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БАНКНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРСОН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЛААР 

Монгол Улсын Их Хурал (“УИХ”)-аас 2019 оны 98 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрөөс 

мөнгөний бодлогын талаар 2020 онд баримтлах үндсэн чиглэл”1 болон Засгийн газрын 2017 

оны 299 дүгээр тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлийг 2025 он хүртэл 

хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-т2  банкны салбарын эрсдэл даах чадварыг нэмэгдүүлэх, 

банкны компанийн засаглалыг сайжруулах болон хувь эзэмшлийн төвлөрлийг бууруулах 

эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх талаар тусгасан. Үүнтэй холбоотойгоор 2021 оны 1 сарын 29-

ний өдөр УИХ-аас Банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль (цаашид 

“Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт” гэх)-ийг баталсан билээ.  

Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр банкны хувьцаа эзэмшилд тавигдах 

хязгаарлалтыг тогтоож, хувьцаат компанийн шаардлагуудыг банканд тавих, хувьцаа 

эзэмшигчийн засаглалын зарчмыг алдагдуулсан шийдвэр гаргах, банкны үйл ажиллагаа 

болон тогтвортой байдалд нөлөөлөх эрсдэлийг арилгах зарим зохицуулалтыг Банкны тухай 

хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд оруулжээ. Түүнчлэн энэхүү Банкны тухай хуулийн нэмэлт 

өөрчлөлтөөр банкуудыг төлбөрийн чадваргүйд тооцох үндэслэл болон төлбөр барагдуулах 

дарааллыг шинээр болон өөрчлөн тусгажээ.  

Дээрх Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдсантай холбогдуулан УИХ-аас 2021 

оны 1 сарын 29-ний өдөр Банкны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль (цаашид 

“Дагаж мөрдөх журмын тухай хууль” гэх)-ийг баталсан бөгөөд энэхүү хуулийн дагуу 

Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх юм. 

Бид дээрх хуулиудаар зохицуулагдсан гол өөрчлөлтүүдийн талаар доорх хэсэгт 

дэлгэрэнгүй орууллаа.  

1. БАНКНЫ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХЭЛБЭР БОЛОН ҮНЭТ ЦААСЫГ НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОХ 

Банкны тухай хуулийн 4.1-р зүйлд зааснаар арилжааны банк нь хязгаарлагдмал 

хариуцлагатай компани эсхүл хувьцаат компанийн хэлбэрээр үүсгэн байгуулагдаж 

болохоор байсан бөгөөд Монгол Улсад нийт 12 банк хязгаарлагдмал хариуцлагатай 

компанийн хэлбэртэйгээр үүсгэн байгуулагдаж, үйл ажиллагаа явуулж байна. Харин Банкны 

тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд зааснаар “Банкны системд нөлөө бүхий банк нь нээлттэй 

хувьцаат компани хэлбэртэй, бусад банк хувьцаат компанийн хэлбэртэй байна” гэж банкны 

 
1 https://www.legalinfo.mn/annex/details/10390?lawid=14893 
2 https://www.legalinfo.mn/annex/details/8073?lawid=12935 

https://www.legalinfo.mn/annex/details/10390?lawid=14893
https://www.legalinfo.mn/annex/details/8073?lawid=12935
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хэлбэрийг зөвхөн хувьцаат компанийн хэлбэртэй байхаар заажээ. Дагаж мөрдөх журмын 

тухай хуульд зааснаар одоогийн үйл ажиллагаа явуулж буй хязгаарлагдмал хариуцлагатай 

компанийн хэлбэрээр үүсгэн байгуулагдсан бүхий л банкуудын хувьд 2022 оны 6 сарын 30-

ны өдрийн дотор нээлттэй эсхүл хаалттай хувьцаат компани болж, хувьцаат компанийн 

хэлбэртэй болох үүрэгтэй байна.  

Банк нь ийнхүү хувьцаат компанийн хэлбэртэй болсноор банкуудын үйл ажиллагаа нь 

Монгол банк болон Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “СЗХ” гэх)-ны журмын дагуу  

тэдгээрийн хяналт, шалгалт, зохицуулалтад хамрагддаг болох юм. Системийн нөлөө бүхий 

банкуудын хувьцаагаа олон нийтэд санал болгохтой холбоотой асуудлууд буюу банк нь 

хувьцаагаа гадаадын аль нэг улсын хөрөнгийн бирж дээр давхар арилжаалж болох эсэх 

зэрэг нарийвчилсан шаардлагууд нь Монголбанк болон СЗХ-ны батлах нарийвчилсан 

журмуудад тусгагдах магадлалтай байна.  

