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АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ӨРИЙН БҮТЦИЙГ ӨӨРЧЛӨН 

ШИЙДВЭРЛЭХ ХОРОО1 
 
 
CDR БУЮУ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ӨРИЙН БҮТЦИЙГ ӨӨРЧЛӨН ШИЙДВЭРЛЭХ 

ГЭЖ ЮУ ВЭ? 
 
Аж ахуйн нэгжийн өрийн бүтцийг өөрчлөн шийдвэрлэх гэдэг нь (ААНӨБӨШ) зээлдэгч 
аж ахуйн нэгж ба зээл олгогч банк шүүхэд хандалгүйгээр, зээлийн эргэн төлөлтийг 
зохицуулах аргачлал юм. ААНӨБӨШ нь дараах үндсэн шинж тэмдэгтэй: (1) талууд 
сайн дурын үндсэн дээр, шүүхээс ангид хэрэгжүүлдэг, (2) зээлдэгчийн бизнес 
ирээдүйтэй боловч төлбөр гүйцэтгэх (liquidity) асуудалтай байгаа (3) зээлдэгч хэд 
хэдэн зээл олгогчоос нэгэн зэрэг зээл авсан (4) эдгээр зээлийн зарим нь чанаргүй 
зээл болсон, эсвэл чанаргүй зээл болох нөхцөл бүрэлдсэн байх. Хэдий ААНӨБӨШ 
нь талуудын сайн дурын үндсэн дээр, шүүхээс гадуур хэрэгжиж болох боловч зээл 
олгогчид хоорондын гэрээ хүчин төгөлдөр болсноор зээл олгогч, зээлдэг нар заавал 
даган мөрддөг онцлогтой. ААНӨБӨШ бол чанаргүй зээлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд 
чиглэсэн аргачлалуудын нэг2 юм. 
 
ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ 

ААНӨБӨШХААНӨБӨШ нь 1990-ээд оны сүүлч үед Азид үүссэн санхүүгийн хямралын 
дараа Лондонгийн Аргачлалын 3 нэг хэлбэр болон хөгжсөн юм. Чанаргүй зээл ихээр 
хуримтлагдсан асуудалтай тулгарсан улсууд Лондонгийн Аргачлалд үндэслэн 
шүүхээс ангид эдгээр чанаргүй зээлийг шийдэх зорилгоор боловсруулжээ.  
Жишээ нь Индонез, БНСУ, Малайз, Тайланд улсууд төрийн байгууллагын үүрэг 
ролийг өргөжүүлэх замаар Лондонгийн Аргачлалыг өөрийн нөхцөлд тохируулан 
өөрчлөн ашигладаг болсон байна. Малайз улсад “Аж ахуйн нэгжийн өрийн бүтцийн 

 
1 Монголын Банкны Холбооны “Banking in Mongolia” сэтгүүлд хэвлэгдсэн (2017 оны VII сар, 

дугаар 5), https://issuu.com/bayarmagnai5/docs/mba_eng 
2 Чанаргүй зээлийн асуудлыг шийдэхэд ашигладаг бусад аргуудад өрийн эргэн төлөлтийн асуудалтай 
газруудад хөрөнгө оруулах мэргэжсэн аж ахуйн нэгж буюу сан, актив удирдах компаниуд, актив дахин 
байрлуулах компаниуд зэрэг болно. 
3 Лондонгийн Аргачлалыг 1990 оны эхээр Английн Төв Банкнаас анх боловсруулжээ. Английн Төв 
Банкны удирдлага дор Британийн банкнууд санхүүгийн хүндрэлд орсон, ихээхэн өндөр дүнтэй өр 
бүхий  компаниудын өрийн асуудлыг сайн дурын үндсэн дээр шийдвэрлэх санал зөвлөмжийг 
Лондонгийн Аргачлалд үндэслэн боловсруулсан байна. Уг санаачлага нь албадлагагүйгээр 
санхүүгийн хүндрэлд орсон хуулийн этгээдүүдэд боломж олгох, тэдгээрийг дэмжих замаар зээлээ 
төлүүлэх гарц гэж зээлдүүлэгч нар үзсэн учраас түгэн дэлгэрсэн юм.  
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өөрчлөн шийдвэрлэх хороо”4, Тайландад “Аж ахуйн нэгжийн өрийн бүтцийг өөрчлөн 
шийдвэрлэн зөвлөлдөх хороо”5, БНСУ-д “Аж ахуйн нэгжийн өрийн бүтцийг өөрчлөн 
шийдвэрлэх хөтөлбөрийг зохицуулах хороо” 6  зэрэг зохион байгуулалтын нэгжүүд 
ажиллаж байна. 
 
