
№

ББСБ-ын нэр, 
шалгалт 
хийгдсэн 
хугацаа

Удирдамж 
батлагдсан 
Хорооны 
даргын 

тушаалын 
огноо, 
дугаар

Өгсөн үүрэг 
даалгавар, авсан арга 

хэмжээ

УБАШ-ын огноо, 
дугаар Биелэлт ирүүлсэн эсэх Торгууль

А 1 2 3 4 5 6

1

"Ашидтүвшин 
финанс ББСБ" 

ХХК 
(2014.02.25)

2014.02.25 
№42

Ажлын хэсгээс 
шалгалтын 

тайлангаар 8 
чиглэлийн үүрэг 

даалгаврыг 2014.5.15-
ны дотор 

хэрэгжүүлэх 
даалгавар өгсөн

  Биелэлтийг 2014.4.30-ны өдөр ирүүлсэн 

2
"Баян-Агула 
ББСБ" ХХК
(2014.02.25)

2014.02.25 
№42

Ажлын хэсгээс 
шалгалтын 

тайлангаар 9 
чиглэлийн үүрэг 

даалгаврыг 2014 оны 
5 дугаар сарын 15-

ны  дотор 
хэрэгжүүлэх 

даалгавар өгсөн 

  Биелэлтийг 2014.4.30-ны өдөр ирүүлсэн 

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХИЙСЭН ГАЗАР ДЭЭРХ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ (2014 оны II улирлын байдлаар)

Бичил санхүүгийн газрын Банк бус санхүүгийн байгууллагын хэлтсийн 2014 онд 36 ББСБ-д газар дээрх иж бүрэн шалгалт хийх төлөвлөгөөтэйгөөс 2 
дугаар улирлын байдлаар  Хорооны даргын 2 удаагийн тушаалаар нэр бүхий 12 ББСБ–ын үйл ажиллагаанд газар дээрх шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг арилгуулахаар хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, биелэлтийг тооцон ажилласан. Үүнд: 



3

"Баянгол 
ундрага ББСБ" 

ХХК 
(2014.02.25)

2014.02.25 
№42

Ажлын хэсгээс 
шалгалтын 

тайлангаар 6 
чиглэлийн үүрэг 

даалгаврыг 2014 оны 
5 дугаар сарын 10-

ны дотор 
хэрэгжүүлэх 

даалгавар өгсөн 

2014.03.24 №20   Биелэлтийг 2014.4.29-ны өдөр ирүүлсэн 

4

"Нэшнлфинанс 
ББСБ" ХХК
(2014.02.25)

2014.02.25 
№42

Ажлын хэсгээс 
шалгалтын 
тайлангаар 9 
чиглэлийн үүрэг 
даалгаврыг 2014 оны 
5 дугаар сарын 10-
ны  дотор 
хэрэгжүүлэх 
даалгавар өгсөн 

Биелэлтийг 2014.5.09-ны өдөр ирүүлсэн 

5

"БСБ финанс 
ББСБ" ХХК 
(2014.02.25)

2014.02.25 
№42

Ажлын хэсгээс 
шалгалтын 

тайлангаар 7 
чиглэлийн үүрэг 

даалгаврыг 2014 оны 
5 дугаар сарын 01-

ны дотор 
хэрэгжүүлэх 

даалгавар өгсөн 

Биелэлт ирүүлсэн 



6

"Бүрэнтөгрөг 
ББСБ" ХХК
(2014.02.25)

2014.02.25 
№42

Ажлын хэсгээс 
шалгалтын 

тайлангаар 4 
чиглэлийн үүрэг 

даалгаврыг 2014 оны 
5 дугаар сарын 01 
дотор хэрэгжүүлэх 

даалгавар өгсөн 

Биелэлт ирүүлсэн

7
"Тэнгэр зууч 
ББСБ" ХХК                 
(2014.4.29)

2014.4.29 
№112

Ажлын хэсгээс 
шалгалтын 

тайлангаар 6 
чиглэлийн үүрэг 

даалгаврыг 2014 оны 
8 дугаар сарын 01-

ны дотор 
хэрэгжүүлэх 

даалгавар өгсөн 

2014.5.22 №42 Хугацаа болоогүй

8

"ТДБ 
секьюритиз 
ББСБ" ХХК       
(2014.5.05-

5.16)

2014.4.29 
№112

Ажлын хэсгээс 
шалгалтын 

тайлангаар 11 
чиглэлийн үүрэг 

даалгаврыг 2014 оны 
7 дугаар сарын 01-

ны дотор 
хэрэгжүүлэх 

даалгавар өгсөн 

2014.6.06 №49 Биелэлтийг 2014.7.01-ны өдөр ирүүлсэн.

9

“Берил финанс 
ББСБ" ХХК
(2014.4.29)

2014.4.29 
№112

Ажлын хэсгээс 
шалгалтын 

тайлангаар 3 
чиглэлийн үүрэг 
даалгаврыг өгсөн 



10

“Юу Би 
Кредит"

(2014.4.29)
2014.4.29 

№112

Ажлын хэсгээс 
шалгалтын 

тайлангаар 7 
чиглэлийн үүрэг 

даалгаврыг 2014 оны 
8 дугаар сарын 20-

ны  дотор 
хэрэгжүүлэх 

даалгавар өгсөн 

2014.6.10 №52 Хугацаа болоогүй

11

"Даймонд 
финанс ББСБ" 

ХХК
(2014.4.29)

2014.4.29 
№112

Ажлын хэсгээс 
шалгалтын 

тайлангаар 3 
чиглэлийн үүрэг 

даалгаврыг 2014 оны 
7 дугаар сарын 30-
ны өдрийн дотор 

хэрэгжүүлэх 
даалгавар өгсөн 

Хугацаа болоогүй

12

"Эйч Кей Эм 
Ай Би ББСБ" 

ХХК
(2014.4.29)

2014.4.29 
№112

              Ажлын 
хэсгээс шалгалтын 

тайлангаар 15 
чиглэлийн үүрэг 
даалгаврыг өгсөн 
бөгөөд 2014 оны 4 

дүгээр сарын 29-ны 
өдөр ТЗ-ийг 3 сараар 

түдгэлзүүлсэн   

2014.6.20 №55


	ББСБ

