”-ын 2 дугаар хавсралт 

 

 

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ГАЗАР ДЭЭРХ 

ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЗААВАР 

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1. ХЗХ-ны үйл ажиллагаа нь холбогдох хууль тогтоомж, журам, зааварт нийцэж байгаа 

эсэхийг газар дээр нь анхан шатны баримтаар тогтоож, илэрсэн зөрчил дутагдалд 

холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд зааврын зорилго оршино.  

1.2. Газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө, газар дээрх шалгалтын удирдамж (цаашид 

“Удирдамж” гэх)-ийг Хорооны даргын тушаалаар батална. 

1.3. Шалгалтын ажлын хэсгийн (цаашид “Ажлын хэсэг” гэх)  зүгээс газар дээрх хяналт 

шалгалтаар ХЗХ-ны үзүүлэлтүүдийг тооцож, үнэлгээ дүгнэлт өгч, эрсдэлийн түвшинг 

харгалзан нэмэлт баримт бичгийг шаардаж болно. 

 

Хоёр. Газар дээрх шалгалт хийх 

2.1. Ажлын хэсэг шалгалт эхлэхээс өмнө ХЗХ-ны удирдлагад шалгалтын удирдамжийг 

танилцуулна. Удирдамжид дараах мэдээллийг тусгасан байна. Үүнд: 

2.1.1. Шалгалтын зорилго, үндэслэл;  

2.1.2. Шалгалтын төрөл; 

2.1.3. Шалгалтын хамрах хүрээ; 

2.1.4. Шалгалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн; 

2.1.5. Шалгалт эхлэх болон дуусах хугацаа;  

2.1.6. Шаардлагатай бусад мэдээллийг тусгана.   

2.2. Тухайн ХЗХ-г хариуцсан улсын байцаагч, хянан шалгагч нь ажлын хэсгийг зайны 

хяналтын үнэлгээ болон зааврын 1 дүгээр хавсралтад заасан ХЗХ-ны зохистой харьцааны 

шалгуур үзүүлэлтийн тайлан, зайлшгүй шалгах шаардлагатай асуудлын жагсаалт, өмнөх 

газар дээрх шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, хувийн хэрэг болон 

шаардлагатай бусад мэдээллээр хангана.  

2.3. Шалгалтын хамрах хүрээнээс шалтгаалан удирдамжид заасан баримт бичгийг зааврын 2 

дугаар хавсралтад заасан маягтын дагуу ХЗХ-оос гаргуулан хүлээж авна.   

2.4. Ажлын хэсэг ХЗХ-ны үйл ажиллагаанд газар дээрх хяналт шалгалтыг хийхдээ санхүүгийн 

тайлан тэнцэл, холбогдох анхан шатны баримт бичигт, дүрэм журамд үндэслэн дараах 

үзүүлэлтүүдийг тооцож үнэлгээ, дүгнэлт өгнө. Үүнд: 

2.4.1. өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ;  

2.4.2. активын чанар;  

2.4.3. удирдлагын чадвар;  

2.4.4. ашигт ажиллагаа;  

2.4.5. төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар зэрэг хамаарна.  

2.5. Зааврын 2.4-д заасан үзүүлэлтүүдийг тооцож үнэлгээ, дүгнэлт өгөхдөө зааврын 3 дугаар 

хавсралтад заасан хяналтын хуудсын дагуу асуулга тус бүрт тохирох хариултыг үнэлэх 



зөвлөмжийн дагуу сонгон, харгалзах оноог өгнө. Үнэлгээ тус бүрийн асуулгын 

оноонуудын нийлбэр дүнг олж, нийт оноонд харгалзах үнэлгээ, түвшинг тодорхойлно. 

Гурав. Нэгдсэн үнэлгээ, шалгалтын тайлан 

3.1. Зааврын 4 дүгээр хавсралтад заасны дагуу газар дээрх шалгалтын нэгдсэн үнэлгээг дараах 

5 түвшингээр тооцож гаргана. Үүнд:  

3.1.1. нэгдсэн үнэлгээ 1.00-ээс 1.85 хүртэл байвал ЭРСДЭЛГҮЙ;  

3.1.2. нэгдсэн үнэлгээ 1.86-аас 2.60 хүртэл байвал ЭРСДЭЛ БАГАТАЙ; 

3.1.3. нэгдсэн үнэлгээ 2.61-ээс 3.35 хүртэл байвал ДУНД ЭРСДЭЛТЭЙ; 

3.1.4. нэгдсэн үнэлгээ 3.36-аас 4.10 хүртэл байвал ЗАРИМ ТАЛААР ЭРСДЭЛ 

ӨНДӨРТЭЙ; 

3.1.5. нэгдсэн үнэлгээ 4.11-аас 5.00 хүртэл байвал ЭРСДЭЛ ӨНДӨРТЭЙ гэсэн 

үнэлгээг өгнө.  

3.2. Газар дээрх шалгалтын нэгдсэн үнэлгээ, дүгнэлтийг өгч, зааврын 5 дугаар хавсралтын  

дагуу шалгалтын тайланг гаргаж ажлын хэсгийн гишүүд гарын үсэг зурж, улсын 

байцаагчийн тамга тэмдэг дарж баталгаажуулан шалгалтын тайлан, дүгнэлтийг ХЗХ-ны 

дарга, гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогчид танилцуулах бөгөөд дараах үндсэн 

мэдээллийг тусгасан байна. 

3.2.1. Шалгалтын явц болон шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдал; 

3.2.2. Улсын байцаагч, хянан шалгагч, ажлын хэсгийн гишүүдийн санал, дүгнэлт; 

3.2.3. Шалгуулагч этгээдийн санал хүсэлт; 

3.2.4. Хэрэв шалгалтын тайланд ХЗХ-ны холбогдох удирдлагууд гарын үсэг зурж 

баталгаажуулахаас татгалзсан тохиолдолд, шалтгаан тайлбарыг авч  

шалгалтын тайланд хавсаргах. 

3.3. Газар дээрх шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг ажлын хэсэг хянаж дүгнэн 

Хорооны удирдлагад танилцуулна.  

Дөрөв. Бусад 

4.1. Шалгалтаар өгсөн нэгдсэн үнэлгээ, дүгнэлтийг тухайн ХЗХ хүлээн зөвшөөрөхгүй 

тохиолдолд шалгалтын тайлантай танилцсанаас хойш 10 (арав) хоногийн дотор 

холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу Хорооны Улсын Ерөнхий байцаагчид бичгээр 

гомдол гаргаж болно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд  

газар дээрх шалгалт хийх заавар”-ын 1 дүгээр хавсралт  

 

Хадгаламж, зээлийн хоршооны ерөнхий мэдээлэл  

№ 
ХЗХ-ны ерөнхий 

танилцуулга 
Жагсаалт Бэлтгэх байдал 

1.1 

1. Ерөнхий мэдээлэл 

ХЗХ-ны оноосон нэр 
Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

1.2 Регистрийн дугаар 
Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

1.3 Улсын бүртгэлийн дугаар 
Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

1.4 Цахим хаяг 
Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

1.5 Холбоо барих утас 
Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

1.6 Хаяг, байршил 
Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

2.1 

2. Тусгай зөвшөөрөл, 

зөвшөөрөлтэй  эрхлэх үйл 

ажиллагаа 

Тусгай зөвшөөрөл олгосон 

тогтоолын огноо, дугаар 

Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

2.2 Эрхлэх үйл ажиллагаа Хадгаламж, зээлийн 

2.3 Нэмэлт зөвшөөрөлтэй эсэх 
Тийм/ Үгүй/ 

Хүчингүй болгосон 

2.4 
Нэмэлт зөвшөөрөл олгосон 

тогтоолын огноо, дугаар 
Тийм бол бичих 

2.5 Нэмэлт зөвшөөрлийн төрөл Тийм бол бичих 

 
Нэмэлт зөвшөөрлийг хүчингүй 

болгосон тогтоолын огноо, дугаар 

Хүчингүй болгосон 

бол бичих 

2.6 Салбартай эсэх Тийм/ Үгүй 

2.7 
Салбарын зөвшөөрөл олгосон 

тогтоолын огноо, дугаар 
Тийм бол бичих 

2.8 Салбарын тоо, хаяг, байршил Тийм бол бичих 

2.9 
Тусгай зөвшөөрөл түдгэлзүүлж 

байсан эсэх 
Тийм/ Үгүй 

2.10. 
Түдгэлзүүлсэн тогтоолын огноо, 

дугаар 
Тийм бол бичих 

2.11 
Тусгай зөвшөөрлийг сэргээсэн 

тогтоолын огноо, дугаар 
Тийм бол бичих 

3.1 

3. Санхүүгийн тайлангийн 

үндсэн мэдээлэл 

Гишүүдийн тоо 

Сүүлийн улирлын 

санхүүгийн 

тайлангаас 

3.2 Хадгаламж эзэмшигчдийн тоо 

Сүүлийн улирлын 

санхүүгийн 

тайлангаас 

3.3 Зээлдэгчдийн тоо 

Сүүлийн улирлын 

санхүүгийн 

тайлангаас 



3.4 
Тайлангийн хугацаа хоцроодог 

эсэх /Шалгалт хамрах хугацаанд/ 
Тийм/ Үгүй 

3.5 
Тайлангийн мэдээллийг тогтмол 

бүрэн ирүүлдэг эсэх 
Тийм/ Үгүй 

3.6 Төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан эсэх Тийм/ Үгүй 

3.7 
Хамрагдсан төсөл, хөтөлбөрийн 

нэр, хамрагдсан огноо 
Тийм бол бичих 

3.8 
Шалгалт хамрах хугацааны 

санхүүгийн тайлан 
Хавсаргах 

3.9 Зайны үнэлгээний дүгнэлт Хавсаргах 

4 ХЗХ-ны бүтэц, удирдлага Овог, нэр Бүртгэгдсэн огноо 

4.1 Тэргүүлэгчдийн зөвлөл   

4.1.1 
Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн 

дарга 

Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.1.2 
Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн 

гишүүн 

Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.1.3 
Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн 

гишүүн 

Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.1.4 
Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн 

гишүүн 

Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.1.5 
Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн 

гишүүн 

Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.1.6 
Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн 

гишүүн 

Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.1.7 
Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн 

гишүүн 

Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.1.8 
Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн 

гишүүн 

Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.1.9 
Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн 

гишүүн 

Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.2 Хяналтын зөвлөл   

4.2.1 Хяналтын зөвлөлийн дарга 
Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.2.2 Хяналтын зөвлөлийн гишүүн 
Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.2.3 Хяналтын зөвлөлийн гишүүн 
Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.2.4 Хяналтын зөвлөлийн гишүүн 
Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.2.5 Хяналтын зөвлөлийн гишүүн 
Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.2.6 Хяналтын зөвлөлийн гишүүн 
Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.2.7 Хяналтын зөвлөлийн гишүүн 
Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.2.8 Хяналтын зөвлөлийн гишүүн 
Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.2.9 Хяналтын зөвлөлийн гишүүн 
Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 



4.3 Зээлийн хороо   

4.3.1 Зээлийн хорооны дарга 
Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.3.2 Зээлийн хорооны гишүүн 
Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.3.3 Зээлийн хорооны гишүүн 
Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.3.4 Зээлийн хорооны гишүүн 
Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.3.5 Зээлийн хорооны гишүүн 
Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.4 Гүйцэтгэх алба   

4.4.1 Гүйцэтгэх захирал 
Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

4.4.2 Нягтлан бодогч 
Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлээс 

5.1 

5.Тухайн ХЗХ-нд холбогдох 

баримт бичгүүд 

Хорооноос явсан бичгийн 

жагсаалт 

Огноо, дугаар, товч 

утга  

.... 
Огноо, дугаар, товч 

утга  

5.2 

Хороонд ирүүлсэн бичгийн 

жагсаалт 

Огноо, дугаар, товч 

утга  

..... 
Огноо, дугаар, товч 

утга  

5.3 

Тухайн ХЗХ-нд холбогдох 

иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлын 

жагсаалт 

Огноо, дугаар, товч 

утга  

.... 
Огноо, дугаар, товч 

утга  

5.4 

Тухайн ХЗХ-нд холбогдох бусад 

төрийн байгууллагаас ирсэн 

өргөдөл, гомдлын жагсаалт 

Огноо, дугаар, товч 

утга  

...... 
Огноо, дугаар, товч 

утга  

6 

Хариуцсан байцаагчийн 

шалгавал зохино гэж үзсэн 

асуудлын жагсаалт 

......  

 

Мэдээлэл гаргаж өгсөн хянан шалгагч: ............................... /Нэр/ 

Огноо: ................... 

Мэдээллийг нэгтгэсэн хянан шалгагч:................................./Нэр/ 

Огноо: ................... 

