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1. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ  

Нөхөн төлбөрийн системийг хөгжүүлэх ажлын даалгаврын агуулга, цар хүрээ, 

хүрэх үр дүн. 

Танилцуулга 

2013 оны 1-р сарын 10-ны өдөр “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн 

даатгалын тухай хууль” батлагдсанаар Хадгаламжийн даатгалын корпораци 

(цаашид Корпораци гэх) байгуулагдах хууль, эрх зүйн үндэс тавигдсан. Корпораци 

нь ашгийн төлөө бус, төрийн өмчит байгууллага  бөгөөд санхүүгийн тогтвортой 

байдлыг хангах, хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах эрхэм зорилготой 

юм.  

Корпораци нь гишүүн банкуудаас хураамж төвлөрүүлэх, хуульд заасны дагуу 

санг удирдах болон банк хүндрэлд орсон тохиолдолд хадгаламж эзэмшигчдэд 

нөхөн төлбөр олгох эсхүл хүндрэлд орсон банкинд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх 



   

 

   

 

үндсэн чиг үүрэгтэй. Мөн түүнчлэн, 2018 оны 2 дугаар сарын 8 өдөр “Банкин дахь 

мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-д нэмэлт өөрчлөлт орсонтой 

холбоотойгоор гишүүн банкуудад хяналт шалгалт хийх чиг үүрэг шинээр нэмэгдсэн 

болно.  

Корпораци даатгалын тохиолдол бий болоход Үндэсний хорооноос нөхөн 

төлбөр олгох шийдвэр гаргаснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор багтаан 

даатгагдсан хадгаламжийн төгрөг болон валютын нийт 20 сая хүртэл төгрөгийн 

хадгаламжид нөхөн төлбөр олгох ажиллагааг эхлүүлнэ.  

Өнөөгийн нөхцөл байдал 

Корпораци нь хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах, санхүүгийн 

зах зээлийн  тогтвортой байдлыг хангах үүднээс гишүүн банкуудын эрсдэлийг 

үнэлэх болон нөхөн төлбөр олгох цахим системийг бий болгох зорилтыг тавин 

ажиллаж байна.  

Корпораци нь даатгалын нөхөн төлбөрийн систем ашиглаж нөхөн төлбөр 

олгож байсан туршлага байхгүй бөгөөд үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлээгүй байна. 

2019 оны 04-р сарын 08-ны өдөр дампуурсан Капитал банкинд даатгалын нөхөн 

төлбөр олгосон туршлагатай бөгөөд энэхүү тооцооллыг Oracle өгөгдлийн баазыг 

ашиглан хийсэн.      

Төслийн цар хүрээ 

Даатгалын нөхөн төлбөрийн систем нь Корпораци хуульд заасан үүргээ цаг 

хугацаа алдалгүй, хурдан шуурхай биелүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ.  

Корпораци нэн тэргүүнд нөхөн төлбөрийн системийг хөгжүүлэх шаардлагатай 

байгаа бөгөөд цаашид Эрсдэлийн үнэлгээний системийг хөгжүүлж нэвтрүүлэх 

төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Корпорацийн эдгээр системүүд нь нэгдсэн нэг 

шаардлагыг хангаж, харилцан уялдаатай ажиллах боломжтой байхаар 

хөгжүүлэлтийг хийнэ.   

Нэр томьёоны тодорхойлолт 

Техникийн шаардлагад хэрэглэсэн товчилсон нэр: 

Bps -   Нэг секунд тутамд дамжих бит-ийн тоо 

Cps -   Нэг секунд тутамд дамжих тэмдэгтийн тоо 

DBMS -  Мэдээллийн баазын удирдлагын систем 

DOS -  Дискийн үйлдлийн систем 

Dpi -   Нэг инч дэх цэгийн тоо 

Ethernet IEEE - 802.3 Стандарт LAN протокол 

GB -   Гега байт 

Hz -   Герц (нэг секунд тутам дахь давтамжийн тоо) 

IEEE -  Цахилгаан, электроникийн инженерүүдийн институт 



   

 

   

 

ISO -   НҮБ-ын олон улсын стандартын байгууллага 

KB -   Кило байт 

KVA -   Киловольт ампер 

LAN -   Дотоод сүлжээ 

Lpi -   Нэг инч дэх зураасын тоо 

Lpm -   Нэг минут дахь зураасын тоо 

MB -   Мега байт 

MTBF -  Алдаа-гэмтэл хоорондын хугацаа 

NIC -   Сүлжээний хэрэглэгчийн карт 

NOS -  Сүлжээний үйлдлийн систем 

ODBC  Open Database Connectivity 

OLE  Object Linking and Embedding 

OS -   Үйлдлийн систем 

PCL -   Принтерийн коммандын хэл 

Ppm -   Нэг минут тутамд хэвлэх хуудасны тоо 

RAID  Redundant array of inexpensive disks 

RAM -  Санах ой 

RISC -  Бууруулсан зааварчилгаа 

SCSI -  Компьютерийн жижиг систем 

SNMP -  Сүлжээний удирдлагын жишиг протокол 

SQL  Structured Query Language-Систем хангамжийн хэл 

TCP/IP -  Дамжих хяналтын протокол / Интернэт протокол 

V - N  Вольт 

Энэ ажлын даалгаварт хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно. 

Үүнд:  

• “Хадгаламжийн даатгалын корпораци” гэж ХДХ-ийн 3.1.1-т заасан банкин 
дахь мөнгөн хадгаламжийн албан журмын даатгалын үйл ажиллагааг эрхлэн 
явуулах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий хуулийн этгээдийг; 

• “Хадгаламж” гэж банкин дахь харилцах болон мөнгөн хадгаламжийн дансан 
дахь мөнгөн хөрөнгийг; 

• “Хадгаламж эзэмшигч” гэж банкинд хадгаламжийн данс эзэмшдэг иргэн, 
хуулийн этгээдийг; 

• “Даатгагдах хадгаламж” гэж тухайн банкин дахь нийт хадгаламжаас ХДХ-ийн 
7.1, 7.2 дахь хэсэгт заасан хадгаламж болон хадгаламж эзэмшигчдийг хасаж, 
хуримтлагдсан хүүг нэмж тооцсон дүнг; 

• “Даатгагдсан хадгаламж” гэж даатгагдах хадгаламжаас хадгаламж 
эзэмшигчийн тухайн банкинд төлбөл зохих 90 хоногоос дээш хугацаа 
хэтэрсэн зээл, хүүгийн хамт хасаж тооцсон, тухайн банкин дахь төгрөг ба 
валютын нийт 20 сая хүртэлх  дүнг; 



   

 

   

 

• “Даатгагдсан хадгаламж эзэмшигч” гэж тухайн банкинд ХДХ-ийн 7.1, 7.2 дахь 
хэсэгт зааснаас бусад хадгаламж эзэмшдэг иргэн болон хуулийн этгээдийг; 

• “Банкны Эрх хүлээн авагч” (цаашид БЭХА гэх) гэж Банкны тухай хуулийн 68 
дугаар зүйл, мөн хуулийн 69 дүгээр зүйлд заасны дагуу татан буугдаж буй 
банкны удирдлагын бүрэн эрх болон хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхийг 
хэрэгжүүлэхээр Монголбанкнаас томилогдсон этгээдийг;  

• “Нэг Харилцагчийн Зарчим” (”Single Customer View”) гэж банк харилцагч 
бүрийн мэдээллийг хадгалахаар Үндэсний хороо баталсан нэгдсэн загварыг 
(цаашид “SCV” гэх); 

• “Нөхөн төлбөр олгох банк” гэж Монголбанктай зөвшилцсөнөөр даатгалын 
нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагааг Корпорацийн нэрийн өмнөөс 
хэрэгжүүлэхээр Үндэсний Хорооноос сонгож, ХДХ-ийн 16.4-т заасны дагуу 
гэрээ байгуулсан банкийг; 

• “Интерфейс” гэж банкнаас ирүүлсэн цахим мэдээллийг Корпорацийн нөхөн 
төлбөрийн системд ашиглаж болохуйц хэлбэрт хөрвүүлэх хэрэгслийг; 

• “Нөхөн төлбөрийн жагсаалт” гэж ХДХ-д заасан даатгалд хамаарах шалгуурын 
дагуу нөхөн төлбөр олгогдох хадгаламж эзэмшигч тус бүрийн даатгагдсан 
хадгаламжийн мөнгөн дүнгийн талаарх мэдээллийг Корпорациас 
тодорхойлсон баримт бичгийг;  

• “Нэхэмжлэлийн  маягт” гэж даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчийн нөхөн 
төлбөр хүссэн мөнгөн дүнг баталгаажуулах зорилгоор Корпорацийн 
бэлтгэсэн загварыг; 

• “Эрсдэлийн үнэлгээ” гэж гишүүн банкуудад ялгавартай хураамжийг ногдуулах 
зорилгоор банкны эрсдлийг үнэлж, ангилах үйл ажиллагааг; 

• “Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх” гэж банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга 
хэмжээний хүрээнд актив, пассивыг шилуүүлэн авч байгаа банкинд актив, 
пассивын зөрүүг нөхөхийг 

 



   

 

   

 

 

2. НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН СИСТЕМИЙН ШААРДЛАГА  

2.1. Системд оролцогчид 

Корпорацийн  нөхөн төлбөрийн системийн (цаашид энэ бүлэгт програм гэх) оролцогч талууд нь БЭХА, 

Монголбанк, Корпорацийн ажилтнууд, нөхөн төлбөр олгох банк, лавлах утасны төв, хадгаламж эзэмшигчид байна. 

Програм нь Корпорацийн нягтлан бодох бүртгэлийн систем болон бусад оролцогч талуудын системтэй холболт хийж 

ажиллах боломжтой байна. Оролцогч талуудын үүрэг оролцоог зураг 1-т харуулна. 
 

Зураг 1: Нөхөн төлбөрийн системийн оролцогч талуудын үүрэг 

оролцоо 

БЭХА

Корпораци

Нөхөн 

төлбөр 

олгох банк

Харилцагч

Дуудлагын 

төв

Дата хянах

Хадгаламж эзэмшигчийн 

мэдээлэл боловсруулах, 

явуулах

Хадгаламж 

эзэмшигчдийн 

мэдээлэл

Нөхөн төлбөр 

тооцоолох, илгээх

Дампуурал Нөхөн төлбөр олгох Төлбөр тооцооМэдээлэл өгөх

Хүлээж авах, олголт хийх

НТ 

жагсаалт

Нэхэмжлэх, нөхөн төлбөр 

хүлээн авах, гомдол 

гаргах

Мэдээлэл хүлээж 

авах

Олголтын мэдээ, хаалт 

илгээх, хүлээн авах, хариу 

өгөх

Шалгах, 

шийдвэрлэх, илгээх

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэх, 

илгээх, өрийн удирдлага

Нөхөн төлбөртэй 

холбоотой мэдээлэл 

өгөх

ХариуМэдээлэл өгөх



   

 

   

 

2.2. Корпорацийн ерөнхий дэвтрийн нэгтгэл 

Корпорацийн нягтлан бодох бүртгэлийн систем болон програм нь хоорондоо 

бодит цаг хугацаанд мэдээлэл дамжуулдаг интерфэйстэй байх эсвэл нэгдсэн нэг 

шийдлээр холбогддог байх шаардлагатай. 

2.3. Үйл ажиллагааны болон гүйцэтгэлийн шаардлага 

2.3.1. Програмд тавигдах үйл ажиллагааны шаардлага 

2.3.1.1. Програмыг суурилуулахаас өмнө техникийн гарын авлагыг 

боловсруулан Корпорацид хүлээлгэн өгнө. Корпораци нь тус 

гарын авлагыг баталгаажуулсны дараа гүйцэтгэгч талтай 

хамтран програмыг суурилуулах ба суурилуулалтын үед 

гарсан алдааг гүйцэтгэгч засаж шийдвэрлэнэ.  

2.3.1.2. Програмын эх кодын тайлбар нь комментийн стандартын дагуу 

тайлбарлагдсан байна.   

2.3.1.3. Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль 

болон холбогдох хууль, дүрэм журам, зааварт нийцүүлэн 

програмыг боловсруулсан байх бөгөөд холбогдох хууль, 

журамд өөрчлөлт орвол тухайн өөрчлөлтийг админ хэсгээс 

өөрчлөх боломжтой байна. (Нөхөн төлбөр эхлүүлэх хугацаа, 

нөхөн төлбөр үргэлжлэх хугацаа, нөхөн төлбөр олгох хамгийн 

бага болон хамгийн их утга, нөхөн төлбөр тооцоолох аргачлал 

гэх мэт хуулинд заасан заалтууд болон тоон үзүүлэлт).  

2.3.1.4. Програм нь Java болон Angular V8+ технологи дээр 

боловсруулагдана. 

2.3.1.5. Програм хөгжүүлэх явц болон баталгаат хугацааны туршид 

Корпораци болон гүйцэтгэгч талууд хурдан шуурхай 

холбогдох, мэдээлэл солилцохын тулд Issue Tracking Software 

ашиглана.   

2.3.2. Програмын ажиллагаа, гүйцэтгэлийн шаардлага 

2.3.2.1. Програм нь албадан татан буугдсан банкны харилцагч, 

хадгаламж эзэмшигчдийн бүх мэдээллийг авч ямар ч нэмэлт 

өөрчлөлт оруулахгүйгээр нэр өгч хадгална.  

2.3.2.2. Програм нь БЭХА-аас SCV загварын (хавсралт -1) дагуу хүлээн 

авсан хадгаламж эзэмшигчийн мэдээллийг системдээ ачаалж 

даатгагдсан хадгаламж, даатгалд хамаарахгүй хадгаламжийг 

ангилах бөгөөд  даатгалын нөхөн төлбөрийг хуульд заасны 

дагуу тооцоолж нөхөн төлбөр олгох жагсаалтыг гаргана.  

