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Хавсралт  

 

 

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 

 

Д/д Зорилго Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт  

1 Авлигын эсрэг хууль 

тогтоомжийг иргэдэд 

сурталчлах, соён 

гэгээрүүлэх үйл 

ажиллагааны хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх 

1.1. АТГ-аас бэлтгэсэн тв шторк, инфографик, 

видео график, нийтлэл, теле зохиомж, 

хөдөлгөөнт зураг, зурагт хуудас, цахим ном, 

гарын авлага зэргийг тухайн орон нутгийн 

хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, албан ёсны цахим 

хуудас болон нийгмийн сүлжээ (фэйсбүүк, 

твиттер, youtube суваг), мөн лед дэлгэц, 

сурталчилгааны самбарт байршуулах зэрэг 

бүхий л боломжтой хэлбэрээр иргэд, олон 

нийтэд хүргэсэн байх;  

Авлигын эсрэг арга хэмжээний хүрээнд АТГ-аас бэлтгэсэн ТВ шторк, 

видео шторк, инфографик, видео график, нийтлэл, теле зохиомж, зөвлөмж, 

гарын авлага, авлигын эсрэг эрх зүйн акт, урьдчилан сэргийлэх, соён 

гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны талаар Санхүүгийн зохицуулах хорооны 

цахим хуудасны ил тод байдал цонхны авлигын эсрэг арга хэмжээ хэсэгт 

тухай бүр байршуулж ажиллалаа. Ингэснээр тус байгууллагын албан 

хаагчид, зохицуулалтын байгууллага, иргэд, олон нийт авлигын эсрэг 

хууль тогтоомж, авлигаас урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдээ мэдээллийг 

цахимаар тухай бүр авах боломжийг бүрдүүлсэн. 

(http://www.frc.mn/d/gc/70) 

 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны байрны хүлээн авах хэсэгт лед дэлгэц 

дээр авлигын эсрэг тв шторк, видеог тогтмол явуулж, албан хаагчид, 

үйлчлүүлэгчдэд авлигын эсрэг мэдээлэл хүргэж байна. 

Мөн тус байрны хүлээн авах хэсэгт байрлах мэдээллийн самбарт Авлигын 

эсрэг хэсгийг байрлуулан мэдээллийг тогтмол шинэчлэж байна.  

Авлигын эсрэг гомдол мэдээллийг хүлээн авах утсыг веб сайтанд 

байрлуулж иргэдэд мэдээлэл өгөх боломж олгосон. Мөн Авлигын эсрэг 

санал хүсэлт хүлээн авах хайрцгыг байнгын байрлуулан ажиллуулж 

байна. http://www.frc.mn/frc/avilga/p/c/56  

 

Авлигын эсрэг олон улсын өдрийн “Дэлхий нийтээрээ авлигын эсрэг 

нэгдье” зурагт хуудсыг 2022 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр Санхүүгийн 

зохицуулах хорооны албан ёсны пэйж хуудаст байршуулав. 

 

АТГ-ын фэйсбүүк пэйж хуудсан дахь мэдээллүүдийг албан хаагчид 

зохицуулалтын байгууллагууд болон иргэд, олон нийтэд хүргэх 

зорилгоор шэйрлэх, дэмжих зэргээр түгээж ажиллав.  

 

1.2. Авлигатай тэмцэх газраас санаачилсан аян, 

арга хэмжээг байгууллага, салбар нэгж, нутаг 

Авлигатай тэмцэх газраас улсын хэмжээнд зохион байгуулсан “Зөв зөвд 

шударга зөв” аянд нэгдэж “Авлигатай тэмцэх газар” пэйж хуудас, “АТГ-

Олон нийтийн төв” фэйсбүүк пэйж хуудасд нэгдэх тухай Захиргаа 

http://www.frc.mn/d/gc/70
http://www.frc.mn/frc/avilga/p/c/56
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дэвсгэрийн онцлогт тохируулан зохион 

байгуулах; 

удирдлагын газар 2022 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр Хорооны бүх 

газар, нэгжид албан бичиг хүргүүлж, хариу авахад тус Хорооны нийт 160 

гаруй албан хаагчид буюу 100 хувь тус 2 пэйжид нэгдсэн байна. Ингэснээр 

дээрх 2 пэйж хуудаснаас Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулж буй 

бүхий л үйл ажиллагааны талаар нийт албан хаагчид шуурхай, шууд эх 

үүсвэрээс мэдээлэл авч, оролцох нөхцөл бололцоо бүрдэж байгаа болно. 

Мөн дээрх 2 пэйж хуудаст нэгдэх уриалгыг зохицуулалтын 

байгууллагуудад хүргэж ажилласан болно. 

 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны ажлын хэсэг Дархан-Уул, Орхон, Дорнод 

аймагт ажиллаж, зохицуулалтад хамаарагддаг банк бус санхүүгийн 

байгууллага, хадгаламж, зээлийн хоршоо, үнэт цаасны болон даатгалын 

компаниудад салбаруудын санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн өнөөгийн байдлын 

талаар мэдээлэл өгөхийн хамт газар дээрх үзлэг, шалгалтыг хийх, 

зохицуулалтын байгуулага, харилцагчидтай уулзалт хийх Авлигтай тэмцэх 

газраас зохион байгуулж буй үйл ажиллагааны талаар товч танилцуулсан 

болно.  

 

Иргэд, олон нийтийн санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор  цуврал 

зурагт хуудсуудыг Хорооны цахим хуудаст байршуулан хүргэж байгаа 

бөгөөд №17 дугаар цувралаар “Мөнгө угаах гэмт хэрэг гэж юу вэ?” зурагт 

хуудсыг иргэд, олон нийтэд хүргэлээ. 

http://www.frc.mn/a/4188  

 

1.3. Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг мэдээлэн 

сурталчлах “Шударга ёс, хөгжил дэвшилд 110” 

мэдээллийн самбар ажиллуулах; 

“Шударга ёс, хөгжил дэвшилд 110” мэдээллийн самбарыг доорх 3 

хэлбэрээр тогтмол ажиллуулж байна. Үүнд:  

-Веб хуудсаар тогтмол ажиллуулж албан хаагчид болон зохицуулалтын 

байгууллагууд, иргэд, олон нийтэд авлигын эсрэг мэдээлэл хүргэж байна. 

http://www.frc.mn/frc/avilga/p/618  

-Санхүүгийн зохицуулах хорооны хүлээн авах хэсгийн ухаалаг самбарт 

дээрх мэдээллийн самбарыг тогтмол гаргаж албан хаагчид, 

үйлчлүүлэгчдэд авлигын эсрэг, түүнтэй тэмцэх шинэ мэдээ, мэдээллийг 

тогтмол хүргэж байна. 

