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Идэрхангайн УЧРАЛБАЯХ

Хуульч, өмгөөлөгч

Монгол улс, Улаанбаатар хот

Утас: +976 - 89099106 (гар утас)

+976 - 77471122 (оффис)

И-мэйл: uchralbayar@khanlex.mn

И.Учралбаяр нь салбартаа 10 гаруй жил ажилласан туршлагатай. Тэрээр Хуульчдын

холбоо, Өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн бөгөөд Санхүүгийн зохицуулах хороонд

бүртгэлтэй үнэт цаасны зах зээлд хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

зөвшөөрөлтэй хуульч юм. И.Учралбаяр нь тус хуулийн фирмийн (i) Барилга/Үл

хөдлөх хөрөнгө, (ii) ТХХТ/Төслийн санхүүжилт болон (iii) Маргаан хянан шийдвэрлэх

салбарыг ахлан ажилладаг. Түүнийг олон улсын нэр хүнд бүхий Легал 500 сэтгүүлд

“Залуу үеийн хуульч” (Next Generation lawyer) хэмээн 2018 онд өргөмжилж байсан.

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН 

mailto:uchralbayar@khanlex.mn


Онцгой нөхцөл байдлын үеийн арга хэмжээ ба хууль зүйн үр 

дагавар:

 КОВИД-19-тэй холбоотой хууль тогтоомж;

 Эдгээр арга хэмжээний хүрээнд бизнес эрхлэгч нарын эрх

үүрэг;

 КОВИД-19 цар тахлын үед Төр засгаас бизнест хэрэгжүүлж

буй арга хэмжээ.

TABLE OF CONTENTS



TABLE OF CONTENTS

Гамшгаас хамгаалах тухай 

хууль, 2017

 Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө /§34.2.1/;

 Төрийн шийдвэрийг дагаж мөрдөх, 

хэрэгжүүлэх /§34.2.2/;

 Эрсдэлийн үнэлгээ, эрсдэл бууруулах,

даатгалд хамрагдах /§34.2.5/;

 Бараа, үйлчилгээний үнийн хөөрөгдөл, 

зохиомол хомсдол үүсгэхгүй /§34.2.9/;

 Дэглэм тогтоосон үед тусгай зөвшөөрөл, 

иргэний үнэмлэх, түүнтэй адилтгах баримт

бичигтэй зорчих /§37.2.8/.

Өдөр тутмын 
бэлэн 

байдал

Өндөржүүлсэн 
бэлэн байдал

2020/02/13-
2020/11/11

Бүх нийтийн 
бэлэн байдал

2020/11/12-
2020/11/13

2020/12/14-
өөс одоог

ААН-ийн үүрэг:
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Коронавируст халдвар /ковид-
19/-ын цар тахлаас урьдчилан 
сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, 
эдийн засагт үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах тухай, 

2020 оны 4 сарын 09

 Урьдчилан сэргийлэх нөөц бүрдүүлэх 
/§13.2.2/;

 Хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт, 
тусгаарлалтын дэглэмд байгаа ажилтны 
ажлын байрыг хэвээр хадгалах /§13.2.5/;

 Үйл ажиллагаагаа цахимаар явуулах боломжийг 
бүрдүүлэх /§13.2.7/;

 Гамшгийн үед түрээсийн төлбөрийг нэмэх, 
бараа, үйлчилгээний үнийн хөөрөгдөл, 
зохиомол хомсдл үүсгэхгүй байх /§13.2.8/.

ААН-ийн үүрэг:
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Бизнесийг дэмжих 
чиглэлээр төр 

засгаас хэрэгжүүлж 
буй арга 

хэмжээний төрөл:  

Арга хэлбэр:

Хөнгөлөлт, чөлөөлөлт

2020/02/01 – 2021/01/01 –
2021/07/01

Санхүүжилт

2020/02/01 – 2021/01/01

Хууль, тогтоомж батлах Хэрэгжүүлэх
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Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг
7%-8.5% хүртэл бууруулсан

