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Идэрхангайн Учралбаяр
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


Цахим худалдааны зохицуулалт:

 Цахим худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл;
 Худалдаа эрхлэгчдийн эрх үүрэг;
 Гэрээ, хэлцэл;
 Төлбөр тооцоо, татвар.
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Цахим худалдаа 
эрхлэх зөвшөөрөл

24х7х365 үл зогсох бизнес Олон хэрэглэгчид хүрнэ

Түрээс шаардлагагүй Цаг хугацаа хэмнэнэЗӨВШӨӨРӨЛ БАЙХГҮЙ
Хувь хүн – Хуулийн этгээд
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Зөвшөөрөлтэй 
худалдаа

Тамхи

Сум-дүүргийн засаг дарга

Согтууруулах ундаа

Аймаг-Нийслэлийн засаг 
дарга

Тэсэрч дэлбэрэх бодис

Байгаль орчны яам

Галт зэвсэг, сум 
худалдах

Хууль зүйн яам
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Зөвшөөрөлтэй 
худалдаа

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

Эрүүл мэндийн яам

Хиймийн хорт болон 
аюултай бодис

Байгаль орчны яам

Хориглосон худалдаа

Хар тамхи, 
мансууруулах бодис

2-8 жил хорих ял

Садар самуун 
сурталчлах

Зөвшөөрсөн тусгай цэгт, 18 
насанд хүрээгүй хүнд 

хориглоно
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Худалдаа эрхлэгчдийн 
үүрэг

 Аюулгүй байдал, тоо, хэмжээ, чанар,
хугацаа, зориулалтын зохих шаардлага
хангасан байх;

 Үнэн зөв мэдээлэл олгох;

 Доголдол арилгах (солих, үнэ хямдрах,
засварлах, буцаах, зардлыг олгох);

 Эрүүл мэнд, амь нас, эд хөрөнгө, эд
хөрөнгийн бус ашиг сонирхол, хүрээлэн
байгаа орчинд учирсан гэм хорыг
арилгах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх,
хохирлыг нөхөн төлөх.

Хариуцлага:

 Иргэн – 500,000 төгрөг;
 Хуулийн этгээд – 5,000,000 төгрөг
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Цахим худалдааны 
хүргэлт - шаардлага

 Амны хаалт, нэг удаагийн бээлий;

 Гар халдваргүйжүүлэгч;

 Гадаргууг спиртэн суурьтай уусмалаар 
халдваргүйжүүлэх, гялгар уутанд хийж өгөх;

 1.5 метрийн зайнаас харьцах;

 Ашиглах, хэрэглэх, угсрах, байрлуулах 
зааврыг цахимаар хүргэх;

 Бэлэн бус төлбөр тооцоо хийх. 

Хариуцлага:

 Иргэн – 250,000 төгрөг;
 Хуулийн этгээд – 2,500,000 төгрөг
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Гэрээ, хэлцэл

БИЧГЭЭР БАЙГУУЛАХГҮЙ

Эд хөрөнгө шилжүүлсэнээр 
хүчин төгөлдөр болдог

ГЭРЭЭНИЙ 
НӨХЦӨЛ

 Зээлээр худалдах-худалдан 
авах гэрээ;

 Санхүүгийн түрээсийн гэрээ;

 Талууд хүссэн бол.

 Худалдах-худалдан авах 
гэрээ /ИХ§243.1/

ЦАХИМ ГЭРЭЭ

Тоон гарын үсэг зурсанаар 
хүчин төгөлдөр болдог
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Гэрээ, хэлцэл

 Худалдах-худалдан авах 
гэрээ; /Иргэний хуулийн 
§243.1/

БИЧГЭЭР БАЙГУУЛАХГҮЙ

Эд хөрөнгө шилжүүлснээр 
хүчин төгөлдөр болдог

ГЭРЭЭНИЙ 
НӨХЦӨЛ

 Гэрээний гол нөхцөл:
 Бараа, бүтээгдэхүүний нэр;
 Үнэ;
 Тоо, ширхэг, хэмжээ;
 Сав баглаа, боодол;
 Зориулалт, заавар, дагалдах 

баримт бичиг.