-Санхүүгийн зохицуулах хорооны оффисын байранд санал, гомдол хүлээж 

авах хайрцагийг битүүмжлэн байршуулсан. 

Ингэснээр тус Хорооны удирдлага, албан хаагчидтай холбоотой авлига, 

ашиг сонирхлын талаар өргөдөл, гомдлыг харилцагчид, үйлчлүүлэгчид, 

иргэдээс тэдний боломжит байдлаар хүлээж авах нөхцөл бүрдсэн.  

http://www.frc.mn/a/4188
http://www.frc.mn/frc/avilga/p/618
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2 Авлигын эсрэг сургалт 

зохион байгуулах, албан 

хаагчдыг АТГ-аас зохион 

байгуулах сургалтад 

хамруулах 

2.1. Авлигын эсрэг сургалтын санал, захиалыг 

төлөвлөгөөнд тусгуулахаар 01 дүгээр сарын 25-

ны дотор АТГ-ын УССГХ-т хүргүүлэх, АТГ-аас 

зохион байгуулдаг авлигын эсрэг анхан болон 

давтан сургалтад албан хаагчдаа хамруулсан 

байх; 

Авлигатай тэмцэх газраас 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр зохион 

байгуулсан “УИХ-ын дэргэдэх байгууллагуудын шинээр томилогдсон 

албан тушаалтнуудад зориулсан авлигын эсрэг анхан шатны сургалт”-д 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 65 албан хаагч оролцож, сургалтаар 

авлигын тухай ойлголт, түүний хор хөнөөл, авлигын гэмт хэрэг, ашиг 

сонирхлын зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх зэрэг сургалтын 

агуулгуудыг судлав. 

 

Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан “Төсөв, санхүү, дотоод 

хяналтын асуудал хариуцсан албан тушаалтнуудад зориулсан авлигын 

эсрэг сургалт”-д Санхүүгийн зохицуулах хорооны Санхүү, хөрөнгө 

оруулалтын албаны 4 албан хаагч, Дотоод аудитын хэлтсийн 2 албан хаагч, 

Захиргаа удирдлагын газрын 2 албан хаагч, нийт оролцох ёстой 8 албан 

хаагч 100% оролцож, сургалтын агуулгыг бүрэн эзэмшив.  

 

АТГ-ын 2022.02.18-ны өдөр ирүүлсэн саналын дагуу СЗХ-ноос АТГ-т 

дараах агуулгаар 2 өдрийн сургалтыг үнэ төлбөргүй зохион байгуулав. 

Үүнд: 

- Криптовалютын тухай ойлголт  

- Виртуал хөрөнгийн тухай  

- Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх 

 

2.2. Авлигын эсрэг сургалт, сурталчилгаа, соён 

гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг өөрсдийн нөөц 

бололцоо, сургагч багшаар дамжуулан иргэд, 

хүүхэд залууст хүргэх шинэлэг арга хэлбэрээр 

зохион байгуулж, үр дүн тооцож, тайлагнасан 

байх; 

Мөнгө угаах гэмт хэрэг нь суурь гэмт хэрэгт үндэслэн үйлдэгддэг бөгөөд 

тэдгээр суурь гэмт хэрэгт авлигын гэмт хэрэг хамаардаг. Иймд, Хорооноос 

Тайлант хугацаанд мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 

чиглэлээр мэдлэг, боловсролыг сайжруулах, соён гэгээрүүлэх ажлыг 

зохион байгуулах хүрээнд нийт зохицуулалттай салбарын мэдээлэх 

үүрэгтэй этгээд, төрийн эрх бүхий байгууллага, мэргэжлийн холбоод 

болон олон нийтийн төлөөлөл 2431 гаруй этгээдэд 41 сургалт, 12 

хэлэлцүүлэг, 1 хурлыг зохион байгуулсан. Сургалт, хэлэлцүүлэгт 

хамрагдсан этгээдүүдийг салбараар ангилбал давхардсан тоогоор банк бус 

санхүүгийн байгууллагын салбарт 5, үнэт цаасны зах зээлийн салбарт 7, 

даатгалын салбарт 5, хадгаламж зээлийн хоршооны салбарт 2, үл хөдлөх 

хөрөнгө зуучлалын салбарт 4, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн 

салбарт 11 , нийт мэдээлэх үүрэгтэй этгээдүүдийг хамруулсан 5 сургалт, 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. Дээрх сургалт, хэлэлцүүлгээр мөнгө 

угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд мэдээлэл 

үүрэгтэй этгээдийн үүрэг болон анхаарах асуудал сэдвээр МУТА-ны албан 

хаагчид орсон.  Мөн виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн салбар 
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зохицуулалтад орсонтой холбоотойгоор Авлигатай тэмцэх газрын 

мөрдөгчдөд 2, Татварын ерөнхий газар 1, бусад төрийн байгууллагад 1 

Хорооны Хяналт шалгалт, зохицуулалтын газрын албан хаагчдад 1 

сургалтыг тус тус зохион байгуулсан. Түүнчлэн, Улсын Их Хурлын 

Тамгын газар болон Гаалийн ерөнхий газартай хамтран УИХ-ын 

гишүүдийн зөвлөх, туслахуудад криптовалютын талаарх ерөнхий ойлголт, 

виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн зохицуулалтын тухай 2 

сургалтыг орсон. Мөн Санхүүгийн боловсролын зангилаа ББСБ-тай 

хийсэн гэрээний үндсэн дээр комплаенсын ажилтныг мэргэшүүлэх 7 

удаагийн сургалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан. Тус оны 10 дугаар 

сараас Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтэд 

зохицуулалттай салбаруудын аудиторуудад аудиторын эрх олгох 5 

удаагийн сургалтыг ороод байна. 