2020/10/01 – 2021/01/01 мөн
2021/01/01 – 2021/07/01

1.5 тэрбум төгрөг хүртэл 
борлуулалтын орлоготой ААН-г 6 

сарын хугацаанд татвараас чөлөөлөх

2020/02/01 – 2021/01/01

Түрээсийн төлбөр бууруулсан ААН-
ийг бууруулсан хэмжээгээр татвараас 

чөлөөлөх

2020/02/01 – 2021/01/01

Хөнгөлөлт, 
чөлөөлөлт

Бүх төрлийн хүнсний будаа, 
ургамлын тос импорт, үйлдвэрлэлт 

гааль болон НӨАТ-өөс чөлөөлөх

2020/12/04 – 2021/07/01
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Нийгмийн даатгалын төлбөрт 
алданги, торгууль тооцохгүй

2021/07/01 хүртэл

1.5 тэрбум төгрөг хүртэл 
борлуулалтын орлоготой ААН-г 

дахин 6 сарын хугацаанд татвараас 
чөлөөлөх

2021/01/01 – 2021/07/01

Түрээсийн төлбөр бууруулсан ААН-
ийг бууруулсан хэмжээгээр татвараас 

чөлөөлөх

2021/01/01 – 2021/07/01

Хөнгөлөлт, 
чөлөөлөлт төсөл 

(үргэлжлэл)

Төлөөгүй татварт тооцох алданги, 
торгуулийг чөлөөлөх

2020/02/01 – 2020/09/01
2021/07/01 хүртэл сунгах
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Дулаан

2020/12/01 – 2021/07/01

Хөнгөлөлт, 
чөлөөлөлт 

(үргэлжлэл)

Тог, цахилгаан

2020/12/01 – 2021/07/01

Цэвэр, бохир ус

2020/12/01 – 2021/07/01

Хог

2020/12/01 – 2021/07/01

650 тэрбум 
төгрөгийн хөнгөлөлт, 

чөлөөлөлт
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Санхүүжилт: 

Зээлийн бүтцийн өөрчлөлт оруулах 
Монголбанк/Арилжааны банкууд

2021/07/01 хүртэл

ЖДҮ-ийг дэмжих РЭПО санхүүжилт
Монголбанк/Арилжааны банкууд

2020/11/24-өөс эхлэн

ЖДҮ-ийг дэмжих сан
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл 

Хөдөлмөрийн яам/Дэлхийн банк
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Монголбанкинд гомдол 

гаргах бол: 

Санхүүгийн зохицуулах 

хороонд гомдол гаргах 

бол: 51-262608 

http://www.frc.mn/i/Feedback

11-321875

sd@mongolbank.mn

http://www.frc.mn/i/Feedback
mailto:sd@mongolbank.mn
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Монголбанкинд гомдол 

гаргах бол: 

Санхүүгийн зохицуулах 

хороонд гомдол гаргах 

бол: 51-262608 

http://www.frc.mn/i/Feedback

11-321875

sd@mongolbank.mn

http://www.frc.mn/i/Feedback
mailto:sd@mongolbank.mn


Батсүхийн ЭНХБАТ

Хуульч, өмгөөлөгч

Монгол улс, Улаанбаатар

Утас: +976 - 99111061 (гар утас)

+976 - 77471122 (оффис)

И-мэйл: enkhbatb@khanlex.mn

Б.Энхбат нь салбартаа 20 гаруй жил ажилласан туршлагатай хуульч. Тэрээр

Хуульчдын холбоо, Өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн бөгөөд Санхүүгийн зохицуулах

хороонд бүртгэлтэй үнэт цаасны зах зээлд хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

зөвшөөрөлтэй хуульч юм. Б.Энхбат нь тус хуулийн фирмийн (i) Банк & Санхүү (ii)

Дэд бүтэц болон (iii) Хууль тогтоомж боловсруулах салбарыг ахлан ажилладаг.

Түүнийг Chambers, AsiaLaw мөн Legal500 зэрэг олон улсын нэр хүнд бүхий

сэтгүүлүүд жил бүр өндөрөөр үнэлдэг.