 

 

 

 



“Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд  

газар дээрх шалгалт хийх заавар”-ын 2 дугаар хавсралт  

 

Газар дээрх шалгалтад шаардагдах баримт бичгийн жагсаалт 

 

№ Шалгах хүрээ Баримт бичгийн нэрс 
Хүлээлгэж өгсөн 

эсэх талаар тайлбар 

1.  Санхүүгийн 

тайлан балансад 

холбогдох 

Касс дахь бэлэн мөнгө, кассын дэвтэр эсвэл 

шалгах өдрийн байдлаар тасалбар болгосон 

кассын тайлан 

 

Шалгах өдрийн байдлаар тасалбар болгосон 

банкан дахь харилцах дансны хуулга 

 

Шалгах өдрийн байдлаар тасалбар болгосон 

Бусад санхүүгийн байгууллага дахь харилцах 

дансны хуулга 

 

Шалгах өдрийн байдлаар тасалбар болгосон 

Банкан дахь хугацаатай болон хугацаагүй 

хадгаламжийн дансны хуулга 

 

Шалгах өдрийн байдлаар тасалбар болгосон 

ЗХШҮ-ийн тайлан 
 

Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн 

дэлгэрэнгүй бүртгэл, холбогдох тогтоол, 

шийдвэрүүд 

 

Үндсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл, 

холбогдох тогтоол, шийдвэрүүд 

 

Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт, түүнд 

холбогдох тогтоол, шийдвэрүүд, баримт 

бичиг 

 

Шалгах өдрийн байдлаар гаргасан 

санхүүгийн тайлангийн дансны үндсэн 

ангилал тус бүрээрх дэлгэрэнгүй бүртгэл, 

холбогдох тогтоол, шийдвэр, тайлбар, баримт 

бичиг материал  

 

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт 

бичгийн баталсан холбогдох тогтоол, 

шийдвэрүүд, үйл ажиллагаанд мөрдөх 

бодлогын баримт бичиг, нягтлан бодох 

бүртгэлийн программтай холбоотой гэрээ, 

холбогдох тогтоол, шийдвэрүүд 

 

Шалгалтад хамрах хугацааны татварын 

тайлан болон архивын нэгж 

 

2.   Зээлийн үйл 

ажиллагаа 

Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, зээлийн 

бодлого, зээлийн нөхцөл, хүү, зээлийн үйл 

ажиллагаанд мөрдөх журам болон бодлогын 

баримт бичиг, баталсан тогтоол, шийдвэрүүд 

 

Зээлийн дэлгэрэнгүй бүртгэл 

  

 

Зээлийн хувийн хэрэг /зээлдэгч тус бүрээр/ 

болон архивын нэгж 

 



Зээлийн барьцаа хөрөнгийн дэлгэрэнгүй 

бүртгэл түүнд холбогдох гэрчилгээ, 

гэрээнүүд болон архивын нэгж 

 

Өмчлөх бусад хөрөнгийн дэлгэрэнгүй 

бүртгэл, түүнд холбогдох гэрчилгээ, 

гэрээнүүд болон архивын нэгж 

 

Шүүх, ШШГЕГ-т байгаа зээлийн дэлгэрэнгүй 

бүртгэл, шийдвэрлэлт ямар төвшинд байгаа 

талаарх тайлбар болон архивын нэгж 

 

Балансын гадуурх дансны бүртгэлийн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл, холбогдох баримт 

бичиг болон архивын нэгж 

 

3.  Хадгаламжийн үйл 

ажиллагаа 

Хадгаламжийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, 

хадгаламжийн бодлого, хадгаламжийн 

нөхцөл, хүү, хадгаламжийн үйл ажиллагаанд 

мөрдөх мөрдөх журам болон бодлогын 

баримт бичиг, баталсан тогтоол, шийдвэрүүд 

 

Хадгаламж эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй 

бүртгэл 

 

Хадгаламж эзэмшигчдийн хувийн хэрэг 

болон архивын нэгж 

 

4.  Банк, ББСБ болон 

төслийн зээлийн 

санхүүжилтээр 

татан 

төвлөрүүлсэн эх 

үүсвэр, бусад өр 

төлбөр 

Татан төвлөрүүлсэн эх үүсвэрийн зорилго, 

түүнд холбогдох шийдвэр болон гэрээ, 

зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарь, бусад 

өглөг, бусад пассивыг нэрийн данс нэг 

бүрээрх дэлгэрэнгүй бүртгэл, түүнд 

холбогдох баримт бичиг болон архивын нэгж 

 

5.  Хорооноос 

зөвшөөрсөн бусад 

санхүүгийн үйл 

ажиллагаа 

Эрхэлж буй үйл ажиллагаа нь холбогдох 

хууль, тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхэд 

шаардлагатай холбогдох баримт бичгүүд 

 

6.  Гишүүнчлэл Гишүүн элсүүлэх дүрэм, журам  

Гишүүдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 

дэлгэрэнгүй бүртгэл, өөрчлөлтийн судалгаа, 

гишүүн элсүүлэх, хасах, идэвхгүй гишүүнд 

тооцсон, өв залгамжлалын асуудал 

шийдвэрлэсэн хурлын тэмдэглэл, тогтоол 

шийдвэрүүд холбогдох баримт бичиг болон 

архивын нэгж 

 

Гишүүдийн хувийн хэрэг /баримт бичиг 

болон архивын нэгж/ 
 

7.     Бүх гишүүдийн 

хурал, хурлын 

шийдвэр, түүний 

хэрэгжилт 

УБЕГ-т бүртгүүлсэн Хадгаламж, зээлийн 

хоршооны дүрэм 
 

Бүх гишүүдийн хурал хуралдуулсан байдал, 

хурал хуралдуулах зар, хэлэлцсэн асуудлын 

жагсаалт холбогдох баримт бичиг болон 

архивын нэгж 

 



Бүх гишүүдийн хурлын ирц, тэмдэглэл, 

гарсан тогтоол, шийдвэрүүд холбогдох 

баримт бичиг болон архивын нэгж 

 

Тэргүүлэгчдийн зөвлөл болон хяналтын 

зөвлөлийн гишүүдийг томилсон тогтоол 

шийдвэр, хурлын тэмдэглэл холбогдох 

баримт бичиг болон архивын нэгж 

 

Сангууд болон ногдол ашиг хуваарилсантай 

холбоотой тогтоол шийдвэр, хурлын 

тэмдэглэл, зарцуулалтын дэлгэрэнгүй 

бүртгэл, түүнд холбогдох баримт бичиг 

болон архивын нэгж 

 

8.  Тэргүүлэгчдийн 

зөвлөлийн бүрэн 

эрх, түүний 

хэрэгжилт 

Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны 

журам 
 

Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн гишүүдийн 

мэдээлэл, томилсон шийдвэр, Хороонд 

бүртгүүлсэн байдал 

 

Тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөс баталсан дүрэм, 

журмууд 

 

Тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөс гаргасан тогтоол, 

шийдвэрүүд, холбогдох зарцуулалт болон 

гүйцэтгэл 

 

Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурал, хурлын 

тэмдэглэлүүд 
 

9.  Хяналтын 

зөвлөлийн бүрэн 

эрх, түүний 

хэрэгжилт 

Хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагааны 

журам 
 

Хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл, 

томилсон шийдвэр, Хороонд бүртгүүлсэн 

байдал 

 

Хяналтын зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрүүд  

Хяналтын зөвлөлийн хурал, хурлын 

тэмдэглэлүүд 
 

10.  Зээлийн хорооны 

бүрэн эрх, түүний 

хэрэгжилт 

Зээлийн хорооны гишүүдийн мэдээлэл, 

томилсон шийдвэр, Хороонд бүртгүүлсэн 

байдал 

 

Зээлийн хорооны зээлийн хүсэлтийг хүлээн 

авч, хянах, олгох асуудлыг шийдвэрлэсэн, 

баталгаажуулсан байдал 

 

Зээлийн эргэн төлөлтөд хяналт тавихтай 

холбогдох баримт бичиг 
 

11.  Гүйцэтгэх 

захирлын бүрэн 

эрх, түүний 

хэрэгжилт 

Гүйцэтгэх захирлыг томилсон 

Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн тогтоол, 

шийдвэр, Хороонд бүртгүүлсэн байдал 

 

Гүйцэтгэх захиралтай хийсэн хөдөлмөрийн 

гэрээ 
 

Гүйцэтгэх захирлын ажлын байрны 

тодорхойлолт 
 

Гүйцэтгэх захирлын гаргасан шийдвэрүүд 

түүнд холбогдох баримт бичиг 
 

Ажилтан томилсон болон чөлөөлсөн тушаал, 

шийдвэрүүд, ажилчдын судалгаа, анкет 
 



Үйл ажиллагаа явуулж буй ажлын байр нь 

түрээсийнх бол түрээсийн гэрээ, өөрийн 

өмчлөлийнх бол үл хөдлөх хөрөнгийн 

гэрчилгээ 

 

Аюулгүй байдлын бодлого, журам, гэрээ 

/ажлын байрны хаягжилт, камержилт, харуул 

хамгаалалт/ 

 

Мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлын 

бодлого, журам, програмын гэрээ 
 

Архив, бичиг хэрэг хөтлөлт  

Гишүүдэд чиглэсэн аливаа үйл ажиллагаа, 

түүнд холбогдох шийдвэр, хэрэгжилт, 

зарцуулалтын талаар холбогдох баримт 

материал 

 

12.  Мөнгө угаах, 

терроризмыг 

санхүүжүүлэхээс 

урьдчилан 

сэргийлэх 

Мөнгө угаах болон терроризмыг 

санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд 

заасны дагуу эцсийн өмчлөгч, улс төрд нөлөө 

бүхий этгээдийн бүртгэл, харилцагчийг 

таньж мэдэх үйл ажиллагааны журам, 

хэрэгжилт, түүнд холбогдох баримт бичиг 

 

Мөнгө угаах болон терроризмыг 

санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд 

заасны дагуу хийсэн эрсдэлийн үнэлгээний 

тайлан, дотоод хяналтын хөтөлбөр, 

хэрэгжилт, түүнд холбогдох баримт бичиг 

 

Мөнгө угаах болон терроризмыг 

санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 6.1-д 

заасны дагуу тусгай хяналт тавьдаг эсэх, 

сэжигтэй гүйлгээ болон 20 сая төгрөг, 

түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний 

болон гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний 

тухай мэдээллийг СМА-нд мэдээлсэн байдал, 

түүнд холбогдох баримт бичиг 

 

13.  Зээлийн 

мэдээллийн сан 

Зээлийн мэдээллийн сантай байгуулсан гэрээ  

Зээлийн мэдээллийн санд тогтмол мэдээлэл 

солилцож байгаа эсэхийг нотлох баримт 

материал 

 

14.  Хөндлөнгийн 

хяналтын 

байгууллагаас 

өгсөн дүгнэлт 

Шалгалт хамрах хугацааны жилийн эцсийн 

аудитлагдсан санхүүгийн тайлан  

 

Аудит хийсэн компанийн мэдээлэл, 

санхүүгийн тайланд гаргасан дүгнэлт 

 

Бусад хөндлөнгийн хяналтын байгууллагаас 

өгсөн дүгнэлт, холбогдох баримт бичиг болон 

архивын нэгж  

 

15.  Өмнөх газар дээрх 

шалгалтын 

биелэлт 

Хорооноос хийсэн газар дээрх шалгалтаар 

өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт, түүнд 

холбогдох баримт бичиг болон архивын нэгж  

 

16.  Зайны хяналтаар 

өгсөн үүрэг 

Хорооноос зайны хяналтаар өгсөн үүрэг 

даалгаврын хэрэгжилт, түүнд холбогдох 

баримт бичиг болон архивын нэгж  

 



даалгаврын 

биелэлт 

17.  Гишүүдээс 

ирүүлсэн өргөдөл, 

гомдол 

Гишүүдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг 

шийдвэрлэсэн байдал, түүнд холбогдох 

баримт бичиг болон архивын нэгж  

 

18.  Бусад Шаардлагатай гэж үзсэн нэмэлт баримт 

бичгүүд 

 

 

Гаргаж өгөөгүй баримт бичгийн талаар тэмдэглэл, тайлбар: .......................................................... 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

 

Шалгалтын баримт бичгийг гаргаж өгсөн огноо:............... 

 Хүлээлгэж өгсөн:........................................../нэр/ 

 Албан тушаал:.............................................. 

Хүлээлгэж өгсөн:........................................../нэр/ 

 Албан тушаал:.............................................. 

 

 Хүлээж авсан: 

Ажлын хэсгийн ахлагч: .............................../нэр/  

Гишүүд: ......................................................../нэр/ 

       ......................................................../нэр/ 

 ......................................................../нэр/   



“Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд  

газар дээрх шалгалт хийх заавар”-ын 3 дугаар хавсралт  

 

ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ХҮРЭЛЦЭЭГ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС 

Анхаарах: Асуулга тус бүрд холбогдох дүрэм, журам, шийдвэр, баримт бичиг, анхан шатны баримт, тооцооллуудыг хянаж, холбогдох шалгуурын дагуу 

үнэлгээг өгнө.  

Д/д Үзүүлэлт Шалгуур Оноо Үнэлэх зөвлөмж 

1 

Ү1 – Бизнес төлөвлөгөөнд өөрийн 

хөрөнгийг удирдах зохицуулалтыг 

тусгасан эсэх 

Тийм 1 Бизнес төлөвлөгөөний өөрийн хөрөнгийг удирдах 

зохицуулалтыг тусгасан эсэх Үгүй 5 

2 
Ү2 – Өөрийн хөрөнгийн төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт 

Төлөвлөгөө оновчтой, 

хэрэгжилт хангалттай 
1 Бизнес төлөвлөгөөнд өөрийн хөрөнгийн төлөвлөлтийг 

тусгасан эсэх, төлөвлөгөөг оновчтой, тодорхой, ХЗХ-ны 

онцлог, нөхцөлд нийцүүлэн төлөвлөсөн эсэх, төлөвлөгөөний 

дагуу хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ажиллагаанууд хийгдэж 

байгаа эсэх, гүйцэтгэлд хяналт тавьдаг эсэх 

Төлөвлөгөө оновчтой, 

хэрэгжилт хангалтгүй 
3 

Төлөвлөгөө оновчгүй 5 

Төлөвлөгөө байхгүй 5 

3 
Ү3 – Өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, 

чанар нь эрсдэл даахад хангалттай эсэх 

Хангалттай 1 Өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, чанар нь эрсдэл даахад 

хүрэлцээтэй эсэхийг Зохистой харьцааны шалгуур 

үзүүлэлтийг хангаж байгаа байдал нь тохируулсан ЗХШҮ-

ээр хангаж байгаа эсэх 

Хангалттай бус 3 

Өөрийн хөрөнгөгүй 

болсон 
5 

4 

Ү4 – Өөрийн хөрөнгөгүй болсон бол 

хууль, тогтоомжид нийцүүлэн 

шаардлагатай арга хэмжээг авч байгаа 

эсэх 

Эрсдэл даахуйц байх тул 

хэлэлцэх шаардлагагүй 
1 

Өөрийн хөрөнгөгүй болсон бол ХЗХ-ны тухай хуулийн 

35.1.7-д заасны дагуу бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцсэн 

эсэх, холбогдох шийдвэрийг гаргаж, арга хэмжээ авч байгаа 

эсэх 

Хэлэлцэж шийдвэрлэсэн, 

арга хэмжээг үе 

шаттайгаар авч байгаа 

1 

Хэлэлцсэн боловч 

тодорхой шийдвэр 

гаргаж, арга хэмжээ 

аваагүй 

3 

Хэлэлцээгүй 5 

5 

Ү5 – Гишүүн элсэх, хасах, идэвхгүй 

гишүүнд шилжүүлэх, гишүүний хувь 

нийлүүлсэн хөрөнгөтэй холбоотой 

ХЗХ-ны дүрэм, журам 

хууль тогтоомжид 

нийцсэн 

1 

Гишүүн элсүүлэх, хасах, гишүүний эрхийг түдгэлзүүлэх, 

идэвхгүй гишүүнд шилжүүлэх, гишүүний хувь нийлүүлсэн 

хөрөнгөтэй холбоотой асуудлыг ХЗХ-ны дүрэмд тусгасан 



журам байгаа эсэх, хууль тогтоомжид 

нийцэж байгаа эсэх 

ХЗХ-ны дүрэм, журамд 

тусгасан боловч хууль 

тогтоомжид нийцээгүй 

3 

эсэх, тусгайлсан журам, шийдвэр байгаа эсэх, хууль 

тогтоомжид нийцэж байгаа эсэх 

ХЗХ-ны дүрэм, журамд 

тодорхой тусгаагүй. 
5 

6 

Ү6 – Гишүүн элсүүлэх, хасах, идэвхгүй 

гишүүнд тооцох үйл ажиллагаа дүрэм, 

журмын дагуу явж байгаа эсэх 

Тийм 1 

Гишүүн элсүүлэх, хасах, гишүүний эрхийг түдгэлзүүлэх, 

идэвхгүй гишүүнд шилжүүлэх үйл ажиллагаа нь дүрэм, 

журмын дагуу хэлэлцэгдэж, эрх бүхий албан тушаалтны 

шийдвэрээр баталгаажиж байгаа эсэх, гишүүн элсүүлэхдээ 

харилцагчийг таньж мэдэх ажиллагаа хийгддэг эсэх, эрх нь 

дуусгавар болсон этгээдтэй хийх тооцоог хууль, журамд 

нийцүүлэн хийж байгаа эсэх 

Үгүй 5 

7 
Ү7 – Дүрэмд зааснаас өөр нөхцлөөр 

гишүүн элсүүлсэн эсэх 

Тийм 5 
Дүрэмд заасны дагуу гишүүнчлэлийн шаардлага хангаагүй 

гишүүн элсүүлсэн зөрчил гарсан эсэх /жишээлбэл: 

