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УДИРТГАЛ

Коронавирус цар тахал Монгол Улсын жижиг дунд үйлдвэрлэл (“ЖДҮ”) эрхлэгч нарт
нөлөөлөх үр нөлөөг бууруулахын тулд Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк (“ЕСБХБ”)-иас
“КОВИД-19 цар тахлын үед Монголын жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нарт хүргэх хууль зүйн
мэдээлэл” төслийг санаачилсан юм. Энэхүү санаачилгын үр дүнд 3 удаагийн цуврал вебинарыг
Европын Холбооны санхүүжилтээр, Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН (“ХаанЛекс” эсхүл
“Зөвлөх”) хамтран амжилттай зохион байгууллаа.
Энэхүү цуврал вебинарын үеэр ХаанЛекс нь Монголын ЖДҮ нарт Ковид-19 цар тахалын үед
хямралыг даван туулахад нь дэмжлэг үзүүлэх зорилготой, үнэ төлбөргүй хууль зүйн нэгдсэн
мэдээлэл хүргэв. Вебинарыг дараах холбоосоор орж танилцах боломжтой. Үүнд:
Вебинар 1:
“Онцгой нөхцөл байдлын үеийн арга
хэмжээ ба хууль зүйн үр дагавар,
Онцгой нөхцөл байдлын үеийн зээлийн
гэрээний зохицуулалт, Маргаан хянан
шийдвэрлэх ажиллагаа”
Вебинар 2:
“Цахим
худалдааны
зохицуулалт,
Түрээсийн
төлбөр
төлөлтийг
хойшлуулах болон бууруулах, ААН-ийг
татан буулгах, ААН-ийн дампуурал”
Вебинар 3:
“Гэрээний
зарим
асуудлууд,
давагдашгүй хүчин зүйл, тоон гарын
үсэг, гэрээнд өөрчлөлт оруулах,
Хөдөлмөрийн харилцааны асуудлууд,
Ковидийн үеийн татварын зарим
зохицуулалт”

https://www.youtube.com/watch?v=hLVANo1ikAQ
2020 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр

https://www.youtube.com/watch?v=cAPZ3YqYEa0
2020 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

https://www.youtube.com/watch?v=vezuhOH3gxc
2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр

Энэхүү “Асуулт Хариултын Гарын Авлага” (“Гарын Авлага”)-ын зорилго нь 3 удаагийн
цуврал вебинарын агуулгыг тусгах мөн вебинарын үеэр оролцогчдоос тавьсан асуултад хариулахад
оршино.
Зөвлөх нь вебинарт оролцогчдын өмнөөс “КОВИД-19 цар тахлын үед Монголын жижиг, дунд
бизнес эрхлэгч нарт хүргэх хууль зүйн мэдээлэл” төслийг санхүүжүүлсэн Европын Холбоо,
санаачлан хэрэгжүүлсэн ЕСБХБ-ны удирдлага, хамт олонд талархсанаа илэрхийлье! Түүнчлэн,
төслийг дэмжиж оролцсон Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Жижиг дунд үйлдвэрийн газар
болон Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхимд баярлалаа.
Энэхүү Гарын Авлагад өөрөөр заагаагүй бол энд ашигласан мэдээ мэдээллийн тасалбар
болгох хугацаа нь 2021 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдөр хүртэл байна.
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I.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ШИЙДВЭРҮҮД, ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ БҮТЦИЙН
ӨӨРЧЛӨЛТ, МАРГААН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ

ДЭД СЭДЭВ 1.1: ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮЕИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ БА ХУУЛЬ
ЗҮЙН ҮР ДАГАВ АР