 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны удирдлага, Бичил уурхай эрхлэгчдийг 

албажуулах, алтны гарал үүслийг тодорхойлох, нийлүүлэлтийн сүлжээг ил 

тод болгох ажлын хүрээнд The PlanetGold төслийн Монгол Улс дахь 

суурин төлөөлөгчидтэй 2022 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдөр хамтарсан 

уулзалтыг зохион байгуулж, бичил уурхайн үйл ажиллагааг 

хариуцлагажуулах, бичил уурхайчдын амьжиргааны байдлыг 

дээшлүүлэхэд чиглэсэн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, сайн 

туршлага бий болгоход хамтран ажиллахаар санал солилцсон. Энэ хүрээнд 

Дархан-Уул аймаг болон Сэлэнгэ аймгуудад 2022 оны 10 дугаар сарын 13-

ны өдрөөс 14-ний өдрүүдэд “Алтны бичил уурхайн нийлүүлэлтийн 

сүлжээтэй танилцах” үзлэг, хэлэлцүүлгийг The PlanetGold төсөл болон 

холбогдох төрийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан. Мөн 

Монголын бичил уурхайн нэгдсэн дээвэр холбоо, Азийн сангийн 

дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулагдсан уул уурхайн салбарт бичил уурхайн 

үйл ажиллагаа эрхэлж буй нэгжүүдийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх 

зорилгоор “Хууль бус олборлолттой тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх” төслийн 

хэлэлцүүлэгт оролцож, санал солилцсон. 

 

3 Авлигатай тэмцэх газраас 

бүрэн эрхийнхээ дагуу 

гаргасан шийдвэрийг 

биелүүлэх, хариуг 

хугацаанд нь мэдэгдэх 

3.1. Авлигатай тэмцэх газраас хүргүүлсэн 

зөвлөмж; 

Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцын хэрэгжилтийг үнэлэх зорилгоор НҮБ-

ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх албанаас гүйцэтгэсэн газар 

дээрх хяналт, шалгалтын хүрээнд шаардлагатай тодруулга, мэдээллийг 

тухай бүр бэлтгэн хүргүүлж байна. 

 

Авлигатай тэмцэх газраас эрхлэн гаргасан “Авлигын эсрэг үндэсний 

чуулган-2021” илтгэлүүдийн эмхэтгэл болон дэлхий нийтийн авлигатай 



5 

 

тэмцэх үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг Санхүүгийн зохицуулах 

хорооны нийт албан хаагчдад болон нийт зохицуулалтын байгууллагуудад 

хүргэж ажиллав. Ингэснээр нийт зохицуулалтын салбарууд, тэдний 

ажилтан албан хаагчдад мэдээллийг шуурхай хүргэж ажилласан.    

 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 06-ны 

өдрийн 05 дугаар тушаалаар Санхүүгийн зохицуулах хорооны авлигын  

эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөөг, 2022 оны 02 дугаар сарын 

23-ны өдрийн 72 дугаар тушаалаар Санхүүгийн зохицуулах хорооны 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөг тус тус батлуулан, бүх газар, нэгжид хүргүүлж, Хорооны 

цахим хуудаст байршуулав.   

 

3.2. Мөрдөгчийн мэдэгдэл; Санхүүгийн зохицуулах хорооны Хяналт шалгалт зохицуулалтын газраас 

"Газар дээрх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө"-г батлуулан ажиллаж байгаа 

бөгөөд 2022 онд 24 чиглэлээр хяналт шалгалтыг газар дээр нь хийж 

ажиллав. Газар дээрх шалгалтын ажлын хүрээнд шалгалтын ажлын 

хэсгийн бүх гишүүд авлига, ашиг сонирхлын зөрчилгүй талаарх 

мэдүүлгийг тус тус хүргүүлж ажилласан. 

 

СЗХ-ны улсын байцаагчид хяналт, шалгалтын үйл ажиллагаанд 

оролцохдоо 138 мэдэгдэл тайлбарыг гаргаж, хүргүүлсэн байна.  

 

Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр 

холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа ба  Үйлчилгээг 

цахимжуулах, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөлтэй холбоотойгоор мэдээллийн 

урсгалыг сайжруулах, асуудлыг түргэн шуурхай шийдвэрлэх хүрээнд 

ҮЦТХТ, МХБ, МКТ-өөс гаргуулах шаардлагатай баримт, тайлбарыг 

цахимаар авч байх талаар Хорооны албан бичгийг байгууллагуудад 

хүргүүлж, мэдээлэл шаардсан албан бичгийг цахимаар хүргүүлж, баримт, 

тайлбарыг цахимаар авч эхэлсэн. 

 

3.3. Зөрчил арилгуулах албан бичгийн хүрээнд 

зохион байгуулсан арга хэмжээ; 

Үнэт цаасны арилжааны хяналттай холбоотой асуудлаар нэр бүхий ХК-

уудын үнэт цаасны арилжаа, шинээр анхдагч зах зээлд олон нийтэд 

хувьцаагаа санал болгосон 2 үнэт цаасны арилжаанд тус тус судалгаа, 

шинжилгээ хийж танилцуулсан ба зах зээлийг урвуулан ашигласан байж 

болзошгүй компанийн үнэт цаасанд хөндлөнгийн шинжээчээр 

томилогдож, шинжилгээ хийж, ХШЗГ-т хүргүүлсэн бөгөөд үнэт цаасны 

арилжаанд хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн "Монголын хөрөнгийн 



6 

 

бирж" ТӨХК-ийн үйл ажиллагаанд газар дээрх хяналт шалгалт хийсэн 

бөгөөд шалгалтын тайлангаар арилжааны хяналттай холбоотой дүгнэлт, 

хяналтыг сайжруулах, мэдээллийн санг бий болгох чиглэлээр авч 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал боловсруулсан. 