2.3.2.3. БЭХА нь дампуурсан банкны харилцагчийн мэдээллийг 

корпорацийн хүссэн SCV загвараар гаргаж өгөх боломжгүй 



   

 

   

 

тохиолдолд эх мэдээллээс SCV загвараар өгөгдлөө гаргаж 

авах боломжтой байх.  

2.3.2.4. Нөхөн төлбөрийн жагсаалт бэлэн болсны дараа нөхөн төлбөр 

олгох банкинд эрхийн тохиргоо хийгдэж, шаардлага хангасан 

бүх хадгаламж эзэмшигчид нөхөн төлбөр олгох банкны 

салбаруудаар дамжуулан олгох үйл ажиллагааг хийх 

боломжтой байна.  

2.3.2.5. Нэгдсэн веб дээр суурилсан програм нь олон тооны харилцах, 

хадгаламжийн дансуудыг боловсруулах чадамжтай байна.  

2.3.2.6. Хүндрэлд орсон банкны цар хүрээнээс хамаарч харилцах, 

хадгаламж эзэмшигчийн тоо 1,000 – 3,000,000 хүртэл байх 

бөгөөд тухайн нөхцөлөөсөө хамаарч даатгалын тохиолдол 

үүссэн үед нэгэн зэрэг 20,000 гаруй хандалтыг даах чадвартай 

байна.  

2.3.2.7. Нөхөн төлбөр олгох банкны мэдээлэл болох банкны нэр, 

салбарын тоо, салбаруудын байршил зэрэг мэдээллүүдийг 

даатгалын тохиолдол болгон дээр шинээр оруулж болдог 

байна. 

2.3.2.8. Татан буугдсан банкны салбарын байршлаас хамааран нөхөн 

төлбөр олгох банкны салбарын байршлыг хуваарилах 

функцтэй байна.  

2.3.2.9. Даатгалын тохиолдол үүсэн тухай бүр шинэ хуудас нээж, 

тогтсон форматын дагуу нэр өгч, тохиолдол болгоноор нь 

хадгалах боломжтой байна. 

2.3.2.10. Програм нь захиалагч талын хүссэн төрлөөр ангилал үүсгэх 

боломжтой байх. Жишээ нь дансны төрлөөр (харилцах, 

хугацаатай болон хугацаагүй хадгаламж, иргэн болон хуулийн 

этгээд гэх мэт),  

2.3.2.11. БЭХА, Монголбанк, нөхөн төлбөр олгох банкнаас авч байгаа 

болон өгч байгаа өгөгдлүүд нууцлалтайгаар дамжуулагдаж 

байна. 

2.3.2.12. Корпорацийн Архивийн журмын дагуу бүх харилцах, 

хадгаламжийн мэдээлэл, Log мэдээлэл, тайлан мэдээлэл нь 

архивлагдаж байна.  

2.3.2.13. Даатгалын тохиолдол бүрээр нь Корпорацийн шаардлагын 

дагуу тайлан гаргах боломжтой байх бөгөөд нэвтрүүлэлт 

хийсний дараа Корпораци нь тайлангийн форматыг өөрчлөх 

боломжтой байна.  

2.3.2.14. Энэхүү бичиг баримтыг 7.1 бүлгийн дагуу програмыг тест хийх 

төлөвлөгөө гаргаж түүний үр дүнг тайлагнасан байна.  

2.3.2.15. Эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө гаргасан байна.  



   

 

   

 

2.3.2.16. Системийн бүх түвшинд хандалтын болон гүйцэтгэлийн Log 

хадгалсан байна.  

2.3.2.17. Системийн ашиглалтын явцад гарах бүх Error Handling хийсэн 

байна.  

2.3.2.18. Системийн дэмжлэгийг даатгалын тохиолдолд үүссэн өдрөөс 

хойш 1 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. Мөн түүнчлэн, 

даатгалын тохиолдол үүссэн өдрөөс хойш 10 удаагийн Change 

Request оруулах боломжтой байна. 

2.3.2.19. Төслийг хийж гүйцэтгэх эцсийн хугацаа нь 2022 оны 1 дүгээр 

улирал бөгөөд төслийг хийж гүйцэтгэх үе шатны нарийвчилсан 

төлөвлөгөөг боловсруулсан байна.  

2.4. Үйл ажиллагааны шаардлагын тодорхойлолт 

2.4.1. БЭХА-аас хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээлэл хүлээн авах  

Даатгалын тохиолдол бий болоход Корпораци нь БЭХА-аас мэдээллийг 

дараах хоёр төрлөөр хүлээн авна. Үүнд:  

2.4.1.1. Татан буугдсан банкны “эх мэдээлэл” буюу тухайн банкны 

өгөгдлийн сан дахь бүхий л мэдээлэл болон өгөгдлийн сангийн 

бүтэц 

2.4.1.2. Корпорацийн заасан SCV загварын дагуу татан буугдсан 

банкны хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээлэл.  

Хавсралт 1-т SCV загварыг оруулав. Корпораци татан буугдсан банкны 

мэдээллийг програмд ачаалах бөгөөд даатгалын тохиолдол бүрээр шинэ хавтас 

нээн ажиллана. Корпораци хүлээн авсан мэдээллийг засварлах боломжгүй 

байдлаар хадгалах бөгөөд боловсруулалт, тооцоолол хийх зорилгоор түр файл 

нээн ажиллана.  

2.4.2. Монгол банкнаас мэдээлэл авах 

Монгол банкнаас даатгалд хамаарахгүй хадгаламж эзэмшигчдийн 

мэдээллийг цахим хэлбэрээр хүлээн авч програмд ачаалж оруулна. БЭХА-с SCV 

загварын дагуу хүлээн авсан хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээлэлд даатгалд 

хамаарахгүй хадгаламж эзэмшигч байгаа эсэхийг тулгаж байгаа тохиолдолд тусад 

нь ялгаж тэмдэглэл тавьж өгнө. Харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн өгөгдлийг 

хүлээж авах процессын зураглалыг зураг 2-т, түүнд харгалзах тайлбарыг хүснэгт 1-

т харуулав.  



   

 

   

 

 

 

Зураг 2: Харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн өгөгдлийг хүлээж авах зураглал 

Монголбанк

БЭХА

ХДК

Харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн өгөгдөл 

хүлээж авах
Процессын зураглал

Засварлах 
уу?

Нөөц бааз

А.1.1.

Албадан татан 

буулгах шийдвэр 

гаргах

А.1.2.

Харилцах, 

хадгаламжийн 

өгөгдөл хүсэх

А.1.3.

Өгөгдөл 

цэвэршүүлэх, 

боловсруулах

А.1.5.

Харилцах, 

хадгаламжийн 

өгөгдөл 

датабааз-руу 

оруулах

А.1.6.

Өгөгдлийг 

шалгах

А.1.7.

Харилцах, 

хадгаламж 

эзэмшигчийн 

өгөгдөл хуулах

Тийм

Үгүй

А.1.4.

Даатгалд хамаарахгүй 

харилцагчийн мэдээлэл 

гаргах

Нөхөн 

төлбөр 

тооцоолох



   

 

   

 

Хүснэгт 1: Харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн өгөгдлийг хүлээж авах зураглалын тайлбар 

Ажлын нэр Ажлын агуулга, тайлбар Давтамж Орц Гарц Хэрэгжүүлэх явцад  
анхаарах зүйлс 

А.1.1.  
Албадан татан 
буулгах шийдвэр 
гаргах 

Банкны тухай хуульд заасны 
дагуу Монголбанк албадан  
татан буулгах тухай шийдвэр 
гаргасны дараа Корпорацид 
мэдэгдэнэ 

Даатгалын 
тохиолдол  
бий болох үед - - - 

А.1.2. 
Харилцах, 
хадгаламжийн 
өгөгдөл хүсэх 

БЭХА-аас SCV загварын 
дагуу харилцах, хадгаламж  
эзэмшигчдийн өгөгдлийг хүсэх 
мөн монголбанкнаас даатгалд 
хамаарахгүй харилцагчийн 
мэдээлэл хүсэх 

Даатгалын 
тохиолдол  
бий болох үед 

- - - 

А.1.3. 
Өгөгдөл 
цэвэршүүлэх, 
боловсруулах 

БЭХА албадан татан буугдсан 
банкинд очиж харилцах,  
хадгаламж эзэмшигчийн 
өгөгдлийг урьдчилан 
бэлтгэсэн SCV загварын дагуу 
бэлтгэж, шаардлагатай 
цэвэршүүлэлт хийж 
Корпорцид хүлээлгэж өгнө. 
Засварлах хүсэлтийн дагуу 
мэдээллийг шалгаж 
засварлан хүргүүлнэ. 

Даатгалын 
тохиолдол  
бий болох үед 

- - 

-Корпорацид өгөгдлөө 
өгсний дараа орсон 
өөрчлөлтийг давхар 
шалган 
баталгаажуулж байх 

А.1.4. 
Даатгалд 
хамаарахгүй 
харилцагчийн 
мэдээлэл гаргах 

Корпораци нь 
Монголбанкнаас даатгалд 
хамаарахгүй харилцагчийн 
мэдээллийг гаргуулж авна 

Даатгалын 
тохиолдол  
бий болох үед - - - 



   

 

   

 

А.1.5.  
Харилцах, 
хадгаламжийн 
өгөгдөл датабааз-
руу оруулах 

БЭХА-аас авсан харилцах, 
хадгаламжийн өгөгдлийг 
нөхөн  
төлбөрийн системд импорт 
хийж оруулах 

Даатгалын 
тохиолдол  
бий болох үед 

Харилцах, 
хадгаламж  
эзэмшигчдийн 
мэдээлэл 

- - 

А.1.6. 
Дата засах, 
баталгаажуулах 
хүсэлт явуулах 

Програмд импорт хийсний 
дараа өгөгдлийг шалгах 

Даатгалын 
тохиолдол  
бий болох үед 

Харилцах, 
хадгаламж  
эзэмшигчдийн 
мэдээлэл 

Хянагдсан  
харилцах, 
хадгаламж 
эзэмшигчдийн 
мэдээлэл 

Өгөгдлийг шалгахын 
тулд дата толь бичиг 
хийх шаардлагатай 

А.1.7. 
Харилцах, 
хадгаламж 
эзэмшигчдийн 
өгөгдөл хуулах 

Шалгаж дууссан өгөгдлийг 
програмд импорт хийж 
оруулах 

Даатгалын 
тохиолдол  
бий болох үед 

Хянагдсан  
харилцах, 
хадгаламж 
эзэмшигчдийн 
мэдээлэл 

- - 

А.1.8.  Алдаатай, баталгаажуулах 
шаардлагатай өгөгдлийг 
засах хүсэлтийг БЭХА-руу 
явуулах 

Шаардлагатай  
тохиолдолд Харилцах, 

хадгаламж  
эзэмшигчдийн 
мэдээлэл 

Зассан 
харилцах,  
хадгаламж 
эзэмшигчдийн 
мэдээлэл 

- 



   

 

   

 

 

2.4.3. Түр файл нээх 

БЭХА болон Монголбанкнаас бүрэн бүтэн хүлээж авсан харилцах, 

хадгаламжийн мэдээллийг чанарын үнэлгээ хийх засварлах шатанд бэлдэхийн тулд 

түр файл нээн мэдээллийн санд байршуулна.  

2.4.4. SCV загварын дагуу хүлээн авсан өгөгдлийн чанарын үнэлгээ 

Корпораци нь БЭХА-аас SCV загварын дагуу боловсруулан хүргүүлсэн 

мэдээллийн чанарт анхан шатны чанарын үнэлгээ хийх бөгөөд уг үнэлгээгээр 

мэдээлэл нь дутуу, чанар хангахгүй байгаа тохиолдолд мэдээллийг засуулахаар 

БЭХА-д хүргүүлнэ. 

 

2.4.5. Чанарын үнэлгээ болон цэвэршүүлэлт хийх 

Энэ модуль нь  БЭХА болон Монголбанкнаас цахим хэлбэрээр хүлээн авсан 

харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн чанар муу, үг үсгийн алдаатай болон бусад 

шаардлага хангахгүй мэдээллээс цэвэрлэж, DDDM болон DFF-форматын дагуу 

зохистой хэлбэрээр мэдээлэл оруулахад тусална. Гүйцэтгэгч тал нь алдаатай, 

чанарын шаардлага хангахгүй өгөгдөлд зориулсан доорх шаардлагыг хангахуйц 

мэдээллийг цэвэрлэх хувилбар боловсруулна. Үүнд: 

2.4.5.1. Хүчин төгөлдөр байдал:  

• Өгөгдлийн төрөлд тавигдах шаардлага: тухайн баганын 

утгууд нь нэг төрлийн мэдээллүүд байна. Жишээ нь нөхцөл 

шалгах (Boolean), тоон (бүхэл тоо эсвэл бодит тоо), огноо 

гэх мэт.  

• Хязгаар: ихэвчлэн огноо нь тодорхой хязгаарт багтаж байх 

ёстой. Зөвшөөрөгдсөн хамгийн бага болон хамгийн их 

утгатай байна.  

• Зайлшгүй шаардлага: зарим баганууд нь хоосон байж 

болохгүй 

• Онцгой шаардлага: зарим төрлийн мэдээлэл нь өгөгдлийн 

санд цор ганц байх хэрэгтэй. Жишээ нь 2 хүн адилхан CIP 

дугаар болон регистрийн дугаартай байж болохгүй. 

• Бүлэг гишүүнчлэлийн шаардлага: баганын утга нь тодорхой 

тогтсон утга эсвэл кодоор илэрхийлэгддэг байх. Жишээ нь 

хүйс нь эрэгтэй эсхүл эмэгтэй. 

• Foreign-Key: тухайн талбар шаардлагатай талбарт заавал 

утгатай байх.   