Асуулт 1: Онцгой нөхцөл байдлын үед Монголын бизнес эрхлэгчид ямар үндсэн
үүрэг хүлээдэг вэ?
Онцгой нөхцөл байдлын үед буюу цар тахал (“Ковид-19” гэх мэт)-ын үед манай улсын бизнес
эрхлэгчдийн хүлээх үндсэн үүргийг дараах хоёр гол хуулиар зохицуулдаг.
Нэгдүгээрт, 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр батлагдсан “Гамшгаас хамгаалах тухай
хууль” (“Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”) бөгөөд тус хууль нь онцгой нөхцөл байдал (тухайлбал,
хорио цээр, олон нийтийн өвчний дэгдэлт, газар хөдлөлт, үер, гал түймэр, цар тахлын болон бусад
байгалийн гамшиг)-ын үед иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хатуу
шаардлага тавьж, үйл ажиллагааг зохицуулдаг юм 1. Энэхүү хуулийн зорилго нь гамшгаас хамгаалах
үйл ажиллагааг шуурхай, үр дүнтэй зохион байгуулах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, гамшгийн
зэрэглэлийг тогтоох, онцгой байдлын байгууллага болон гамшгаас хамгаалах удирдлагын тогтолцоо,
зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахаас гадна хувь хүн, бизнес
эрхлэгчдийн үүрэг хариуцлагыг бий болгоход чиглэгддэг.
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн дагуу гамшгийн зэрэглэлийг дараах гурван зэрэглэлд ангилдаг.
Үүнд:

Өдөр тутмын
бэлэн байдал

Өндөржүүлсэн бэлэн байдал

Бүх нийтийн бэлэн байдал

2020/02/13-2020/11/11

2020/11/12-2020/12/13

Коронавирус цар тахлын анхны тохиолдол өмнөд хөрш БНХАУ-д бүртгэгдсэнтэй
холбогдуулан Монгол Улсын Засгийн Газар (“Засгийн газар”) нь 2020 оны 02 дугаар сарын 13-ны
өдөр “өндөржүүлсэн бэлэн байдал” зарласан байдаг.
Түүнчлэн, Монгол Улс дотооддоо Коронавирусын анхны тохиолдол бүртгэгдсэн үеэс буюу
2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр Засгийн газар дараагийн шат болох “бүх нийтийн бэлэн
байдал”-ын зэрэгт шилжүүлсэн байдаг. Умаар 2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар
хорио цээрийн дэглэм хамгийн өндөр хэмжээнд хүрч Засгийн газраас зайлшгүй шаардлагатай
салбарууд (жишээ нь, эмнэлгийн үйлчилгээ, шатахуун түгээх станц, хүнсний жижиглэнгийн худалдаа,
үйлдвэрлэл, эрчим хүч, хэвлэл мэдээлэл, шүүх, цагдаа гэх мэт)-аас бусад бүх бизнесийн үйл
ажиллагааг зогсоосон.
Дээр дурдсан хуулийн дагуу бизнес эрхлэгчдийн дагаж мөрдөх ёстой хамгийн чухал үүрэг
бол хорио цээрийн үеэр үйл ажиллагаагаа явуулахгүй байх зэрэг байдлаар Засгийн Газрын
шийдвэрүүдийг даган биелүүлэх явдал юм.
Түүнчлэн, Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд зааснаар ААН нь дараах үүрэг хүлээдэг. Үүнд:
 “Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө” баталж, хэрэгжүүлэх, мөн үүнийг “Онцгой үеийн нөхцөл
байдалтай холбоотой байгууллагын төлөвлөгөө” гэж нэрлэдэг (§34.2.1);

1

“Гамшгаас хамгаалах хууль”-тай дараах холбоосоор орж танилцана уу: https://www.legalinfo.mn/law/details/12458.
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 Эрсдэлийн үнэлгээ хийх, эрсдэлийг бууруулах, холбогдох даатгалд хамрагдах (§34.2.5)2;
 Бараа, үйлчилгээний үнийн хөөрөгдөл, зохиомол хомсдол үүсгэхгүй байх (§34.2.9); мөн
 Хорио цээр болон хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон үед эрх бүхий байгууллагаас олгосон
тусгай зөвшөөрөл, иргэний үнэмлэх, түүнтэй адилтгах баримт бичигтэй зорчих (§37.2.8).
Бизнес эрхлэгчдийн хүлээх үндсэн үүргийг зохицуулж буй өөр нэг хууль бол 2020 оны 04
дүгээр сарын 09-нд батлагдсан “Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ийн цар тахлаас урьдчилан
сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль”
(“Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”)3 юм. Гамшгаас хамгаалах тухай хуулиас
ялгаатай нь Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль нь зөвхөн Ковид-19 цар тахалд
зориулагдсан хууль болно. Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн зорилго нь Ковид19 цар тахлын үед нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах, иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн өдөр тутмын үйл
ажиллагаанд тодорхой хязгаарлалт тогтоох, олон нийтийн болон Засгийн Газар холбоотой
шийдвэрүүдийг цаг алдалгүй гаргахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд зааснаар ААН ба ажил олгогчид нь
дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:
 “Ковид-19-ийн эсрэг урьдчилан сэргийлэх нөөц” бүрдүүлэх (§13.2.2)4;
 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 хомсдол үүсгэхгүй байх (§13.2.8).