OUR TEAM - KhanLex      

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН 

mailto:uchralbayar@khanlex.mn


Онцгой нөхцөл байдлын үеийн зээлийн гэрээний 

зохицуулалт:

 Зээлийн төрлүүд

 Бизнесийн зээлийн зохицуулалт

 ЖДҮ-чдэд зориулсан зээлийн төсөл хөтөлбөрүүд

TABLE OF CONTENTS



Зээлийн төрлүүд

Ипотекийн 
зээл

Хэрэглээний 
зээл

Бизнесийн 
зээл



1.Ипотекийн зээл

 “Орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй 

нөхцөлтэй зээл”-д хамаатай (ө/х, 5%, 

6%, 8% хүүтэй зээл) 

 Үүнээс бусад ипотекийн 

зээлд үл хамаарна

 Үндсэн төлбөр, хүүг хойшлуулна: 2021/06/30-ныг дуустал

 Нэмэгдүүлсэн хүү, алданги, торгууль тооцохгүй.



2.Хэрэглээний зээл

Цалингийн зээлТэтгэврийн зээл

Кредит картын зээлСургалтын төлбөрийн зээл

Малчны зээл Лизинг

Авто машины зээл

• Ковид-19 цар тахлын улмаас эргэн төлөлтөд хүндрэл учирсан бол

үлдэгдэл хугацааг 12 сараар сунгах боломжтой.



Бизнесийн зээл

 Заавал дагаж мөрдөх шийдвэрийг төрийн байгууллагуудаас гаргаагүй

 Монгол банкнаас зээлдэгчийг өрийн дарамтад оруулахгүйгээр, төлбөрийн 

чадварт нь нийлүүлэн гэрээний нөхцөлийг өөрчлөх, хугацааг сунгах, 

нэмэгдүүлсэн хүү, торгууль, алданги ногдуулахгүй байх, хүүг нэгтгэж тооцох 

дарамт үзүүлэхгүй байх зарчмыг баримтлан ажиллах чиглэлийг банкнуудад 

өгсөн. 

 Хүсэлтийг хүлээн авах хугацаа: 

2021/01/31

 Зээлийн гэрээний өөрчлөлт 

2021/06/30-ныг дуустал.

 Зээлдэгч хүсэлт гаргасан 

бол талууд (зээлдэгч, 

зээлдүүлэгч) харилцан 

тохиролцож, гэрээнд 

өөрчлөлт оруулж болно.



Бизнесийн зээлд өөрчлөлт оруулах хэлбэр

Өрийн бүтэц 
өөрчлөх

Зээлийн 
үндсэн 

төлбөрийг 
хойшлуулах

Зээлийн
хүүгийн 
хэмжээг 

бууруулах

Зээлийн 
хүүгийн 

төлбөрөөс 
хөнгөлөх, 
чөлөөлөх

Тодорхой 
хугацаанд 

тэглэх

Дахин 
санхүүжилт 

олгох 

Зээлийн
хүүгийн 

төлбөрийг 
хойшлуулах



o Үндсэн төлбөрийг 

хойшлуулах боломжтой

o Хүү хуримтлагдана

o Гадны эх үүсвэртэй 

“Төслийн зээл” 

хамаарахгүй

o 500,000 төгрөгөөс дээш 

үлдэгдэлтэй зээлийн 

хувьд нэмэлт материал 

шаардана.

o Үндсэн төлбөрийг 

хойшлуулах 

боломжтой

o Хүү хуримтлагдана

o Үндсэн төлбөрийг 

хойшлуулах 

боломжтой

o Хүү 

хуримтлагдана

Бизнесийн зээл, түүнд өөрчлөлт оруулах

o Үндсэн төлбөрийг 

хойшлуулах 

боломжтой

o Хүү хуримтлагдана



o Голомт Банкинд 31/01/2021 дотор 

(https://zeel.golomtbank.com гэсэн хаягаар)

o Хаан Банкинд 31/12/2020 дотор 

(https://www.khanbank.com/mn/personal/onl

ine-loan гэсэн хаягаар)

o Хас Банкинд 31/01/2021 дотор 

(https://www.xacbank.mn/?open_form=true

гэсэн хаягаар)

o ХХБ-инд 31/01/2021 дотор 

(https://www.cardcentre.mn/loanreq/ гэсэн 

хаягаар). 

Бизнесийн зээл, түүнд өөрчлөлт оруулах

 Арилжааны банкнууд өөр 

өөрийн журмыг мөрдөж байна. 