 

Санхүүгийн зохицуулах хороонд иргэд, үйлчлүүлэгчдээс 2022.12.12-ны 

өдрийн байдлаар Цаасаар ирсэн 454, Info цахим хаягаар ирсэн 30, 11-11 

төвөөс ирсэн 7, нийт 491 өргөдөл гомдол ирүүлснээс Цаасаар ирсэн 27, Info 

цахим хаягаар ирсэн 1, нийт 28 өргөдөл, гомдол хянагдаж байна. 

 

4 Байгууллагын удирдлагын 

авлигатай тэмцэх хүсэл 

эрмэлзэл, санаачилга 

өрнүүлэх 

4.1. Авлигын эсрэг төрийн болон төрийн бус 

байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллагаас 

гаргасан санал, санаачилга уриа, аянд нэгдсэн 

байдал; 

Авлигын эсрэг хуульд нийцүүлэн, санхүүгийн салбарын зохицуулалтын 

хуулиудад иргэд, олон нийт, хувийн хэвшил, мэргэжлийн холбоодоос 

санал авч дараах хууль, эрх зүйн актуудыг боловсруулаад байна. Санал 

авахдаа хууль, эрх зүйн актын төслийг Хорооны веб хуудсанд нээлттэй 

байршуулж, иргэд олон нийтээс цахимаар болон бичгээр гаргасан 

саналуудыг хүлээн авсан. Үүнд: 

-“Даатгалын багц хууль”-ийн төсөл 

-“Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 

зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам”-ын төсөл 

-“Хөрөнгө оруулалтын сангийн тусгай зөвшөөрлийн болон үйл 

ажиллагааны журам”-ын төсөл 

-"Хадгаламж зээлийн хоршооны активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан 

байгуулж зарцуулах журам"-ын төсөл 

-“Банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагааны журам”-ын төсөл 

-"Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан 

хяналт шалгалт хийх журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын 

төсөл 

-“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүртгэлийн журам” 

-“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагааны журам” 

-“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаанд аудит хийх 

хуулийн этгээдийг бүртгэх, бүртгэхэд тавих нөхцөл, шаардлагыг тогтоох 

журам” 

-“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн мэргэжлийн холбоонд 

тавигдах шаардлагыг тогтоох журам” 

-“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаанд хязгаарлалт 

тогтоох, түр зогсоох бүртгэлээс хасах” 

-“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаанд зайны болон 

газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам” 

-“Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам” 
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-“Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг төвлөрүүлэх журам”-ын нэмэлт, 

өөрчлөлтийн төсөл 

-“Компаний засаглалын кодекс”. 

 

Мөн дээрх хууль, журмын төслүүдэд зохицуулалтын байгууллагууд, 

мэргэжлийн холбоодоос санал авах зорилгоор албан бичиг хүргүүлж, 

ирсэн саналыг ангилан төсөлд тусгасан. 

 

4.2. Төрийн байгууллага, хувийн хэвшлийн 

хооронд байгуулах аливаа гэрээ хэлэлцээрт 

авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгах 

талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан 

байх; 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 417, 418 

дугаар тогтоолоор батлагдсан Санхүүгийн зохицуулах хорооны 29 албан 

тушаалын тодорхойлолтын ур чадварын хэсэгт “Монгол Улсын Үндсэн 

хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, бусад хуулийг 

чанадлан баримталж үндэсний язгуур эрх ашиг сонирхолд захирагдан ард 

түмэндээ үйлчилж төрд үнэнчээр зүтгэх” гэсэн заалт оруулсан.  

 

Хорооноос бусад байгууллага, иргэнтэй байгуулсан 17 гэрээний төслийг 

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 

сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 

тухай хуульд заасан шаардлагад нийцүүлэн хянасан. Үүнд: 

 

03/09. 2022.03.09 Ажил гүйцэтгэх гэрээ Ч.Анхбаяр 

09-10. 2022.03.07 Сургалт зохион байгуулах гэрээ Монголын даатгалын 

холбоо 

03-11. 2022.03.21 Ажил гүйцэтгэх гэрээ "Нойкрафт" ХХК 

11-12. 2022.03.24 Хамтран ажиллах гэрээ "Юнивишн" ХХК 

11-13. 2022.03.24 Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ "Юнител" ХХК 

03-14. 2022.03.21 Байнгын худалдан авалтын хөнгөлөлтийн гэрээ" 

"Тэнгэр алтай трейд" ХХК 

14-15. 2022.03.25 Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ" Л.Мижиддорж 

09-16. 2022.04.11 Ажил гүйцэтгэх гэрээ Ц.Лхагвадулам 

03-17. 2022.04.01 Ажил гүйцэтгэх гэрээ "Бест колор интернэйшнл" ХХК 

03-18. 2022.04.08 Хэвлэгч болон хувилагч хор нийлүүлэх, хор цэнэглэх 

ажил гүйцэтгэх гэрээ" "Пасакон" ХХК 

03-19. 2022.04.15 Архивын баримтын хэрэгсэл худалдах худалдан авах 

гэрээ "Гранд макс" ХХК 

17-20. 2022.04.21 "Ажил гүйцэтгэх гэрээ" "Ийгл бродкастинг" ХХК 

17-21. 2022.04.21 Ажил гүйцэтгэх гэрээ "Бенекрафт" хХК 

03-22. 2022.05.13 "Ашиглалтын гэрээ" "Монголбанк 

03-23. 2022.05.13 "Автобус түрээслүүлэх гэрээ" "Аялтрэйвэл сервис" ХХК 



8 

 

03-24. 2022.05.27 Сүлжээний аюулгүй байдлын төхөөрөмжийг гадны 

халдлагаас хамгаалахтай холбогдуулан үйлдлийн системийн лиценз 

худалдан авах гэрээ "Сод Электроникс" ХХК 

03-25. 2022.05.26 "Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл 

ажиллагааг хэвийн явуулах бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах" "Монтех 

дистрибьюшн" ХХК 

03-26. 2022.04.29 Төрийн мэдээлэл солилцооны систем ашиглах гэрээний 

нэмэлт, өөрчлөлт "Үндэсний дата төв" УТҮГ 

09-27. 2022.06.08 Хэлэлцүүлэг зохион байгуулахад үйлчилгээ үзүүлэх 

гэрээп "Блюскай эйжиа" ХХХК 

10-28. 2022.06.10 Нэмэлт гэрээ "Цамбагарав" ХХК зэрэг болно.  