Асуулт 2: Онцгой нөхцөл байдлын үеийн хууль тогтоомжоор шаарддаг “Онцгой
үеийн нөхцөл байдалтай холбоотой байгууллагын төлөвлөгөө” гэж юу вэ? Энэхүү
баримт бичгийг хэрхэн боловсруулах вэ?
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2.1-д заасны дагуу аж ахуйн нэгж,
бизнес эрхлэгч нь “гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө” баталж, хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн байдаг. Тус
төлөвлөгөөг бизнес эрхлэгч нь хуулийн этгээдээ байгуулсан мөчөөс аль болох боломжит хугацаанд
буюу онцгой нөхцөл байдал үүсэхээс өмнө боловсруулж, баталбал зохих ба ингэснээр тухайн бизнес
гамшгийн эрсдэл бүхий нөхцөл байдалд хариу арга хэмжээ авахад бэлтгэгдсэн байх юм.
“Гамшиг/онцгой нөхцөл байдал” гэдэг нь зөвхөн Ковид-19 цар тахлыг ойлгохгүй бөгөөд газар
хөдлөлт, ган гачиг, зуд, үйлдвэрийн томоохон хэмжээний осол аваар, цацраг идэвхт болон химийн
хорт бодис алдагдах мөн эдгээртэй төстэй бусад үйл явдлыг хамааруулан ойлгож болдгийг анхаарна
уу. Гамшиг бүхий нөхцөл байдал үүссэн үед байгууллага, аж ахуйн нэгж нь хэрхэн үйл ажиллагаагаа
явуулах, төсөв санхүү ямар байх, ажилчдын ажлын хуваарийг хэрхэн зохицуулах гэх мэт чухал
зүйлсийг төлөвлөж “гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө”-нд тусгадаг.

“Эрсдэлийн үнэлгээ” гэдэг нь гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх, болзошгүй гамшгийн урьдчилсан үнэлгээнд үндэслэн гамшгийн
эрсдэлийг төлөвлөх, бууруулахыг хэлнэ. Эрсдэлийн үнэлгээг Монгол Улсын Онцгой Байдлын Ерөнхий Газраас тусгай
зөвшөөрөл авсан тусгай байгууллага хийдэг. Үнэлгээ хийсний дараа тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллага нь тухайн
бизнесийн эрсдэлийг тодорхойлсон гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний тайланг гаргаж, тухайн бизнес эрхлэгчид хүргүүлдэг.
Эрсдэлийн үнэлгээг бүх аж ахуйн нэгж (ЖДҮ нарыг оролцуулан) гурван жил тутамд хийх ёстойг анхаарна уу.
3
“Коронавирусээс
урьдчилан
сэргийлэх
тухай
хууль”-тай
дараах
холбоосоор
орж
танилцана
уу:
https://www.legalinfo.mn/law/details/15312.
4
“Ковид-19-ийн эсрэг урьдчилан сэргийлэх нөөц бүрдүүлэх” гэдэг нь бизнес эрхлэгчид Ковид-19-ээс урьдчилан сэргийлэх,
түүнтэй тэмцэх зорилгоор мөнгөн сан байгуулж, хадгалахыг ойлгоно. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь хуримтлалын хэрэгсэл ба
тухайлбал шаардлагатай үед зайлшгүй хэрэгтэй бүтээгдэхүүн худалдаж авахад ашиглаж болно.
2
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Зөвлөмж:
“Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө” нь онцгой нөхцөл байдлын зохион байгуулалтын
төлөвлөгөө юм. Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах 5 тухай
зааварчилгааг Монгол Улсын Шадар сайдын 120 тоот тушаалаар баталсан бөгөөд
загвар төлөвлөгөөг хавсаргасан байдаг. Та бүхэн дээрх тушаал болон гамшгаас
хамгаалах төлөвлөгөөний загварыг дараах линкээр орж танилцана уу. Үүнд:
https://khanLex.mn/webinar/
Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13.4-т заасны дагуу “Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө”-г
боловсруулж, батлаагүй тохиолдолд 1,000,000.0 төгрөгийн мөнгөн торгууль
ногдуулдаг.