БАРААНЫ ЗУРАГ
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Шаардлагатай бол 
захиалгыг тодруулна

3

ҮЙЛЧИЛГЭЭ-ГЭРЭЭНИЙ 
НӨХЦӨЛТЭЙ 
ТАНИЛЦАЖ 

ЗАХИАЛЛАГА ХИЙХ

Захиалгыг хянаж, 
баталгаажуулна

Хүргэлт хийнэ
Хүлээлгэж өгсөнөө 

гэрээ хүчин 
төгөлдөрр болно

1 2

4
5



 Зээлээр худалдах-худалдан 
авах гэрээ;

 Санхүүгийн түрээсийн гэрээ;

 Талууд хүссэн бол.

ЦАХИМ ГЭРЭЭ

Тоон гарын үсэг зурснаар 
хүчин төгөлдөр болдог

Гэрээ, хэлцэл
Цахим баримт 
бичиг үйлдэж, 

тоон гарын үсэг 
зурж илгээнэ

Нөгөө тал хүлээн 
зөвшөөрч тоон 

гарын үсэг зурна

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр болно

1

2

ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ???
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https://www.monpass.mn/home#documents_up

“Тоон гарын үсэг” гэж цахим баримт бичгийг
хуурамчаар үйлдэх, өөрчлөхөөс хамгаалах
зорилгоор тоон гарын үсгийн хувийн түлхүүр
ашиглан мэдээллийг криптографи хувиргалтад
оруулж үүсгэсэн, уг баримт бичгийн бүрдэл болох
цахим гарын үсгийн төрлийг.

Онлайнаар бүртгүүлэх холбоос: 

https://www.monpass.mn/home#documents_up
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Төлбөр тооцоо Бэлэн бус мөнгөний төлбөр тооцоо:

 Интернет банк;
 Мобайл банк;
 Q Pay үйлчилгээ;
 Social pay;
 Карт;
 Чек;
 Цахим мөнгө (monpay, airdcoin).

Гадаад валютаар дотоодод 
гүйлгээ хийх хязгаарлагдсан

 Бараа, ажил, үйлчилгээг борлуулсан тухай бүр
төлбөрийн баримтыг татвар төлөгчид олгоно
/НӨАТ тухай хууль §4.1.14/;

 Цахим худалдааны үед И-баримтыг цаасан
эсхүл цахим хэлбэрээр олгох үүрэгтэй /НӨАТ
тухай хууль §17.3.2/.

И-Баримт
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Шаардлагатай бол 
захиалгыг тодруулна

3

ҮЙЛЧИЛГЭЭ-
ГЭРЭЭНИЙ 

НӨХЦӨЛТЭЙ 
ТАНИЛЦАЖ 

ЗАХИАЛЛАГА ХИЙХ

Захиалгыг хянаж, 
баталгаажуулна

Хүргэлт хийнэ
Хүлээлгэж өгсөнөө 

гэрээ хүчин 
төгөлдөрр болно

1 2

4

5
6

НӨАТ 
баримт 
олгоно

Хариуцлага:

 Иргэн – 150,000 ₮;
 Хуулийн этгээд –

1,500,000 ₮.



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 хуульч юм. Тэрээр Монголын
Хуульчдын холбоо, Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн бөгөөд Санхүүгийн
зохицуулах хороонд бүртгэлтэй үнэт цаасны зах зээлд хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ
үзүүлэх зөвшөөрөлтэй хуульч. 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 өндрөөр үнэлсэн байдаг.

OUR TEAM - KhanLex      

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН 

mailto:uchralbayar@khanlex.mn


2. Түрээсийн гэрээний зохицуулалт

2.1. Түрээсийн гэрээний зохицуулалт
2.2. Түрээслэгчийн түрээсийн төлбөрийг бууруулах
2.3. Түрээсийн төлбөрийг бууруулсан түрээслүүлэгчийн

татварын хөнгөлөлт
2.4. Түрээслэгчийн нэмэлт зардлыг хөнгөлөх тухай
2.5. Түрээсийн гэрээ цуцлах тухай
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Талууд 
харилцан 