   

 

   

 

• Тогтмол илэрхийллийн хэв маяг: ихэвчлэн текст нь энэ 

аргаар баталгаажсан байх ёстой. Жишээ нь утасны дугаар 

(976)xx-xxxxxx. 

 

 

2.4.5.2. Үнэн зөв байдал: Хэмжээс нь стандарт эсвэл үнэн зөв утгатай 

байна. Зарим тохиолдолд өгөгдлийг цэвэрлэхэд маш 

хүндрэлтэй байдаг учир нь үнэн зөв мэдээллийг гадны эх 

сурвалжаас олж авах шаардлага гардаг. Мэдээллийг үнэн зөв 

цэвэрлэхдээ зип кодыг нь ашиглаж хаягийг баталгаажуулах 

шаардлага гарч болно. 

2.4.5.3. Бүрэн бүтэн байдал: Шаардлагатай бүх хэмжүүрүүд тодорхой 

тусгагдсан байх ёстой (Хавсралтаар бүрэн байх бүх мэдээллээ 

оруулах). Бүрэн бус байдал нь мэдээллийг цэвэрлэх 

боломжгүй болгодог. Мэдээллийн бүрэн бүтэн байдал 

хангагдаагүй тохиолдолд систем нь анхааруулга өгч мэдэгддэг 

байх  

2.4.5.4. Тогтвортой байдал: Өгөгдлийн сан дахь 2 төрлийн өгөгдөл 

хоорондоо зөрчилдөхөд зөрчлийг арилгах аргачлалтай байна. 

Жишээ нь хадгаламж эзэмшигч 2 өөр банкны системд 2 өөр 

хаягаар бүртгэгдсэн байх. Тогтворгүй байдлыг залруулах нь 

нягталж шалгах зүйл ихтэй, нарийн төвөгтэй байдаг. Энэ 

байдлыг залруулахын тулд тодорхой стратегиар ажиллах 

хэрэгтэй. Жишээ нь: аль мэдээлэл нь системд хамгийн сүүлд 

бүртгэгдсэнг харах, аль мэдээллийн сан нь найдвартай эсвэл 

хоёр мэдээллийг шалгаж үзээд аль мэдээлэл нь үнэн зөв 

болохыг нотлох (банкны IT ажилтан эсхүл хадгаламж 

эзэмшигчтэй холбогдож асуух).  

2.4.5.5. Нэгэн жигд байдал:  Систем ижил төрлийн мөнгөн тэмдэгт 

хэрэглэх байдал. Дампуурсан банкнуудаас шүүгдсэн 

мэдээллүүд нь доллар юм уу өөр мөнгөн тэмдэгтээр ирэх ба 

үүнийг тооцоолохдоо нэг төрлийн мөнгөн тэмдэгт рүү 

шилжүүлэн тооцоолно.  

2.4.6. Програмд тохиргоо хийж үзүүлэлтийг тодорхойлох 

Програмд дараах тохиргоонуудыг хийсний дараа даатгагдсан харилцах, 
хадгаламж эзэмшигчдийн нөхөн төлбөрийн тооцоолол хийж жагсаалтыг гаргана. 
Үүнд:  

2.4.6.1. Нөхөн төлбөр олгох банкны мэдээлэл болох нэр, салбар 
байршил зэргийг оруулж хадгалах.  

2.4.6.2. Даатгалын тохиолдлын нэрийг өгч хадгалах.  



   

 

   

 

2.4.6.3. Даатгалын нөхөн төлбөр олгож эхлэх хугацааг оруулах. 
2.4.6.4. Даатгалын нөхөн төлбөрийн олголтын үргэлжлэх хугацааг 

оруулах.  
2.4.6.5. Даатгалын нөхөн төлбөрийн хязгаарыг хуульд заасны дагуу 

оруулах.   
2.4.6.6. Даатгалын нөхөн төлбөрийн жагсаалтыг шалгаж 

баталгаажуулах хувийг оруулах. 
2.4.6.7. Даатгалын нөхөн төлбөрийн боловсруулалт хийх аргачлалыг 

оруулах.  
2.4.6.8. ХДХ-ийн 7 дугаар зүйлд заасан даатгалд хамаарахгүй 

хадгаламж, хадгаламж эзэмшигчийг нөхөн төлбөр олгохгүй 
жагсаалтад оруулж тусад нь ялгах. Үүнд:  
2.4.6.8.1. Банк; 
2.4.6.8.2. Төрийн байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон 

нутгийн захиргааны байгууллага; 
2.4.6.8.3. Эрүүл мэндийн, тэтгэврийн болон нийгмийн албан 

журмын даатгалын сан; 
2.4.6.8.4. Банкны тухай хуулийн 3.1.2-т заасан банкны 

холбогдох этгээд; 
2.4.6.8.5. Даатгалын тохиолдол бий болохоос өмнөх 3 жилийн 

хугацаанд банкны санхүүгийн тайланд аудитор 
болон аудитын байгууллага; 

2.4.6.8.6. Монголбанкны хяналт шалгалтын тайлангаар банкны 
санхүүгийн байдал муудахад нөлөөлсөн, гүйлгээний 
төрөл, эрсдэлийн түвшин, зээлдэгчийн төлбөрийн 
чадвар болон барьцааны төрөл зэргийг харгалзан 
үзэхэд бусад хадгаламж эзэмшигчээс онцгой 
нөхцөлтэй зээл авсан; 

2.4.6.8.7. Банкны бусад хадгаламж эзэмшигчээс илт бага 
хүүтэй буюу тухайн банкны нийт зээлийн жигнэсэн 
дундаж хүүгээс 50 хувиас бага хүүтэй зээл авсан 
хадгаламж эзэмшигч; 

2.4.6.8.8. Даатгалын тохиолдол бий болох үед Монголбанкны 
статистик мэдээллээр хадгаламж эзэмшигчдийн авч 
байгаа хадгаламжийн дундаж хүүгээс 50 хувиас илүү 
хүү авсан хадгаламж, хадгаламж эзэмшигчийн 
мэдээлэл; Хүүгийн түвшинг тухайн даатгалын 
тохиолдлоос хамааран тохиргоо хийж оруулдаг 
боломжтой байна.  

 
2.4.6.9. Даатгагдах болон даатгагдсан хадгаламж, хадгаламж 

эзэмшигчдийн жагсаалт (иргэн, хуулийн этгээд). Үүнд: 
2.4.6.9.1. Битүүмжлэлтэй, гүйлгээг түр түдгэлзүүлсэн 

хадгаламж, хадгаламж эзэмшигч; 
2.4.6.9.2. Өв залгамжлагч хадгаламж, хадгаламж эзэмшигч; 



   

 

   

 

2.4.6.9.3. Хадгаламжийн сертификаттай хадгаламж, 
хадгаламж эзэмшигч; 

2.4.6.9.4. Нас барсан хадгаламж, хадгаламж эзэмшигч; 
2.4.6.9.5. Хамтарсан данс;  
2.4.6.9.6. Итгэлцлийн данс, данс эзэмшигч; 
2.4.6.9.7. Насанд хүрээгүй хадгаламж эзэмшигчийн 

хадгаламж, хадгаламж эзэмшигч; 
2.4.6.9.8. Аккредитив үйлчилгээ ашигладаг хадгаламж 

эзэмшигч; 
2.4.6.9.9. Кастадиан банкны харилцагч. 

 

2.4.7.   

2.4.8. Эх мэдээлэлтэй тулгаж шалгах  

Чанарын үнэлгээ хийгдсэн мэдээллийг түр файлаас гарган 10 хувийг эх 
мэдээлэлтэй тулган шалгаж баталгаажуулах. 

2.4.9. Боловсруулалт хийх  

Програм нь тухай бүрт оруулсан үзүүлэлтийн дагуу тооцоолол хийх боломжтой 

байна. Нөхөн төлбөрийн тооцооллыг доорх дарааллын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.  

2.4.9.1. Шаардлагатай тохиолдолд валютын хөрвүүлэлтийг шалгана; 
2.4.9.2. Даатгалын тохиолдлын өдрөөр хүү тооцож дансны үлдэгдэл 

дээр нэмсэн эсэхийг шалгах; 
2.4.9.3. Системийн бүх харилцагчдын насыг (зөвхөн иргэн тохиолдолд) 

регистрийн дугаар эсхүл төрсөн он сараас нь тооцоолж 
гаргана;  

2.4.9.4. Хадгаламж эзэмшигчийн зээлийг дараах дарааллын дагуу 
хасаж тооцно. Үүнд: 

 

2.4.9.4.1. Банкинд төлбөл зохих 90 хоногоос дээш хугацаа 
хэтэрсэн зээлийн хэмжээ, үлдэгдэл, хуримтлагдсан 
хүүгийн хамт шалгаж, хасаж тооцох; 

2.4.9.4.2. Хэрэв хадгаламж эзэмшигч 90 хоногоос дээш 
хугацаа хэтэрсэн хэд хэдэн зээлтэй бол хамгийн 
өндөр хүүтэй зээлээс нь эхлэн хасаж тооцох;  

2.4.9.5.   Даатгалын нөхөн төлбөр тооцоолох дансны үлдэгдэл гэдэг нь:  
2.4.9.5.1. Тухайн харилцах, хадгаламжийн данснуудад 

гэрээний дагуу бодогдсон хүүгийн нийлбэр;  
2.4.9.5.2. Харилцах, хадгаламжийн дансны нийт үндсэн дүн 

болон хуримтлагдсан хүүгийн нийлбэр. 
2.4.9.6. Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцохдоо доорх 

дарааллын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.  



   

 

   

 

2.4.9.6.1. Насанд хүрээгүй хамтран эзэмшигчдтэй дансыг 
тусад нь ялгаж доорх дарааллаар тооцоолол хийнэ. 
2.4.9.6.1.1. Тухайн насанд хүрээгүй харилцагч хоёр 

болон түүнээс дээш данс дээр хамтран 
эзэмшигч байвал хуульд заасан 
даатгалын нөхөн төлбөрийн хязгаарт 
тааруулан данс бүрээс хувь тэнцүүлэн 
тооцож үлдсэнг хамтран эзэмшигчид 
олгохоор тооцно. 

2.4.9.6.1.2. Тухайн насанд хүрээгүй харилцагч нэг 
данс дээр насанд хүрсэн хоёр болон 
түүнээс дээш хамтран эзэмшигчтэй 
байвал насанд хүрээгүй харилцагчид 
хуульд заасан даатгалын нөхөн 
төлбөрийн хязгаараас давуулахгүй 
олгож, насанд хүрсэн хамтран 
эзэмшигчдийг дансны үлдэгдэлийн хамт 
энгийн хамтран дансны жагсаалтруу 
хуулна. 

2.4.9.6.1.3. Нэг данс дээр нэгээс дээш насанд 
хүрээгүй харилцагч байвал насанд 
хүрээгүй харилцагч тус бүр хуульд 
заасан даатгалын нөхөн төлбөрийн 
хязгаар хүртэл авах боломжтойгоор 
тооцно.  

2.4.9.6.2. Дангаар данс эзэмшигчдийг ялгаж жагсаалт гарган 
доорх дарааллын дагуу нөхөн төлбөрийн тооцоолол 
хийнэ.  
2.4.9.6.2.1. Насанд хүрээгүй хамтран дансны 

тооцоолол дууссаны дараа дангаар 
данстай нэгтгэнэ;  

2.4.9.6.2.2. Дангаар данс эзэмшдэг бүх 
харилцагчдийг CIP дугаараар нэгтгэн 
нөхөн төлбөр тооцоолох дансны 
үлдэгдлүүдийг нэмнэ;  

2.4.9.6.2.3. Дансны үлдэгдлээс зээлийг хасахдаа 
энэхүү баримт бичгийн 2.4.8.4-т заасан 
дарааллын дагуу хасна;  

2.4.9.6.2.4. Тухайн харилцагчийн дангаар эзэмшдэг 
дансны үлдэгдэл дээр насанд хүрээгүй 
хамтрангийн данснаас авах мөнгөн дүнг 
нэмээд хуульд заасан даатгалын нөхөн 
төлбөрийн хязгаараар хязгаарлалт 
хийнэ;  



   

 

   

 

2.4.9.6.2.5. Хуульд заасан даатгалын нөхөн 
төлбөрийн хязгаараас дээш гарсан 
мөнгөн дүнг “даатгалд хамаарахгүй 
үнийн дүн” гэж нэрлээд хадгалах;  

2.4.9.6.2.6. Тооцоолол дуусаад дангаар дансны 
нөхөн төлбөрийн жагсаалт гэж хадгалах;    

2.4.9.6.3. Насанд хүрсэн хамтран эзэмшигчдийн нөхөн 
төлбөрийн тооцооллыг доорх дарааллын дагуу 
хийнэ.  
2.4.9.6.3.1. Дангаар данс эзэмшигчдийн нөхөн 

төлбөрийг тооцоолсны дараа хамтран 
дансны нөхөн төлбөрийг тооцоолох; 

2.4.9.6.3.2. Дангаар данс эзэмшигч нь хуульд заасан 
даатгалын нөхөн төлбөрийн хязгаараас 
давсан эсэхээс хамааран хамтран 
данснаас нөхөн төлбөр авах эсэхийг 
тооцоолох; 

2.4.9.6.3.3. Хамтран дансны үлдэгдэлийг хуульд 
заасан даатгалын нөхөн төлбөрийн 
хязгаараар хязгаарлах; 

2.4.9.6.3.4. Хамтран данс эзэмшигчдэд хэн хэнд нь 
хохирол учирхааргүй тохиолдолд 
даатгалын нөхөн төлбөрийг 50 50 хувиар 
тэнцүү хуваах бөгөөд нэг харилцагчийн 
нийт нөхөн төлбөрийн хэмжээ хуульд 
заасан даатгалын нөхөн төлбөрийн 
хязгаараас хэтрэхгүй байна; 

2.4.9.6.3.5. Хамтран дансны нөхөн төлбөрийг 
тооцоолохдоо данс эзэмшигчдийн авч 
болох хамгийн дээд хэмжээний 
нийлбэрээр хязгаарлах бөгөөд дансны 
үлдэгдэл нь энэ хэмжээнээс бага 
тохиолдолд дансны үлдэгдэлийг нь 
хэвээр нь үлдээнэ; 

2.4.10. Жагсаалт гаргах 

Даатгалын нөхөн төлбөрийн тооцоолол хийж дууссаны дараа үндсэн 2 
төрлийн жагсаалтыг бэлтгэн гаргана. Үүнд:  

2.4.10.1. Даатгалд хамаарахгүй хадгаламж, хадгаламж эзэмшигчдийн 
жагсаалт. Үүнд: 
2.4.10.1.1. Харилцагчийн овог, нэр; 
2.4.10.1.2. Регистрийн дугаар; 



   

 

   

 

2.4.10.1.3. Тухайн дампуурсан банкинд эзэмшдэг данснуудын 
жагсаалт; 

2.4.10.1.4. Дансны үлдэгдэл; 
2.4.10.1.5. Зээлийн мэдээлэл; 
2.4.10.1.6. Даатгалд хамаарахгүй шалтгаан;  

2.4.10.2. Даатгагдсан харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн жагсаалт. 
Үүнд:  
2.4.10.2.1. Дангаар данс эзэмшигчдийн даатгалын нөхөн 

төлбөрийн жагсаалт (насанд хүрээгүй хадгаламж 
эзэмшигч орсон болно). Энэ жагсаалтад доорх 
мэдээлэл багтсан байна. 