 Хүсэлтийг банканд цахимаар 

гаргана.

https://zeel.golomtbank.com/
https://www.khanbank.com/mn/personal/online-loan
https://www.xacbank.mn/?open_form=true
https://www.cardcentre.mn/loanreq/


Бизнесийн 
(ба 

хэрэглээний)
зээл

• Хүсэлт гаргаснаас хойш 12 хүртэл сар

Ипотекийн 
зээл

• 2021/07/01

Бүх төрлийн зээлийн гэрээний хугацааг 3 сараас дээш хугацаагаар 

хойшлуулах бол орлого буурсан болохыг нотлох баримт шаардана.



Uuganzaya Batjargal

Associate

Ulaanbaatar, Mongolia

Tel: +976 - 88965453 (m)

+976 - 77471122 (o)

Email: uuganzaya@khanlex.mn

Uuganzaya Batjargal has joined KhanLex in 2018. Uuganzaya focuses on drafting legal

documents, assisting with legal opinions, conducting due diligence and “corporate

checks”, setting up foreign-invested companies, advising on corporate actions and

transactions, and conducting legal research. Since joining KhanLex, Uuganzaya has

participated in several notable cross-border transactions acting for foreign and

multilateral clients.

OUR TEAM - KhanLex      

KhanLex Partners LLP

mailto:uchralbayar@khanlex.mn


Бизнесийн зээл: дахин санхүүжилт 

ЖДҮ, экспортыг дэмжих, хөнгөлөлттэй нөхцөл бүхий, дахин санхүүжилтийн зээл 

(Хаан Банкны жишээн дээр)

 Одоогийн зээлийн үлдэгдлийг дахин санхүүжүүлэх.

 Хүү – жилийн 10.5%,

 Зээлийн үндсэн төлбөрийг 6-гаас дээш сарын хугацаагаар хойшлуулна (энэ хугацаанд хүү 

л төлнө)

 Дахин санхүүжүүлэх зээлийн дээд хэмжээ:

o ЖДҮ - 300 сая хүртэл төгрөг

o Уул уурхайн бус экспортын салбарын ААН - 1 тэрбум хүртэл төгрөг.



“Үнэт цаас буцаан худалдан 

авах нөхцөлтэй зарах 

ерөнхий гэрээ ”

Санхүүжилт: 230 тэрбум төгрөг

 Зээлийн үлдэгдэл хугацаа 2 жилээс багагүй байх;

 Доод тал нь 6 сар үйл ажиллагаа явуулсан байх;

 Хөрөнгө барьцаалах боломжтой байх;

 Чанаргүй зээлгүй байх;

 Төлбөр төлөх чадвартай байх;

 Банкнаас хамааран шаардлага өөрчлөгдөж болно.

Бизнесийн зээл: дахин санхүүжилт (үргэлжлэл)



Бизнесийн зээл: дахин санхүүжилт (үргэлжлэл)



Бизнесийн зээлийн ангилал буурахгүй, зээлийн мэдээллийн сан

 Монгол банкнаас зээлдэгчийн зээлийн эргэн төлөх нөхцөлийг дахин өөрчлөх,

эргэн төлөлтийн доголдолтой зээлийн ангилал, зээлийн түүхийг түр хугацаанд

бууруулахгүй байх шийдвэрийг бие даан гаргах боломжийг банкнуудад олгосон.

 Зээлийн ангилал:

Хугацаа 
хэтрэлтгүй

Хэвийн

1-90 хоног

Хугацаа 
хэтэрсэн

91-180 
хоног

Хэвийн 
бус 

181-360 
хоног

Эргэлзээтэй

361
хоногоос 
дээш

Муу



МЭДЭГДЭЛ

2020/11/23

СЗХ-ноос ББСБ, ХЗХ-нд дараах чиглэлийг

өгсөн:

‡ Нэмэгдүүлсэн хүүг ногдуулж, хүүг нэгтгэж 

тооцох зэргээр зээлдэгчид нэмэлт дарамт 

үүсгэхгүй байх;

‡ Төлбөрийн чадварт нь нийцүүлж гэрээний 

нөхцөлд өөрчлөлт оруулах;

‡ Хугацааг сунгах;

‡ Үргэлжлэх хугацаа:  2021/07/01



ББСБ-ийн бизнесийн зээлийн өөрчлөлт: Транскапитал ББСБ

• Зээл, хүүгийн төлөлт хийх нөхцөл өөрчлөхдөө:

o Шимтгэлгүй;

o Хугацааг 2 болон түүнээс дээш удаа сунгасан тохиолдолд ангилал 

буурахгүй;

o Хөл хорио тогтоосон өдрөөс нэмэгдүүлсэн хүү - 0%.