тохиролцох

Давагдашгүй 
хүчин зүйл

Алданги, 
торгуулиас 
чөлөөлөх

Үндсэн 
үүргээс 

чөлөөлөх

Гэрээ цуцлах

Хохирол 
нэхэмжлэх

2.1. Түрээсийн гэрээний зохицуулалт



2.2. Түрээслэгчийн түрээсийн төлбөрийг бууруулах

Түрээсийн гэрээний 
зохицуулалт: 

Иргэний хуулийн  287 – 301; 318-326 дүгээр зүйлүүд

319.2.Гэнэтийн буюу давагдашгүй
хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл
байдлын улмаас түрээсэлсэн эд
хөрөнгийн чанар байдал алдагдвал
талууд харилцан тохиролцож түрээсийн
төлбөрийн хэмжээг өөрчилж болно.

Түрээс төлөх журам:

Иргэний хуулийн 289, 292 дугаар зүйл

289.2.1.хөлслөгчийн буруугүйгээр
хөлслөн авсан эд хөрөнгө ашиглах
боломжгүй болсон бол хөлс
төлөхөөс татгалзах;

292.4.Хөлслөн авагч өөрийн
буруугаар эд хөрөнгийг ашиглаж
чадаагүй бол хөлс төлөхөөс
чөлөөлөгдөхгүй.

“эд хөрөнгийн чанар байдал
алдагдвал” гэж эд хөрөнгөө ашиглах 
боломжгүй болохыг ойлгоно.



Өдөр тутмын бэлэн 
байдал

Өндөржүүлсэн бэлэн 
байдал

2020/02/13-2020/11/11

Бүх нийтийн бэлэн 
байдал

2020/11/12-2020/12/14

МҮХАҮТ-ын 
гэрчилгээ

Нийтэд илэрхий 
нөхцөл байдал

2.2. Түрээслэгчийн түрээсийн төлбөрийг бууруулах:
Гамшгаас хамгаалах тухай хууль (2017)



2019 оны 
9-р сар 2021 оны 

9 сар

2 жилийн хугацаатай 
түрээсийн гэрээ 
байгуулав

2020 оны 
2-р сар

2020 оны 11-р
сарын 11

2020 оны 12 
сарын 14

Бүх нийтийн 
бэлэн байдал

2.2. Түрээслэгчийн түрээсийн төлбөрийг 
бууруулах: Жишээ



2020/02/01 – 2021/01/01

Зах, худалдааны төв,
худалдаа, үйлдвэр,

үйлчилгээ, хувийн сургууль,
цэцэрлэг, хүүхэд харах 

үйлчилгээ

Түрээслэгч нь түрээсийн төлбөрийг бууруулсан хэмжээгээр түрээсийн орлогын 
албан татвараас хөнгөлнө. Бүрдүүлэх баримт бичиг: 
• Түрээсийн төлбөр бууруулах тухай гэрээ;
• Төлбөрийн e-баримт;
• E-tax системд бүртгүүлнэ. 

2.3.  Түрээсийн төлбөрийг бууруулсан 
түрээслүүлэгчийн татварын хөнгөлөлт



А түрээслүүлэгч компани нь Б Түрээслэгчийн түрээсийн
төлбөрийг 500.000 төгрөгөөр бууруулсан.

 2020 оны 4-р улиралд нийт 1 сая төгрөгийн түрээсийн орлого
олсон бол:

1.000.000 – 500.000 = 500.000 төгрөгийн түрээсийн орлогын
албан татварыг төлнө.

 2021 оны 1-р улиралд нийт түрээсийн орлогод 3 сая төгрөгийн
орлого олсон:

3.000.000 – 500.000 = 2.500.000 төгрөгийн түрээсийн
орлогын албан татварыг төлнө.