Улаанбаатар хотын иргэн байна гэж заасан боловч орон 

нутгийн харьяалалтай иргэн элсүүлсэн байх, насанд хүрээгүй 

гишүүн элсүүлсэн байх, хуулийн этгээд гишүүнээр элсүүлэх 

талаар дурдаагүй боловч хуулийн этгээд гишүүнээр 

элсүүлсэн байх гэх мэт/ 

Үгүй 1 

8 

Ү8 – Гишүүдийн бүртгэл, хувийн 

хэргийн бүрдэл дүрэм, журамд нийцэж 

байгаа эсэх 

Хангалттай 1 
Журамд заасан гишүүдийн хувийн хэргийн бүрдэлд байх 

материалын жагсаалтыг гишүүдийн хувийн хэрэгтэй тулган 

баталгаажуулж, бүрдэлд байх шаардлагатай баримт бичгүүд 

бүрэн эсэх, Тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөс идэвхтэй болон 

идэвхгүй гишүүд, хувь хөрөнгийн бүртгэлийг тухай бүр 

хөтөлж байгаа эсэхийг гарсан тогтоол шийдвэртэй тулган 

баталгаажуулах, үнэн зөв тайлагнаж байгаа эсэх 

Бүрдэл дутуу, засах 

боломжтой 
3 

Хангалтгүй 5 

9 

Ү9 – Гишүүнчлэлийн шаардлага, хувь 

нийлүүлсэн хөрөнгө дүрэм, журамд 

нийцэж байгаа эсэх 

Тийм 1 Гишүүнчлэлийн шаардлага, нөхцөл, хувь нийлүүлсэн 

хөрөнгө нь хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэх, дүрэмд 

заагдсаны дагуу хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг 

оруулснаар элсүүлж байгаа эсэх 
Үгүй 5 

10 
Ү10 – Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн 

бүртгэлийг хөтөлдөг эсэх 

Тийм 1 
Нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд холбогдох зохицуулалтыг 

ХЗХ-ны дүрэм, журамд тусгасан эсэх, гишүүн элсүүлэхдээ 

нэгдмэл сонирхолтой этгээд эсэхийг шалгаж, бүртгэл 

хөтөлдөг эсэх 
Үгүй 3 



11 

Ү11 – Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, 

гишүүдийн өөрчлөлтийг тухай бүр 

улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн эсэх 

Тийм 1 

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө болон гишүүдийн өөрчлөлтийг 

ХЗХ-ны тухай хуулийн 6 дугаар бүлгийн 43.3-т заасны дагуу 

Хороонд, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай 

хуулийн 10.3-т заасны дагуу өөрчлөлт оруулсан тухай бүр 

ажлын 15 өдрийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад 

бүртгүүлсэн эсэхийг гишүүдийн өөрчлөлттэй холбоотой 

гарсан шийдвэрүүдийг улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй 

тулган баталгаажуулах 

Үгүй 5 

12 

Ү12 – Жилийн эцсийн цэвэр орлогыг 

хууль, тогтоомжид заасны дагуу 

хуваарилах шийдвэр гаргаж, 

хуваарилсан эсэх 

Хуваарилах боломжгүй 1 
Жилийн эцсийн цэвэр орлогыг ХЗХ-ны тухай хуульд заасны 

дагуу бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцэж, хуваарилах 

шийдвэр гаргаж, хуваарилсан эсэх /алдагдалтай ажиллаж 

байгаа боловч сангуудыг нэмэгдүүлэх шийдвэр гарсан эсэх 

гэх мэт/ 

Тийм 1 

Үгүй 5 

13 

Ү13 – Ногдол ашиг хуваарилсан бол 

тооцооллын алдаагүй, хуваарилалтын 

дагуу хийгдсэн эсэх 

Хуваарилаагүй 1 
Ногдол ашиг хуваарилсан эсэх, хуваарилсан бол гишүүдийн 

оруулсан хувь хөрөнгөд ногдох хувь хөрөнгийн тооцооллыг 

хийж, гүйцэтгэлтэй харьцуулах, хуваарилалтын дагуу 

хийгдсэн эсэх, гшүүдийн хувийн хэргийн бүрдэлд ногдол 

ашгийн талаар тэмдэглэгээ хийсэн эсэхийг шалгах 

Тийм 1 

Үгүй 5 

14 

Ү14 – Цэвэр орлогоос сангуудыг 

нэмэгдүүлэх болон сангуудаас 

зарцуулалт хийх зэрэг холбогдох 

шийдвэр нь хууль, тогтоомжид нийцсэн 

эсэх 

Тийм 1 
Нөөцийн сан, хадгаламж хамгаалалтын сан, тогтворжилтын 

сан, нийгмийн хөгжлийн сан гэх мэт ХЗХ-ны сангийн 

хэмжээг тогтоон нэмэгдүүлэх болон алдагдлыг нөөц сангаас 

нөхөх, сангуудаас зарцуулалт хийх зэрэг холбогдох шийдвэр 

нь хууль, тогтоомжийн дагуу бүх гишүүдийн хурлаар 

хэлэлцэгдэж, шийдвэрлэгдсэн эсэх 

Үгүй 5 

15 

Ү15 – Сангуудаас гарсан зардал, 

зарцуулалт нь дүрэм, журам,  холбогдох 

шийдвэрт нийцсэн эсэх 

Тийм 1 
Нөөцийн сангийн зарцуулалт нь ХЗХ-ны дүрэмд заагдсан 

нөөцийн санг бүрдүүлэх, зарцуулах зохицуулалт болон бүх 

гишүүдийн хурлаас гарсан шийдвэртэй нийцэж байгаа эсэх, 

бусад сангаас хийгдсэн зарцуулалт нь холбогдох 

зохицуулалт, шийдвэрүүдтэй нийцэж байгаа эсэхийг 

сангуудаас гарсан зардлын анхан шатны баримтуудтай 

тулган шалгах 

Үгүй 5 

НИЙТ ОНОО = Ү1 + Ү2 + Ү3 + Ү4 + Ү5 + Ү6 + .... + Ү13 + Ү14+ Ү15  
Нийт онооноос доор хүснэгтэд заасан бүлгээс эрсдэлийн 

түвшинг тогтооно. 
ЭУЗ  (Эрсдэлийн үнэлгээ)  

Эрсдэлийн түвшин  

 

Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ 
Маш өндөр Дунджаас дээгүүр Дундаж Дунджаас доогуур Бага 

(5) (4) (3) (2) (1) 



Нийт оноо >=60 50-59 40-49 30-39 <=29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Илэрсэн алдаа, дутагдал 

/3 болон түүнээс дээш оноогоор үнэлэгдсэн асуулга бүрд холбогдох зөрчлийг ХЗХ-ны тайлбарын хамт бичих/ 

Yx :… 

ХЗХ-ны тайлбар: ...  

 

Yx :… 

ХЗХ-ны тайлбар: ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрсдэлийн түвшин:  

Дүгнэлт: 

/шалгалт хийсэн хянан шалгагчийн санал, дүгнэлт/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТИВЫН ЧАНАРЫГ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС 

Анхаарах: Асуулга тус бүрд холбогдох дүрэм, журам, шийдвэр, баримт бичиг, анхан шатны баримт, тооцооллуудыг хянаж, холбогдох шалгуурын дагуу 

үнэлгээг өгнө.  

Бүрэн нийцсэн: хянан шалгагчийн үзсэнээр хангалттай 

Дийлэнх нь нийцсэн: хянан шалгагчийн үзсэнээр үндсэн асуудлууд бүрэн туссан бөгөөд засах боломжтой бага зэргийн алдаатай 

Хэсэгчлэн нийцсэн:хянан шалгагчийн үзсэнээр үндсэн асуудлуудыг бүрэн тусгаагүй эсхүл шинэчлэх, засварлах, дахин хэлэлцэх, батлах шаардлагатай 

Нийцээгүй:хянан шалгагчийн үзсэнээр хангалтгүй  

Д/д Үзүүлэлт Шалгуур Оноо Үнэлэх зөвлөмж 

1 
Ү1 – Зээлийн бодлого, зээлийн үйл 

ажиллагааны журмууд байгаа эсэх 

Тийм 1 ХЗХ-ны зээлийн бодлого, үйл ажиллагааны журмууд байгаа эсэх 

Үгүй 5 

2 

Ү2 – Зээлийн бодлого, зээлийн үйл 

ажиллагааны журам, агуулга, бүрдэл нь 

холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн 

эсэх 

Бүрэн нийцсэн 1 Зээлийн бодлогыг бүх гишүүдийн хурлаас, зээлийн үйл 

ажиллагааны журмыг Тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөс тус тус батлан, 

баталгаажуулсан эсэх, журам, зээлийн гэрээний агуулга, заалтууд 

нь Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн 

хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль, 

Иргэний хуульд нийцэж байгаа эсэх 

Дийлэнх нь  

нийцсэн 
3 

Хэсэгчлэн нийцсэн 4 

Нийцээгүй 5 

3 

Ү3 – Зээлийн бүтээгдэхүүн, хүү, 

шимтгэл, нөхцөлийг тогтоосон шийдвэр 

байгаа эсэх 

Тийм 1 Зээлийн бүтээгдэхүүн, хүү, шимтгэл, нөхцөлийг тогтоосон 

шийдвэр байгаа эсэх 
Үгүй 5 

4 

Ү4 – Зээлийн бүтээгдэхүүн, хүү, 

шимтгэл, нөхцөл нь ХЗХ-ны санхүүгийн 

байдал болон хууль, тогтоомжид 

нийцсэн эсэх 

Бүрэн нийцсэн 1 Зээлийн бүтээгдэхүүн, хүү, нөхцөл нь Банк, эрх бүхий хуулийн 

этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, 

зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль, хүү бодох аргачлал, 

холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн эсэх, Тэргүүлэгчдийн 

зөвлөлөөс баталсан эсэх, хүү тооцох аргачлал нь ХЗХ-ны 

санхүүгийн байдал, ашигт ажиллагаатай уялдаж байгаа эсэх 

Дийлэнх нь  

нийцсэн 
3 

Хэсэгчлэн нийцсэн 4 

Нийцээгүй 5 

5 

Ү5 – Зээлийн хорооны үйл ажиллагааны 

журам, агуулга, бүрдэл нь холбогдох 

хууль тогтоомжид нийцсэн эсэх 

Бүрэн нийцсэн 1 Зээлийн хорооны үйл ажиллагааны журамтай эсэх, дүрэмд заасны 

дагуу эрх бүхий албан тушаалтан баталсан эсэх, журамд хуралдах 

давтамж, зээлийн хүсэлт хянах, олгох, татгалзах, сунгах зээлийг 

ангилах, зээлийн хорооны гишүүдийн эрх, үүрэг, хариуцлага 

зэрэг шаардлагатай зохицуулалтуудыг тусгасан эсэх, зээлийн 

дээд хэмжээг тогтоосон эсэх гэх мэт журмын агуулга, бүрдэл нь 

холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн эсэх 

Дийлэнх нь  

нийцсэн 
3 

Хэсэгчлэн нийцсэн 4 

Нийцээгүй 5 

6 

Ү6 – Зээлийн хүсэлтийг хүлээн авч, 

хянах, олгох, татгалзах сунгах асуудлыг 

шийдвэрлэсэн, баталгаажуулах үйл явц 

холбогдох журамд нийцсэн эсэх 

Бүрэн нийцсэн 1 Зээл олгох тухай бүр хуралдаж байгаа эсэх, хурлын тэмдэглэлүүд, 

зээлийн хорооны шийдвэрийн гарын үсгийн баталгаажилт, 

бүрдэл бүрэн эсэх 

Дийлэнх нь  

нийцсэн 
3 

Хэсэгчлэн нийцсэн 4 

Нийцээгүй 5 



7 
Ү7 – Зээлийн эргэн төлөлт, түүний 

хуваарьт тогтмол хяналт тавьдаг эсэх 

Тийм 1 Зээлийн эргэн төлөлт, түүний хуваарьт тогтмол хяналт тавих 

талаар журамд тодорхойлон заасан эсэх, түүний дагуу тогтмол 

хяналт тавьж байгаа эсэх 
Үгүй 5 

8 

Ү8– Зээлдэгчийн өмнөх зээлийн түүх, 

эргэн төлөлт, зээлийн чадварт үндэслэн 

зээл олгож байгаа эсэх 

Тийм 1 Зээл олгохтой холбоотой зээлийн хүсэлтийн баримт бичгийн 

бүрдэл бүрэн байгаа эсэх, үнэн бодит шийдвэр гаргаж байгаа эсэх 
Үгүй 3 

9 

Ү9– Сонгуульт гишүүд, гүйцэтгэх 

захирал болон ажилтнуудад зээл 

олгохтой холбоотой асуудлыг ХЗХ-ны 

дүрэмд тусгасан эсэх, үйл ажиллагаанд 

мөрдөгдөж байгаа эсэх 

Тийм 1 Сонгуульт гишүүд, гүйцэтгэх захирал болон ажилтнуудад зээл 

олгохтой холбоотой зохицуулалтыг ХЗХ-ны дүрэмд тусгасан 

эсэх, Зээлийн хорооны үйл ажиллагааны журамд тусгасан эсэх,  

сонгуульт гишүүд, гүйцэтгэх захирал болон ажилтнуудад зээл 

олгосон эсэх, олгосон бол тухайн зээл олгохтой холбоотой үйл 

ажиллагаа дүрэм, журамд заагдсаны дагуу холбогдох эрх бүхий 

албан тушаалтнаар шийдвэрлэгдсэн эсэх 

Зохицуулалт байгаа 

боловч бүрэн 

мөрдөгдөөгүй  

3 

Ямар ч зохицуулалт 

байхгүй 
5 

10 

Ү10–Зээл олгохдоо нэгдмэл сонирхолтой 

этгээдийг шалгаж, үнэн зөв тайлагнадаг 

эсэх 

Тийм 1 
Нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд олгосон зээл байгаа эсэх, хэрэв 