Асуулт 3: ЖДҮ-ийг дэмжих чиглэлээр төр засгаас ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж
байгаа вэ?
Төр засгаас ЖДҮ-ийг дэмжих чиглэлээр дараах үндсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна.
Үүнд:
 Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн арга хэмжээ: Хэд хэдэн татварын хөнгөлөлт,
чөлөөлөлт эдлэх боломжтой. 2020 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 07
дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл хугацаанд түрээсийн төлбөр бууруулсан ААН
(түрээслүүлэгч)-ийг бууруулсан хэмжээгээр орлогын албан татвараас чөлөөлөх
боломжтой. Түүнчлэн, 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 07 дугаар
сарын 01-ний өдөр хүртэлх хугацаанд ажил олгогч болон ажилтны нийгмийн даатгалын
шимтгэлийг 10.5% хүртэл хэмжээгээр бууруулсан. Үүнээс гадна, ЖДҮ-ийн хувьд 1.5
тэрбум төгрөг хүртэлх борлуулалтын орлоготой ААН-ийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 01ний өдрөөс 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд орлогын албан
татвараас чөлөөлөх ба энэхүү чөлөөлөлтийг буцаан нэхэмжлэх боломжтой. Эцэст нь бүх
төрлийн хүнсний будаа, ургамлын тос, өвс тэжээлийг гааль болон нэмэгдсэн өртгийн
албан татвараас чөлөөлөх зохицуулалттай байгаа.


ЖДҮ нарт санхүүжилт олгох: Засгийн газар болон хандивлагч байгууллагуудаас ЖДҮ
нарт хямд үнээр санхүүжилт олгох зарим нэг хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Эдгээрээс
хамгийн их анхаарал татсан хөтөлбөр бол Засгийн газрын харьяа “ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх
сан”-гийн санхүүжилт мөн “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан”-ийн хүрээнд (Хөдөлмөр
нийгмийн хамгааллын яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй) олгож буй
санхүүжилт юм. Түүнчлэн, Монголбанкнаас 2021 оны нэгдүгээр улиралд ЖДҮ болон уул
уурхайн бус бүтээгдэхүүний экспортыг дэмжих зорилгоор 250 тэрбум хүртэлх төгрөгийн
урт хугацааны “репо санхүүжилт”-ийг 6 гаргасан байна. Эцэст нь дурьдхад Зээлийн
батлан даалтын сан нь шаардлага хангасан ЖДҮ нарт батлан даалт гаргах замаар банк,
банк бус санхүүгийн байгууллагуудаас барьцаа хөрөнгө шаардахгүйгээр зээл авахад нь
туслалцаа үзүүлж ирсэн билээ.

Дээрх татварын арга хэмжээ болон санхүүжилтийн хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг энэхүү
Гарын авлагад үргэлжлүүлэн дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно.