2.3.  Түрээсийн төлбөрийг  бууруулсан 
түрээслүүлэгчийн татварын хөнгөлөлт
Жишээ:



2.4. Түрээслэгчийн нэмэлт зардлыг 
хөнгөлөх тухай

1. Цахилгаан;
2. Дулаан;
3. Эрчим хүч;
4. Дулааны уур хэрэглэсний төлбөр;
5. Цэвэр, бохир усны үйлчилгээний 

төлбөр;
6. Энгийн хог хаягдлын үйлчилгээний 

хураамж.
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Банк, Банк бус 
санхүүгийн 
байгууллага

Интернет, үүрэн 
холбооны үйл 
ажиллагаа эрхлэх 
хуулийн этгээд

Согтууруулах ундаа,
тамхи үйлдвэрлэх 
тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшигч

Төсөвт 
байгууллага

Уул уурхайн 
олборлох,

боловсруулах 
үйлдвэр

Криптовалюттай 
холбоотой үйл 

ажиллагаа 
эрхэлдэг

Газрын тосны 
бүтээгдэхүүн 

үйлвэрлэх, импортлох,
бөөний болон 
жижиглэнгийн 

худалдаа

Өнгөт металл болон 
хар төмөрлөг,

цементийн үйлдвэр

2.4. Түрээслэгчийн нэмэлт зардлыг 
хөнгөлөлт: Үл хамаарах ААН-үүд



Хүндэтгэн үзэх 
үндэслэлээр талууд 
гэрээнээс  татгалзах

Иргэний хуулийн  
221 дүгээр зүйл

221.2.Гэнэтийн буюу давагдашгүй
хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл
байдал, эсхүл талуудын эрх, хууль
ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах
үүднээс гэрээний хугацааг
үргэлжлүүлэх, сунгахыг шаардах
боломжгүй нөхцөл байдлыг
хүндэтгэн үзэх үндэслэл гэж үзнэ.

Үүрэг зөрчсөнөөс 
үүсэх хариуцлага

Иргэний хуулийн 227 
дугаар зүйл

227.2.Нэг тал нь
гэрээнээс татгалзсан
явдалд нөгөө тал нь
буруугүй бол учирсан
хохирлыг арилгуулахаар
шаардах эрхгүй байна.

2.5. Түрээсийн гэрээ цуцлах тухай



2.6. Түрээсийн гэрээнд тусгах давагдашгүй 
хүчин зүйлсийн тухай заалт

 “Давагдашгүй буюу гэнэтийн нөхцөл байдал” гэж гал түймэр, үер, газар
хөдлөлт, салхи шуурга, хар салхи болон байгалийн бусад аюулт үзэгдэл,
дайн, халдлага, байлдааны үйл ажиллагаа, үймээн, самуун, цэргийн
болон хууль бусаар булаан эзлэх, өмчийг хууль бусаар булаан авах,
улсын орлого болгох, террорист үйл ажиллагаа, өмч хөрөнгийг
нийгэмчлэх, төрийн байгууллагын хориг, хорио цээр, ажил хаялт,
цахилгаан эрчим хүчний тасалдал болон телефон холбоо эвдрэх,
гэмтэл саатал, тасалдал зэрэг нөхцөл байдлыг ойлгоно.

 Давагдашгүй буюу гэнэтийн нөхцөл байдлын улмаас түрээсийн талбай,
оффис, лангуу зэрэг үл хөдлөх хөрөнгө, түүний чанар байдал,
ашиглалтад өөрчлөлт орсон, Түрээслэгч тал нь аж ахуйн үйл
ажиллагаагаа хэвийн явуулж чадаагүй бол Талууд түрээсийн төлбөрийн
талаар харилцан тохиролцоно. Ийнхүү тохиролцохдоо энэхүү Гэрээнд
заасан түрээсийн төлбөрөөс давагдашгүй буюу гэнэтийн нөхцөл
байдлын үргэлжлэх хугацаанд хамаарах төлбөрийг хасч тооцно.



Батжаргал Ууганзаяа
Хуульч
Монгол улс, Улаанбаатар хот
Утас: +976 – 88965453 (гар утас)

+976 - 77471122 (оффис)
И-мэйл: uuganzaya@khanlex.mn

Б.Ууганзаяа нь Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН-д 2019 оноос ажиллаж
байгаа ба тэрээр баримт бичгийн төсөл боловсруулах, хууль зүйн дүгнэлт гаргах,
хууль зүйн асуудлаар судалгаа шинжилгээ хийх, гадны хөрөнгө оруулалттай
хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, компанийн эрх зүй болон гэрээний эрх зүйн
чиглэлээр хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх, арилжааны болон хөдөлмөрийн маргаанаар
шүүхэд төлөөлөх зэрэг олон төрлийн асуудлаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг
гүйцэтгэдэг.