байгаа бол түүнд холбогдох шийдвэр, хурлын тэмдэглэлд 

тэмдэглэдэг эсэх, нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд олгосон зээл, 

зээлтэй адилтган тооцох бусад хөрөнгийн тайланг үнэн зөв 

тайлагнадаг эсэх 

Үгүй 3 

11 

Ү11– Зээлийн чанар, хандлагад үнэлгээ 

хийж, эргэн төлөлтийг хангуулах 

төлөвлөгөө гаргаж, үр дүнтэй арга 

хэмжээ авдаг эсэх 

Тийм 1 Зээлийн чанар, хандлагад үнэлгээ хийж, эргэн төлөлтийг 

хангуулах төлөвлөгөө гаргасан эсэх, төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 

түүнд холбогдох хурлын тэмдэглэл, шийдвэрүүдийг шалгах, 

ШШГЕГ-тай байгуулсан гэрээ, уг гэрээний дагуу барагдуулж буй 

өр төлбөрийн талаарх мэдээлийг шалгах 

Үгүй 5 

12 
Ү12 – Зээлийн дэлгэрэнгүй судалгаа, 

бүртгэлийг үнэн зөв хөтөлдөг эсэх 

Тийм 1 Зээлийн судалгаа, бүртгэлийг үнэн зөв хөтөлдөг эсэхийг Хороонд 

ирүүлсэн тайлангийн зээлдэгчдийн тоо, 40 том зээлдэгчид 

олгосон зээл, зээлтэй адилтган тооцох бусад хөрөнгийн тайлантай 

таарч байгаа эсэхийг тулган шалгах 

Алдаатай боловч 

засах боломжтой 
3 

Үгүй 5 

13 
Ү13 – Зээлдэгчийн хувийн хэргийн 

бүрдэл хангалттай эсэх 

Тийм 1 Зээлдэгчийн хувийн хэргийн бүрдэлд байх шаардлагатай баримт 

бичгүүд, гарын үсгийн баталгаажуулалт нь ХЗХ-ны журамд 

заасан жагсаалтын дагуу бүрэн байгаа эсэхийг зээлдэгчдийн 

хувийн хэргийг түүвэрчлэн эсхүл бүгдийг нэг бүрчлэн шалгах Үгүй 

5 

14 
Ү14 – Гишүүн бус этгээдэд зээл олгосон 

зөрчил гарсан эсэх 

Тийм 5 Гишүүн бус этгээд, гишүүний эрх үүсээгүй, эсхүл дүрэмд заасны 

дагуу бус элсүүлсэн гишүүнд зээл олгосон эсэх Үгүй 1 

15 
Ү15 – Зээлийн хүүгийн тооцооллыг хийж 

гүйцэтгэлтэй харьцуулахад үнэн зөв эсэх 

Тийм, эсхүл 

материаллаг бус 

зөрүүтэй 

1 

Зээлийн хүүгийн тооцооллыг хийж гүйцэтгэлтэй харьцуулахад 

үнэн зөв байгаа эсэх, хүү бодох аргачлалд нийцэж байгаа эсэх, 

зээлдэгчийн зээлийн гэрээнд заасан хүүгийн дагуу тооцооллыг 

хийж байгаа эсэх Үгүй 3 



16 
Ү16 – Зээлийн ангиллыг холбогдох 

журмын дагуу ангилсан эсэх,  

Тийм 1 
СЗХ-ны дарга, Сангийн сайдын 145/124 дугаар хамтарсан 

тушаалаар баталсан “Хадгаламж, зээлийн хоршооны активыг 

ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам”-ын 

дагуу зээлийн өрийн үлдэгдлийг зөв ангилж байгаа эсэх Үгүй 5 

17 
Ү17 – Зээлийн эрсдэлийн санг холбогдох 

журмын дагуу байгуулсан эсэх 

Тийм 1 

СЗХ-ны дарга, Сангийн сайдын 145/124 дугаар хамтарсан 

тушаалаар баталсан “Хадгаламж, зээлийн хоршооны активыг 

ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам”-ын 

дагуу зээлийн эрсдэлийн санг байгуулж байгаа эсэх, Зээлийн 

эрсдэлийн сан, ЗЭСангийн зардал, ЗЭСангийн зардлын буцаалт, 

бусад орлогын дансдын гүйлгээг тулган шалгах 
Үгүй 3 

18 

Ү18 – Зээлийн барьцаа хөрөнгийн 

жагсаалт, үнэлгээ, түүнд холбогдох 

баримт бичгийн бүрдэл бүрэн эсэх, 

журамд нийцэж байгаа эсэх 

Бүрэн нийцсэн 1 Зээлийн барьцаа хөрөнгө, үнэлэх аргачлал зэрэг шаардлагатай 

зохицуулалтыг холбогдох журмуудад тусгасан эсэх, барьцаа 

хөрөнгийн жагсаалт, үнэлгээ нь зээл төлж барагдуулахад 

хүрэлцээтэй эсэх, барьцааны эд хөрөнгийг тоогоор болон дүнгээр 

балансын гадуурх дансанд бүртгэсэн эсэх, барьцаа хөрөнгийн 

гэрээг нотариатаар баталгаажуулж, үл хөдлөх хөрөнгийн 

барьцааны гэрээг Улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлэн хувийн 

хэрэгт хавсаргаж байгаа эсэх, бусад холбогдох баримт бичгийн 

бүрдэл журмын дагуу бүрэн байгаа эсэх 

Дийлэнх нь  

нийцсэн 
3 

Хэсэгчлэн нийцсэн 4 

Нийцээгүй 5 

19 

Ү19– Зээлийн мэдээллийн сантай гэрээ 

байгуулсан эсэх, тогтмол мэдээлэл 

солилцож байгаа эсэх 

Байгуулсан, тухай 

бүр  мэдээлэл 

солилцдог 

1 

Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2-т 

заасны дагуу Монголбанкны Зээлийн мэдээллийн сантай гэрээ 

байгуулсан эсэх, зээлийн мэдээллийг тухай бүр мэдээлж байгаа 

эсэх, түүнийг нотлох баримтыг шалгах Байгуулсан ч 

мэдээлэл бүрэн 

солилцдоггүй  

3 

Байгуулсан ч 

мэдээлэл огт 

солилцдоггүй 

5 

Байгуулаагүй 5 

20 

Ү20– Өмчлөх бусад хөрөнгийн жагсаалт, 

үнэлгээ, түүнд холбогдох баримт 

бичгийн бүрдэл журамд нийцэж байгаа 

эсэх 

Бүрэн нийцсэн 1 Өмчлөх бусад хөрөнгийг зээлийн төлбөрт авах нөхцөл болон 

түүнийг үнэлэх, ангилах, зах зээлийн үнийн өөрчлөлтөд 

тохируулах, бүртгэх, зарж борлуулах, борлогдоогүй тохиолдолд 

эрсдэлийн сан байгуулах зэрэг зохицуулалтуудыг журамд 

тусгасан эсэх, өмчлөх бусад хөрөнгийн жагсаалт, үнэлгээ, түүнд 

холбогдох баримт бичгийн бүрдэл бүрэн эсэх, өмчлөх бусад 

хөрөнгийн өмчлөх эрх шилжүүлж авах үйл ажиллагаа нь Эд 

Дийлэнх нь  

нийцсэн 
3 

Хэсэгчлэн нийцсэн 4 

Нийцээгүй 5 



хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд нийцэж байгаа 

эсэх 

21 

Ү21– Өмчлөх бусад хөрөнгийн ашиглалт, 

зарцуулалт холбогдох хууль тогтоомжид 

нийцэж байгаа эсэх 

Тийм 1 Өмчлөх бусад хөрөнгийг зарж борлуулах үйл ажиллагаа болон 

зарж борлуулах талаар Тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөс гарсан 

шийдвэр, хурлын тэмдэглэл зэрэг нь холбогдох хууль тогтоомжид 

нийцэж байгаа эсэх, хадгалж хамгаалах болон зарж борлуулахтай 

холбоотой гарсан зардал, борлуулсан үнэ зэргийг анхан шатны 

баримтуудтай тулгах, үнэн зөв тайлагнаж байгаа эсэхийг шалгах 

Үгүй 3 

22 

Ү22– Тэнцлийн гадуурх дансны 

бүртгэлийг үнэн зөв тайлагнадаг эсэх 
Тийм 1 Балансын гадуурх дансны бүртгэлийг холбогдох шийдвэрүүд, 

хурлын тэмдэглэл, үнэлгээтэй тулган, үнэн зөв тайлагнаж байгаа 

эсэхийг шалгах 
Үгүй 3 

НИЙТ ОНОО = Ү1 + Ү2 + Ү3 + Ү4 + Ү5 + Ү6 + .... + Ү20+ Ү21+ Ү22  Нийт онооноос доор хүснэгтэд заасан бүлгээс эрсдэлийн 

түвшинг тогтооно. ЭУЗ  (Эрсдэлийн үнэлгээ)  

Эрсдэлийн түвшин  

 

 

Активын чанар 
Маш өндөр Дунджаас дээгүүр Дундаж Дунджаас доогуур Бага 

(5) (4) (3) (2) (1) 

Нийт оноо >=78 68-77 58-67 48-57 <=47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Илэрсэн алдаа, дутагдал: 

/3 болон түүнээс дээш оноогоор үнэлэгдсэн асуулга бүрд холбогдох зөрчлийг ХЗХ-ны тайлбарын хамт бичих/ 

 

Yx :… 

ХЗХ-ны тайлбар: ...  

 

Yx :… 

ХЗХ-ны тайлбар: ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрсдэлийн түвшин:  

Дүгнэлт: 

/шалгалт хийсэн хянан шалгагчийн санал, дүгнэлт/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДИРДЛАГЫН ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС 

Анхаарах: Асуулга тус бүрд холбогдох дүрэм, журам, шийдвэр, баримт бичиг, анхан шатны баримт, тооцооллуудыг хянаж, холбогдох шалгуурын дагуу 

үнэлгээг өгнө.  

Бүрэн нийцсэн: хянан шалгагчийн үзсэнээр хангалттай 

Дийлэнх нь нийцсэн: хянан шалгагчийн үзсэнээр үндсэн асуудлууд бүрэн туссан бөгөөд засах боломжтой бага зэргийн алдаатай 

Хэсэгчлэн нийцсэн:хянан шалгагчийн үзсэнээр үндсэн асуудлуудыг бүрэн тусгаагүй эсхүл шинэчлэх, засварлах, дахин хэлэлцэх, батлах шаардлагатай 

Нийцээгүй:хянан шалгагчийн үзсэнээр хангалтгүй  

Д/д Үзүүлэлт Шалгуур Оноо Үнэлэх зөвлөмж 

1 

Ү1 – ХЗХ-ны дүрэм, дүрмийн 

өөрчлөлтийг Хороонд хянуулж, УБЕГ-т 

бүртгүүлсэн эсэх 

Тийм 1 
ХЗХ-ны дүрмийг Хороонд хянуулж, УБЕГ-т бүртгүүлсэн 

эсэх, бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрээр ХЗХ-ны дүрэмд 

өөрчлөлт оруулсан эсэх, дүрмийн өөрчлөлтийг Хороонд 

хянуулж, УБЕГ-т бүртгүүлсэн эсэх, ХЗХ-ны тухай хуульд 

нийцэж байгаа эсэх 
Үгүй 5 

2 

Ү2 – Бүх гишүүдийн хурлыг хууль 

тогтоомжид нийцүүлэн, хуулийн 

хугацаанд зарлан хуралдуулсан эсэх 

Тийм 1 
Бүх гишүүдийн хурлыг хууль тогтоомжид заасны дагуу 

хугацаанд нь хурлын зар, хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг 

хүргүүлж, хуралдуулсан эсэх, хурлаар хэлэлцэх 

шаардлагатай асуудлыг бүрэн хэлэлцсэн эсэх /санхүүгийн 

тайлан, жилийн төсөв, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 

бизнес төлөвлөгөө, хадгаламж, зээлийн бодлого, цэвэр 

орлого хуваарилах гэх мэт/  

Үгүй 5 

3 

Ү3 – Бүх гишүүдийн хурлаас гарсан 

тогтоол шийдвэрүүд хууль тогтоомжид 

нийцсэн, хүчин төгөлдөр эсэх 

Тийм 1 Бүх гишүүдийн хурлын тогтоол, хулын тэмдэглэл нь ХЗХ-

ны тухай хуулийн 32, 33 дугаар зүйлийг хангаж байгаа 

эсэх 
Үгүй 3 

4 

Ү4 – ХЗХ-ны сонгуульт гишүүд, 

гүйцэтгэх захирал, ажилтан болон 

гишүүдийн баримтлах ёс зүйн хэм 

хэмжээний журамтай эсэх 

Тийм 1 ХЗХ-ны сонгуульт гишүүд, гүйцэтгэх захирал, ажилтан 

болон гишүүдийн баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг 

тогтоосон журам эсхүл зохицуулалт байгаа эсэх Үгүй 3 

5 

Ү5 – Сонгуульт гишүүдийг томилсон 

тогтоол, шийдвэрүүд хууль тогтоомжид 

нийцсэн, хүчин төгөлдөр эсэх 

Тийм 1 ХЗХ-ны тухай хуулийн 32.5-ыг хангасан эсэх, 

томилогдсон сонгуульт гишүүдийн бүрэлдэхүүн, тэдгээр 

нь хуулийн шаардлага хангаж байгаа эсэх Үгүй 3 

6 
Ү6 – Сонгуульт гишүүдийн өөрчлөлтийг 

Хороонд бүртгүүлсэн эсэх 

Тийм 1 Шалгалтын өдрийн байдлаарх бүртгэлтэй сонгуульт 

гишүүд нь Хороонд бүртгэлтэй байгаа бол “Тийм”, 

бүртгүүлэхээр холбогдох баримт бичгийг хугацаанд нь 

Хороонд ирүүлсэн бол “Бүртгүүлэхээр хүсэлт 

хүргүүлсэн”, хэрэв Хорооноос шаардлага хангахгүй тул 

бүртгээгүй эсхүл огт бүртгүүлэхээр ирүүлээгүй бол 

“Үгүй” 