• Хүсэлтийг утсаар мэдэгдэн, доорх хаягаар илгээнэ.

• Санхүүгийн зөвлөгөө өгнө

• Санхүүгийн хүртээмжийг бууруулахгүй

• Зээл олголтын шимтгэл 0%

/11332255/

/80330837/

/88330837/

/80300837/

www.transcapital.mn

http://www.transcapital.mn/


ББСБ-ийн бизнесийн зээлийн өөрчлөлт: Неткапитал ББСБ

o Үндсэн төлбөрийг хойшлуулах боломжтой

o Хүү хуримтлагдана

o Нэмэгдүүлсэн хүү төлөхгүй

o Сунгах хугацаа: 7 сар хүртэл

o Хүсэлтийг доорх хаягаар илгээж, зээл авсан салбартаа өөрийн биеэр ирж 

сунгах гэрээнд гарын үсэг зурж гэрээ байгуулна.

http://www.netcapital.mn/

http://www.netcapital.mn/
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Монголбанкинд гомдол 

гаргах бол: 

Санхүүгийн зохицуулах 

хороонд гомдол гаргах 

бол: 51-262608 

http://www.frc.mn/i/Feedback

11-321875

sd@mongolbank.mn

http://www.frc.mn/i/Feedback
mailto:sd@mongolbank.mn


ЖДҮ-чдэд зориулсан зээлийн зарим төсөл хөтөлбөрүүд:

 Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан

 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан

 Зээлийн Батлан Даалтын Сан



Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан

 Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэхэд урт хугацааны хөнгөлөлттэй зээл олгох,

 Мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах,  сургалт, давтан сургалтад хамруулах;

 Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргасан бол зээлийн 

хүүгийн татаас олгох;

 Улсын төсвийн хөрөнгөөр худалдан авсан жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжихэд чиглэсэн 

тоног төхөөрөмжийн санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэх;

 Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: https://smefund.gov.mn/

https://smefund.gov.mn/


Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан

(үргэлжлэл)



Зээлийн нөхцөл: 

 Зээлийн хэмжээ: 5-10 сая төгрөг

 Зээлийн хүү: жилийн 11%

 Ковид-19 нөхцөл байдлыг харгалзан 2021 

оны 6 дугаар сар хүртэл зээлийн хүүг 

7.56% болгож бууруулсан

 Зээлийг олгох банк: Төрийн банк, Хаан 

банк 

Зээлийн шалгуур:

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас дараах 

зээлдэгчдэд доорх нөхцөл бүхий зээлийг 

олгож буй: 

• ажилгүй, 

• Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, 

• Жилийн борлуулалтын орлого нь 50 сая 

төгрөгөөс доош, бичил бизнес эрхлэгчдэд 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан



Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан:  Зээл авах процесс

Зээлийн 
өмнөх сургалт

Жижиг зээл 
олголт

• 5-10 сая төгрөгийн хэмжээтэй, 

• 24 сарын хугацаатай. 

• Жилийн хүү 11%

• Ковид-19 цар тахлын хүндрэлтэй байдлыг харгалзан 2021 оны  6 сар хүртэл 
хөнгөлттэй 7.56 хувийн хүү тооцно

• Зээлийн үндсэн төлбөрөөс эхний 6 сар хүртэлх хугацаанд чөлөөлж болно.

Зээлийн 
дараах 

санхүүгийн 
бус үйлчилгээ

• Жижиг зээл авсан иргэн бүр зээлийн дараах санхүүгийн бус 
үйлчилгээнд үнэ төлбөргүй  хамрагдана.

• Бизнес хөгжлийн 7 өдрийн 50 цагийн сургалт. 

• Ганцаарчилсан болон бүлгийн 20-30 цагийн бизнесийн зөвлөн 
туслах үйлчилгээ. 