OUR TEAM - KhanLex      

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН
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Аж ахуйн нэгжийг татан буулгах, ААН-ийн 
дампуурал:

 ААН-ийг татан буулгах ажиллагаа;
 ААН-ийн дампуурал;
 Компани нэгдэх, нийлэх процесс.

TABLE OF CONTENTS



Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр 
компанийг татан буулгах

ТУЗ эсхүл Гүйцэтгэх 
удирдлага нь татан буулгах 

комисс томилох

Комисс татан 
буулгах төсөл 
боловсруулах

Компанийн өр 
төлбөрийг 

барагдуулах

Хувьцаа 
эзэмшигчдийн 

дийлэнх 
олонхоор 

шийдвэрлэнэ



Татан буулгах төсөл 
боловсруулах

Татан Буулгах Комисс

Татан 
буулгах 
хугацаа

Татан 
буулгах 
журам

Эд хөрөнгө 
хуваарилах 
журам

Олон нийт 
болон бүртгэх 
байгууллагад 
бүртгүүлэх



TABLE OF CONTENTS

Татан буулгах комиссын 
ажиллагаа:
Компанийн өр төлбөрийг 
барагдуулах журам

Зээлдэгчдэд Нэхэмжлэл гаргах журам, 
хугацааг татан буулгах тухай нийтэд 

мэдээлснээс хойш 2 -6 сарын хугацаанд 
мэдээлэх

Татан буулгах комисс 

Комисс нь татан буулгах 
баланс гаргах

ТУЗ, байхгүй бол ХЭХ батална

Хэрэв компани өр 
төлбөргүй бол нийтэд 

мэдээлэхгүй

Татан буулгаж болно

Ирүүлснээс хойш 30 хоногийн дотор 
эцсийн баланс гаргана.

Өр төлбөрийг барагдуулсан 
тухай мэдэгдлийг ТУЗ, байхгүй 
бол ХЭХ-д ирүүлнэ.



Компанийн эд хөрөнгийг хувьцаа эзэмшигчдэд 
хуваарилах

1
• Давуу эрхийн хувьцааны төлөгдөөгүй ногдол ашиг болон давуу эрхийн 

хувьцааны татан буулгалтын үнэ
• Эргүүлэн худалдаж авах давуу эрхийн хувьцааны төлбөр;

2
• Эргүүлэн худалдаж авах энгийн хувьцааны төлбөр.

• Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж байгаа хувьцааны тоотой 
хувь тэнцүүлэн хуваарилна



Татан буулгах Комисс:

ХЭУБ-д мэдэгдэж, татан 
буулгах балансын 1 хувийг 

хүргүүлнэ

Хуулийн этгээдийн улсын 
бүртгэлийн газар

Бүртгэх байгууллага:

Улсын бүртгэлээс хасаж, 
нийтэд мэдээлнэ

Хуулийн этгээдийн улсын 
бүртгэлийн газар



Хуулийн этгээдийг татан буулгасан тухай 
улсын бүртгэлийн байгууллагад мэдэгдэх

Ирүүлсэн баримт бичгийг үндэслэн улсын бүртгэлийн байгууллага татан
буулгасныг ажлын 3 өдрийн дотор улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд
бүртгэнэ.

Татан буулгах шийдвэр гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор улсын
бүртгэлийн байгууллагад бичгээр мэдэгдэж, татан буулгах тухай
шийдвэрийн эх хувийг мэдэгдэлд хавсаргана.

Татан буулгасан тухай нийтэд мэдээлснээс хойш 2-6 сарын дараа
холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлэн улсын бүртгэлийн байгууллагад
хүргүүлнэ.
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Улсын бүртгэлээс хасуулах

УБ-06 Маягт

УТХ төлсөн 
браимт

Улсын бүртгэлийн 
гэрчилгээ 

Шийдвэр,
тогтоол, хурлын 

тэмдэглэл

Дуусгалтын 
тайлан

Татвар 
төлөгчийн 

хасалтын карт

Татан буугдах тухай өдөр тутмын сонинд 
зарлуулснаас хойш 2 сар өнгөрсний дараа улсын 

бүртгэлийн байгууллагад хандана. 