Бүртгүүлэхээр хүсэлт 

хүргүүлсэн 
3 

Үгүй 5 



7 

Ү7 – Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн үйл 

ажиллагааны журамтай эсэх, хууль 

тогтоомжид нийцсэн эсэх 

Бүрэн нийцсэн 1 Тэргүүлэгчдийн зөвлөл, түүний гишүүний бүрэн эрх, 

ажиллах зарчмыг тодорхойлсон үйл ажиллагааны 

журамтай эсэх, эсхүл дүрэмдээ нарийвчлан тусгасан эсэх 
Дийлэнх нь  нийцсэн 3 

Хэсэгчлэн нийцсэн 4 

Нийцээгүй эсхүл 

журамгүй 
5 

8 

Ү8 – Тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөс гаргасан 

шийдвэрүүд нь хууль тогтоомж, дүрэм, 

журамд нийцсэн эсэх 

Бүрэн нийцсэн 1 Тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөс гарсан тогтоол, шийдвэрийн 

тоо, тэдгээрийн баталгаажилт бүрэн эсэх, гарсан тогтоол 

шийдвэрүүд нь ХЗХ-ны дүрэм, журам болон ХЗХ-ны 

тухай хуульд заасны дагуу тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн 

бүрэн эрхийн асуудалд нийцэж байгаа эсэх 

Дийлэнх нь  нийцсэн 3 

Хэсэгчлэн нийцсэн 4 

Нийцээгүй 5 

9 
Ү9 – Тэргүүлэгчдийн зөвлөл жилд дор 

хаяж 12 удаа хуралдсан эсэх 

Тийм 1 Тэргүүлэгчдийн зөвлөл нь сар бүр хуралддаг эсэх, хурлын 

тэмдэглэл, түүний бүрдэл, гарын үсгийн баталгаажилт 

бүрэн эсэх 
Үгүй 3 

10 

Ү10 – Хяналтын зөвлөлийн үйл 

ажиллагааны журамтай эсэх, хууль 

тогтоомжид нийцсэн эсэх 

Бүрэн нийцсэн 1 Хяналтын зөвлөл, түүний гишүүний бүрэн эрх, ажиллах 

зарчмыг тодорхойлсон үйл ажиллагааны журамтай эсэх, 

эсхүл дүрэмдээ нарийвчлан тусгасан эсэх 

Дийлэнх нь  нийцсэн 3 

Хэсэгчлэн нийцсэн 4 

Нийцээгүй эсхүл 

журамгүй 
5 

11 
Ү11 – Хяналтын зөвлөл жилд 8-аас 

доошгүй удаа хуралдсан эсэх 

Тийм 1 Хяналтын зөвлөл нь улиралд 2-оос доошгүй удаа 

хуралддаг эсэх, хурлын тэмдэглэл, түүний бүрдэл, гарын 

үсгийн баталгаажилт бүрэн эсэх 
Үгүй 3 

12 

Ү12 – Хяналтын зөвлөлөөс ХЗХ-ны үйл 

ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж, 

бүрэн эрхээ хэрэгжүүлсэн эсэх 

Тийм 1 Хяналтын зөвлөлөөс ХЗХ-ны үйл ажиллагааны 

санхүүгийн тайлан, орлого, зарлагын бүртгэл, ЗХШҮ-дэд 

тогтмол хяналт тавьж, шаардлагатай баримт бичиг, 

тайлан, мэдээлэлтэй танилцаж, газар дээрх үзлэг, шалгалт 

хийж, заавар зөвлөмж, үүрэг даалгавар өгдөг эсэх, 

холбогдох шалгалтын тайлан, үр дүнг бүх гишүүдийн 

хуралд танилцуулж, хэлэлцүүлдэг эсэх 

Үгүй 3 

13 

Ү13 – ХЗХ-ны гүйцэтгэх захирлыг 

томилсон шийдвэр нь хууль тогтоомжид 

нийцсэн эсэх, гүйцэтгэх захирлын 

өөрчлөлтийг Хороонд бүртгүүлсэн эсэх 

Тийм 1 ХЗХ-ны гүйцэтгэх захирлыг Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн 

шийдвэрээр томилсон эсэх, гарын үсгийн баталгаажилт 

бүрэн эсэх, гүйцэтгэх захирал нь ХЗХ-ны тухай хуулийн 

39.6-д заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг шалгаж, 

шалгалтын өдрийн байдлаарх ХЗХ-ны гүйцэтгэх захирал 

нь Хороонд бүртгэлтэй байгаа бол “Тийм”, бүртгүүлэхээр 

холбогдох баримт бичгийг хугацаанд нь Хороонд 

ирүүлсэн бол “Бүртгүүлэхээр хүсэлт хүргүүлсэн”, хэрэв 

Бүртгүүлэхээр хүсэлт 

хүргүүлсэн 
3 

Үгүй 5 



Хорооноос шаардлага хангахгүй тул бүртгээгүй эсхүл огт 

бүртгүүлэхээр ирүүлээгүй бол “Үгүй” 

14 

Ү14 – Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан 

гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолт нь 

холбогдох хууль тогтоомж болон ХЗХ-

ны дүрэмд нийцэж байгаа эсэх 

Бүрэн нийцсэн 1 Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан гэрээг ХЗХ-ны дүрэм 

болон ХЗХ-ны тухай хуульд нийцүүлэн цалин 

урамшуулал, гүйцэтгэх захирлын эрх үүрэг, хариуцлагын 

хэмжээ, хязгаар, хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл зэргийг 

бүрэн тусгасан эсэх, ажлын байрны тодорхойлолтод хийх 

ажил үүргийг, эрх мэдлийг тодорхой тусгасан эсэх 

Дийлэнх нь  нийцсэн 3 

Хэсэгчлэн нийцсэн 4 

Нийцээгүй 5 

15 

Ү15 – Гүйцэтгэх захирал нь ХЗХ-ны үйл 

ажиллагааны гүйцэтгэл, үйл 

ажиллагаанд нөлөөлж болохуйц асуудал, 

эрсдэлийг Тэргүүлэгчдийн зөвлөлд 

тайлагнадаг эсэх 

Тийм 1 Өөрийн хөрөнгөгүй болсон эсхүл ЗХШҮ хангаагүй, эсхүл 

ХЗХ-ны үйл ажиллагаанд нөлөөлж болохуйц асуудал, 

эрсдэлийг тодорхойлж, Тэргүүлэгчдийн зөвлөлд 

тайлагнасан эсэхийг холбогдох баримт бичиг, нотлох 

баримтуудад үндэслэн шалгах  

Үгүй 3 

16 

Ү16 – ХЗХ-ны гүйцэтгэх албаны ажилчид 

сүүлийн 3 жилийн хугацаанд солигдсон 

эсэх 

Тийм 5 Гүйцэтгэх захирал болон ажилчдын тогтвортой ажиллах 

байдал нь ХЗХ-ны тогтвортой үйл ажиллагаанд чухал 

үзүүлэлт тул ажилчин томилсон болон чөлөөлсөн 

гүйцэтгэх захирлын шийдвэр, хүний нөөцийн судалгааг 

тулган харах 

Үгүй 1 

17 

Ү17 – Сонгуульт гишүүд болон гүйцэтгэх 

захирал нь холбогдох сургалтад 

хамрагдсан эсэх 

Хамрагдсан байх 

хугацаа болоогүй 
1 Сонгуульт гишүүд болон гүйцэтгэх захирал нь Хорооноос 

баталсан журмын дагуу холбогдох сургалтад хамрагдсан 

эсэх, сургалтад хамрагдсаныг нотлох төлбөр төлсөн 

баримт болон гэрчилгээг тулган шалгах 

Бүрэн хамрагдсан 1 

Бүрэн бус хамрагдсан 3 

Огт хамрагдаагүй 5 

18 
Ү18 – Хөрөнгө оруулалтын шийдвэр нь 

хууль тогтоомжид нийцсэн эсэх 

Тийм 1 Хөрөнгө оруулалт хийгдсэн бол Хороо болон тухайн ХЗХ-

ны БГХ эсвэл ТЗ-ийн баталсан бодлого/журмын дагуу 

шийдвэрлэгдсэн эсэх, хөрөнгө оруулалт хийгдсэн гэрээ, 

тэдгээрт холбогдох санхүүгийн баримтуудыг анхан 

шатны баримттай тулгах 

Хөрөнгө оруулалт 

хийгдээгүй 
1 

Үгүй 3 

 

19 

 

 

Ү19 – Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, 

худалдан авалт, борлуулалт, элэгдэл 

зэрэг үндсэн хөрөнгөд холбогдох 

тогтоол шийдвэрүүд нь дүрэм, журамд 

нийцсэн эсэх 

Бүрэн нийцсэн 1 Шалгах өдрийн байдлаарх үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд 

байгаа хөрөнгүүд бодитоор байгаа эсэх, хуримтлагдсан 

элэгдлийг тооцож байгаа эсэх, үндсэн хөрөнгийн 

худалдан авалт, борлуултад холбогдох шийдвэрүүд нь бүх 

гишүүдийн хурлаас баталгаажсан эсэх, худалдан авалт, 

борлуулалтын гэрээ, орлого зарлагын баримт, гүйлгээний 

хуулгыг шалгаж, үнэн зөв тайлагнаж байгаа эсэх 

Дийлэнх нь  нийцсэн 3 

Хэсэгчлэн нийцсэн 4 

Нийцээгүй 5 

20 Тийм 1 
Ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны тухайлсан 

зааварчилгаа эсхүл зохицуулалт байгаа эсэх, ажлын 



Ү20 – Ажлын байрны аюулгүй 

ажиллагааны талаар дотоод журамд 

тусгасан эсэх, хэрэгжилт хангалттай эсэх 

Үгүй 3 

байранд байрлуулсан камер хэвийн ажиллагаатай эсэх, 

мөнгө, үнэт зүйл, чухал баримт бичиг хадгалах сейф 

байгаа эсэх, харуул хамгаалалттай эсэх, түүнд холбогдох 

гэрээ байгаа эсэх 

21 
Ү21 –  Оршин буй хаяг, байршил 

Хороонд бүртгэлтэй эсэх 

Тийм 1 Оршин буй хаяг, байршил Хороонд бүртгэлтэй эсэх, 

холбогдох гэрээ, гэрчилгээ баримт материал нь хууль 

тогтоомжид нийцсэн эсэх 

Бүртгүүлэхээр 

хугацаанд нь хүргүүлсэн 
1 

Хугацаа хоцорсон ч 

бүртгүүлэхээр 

хүргүүлсэн 

3 

Үгүй 5 

22 Ү22 – Мэдээллийн технологийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм журамтай эсэх 

Тийм 1 Мэдээллийн технологийн аюулгүй ажиллагааны 

тухайлсан журам эсхүл зохицуулалт байгаа эсэх Үгүй 3 

23 Ү23 – Нягтлан бодох бүртгэлийн 

программтай эсэх 

Тийм 1 Нягтлан бодох бүртгэлийн программтай эсэх, 

программын гэрээ байгаа эсэх Үгүй 3 

 

24 

 

Ү24 – Нягтлан бодох бүртгэлийн 

мэдээлэл нь бүрэн гүйцэд, үнэн зөв, цаг 

тухайд нь бүртгэдэг, гүйлгээний 

мэдээллийг тухай бүр баталгаажуулдаг 

эсэх 

Тийм 1 
Нягтлан бодох бүртгэл нь хууль тогтоомж, ХЗХ-ны 

нягтлан бодох бүртгэлийн зааварт нийцэж байгаа эсэх 

Үгүй 5 

 

25 

Ү25 – Шалгалт хамрах хугацааны жилийн 

эцсийн санхүүгийн тайланд аудит 

хийлгэсэн эсэх 

Тийм 1 Шалгалт хамрах хугацааны жилийн эцсийн санхүүгийн 

тайланд аудит хийлгэсэн эсэх 
Үгүй 5 

26 Ү26 – Аудитын дүгнэлтэд ямар нэг 

асуудал илэрсэн эсэх 

Тийм 1 Аудитын дүгнэлтэд ямар нэг асуудал, ноцтой зөрчил 

гарсан эсэх Үгүй 3 

 

27 Ү27 – МУТСТ тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг хангах хүрээнд дотоод 

хяналтын хөтөлбөр, журам баталсан эсэх 

Тийм 1 Тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөс МУТСТ хуулийн 

хэрэгжилтийг хангуулж эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөр, 

дотоод хяналтын хөтөлбөр, журмыг баталсан эсэх, 

холбогдох хууль тогтоомж, журам, гарын авлагад 

нийцүүлэн тогтмол шинэчилдэг эсэх 

Үгүй 5 

 

28 

 

 

Ү28 – Дотоод хяналтын хөтөлбөр нь 

холбогдох хууль тогтоомж, журамд 

нийцсэн эсэх 

Бүрэн нийцсэн 1 Дотоод хяналтын хөтөлбөрийн агуулга, бүрдэл нь МУТСТ 

тухай хууль болон МУТС-ээс урьдчилан сэргийлэх үйл 

ажиллагааны журамд нийцсэн эсэх, ХЗХ-ны онцлог, үйл 

ажиллагаанд тохирсон эсэх 

Дийлэнх нь  нийцсэн 3 

Хэсэгчлэн нийцсэн 4 

Нийцээгүй 5 



29 
Ү29 – МУТС эрсдэлийн үнэлгээ тогтмол 

хийж, үнэлж, удирддаг эсэх 

Тийм 1 

МУТСТ тухай хууль болон МУТС-ээс урьдчилан 

сэргийлэх үйл ажиллагааны журамд заасны дагуу дотоод 

хяналтын хөтөлбөрөө өөрийн мөнгө угаах болон 

терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх эрсдэлд тохирч 

байгаа эсэхийг байнга үнэлж, шинэ бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээ, түүнийг хүргэх хэлбэр, газарзүйн байршил 

болон харилцагчийн төрлөөс хамаарах эрсдэлийг дүгнэдэг 

эсэх, өндөр эрсдэлтэй бол эрсдэлийг бууруулах, удирдах 

шийдвэр гаргаж, арга хэмжээ авдаг эсэхийг нотлох 

үнэлгээ, бичиг баримт 

Үгүй 5 

30 Ү30 – МУТСТ тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг хангах ажилтан томилсон 