Монгол Улсын Шадар сайдын 120 тоот тушаалтай дараах холбоосоор орж танилцана уу: http://nema.gov.mn/wpcontent/uploads/2018/02/.
6
Монголбанкны “Репо санхүүжилт” гэдэг нь Монголбанк арилжааны банкны үнэт цаасыг урьдчилан тохирсон үнээр, тохирсон
хугацаанд эргүүлэн худалдах нөхцөлтэй гэрээ байгуулах замаар санхүүжилт олгох үйл ажиллагаа юм. Өөрөөр хэлбэл, “Репо
санхүүжилт” нь арилжааны банкуудын үнэт цаасыг барьцаа болгон тэдэнд санхүүжилт олгож буй үйл ажиллагаа юм. Энэхүү
санхүүжилтийн хүрээнд арилжааны банкууд ЖДҮ эрхлэгч нарт бага хүүтэй зээл олгох юм.
5
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ДЭД СЭДЭВ 1.2: ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮЕИЙН ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭ ЭНИЙ
ЗОХИЦУУЛАЛТ

Асуулт 4: Цар тахлын үед эргэн төлөлтөд хүндрэл учирсан зээлийн ангиллыг
бууруулахгүй байх боломж бий юу? Хэрэв тийм бол энэ нь бизнесийн зээл гэх мэт
бүх төрлийн зээлэнд хамаарах уу?
Монголбанк (арилжааны банкуудын хувьд) болон Санхүүгийн зохицуулах хороо (банк бус
санхүүгийн байгууллагуудын хувьд) нар нь цар тахлын үеэр буюу 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний
өдөр хүртэлх хугацаанд банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагуудад зээлийн ангиллыг
бууруулахгүй байх боломжоор хангах тухай чиглэл өгсөн.
Дээрх чиглэл нь бизнесийн зээл гэх мэт бүх төрлийн зээлд хамаарна. Гэхдээ энэхүү чиглэл
нь шууд хэрэгжихгүй, өөрөөр хэлбэл зээлийн ангиллыг автоматаар бууруулахгүй. Энэхүү чиглэлийг
банк (Монголбанкны зүгээс) болон банк бус санхүүгийн байгууллага (Санхүүгийн зохицуулах
хорооны зүгээс) нарт олгосон сонголт юм. Эргэн төлөлтөд хүндрэл учирсан зээлийн ангиллыг
бууруулах эсэхийг зээлдүүлэгч өөрийн үзэмжээр шийднэ. Түүнчлэн, дээрх чиглэл нь 2021 оны 07
дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэлх хугацаанд үргэлжлэхийг анхаар нь зүйтэй. Бидний ажигласнаар
банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагууд нь тус чиглэлийг идэвхтэй хэрэгжүүлж, зээлийн
хугацааг сунгах замаар эргэн төлөлтөд хүндрэл учирсан зээлийн ангиллыг бууруулахгүй,
зээлдэгчдийн зээлийн түүхийг хэвээр хадгалж байна.
Зөвлөмж:

Хугацаа
хэтэрсэн

Хэвийн

Хугацаа
хэтрэлтгүй

Эргэлзээтэй

Хэвийн бус

91-180
хоног

1-90 хоног

Муу

181-360
хоног

361 хоногоос
дээш

Асуулт 5: Цахимаар зээлийн гэрээний бүтцэд өөрчлөлт оруулах хүсэлт гаргах үед
зарим банкуудын вебсайт дээр дараах хоёр сонголтоос аль нэгийг сонгохыг
шаарддаг – 1) “зээлийн үндсэн төлбөр төлөлтийг хойшлуулах”, 2) “зээлийн
гэрээний хугацааг сунгах”. Эдгээр 2 сонголт нь хоорондоо ямар ялгаатай вэ?
“Зээлийн гэрээний хугацааг сунгах” болон “зээлийн үндсэн төлбөрийг хойшлуулах” аль аль
нь үр дагаврын хувьд зээлийн гэрээний хугацааг хойшлуулж буй үйлдэл гэж ойлгож болно. “Зээлийн
гэрээний хугацааг сунгах” гэдэг нь илүү ерөнхий ойлголт бөгөөд үүний хэд хэдэн хэлбэр байдаг ба
тэдгээрийн нэг нь “зээлийн үндсэн төлбөр төлөлтийг хойшлуулах” юм. Зээлийн гэрээний хугацааг
сунгах бусад хэлбэрүүд байдгаас дурьдвал, зээлийн хүүгийн төлөлтийг хойшлуулах, үндсэн
төлбөр/хүүгийн хэмжээг бууруулах, эдгээрийг хослуулан хэрэглэх болон зээлийн гэрээг шинэчлэх
зэрэг болно. Банкны салбар дахь туршлагаас харвал “зээлийн гэрээний хугацааг сунгах” хэлбэр
төрлүүд дундаас “зээлийн үндсэн төлбөр төлөлтийг хойшлуулах” хэлбэр зонхилдог.
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Асуулт 6: Банк болон банк бус санхүүгийн байгууллага нь зохицуулагч байгууллага
(Монголбанк болон Санхүүгийн зохицуулах хороо)-аас гаргасан чиглэл (тухайлбал,
бизнесийн зээлд бүтцийн өөрчлөлт оруулах эсхүл эргэн төлөлтөд хүндрэл учирсан
зээлийн ангиллыг бууруулахгүй байх зэрэг)-ийг хэрэгжүүлэх буюу дагаж мөрдөх
үүрэгтэй юу? Тэдгээр банк эсхүл банк бус санхүүгийн байгууллага нь эдгээр
“чиглэл”-ийг хэрэгжүүлээгүй, дагаж мөрдөхгүй бол ямар хууль зүйн хариуцлага
хүлээх вэ?
Товчхон хариулбал үгүй.
Бизнесийн зээлд бүтцийн өөрчлөлт оруулах эсхүл эргэн төлөлтөд хүндрэл учирсан зээлийн
ангиллыг бууруулахгүй байх тухай зохицуулагч байгууллагаас гаргасан “чиглэл” нь заавал дагаж
мөрдөх ёстой хэм хэмжээ биш. Энэхүү “чиглэл” нь цар тахлын хүнд хэцүү цаг үед зээлдүүлэгч (банк
болон банк бус санхүүгийн байгууллага) болон зээлдэгч нар алдагдал болон эрсдэлээ хуваалцах,
харилцан дэмжлэг үзүүлэх, хамтын ажиллагааны үндсэн дээр гэрээний нөхцөлийг өөрчлөхөд
дэмжлэг үзүүлж буй хэрэг юм. Иймд банк болон банк бус санхүүгийн байгууллага нь зээлийн гэрээний
нөхцөлийг өөрчлөхөөс татгалзсан тохиолдолд хууль зүйн хариуцлага байхгүй гэж мэргэжлийн хувьд
бид үзэж байна. Хэдий ийм ч банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагыг зээлийн гэрээнүүдийн
нөхцөлийг шударгаар мөн үндэслэлтэйгээр өөрчилж, Ковид-19 цар тахлын улмаас учирсан алдагдал
болон эрсдэлийг хуваалцана гэдэгт зээлдэгчид, зохицуулагч байгууллагууд болон олон нийт итгэж
байгаа. Хэрэв зээлийн мэргэжилтэн зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулахдаа шударга бус, үндэслэлгүй
хандаж байгаа бол тухай албан тушаалтны дээд шатны удирдлагад хандах боломжтой (хэлтсийн
менежер гэх мэт). Түүнчлэн, хэрэв зээлдүүлэгч нь шударга бус, үндэслэлгүй хандаж байна гэж Та
үзвэл зохицуулагч байгууллагад хандах боломжтой. Тухайлбал, “Ковид-19”-тэй холбоотой
Санхүүгийн зохицуулах хорооны шуурхай дугаар ажиллаж байна (утас: 51-262608).

Зөвлөмж:
Хэрэв зээлдэгч банкнаас зээлийн бүтцийг өөрчлөхийг хүсвэл талууд (зээлдэгч
болон зээлдүүлэгч хоёулаа) хэлэлцээр хийж, зээлийн гэрээний нөхцөлд нэмэлт
өөрчлөлт оруулах шаардлагатай болно.


Банкууд зээлдэгчийн хүсэлтийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 31-нийг хүртэл
хүлээн авна.



Зээлийн гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажил 2021 оны 07 дугаар сарын
01-ний өдөр хүртэлх хугацаанд үргэлжилнэ.