 

  4.3. Авлигын эсрэг байгууллагын соёлыг 

төлөвшүүлэх, удирдлагын манлайлал үзүүлэх, 

санаачилга өрнүүлэх. 

Хорооны үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй хүргэх зорилгоор эдийн 

засгийн сэтгүүлч, шинжээчдийн клубын сэтгүүлчидтэй 2022.03.25-нд 

уулзалт хийлээ. Уулзалтаар зохицуулалттай салбаруудын онцлог, 

санхүүгийн зах зээлийн төлөв байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний талаар танилцуулж, мэдээлэл өгөв. 

 

Санхүүгийн хориг хэрэгжүүлэх байгууллага (ФАТФ)-ын Ази, Номхон 

далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 25 дахь удаагийн 

уулзалтаар Монгол Улсын дахин үнэлгээний тайланг гишүүн орнуудаар 

хэлэлцүүлж, баталж улмаар Зөвлөмж 15-ын үнэлгээг 1 шатаар амжилттай 

ахиулав. ФАТФ-ын Зөвлөмж 15-ын хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр 

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ 

үзүүлэгчийн салбарт зохистой эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, инновацийг 

дэмжсэн, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тогтолцоо бүхий нэгдсэн 

зохицуулалтыг бүрдүүлж, мөнгө угаах болон терроризмыг 

санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлд шат дараалсан арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлсэн юм. 

 

Монгол Улсын Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн энэ оны хоёрдугаар 

улирлын хуралдааныг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Терроризмтой 

тэмцэх зөвлөлтэй хамтран 2022.06.16-ны өдөр зохион байгууллаа. 

Хуралдаанаар терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн 2022 оны хагас жилийн 

гүйцэтгэлийн тайлан, олон улсын хориг арга хэмжээ, түүний үзүүлж буй 

нөлөө болон санхүүгийн хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх байгууллага 

/ФАТФ/, олон улсын стандартад нийцүүлэх, эрсдэлд суурилсан аргачлалыг 

хэрэгжүүлэх, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 

тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр шат дараалсан арга хэмжээг Санхүүгийн 
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зохицуулах хорооноос авч хэрэгжүүлж байгаа талаар мөн танилцуулсан 

юм. 

 

Төрийн байгууллагын үйлчилгээний нөхцөлийг хөнгөвчлөх, авлига албан 

тушаалын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг дэмжин 

Чингэлтэй дүүргийн Бүртгэлийн хэлтэстэй хамтран тоон гарын үсгийн 

танилцуулга сургалт явуулж, тоон гарын үсэг олгох ажлыг зохион 

байгуулав. Дээрх өдөр Хорооны 138 албан хаагч тоон гарын үсэг авлаа. 

 

Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх “Ёс зүйн 

дүрмийн үлгэрчилсэн загвар”-ын төслийг боловсруулж, Монголын 

хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбоо болон Хорооны албан 

хаагчдаас санал авч, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж ажилласан.  

 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 160 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан “Банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагааны журам”, 287 

дугаар тогтоолоор батлагдсан "Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл 

ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам"-д нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолуудыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 

цахим хуудсанд байршуулсан. 

 

2022 оны 10 дугаар сарын 17-20-нд зохион байгуулагдсан Үнэт цаасны 

хороодын олон улсын байгууллага /IOSCO/-ын 47 дахь жилийн тайлангийн 

хурлын үеэр Ази, Номхон далайн бүсийн хорооны хил дамнасан хяналт 

шалгалтын чиглэлээр хамтын ажиллагааг эрчимжүүлж, газар дээрх хяналт 

шалгалтыг хамтран хэрэгжүүлэхээр “Хяналт шалгалтын хамтын 

ажиллагааны олон талт санамж бичиг”-т шинээр 12 гишүүн байгууллага 

нэгдсэний нэг нь Монгол Улс боллоо. Тус санамж бичигт нэгдсэнээр 

Монгол Улс гишүүн байгууллагуудтай хил дамнасан санхүүгийн хяналт 

шалгалт, хөрөнгө оруулагч, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, мөнгө 

угаах, терроризмын санхүүжилттэй тэмцэх чиглэлээрх хамтын ажиллагаа, 

харилцан мэдээлэл солилцох тогтолцоо өргөжих ач холбогдолтой үйл 

ажиллагаа боллоо. 

 

5 Авлига, ашиг сонирхлын 

зөрчил үүсэх шалтгаан, 

нөхцөлийг арилгуулах арга 

хэмжээ авах 

5.1. Цахим хэлбэрт шилжүүлсэн үйлчилгээний 

талаар (И-Монголиад холбосон, 

автоматжуулсан үйлчилгээг оруулна) мэдээлэл 

Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан 

зорилтуудыг хамтран хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг уялдуулах, банкнаас 

бусад санхүүгийн салбарыг цахимжуулах зорилгын хүрээнд Хороо 

үндэсний цахим үйлчилгээний нэгдсэн систем “E-Mongolia”-д нэгдэхээр 

болсон. Ингэснээр Хороо болон зохицуулалттай байгууллагуудын ажил, 
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үйлчилгээ иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд илүү ойртох, нээлттэй болох, 

иргэдийн санхүүгийн хүртээмж нэмэгдэх боломж, бололцоо бий болж 

байгаа юм. Тэр тусмаа техник технологи өндөр хөгжиж байгаа энэ үед 

санхүүгийн салбарыг шинэ шатанд хүргэх, илүү хялбар, түргэн шуурхай 

болгох Финтек үйлчилгээнүүдийг бойжуулах зориулалттай Сэндбокс 

орчныг хөгжүүлэх үйлчилгээ илүү хүртээмжтэй болно.  