эсэх, тухайн ажилтан ажиллаж байгаа 

эсэх 

Тийм 1 МУТСТ ажилтан томилсон тухай гүйцэтгэх захирлын 

тушаал, тухайн ажилтан ажиллаж байгаа эсэх 

Үгүй 3 

31 

Ү31 –Харилцагчийг таньж мэдэх үйл 

ажиллагаа явуулдаг эсэх, баримт 

бичгийн бүрдэл бүрэн эсэх 

Тийм 1 

Шинээр гишүүн элсүүлэхдээ харилцагчийг таньж мэдэх 

үйл ажиллагаа явуулах дүрэм, журам, зохицуулалтыг 

баталсан эсэх, харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг 

тогтмол явуулдаг эсэх, мэдээллийг шалгаж, 

баримтжуулдаг эсэх, баримт бичгийн бүрдэл бүрэн эсэх, 

МУТСТ тухай хуульд заасны дагуу тусгай хяналт тавьдаг 

эсэх 

Үгүй 5 

 

32 
Ү32 – Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн 

жагсаалтыг хөтөлж, хуулийн этгээдийн 

эцсийн өмчлөгчийг тогтоодог эсэх 

Тийм 1 МУТСТ тухай хуульд заасны дагуу улс төрд нөлөө бүхий 

этгээдийн жагсаалт хөтөлдөг эсэх, хуулийн этгээдийн 

эцсийн өмчлөгчийг тогтоодог эсэх, мэдээллийг шалгаж, 

баримтжуулдаг эсэх, баримт бичгийн бүрдэл бүрэн эсэх, 

МУТСТ тухай хуульд заасны дагуу тусгай хяналт тавьдаг 

эсэх 

Үгүй 3 

33 

Ү33 – 20 сая төгрөгөөс дээш бэлэн 

мөнгөний болон сэжигтэй гүйлгээг 

тайлагнадаг эсэх 

Тийм 1 

20 сая төгрөгөөс дээш бэлэн мөнгөний гүйлгээ гарсан 

эсэх, гүйлгээ бүрийг МУТСТ тухай хуулийн 6.1-д заасны 

дагуу мэдээлсэн эсэх, сэжигтэй гүйлгээ гэж үзсэн 

мэдээллийг СМА-нд мэдээлдэг эсэх, мөн мэдээлсэн 

гүйлгээний нийт дүн улирлын санхүүгийн тайланд 

тайлагнасантай таарч байгаа эсэх 

Үгүй 3 

34 Ү34 – Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн 

тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 

хэрэгжилт хангагдсан эсэх  

Тийм 1 Гадаад валютаар хадгаламж татан төвлөрүүлсэн, зээл 

олгосон эсхүл аливаа төлбөр тооцоог гүйцэтгэсэн, гүйлгээ 

хийгдсэн эсэхийг тулган шалгах 
Үгүй 3 

 Тийм 1 



35 
Ү35 – ЗХШҮ хангаж ажиллах талаар 

холбогдох арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлдэг эсэх 

Хангаж ажилладаг 1 ЗХШҮ хангаагүй тохиолдолд Хяналтын зөвлөлөөс хяналт 

тавьж, тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөс холбогдох арга хэмжээ, 

төлөвлөгөөг гаргаж, хэрэгжүүлдэг эсэх, холбогдох 

тогтоол, шийдвэр, хурлын тэмдэглэлээс шалгах 

Үгүй 5 

36 
Ү36 – Гишүүдэд чиглэсэн аливаа үйл 

ажиллагаа нь жилийн төлөвлөгөөний 

дагуу хийгдсэн эсэх, хэрэгжилт, 

зарцуулалт нь холбогдох дүрэм, журам, 

шийдвэрт нийцсэн эсэх 

Бүрэн нийцсэн 1 Гишүүдэд чиглэсэн аливаа үйл ажиллагаа нь бүх 

гишүүдийн хурлаас баталсан төсөв, төлөвлөгөөний дагуу 

хийгдсэн эсэх, хийгдсэн үйл ажиллагааны тайлан 

баталгаажсан эсэх,  зардлын баримтууд нь байгаа эсэх, 

батлагдсан төсвийн хүрээнд зохион байгуулагдсан эсэх, 

холбогдох бичилтүүд хийгдсэн эсэх 

Дийлэнх нь  нийцсэн 3 

Хэсэгчлэн нийцсэн 4 

Нийцээгүй 5 

37 
Ү37 – ХЗХ-ны үйл ажиллагааны зардал 

нь ХЗХ-ны санхүүгийн байдал болон 

дүрэм, журамд нийцэж байгаа эсэх 

Бүрэн нийцсэн 1 ХЗХ-ны үйл ажиллагааны зардал нь бүх гишүүдийн 

хуррлаас баталгаажсан төсвийн хүрээнд байгаа эсэх, 

гарсан зардлын баримтуудыг тулган шалгах 

Дийлэнх нь  нийцсэн 3 

Хэсэгчлэн нийцсэн 4 

Нийцээгүй 5 

38 

Ү38 – Архив, бичиг хэрэг хөтлөлт 

журамд нийцэж байгаа эсэх 

Бүрэн нийцсэн 1 Ирсэн, явсан баримт бичгийн бүртгэл хөтөлдөг эсэх, 

баримт бичгийг архивлах тухайлсан журам эсхүл 

зохицуулалт байгаа эсэх, байхгүй бол архивын 

шаардлагын дагуу хадгалдаг эсэх 

Дийлэнх нь  нийцсэн 3 

Хэсэгчлэн нийцсэн 4 

Нийцээгүй 5 

39 Ү39 – Тус ХЗХ-ны үйл ажиллагаатай 

холбоотой ХЗХ-нд бусад байгууллага 

болон гишүүдээс ирсэн гомдол, санал 

шийдвэрлэгдсэн эсэх 

Тийм 1 Ирсэн гомдол, санал байгаа эсэх, бүртгэл хөтөлдөг эсэх, 

шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн эсэх Гомдол ирээгүй 1 

Үгүй 3 

 

40 Ү40 – Өмнө нь Хорооноос хийсэн газар 

дээрх шалгалтаар өгсөн үүрэг 

даалгаврын хэрэгжилт  

Бүрэн биелүүлсэн 1 Үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулсан талаар бичиг 

ирүүлж байсан бол тухайн хэрэгжилтийг хангуулахтай 

холбоотой ямар арга хэмжээ авсан, үнэхээр зөрчил 

дутагдлыг арилгасан эсэхийг шалгах 

Дийлэнхийг нь 

биелүүлсэн 
3 

Хангалтгүй 5 

Шалгалт орж байгаагүй 5 

 

41 

Ү41 – Хорооноос зайны хяналтаар өгсөн 

үүрэг даалгаврын хэрэгжилт  

Хангалттай 1 Хорооноос өгсөн зайны хяналтаар үүрэг даалгавар өгсөн 

эсэх, өгсөн бол үүрэг даалгаврын биелэлтийг бодитоор 

шийдвэрлэх арга хэмжээ авсан эсэхийг нэг бүрчлэн 

шалгах 

Тайлангийн хариугаар 

үүрэг даалгавар 

өгөгдөөгүй 

1 

Зарим талаар 

дутагдалтай 
3 

Хангалтгүй 5 

 

42 
Ү42 – Шалгалтын ажлын хэсэгт 

шаардлагатай баримт материал, 

Тийм 1 Шаардлагатай баримт бичгүүдийг шалгалтын явцад саад 

учруулахгүйгээр түргэн шуурхай, үнэн зөв гаргаж өгсөн 

эсэх 
Үгүй 5 



мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэт 

гаргаж өгсөн эсэх 

НИЙТ ОНОО = Ү1 + Ү2 + Ү3 + Ү4 + Ү5 + Ү6 +....+ Ү39 + Ү40 + Ү41+ Ү42  Нийт онооноос доор хүснэгтэд заасан бүлгээс 

эрсдэлийн түвшинг тогтооно. ЭУЗ  (Эрсдэлийн үнэлгээ)  

Эрсдэлийн түвшин  

 

Удирдлагын чадвар 
Маш өндөр Дунджаас дээгүүр Дундаж Дунджаас доогуур Бага 

(5) (4) (3) (2) (1) 

Нийт оноо >=132 118-131 104-117 90-103 <=89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Илэрсэн алдаа, дутагдал: 

/3 болон түүнээс дээш оноогоор үнэлэгдсэн асуулга бүрд холбогдох зөрчлийг ХЗХ-ны тайлбарын хамт бичих/ 

 

Yx :… 

ХЗХ-ны тайлбар: ...  

 

Yx :… 

ХЗХ-ны тайлбар: ...  

 

 

 

 

 

 

 

 
Эрсдэлийн түвшин:  

Дүгнэлт: 

/шалгалт хийсэн хянан шалгагчийн санал, дүгнэлт/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АШИГТ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС 

Анхаарах: Асуулга тус бүрд холбогдох дүрэм, журам, шийдвэр, баримт бичиг, анхан шатны баримт, тооцооллуудыг хянаж, холбогдох шалгуурын дагуу 

үнэлгээг өгнө.  

Бүрэн нийцсэн: хянан шалгагчийн үзсэнээр хангалттай 

Дийлэнх нь нийцсэн: хянан шалгагчийн үзсэнээр үндсэн асуудлууд бүрэн туссан бөгөөд засах боломжтой бага зэргийн алдаатай 

Хэсэгчлэн нийцсэн:хянан шалгагчийн үзсэнээр үндсэн асуудлуудыг бүрэн тусгаагүй эсхүл шинэчлэх, засварлах, дахин хэлэлцэх, батлах шаардлагатай 

Нийцээгүй:хянан шалгагчийн үзсэнээр хангалтгүй  

Д/д Үзүүлэлт Шалгуур Оноо Үнэлэх зөвлөмж 

1 

Ү1 – ХЗХ-ны ашигт ажиллагааг 

нэмэгдүүлэх стратеги, бизнес 

төлөвлөгөө байгаа эсэх 

Тийм 1 ХЗХ-г хөгжүүлэх бодлого, бизнес төлөвлөгөөг баталсан 

эсэх, ХЗХ-ны ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх стратеги 

төлөвлөгөө тусгагдсан эсэх, бүх гишүүдийн хурлаас 

хэлэлцүүлж, баталсан эсэх 
Үгүй 3 

2 

Ү2 – Стратеги төлөвлөлт оновчтой, 

тохиромжтой эсэх, хэрэгжилтийн 

байдал 

Төлөвлөгөө оновчтой, 

хэрэгжилт хангалттай 
1 

Төлөвлөлт ХЗХ-ны санхүүгийн байдал болон бусад 

хүчин зүйлүүдэд нийцсэн, хүүгийн орлого, зарлагын 

харьцааг зөв тооцоолж, оновчтой, тодорхой, бодитой, 

тохиромжтой тодорхойлсон эсэх, төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг хангуулах арга хэмжээ авч байгаа эсэх, 