2.4.10.2.1.1. Харилцагчийн овог, нэр; 
2.4.10.2.1.2. Регистрийн дугаар; 
2.4.10.2.1.3. Холбоо барих утасны дугаар; 
2.4.10.2.1.4. Хаяг; 
2.4.10.2.1.5. Төрсөн он, сар, өдөр; 
2.4.10.2.1.6. Даатгагдсан харилцах, хадгаламжийн 

нийт үлдэгдэл; 
2.4.10.2.1.7. Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээ; 
2.4.10.2.1.8. Нэгтгэсэн дансны тоо; 
2.4.10.2.1.9. Даатгалд хамаарахгүй үнийн дүн; 
2.4.10.2.1.10.  Насанд хүрээгүй хамтран 

данснаас  авах мөнгөн дүн; 
2.4.10.2.2. Хамтарсан дансны нөхөн төлбөрийн жагсаалт. 

Үүнд: 
2.4.10.2.2.1. Харилцагчийн овог, нэр; 
2.4.10.2.2.2. Регистрийн дугаар;  
2.4.10.2.2.3. Дансны дугаар; 
2.4.10.2.2.4. Дансны үлдэгдэл; 
2.4.10.2.2.5. Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээ; 
2.4.10.2.2.6. Хамтран эзэмшигчийн овог, нэр, 

регистрийн дугаар; 
2.4.10.2.3. Түдгэлзүүлсэн хадгаламж, хадгаламж 

эзэмшигчдийн нөхөн төлбөрийн жагсаалт. үүнд;  
2.4.10.2.3.1. Харилцагчийн овог, нэр; 
2.4.10.2.3.2. Регистрийн дугаар; 
2.4.10.2.3.3. Холбоо барих утас; 
2.4.10.2.3.4. Гэрийн хаяг; 
2.4.10.2.3.5. Төрсөн он, сар, өдөр; 
2.4.10.2.3.6. Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээ; 
2.4.10.2.3.7. Түдгэлзүүлсэн шалтгаан; 
2.4.10.2.3.8. Түдгэлзүүлсэн дансны дугаар 



   

 

   

 

2.4.11. Жагсаалт баталгаажуулах 

Програмын эрхийн тохиргоог Корпорацийн гүйцэтгэх захирлын 

зааварчилгааны дагуу мэдээллийн технологийн  хэлтэс хийх боломжтойгоор 

хөгжүүлнэ.  

Баталгаажуулалт дараах 2 шатлалаар хийгдэнэ. Үүнд:  

Шат 1. Нөхөн төлбөр олгох жагсаалтыг нөхөн төлбөр олгох ажлын хэсгийн дарга 

баталгаажуулна.  

- Жагсаалтыг баталгаажуулахдаа нийт жагсаалтад багтсан харилцах болон 

хадгаламж эзэмшигчдийн 5-с багагүй хувийг түүврийн аргаар сонгоно.  

- Энэ хувийг гараар оруулж өгөх боломжтой байна.  

- Эхний шатны баталгаажуулалтын явц болон шалгалт хийж байгаа 

ажилтны мэдээлэл нь хоёр дахь шатны баталгаажуулалт хийгдэх хүний 

цонхон дээр харагдана.  

- Эхний шатны шалгалт дууссан мэдэгдэл хоёр дахь шатны шалгалт хийх 

хүнд хүргэгдсэнээр дараагийн шатны баталгаажуулалт эхэлнэ.  

- Эхний шатны баталгаажуулалтын ажилтан нь дутуу мэдээллийг оруулах, 

алдаатай мэдээллийг засах гэх мэт ажлыг хийх бөгөөд энэ нь гар 

ажиллагаа ихтэй байх учраас гараар мэдээлэл оруулж алдааг засах 

боломжтой байна. 

Шат 2. Гүйцэтгэх захирал баталгаажуулна.   

- Эхний шатны баталгаажуулалт бүрэн хийгдээгүй тохиолдолд хоёр дахь 

шатны баталгаажуулалт хийгдэх боломжгүй байхаар тохиргоо хийгдсэн 

байна. 

- Хоёр дахь шатны шалгалтыг дээр дурдсанчлан нөхөн төлбөр хариуцсан 

ахлан мэргэжилтэн хийж баталгаажуулна.  

- Мөн шалгах хувийг гараар оруулж өгөх боломжтой хийгдэх бөгөөд энэ 

хувьдаа хүрэхгүй тохиолдолд жагсаалт баталгаажихгүй.  

- Баталгаажуулалт бүрэн хийгдэж дууссаны дараа нөхөн төлбөр олгох 

жагсаалт бэлэн болно.  

- Жагсаалтыг нягтлан бодогчид мэдэгдэл хүргэгдэж тухайн ажилтан уг 

тооцооллыг Корпорацийн “нягтлан бодох бүртгэлд оруулах” мөн “нөхөн 

төлбөр олгох банк руу шилжүүлэх” гэсэн 2 горимд баталгаажуулалт авдаг 

байна.  

- Мөн нөхөн төлбөр олгох банк шилжүүлсэн мөнгийг хүлээж авснаа систем 

дээр баталгаажуулдаг байна.  



   

 

   

 

2.4.12. Нэхэмжлэл гаргах, нөхөн төлбөр олгох 

Даатгалын нөхөн төлбөр олгох банк нь Корпорацийн баталгаажуулсан 

даатгалын нөхөн төлбөрийн жагсаалтын дагуу нөхөн төлбөр олгоно. ДНТОБ нь уг 

ажиллагааг гүйцэтгэх салбар болон ажилтнуудын нэрсийг хүргүүлснээр Корпораци 

эрхийн тохиргоог хийж өгнө. Нөхөн төлбөр олгох процесс доорх дарааллаар 

явагдана.  

2.4.12.1. Харилцагч иргэний үнэмлэх, данс эзэмшигч болохыг 

нотолсон баримттай нөхөн төлбөр олгох банкны нөхөн 

төлбөр олгож байгаа салбарт очно.   

2.4.12.2. Нөхөн төлбөр олгох банкны ажилтан нөхөн төлбөр олгох 

жагсаалтыг үндэслэн нэхэмжлэлийг хэвлэнэ. Нэхэмжлэлийн 

загвар нь системд бэлэн байх бөгөөд нөхөн төлбөр авах 

харилцагчийн овог нэр, регистрийн дугаарыг оруулахад 

автоматаар бөглөгдөх боломжтой байна.  

2.4.12.3. Нэхэмжлэлийг баталгаажуулан гарын үсэг зуруулж системд 

оруулна. Мөн иргэний үнэмлэх болон бусад нотлох баримтыг 

скан хийж системд хавсарган оруулах боломжтой байна.  

2.4.12.4. Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нөхөн төлбөрийн дүнг тухайн 

банкин дахь дансанд, бэлнээр эсхүл бусад банкин дахь 

дансанд шилжүүлэх бөгөөд нөхөн төлбөр олгосон гэсэн 

товчлуурыг даран баталгаажуулна.  

2.4.12.5. Нөхөн төлбөр олгох явцад дахин шалгах, мэдээлэл дутуу гэх 

мэт Корпораци баталгаажуулах шаардлагатай тохиолдолд 

нэхэмжлэлийг хүлээн авч Корпораци баталгаажуулсны дараа 

харилцагч дахин нөхөн төлбөр олгох банканд хандан нөхөн 

төлбөрөө авна. Энэ мэдэгдэл нь Корпорацийн ажилтанд 

имэйл эсвэл дэлгэцэнд мэдэгдэл байдлаар ирнэ. Энэ 

мэдэгдэл болон имэйлийг хүлээж авсан ажилтан дутуу болон 

алдаатай мэдээллийг дахин шалгаж тохирох хариу явуулна.  

2.4.13. Гомдол бүртгэх, шийдвэрлэх 

Нөхөн төлбөр олгох явцад гарсан гомдлыг нөхөн төлбөрийн ажилтан 

програмдаа бүртгэж авна. Гомдол бүртгэх, шийдвэрлэх модуль нь програмын нэг 

хэсэг юм. Хэрэглэгчийн гаргасан гомдлыг нөхөн төлбөр олгох банкны ажилтан 

програм дээр регистрийн дугаар болон овог нэрээр нь хайж олоод гомдол гаргах 

гэсэн хэсэгт гомдлыг бүртгэж авдаг байдлаар хийнэ. Хэрвээ тухайн харилцагчийн 

регистрийн дугаар нь татан буугдсан банкны систем дээр буруу бүртгэгдсэн байвал 

тусдаа цэснээс гомдол гаргах гэсэн хэсэгрүү орж гомдлыг бүртгэж авах боломжтой 

байхаар хийгдэнэ.Гомдол бүртгэсний дараа гомдол болгон өөрийн статустай байна. 

Гомдол шийдвэрлэх процесс нь доорх дарааллаар явагдана.  



   

 

   

 

2.4.13.1. Харилцагч дансны үлдэгдлийн зөрүүг нөхөн төлбөр олгох 

банкинд мэдэгдэж гомдол гаргана. 

2.4.13.2. Хадгаламж эзэмшигчдийн нотлох баримтуудыг скан хийж 

системд хавсаргана. 

2.4.13.3. Системд ирсэн гомдлыг Корпораци нь БЭХА-аар шийдүүлнэ. 

Гомдлыг хүлээж аваад “хүлээж авсан”, “шийдвэрлэж байгаа” 

гэсэн төлөвт шилжүүлнэ.  

2.4.13.4. БЭХА гомдлыг 5 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. Гомдол 

хүлээж авсан өдрийг систем автоматаар оруулж явах учраас 

шийдвэрлэж дуусах хугацаанаас 5 хоногийн өмнөөс систем 

автоматаар Корпорацийн нөхөн төлбөр олгох ажилтанд 

мэдэгдэл ирдгээр хийгдэнэ.  

2.4.13.5. Гомдол барагдуулах явцад шаардлагатай тохиолдол үүсвэл 

тухайн гомдол гаргасан харилцагчийн мэдээллийг засварлаж 

оруулна. 

2.4.13.6. Мэдээлэл засагдаж үнэн зөв болсны дараа гаргасан гомдлыг 

хэрхэн шийдвэрлэсэн тайлбараа оруулж, шаардлагатай бол 

баталгаажуулах баримтыг хавсаргана. Гомдлыг 

шийдвэрлэсэн төлөвт шилжүүлнэ. Гомдол 

шийдвэрлэгдсэний дараа хэрэглэгч өөрийн овог нэр, нууц 

дугаараар вебд нэвтрэн шалгах боломжтой байна.  

2.4.14. Хэрэглэгчийн үйлчилгээ 

Програм нь вебд суурилсан байх бөгөөд харилцагч өөрийн овог нэр, 

регистрийн дугаар болон утасны дугаараар системд бүртгүүлэх боломжтой байна. 

Хэрэглэгчийн хэсэгт: 

2.4.14.1. Тусламжийн ширээ: нөхөн төлбөрөө хэрхэн авах, нөхөн 

төлбөр олгож байгаа банк болон хамгийн түгээмэл асуулт 

хариултууд байна. 

2.4.14.2. Гомдол: хэрвээ хэрэглэгч нөхөн төлбөр олгох банкинд гомдол 

гаргасан бол хэрхэн шийдвэрлэгдэж байгаа үйл явцаа харах 

боломжтой байна.  

2.4.15. Тайлагнал 

Энэ хэсэг нь програмын нэг томоохон хэсэг бөгөөд төрөл бүрийн тайлан 

илгээхэд зориулагдсан байна. Тайлан нь өөр өөр форматаар хадгалагдах 

боломжтой байх ёстой бөгөөд маш амархан Microsoft Excel эсвэл бусад гуравдагч 

талын систем руу хөрвөх чадвартай байх хэрэгтэй. Гүйцэтгэгч тал урьдчилан 

тодорхойлсон тайланг боловсруулахаас гадна хөгжүүлэлт дууссаны дараа 

тайлангийн шаардлага гарвал Корпорацийн мэдээлэл технологийн мэргэжилтэнд 

тайлан гаргах шаардлагатай бүх мэдээллээр хангасан байх шаардлагатай. 



   

 

   

 

Мэдээллийн урсгал нь програмаас нөхөн төлбөр олгох банк, Корпорацийн нягтлан 

бодох бүртгэл гэсэн 2 чиглэлтэй байж үнэн зөв тайлан гарна. Тайлан нь доорх 

байдлаар ангилагдана. 