Мөн үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээдэд 

олгох зөвшөөрлийг цахимаар хүлээн авч хянахтай холбоотойгоор үнэт 

цаасны компаниудтай холбогдож, тэдгээрийн цахим хаягаар хэрэглэгчийн 

нэр, нууц үгийг хүргүүлж, цаашид зөвшөөрлийн бичиг баримтыг цахимаар 

авах талаар мэдээллийг хүргүүлсэн. Түүнчлэн зохицуулалттай 

этгээдүүдээс ирүүлэх хүсэлтийг цахимаар хүлээн авахтай холбоотойгоор 

тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн шаардлагууд болон мэдээллийг 

цахим програмд оруулсан. Мөн зохицуулалттай этгээдийн мэдээллийг 

тухай бүр шинэчлэн тус системд оруулан ажиллаж байна. Ингэснээр 

үйлчилгээг төрийн үйлчилгээг цахимжуулж, олон шат дамжлага буурснаар 

хөрөнгийн зах зээл дэх иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх давуу талтай юм. 

 

"Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэгт 

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэхтэй 

холбогдсон харилцааг Хорооноос баталсан багц дүрмээр зохицуулна.” гэж 

заасны дагуу багц дүрмийн төслийг Хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-

ний өдрийн 4 дүгээр тогтоолоор баталж, ХЗДХЯ руу 2019 оны 01 дүгээр 

сарын 15-ны өдрийн 1/129 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн ба Захиргааны 

хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 4184 дугаарт бүртгүүлсэн. Уг 

дүрмийн 4 дүгээр хавсралтаар “Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай 

этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам”-ыг баталсан 

бөгөөд холбогдох мэдээллийн маягтуудыг Фина системд оруулсан. Үүний 

дагуу дээрх журамд заасан 61 маягтад хамаарах 9 мастер файлыг бэлтгэн, 

Хорооны цахим хуудаст байршуулсан. 

 

Ингэснээр дэд бүтцийн байгууллагууд, үнэт цаасны компаниудаас бусад 

зохицуулалттай этгээдүүд болох кастодиан банк, хөрөнгө оруулалтын 

менежментийн компани, хөрөнгө оруулалтын сан, хөрөнгөөр баталгаажсан 

үнэт цаас гаргагч, хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч зэрэг тусгай зөвшөөрөлтэй 

байгууллагуудаас холбогдох мэдээллийг цахим хэлбэрээр зардал, цаг 

хугацаа багатайгаар авах боломжийг бүрдүүлсэн. 

Үнэт цаасны компаниудын санхүүгийн тайлан ирүүлж буй мастер файлд 

"Төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт"-ийг шууд тооцдог байхаар  ҮЦК-
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уудын санхүүгийн тайлангийн мастер файл-д холбогдох өөрчлөлт оруулж, 

Фина тестийн системд холбогдох мета датаг өрж оруулан, мастерфайл 

бэлтэн 2022 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр Хорооны сайтад байршуулсан. 

Мөн хөрөнгө оруулалтын сан болон Кастодианы ирүүлж буй санхүүгийн 

тайланг фина системээр авах ажлын хүрээнд Фина тестийн системд 

холбогдох мета датаг өрж оруулан, мастерфайл бэлтэн ажиллаж байна.  

 

ББСБ-ын салбарын чиглэлээр Санхүүгийн зохицуулах хорооны нэгдсэн 

цахим системийн дэд хэсэг болох тусгай зөвшөөрлийн цахим системд 

тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн талаарх мэдээллийг бүрэн оруулж, 

бүртгэлжүүлсэн. Зөвшөөрлийн цахим системээр дамжуулан 2022 оны 1 

дүгээр улирлын байдлаар 297 ББСБ-ын хүсэлтийг хүлээн авч, 

шийдвэрлэсэн байна. Мөн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа 

эрхэлж буй ББСБ-уудыг төрийн цахим төлбөрийн системд холбох 

зохицуулалтыг бий болгож, валютын арилжаанд оролцогч харилцагчийг 

Төрийн мэдээлэл солилцооны “ХУР” системийг ашиглан үнэ 

төлбөргүйгээр таньж мэдэх, и-баримтын системээс баримт олгох үйл 

ажиллагааг журамласнаар тайлагналын бодит байдлыг хянах, 

харилцагчийг таньж мэдэх, мөнгө угаах эрсдэлийг бууруулах бололцоо 

бүрдсэн. 

 

Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, 

зөвшөөрөл, бүртгэлийн хүсэлтийг зөвшөөрлийн цахим системээр 

дамжуулан цахимаар ирүүлэх шаардлагыг хоршоодод тавин ажиллаж 

байна. Тайлант хугацаанд нэр бүхий 14 ХЗХ-оос тусгай зөвшөөрөл хүссэн, 

тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, гүйцэтгэх удирдлагын өөрчлөлтийн 

хүсэлтийг цахимаар Хороонд ирүүлснээс 13 хүсэлтийг шийдвэрлэсэн 

бөгөөд 1 хүсэлтийг холбогдох хууль журмын дагуу хянаж байна.  

Мөн албан бичгээр 264 хүсэлт ирснээс тусгай зөвшөөрөл олгосон 6, тусгай 

зөвшөөрлийг сунгасан 36, сэргээсэн 3, түдгэлзүүлсэн 13, зөвшөөрлийг 

хүчингүй болгосон 17, хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн өөрчлөлт 164, 

нягтлан бодогчийн өөрчлөлт 25,  хаягийн өөрчлөлт 6, нэмэлт зөвшөөрөл 1, 

салбарын зөвшөөрөл 1-ийг тус бүр шийдвэрлэсэн. 

 

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийн эрсдэлийг 

бууруулах, ил тод байдлыг хангах ажлын хүрээнд хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгсэл, цахим сүлжээгээр дамжуулан холбогдох мэдээ, мэдээллийг 

нээлттэй хүргүүлдэг. МУТСТ чиглэлээр хэрэгжүүлж буй бүхий л үйл 
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ажиллагааг Хорооны Мөнгө угаахтай тэмцэх цэсэд байршуулж, 

мэдээллийг тогтмол шинэчилж байна.  

(http://www.frc.mn/frc/muta/d/gc/8464) 

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр 

зохицуулалттай этгээдээс авдаг тайлан, мэдээг цахимаар авч байгаа бөгөөд 

тусгайлсан цахим системийг нэвтрүүлэх, хяналт шалгалтыг цахимжуулах 

чиглэлээр холбогдох судалгааг хийн ажиллаж байна.  