хэрэгжилтэд хяналт тавьж байгаа эсэх 

Төлөвлөгөө оновчтой, 

хэрэгжилт хангалтгүй 
3 

Төлөвлөгөө оновчгүй 5 

Төлөвлөгөө байхгүй 5 

3 

Ү3 - Хорооноос зөвшөөрсөн 

санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа 

эрхэлдэг эсэх, эрхэлж буй үйл 

ажиллагаа нь холбогдох хууль 

тогтоомжид нийцэж байгаа эсэх 

Эрхэлдэггүй 1 Санхүүгийн бусад үйл ажиллагааг Хорооны 

зөвшөөрөлтэй эрхэлдэг эсэх, эрхэлж буй үйл ажиллагаа 

нь холбогдох хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэх, 

тус үйл ажиллагааны тайланг шалгаж үйл ажиллагааны 

орлого ХЗХ-ны дансаар орж байгаа эсэх, үнэн зөв 

тайлагнаж байгаа эсэхийг шалгах 

Нийцсэн 1 

Зөвшөөрөл авсан боловч 

эрхэлдэггүй 
3 

Нийцээгүй 5 

4 

Ү4 - Нэмэлт ажил үйлчилгээний 

журмуудтай эсэх, түүндээ 

шаардлагатай өөрчлөлтийг хийдэг 

эсэх 

Тийм 1 

Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбоотой 

тухайлсан журам, эсхүл холбогдох зохицуулалтыг 

ХЗХ-ны дүрэмдээ тусгасан эсэх, дагаж мөрддөг эсэх, 

цаг үе, нөхцөл байдал, хууль тогтоомжид нийцүүлэн 

тухай бүр шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг оруулдаг эсэх, 

хэрэгжилтэд хяналт тавьдаг эсэх 

Эрхэлдэггүй 1 

Үгүй 3 

5 
Ү5 – ХЗХ-ны зардлуудад холбогдох 

шийдвэр, тогтоолууд байгаа эсэх 

Тийм 1 ХЗХ-ны гарсан зардлуудад холбогдох тогтоол, 

шийдвэрүүд байгаа эсэх, зардлын баримтууд нь тогтоол 

шийдвэрийн дүнтэй таарч байгаа эсэх Үгүй 3 

6 
Ү6 – Батлагдсан төсөвт тусгагдаагүй 

зардал гаргасан эсэх  

Тийм 5 ХЗХ-ны зардал нь бүх гишүүдийн хурлаас 

баталгаажсан төсвийн хүрээнд байгаа эсэх, зайлшгүй 

зардал бол үндэслэл бүхий шийдвэр, нотлох баримт 

байгаа эсэх 

Зайлшгүй зардал гарсан 3 

Үгүй 1 



7 
Ү7 –Батлагдсан төсвөөс хэтэрсэн 

зардал гарсан эсэх 

Тийм 5 Баталсан төсвөөс хэтэрсэн зардал гарсан эсэх, зайлшгүй 

зардал бол үндэслэл бүхий шийдвэр, нотлох баримт 

байгаа эсэх 

Зайлшгүй зардал гарсан 3 

Үгүй 1 

8 

Ү8 – Төсвийн захиран зарцуулалтад 

хяналт байгаа эсэх, захиран зарцуулах 

эрхгүй этгээд зардал гаргадаггүй эсэх 

Тийм 1 Төсвийн захиран зарцуулалтад хяналт тавьдаг эсэх, 

зардал, гүйлгээнүүдэд холбогдох эрхийг зохицуулдаг 

эсэх, эрх мэдэл хэтрүүлсэн эсхүл захиран зарцуулах 

эрхгүй этгээд зардал гаргасан эсэхийг холбогдох 

зардлын гүйлгээ, шийдвэрүүдэд үндэслэн шалгах 

Үгүй 3 

9 

Ү9 – Бүх гишүүдийн хурлаас 

тогтоосон ажлын байрны тоо болон 

цалин, урамшууллын дагуу олгогдсон 

эсэх 

Тийм 1 Цалин, урамшууллыг олгосон шийдвэрүүд, тэдгээрийн 

дүн, гүйлгээний баримттай таарч байгаа эсэх, 

батлагдсан орон тооны хүрээнд цалин урамшуулал 

олгогдсон эсэхийг шалгах 
Үгүй 3 

10 

Ү10 - Албан хэрэгцээний гүйлгээ болон 

байнга давтагдан хийгддэг 

гүйлгээнүүд, тогтмол зардлуудад 

холбогдох гэрээ, баримтууд байгаа 

эсэх 

Тийм 1 Ажлын байрны түрээс, утасны төлбөр, интернет гэх мэт 

тогтмол зардлуудад холбогдох гэрээ, баримтууд байгаа 

эсэх, гэрээнд заагдсаны дагуу төлбөрүүд хийгдсэн 

эсэхийг нэхэмжлэх, зардлын баримт, гүйлгээний 

хуулгатай тулгах 

Үгүй 3 

11 
Ү11 - Хорооноос зөвшөөрөлгүй үйл 

ажиллагаанаас орлого олсон эсэх 

Тийм 3 Санхүүгийн тайланд Хорооны зөвшөөрөлгүй үйл 

ажиллагаанаас орлого олсноор тайлагнасан эсэх, орлого 

зарлагын баримт, дансдыг шалгах явцад тодорхойгүй 

үйл ажиллагаанаас олсон орлого гарсан эсэх 

Үгүй 1 

12 

Ү12 - Гишүүдээс ХЗХ-ны дүрэмд 

нийцээгүй аливаа хураамж, шимтгэл 

авсан эсэх 

Тийм 3 Гишүүдээс авсан хураамж, шимтгэл байгаа эсэх, 

хураамж, шимтгэлийн талаар ХЗХ-ны дүрэмд 

тусгагдсан эсэх 
Үгүй  1 

13 

Ү13 – Зээлийн ангиллыг буруу 

тооцоолж, эрсдэлийн сангийн зардлыг 

үндэслэлгүй нэмэгдүүлж, ашигт 

ажиллагааг бууруулсан эсэх 

Тийм 5 Холбогдох журмын ангиллын дагуу ангилаагүй, 

зардлыг үндэслэлгүй нэмэгдүүлсэн эсэх Тийм, гэхдээ зөрүү нь 

материаллаг бус 
1 

Үгүй 1 

14 

Ү14 – Урьдчилж төлсөн зардал болон 

бусад авлагатай холбоотой гэрээ 

баримтууд, түүнд холбогдох 

шийдвэрүүд байгаа эсэх 

Тийм 1 
Хэрвээ энэ төрлийн гүйлгээ гарсан, эхний болон эцсийн 

үлдэгдэлтэй байгаа бол хийгдсэн гүйлгээг харилцах, 

кассын хуулгаар баталгаажуулах, гэрээ, нэхэмжлэх 

зэрэг анхан шатны баримтуудыг шалгах, холбогдох 

шийдвэрүүд нь хүчин төгөлдөр эсэх 

Энэ төрлийн зардал 

гараагүй 
1 

Үгүй 3 

15 

Ү15 – Үйл ажиллагааны бус орлого, 

зардал нь аливаа хууль, тогтоомжийг 

зөрчсөн эсэх 

Тийм 3 Ямар нэг хууль, тогтоомж, дүрэм, журмыг зөрчсөн эсэх 

Үгүй 1 

НИЙТ ОНОО = Ү1 + Ү2 + Ү3 + Ү4 + Ү5 + Ү6 + ... + Ү12 + Ү13 + Ү14  



ЭУЗ  (Эрсдэлийн үнэлгээ)  Нийт онооноос доор хүснэгтэд заасан бүлгээс 

эрсдэлийн түвшинг тогтооно. Эрсдэлийн түвшин  

 

Ашигт ажиллагаа 
Маш өндөр Дунджаас дээгүүр Дундаж Дунджаас доогуур Бага 

(5) (4) (3) (2) (1) 

Нийт оноо >=46 38-45 30-37 22-29 <=21 

 

 

 

 

 

 

  

Илэрсэн алдаа, дутагдал: 

/3 болон түүнээс дээш оноогоор үнэлэгдсэн асуулга бүрд холбогдох зөрчлийг ХЗХ-ны тайлбарын хамт бичих/ 

 

Yx :… 

ХЗХ-ны тайлбар: ...  

 

Yx :… 

ХЗХ-ны тайлбар: ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000000000000000000000000 

Эрсдэлийн түвшин:  

Дүгнэлт: 

/шалгалт хийсэн хянан шалгагчийн санал, дүгнэлт/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС 

Анхаарах: Асуулга тус бүрд холбогдох дүрэм, журам, шийдвэр, баримт бичиг, анхан шатны баримт, тооцооллуудыг хянаж, холбогдох шалгуурын дагуу 

үнэлгээг өгнө.  

Бүрэн нийцсэн: хянан шалгагчийн үзсэнээр хангалттай 

Дийлэнх нь нийцсэн: хянан шалгагчийн үзсэнээр үндсэн асуудлууд бүрэн туссан бөгөөд засах боломжтой бага зэргийн алдаатай 

Хэсэгчлэн нийцсэн:хянан шалгагчийн үзсэнээр үндсэн асуудлуудыг бүрэн тусгаагүй эсхүл шинэчлэх, засварлах, дахин хэлэлцэх, батлах шаардлагатай 

Нийцээгүй:хянан шалгагчийн үзсэнээр хангалтгүй  

Д/д Үзүүлэлт Шалгуур Оноо Үнэлэх зөвлөмж 

1 

Ү1 – Бизнес төлөвлөгөөний эрсдэлийн удирдлага 

хэсэгт төлбөрийн чадвар, түүний эрсдэлийг 

тодорхойлох, удирдах талаар тусгасан эсэх 

Тийм  1 ХЗХ нь төлбөрийн чадвар, түүний эрсдэлийг 

тодорхойлох, удирдах талаар зохицуулалтыг эрсдэлийн 

удирдлагын бодлого эсхүл үйл ажиллагааны журамдаа 

тусгасан эсэх 

Үгүй  5 

2 
Ү2 – Касс дахь бэлэн мөнгө, үнэ бүхий зүйлс 

кассын дэвтэртэй таарч байгаа эсэх 

Тийм 1 

Касс дахь бэлэн мөнгө, үнэ бүхий зүйлс, холбогдох 

дансдын хуулганы үлдэгдэл дүн шалгалтын өдрийн 

байдлаар ХЗХ-ны гаргаж өгсөн тайланд тусгасан дүнтэй 

таарч байгаа эсэх 

Үгүй 3 

3 

Ү3 – Банкан дахь харилцах дансны хуулганы 

үлдэгдэл дүн шалгалтын өдрийн байдлаар ХЗХ-

ны гаргаж өгсөн тайланд тусгасан дүнтэй таарч 

байгаа эсэх 

Тийм 1 

Үгүй 3 

4 

Ү4 – Бусад санхүүгийн байгууллага дахь харилцах 

дансны хуулганы үлдэгдэл дүн шалгалтын 

өдрийн байдлаар ХЗХ-ны гаргаж өгсөн тайланд 

тусгасан дүнтэй таарч байгаа эсэх 

Тийм 1 

Үгүй 3 

5 

Ү5 – Банкан дахь хугацаатай болон хугацаагүй 

хадгаламжийн дансны хуулганы үлдэгдэл дүн 

шалгалтын өдрийн байдлаар ХЗХ-ны гаргаж 

өгсөн тайланд тусгасан дүнтэй таарч байгаа эсэх 

Тийм 1 

Үгүй 3 

6 

Ү6 – Банк, ББСБ болон төслийн зээлийн 

санхүүжилтээр татан төвлөрүүлсэн эх үүсвэрийн 

зорилго үндэслэл нь ХЗХ-ны бизнес төлөвлөгөө, 

санхүүгийн нөхцөл байдалтай уялдсан эсэх 

Тийм 1 

Банк, ББСБ болон төслийн зээлийн санхүүжилтээр татан 

төвлөрүүлсэн эх үүсвэр байгаа эсэх, хэрэв байгаа бол тус 

эх үүсвэрийн зорилго, үндэслэл нь ХЗХ-ны бизнес 

төлөвлөгөө, санхүүгийн нөхцөл байдалтай уялдсан эсэх 

Санхүүгийн нөхцөл 

байдалтай 

уялдаагүй 

3 

Бизнес төлөвлөгөө, 

санхүүгийн нөхцөл 

байдалтай 

уялдаагүй 

5 

7 
Ү7 – Банк, ББСБ болон төслийн зээлийн 

санхүүжилтээр эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх 

Тийм 1 Банк, ББСБ болон төслийн зээлийн санхүүжилтээр эх 

үүсвэр татан төвлөрүүлэх шийдвэрийг ХЗХ-ны тухай Үгүй 3 



шийдвэр холбогдох хууль тогтоомжид нийцэж 

байгаа эсэх 

хуульд заасны дагуу Тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөс гаргасан 

эсэх, холбогдох журамд нийцэж байгаа эсэх 

8 

Ү8 – Төрийн байгууллага, хувь хүн, санхүүгийн 

байгууллагууд зэрэг бусдад өгөх өр төлбөрийг 

хугацаандаа төлж байгаа эсэх, үнэн зөв тайлагнаж 

байгаа эсэх 

Тийм 1 Банк, ББСБ, төсөл хөтөлбөр болон тогтворжилтын 

сангийн санхүүгийн туслалцааны санхүүжилтээр авсан 

зээлийг эргэн төлөлтийг хуваарийн дагуу төлж байгаа 

эсэх, богино, урт хугацаат өр төлбөрөөр зөв ангилан 

үнэн зөв тайлагнаж байгаа эсэх, төрийн байгууллага, 

хувь хүн зэрэг бусдад өгөх өр төлбөрийг хугацаанд нь 

барагдуулж байгаа эсэхийг данс тус бүрээр шалгах, 

хэрэв бусдад төлөх өр төлбөр саатуулагдаж байгаа бол 

шалтгааныг тодруулах 

Төлж байгаа боловч 

тайлагнахдаа данс 

хооронд зөрчилтэй 

3 

Төлөөгүй боловч 

зөв тайлагнаж 

байгаа 

5 

Үгүй 5 

9 
Ү9 – Хадгаламжийн бодлого, хадгаламжийн үйл 

ажиллагааны журмууд байгаа эсэх 

Тийм 1 Хадгаламжийн бодлого, хадгаламжийн үйл 

ажиллагааны журмууд байгаа эсэх Үгүй 5 

10 

Ү10 – Хадгаламжийн бодлого, хадгаламжийн үйл 

ажиллагааны журам, агуулга, бүрдэл нь 

холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн эсэх 

Бүрэн нийцсэн 1 Хадгаламжийн бодлогыг бүх гишүүдийн хурлаас, 

хадгаламжийн үйл ажиллагааны журмыг 

Тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөс тус тус батлан, 

баталгаажуулсан эсэх, журам, хадгаламжийн гэрээний 

агуулга, заалтууд нь Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн 

мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, 

зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль, Иргэний хуульд 

нийцэж байгаа эсэх 

Дийлэнх нь  

нийцсэн 
3 

Хэсэгчлэн нийцсэн 4 

Нийцээгүй 5 

11 

Ү11 – Хугацаатай болон хугацаагүй хадгаламжийн 

бүтээгдэхүүн, хүү, нөхцөлийг тогтоосон шийдвэр 

байгаа эсэх 

Тийм 1 Хугацаатай болон хугацаагүй хадгаламжийн 

бүтээгдэхүүн, хүү, нөхцөлийг тогтоосон шийдвэр байгаа 

эсэх 
Үгүй 5 

12 

Ү12 –Хадгаламжийн бүтээгдэхүүн, хүү, нөхцөл нь 

ХЗХ-ны санхүүгийн байдал болон хууль, 

тогтоомжид нийцсэн эсэх 

Бүрэн нийцсэн 1 
Хадгаламжийн бүтээгдэхүүн, хүү, нөхцөл нь Банк, эрх 

бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн 

хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай 

хууль, хүү бодох аргачлал, холбогдох хууль, тогтоомжид 

нийцсэн эсэх, Тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөс баталсан эсэх, 

хүү тооцох аргачлал нь ХЗХ-ны санхүүгийн байдал, 

ашигт ажиллагаатай уялдаж байгаа эсэх 

Дийлэнх нь  

нийцсэн 
3 

Хэсэгчлэн нийцсэн 4 

Нийцээгүй 5 

13 
Ү13 – Хадгаламж эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй 

судалгаа, бүртгэлийг үнэн зөв хөтөлдөг эсэх 

Тийм 1 Хадгаламж эзэмшигчдийн судалгаа, бүртгэлийг үнэн зөв 

хөтөлдөг эсэхийг Хороонд ирүүлсэн тайлангийн 

хадгаламж эзэмшигчдийн тоотой, 40 том хадгаламж 

эзэмшигчийн тайлантай таарч байгаа эсэхийг тулган 

шалгах 

Алдаатай боловч 

засах боломжтой 
3 

Үгүй 5 



 

14 

 

Ү14 – Хадгаламж эзэмшигчдийн хувийн хэргийн 

бүрдэл хангалттай эсэх 

Тийм 
1 

Хадгаламж эзэмшигчдийн хувийн хэргийн бүрдэлд байх 

шаардлагатай баримт бичгүүд, гарын үсгийн 

баталгаажуулалт нь ХЗХ-ны журамд заасан жагсаалтын 

дагуу бүрэн байгаа эсэхийг хадгаламж эзэмшигчдийн 

хувийн хэргийг түүвэрчлэн эсхүл бүгдийг нэг бүрчлэн 

шалгах Үгүй 

5 

15 
Ү15 – Гишүүн бус этгээдээс хадгаламж татан 

төвлөрүүлсэн зөрчил гарсан эсэх 

Тийм 5 Гишүүн бус этгээд, гишүүний эрх үүсээгүй, эсхүл 

дүрэмд заасны дагуу бус элсүүлсэн гишүүнээс 

хадгаламж татан төвлөрүүлсэн эсэх Үгүй 
1 

16 
Ү16 – Хадгаламжийн хүүгийн тооцооллыг хийж 

гүйцэтгэлтэй харьцуулахад үнэн зөв байгаа эсэх 

Тийм 1 
Хадгаламжийн хүүгийн тооцооллыг хийж гүйцэтгэлтэй 

харьцуулахад үнэн зөв байгаа эсэх, хүү бодох аргачлалд 

нийцэж байгаа эсэх, хадгаламжийн гэрээний хугацаа 

дуусгавар болоход хадгаламжийн хүүг тооцооллын 

дагуу олгож байгаа эсэх, хадгаламжийн гэрээнд заасан 

хүүгийн дагуу тооцооллыг хийж байгаа эсэх 

Бага зэргийн 

зөрүүтэй 
3 

Үгүй 5 

 

17 

Ү17 – Хөрөнгө, эх үүсвэрийн эргэн төлөгдөх 

хугацааны тайланг үнэн зөв тайлагнадаг эсэх 

Тийм 1 Хөрөнгө, эх үүсвэрийн эргэн төлөгдөх хугацааны 

тайланг үнэн зөв тайлагнадаг эсэхийг хадгаламж, зээл 

зэрэг үндсэн үзүүлэлтүүдийг хугацаагаар нь ангилж, 

тулган шалгах 

Үгүй 3 

Тодорхойлдоггүй 5 

18 

Ү18 – Хөрөнгө, эх үүсвэрийн эргэн төлөгдөх 

хугацааны тайланд үндэслэн актив, пассивын 

удирдлага хэвийн эсэхийг дүгнэх 

Хэвийн 1 Хадгаламж, зээлийн эргэн төлөлт, төлөвлөлт ХЗХ-ны 

үйл ажиллагаанд нөлөөлөхүйц эсэх, актив, пассивын 

удирдлага хэвийн эсэхийг дүгнэх 

Алдагдаж эхэлсэн 3 

Асуудалтай 5 

НИЙТ ОНОО = Ү1 + Ү2 + Ү3 + Ү4 + Ү5 + Ү6 + ..... + Ү15+ Ү16+ Ү17  Нийт онооноос доор хүснэгтэд заасан бүлгээс 

эрсдэлийн түвшинг тогтооно. ЭУЗ  (Эрсдэлийн үнэлгээ)  

Эрсдэлийн түвшин  

 

Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар 
Маш өндөр Дунджаас дээгүүр Дундаж Дунджаас доогуур Бага 

(5) (4) (3) (2) (1) 

Нийт оноо >=62 53-61 44-52 35-43 <=34 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илэрсэн алдаа, дутагдал: 

/3 болон түүнээс дээш оноогоор үнэлэгдсэн асуулга бүрд холбогдох зөрчлийг ХЗХ-ны тайлбарын хамт бичих/ 

Yx :… 

ХЗХ-ны тайлбар: ...  