2.4.15.1. Гадаад тайлан: дампуурсан банк болон нөхөн төлбөр олгох 

банктай холбоотой тайлан гаргана. 

2.4.15.2. Дотоод тайлан: нөхөн төлбөрийн хаалтын тайлан (өдрөөр, 

сараар, жилээр), гомдлын тайлан, санхүүгийн тайлан гэх мэт 

захиалагч талын гаргаж өгсөн загвараар тайланг гаргана.  

2.4.15.3. Бусад тайлан: тухайн нөхцөл байдалд үүссэн асуудлууд 

болон хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх тайланг гаргаж 

архивлана.  

2.4.16. Лог бүртгэл 

 Лог бүртгэл нь бүх модуль дээр байх шаардлагатай. БЭХА-аас ирсэн 

мэдээллийг системд оруулах, өгөгдлийг шалгаж гараар оруулах, нөхөн төлбөрийн 

болон бусад жагсаалтыг шалган баталгаажуулах, баталгаажуулсан жагсаалт 

нягтлан бодогчид очиж нягтлан бодох бүртгэлд болон нөхөн төлбөр олгох банканд 

мөнгө шилжүүлэхэд, гомдол бүртгэх, хүлээж авах болон шийдвэрлэх, тайлан гаргах 

зэрэг бүх үйлдэл дээр лог хадгалагдаж явна. Лог нь бүртгэсэн ажилтан, өөрчилсөн 

ажилтан, эрхийн тохиргоо хийсэн ажилтан, хүлээж авч шийдвэрлэсэн ажилтны 

мэдээлэл он сар, хийсэн өөрчлөлт зэрэг мэдээллүүд харагдахаар байна.   

2.4.17. Нөхөн төлбөрийн хаалт 

2.4.17.1. Мэдээллийн санг нөөц ба файлын бэлтгэл; 

2.4.17.2. Бүх хэргийг архивлах; 

2.4.17.3. Хаалтын тайлан



   

 

   

 

 

 

 

3. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 

3.1. Техникийн ерөнхий шаардлага 

3.1.1. Нөхөн төлбөрийн систем нь Enterprise мэдээллийн систем хөгжүүлэх 

Node JS, Java болон Angular V8.0+ технологи дээр боловсруулагдана.  

3.1.2. Нөхөн төлбөрийн системийн өгөгдлийн сан нь Oracle 12c дээр суурилсан 

байна.  

3.1.3. RestFul API-тай байна. JSON форматаар мэдээллээ дамжуулна.  

3.1.4. Мэдээлэл хүлээж авах болон дамжуулахдаа Authentication болон 

нууцлалтай (encryption) байна.  

3.1.5. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Application Development Framework 

ашигласан байна.  

3.1.6. Вебд суурилсан байна. Cross browser буюу түгээмэл хэрэглэгддэг бүх 

төрлийн веб хөтөч FireFox 3.5 буюу түүнээс дээш, Google Chrome, Opera, 

Safari дээр ажилладаг байна. 

3.1.7. Системийн зохиогчийн эрхийг Корпораци эзэмших бөгөөд гүйцэтгэгч тал 

ижил төрлийн үйл ажиллагаанд эх кодыг дахин ашиглах, худалдах 

борлуулахыг хориглоно.  

3.1.8. Нөхөн төлбөрийн системийн эх код, өгөгдлийн урсгалын диаграмм, 

процесс диаграмм, UML кодын тайлбар, системд өөрчлөлт оруулах, 

нэмж хөгжүүлэхэд шаардлагатай гарын авлага заавруудыг захиалагч 

талд хүлээлгэн өгнө. 

3.1.9. Нөхөн төлбөр болон эрсдэлийн удирдлагын систем нь Монгол болон 

Англи хэл дээр ашиглах боломжтой байна.  

3.2. Техник хангамжийн тодорхойлолт 

Корпорацийн нөхөн төлбөр болон эрсдэлийн удирдлагын систем ашиглах 

хэрэглэгчийн компьютер нь хамгийн багадаа доорх үзүүлэлттэй байна. Үүнд:  

3.2.1. Процессор: I3 буюу түүнээс дээш байхад ажиллах боломжтой байна; 

3.2.2. Санах ой: Эцсийн хэрэглэгчийн санах ой 4GB буюу түүнээс дээш байхад 

ажиллах боломжтой байна; 

3.2.3. Хатуу диск: 80GB буюу түүнээс дээш байхад ажиллах боломжтой байна.  



   

 

   

 

3.3. Сүлжээ ба холбооны тодорхойлолт 

3.3.1. Нөхөн төлбөр болон эрсдэлийн үнэлгээний систем нь 2 дата төвд 

байрлах бөгөөд нэг нь унасан тохиолдолд нөгөөх нь нөхөж чадахаар 

байна.  

3.3.2. 256KB буюу түүнээс дээш хурдны сүлжээнд ажиллах боломжтой байна. 

3.3.3. Веб сервер болон өгөгдлийн сангийн сервер сүлжээний орчинд ажиллах 

боломжтой байна.  

3.4. Системийн ерөнхий тодорхойлолт 

3.4.1. Стандарт график хэрэглэгчийн холбоосоор (GUI) харагдах байдал нь 

ойлгомжтой, энгийн байна; 

3.4.2. Хэрэглэгчийн эрхийн уян хатан ангилалтай байна; 

3.4.3. Хэрэглэгчийн портал хэсэгтэй байна; 

3.4.4. Сүлжээний бага хурдад ажиллах боломжтой байна; 

3.4.5. Системээс гарах бүх төрлийн тайланг MS Excel, MS Word, PDF 

форматаар гаргах боломжтой байна; 

3.4.6. Системд өргөтгөл, нэмэлт өөрчлөлт, шинэчлэлт оруулах бүрэн 

боломжтой байна; 

3.4.7. Системд аливаа өөрчлөлт гарахад холбогдох мэргэжилтнүүдэд 

имэйлээр мэдэгдэл автоматаар илгээх боломжтой байна; 

3.4.8. Бүх төрлийн тайланг шууд хэвлэх, хадгалах боломжтой байна; 

3.4.9. Корпорацийн архивийн журмын дагуу шаардлагатай бүх мэдээллийг 

хуваарийн дагуу автоматаар архивладаг байна. 

3.5. Системийн удирдлага, аюулгүй байдал 

Нөхөн төлбөр болон эрсдэлийн удирдлагын систем нь дараах аюулгүй 

байдлыг хангасан байх шаардлагатай бөгөөд Корпорацийн бизнесийн үйл 

ажиллагаатай таарч ажилладаг байна. Гүйцэтгэгч нь дараах ажлуудыг Корпорацийн 

мэдээлэл технологийн ажилтнуудад зааж үлдээсэн байх шаардлагатай.  

3.5.1. Нэвтрэх аюулгүй байдлын тогтолцоог бий болгох; 

3.5.2. Нөхөн төлбөрийн систем нь даатгалын тохиолдол болгоноор нь, 

хугацаагаар нь архивлах;  

3.5.3. Хэрэглэгчийн тусгай цэс үүсгэх; 

3.5.4. Мэдээллийн бааз үүсгэх болон засварлах; 

3.5.5. Стандарт тайланг өөрчлөх, шинээр тайлан нэмэх; 

3.5.6. Системд нэвтрэх болон компьютерийн систем дээр гарч болзошгүй 

асуудлыг тодорхойлох;  

3.5.7. Ашиглаж буй мэдээллийн орчинд шинэ техник технологи нэвтрүүлэх;  

3.5.8. Системд тогтмол шалгалт хийх; 

3.5.9. Нөөц хувилбартай байх; 



   

 

   

 

3.5.10. Үйлдлийн системийн шинэчлэлт, засвар болон тохиргооны 

өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэх; 

3.5.11. Шинэ тоног төхөөрөмж, системийг тохируулах ба шинээр суулгах; 

3.5.12. Хэрэглэгчийн мэдээллийг нэмэх, устгах, шинэчлэх болон нууц үгийг 

шинэчлэх; 

3.5.13. Техникийн асуултад хариулах; 

3.5.14. Аюулгүй байдлыг хангах; 

3.5.15. Системийн тохиргоог баталгаажуулах; 

3.5.16. Аливаа мэдээллийн алдааг олж засварлах; 

3.5.17. Системийн гүйцэтгэлийг тохируулах; 

3.5.18. Сүлжээний дэд бүтцийн ажиллагааг хангах, туршилт хийх; 

3.6. Системд нэвтрэх аюулгүй ажиллагаа 

3.6.1. “SQL injection”-ээс сэргийлсэн хамгаалалтын механизмтай байх; 

3.6.2. “URL injection”-ээс сэргийлсэн хамгаалалтын механизмтай байх; 

3.6.3. Эцсийн хэрэглэгчдэд ойлгомжтой энгийн алдааны мэдэгдэлтэй байх;  

3.6.4. Гарч болох энгийн алдаа бүрийг тооцсон байх. 

4. МЭДЭЭЛЛИЙН БҮРЭН БҮТЭН БАЙДЛЫН ОНЦЛОГ 

Дараах дээд түвшний бүрэн бүтэн байдлыг хангана. Үүнд:  

4.1. Санхүүгийн бүрэн бүтэн байдал хэзээд “value in=value out”-ийг хангахаар 

шалгагдан баталгаажуулагдах бөгөөд систем нь бүхэлдээ ямар ч үед 

өндөр түвшинд үнэн зөв уялдуулж болох эсэхийг шалгадаг байх; 

4.2. Боловсруулалтын бүрэн бүтэн байдал хэзээд “number of financial items 

in=number of financial items out”-ийг хангахаар шалгагдан 

баталгаажуулагдах бөгөөд  боловсруулалт бүрийг ямар ч үед өндөр 

түвшинд үнэн зөв уялдуулж болох эсэхийг шалгадаг байх; 

4.3. Санхүүгийн үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлын лог, тооцоолсон төлбөр, 

нийт болон цэвэр төлбөрийн дүн болон багцийн талаар тогтмол 

тайлагнах. Тус тайлангаа дотоод болон төв систем рүү мэдэгдэх; 

4.4. Илгээсэн, хүлээн авсан болон хүлээгдэж буй зурвасыг өдөр бүрээр 

тайлагнах; 

4.5. Бүх өгөгдлийн урсгалыг шифрлэх, нууцлах; 

4.6. Аудит болон үйл ажиллагааны тайланг өдөр бүрээр гаргах; 

4.7. Нөхөн сэргээх боломжууд; 

4.8. Зурвасын аюулгүй байдал, өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал болон нууцлал 

өндөр түвшинд байх; 

4.9. Өндөр түвшний бэлэн болон найдвартай байдлыг хангасан байх; 

4.10. Мэдээлэл дамжуулах болон алдаа гарахад мэдээлэл алдагдахгүй байх.  



   

 

   

 

5. АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ОНЦЛОГ 

5.1. Хяналт шинжилгээ болон хэмжилт 

5.1.1. Системд нэвтрэх, шилжүүлэг хийх, системийн параметр болон 

удирдлагад өөрчлөлт орох зэрэг бүхий л өөрчлөлт, мэдээллийг 

Корпорацийн хариуцсан ажилтанд тухайн бүрд нь мэдээлдэг байх 

шаардлагатай. Аудит хандалтын агуулгыг ямар нэг байдлаар өөрчлөх 

боломжгүй байх ёстой.  

5.1.2. Дараах мэдээллээр хангасан байх шаардлагатай. Үүнд:  

 

5.1.2.1. Нэг өдөрт хийгдсэн үйлдлийн мэдээлэл; 

5.1.2.2. Бүх систем хэрэглэгчдийн болон тэдний хандах эрх; 

5.1.2.3. Системд нэвтрэх гэж амжилтгүй болсон тохиолдол бүрийн 

мэдээллээр хангах ёстой; 

5.1.2.4. Амжилтгүй болсон гүйлгээний байршил, тоо, давтамж; 

5.1.2.5. Системд нэвтрэх эрх бүхий хэрэглэгчдээс хэвийн бус хандалт 

хийх, луйврын шинжтэй үйлдлийн мэдээлэх. 

5.2. Хандалтын хяналт 

5.2.1. Системд зөвхөн эрх бүхий хүмүүс нэвтрэх ёстой бөгөөд системд нэвтрэх 

төхөөрөмж болон хэрэглэгчийг таних чадвартай байна;  

5.2.2. Системд нэвтрэх хэрэглэгчийн бүтэц шаталсан хэлбэртэй байх ба 

дотоодын админ нэмэлт эрхтэй байж болно (нууц үг дахин тогтоох гэх 

мэт); 

5.2.3. Системийн бүх модуль, функц нь хэрэгжүүлэхэд хялбар, үүрэг нь тусдаа 

байх ёстой (дотоод хяналтад суурилсан); 

5.2.4. Систем нь нээгдэхдээ шууд интерфейст холбогдож, интерфейс бүрийг 

үнэн зөв холбогдсоныг баталгаажуулдаг байх хэрэгтэй;  

5.2.5. Системийг хэрэглэгчид зөвхөн өөрийн хандах эрхтэй хэсэгт нэвтрэх 

бөгөөд бусад хэсгийн агуулгыг харахгүй байхаар тохируулна; 

5.2.6. Системд нууц үгний хяналтыг маш сайн хийх хэрэгтэй. Үүнд: маш сайн 

нууц үг хэрэглэх, олон удаагийн амжилтгүй оролдлогын дараа 

хэрэглэгчийн бүртгэлийг идэвхгүй болгох, устгах, хуучин хэрэглэж 

байсан нууц үгийг дахин хэрэглэхгүй байх; 

5.2.7. Хэсэг хугацаанд идэвхгүй байвал нээсэн хуудас өөрөө хаагдах ёстой. 

Ингэснээр гуравдагч этгээд тухайн хуудсыг ашиглахаас хамгаална.  