(a) Банкны системд нөлөө бүхий банк 

Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр банкны системд нөлөө бүхий банк гэх ойлголтыг 

илүү өргөн хүрээтэйгээр тодорхойлжээ.  

Тухайлбал, 2018 онд батлагдсан Банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах тухай хуульд 

“Банкны системд нөлөө бүхий банк” гэж сүүлийн 6 сарын турш банкны системийн нийт 

активын 5 хувиас дээш хувийг эзэлж байгаа банкийг3 ойлгохоор зохицуулсан байдаг. Харин 

Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдсанаар Банкны системд нөлөө бүхий банк 

гэж “банкны хөрөнгө, өр төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн систем дэх гүйлгээний нийт дүнд 

эзлэх хувь, банкны үндсэн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тогтолцоо дахь хамаарал зэрэг 

шалгуурыг нэгэн зэрэг баримтлан банкны тогтолцоонд нөлөөтэй гэж Монголбанкнаас 

тогтоосон банкийг” ойлгохоор зохицуулсан байна. 

(b) Төлөөлөн удирдах зөвлөл 

Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр банкны хуулийн этгээдийн хэлбэр нь зөвхөн 

хувьцаат компани байхаар өөрчилж байгаатай холбогдуулан банкны төлөөлөн удирдах 

зөвлөл нь нийт ес ба түүнээс дээш гишүүнтэй байхаар зохицуулжээ. Мөн банкны төлөөлөн 

удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдийн гуравны нэгээс доошгүй хувь нь хараат бус гишүүн байх 

шаардлагатай байна.  

 
3 Банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах тухай хуулийн 4.1.3-р зүйл 
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Түүнчлэн, өмнөх зохицуулалтын дагуу банкны төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Монголбанкны 

ерөнхийлөгчтэй зөвшилцөн банкны гүйцэтгэх удирдлагыг томилох бүрэн эрхтэй байсан 

бөгөөд хэрхэн, ямар түвшний хүрээнд зөвшилцөх нь уг зохицуулалтын дагуу тодорхойгүй 

байсан юм. Харин Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр энэхүү зохицуулалтыг банкны 

төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Монголбанкны ерөнхийлөгчийн зөвшөөрснөөр гүйцэтгэх 

удирдлагыг томилдог байх байхаар өөрчилсөн байна. 

(c) Ил тод байдалтай холбоотой өөрчлөлт 

Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдсанаар банкууд нь хувьцаат компанийн 

хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд энэ утгаараа СЗХ болон хөрөнгийн биржийн 

холбогдох журамд заасны дагуу зарим мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй болох 

юм. Тухайлбал, үнэт цаас гаргагч нь СЗХ-ны холбогдох журмуудад заасны дагуу хувьцаа 

эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр болон компанийн үнэт цаасны үнэд нөлөөлж болохуйц 

аливаа ТУЗ-ийн шийдвэрийг шийдвэр гарснаас хойш ажлын 1 хоногийн дотор олон нийтэд 

мэдээлэх үүрэгтэй байдаг.  

2. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШЛИЙН ТӨВЛӨРӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХЯЗГААРЛАЛТ  

Энэхүү өөрчлөлтөөр банкны компанийн засаглалыг сайжруулах болон томоохон хувьцаа 

эзэмшигчийн зохисгүй нөлөөллийн улмаас банканд учрах эрсдэлийг буруулах зорилгоор 

банкны хувьцаа эзэмшигчийн төвлөрлийг бууруулсан зохицуулалтыг шинээр оруулсан 

байна.  

Энэ талаар Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд: “аливаа этгээд дангаар болон 

холбогдох этгээдийн хамт эзэмших банкны хувьцаа, хувьцаанд хамаарах үнэт цаасны 

хэмжээ тухайн банкны нийт гаргасан хувьцааны хорин хувиас хэтрэхгүй байна” гэж хувьцаа 

эзэмшигчийн эзэмших хувь эзэмшлийн дээд хязгаарыг 20 хувиар тогтоосон байна.  