 

  5.2. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх хүрээнд төрийн 

үйлчилгээний зохион байгуулалтыг өөрчилсөн, 

стандартыг шинэчилсэн талаар мэдээлэл. 

Зөвшөөрлийн тухай хууль батлагдсантай холбоотойгоор тус хорооноос 100 

гаруй зөвшөөрөл гардаг байсныг 31 тусгай зөвшөөрөл, 26 энгийн 

зөвшөөрөл болж цөөрсөн бөгөөд хорооны зохицуулалтын журмуудад 

Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэх үйл ажиллагаа хийгдсэн. Мөн 

тусгай, энгийн зөвшөөрөл олгох дундаж хугацаа багассан, нэмэлт баримт 

бичиг болон төрд байгаа мэдээллийг давхар шаардахаа больсон зэрэг шинэ 

стандарт бий болсон.   

 

"Монголбанкны зээлийн мэдээллийн сангийн журам"-ыг 2020 онд 

шинэчлэн баталсантай холбоотойгоор Зээлийн мэдээллийн сантай 492 

ББСБ  хамтран ажиллах  гэрээ байгуулахаас 2022 оны I улирлын байдлаар 

нийт 460 ББСБ буюу 93,5%, 205 ХЗХ-оос 108 буюу 52.7% нь  гэрээг шинээр 

болон шинэчлэн байгуулсан байна. ХЗХ-дын 68.0% буюу 78 ХЗХ 

Улаанбаатар хот, 32.0% буюу 30 ХЗХ орон нутагт үйл ажиллагаа эрхэлдэг 

ХЗХ байна.   

Монголбанкны ЗМА-нд 2022 онд тусгай зөвшөөрөл шинээр олгосон болон 

хүчингүй болсон ББСБ, ХЗХ-дын мэдээллийг тухай бүр 

pcr@mongolbank.mn цахим хаягаар хүргүүлэн хамтран ажиллаж байна.  

Монголбанкны зээлийн мэдээллийн сан ажиллуулах операторын үйл 

ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг 2 компани хангаж, холбогдох зөвшөөрлийг 

авсан байна. 2022.01.07-ны өдөр ЗМС-ийн программын асуудлаар “TITAN 

CRA” ХХК-ийн удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулсан. 

 

Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын болон үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл 

тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа эрхлэх 

тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн хүсэлтүүдийг Хорооны 

“Зөвшөөрлийн цахим систем”-ээр хүлээн авч, хянан шийдвэрлэж байна. 

Тайлант хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн 73 хүсэлт,  зөвшөөрлийн 32, 

бүртгэлийн 74 хүсэлт буюу нийт 179 хүсэлтийг “Зөвшөөрлийн цахим 

систем”-ээр хүлээн авч, хянан шийдвэрлэсэн.  

 

http://www.frc.mn/frc/muta/d/gc/8464
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Иргэдэд төрийн үйлчилгээг хялбар, хүртээмжтэй болгох хүрээнд хуулийн 

этгээдээс ирүүлсэн эрх бүхий албан тушаалтан, хаяг байршил, агентын 

өөрчлөлтийг бүртгүүлэх хүсэлтийг цахимжуулж, цахим гарын үсэгт 

суурилсан албан бичгийн солилцоог үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн. 

Үүний дагуу нийт 59 QR код бүхий цахим албан бичгийг Хорооны цахим 

хуудас (www.frc.mn)-д байршуулсан. 

 

Гааль, татвар, санхүүгийн мэдээллийн технологийн төвтэй хамтран 

гаргасан цахим төлбөрийн баримт үүсгэх QR кодыг Чингэлтэй дүүрэгт үйл 

ажиллагаа эрхэлж буй Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын болон үнэт металл, 

үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчдийн үйл 

ажиллагаа эрхлэхэд олгож, 2022 оны 1, 2, 3 дугаар улиралд худалдан 

борлуулсан үнэт эдлэлийн цахим төлбөрийн баримтын мэдээг хүлээн авч, 

салбарын нэгтгэлд хамруулсан. 

 

 

 

 5.3. Хүнд суртал, чирэгдлийг бууруулах, шат 

дамжлагыг цөөрүүлэх зорилгоор өөрчлөлт 

оруулсан дүрэм, журмын талаар мэдээлэл. 

Зөвшөөрлийн тухай хууль батлагдсантай холбоотойгоор тус хорооноос 

зохицуулалтын 10 журамд Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн 

өөрчлөлт оруулснаар иргэдэд хүнд сурталгүй, чирэгдэлгүй, шат дамжлагыг 

цөөрүүлсэн үйл ажиллагаа болсон. Хорооноос олгодог 100 гаруй 

зөвшөөрлийг 57, зөвшөөрөл олгох хоног 2 дахин багасаж, бүрдүүлэх 

баримт бичгийн тоо багассан. 

 

Ковид-19 цар тахлын тархалт идэвхжсэнтэй холбогдуулан Банк эрх бүхий 

этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл 

ажиллагааны тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, Иргэний хуулийн холбогдох 

зүйл заалтад санхүүгийн гэрээ, хэлцлийг цахимаар хийж, баталгаажуулах 

зохицуулалтыг тусгаж Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн 

хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай 

хуульд Хороо боловсруулж батлахаар тусгагдсан журам, зааврын 

жагсаалтыг гаргасан. 

 

Даатгалын багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд цахим хэрэгсэл, 

технологийн дэвшлийг ашиглахтай холбоотой заалтууд тусгагдсаны дагуу 

бусад холбогдох хуулиудад оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг 

боловсруулан багц хуулийн төслийн хамт Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 

Даатгалын салбарын оролцогчдыг технологийн дэвшлийг ашиглан 

үйлчилгээ үзүүлэх, бүтээгдэхүүн гаргахыг дэмжих үүднээс Даатгалын багц 

хуулиудын шинэчилсэн найруулгын төсөлд холбогдох заалтуудыг шинээр 

бий болгож, цаашдын боломжийг нээж өгөхөөр ажиллаж байна. 
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Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төсөлд банк бус санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг эрхлэх 

тохиолдолд зээлийн гэрээг тоон гарын үсгээр баталгаажуулах, 

харилцагчийг зайнаас таньж мэдэх зорилгоор дэвшилтэт технологи 

ашиглах боломжтой байхаар зохицуулсан. 