   

 

   

 

6. СИСТЕМ ХҮЛЭЭН АВАХ НӨХЦӨЛ 

6.1. Системийн туршилт 

Гүйцэтгэгч нь бүрэн хэмжээний техникийн, үйл ажиллагааны, гүйцэтгэлийн 

болон найдвартай байдлын туршилтыг мэдээлэл технологийн системийн 

бүрэлдэхүүн бүрд явуулсан байх шаардлагатай. Туршилтын үйл явц болон гарч 

ирсэн үр дүнг нарийн нягт тэмдэглэж явна. Туршилтын үйл ажиллагааг мэдээлэл 

технологийн салбарт зөвшөөрөгдсөн журмын дагуу явуулна. Туршилтыг явуулахдаа 

дараах байдлаар хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

6.1.1. Модуль тус бүрийг параметр болон мэдээллийн оролтоор нь; 

6.1.2. Системийн гүйцэтгэл болон хариу үзүүлэх хугацаагаар нь; 

6.1.3. Системийн ачааллын туршилт; 

6.1.4. Хоорондоо харилцах модуль хооронд мэдээлэл солилцох туршилт хийх; 

6.1.5. Гүйцэтгэгч нь систем хэрэглэгчийн орчинд хэрхэн ажиллах талаар 

туршилт хийх; 

6.1.6. Хэрэглээний загварыг систем болон техник хангамжийн аль алинд нь 

туршилт хийх. 

Корпорацийн удирдлагууд нь нөхөн төлбөр болон эрсдэлийн удирдлагын 

системийн бүрэн ажиллагааг хүлээж авахдаа шилжүүлэх, хэрэгжүүлэх, хөгжүүлэх 

үйл ажиллагааны үр дагаврыг харгалзана. Системийг шалгаж авах туршилтын үед 

гүйцэтгэгч нь Корпорациас гарсан бүх асуултад хариулж, бүх алдааг засч 

залруулна. Нөхөн төлбөрийн систем нь зөвхөн даатгалын тохиолдол үүссэн үед 

бүрэн ажиллагаанд орох учраас ямар ч хугацааны дараа даатгалын тохиолдол 

үүсэх боломжтой. Иймд, даатгалын тохиолдол бий болсон үед гарсан алдааг 

засварлах бүрэн боломжтой байна. Системийн хэрэглээ, систем, мэдээллийг 

хөрвүүлэх ажлууд бүгд гэрээнд заасны дагуу хийгдэж байх шаардлагатай.  

Корпораци системийг хүлээн авахдаа гүйцэтгэгч талтай хамтран 

боловсруулсан checklist-ийн дагуу системийг бүхэлд нь шалгаж туршина. Уг 

checklist-д заасан үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангасан тохиолдолд Корпораци системийг 

хүлээн авна.   

6.1.7. Корпорацийн ажилтнууд нь тус шалгалтыг явуулсны дараа бүх зүйл 

хэвийн ажиллаж, систем болон байршуулалт нь хангалттай хэмжээнд 

хүрсэн тохиолдолд энэ системийг хүлээж авна. Хамгийн багадаа доорх 

шалгуурыг хангаж байгаа үед Корпораци тухайн системийг хүлээн авна. 

Үүнд:  

 

6.1.7.1. Системийн гүйцэтгэл нь Корпорацийн гаргаж өгсөн бүх 

шаардлагатай нийцэж байх; 



   

 

   

 

6.1.7.2. Хэрэглээ болон хүчин чадал нь гэрээнд заасны дагуу ажиллаж 

байх; 

6.1.7.3. Нөхөн төлбөр болон эрсдэлийн удирдлагын системийг 

Корпораци руу шилжүүлэн өгснөөс хойш 2 жилийн хугацаанд 

асуудалгүй ажиллах бөгөөд том хэмжээний алдаа гарсан 

тохиолдолд гүйцэтгэгч нь асуудлыг шийдвэрлэх;  

6.1.7.4. Гүйцэтгэгч нь хэрэглэгчдэд зориулан сургалтыг харилцан 

тохиролцсоны дагуу зохион байгуулах; 

6.1.7.5. Гүйцэтгэгч нь алдаа гарсан үед ямар алдаа гарсан болон 

алдаа гарсан шалтгааныг тайлбарлаж өгөх. 

Хэрвээ туршилтын явцад гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудал гарвал 

Корпорацийн мэдээлэл технологийн ажилтантай ярилцаж асуудлыг шийдвэрлэнэ.  

6.2. Баталгаажуулалтын шаардлага 

Корпорацид хүргүүлэх бичиг баримт нь цахим хэлбэрээр байна. Гүйцэтгэгч нь 

удирдлагын гарын авлага, хэрэглэгчийн гарын авлага, үйл ажиллагааны заавар ба 

модуль бүрийн засвар үйлчилгээний гарын авлага Монгол хэл дээр тус бүр 

Корпорацид хүлээлгэн өгөх ба эдгээр бичиг баримтууд болон баталгааны мөчлөгийг 

цаг алдахгүй шинэчилж байна. Корпораци нь шаардлагатай баримт бичгийг 

олшруулан тараах эрхтэй байна. Гүйцэтгэгч дараах зүйлсийг Корпорацид 

танилцуулна. Үүнд:  

6.2.1. Модуль бүрийн төслийн нарийвчилсан төлөвлөгөө; 

6.2.2. Баримтжуулсан хүснэгт, хүснэгтийн талбарын тайлбар; 

6.2.3. Үйл ажиллагааны баримт бичиг; 

6.2.4. Нарийвчилсан загвар, диаграмм; 

6.2.5. Системийн эх кодын тайлбар; 

6.2.6. Баримтжуулсан тестийн үр дүн; 

6.2.7. Системийн гарын авлага;  

6.2.8. Систем суурилуулалтын гарын авлага;  

6.2.9. Асуудал шийдвэрлэх гарын авлага;  

6.2.10. Систем хүлээлцсэн акт;  

6.2.11. Төслийн багийн гишүүдийн ажил үүргийн хуваарь;  

6.2.12. “Entity Relationship” диаграмм; 

6.2.13. “User Interface” системийн дизайн;  

6.2.14. Сургалтын төлөвлөгөө; 

6.2.15. Сургалтын гарын авлага; 

6.2.16. Сургалтын тайлан; 

6.2.17. Гамшигийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө; 

6.2.18. Хэрэглэгчийн гарын авлага. 



   

 

   

 

6.3. Сургалт 

Нөхөн төлбөр болон эрсдэлийн удирдлагын системийг бүрэн төгс амжилттай 

хэрэгжүүлэхэд сургалт үйлчилгээ чухал ач холбогдолтой. Гүйцэтгэгч нь нөхөн 

төлбөр болон эрсдэлийн удирдлагын системийн сургалтыг Корпорацийн 

ажилтнуудад зориулсан техникийн болон хэрэглэгчийн сургалт явуулах үүрэгтэй. 

Сургалтыг дараах хэрэглэгчдэд зориулан явуулна. Үүнд:  

6.3.1. Мэдээлэл технологийн дэд бүтэц, үйл ажиллагаа хариуцсан мэдээлэл 

технологийн ажилтнуудад зориулан нөхөн төлбөр болон эрсдэлийн 

удирдлагын системийн эх код дээр суурилсан техникийн сургалт 

явуулна. Тус сургалт нь гүйцэтгэгчгүйгээр бүх системийг зохицуулах 

чадавхийг Корпорацийн мэдээлэл технологийн ажилтанд; 

6.3.2. Нөхөн төлбөр болон эрсдэлийн удирдлагын системийг хянах, удирдах 

Корпорацийн удирдах ажилтанд; 

6.3.3. Нөхөн төлбөр болон эрсдэлийн удирдлагын системийн модулийг 

ашиглах ажилтнуудад. 

6.4. Сургалтын стратеги 

Гүйцэтгэгч нь сургалт, шаардлагатай баримт бичгийн талаар дэлгэрэнгүй 

тайлбарлана. Тайлбар нь сургалт болон баримт бичгийг сайжруулах, хэрхэн түгээх 

аргуудыг багтаасан байна. Корпораци нь сургалтад шаардлагатай тоног төхөөрөмж 

болон сургалтын өрөөгөөр хангана. Гүйцэтгэгч нь сургалтын материал, баримт 

бичгийн аргуудыг тодорхойлно. Гүйцэтгэгч нь мэдээллийн ажилтан, хэрэглэгчийг 

хэрхэн яаж сургах стратегийг боловсруулна. Мөн Корпорацийн мэдээлэл 

технологийн мэргэжилтнүүдэд системийн бүх техникийн асуудлыг зохицуулах бүрэн 

чадвартай болгох сургалтын стратегийг бэлдэн боловсруулна. Гүйцэтгэгчийн 

явуулсан сургалтын үр дүнд дараах зүйлүүд бэлэн болсон байна.  

6.4.1. Корпорацийн шинэ ажилтнуудад зориулан системийн зөв хэрэглээний 

талаар сургах оновчтой стратеги төлөвлөгөө; 

6.4.2. Харилцагчийн хүсэлтээс хамааран сургалтыг дахин явуулах болон 

хугацааг уртасгах; 

6.4.3. Гүйцэтгэгчийн зүгээс сургалтын хуваарь болон сургалтад хэрэглэх 

материалын агуулга; 

6.4.4. Сургалтын материал нь нөхөн төлбөр болон эрсдэлийн удирдлагын 

системийн онцлог болон түүний ажиллагааг харуулсан байна. Түүнчлэн 

яаж хэрэглэх, асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх шийдэл; 

6.4.5. Сургалт нь туршилт хийх арга замаар явагдана.  



   

 

   

 

6.5. Баталгаа болон техникийн үйлчилгээ 

Системийн баталгаа нь систем хүлээн авсан өдрөөс хойш 2 жилийн 

хугацаатай байна. Нөхөн төлбөрийн програм хангамж нь 2022 оны 7 дугаар сарын 

1-ны өдөр гэхэд дуусгах бөгөөд програм тест хийх хугацаа багтасан болно. 

Системийн баталгаат хугацааг доорх байдлаар ойлгоно.  

6.5.1. Нөхөн төлбөрийн системийн эхний нэг жилийн баталгаат хугацаанд 

Корпораци туршилт хийх үед гарсан програмын бүх төрлийн алдаа 

болон эвдрэлийг засварлана. Шаардлагатай тохиолдолд програм дээр 

өөрчлөлт хийнэ. 2 дахь жилийн баталгаа нь даатгалын тохиолдол үүссэн 

өдрөөс тооцогдох бөгөөд даатгалын тохиолдол бий болсон үед програм 

дээр гарах бүх алдаа болон эвдрэлийг засварлана.  

6.5.2. Худалдан авалтын дараах баталгаа 

Худалдан авалтын дараах нэмэлт баталгааны (баталгаат хугацаа дууссанаас 

хойш) явцад гүйцэтгэгч тусад нь байгуулсан гэрээнд заасан үйлчилгээг 

үргэлжлүүлэн үзүүлэх ба үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ нь баталгааны хугацаатай ижил 

нөхцөл хугацаатай байна.  

6.5.3. Эхний жилийн дэмжих үйлчилгээ 

Эхний жилийн хугацаанд ямар нэгэн доголдол гарвал системийг засварлах 

ажлыг гүйцэтгэгч нь үнэ төлбөргүйгээр өөрчлөх юмуу засварлах болон баталгаа 

гаргаж өгөх үүрэгтэй. Гүйцэтгэгч нь даатгалын тохиолдол бий болсон үед нөхөн 

төлбөрийн системд алдаа гарсан тохиолдолд маш яаралтайгаар түргэн шуурхай 

засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэх шаардлагатай.  

Учирсан хүндрэлээс хамааран гүйцэтгэгч нь утсаар, имэйлээр болон Корпораци 

дээр ирж шийдвэрлэнэ.  

7. ТЕХНИК ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 

7.1. Сервер 

Гүйцэтгэгч нь зорилтот шийдлийн ерөнхий шаардлагыг хангах ёстой бөгөөд 

системийн өндөр үзүүлэлтийг хангахуйц сервер тоног төхөөрөмжийг тусгана. 

 

Санал болгосон серверийн дэд бүтэц нь бодит орчинтой байх ба өндөр 

хүртээмжтэй, серверүүдийг нэгтгэх боломжтой байна. Санал болгосон серверийн 

тоног төхөөрөмж нь Blade хэлбэр дээр суурилсан байна. Рак ашигласан серверүүд 

нь зөвхөн шаардлагатай үед хэрэглэгдэнэ. Серверийн төрөл болон загвар 

стандартчиллыг илүүд үзнэ. Санал болгох сервер дараах шаардлагыг байна: 

 



   

 

   

 

7.1.1. Hot swap redundant power supplies with redundant power inputs. 

7.1.2. Hot swap redundant cooling fans. 

7.1.3. Hot plug, redundant system disk drives. 

7.1.4. Availability of web-based remote management. 

7.1.5. RAID 0, RAID 1, RAID10, болон RAID5 ийг дэмждэг байх. 

7.1.6. Процессор нь програм ажиллахад шаардагдах хамгийн бага чадлаас 

дээгүүр байх бөгөөд хамгийн багадаа 2 болон түүнээс дээш цөмтэй 

байна. 

7.1.7. Хамгийн багадаа 32GB of RAM-тай байна. 

7.1.8. Хамгийн багадаа 2 гигабит Ethernet порттой байна. 

7.1.9. Хамгийн багадаа 4/2/1Gbps хурдтай дамжуулдаг сувгуудтай байна.  

7.1.10. Хамгийн багадаа 2 өргөтгөлийн сувагтай байна. 