Тамга, тэмдэг 
хураалгасан 

баримт 

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх 

байгууллагын 
лавлагаа 
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Идэрхангайн Учралбаяр
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 
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ААН-ийн дампуурал Энгийнээр

Өр төлбөрөө төлж 
чадахгүй болох

Хууль зүйн утгаар

Өөрийн хөрөнгийн 10% дээш 
хэмжээтэй үүргээ биелүүлж 

чадахгүй байх

Үндсэн ба эргэлтийн 
хөрөнгө 20 сая ₮

Өөрийн хөрөнгө 3 
сая ₮Өр төлбөр 17 сая ₮

ӨР

Төлбөрийн чадваргүй

ДАМПУУРСАН
10 хувь буюу 300 мянган ₮-өөс дээш өр төлбөрөө гэрээ 

болон хуульд заасан хугацаанд төлөөгүй



TABLE OF CONTENTS

Дампуурал 
төрөл:

Сайн дурын дампуурал
давуу тал, боломж:

 Төлбөр тооцооны 1 л хуулийн ажиллагаа;
 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа

түдгэлзэнэ;
 Байгаа хөрөнгийг хамгаалж, үнэлнэ;
 Бусдаас авах авлага цуглуулах боломж

нэмэгдэнэ;
 Зээлдүүлэгч, төлбөр авагч нар танд учирсан

хүндрэлийг ойлгож, хамтран шийдэл хайна;
 Дахин хөрөнгөжүүлэх боломж үүснэ; эсхүл
 Байгаа хөрөнгөөрөө өр төлбөрийг төлөөд

бизнесээ хаана.

Сайн дурын бус –
бусдын нэхэмжлэлээр

Зээлдүүлэгч, төлбөр авагч

Сайн дурын –
өөрийн хүсэлтээр

ААН өөрөө дампуурах 
хүсэлт шүүхэд өгнө

₮
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ААН-ын дампуурах процесс

Нэхэмжлэл,
Хүсэлт гаргах

1

Дампуурлын
хэрэг үүсгэх

2 3

Хэвлэл
мэдээлэлд зарлах

Нэхэмжлэгчдийн
хурал, зөвлөл

4

Хэрэг
гүйцэтгэгч

5

Дахин
хөрөнгөжүүлэх
эсхүл татан
буулгах

6 Хүсэлт;
 Санхүүгийн тайлан;
 Шүүх, арбитрын шийдвэр;
 Төлбөр, зээлтэй холбоотой 

гэрээ;
 Татвар, төлбөр тооцооны акт;
 Тэмдэгтийн хураамж.

 Шүүгчийн захирамж;
 Олон нийтэд мэдээлнэ;
 Хурал хэзээ, хаана болох,

нэхэмжлэл байгаа бол 21
хоног дотор гаргах тухай
мэдэгдэнэ;

 21 хоног дотор нэхэмжлэл 
шүүхэд гаргаагүй бол төлбөр 
авах боломжгүй.

 Нийт өр төлбөрийн хэмжээнд
нэхэмжлэгч нарын эдлэх
саналын эрх тогтооно;

 Аливаа шийдвэр 66.7%-ийн
саналаар шийдэгдэнэ;

 Хэрэг гүйцэтгэгчийг томилж, 
цалин хөлс тохироно.

 Хөрөнгийг хамгаалалтанд
авна;

 Байгаа хөрөнгийг бүртгэнэ;
 Өр авлагыг цуглуулна;
 Гэрээ хэлцэл хянаж,

хүчингүйд тооцуулах,
цуцлуулах;

 Мөнгөн хөрөнгийг
төвлөрүүлнэ;

 Нэхэмжлэгчдийн хурлаас олгосон
эрхийн хүрээнд гэрээ, хэлцэл
хийнэ;

 Дүгнэлт (төлбөрийн чадваргүй
болсон шалтгаан, удирдлагын
үйл ажиллагаа, нэхэмжлэгч тус
бүрийн дүн, дахин хөрөнгөжүүлэх
эсэх, татан буулгах эсэх);

 Дүгнэлтийг нэхэмжлэгч нарын
хуралд болон шүүхэд
танилцуулна.