Харин энэхүү хорин хувийн хязгаарлалт хамаарахгүй байх хоёр тохиолдлыг Банкны тухай 

хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд мөн тусган оруулсан байна. Үүнд:  

(a) Банкны бүтцийн өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх зорилгоор тусгай төлөөлөгчийн 

байгуулсан тусгай зориулалтын банк; болон 

(b) Банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах тухай хуульд заасны дагуу төрөөс 

дахин хөрөнгөжүүлсэн банкны төрийн эзэмшлийн хувьд энэхүү хязгаарлалт 

хамаарахааргүй байна. 
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Түүнчлэн Банкны тухай хуульд зааснаар аливаа этгээд нь бусдын нэрийг ашиглан банкны 

хувьцааг шууд бусаар эзэмшихийг хориглодог бөгөөд Банкны тухай хуулийн нэмэлт 

өөрчлөлтөөр энэхүү зохицуулалтыг өөрчлөөгүй байна. Энэхүү зохицуулалтын агуулга нь 

өргөн хүрээтэйгээр тодорхойлогдсон боловч доор дурдсан нөлөө бүхий хувьцаа 

эзэмшигчийн тодорхойлолтыг харгалзан үзвэл Банкны тухай хуульд заасан хязгаарлалт, 

зохицуулалтаас зайлсхийх зорилгоор банкны хувьцаа эзэмшигчийн эцсийн өмчлөгч нь 

банкны хувьцааг өөр бусад этгээдийн нэрийг ашиглан эзэмших тохиолдлыг хязгаарлах 

зорилготой гэж үзэж болохоор байна.  

Түүнчлэн Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр банкны хувьцаа болон хувьцаанд 

хамаарах үнэт цаасыг барьцаалахыг хориглосон зохицуулалтыг шинээр оруулсан байна.  

Банкууд нь дээрх хязгаарлалтад нийцүүлэн хувьцаа эзэмшлийн бүтцээ 2023 оны 12 сарын 

31-ний өдрийн дотор өөрчилсөн байх шаардлагатай. 

(a) Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч 

Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийг банкны 

хувьцааны тав ба түүнээс дээш хувийг дангаар болон холбогдох этгээдийн хамт эзэмшиж 

байгаа этгээд, тэдгээрийн эцсийн өмчлөгч хүн, эсхүл банкны бодлого, шийдвэр болон 

удирдлагад нөлөөлөхүйц хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч хүнийг хамааруулж 

заасан. Энэхүү өөрчлөлтөөр банкны хувьцаа эзэмшигчийн эцсийн өмчлөгчийг банкны 

нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид хамааруулахаар зорьсон юм.  

Түүнчлэн банкны нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч эсхүл түүний эцсийн өмчлөгч нь Монгол 

Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн биш байх эсхүл 

төрийн өндөр албан тушаалд хамаарах улс төрийн албан тушаалтан биш байх гэсэн 

шаардлагыг хангасан байх ёстойг шинээр тусгасан байна.  

(b) Монголбанканд мэдэгдэх болон зөвшөөрөл авах зохицуулалт 

Банкны тухай хуульд зааснаар банк нь дараах тохиолдлуудад Монголбанкнаас урьдчилан 

зөвшөөрөл авах шаардлагатай байна. Үүнд:  

(a) шинээр хувьцаа болон хувьцаанд хамаарах үнэт цаас гаргах;  

(b) хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах;  

(c) аливаа этгээд банкны нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч болох; болон 
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(d) банкны хувьцааг банканд буцаан худалдах тохиолдлууд хамаарах ба 

Монголбанканд мэдэгдэж, тухай бүр зөвшөөрөл авах шаардлагатай юм.  

Банк нь хувьцаат компанийн хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай 

холбогдуулан дээрх асуудлыг Монголбанканд мэдэгдэж, зөвшөөрөл авахтай холбоотой 

нарийвчилсан журмуудыг Монголбанк болох СЗХ нь хамтран батлах юм.  

3. БАНКУУДЫГ ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРГҮЙД ТООЦОХ 

Банкны тухай хуульд зааснаар банкийг ямар тохиолдолд буюу ямар нөхцөл байдал 

үүссэнээр төлбөрийн чадваргүйд тооцох талаар өмнө нь нарийвчлан зохицуулаагүй байсан.  

Харин Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр дараах тохиолдолд Монголбанк аливаа 

банкийг төлбөрийн чадваргүй болсон эсхүл төлбөрийн чадваргүй болох гарцаагүй нөхцөл 

байдал үүссэнд тооцохоор заажээ: 

(a) банк хадгаламж эзэмшигч, харилцагч, бусад үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах эрх 

бүхий этгээдийн мөнгийг тэдний анхны шаардлагаар гарган өгч чадахгүй болсон; 

эсхүл гаргаж өгөх боломжгүй нь хяналт шалгалтаар тогтоогдсон; 

(b) зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг хангаагүйгээс цаашид үйл ажиллагаа 

явуулах боломжгүй болсон; болон 

(c) банкны пассив нь активаасаа хэтэрсэн эсхүл ердийн боломжит хугацаанд хэтрэх нь 

хяналт шалгалтаар тогтоогдсон. 