 

7.2. Нөхөн сэргээлтийн шийдэл 

Гүйцэтгэгч нь гамшгийн үед нөхөн төлбөрийн системийг хэрхэн сэргээх 

шийдлийг гаргасан байх бөгөөд, мэдээллийн систем нь түүний мэдээллийн төвд 

гэнэтийн томоохон алдаа гарсан тохиолдолд үйл ажиллагааг хангах боломжийг 

Корпорацид олгосон байна. 
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  Хүснэгт 0100-Банкны мэдээлэл бүртгэх  

 

Банкны мэдээлэл бүртгэх хүснэгт (SCV_Document) 

Талбарын нэр Төрөл Тайлбар 

Bank_Id Integer Монгол банкин дээр бүртгэлтэй банкны  

код /эхний 2 орон/ 

Bank_Legal_Name String Тухайн банкны хуулийн этгээдийн нэр 

Bank_BIC Char(8) Банкны BIC код 

Bank_Register Char(7) Банкны регистр 

Tn_Depositors Integer Нийт харилцах, хадгаламж 

эзэмшигчдийн тоо 

Tn_Deposits Integer Нийт харилцах, хадгаламжийн дансны 

тоо 

Ta_Deposits Float Нийт харилцах, хадгаламжийн дансны 

үлдэгдэл 

Tn_Loans Integer Нийт зээлийн дансны тоо 

Ta_Loans Float Нийт зээлийн дансны үлдэгдэл 

Exported_Date Timestamp Өгөгдөл экспортолсон огноо 

Event_Date Date Даатгалын тохиолдол бий болсон өдөр 
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Хүснэгт 0110-Валютын ханш 

 

Валютын харилцах, хадгаламж болон зээлийн дансны үлдэгдлийг төгрөгөөр 

илэрхийлэх тооцоололдоо ашигласан валютын ханшны мэдээлэл. (Монгол банкны 

тухайн өдрийн ханшийг ашиглана). 

 

Валютын ханшийн мэдээлэл (Currency_Rate) 

Валютын харилцах, хадгаламж болон зээлийн дүнг тооцоолох ханшийн 

мэдээллийг бүртгэх 

Талбарын нэр Төрөл Тайлбар 

Bank_Id Integer  Монгол банкин дээр бүртгэлтэй банкны  

код /эхний 2 орон/ 

Currency_Code Char(3) Валютын код. Төгрөгийн дансны  хувьд 

‘MNT’ гэсэн утга бичигдэнэ. 

Currency_Rate Float Тухайн валютын нэгжтэй тэнцэх 

төгрөгийн ханшийг оруулна. Энэхүү ханш 

нь харилцах, хадгаламж болон зээлийн 

валютын дүнг төгрөгөөр шилжүүлэхэд 

ашиглагдсан байна. 

Currency_Name String Тухайн валютын нэр 
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Хүснэгт 0200-Хадгаламж эзэмшигч  

 

Харилцах, хадгаламж эзэмшигчид болон хамтран эзэмшигчдийн мэдээлэл. 

 

Хадгаламж эзэмшигчийн мэдээлэл (Depositor)  

Харилцагчийн мэдээллийг бүртгэх 

Талбарын нэр Төрөл Тайлбар 

Bank_Id Integer Монгол банкин дээр бүртгэлтэй банкны  

код /эхний 2 орон/ 

CIF String Бүх хэрэглэгч банкны систем дээр дахин 

давтагдашгүй дугаартай байдаг.  

Type Integer Хавсралт 1-ийн Depositor_type 

хүснэгтийн Id талбараас харгалзах утга 

авна. 

Name  String Type = Person тохиолдолд Surname   

талбар, “Хоосон зай” болон Given_Name  

талбарыг залгасан байдлаар утга 

оруулах ба бусад тохиолдолд 

Харилцагчийн хуулийн этгээдийн нэрийг 

оруулна. 

Sex Char(1) Эрэгтэй бол ‘M’, эмэгтэй бол ‘F’ 

Given_Name String Харилцагчийн өөрийн нэр. (Хадгаламж 

эзэмшигч нь хувь хүн тохиолдолд утга 

оруулна) 

Surname String Эцэг эхийн нэр. (Хадгаламж эзэмшигч 

нь хувь хүн тохиолдолд утга оруулна) 

Family_Name String Ургийн овог. (Хадгаламж эзэмшигч нь 

хувь хүн тохиолдолд утга оруулна) 

Register String Регистр. (Хадгаламж эзэмшигч нь хувь 

хүн тохиолдолд утга оруулна) 

Birth_Date Date Төрсөн он, сар, өдөр 

Email String Имэйл хаяг 



   

Хавсралт 2 

   

 

Citizenship String Иргэншил(Тухайн улсын 2 үсэгт товч код 

зураас аваад монгол нэршил. Жишээ нь: 

MN-МОНГОЛ 

RU-ОХУ 

KR-ӨМНӨД СОЛОНГОС) 

Trading_Name String Хэрэв хуулийн этгээдийн нэрээс өөр 

нэрийг бизнесийн зорилгоор ашигладаг 

бол тухайн бизнесийн нэр. (Хадгаламж 

эзэмшигч нь байгууллага тохиолдолд 

утга оруулна) 

Registration_No Char(10) Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 10 

оронтой дугаар. (Хадгаламж эзэмшигч 

нь байгууллага тохиолдолд утга 

оруулна) 

Entity_Register Char(7) Байгууллагын 7 оронтой регистр дугаар. 

(Хадгаламж эзэмшигч нь байгууллага 

тохиолдолд утга оруулна) 

Director_Name String Гүйцэтгэх захирлын нэр (овог “хоосон 

зай” болон нэрийг залгана).  (Хадгаламж 

эзэмшигч нь байгууллага тохиолдолд 

утга оруулна) 
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Хүснэгт 0210-Хаяг 

 

Харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн хаягийн мэдээлэл. Нэг харилцагч нэг л хаягтай 

байна. 

 

Харилцагч болон хамтрагчийн хаягийн бүртгэл (Address) 

Харилцагч болон хамтрагчийн хаягийн мэдээллийг бүртгэх 

Талбарын нэр Төрөл Тайлбар 

Bank_Id Integer  Монгол банкин дээр бүртгэлтэй банкны  

код /эхний 2 орон/ 

CIF String Бүх хэрэглэгч банкны систем дээр дахин 

давтагдашгүй дугаартай байдаг. 

Type Integer Хавсралт 1-ийн Address_Type хүснэгтийн Id 

талбараас харгалзах утга авна. 

Address String Хаяг (Хороолол, хороо, гудамж, байр, орц, 

хаалга). 

District_Name String Дүүргийн нэр. 

City_Name String Хотын нэр 

Province_Name String Аймагийн нэр 

Country_Name String Улсын нэр. 
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Хүснэгт 0220-Утас 

Харилцагчийн холбоо барих утасны мэдээлэл. Нэг харилцагч нэг л утасны 

дугаартай байна. 

 

Харилцагчийн холбоо барих утасны бүртгэл (Phone) 

Харилцагч болон хамтрагчийн холбоо барих утасны мэдээллийг бүртгэх 

Талбарын нэр  Тайлбар 

Bank_Id Integer  Монгол банкин дээр бүртгэлтэй банкны  

код /эхний 2 орон/ 

CIF String Бүх хэрэглэгч банкны систем дээр дахин 

давтагдашгүй дугаартай байдаг. 

Type Integer Хавсралт 1-ийн Phone_Type хүснэгтийн Id 

талбараас харгалзах утга авна. 

International_Co

de  

String Олон улсын код 

Regional_Code String Бүсийн код 

Phone_No String Дугаар 

Extension_Code String Дотоод дугаар. 

Contact_Name String Холбоо барих хүний нэр (овог “хоосон зай” 

болон нэрийг залгана). Тухайн хадгаламж, 

эзэмшигчээс өөр нэр байж болно. 
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Хүснэгт 0300-Хадгаламжийн данс 

 

Харилцах, хадгаламжийн дансны мэдээллүүд. 

 

Харилцах, хадгаламжийн мэдээлэл (Deposit_Account) 

Харилцах, болон хадгаламжийн дансны мэдээллийг бүртгэх 

Талбарын нэр Төрөл Тайлбар 

Bank_Id Integer Монгол банкин дээр бүртгэлтэй банкны  

код /эхний 2 орон/ 

CIF String Бүх хэрэглэгч банкны систем дээр 

дахин давтагдашгүй дугаартай 

байдаг. 

Deposit_Account_Type Integer Хавсралт 1-ийн 

Deposit_Account_Type хүснэгтийн Id 

талбараас харгалзах утга авна. 

Type Integer Хавсралт 1-ийн Deposit_Type 

хүснэгтийн Id талбараас харгалзах 

утга авна. 

Account_Status String Идэвхтэй, идэвхгүй 

данс,хөдөлгөөнгүй 

Product_Name String Хадгаламжийн бүтээгдэхүүний 

дэлгэрэнгүй нэр. {Хүүхдийн 

хадгаламж, Орон сууцны хадгаламж 

36 сар, гэх мэт } 

Product_Term Integer Хугацаа (сар) 

Opening_Date Date Данс нээсэн огноо 
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Start_Date Date Хүү бодож эхэлсэн хугацаа 

End_Date Date Хүү бодож дуусах хугацаа 

Branch_Code String Банкны салбарын BIC дугаар. (Банк 

хоорондын их дүнтэй төлбөр 

тооцооны системд ашиглагддаг) 

Account_Number String Дансны дугаар  

Currency_Code Char(3) Валютын код (MNT, USD, EUR г.м,) 

Account_Balance Float Дансны үлдэгдэл (Валютаар) 

Account_Balance_MNT Float Дансны үлдэгдэл (Төгрөгөөр). Гадаад 

валютын данс тохиолдолд тухайн 

өдрийн Монголбанкны албан 

ханшаар төгрөгт шилжүүлсэн дүн 

бичигдэнэ. 

Interest_Type String Хүүний төрөл: Энгийн болон Нийлмэл  

Accrued_Interest Float Хуримтлагдсан хүүгийн үлдэгдэл 

(Валютаар) 

Accrued_Interest_MNT Float Хуримтлагдсан хүүгийн үлдэгдэл 

(Төгрөгөөр). Гадаад валютын данс 

тохиолдолд тухайн өдрийн 

Монголбанкны албан ханшаар төгрөгт 

шилжүүлсэн дүн бичигдэнэ. 

Effective_Annual_Interest_Rate Float Хамгийн сүүлд мөрдөгдөж байгаа хүү 

(%) 

Cap_Date Date Кап хүү олгосон сүүлийн өдөр 

 

 

 



   

Хавсралт 2 

   

 

 

 

Хүснэгт 0305-Хадгаламжийн дансны хуулга 

Харилцах, хадгаламжийн дансны Кап хүү олгосон сүүлийн өдрөөс тохиолдлын 

өдөр хүртэлх хадгаламжийн дансны өдөр бүрийн хуулга 

 

Харилцах, хадгаламжийн дансны өдөр бүрийн хуулга 

(Deposit_Account_Statement) 

Талбарын нэр Төрөл Тайлбар 

TxnDate Date Тухайн өдрийн огноо 

CIF String Бүх хэрэглэгч банкны 

систем дээр дахин 

давтагдашгүй дугаартай 

байдаг. 

Branch_Code String Банкны салбарын BIC 

дугаар. (Банк хоорондын 

их дүнтэй төлбөр 

тооцооны системд 

ашиглагддаг) 

Account_Number String Дансны дугаар 

Current_Bal Float Тухайн өдрийн дансны 

үлдэгдэл 

Interest_Rate Float Хүүний хувь 

Currency_Code Char(3) Валютын код (MNT, 

USD, EUR г.м,) 

Txn_Amount Float Хуримтлагдсан хүүний 

дүн 
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Хүснэгт 0310-Харилцах, хадгаламжийн дансны хамтран эзэмшигч 

 

Харилцах, хадгаламжийн дансны хамтран эзэмшлийн талаарх мэдээлэл. Тухайн 

дансны үндсэн эзэмшигчээс бусад хамтран эзэмшигчдийн холбоост түлхүүрүүдийг 

агуулна. Харилцах, хадгаламжийн гэрээн дээр эзэмшлийн талаар ямар нэгэн хувь 

заагдаагүй тохиолдолд нийт үндсэн эзэмшигч болон хамтран эзэмшигчид нар ижил 

тэнцүү хувь эзэмшиж буй гэж үзнэ. 

 

Харилцах, хадгаламжийн хамтран эзэмшлийн мэдээлэл (Deposit_Joint_Owner) 

Харилцах, болон хадгаламжийн дансны хамтран эзэмшлийн мэдээллийг бүртгэх 

Талбарын нэр Төрөл Тайлбар 

Bank_Id Integer Монгол банкин дээр бүртгэлтэй банкны  

код /эхний 2 орон/ 

CIF String Бүх хэрэглэгч банкны систем дээр дахин 

давтагдашгүй дугаартай байдаг. 

CIF_Joint String Харилцах, хадгаламжийн хамтран 

эзэмшигчийн CIF дугаар 

Account_Number String Хамтарсан дансны дугаар 

Percentage_Of_Clai

m 

Float Харилцах, хадгаламж эзэмшигчид 

оногдох хувь 
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Хүснэгт 0400-Зээлийн данс 

 

Харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн зээлийн дансны мэдээлэл. Нэг харилцагч олон 

зээлтэй байж болох бөгөөд зээлийн данс тус бүрээр бичилт хийгдэнэ. 

 

Зээлийн мэдээлэл (Loan_Account) 

Зээлийн мэдээллийг бүртгэх 

Талбарын нэр Төрөл Тайлбар 

Bank_Id Integer  Монгол банкин дээр бүртгэлтэй банкны  

код /эхний 2 орон/ 

CIF String Бүх хэрэглэгч банкны систем дээр 

дахин давтагдашгүй дугаартай байдаг. 