 

Yx :… 

ХЗХ-ны тайлбар: ...  

 

 

 

 

 

 

 

Эрсдэлийн түвшин:  

Дүгнэлт: 

/шалгалт хийсэн хянан шалгагчийн санал, дүгнэлт/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд  

газар дээрх шалгалт хийх заавар”-ын 4 дүгээр хавсралт  

 

 

НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ 

№ ЗОХИСТОЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ 
Хувийн жин 

(1) 

Эрсдэлийн үнэлгээ 

(2) 

Нийт эрсдэлийн үнэлгээ  

(1)x(2) 

1 Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ 20%   

2 Активын чанар 20%   

3 Удирдлагын чадвар 30%   

4 Ашигт ажиллагаа 15%   

5 Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар 15%   

Нийт эрсдэлийн үнэлгээ =20%*Өөрийн хөрөнгийн хүрэлдцээний эрсдэлийн үнэлгээ+20%*Активын 

чанарын эрсдэлийн үнэлгээ+30%*Удирдлагын чадварын эрсдэлийн үнэлгээ+15%*Ашигт 

ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээ+15%*Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын эрсдэлийн үнэлгээ  

 

Эрсдэлийн түвшин  

 

!ЗААВАР: Нэгдсэн үнэлгээг хийхдээ Нэгдсэн үнэлгээ хүснэгтэд заасны дагуу үзүүлэлт тус бүрийн эрсдэлийн үнэлгээг харгалзах 

хувийн жингээр үржүүлж, нийлбэрээр ерөнхий эрсдэлийн үнэлгээг тодорхойлох ба ерөнхий үнэлгээнд харгалзах эрсдэлийн түвшинг 

доорх хүснэгтийн дагуу тогтооно. 

Нэгдсэн үнэлгээ Эрсдэл өндөртэй Эрсдэл өндөртэй Дунд эрсдэлтэй Эрсдэл багатай Эрсдэлгүй 

Эрсдэлийн нэгдсэн 

үнэлгээ 
>4.11 3.36-4.10 2.61-3.35 1.86-2.60 ≤1.85 

 

 

  



“Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд  

газар дээрх шалгалт хийх заавар”-ын 5 дугаар хавсралт  

 

                    

            

            

            

   

 

   

      

      

      

      

      

      

      

            

   

 

 

 

 

 

 

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ    

  ГАЗАР ДЭЭРХ ШАЛГАЛТЫН ТАЙЛАН   

  /Иж бүрэн, Хэсэгчилсэн/   

   

 

   

   

      

   

    
 

    

    
     

    

            

    

 

    

            

            

            

            

            

    20... оны ... Улирал     

            

                    

 

 



Шалгалтын тайлангийн загвар 

1. Шалгалтын зорилго, хамрах хугацаа, цар хүрээ, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн  

Хянан шалгагч байгууллагын нэр  

Шалгалтын удирдамжийн огноо, дугаар  

Шалгалтын зорилго  

Хяналт шалгалтын төрөл  

Шалгалтын хэлбэр  

Шалгалтын цар хүрээ  

Шалгалт хамарсан хугацаа  

Шалгалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн  

 

2. ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮГНЭЛТ /ЗАЙНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮГНЭХ ХУУДАС, 

ҮНЭЛГЭЭ/ 

Хүснэгт. Нийт буюу ерөнхий эрсдэлийн хандлагын шинжилгээ 

№ Үзүүлэлт 
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1 
УДИРДЛАГЫН 

ҮЗҮҮЛЭЛТ 
                                      

2 

САНХҮҮГИЙН 

ХАРЬЦАА 

ҮЗҮҮЛЭЛТ 

                                      

2.1 
Чанаргүй зээл/ 

Нийт зээл 
                                      

2.2 
Цэвэр зээл/ Нийт 

хөрөнгө 
                                      

2.3 
Нийт хадгаламж/ 

Нийт хөрөнгө 
                                      

2.4 

Цэвэр үндсэн 

хөрөнгө/ Нийт 

хөрөнгө 

                                      

2.5 

Гаднаас авсан 

зээл/ Нийт 

хөрөнгө 

                                      

2.6 

Хоршоологчдын 

өмч/ Нийт 

хөрөнгө 

                                      

2.7 
Нөөцийн сан/ 

Нийт хөрөнгө 
                                      

2.8 
Цэвэр орлого/ 

Нийт хөрөнгө 
                                      

2.9 

Үйл 

ажиллагааны 

зардал/Нийт 

хөрөнгө 

                                      

2.1 

Төлбөр түргэн 

гүйцэтгэх чадвар 

/ТТГЧ/ 

                                      



НИЙТ ЭРСДЭЛИЙН 

ҮНЭЛГЭЭ 
                                      

ЕРӨНХИЙ 

ЭРСДЭЛИЙН 

ХАНДЛАГА 

  

 

ЗАЙНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮГНЭХ ХУУДАС 

I. Үндэслэл /Удирдлагын болон 

санхүүгийн үзүүлэлтүүд өмнөх 

тайлант улирлуудын үзүүлэлтээс 

өөрчлөгдсөн байдал, түүний 

шалтгаан, үүсэн гарч буй асуудал 

гэх мэт / 

 

II. Дүгнэлт /Эрсдэлийн үнэлгээ, 

түүний холбогдох үндэслэлд 

тулгуурлана / 

 

III. Цаашид авах арга хэмжээний 

санал /Зайны үнэлгээний дүгнэлтэд 

үндэслэнэ / 

 

 

3. ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА 

№ Ерөнхий танилцуулга  

1 ХЗХ-ны оноосон нэр  

2 Регистрийн дугаар  

3 Улсын бүртгэлийн дугаар  

4 Цахим хаяг  

5 Холбоо барих утас  

6 Хаяг, байршил  

7 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын огноо, 

дугаар, эрхлэх үйл ажиллагаа 
 

8 Тусгай зөвшөөрөл сунгасан тогтоолын огноо, 

дугаар 
 

9 Нэмэлт зөвшөөрлийн төрөл, олгосон 

тогтоолын огноо дугаар 
 

10 Салбарын зөвшөөрөл олгосон тогтоолын 

огноо, дугаар 
 

11 Салбарын тоо, хаяг, байршил  

12 Түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон үйл 

ажиллагааны нэр төрлийн шийдвэрийн огноо, 

дугаар 

 

13 Тусгай зөвшөөрлийг сэргээсэн тогтоолын 

огноо, дугаар 
 

14 Гишүүдийн тоо  

15 Хадгаламж эзэмшигчдийн тоо  

16 Хадгаламжийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, хүү  

17 Зээлдэгчдийн тоо  

18 Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, хүү  

 

 

4. САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 



 

Дансны жагсаалт 

XXXX.XX.XX XXXX.XX.XX 

Шалгах өдрийн 

байдлаарх ХЗХ-ны 

гаргаж өгсөн 

санхүүгийн тайлан 

Ажлын хэсгийн 

хянаснаар 

Дүн Хувь Дүн Хувь Дүн Хувь Дүн Хувь 

ХӨРӨНГӨ         

1.ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ         

МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ         

Бэлэн мөнгө         

Банканд байршуулсан харилцах         

Банканд байршуулсан хадгаламж         

БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАЛТ 

        

Арилжааны үнэт цаас         

ЗЭЭЛ /ЦЭВРЭЭР/         

Нийт зээл         

Хэвийн зээл         

Хугацаа хэтэрсэн зээл         

Чанаргүй зээл         

          Хэвийн бус зээл         

          Эргэлзээтэй зээл         

          Муу зээл         

(Зээлийн эрсдэлийн сан )         

АВЛАГА         

Байгууллага, хүмүүсээс авах авлага         

Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн 

авлага 

        

БУСАД ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ         

Татварын авлага         

Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо         

Дараа тайлангийн тооцоо         

Дутагдал, шамшигдал         

Хангамжийн зүйлс         

Салбар хоорондын авлага         

ӨМЧЛӨХ БУСАД ХӨРӨНГӨ 

/ЦЭВРЭЭР/ 

        

Өмчлөх бусад хөрөнгө         

(Өмчлөх бусад хөрөнгийн 

үнэлгээний хасагдуулга) 

        

2. ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ         

ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ /ЦЭВРЭЭР/         

Үндсэн хөрөнгө         

(Хуримтлагдсан элэгдэл)         

БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ         

Биет бус хөрөнгө         

(Биет бус хөрөнгийн элэгдэл)         

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БА БУСАД 

ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ 

        

Хөрөнгө оруулалт ба бусад 

эргэлтийн бус хөрөнгө 

        

ХӨРӨНГИЙН ДҮН         

ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН 

ХӨРӨНГИЙН ДҮН 

        

1. ӨР ТӨЛБӨР         

ХАДГАЛАМЖ         

Хугацаагүй         



Хугацаатай         

БОГИНО ХУГАЦААТ ЗЭЭЛ         

Банкнаас авсан зээл         

Санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл         

Төсөл, хөтөлбөрөөс авсан  зээл         

Тогтворжилтын сангийн санхүүгийн 

туслалцаа 

        

БУСАД БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР 

ТӨЛБӨР 

        

Цалингийн өглөг         

Татвар, НДШ, ЭМДШ-ийн өглөг         

Ногдол ашгийн өглөг         

Санхүүгийн түрээсийн өглөг         

Санхүүгийн түрээсийн хэрэгжээгүй 

орлого 

        

Урьдчилж орсон орлого         

Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг         

Салбар хоорондын тооцоогоорх өглөг         

Бусад богино хугацаат өглөг         

УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР         

Банкнаас авсан зээл         

Санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл         

Төсөл, хөтөлбөрөөс авсан  зээл         

Тогтворжилтын сангийн санхүүгийн 

туслалцаа 

        

Хойшлогдсон татварын өр төлбөр         

2. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ         

ГИШҮҮДИЙН ОРУУЛСАН ХУВЬ 

ХӨРӨНГӨ 

        

Гишүүний оруулсан хувь хөрөнгө         

Идэвхгүй гишүүний оруулсан хувь 

хөрөнгө 

        

ДАХИН ҮНЭЛГЭЭНИЙ 

НЭМЭГДЭЛ 

        

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл         

ХОРШООЛОГЧДЫН ӨМЧ         

Нөөцийн сан         

Хандив, тусламж         

Хадгаламж, хамгаалалтын сан         

Нийгмийн хөгжлийн сан         

Тогтворжилтын сан         

Бусад сангууд         

Хуримтлагдсан орлого /алдагдал/         

Тайлангийн үеийн цэвэр орлого         

Өмнөх үеийн цэвэр орлого         

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН 

ХӨРӨНГИЙН ДҮН 

        

 

 

 

 

 



№ САНХҮҮГИЙН ХАРЬЦАА ҮЗҮҮЛЭЛТ Шалгуур 
ХЗХ-ны 

тайлагнаснаар 

Ажлын 

хэсгийн 

хянаснаар 

1 Эрсдэлийн сангийн хүрэлцээ     

2 Чанаргүй зээлийн зохистой харьцаа <=5%   

3 1 гишүүнд олгосон зээлийн зохистой харьца <=30%    

4 
Нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд олгосон зээлийн зохистой 

харьцаа 
<=30% 

 
  

5 Нийт хөрөнгөд эзлэх зээлийн зохистой харьцаа 60%-85%    

6 Үндсэн хөрөнгийн зохистой харьцаа <=10%    

7 Гишүүдийн хадгаламжийн зохистой харьцаа 20%-80%    

8 Бусдаас авсан зээлийн зохистой харьцаа <=20%    

9 1 гишүүний оруулж болох хувь хөрөнгийн зохистой харьцаа <=10%    

10 Хоршоологчдын өмчийн зохистой харьцаа >=5%    

11 Нөөцийн сангийн байвал зохих доод хэмжээ >=3%   

12 Хадгаламж, хамгаалалтын сангийн байвал зохих доод хэмжээ    

13 Тогтворжилтын сангийн байвал зохих доод хэмжээ    

14 Үйл ажиллагааны зардлын зохистой харьцаа <=15%   

15 Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын зохистой харьцаа >=10%   

 

5. ГАЗАР ДЭЭРХ ШАЛГАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ 

Хавсралт 3 

6. НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ 

Хавсралт 4 

 

7. ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

8. ГАРЫН ҮСГИЙН БАТАЛГААЖИЛТ 

9. ШАЛГАЛТАД ХАМААРАЛТАЙ ХОЛБОГДОХ БАРИМТ 

БИЧГҮҮДИЙГ ХАВСАРГАХ 

 

 

1. 

2. 

3. 

 