Түүнчлэн, Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр банк татан буугдсан эсхүл 

дампуурсан тохиолдолд хадгаламж эзэмшигчдийн эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалахтай 

холбоотойгоор төлбөр барагдуулах дарааллыг шинэчлэн найруулсан байна. Тухайлбал, 

энэхүү өөрчлөлтөөр голчлон даатгагдаагүй хадгаламжийн болон харилцах дансны 

төлбөрийг иргэн, хуулийн этгээдэд ямар дарааллаар олгохыг нарийвчлан зааглан 

тодорхойлсон байна.  

Иймд Банкны тухай хуулиар төлбөр барагдуулах дарааллыг дараах байдлаар тогтоосон 

байна. Үүнд:  

(a) бусдын амь нас, эрүүл мэндэд учруулсан гэм хорыг арилгуулах тухай шүүхийн 

шийдвэрийг үндэслэн тухайн банкнаас гаргуулж байсан төлбөр; 

(b) банкны эрх бүхий албан тушаалтнаас бусад ажилтны хуульд заасан хөдөлмөрийн 

хөлсний доод хэмжээг тав дахин нэмэгдүүлснээс хэтрэхгүй цалин хөлс; 
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(c) банкны эрх хүлээн авагчийн үйл ажиллагааны зардал; 

(d) иргэний Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд заасан нөхөн 

төлбөр төлөх даатгагдсан хадгаламжаас бусад мөнгөн хадгаламжийн төлбөр; 

(e) иргэний Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд заасан нөхөн 

төлбөр төлөх даатгагдсан хадгаламжаас бусад харилцах дансны төлбөр; 

(f) хуулийн этгээдийн Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд 

заасан нөхөн төлбөр төлөх даатгагдсан хадгаламжаас бусад мөнгөн хадгаламжийн 

төлбөр; 

(g) хуулийн этгээдийн Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд 

заасан нөхөн төлбөр төлөх даатгагдсан  хадгаламжаас бусад харилцах дансны 

төлбөр; 

(h) Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу 

даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчийн шаардах эрхийг шилжүүлэн авсан 

Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн шаардлага; 

(i) Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3-т 

заасан хадгаламжийн даатгалд хамаарахгүй хадгаламжийн төлбөр; 

(j) засгийн газарт төлөх өр төлбөр, албан татвар; 

(k) хадгаламжийн даатгалын сангийн хөрөнгө; 

(l) Монголбанкны шаардах эрх бүхий төлбөрийн шаардлага; 

(m) Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6-д 

заасан хадгаламжийн даатгалд хамаарахгүй хадгаламжийн төлбөр; 

(n) зээл, өрийн хэрэгслийн гэрээнд банкны бусад өр төлбөр, хоёрдогч өглөгийн 

дарааллаас өмнө байхаар заасан зээл, түүнтэй адилтгах өр төлбөр; 

(o) бусад өр төлбөр; болон 

(p) хоёрдогч өглөг. 

 

4. БАНКНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

Дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд заасны дагуу 2021 оны 7 сарын 1-ний өдрийн дотор 

банкууд нь Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд заасан шаардлагуудыг хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөө, хувьцааны үнийн төсөөлөл, боломжит хөрөнгө оруулагчдын тандан судалгаа 

зэргийг тусгасан төлөвлөгөөг баталж Монголбанк болон Санхүүгийн зохицуулах хороонд 

хүргүүлэх шаардлагатай. Монголбанк болон Санхүүгийн зохицуулах хороо нь дээрх 

төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх болон тайлагнах түр журмыг хамтран батлах 
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бөгөөд уг журамд заасны дагуу энэхүү төлөвлөгөөг хянаж, шаардлагатай бол төлөвлөгөөг 

банкаар өөрчлүүлэхээр зохицуулжээ.  

Хэрэв банкууд нь хуульд заасан хугацааны дотор Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд 

заасан шаардлагуудыг хангаагүй тохиолдолд Монголбанк нь Дагаж мөрдөх журмын тухай 

хуульд заасан банкны нөхцөлт удирдлагын арга хэмжээ авах зэргээр тодорхой арга хэмжээг 

тухайн банканд авах боломжтой юм.  