Product_Name String Зээлийн бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй 

нэр. {Цалингийн зээл, Тэтгэврийн зээл, 

Мортгэйж, зээлийн карт, гэх мэт} 

Product_Term Float Хугацаа (сар) 

Borrowed_Date Date Данс нээсэн огноо 

Branch_Code Char(11) Банкны салбарын BIC дугаар. (Банк 

хоорондын их дүнтэй төлбөр тооцооны 

системд ашиглагддаг) 

Account_Number String Дансны дугаар  

Currency_Code Char(3) Валютын код (MNT, USD, EUR г.м) 
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Principal_Balance Float Үндсэн зээлийн хэмжээ 

Payments Float Эргэн төлсөн хэмжээ 

Account_Balance Float Дансны үлдэгдэл (Валютаар) 

Account_Balance_MNT Float Дансны үлдэгдэл (Төгрөгөөр). Гадаад 

валютын данс тохиолдолд тухайн 

өдрийн Монголбанкны албан ханшаар 

төгрөгт шилжүүлсэн дүн бичигдэнэ. 

Effective_Annual_Int Float Хамгийн сүүлд мөрдөгдөж байгаа хүү 

(%) 

Cap_Fine_Int Float Торгуулийн хүү (%) 

Cap_Principal_Int Float  Кап үндсэн хүү   

Cap_Commitment_Int Float  Кап коммитмент хүү   

Cap_Penalty_Rate Float  Кап нэмэгдүүлсэн хүү   

Principal_Day_Int Float  Үндсэн өдрийн хүү   

Commitment_Day_Int Float  Коммитмент өдрийн хүү   

Penalty_Day_Rate Float  Нэмэгдүүлсэн өдрийн хүү   

Principal_Outstanding_Int Float  Үндсэн хур хүү   

Commitment_Outstanding_I

nt 

Float  Коммитмент хуримтлагдсан хүү   

Penalty_Outstanding_Rate Float  Нэмэгдүүлсэн хуримтлагдсан хүү   

Principal_Loan_Debt Float  Үндсэн зээлийн өр   

Principal_Int_Debt Float  Үндсэн хүүний өр    
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Off_Bal_Cap_Principal_Int Float Балансын гадуурх Кап үндсэн хүү   

Off_Bal_Cap_Commitment_I

nt 

Float Балансын гадуурх Кап коммитмент хүү   

Off_Bal_Cap_Penalty_Rate Float Балансын гадуурх Кап нэмэгдүүлсэн 

хүү   

Off_Bal_Date Float Балансын гадуурх гарсан огноо  

Credit_Class Integer Ангилал  

Credit_Rating Boolean Хэрвээ зээлийн үнэлгээ 1,2 бол True; 

зээлийн үнэлгээ 3,4,5 бол False   

Account_Status String Идэвхтэй, идэвхгүй данс 

 

 

Хүснэгт 0405 - Зээлийн дансны хуулга 

Зээлийн дансны Кап хүү олгосон сүүлийн өдрөөс тохиолдлын өдөр хүртэлх 

зээлийн дансны өдөр бүрийн хуулга 

 

Зээлийн дансны өдөр бүрийн  хуулга (Loan_Account_Statement) 

Талбарын нэр Төрөл Тайлбар 

TxnDate Date Тухайн өдрийн огноо 

CIF String Бүх хэрэглэгч банкны 

систем дээр дахин 

давтагдашгүй дугаартай 

байдаг. 

Branch_Code String Банкны салбарын BIC 

дугаар. (Банк хоорондын 

их дүнтэй төлбөр 
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тооцооны системд 

ашиглагддаг) 

Account_Number String Дансны дугаар 

Current_Bal Float Тухайн өдрийн дансны 

үлдэгдэл 

Interest_Rate Float Хүүний хувь 

Currency_Code Char(3) Валютын код (MNT, 

USD, EUR г.м,) 

Txn_Type String Хуримтлагдсан хүүний 

төрөл 

Txn_Amount Float Хуримлагдсан хүүний 

дүн 

 

 

Хүснэгт 0410-Хамтран зээлдэгч 

 

Зээлийн хамтран хариуцагчийг бүртгэнэ. 

 

Хамтран зээлийн мэдээлэл (Co_Borrower) 

Харилцах, болон хадгаламжийн дансны хамтран эзэмшлийн мэдээллийг бүртгэх 

Талбарын нэр Төрөл Тайлбар 

Bank_Id Integer Монгол банкин дээр бүртгэлтэй банкны  

код /эхний 2 орон/ 
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CIF String Бүх хэрэглэгч банкны систем дээр дахин 

давтагдашгүй дугаартай байдаг. 

CIF_Joint String Хамтран зээлдэгчийн CIF дугаар 

Account_Number String Хамтарсан дансны дугаар 

Percentage_Of_Clai

m 

Float Хамтрагчид оногдох хувь 

 

 

Хүснэгт 0500-Банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, хувьцаа 

эзэмшигч болон тэдгээртэй хамааралтай этгээдүүдийн мэдээлэл 

 

Банкны үндсэн системээс гарах боломжгүй мэдээллүүд болох банкны төлөөлөн 

удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүд болон 

тэдгээртэй хамааралтай этгээдүүдийн мэдээллийг өөр эх үүсвэрээс (хүний нөөцийн 

програм хангамж, Монгол банк г.м) доорх загварын дагуу авч НТС-д ачаалан НТ-

ийн хэмжээг тооцохдоо ашиглана.  

 

Банкны ажилчид, удирдлага, хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл (Relationship) 

Талбарын нэр Төрөл Тайлбар 

Bank_Id Integer Монгол банкин дээр бүртгэлтэй банкны  

код /эхний 2 орон/ 

CIF String Бүх хэрэглэгч банкны систем дээр дахин 

давтагдашгүй дугаартай байдаг. 

Given_Name String Өөрийн нэр 

Surname String Овог нэр 
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Register_ID String Регистрийн дугаар 

Address_1 String Гэрийн хаяг 

Address_2 String Гэрийн хаяг, түр оршин суугаа хаяг г.м 

Relationship_Info String Банкны саналын эрхтэй хувьцааны 50 

болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж буй 

хуулийн этгээд болон тэдгээрийн 

хувьцаа эзэмшигч, банкны саналын 

эрхтэй хувьцааны 5 болон түүнээс дээш 

хувийг шууд ба шууд бусаар эзэмшдэг 

иргэн, тухайн банкны төлөөлөн удирдах 

зөвлөлийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх 

удирдлагын багийн гишүүд г.м 

Хүснэгт 0600-Нөхөн төлбөр олгохгүй хадгаламж 

 

Даатгалд хамаарахгүй болон нөхөн төлбөр тооцох шаардлагагүй хадгаламжийн 

дансны мэдээлэл бүртгэх хүснэгт. 

 

Нөхөн төлбөр олгохгүй хадгаламж бүртгэх (Uninsured) 

Талбарын нэр Төрөл Тайлбар 

Bank_Id Integer Монгол банкин дээр бүртгэлтэй банкны  

код /эхний 2 орон/ 

CIF String Бүх хэрэглэгч банкны систем дээр дахин 

давтагдашгүй дугаартай байдаг. 

Account_Number String Дансны дугаар 

Uninsured_reason String Банкны санхүүгийн байдал муудахад 

нөлөөлсөн, банкны үйлчилгээ авахдаа 

санхүүгийн давуу эрх эдэлсэн нь 
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тогтоогдсон хадгаламж, даатгагдаагүй 

хадгаламжийн жагсаалт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 0700-Нөхөн төлбөр олгохоос түр түдгэлзүүлсэн харилцах, хадгаламж 

Түр хугацаанд түдгэлзүүлэх хадгаламж болон харилцахын мэдээллийг бүртгэх 

хүснэгт. 

 

Түр түдгэлзүүлэх харилцах, хадгаламж бүртгэх (Suspended) 

Талбарын нэр Төрөл Тайлбар 

Bank_Id Integer Монгол банкин дээр бүртгэлтэй банкны  

код /эхний 2 орон/ 

CIF String Бүх хэрэглэгч банкны систем дээр дахин 

давтагдашгүй дугаартай байдаг. 

Account_Number String Дансны дугаар 

Suspension_reason String Шалтгаан: 

● Царцаасан 

● Түр зогсоосон 
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●  Гуравдагч тал болон бусад 

санхүүгийн байгууллагад 

барьцаалагдсан хадгаламж  

● Хадгаламж барьцаалсан зээл  

● Кредит карт 

Suspended_Date Date Огноо 

Suspended_Amount Float Үлдэгдэл дүн 

 

 

 

 

 

 

 

Dictionary Table 

Depositor_Type 

 

Id Description 

100 Иргэн 

101 

7.1.1 Иргэн - Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 

тухай хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн нэргүй, дугаарласан, эсхүл хуурамч 

нэрээр нээсэн данс; 

102 
7.1.2 Иргэн - нэргүй хадгаламжийн сертификат болон бусад төрлийн 

нэргүй санхүүгийн хэрэгсэл; 

103 7.1.3 Иргэн - нэрлэсэн үнээр эргэж төлөгдөхгүй хадгаламж. 

104 
7.2.4 Иргэн - Банкны тухай хуулийн 3.1.2-т заасан банкны холбогдох 

этгээд; 
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105 

7.2.6.а Иргэн - гүйлгээний төрөл, эрсдэлийн түвшин, зээлдэгчийн 

төлбөрийн чадвар болон барьцааны төрөл зэргийг харгалзан үзэхэд 

бусад хадгаламж эзэмшигчээс онцгой нөхцөлтэй зээл авсан; 

106 
7.2.6.б Иргэн - банкны бусад хадгаламж эзэмшигчээс илт бага хүүтэй 

зээл авсан; 

107 

7.2.6.в Иргэн - даатгалын тохиолдол бий болох үед Монголбанкны 

статистик мэдээллээр хадгаламж эзэмшигчдийн авч байгаа 

хадгаламжийн дундаж хүүгээс 50 хувиас илүү хүү авсан. 

200 Хуулийн этгээд 

201 

7.1.1 Хуулийн этгээд - Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 

тэмцэх тухай хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн нэргүй, дугаарласан, эсхүл 

хуурамч нэрээр нээсэн данс; 

202 
7.1.2 Хуулийн этгээд - нэргүй хадгаламжийн сертификат болон бусад 

төрлийн нэргүй санхүүгийн хэрэгсэл; 

203 7.1.3 Хуулийн этгээд - нэрлэсэн үнээр эргэж төлөгдөхгүй хадгаламж. 

204 
7.2 Хуулийн этгээд - Дараах этгээдийн хадгаламж хадгаламжийн 

даатгалд хамаарахгүй: 

205 7.2.1 Хуулийн этгээд - банк; 

206 
7.2.2 Хуулийн этгээд - төрийн байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон 

нутгийн захиргааны байгууллага; 

207 
7.2.3 Хуулийн этгээд - эрүүл мэндийн, тэтгэврийн болон нийгмийн албан 

журмын даатгалын сан; 

208 
7.2.4 Хуулийн этгээд - Банкны тухай хуулийн 3.1.2-т заасан банкны 

холбогдох этгээд; 

209 

7.2.5 Хуулийн этгээд - даатгалын тохиолдол бий болохоос өмнөх гурван 

жилийн хугацаанд банкны санхүүгийн тайланд аудит хийсэн аудитор 

болон аудитын байгууллага; 

210 7.2.6 Хуулийн этгээд - Монголбанкны хяналт шалгалтын тайлангаар 
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банкны санхүүгийн байдал муудахад нөлөөлсөн, банкны үйлчилгээ 

авахдаа санхүүгийн давуу эрх эдэлсэн нь тогтоогдсон дор дурдсан 

хадгаламж эзэмшигч: 

211 

7.2.6.а Хуулийн этгээд - гүйлгээний төрөл, эрсдэлийн түвшин, 

зээлдэгчийн төлбөрийн чадвар болон барьцааны төрөл зэргийг 

харгалзан үзэхэд бусад хадгаламж эзэмшигчээс онцгой нөхцөлтэй зээл 

авсан; 

212 
7.2.6.б Хуулийн этгээд - банкны бусад хадгаламж эзэмшигчээс илт бага 

хүүтэй зээл авсан; 

213 

7.2.6.в Хуулийн этгээд - даатгалын тохиолдол бий болох үед 

Монголбанкны статистик мэдээллээр хадгаламж эзэмшигчдийн авч 

байгаа хадгаламжийн дундаж хүүгээс 50 хувиас илүү хүү авсан. 

214 
7.3 Хуулийн этгээд - Даатгалын тохиолдол бий болоход энэ хуулийн 7.2-т 

заасан этгээдэд даатгалын нөхөн төлбөр төлөхгүй. 

215 

7.4 Хуулийн этгээд - Даатгалын тохиолдол бий болоход Эрүүгийн хэрэг 

хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу битүүмжилсэн болон Мөнгө 

угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 11.1-д 

заасны дагуу гүйлгээг нь түдгэлзүүлсэн дансны хадгаламж эзэмшигчид 

зөвхөн битүүмжлэх болон гүйлгээг түдгэлзүүлэх шийдвэр хүчингүй 

болсон тохиолдолд даатгалын нөхөн төлбөрийг олгоно. 

 

Address_Type 

 

Id Description 

1 Байнгын 

2 Түр 

3 Бизнесийн 
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Phone_Type 

 

Id Description 

1 Гар утас 

2 Ажлын утас 

3 Гэрийн утас 

4 Факс  

 

 

 

 

 

 

 

Deposit_Account_Type 

 

Id Description 

1 Харилцах данс 

2 Хугацаатай данс 

3 Хугацаагүй данс 

4 Гэх мэт - уг жагсаалтад ороогүй төрлийг банк нэмж болно. 

 

 



   

Хавсралт 2 

   

 

Deposit_Type 

 

Id Description 

1 Насанд хүрээгүй хадгаламж эзэмшигчийн данс 

2 Аккредитив данс 

3 Өв залгамжлагч 

4 Итгэлцлийн данс 

5 Гэх мэт - уг жагсаалтад ороогүй төрлийг банк нэмж болно. 

 

 