Харьяа дүүргийнхээ ХХҮХ-ийн цахим хуудсаар, орон нутагт бол харьяа аймгийнхаа 

ХХҮГазарт хандана. 

http://hudulmur-halamj.gov.mn/news/show/id/1123

http://hudulmur-halamj.gov.mn/news/show/id/1123


Зээлийн батлан даалтын сан

 ЗБДС нь барьцаа хөрөнгийн дутагдалтай ЖДҮ эрхлэгчид зээлийн батлан даалт

гаргах ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд юм.

 Барьцаа  хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байх

 60 хүртэлх хувьд батлан даалт

 Төслийн зээлийн хэмжээ нь нэг тэрбум төгрөгөөс хэтрэхгүй ба батлан даалтын 

хэмжээтэй уялдан жилийн 12-15% хүүтэй.



ЗБДС (үргэлжлэл)



ЗБДС: Батлан даалт авах процесс

Батлан даалт ямар дарааллаар гаргадаг вэ?

ЖДҮ нь зээлийн батлан даалт гаргуулах хүсэлтээ 
зээлээ судлуулах банкны салбар нэгжид гаргана. 

Банк, ББСБ нь зээлийг судлаад зээлийн хорооны 
шийдвэр буюу зээл олгох дүгнэлтээ зээлийн 
холбогдох материалын хамт ЗБДС-д ирүүлнэ

ЗБДС нь банкнаас ирүүлсэн зээлийн дүгнэлтэд 
үндэслэн судалгаа хийж, батлан даалт гаргах 
шийдвэрээ банканд хүргүүлнэ.

Банк нь ЗБДС-гийн батлан  гаргах шийдвэрт 
үндэслэн батлан даалттай зээлийг ЖДҮ-д олгоно.



ЗБДС: ЖДҮ-т тавих шаардлага

 1-ээс дээш жил үйл ажиллагаа явуулсан, санхүүгийн орлоготой байх;

 Барьцаа хөрөнгө хүрэлцэхгүй байх;

 ЖДҮ байх (гэрчилгээ, тодорхойлолт);

 Зээл авах хүсэлт гаргахаас өмнөх 6 сарын хугацаанд зээлдэгч, түүний 

холбогдох этгээд нь чанаргүй болон хугацаа хэтэрсэн зээл, баталгаа, батлан 

даалт, түүнтэй адилтгах аккредитивын өрийн үлдэгдэл үүсээгүй байх.

https://www.lgf.mn 77002033

https://www.lgf.mn/
callto:
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Идэрхангайн УЧРАЛБАЯХ

Хуульч, өмгөөлөгч

Монгол улс, Улаанбаатар хот

Утас: +976 - 89099106 (гар утас)

+976 - 77471122 (оффис)

И-мэйл: uchralbayar@khanlex.mn

И.Учралбаяр нь салбартаа 10 гаруй жил ажилласан туршлагатай. Тэрээр Хуульчдын

холбоо, Өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн бөгөөд Санхүүгийн зохицуулах хороонд

бүртгэлтэй үнэт цаасны зах зээлд хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

зөвшөөрөлтэй хуульч юм. И.Учралбаяр нь тус хуулийн фирмийн (i) Барилга/Үл

хөдлөх хөрөнгө, (ii) ТХХТ/Төслийн санхүүжилт болон (iii) Маргаан хянан шийдвэрлэх

салбарыг ахлан ажилладаг. Түүнийг олон улсын нэр хүнд бүхий Легал 500 сэтгүүлд

“Залуу үеийн хуульч” (Next Generation lawyer) хэмээн 2018 онд өргөмжилж байсан.

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН 

mailto:uchralbayar@khanlex.mn


Маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа:

Шүүхийн тусгай горим;

 Хялбаршуулсан журмаар хэрэг шийдвэрлэх;

 Арбитр болон эвлэрүүлэн зуучлах.
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 Эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөн;

 Иргэний хэргийн хөдөлгөөн;

 Захиргааны хэргийн хөдөлгөөн.

 Анхан шатны шүүх;

 Давж заалдах шатны шүүх.