ЗОРИЛГО  

Микро төвшинд ААНӨБӨШ ажиллагааны зорилго нь зээлдэгч, зээл олгогч нар 
шүүхэд хэрэг үүсгэлгүйгээр (шүүхэд маргаан үүсгэх, дампуурлаа зарлах зэрэг) өрийн 
бүтцийн асуудлыг харилцан тохиролцон шийдвэрлэх юм. 
 
Харин макро төвшинд тухайн улс банк, санхүүгийн системээ тодорхой аргачлалын 
дагуу тогтворжуулах, бүтцийн өөрчлөлт хийх, улмаар эдийн засгийг сэргээх 
бололцоо олгох юм. Ингэснээр ААНӨБӨШ нь чадамжтай бизнесийн өрийн бүтцийг 
өөрчлөн шинэчилж үйл ажиллагааг нь хэвээр хангах, ажлын байрыг хадгалж авч 
үлдэхэд нөлөөлөх зорилготой. 
 
ДАВУУ ТАЛУУД 

 

ААНӨБӨШ-ийн нь дараах давуу талуудтай: 

• Өрийн дарамтад орсонбизнесд зээл олгогч нартайгаа үр дүнтэй хамтран 
ажиллаж, зээлийн үүргээ биелүүлэх боломж олгох, 

• Тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг хэвээр хадгалж авч үлдэх, (ө/х, шийдэлд 
хүрэхгүй байх,  ААН-ийг татан буулгах, чадавх алдах зэрэг байдлыг тойрч 
гарах), 

• Зээл олгогч нарын нийт алдагдлыг багасгах замаар тэдний ашиг сонирхлыг 
хамгаалах, 

• өнөөгийн эрх зүйн орчинд чанаргүй зээлийн өрийн асуудлыг шийдэх бусад 
аргатай харьцуулахад цаг, зардал хамгийн бага шаарддаг, 

• Ачаалал ихтэй, мэргэжлийн чадамж харьцангуй сул шүүхэд хандахгүйгээр 
асуудлыг шийдвэрлэх арга, 

• Бүх зээл олгогч нар оролцож байх хэрэгжинэ. Хэрэв ААНӨБӨШ шийдлийг бүх 
зээл олгогч зэрэг дэмжихгүй бол асуудлыг дараагийн боломжит аргаар 
шийдвэрлэх болно (шүүхэд маргаан үүсгэх, активын удирдлагын компанид 
шилжүүлэх г.м.) 

 
ААНӨБӨШ ажиллагааны ерөнхий бүтэц 

 
ААНӨБӨШХ нь хэд хэдэн шатлал бүхий бүтэцтэй: 
1. ААНӨБӨШХороо (CDRC) нь оролцогч банкнуудын төлөөллөөс бүрдэх ба үндсэн 

үүрэг нь зээлдэгч, зээлдүүлэгч нарын өрийн бүтцийн асуудлыг боломжит 
шийдэлд хүргэхэд зуучлах юм. Хороо нь шаардлагатай бодлого, дүрэм журмыг 
батлах ба ААНӨБӨШ ажиллагааны явцыг хянана. ААНӨБӨШХороо голчлон 
оролцогч арилжааны банк, түүнчлэн тухайн улсын төв банкны төлөөлөл бүхий 5-7 
гишүүдтэй байна. 

 
4 http://www.cdrc.my/ 
5 https://www.dlapiper.com/en/asiapacific/insights/publications/2012/03/thailand-develops-courtsupervised-
restructuring/ 
6 https://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1002.pdf 
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2. ААНӨБӨШ Ажлын хэсэг (Ажлын хэсэг) нь ААНӨБӨӨШ–г хэрэгжүүлэх үндсэн нэгж 
ба дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ: 

• Чиглүүлэх хороо (Steering Committee). Чиглүүлэх хороо 
ААНӨБӨШХороонд ирүүлсэн өргөдлийг судлан үзэх, холбогдох 
шаардлагыг хангах эсэхийг шалгах, талуудын хооронд гарсан үл 
ойлголцлыг шийдвэрлэхэд зуучлах үүрэгтэй оролцдог. 

• Үйл ажиллагаа хариуцсан баг (Operations team) хэргийн бүртгэл хөтлөх, 
мэдээлэл өгөх, хүсэлт гаргасан хэргүүдэд анхан шатны шүүлэг хийх зэрэг 
ажлуудыг гүйцэтгэнэ. 