Дээрхээс гадна Монголбанк нь хувьцаа эзэмшигчийн 20 хувийн хязгаарлалтын шаардлагыг 

хангаагүй банкны хувьцаа эзэмшигчдэд дараах арга хэмжээг авах боломжтой байна. Үүнд:  

(a) нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийн саналын эрхийг түдгэлзүүлэх; 

(b) хязгаарлалт хангаагүй хэсэгт хамаарах хувьцаа, хувьцаанд хамаарах хэсэгт ногдол 

ашиг олгохгүй байх; 

(c) хязгаарлалт хангаагүй хэсэгт хамаарах хувьцаа, хувьцаанд хамаарах хэсгийг 

албадан худалдахыг шаардах; 

(d) компанийг татан буулгасны дараа үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаас олсон 

орлогоос хувь хүртэх эрхийг түдгэлзүүлэх; 

(e) компанийн тухай хуульд заасан хувьцаа эзэмшигчийн бусад эрхийг түдгэлзүүлэх; 

болон 

(f) хууль тогтоомжид заасан бусад арга хэмжээ. 

 

5. ДҮГНЭЛТ 

Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр зах зээлийн үндсэн зарчим болон хөрөнгийн зах 

зээлийн нөлөөг ашиглан банкны үйл ажиллагаанд нөлөөлж болохуйц хувьцаа 

эзэмшигчдийн төвлөрлийг бууруулах, банкны эрсдэл даах чадварыг нэмэгдүүлэх, 

компанийн сайн засаглалыг бэхжүүлэхийг үндсэн зорилгоо болгожээ. Ялангуяа нээлттэй 

компани болохоор заасан системийн нөлөө бүхий банкны хувьд энэ нь менежментийн 

болон үйл ажиллагааны үр ашигт хэрхэн нөлөөлөх нь тодорхойгүй байна. 

Банкны хувьцаа эзэмшлийн төвлөрлийг сааруулснаар банкны  засаглал болон ил тод 

байдал сайжрах ач холбогдолтой хэдий ч Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт болон 

Дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд заасан шаардлагуудыг банк болон хувьцаа эзэмшигч 

тогтоосон хугацааны дотор гаднын хүчин зүйлээс шалтгаалж хангаж чадахгүй байх нөхцөл 

байдал үүссэн тохиолдолд Монголбанкны авах арга хэмжээ нь тухайн тохиолдолд тохирох 
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эсэх эсхүл энэ нь банкны хувьцаа эзэмшигчийн өмчлөх эрхийг зөрчиж болзошгүй нөхцөл 

байдалд хүргэх эрсдэл байгаа юм. 

Түүнчлэн Монголын хөрөнгийн зах зээлийн багтаамж нь бусад улс орнуудын хөрөнгийн 

биржийн багтаамжтай харьцуулбал харьцангуй бага бөгөөд энэ утгаараа Монголын 

системийн нөлөө бүхий банкууд үнэт цаасаа нийтэд нээлттэй санал болгоход хөрөнгийн зах 

зээлийн багтаамж болон Хөрөнгийн биржийн одоогийн журмуудын хүрээнд аливаа 

асуудлуудыг зохистойгоор хэрхэн зохицуулж, шийдвэрлэх үйл явц хэрхэн явагдах нь 

тодорхойгүй байна.  

Банкны тухай хуулийн энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлт нь банкны салбарын зарчмын 

шинжтэй томоохон өөрчлөлт байх тул ойрын жилүүдэд Монголын санхүүгийн болон 

хөрөнгийн зах зээлд ихээхэн хэмжээгээр нөлөөлөх нь гарцаагүй юм. Гэхдээ Монголбанк 

болон СЗХ-оос батлах журмууд нь үүнд хамаарах чухал асуудлыг нарийвчлан зохицуулах 

бөгөөд тэдгээр нь Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн адил чухал ач холбогдолтой 

баримт бичгүүд байх юм.  

*      *     * 

О.Номинчимэг 

Удирдах гишүүн 

nominchimeg@nominadvocates.com 

+976 7505 3003 

 

Б.Гал-Ариун 

Хуульч 

gal-ariun@nominadvocates.com 

+976 7505 3001  

 

 

Санамж: Энэхүү мэдээллийг үйлчлүүлэгч 

болон сонирхогч этгээдэд мэдээлэл өгөх 

зорилгоор бэлтгэсэн бөгөөд Өмгөөллийн 

Номин энд Адвокатс ХХН-ийн хуульчийн 

мэргэжлийн үйл ажиллагааны хүрээнд 

өгсөн хууль зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ гэж 

үзэхгүй.  
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