Өндөржүүлсэн 
бэлэн байдал

2020/02/13-
2020/11/11

Бүх нийтийн 
бэлэн байдал

2020/11/12-
2020/11/13

2020/12/14-
өөс одоог

Шүүхийн онцгой горим
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Нэхэмжлэл,

өргөдөл, гомдол,

хүсэлт гаргах бол:

И-мэйлээр

Шүүхийн вэбсайт дээр 
жагсаасан

Эх хувийг шуудангаар

Шүүхийн вэбсайт дээр 
жагсаасан

Хариу хүлээн авах

бол:

Утсаар

Таны өгсөн утсаар

Шүүхийн эсхүл 
шуудангийн хүргэлт

Таны өгсөн гэрийн хаягаар



TABLE OF CONTENTS

Хэргийн

материалтай

танилцах боломж:

И-мэйлээр

Шүүгчийн туслах танд илгээнэ

Биечлэн тусгай өрөөнд

3 цагийн өмнө мэдэгдэх, маск, 
бээлий, уут бэлтгэх

Шүүх хурал:
Цахим шүүх хурал

Zoom апликэйшнээр

Биечлэн шүүх хурал

Халдвар хамгааллын дэглэм
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Цахим шүүх хурал:

 Шүүх хуралдаанд цахимаар оролцох

хэргийн оролцогчдод товыг 7-оос

доошгүй хоногийн өмнө мэдэгдэнэ.

 Шүүх хуралдааны зарыг

Live.shuukh.mn – ээс авах

боломжтой.



TABLE OF CONTENTS

Биечлэн шүүх 

хурал:

Халдвар хамгаалалтын дэглэм баримтлана. Үүнд:
 Маск;
 Бээлий;
 Хувцас хийх уут;
 2 метрийн зай барих;
 3 цагийн өмнө мэдэгдэх.

Дараах нөхцөлд биечлэн хурал хийнэ.

Үүнд:

 Төрийн нууцтай холбоотой;

 Байгууллагын нууцтай холбоотой;

 Хувь хүний нууцтай холбоотой.
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Гомдол гаргах бол:
И-мэйлээр

Шүүхийн вэбсайт дээр 
жагсаасан

Эх хувийг шуудангаар

Шүүхийн вэбсайт дээр 
жагсаасан

Шийдвэр хүлээн

авах бол:

Утсаар

Таны өгсөн утсаар мэдэгдэнэ

Шүүхийн эсхүл 
шуудангийн хүргэлт

Шуудангаар хүргүүлсэнээр 
гардуулсанд тооцно
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Хялбаршуулсан журмаар хэрэг 

шийдвэрлэх:

20%

Нэхэмжлэгч 

нэхэмжлэлээсээ татгалзах

45%

Хариуцагч нэхэмжлэлийн 

шаардлагыг хүлээн 

зөвшөөрсөн;

25%

Талууд эвлэрсэн

10%

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг 
хариуцагч биелүүлсэн

55% нь амжилттай 

шийдэгддэг

25% нь харилцан 

тохиролцсон

Гэрээ байгуулж, шүүх 

баталгаажуулна



TABLE OF CONTENTS

Давуу тал:

Сул тал:

Цаг хугацаа, тэмдэгтийн 
хураамж

Тэмдэгтийн хураамж 50%, шат 
дамжлагагүй  

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагаа

Сайн дураар биелүүлэхгүй бол 
албадан гүйцэтгэнэ

Дахин нэхэмжлэл эсхүл 
гомдол гаргах эрхгүй

Шүүх гэрээг баталгаажуулсан 
бол гомдол гаргах эрхгүй
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Арбитрын ажиллагаа:

Гэрээний загвар заалт:

“Энэхүү гэрээтэй холбоотой

аливаа маргааныг МҮХАҮТ-ын

дэргэдэх Монголын олон улсын ба

үндэсний арбитраар, түүний Хэрэг

хянан шийдвэрлэх дүрмийн дагуу

Монгол Улсад эцэслэн

шийдвэрлүүлнэ.”