• Зээл олгогчдын хороо (Creditors Committee). ААНӨБӨШ ажиллагаанд 
хамруулахаар Хорооны шийдвэрлэсэн хэрэг бүрд Зээл олгогчдын хороог 
тухай бүр байгуулах ба тухайн зээлдэгчид зээл олгосон банкнуудын 
төлөөллөөс бүрдэнэ. Зээл олгогчдын хороо нь санал болгож буй 
ААНӨБӨШ ажиллагаанд үнэлгээ шинжилгээ хийх, талуудтай хэлэлцээр 
хийх, ажиллагааг эцсийн байдлаар бэлтгэн, санал болгох үүрэгтэй. 

 
 
ААНӨБӨШ ҮНДСЭН ҮЕ ШАТУУД 

 
Хүсэлт гаргах. Шаардлага хангах зээлдэгч, эсвэл зээлдүүлэгч ААНӨБӨШХороонд 
хүсэлт гаргана.  
Шалгуур үзүүлэлт. Өрийн доод хэмжээ, 2-оос доошгүй зээл олгогчоос зээл авсан 
байх, өрийн бүтцийг шийдвэрлэсний дараа үр дүнтэй байх бололцоотой байх зэрэг  
шаардлагууд тавигдана.  
 Өрийн бүтцийн өөрчлөлтийн дараа үр дүнтэй байх. ААХБӨБАШХороо уг өрийн 
бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэсний дүнд гарах үр дүнг үнэлэн тодорхойлно. 
“Зогсонги” хугацаа. Бүх зээл олгогч тухайн зээлдэгчид өрийн бүтцийн асуудлыг 
шийдвэрлэх санал боловсруулах хугацаа буюу “зогсонги хугацаа”-г олгодог. Улмаар 
өрийн бүтцийг өөрчлөх ажиллагаа зээлдүүлэгчид бүгд “зогсонги хугацаа”-г санал 
нэгтэй хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд л үргэлжилнэ. 
Өрийн бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэх санал боловсруулах. Зээлдэгч Зээл олгогчдын 
хороотой зөвлөлдсөний дүнд өрийн бүтцийг шинэчлэн өөрчлөх төлөвлөгөө саналаа 
боловсруулна. Уг санал дараах шаардлагыг хангана:  
(a)  ААНӨБӨШ ажиллагааны бүхий нөхцөл, авах арга хэмжээ, цаашид эцсийн 
төлөвлөгөө/гэрээнд оруулах үндсэн нөхцөл заалтуудыг багтаасан байх, 
(b)  Өрийн бүтцийг шинэчлэн өөрчлөхөд баримтлах зарчмуудыг дагаж мөрдсөн байх 
(үндсэн зарчмуудыг дор үзнэ үү),  
(c) Холбогдох эрх зүйн бичиг баримтыг (эсвэл эдгээрийн төслийг) хавсаргасан байх. 
Зээлдүүлэгчдийн зөвшөөрөл. Дээрх саналыг эцсийн байдлаар боловсруулсны дараа 

ААНӨБӨШХороо зээл олгогч тус бүрээр саналыг албан ёсоор батлуулна.   
Эцсийн зөвшилцөл. ААНӨБӨШХороо  зээл олгогчдын дийлэнх олонхийн саналаар 
(жишээ нь 66%, эсвэл 75%) өрийн бүтцийн өөрчлөлтийн саналыг баталсан 
тохиолдолд зээлдэгч ба зээл олгогчдод санал ийнхүү батлагдсан тухай, хэрэгжих 
болсныг мэдэгдэнэ.   
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БАРИМТЛАХ ҮНДСЭН ЗАРЧМУУД 

 

Анхны алдагдлын зарчим. Зээлдэгчид учирсан аливаа хохирлыг хамгийн түрүүнд 
түүний хувьцаа эзэмшигчид, 2-дагч өглөгийн эзэд хүлээнэ.  
Дараалал. Өрийн бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэх хүсэлт гаргах үед зээл олгогч бүрийн 
өр эргэн төлөгдөх дараалал хэвээр хадгалагдана. 
“Шинэ мөнгө”. Өрийн бүтцийн өөрчлөлтийн үед шатанд зээлдэгчид нэмэлт 
санхүүжилт олгосон бол энэхүү нэмэлт зээл зээлдэгчийн төлөх зээл дундаас хамгийн 
түрүүнд эргэн төлөгдөх давуу эрхтэй байна. 
Банкны данснууд. Зээлдэгчийн мөнгөн урсгалыг зээл олгогч нарт ил тод байдлаар 
хүргэхийн тулд түүний банкны данснуудыг нэгтгэнэ.  
Бүтцийн шинэчлэл хийсний дараах зээлдэгчид олгох нэмэлт зээлийн хэмжээг 