 Дүгнэлтийг хэлэлцэнэ (төлбөрийн
чадваргүй болсон шалтгаан,
удирдлагын үйл ажиллагаа,
дахин хөрөнгөжүүлэх эсэх, татан
буулгах эсэх);

 Дахин хөрөнгөжүүлэх бол шүүгч
төлөвлөгөөг баталгаажуулна;

 Үгүй бол төлбөрийн чадваргүйд
тооцож, татан буулгах шийдвэр
гаргана.
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Дахин хөрөнгөжүүлэх

Дахин хөрөнгөжүүлэх 
тухай хүсэлт гаргасан 

/60 хоногийн дотор/

1

Дахин хөрөнгөжүүлэх 
төлөвлөгөө боловсруулах

2

Нэхэмжлэгчдийн хурлаар 
дахин хөрөнгөжүүлэх 
төлөвлөгөө хэлэлцэх

3

4

Шүүхээс дахин 
хөрөнгөжүүлэх 

төлөвлөгөөг батлах

5

 Төлөвлөгөө 2 жилийн дотор 
хэрэгжүүлнэ. 

 6 сар хүртэл хугацаагаар 
сунгаж болно

Төлөвлөгөө биелсэн бол 
дампуурлын хэрэг 

хэрэгсэхгүй болж, үйл 
ажиллагаа сэргэнэ

6
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ААН-ыг татан буулгах 
үндэслэл

Дахин хөрөнгжүүлэх хүсэлт ирүүлээгүй;

Шүүх төлөвлөгөөг батлаагүй, эсхүл 
төлөвлөгөөг шүүхэд ирүүлээгүй;

Төлөвлөгөөг биелүүлэх боломжгүй эсхүл 
биелээгүй.

Шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс  хойш 5 хоногийн 
дотор нийтэд мэдээллэнэ.
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Эд хөрөнгийг худалдах, 
хуваарилах төлөвлөгөө 

батлуулна

2 сарын дотор шүүхэд өгнө

Эд хөрөнгийг битүүмжлэх,
тоолох ажиллагаа

5 хоног дотор битүүмжилж, 30 
хоног дотор тооллого хийнэ

ЗАРНА

Эд хөрөнгийг 
төлөвлөгөөний дагуу 
худалдан борлуулна

Мөнгөн хөрөнгийг  
хуваарилах

Хувь тэнцүүлэн ногдуулна
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Тайлантай танилцаж, татан буулгах 
ажиллагааг дуусгана

Өр төлбөр, шаардлагыг бүрэн 
барагдуулсан эсхүл эд хөрөнгөгүй болсон

Улсын бүртгэлээс хасуулах 
буюу татан буулгана

Хассан буюу татан буулгасныг 
нийтэд мэдээлнэ

Мөнгөн хөрөнгийг 
хуваарилсан тухай тайланг 

шүүхэд танилцуулна

20 хоногийн дотор тайлангаа 
танилцуулна



Компани нэгдэх, нийлэх процесс.
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“А” ХХК
Тээвэр

“Б” ХХК
Худалдаа
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Нэгдэх-Нийлэх давуу тал:
Бизнесээ өргөжүүлэх, зах зээлд тэлэх;
Нэмэлт хөрөнгө оруулалт;
Зээл авч, хүүгийн дарамтад орохгүй;
Эд хөрөнгө, эрх үүрэг нэг болно;
Нэгдэх, нийлэх үед хөрөнгө шилжүүлсэнтэй 

холбоотой татвар ногдуулахгүй.
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Бидний тухай:
 Банк, санхүү, дэд бүтэц,

төслийн санхүүжилт, оюуны
өмчийн маргаан салбарт
мэргэшсэн хуулийн фирм;

 Олон улсын нэр хүнд бүхий 
сэтгүүлүүд биднийг дээрх 
салбарт санал болгодог 
(AsiaLaw, Chambers, 
IFLR1000, Legal500);

 Ногоон хөгжлийн 
санхүүжилтийн хамгийн их 
туршлага бүхий;

 Олон улсын хөгжлийн банк 
санхүүгийн байгууллагад  
зөвлөгөө үзүүлсэн арвин 
туршлага бүхий

Анхаарал хандуулсанд 
баярлалаа!

АСУУЛТ ХАРИУЛТ ?
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