 

  5.4. Авлигын эрсдэлийн үнэлгээ, үйл 

ажиллагаанд мониторинг, судалгаа, дүн 

шинжилгээ хийх ажлыг зохион байгуулсан эсэх 

талаар мэдээлэл. 

Дотоод аудитын хэлтсээс байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн 

үйл ажиллагаанд завсрын аудит хийж, төсөв санхүүгийн ил тод байдал, 

хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд аудит хийв. 

Мөн Санхүүгийн  зохицуулах хорооны үйл ажиллагаатай холбоотой бүтэн 

жил, хагас жил, улирал, сар бүр, тухай бүрд оруулбал зохих 3 бүлгийн 24 

төрлийн 205 мэдээллийг Шилэн дансны тухай хуульд нийцүүлэн 

хугацаанд нь, үнэн зөв, ил тод, нээлттэй ойлгомжтой байдлаар шилэн 

дансны цахим сайтад байршуулсан эсэхэд аудит хийж гүйцэтгэсэн болно.  

 

Тус Хорооны Дотоод аудитын хэлтсээс Санхүүгийн зохицуулах хорооны 

даргын баталсан удирдамжийн дагуу  2022 оны 8-р сарын 31-ний 

байдлаарх Байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл 

ажиллагаанд завсрын аудит хийж, тайлантай танилцан 

баталгаажуулсан. Аудитаар “Сайжирсан” дүгнэлт авч ажилласан.  

 

6 Байгууллагын үйл 

ажиллагааны ил тод, 

нээлттэй байдлыг 

сайжруулах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Шилэн дансны тухай хуулийн 6.1, 6.4, 

Авлигын эсрэг хуулийн 6.1.4, Мэдээллийн ил 

тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 

хуулийн 7.1.9-т заасан заалтуудын 

хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. 

 

Шилэн дансны мэдээлэл болох 3 бүлгийн 24 төрлийн 205 мэдээллийг 

Шилэн дансны тухай хуульд нийцүүлэн хугацаанд нь, үнэн зөв, ил тод, 

нээлттэй ойлгомжтой байдлаар шилэн дансны цахим сайтад оруулж 

ажиллалаа.  

 

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль, “Банк бус санхүүгийн 

зээлийн үйл ажиллагааны журам”, "Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл 

ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам"-д нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын төслүүд болон бусад хүчин төгөлдөр 

мөрдөгдөж буй журмуудыг Хорооны сайтад байршуулж олон нийтэд 

нээлттэй мэдээлдэг. 

 

Хадгаламж, зээлийн хоршоодын санхүүгийн тайлан нэгтгэл, орлого, үр 

дүнгийн тайлангийн нэгтгэл болон нэгтгэлийн танилцуулгыг 2022.I, II  

улирлаар Хорооны цахим хуудсанд байршуулсан.  

www.frc.mn/frc/o/c/79/d/pc/8934 

www.frc.mn/d/s/2 

http://www.frc.mn/frc/o/c/79/d/pc/8934
http://www.frc.mn/d/s/2
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Хяналт шалгалт, зохицуулалтын газрын 2022 оны газар дээрх шалгалтын 

төлөвлөгөөг Хорооны цахим хуудсанд байршуулсан. Авлигын эсрэг хууль, 

Шилэн дансны тухай хууль болон Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах 

зорилгоор МУТСТ чиглэлээр хэрэгжүүлж буй бүхий л үйл ажиллагааг 

Хорооны Мөнгө угаахтай тэмцэх цэсэд байршуулж, тогтмол шинэчилж 

байна. Иргэд, олон нийтэд мэдээ, мэдээлэл түгээх, мөнгө угаах, 

терроризмыг санхүүжүүлэх болон тэдгээрийн суурь гэмт хэрэгт өртөх 

эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тайлант хугацаанд нийт 23 

удаагийн мэдээ, мэдээллийг Хорооны цахим хуудаст байршуулж 

ажилласан 

 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг 

боловсруулан 2022.03.21-ний өдөр цахим болон фэйсбүүк хуудсаар 

дамжуулан олон нийтэд хүргэсэн. Санхүүгийн зах зээлийн тойм, 

статистикийн бюллетень, инфографикийг 2021 оны 4 дүгээр улирал болон 

2022 оны 1, 2, 3 дугаар улирлын байдлаар бэлтгэн СЗХ-ны цахим болон 

фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан олон нийтэд хүргэсэн.  Мөн Санхүүгийн зах 

зээлийн нөхцөл байдлын талаарх 2022 оны 2 дугаар улирлын хэвлэлийн 

бага хурлыг 2022.08.17,  2022 оны 3 дугаар улирлын хэвлэлийн бага хурлыг 

2022.11.02-ны тус тус хийсэн. 

 

Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлал үнэт эдлэлийн зохицуулалтын чиглэлээр нийт 

64 үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын байгууллага, 26 үнэт металл, үнэт 

чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч иргэн, 

хуулийн этгээдийн мэдээллийг Хорооны цахим хуудсанд байршуулсан. 

Нийт 295 үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын байгууллага, 45 ҮМҮЧЭТХЭАЭ 

хуулийн этгээд, 456 иргэний нэр, хаяг, тусгай зөвшөөрөл олгосон хугацаа, 

тогтоол, гэрчилгээний дугаар болон үйл ажиллагааны чиглэлийг Хорооны 

цахим хуудаст байршуулсан. 

Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд дагаж 

мөрдөх нийт 5 журам, үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн 

эдлэлийн арилжаа эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд мөрдөх 5 журмыг тус тус 

Хорооны цахим хуудаст байршуулсан. Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, 

бүртгэлийн хүсэлт ирүүлэх хүрээнд бүрдүүлэх баримт бичгийн мэдээллийг 

Хорооны цахим хуудсанд www.frc.mn байршуулсан. 

 

http://www.frc.mn/