Гэрээний загвар заалт:

“Энэхүү гэрээнээс үүссэн аливаа

маргааныг Улаанбаатар хотын

Худалдааны Танхимын дэргэдэх

Арбитраар эцэслэн

шийдвэрлүүлэх бөгөөд арбитрын

ажиллагаанд тус арбитрын

маргаан хянан шийдвэрлэх

журмыг баримтална.”
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АРБИТРЫН ДАВУУ ТАЛУУД

Талууд 

арбитрчаа 

томилох эрхтэй;

Хэрэг маргааныг 

нэг үе 

шаттайгаар 

шийдвэрлэдэг;

Талууд хэрэг хянан 

шийдвэрлэх журам 

буюу арбитрын 

хуралдааныг явуулах 

газар, хэрэглэх хэл, 

хууль, хугацааг 

харилцан тохиролцдог 

Цаг хугацааны 

хувьд түргэн 

шуурхай

Шийдвэр нь 

эцсийнх;

Дэлхийн  170 

орчим улсад 

хүлээн зөвшөөрч, 

биелэгддэг
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Арбитрын ажиллагаа:

Гэрээний загвар заалт:

“Энэхүү гэрээтэй

холбоотой аливаа

маргааныг МҮХАҮТ-ын

дэргэдэх Монголын

олон улсын ба үндэсний

арбитраар, түүний

Хэрэг хянан шийдвэрлэх

дүрмийн дагуу Монгол

Улсад эцэслэн

шийдвэрлүүлнэ.”

1.Нэхэмжлэгч,

хариуцагчийн нэр, хаяг,

утасны дугаар;

2.Маргаан үүсэх

үндэслэл болсон гэрээ

болон холбогдох бусад

нотлох баримт;

3.Арбитрын зардал

төлсөн баримт;

4.Нэхэмжлэл түүнд

хавсаргасан баримт

бичгийг Арбитрт

гаргахдаа эх хувиар

эсхүл нотариатаар

гэрчлүүлнэ. Бүх

баримтыг эх хувиас

гадна 4 хувь

хуулбарлаж өгнө.

1.Хэрэг үүсгэсэн 

өдрөөс хойш 30 

хоногийн дотор 

МОУҮА-ын

арбитрчдын 

нэрсийн 

жагсаалтаас

арбитрчаа томилох 

эрхтэй;

2.Дээрх хугацаанд 

томилоогүй 

тохиолдолд 

Арбитрын дарга 

түүнийг томилно.

1.Хэлэлцээр хийгдсэн

эсэх;

2.Харьяаллын маргаан

эсэх;

3.Хуралдаан явуулах

газар;

4.Хэрэглэх хууль;

5.Ажиллагаа явуулах

хэл;

6.Үндсэн болон нэмэлт

зардал;

7.Хүсэлт шийдвэрлэх

(гэрч, шинжээч,

хэлмэрч, орчуулагч,

нотлох баримт);

8.Хуралдааныг

нээлттэй, хаалттай

явуулах эсэх;

9.Хурлын тов тохирох.

Талуудын 

тохиролцсон журам, 

Арбитрын тухай 

хууль болон хэрэг 

хянан шийдвэрлэх 

дүрэмд заасны дагуу 

шийдвэр гаргана
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Иргэний эрх зүйн маргаан

Хөдөлмөрийн 

ганцаарчилсан маргаан

Гэр бүлийн маргаан

Эвлэрүүлэн зуучлалын зорилго нь талууд

өөрсдийн ашиг сонирхолд нийцэхүйц шийдлийг

олоход нь зуучлагч дэмжлэг үзүүлж, тэдгээрийн

хоорондын харилцааны зөрчил, маргааныг эвийн

журмаар, шуурхай, зардал багатай зохицуулахад

оршино.
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Бидний тухай:
 Банк, санхүү, эрчим хүч,

төслийн санхүүжилт, оюуны

өмчийн маргаан салбарт

мэргэшсэн хуулийн фирм;

 Олон улсын нэр хүнд бүхий 

сэтгүүлүүд биднийг дээрх 

салбарт санал болгодог 

(AsiaLaw, Chambers, IFLR1000 

мөн Legal500);

 Ногоон хөгжлийн тэргүүлэх 

хуулийн фирм болохыг бид 

зорьдог;

 Олон улсын санхүүгийн 

байгууллагууд болон 

дотоодын хөгжлийн 

томоохон банкуудад 

зөвлөгөө үзүүлсэн ариван 

туршлагатай фирм. 

Анхаарал хандуулсанд 

баярлалаа!

АСУУЖ ХАРИУЛТ ???