зээлдэгчийн зээл төлөх чадамжтай уялдуулж буюу ирээдүйн мөнгөн урсгал, 
хөрөнгийн үнэ цэнэд тааруулж зохистой хэмжээнд тогтооно. 
Зээл олгогчдод учирсан хохирол. Зээл олгогчдод учирсан аливаа хохирлыг хувьцаа, 
хувьцаатай адил бусад хэрэгсэл, өөр бусад санхүүгийн хэрэгслээр нөхөн олгох зэрэг 
ямар нэгэн байдлаар арилгана.7 
 
ТӨРИЙН ҮҮРЭГ ОРОЛЦОО 

Ихэнх тохиолдолд ААНӨБӨШ ажиллагааг төрийн холбогдох байгууллагуудаас 
дэмжиж ажилладаг. Хэдий ААНӨБӨШХороо нь бүрэлдэхүүний хувьд хувийн өмчийн 
компаниас бүрдэх ч ихэнх оронд төрийн зүгээс ААНӨБӨШХөтөлбөрийг идэвхтэй 
дэмждэг, зарим тохиолдолд идэвхтэй оролцдог байна. Жишээ нь, Тайландын 
ААНӨБӨШХороог Тайландын Төв Банкны дэмжлэгтэйгээр байгуулж ажиллуулдаг, 
БНСУ-ын ААНБӨБАШЗХ тус улсын санхүүгийн зохицуулагчтай нягт ойр хамтран 
ажиллдага, Малайзын ААНӨБӨШХороог Малайзын “Засгийн газрын урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ” хэмээн тодорхойлдог байна.8 
Ихэнх тохиолдолд тухайн улсын төв банк зах зээлд илүү итгэл хүлээдгийн хувьд илүү 
чиг үүрэгтэй оролцдог. Гэхдээ ААНӨБӨШ ажиллагаан дахь төв банкны гүйцэтгэх чиг 
үүрэг түүний хянан шалгагчийн чиг үүрэгтэй харшлах, улмаар сонирлын зөрчил үүсэх 
магадлалтай. 
ААНӨБӨШ ажиллагаа нь зээл олгогч, зээлдэгчдийн хамтын ажиллагааны үндсэн 
дээр хэрэгждэг. Харин төрийн байгууллага түүнийг илт дэмжиж, ёс суртахууны 
үүднээс ятган ухуулах, шаардлагатай үед хянан зохицуулах, зээлдэгч нарыг хамтран 
ажиллахад уриалах, үл ойлголцол үүссэн тохиолдолд зуучлагч талын хувиар 
ажилладаг. Өрийн бүтцийн асуудлыг шийдэх ажиллагааны хүрээнд активын ангилал, 
зээлийн эрсдэлийн сангийн бодлогыг түүнтэй уялдуулах, илүү уян хатан байх 
шаардлага тавигдана. Хэрэв эдгээр бодлого хэт хатуу байвал зээлдүүлэгчдийн 
ААНӨБӨШ ажиллагаанд оролцох оролцоо, сонирхлыг бууруулна. Нөгөө талаас, 
хэтэрхий сул байвал мөн л оролцоог багасгах магадлалтай - ийм нөхцөл байдал 
ААНӨБӨШ ажиллагааг эхлэх үеийн зээлийн эрсдэлийн сангийн хэмжээ зээлийн 
өрийн бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээний үр дүнд хүлээх алдагдлаас бага байх 

 
7 Эдгээр зарчим нь олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрч мөрдөгддөг “INSOL Global Principles for 

Multi-Creditor Workouts” зарчмуудад үндэслэсэн болно (https://www.insol.org/pdf/Lenders.pdf.) 
8 http://www.cdrc.my/ 
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тохиолдолд бий болно.9  
 

 
9 Жишээ нь урьдчилан сэргийлэх шаардлагууд өрийн дарамтаас гарахад шаардлагатай арга хэмжээ 

авах боломжгүй болгож, ялангуяа нэмэлт зээл авах нөхцөл үүсгэвэл зээл олгогч банк хөтөлбөрт 
оролцохоос татгалзах магадлалтай. (https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp0033.pdf) 