Зөвлөмж:
Санхүүгийн зохицуулах хороонд гомдол гаргах бол:
51-262608
http://www.frc.mn/i/Feedback

7

Асуулт 7: Банкны зээлийн бүтцийн өөрчлөлт гэж юу вэ?
Хэрэв зээлийн эргэн төлөлт асуудалтай болсон бол зээлийн бүтцийг өөрчилж болно. Зээлийн
бүтцийн өөрчлөлт нь хэд хэдэн хэлбэр байдаг – тухайлбал, “зээлийн үндсэн төлбөрийг хойшлуулах”,
“зээлийн хүүгийн хэмжээг бууруулах”, “зээлийн хүүг хөнгөлөх, чөлөөлөх”, “зээлийн хүүг тодорхой
хугацаанд тэглэх”, “дахин санхүүжилт олгох”, “зээлийн хүүгийн төлбөрийг хойшлуулах” гэх мэт.

Зээлийн
үндсэн
төлбөрийг
хойшлуулах
Зээлийн
хүүгийн
хэмжээг
бууруулах

Зээлийн
хүүгийн
төлбөрийг
хойшлуулах
Зээлийн бүтцийн
өөрчлөлт

Зээлийн
хүүг
хөнгөлөх,
чөлөөлөх

Дахин
санхүүжилт
олгох
Зээлийн хүүг
тодорхой
хугацаанд
тэглэх

Дээрх зээлийн бүтцийн өөрчлөлтийн төрлүүдээс манай улсын банкны салбарт “зээлийн
үндсэн төлбөрийг хойшлуулах”, “дахин санхүүжилт олгох” гэсэн төрлүүд зонхилж байна. Түүнчлэн,
зээлийн үндсэн төлбөр төлөлтийг хойшлуулах явдал нь “зээлийн хүү” тооцохыг зогсоодоггүй, өөрөөр
хэлбэл энэ хугацаанд “зээлийн хүү” хуримтлагдсаар байдгийг анхаарна уу. Үндсэн зээлийг
хойшлуулах нөхцөл нь банк бүрд харилцан адилгүй байдаг тул дэлгэрэнгүй мэдээллийг зээлдүүлэгч
банкнаас тодруулах нь зүйтэй юм.

Асуулт 8: Банк эсхүл банк бус санхүүгийн байгууллагад зээлийн бүтцэд өөрчлөлт
оруулах хүсэлтийг хэрхэн гаргах вэ?
Дээр дурдсанчлан, зээлийн бүтцийг өөрчлөх нөхцөл, шаардлага болон хэрэгжилт банк бүрд
харилцан адилгүй байдаг. Хорио цээрийн улмаас банкууд зээлийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах
хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч байна.

Зөвлөмж:
Зээлийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг дараах томоохон дөрвөн банкны аль
нэгэнд хүргүүлэх бол доорх цахим хаягаар илгээх боломжтой. Түүнчлэн, бүх
төрлийн зээлийн гэрээний хугацааг 3 сараас дээш хугацаагаар хойшлуулах хүсэлт
гаргасан бол дийлэнх банк орлого буурсан болохыг нотолсон нотлох баримтыг
шаардаж байгааг анхаарна уу.


Голомт банк: https://zeel.golomtbank.com



ХААН банк: https://www.khanbank.com/mn/personal/online-loan



Хас банк: https://www.xacbank.mn/?open_form=true



ХХБ: https://www.cardcentre.mn/loanreq/
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ДЭД СЭДЭВ 1.3: М АРГААН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА

Асуулт 9: Би шүүхэд нэхэмжлэл гаргах гэж байсан боловч Ковид-19 цар тахлын
улмаас боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн. Цар тахлын үеэр шүүхүүд ямар зохион
байгуулалтаар ажиллаж байгаа вэ? Өөрийн нэхэмжлэлээ хэрхэн шүүхэд гаргах вэ?
Монгол Улсын Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс 2020 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр
“Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед авч
хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” тогтоол баталсан байдаг7.
Энэхүү тогтоолоор Ковид-19 зэрэг гамшгийн үед шүүхүүд ямар менежментээр болон зохион
байгуулалтаар ажиллах талаар тодорхой зохицуулсан. Хэрэв та нэхэмжлэл, өргөдөл, гомдол, хүсэлт
шүүхэд гаргах бол цахим шуудангаар харьяалах шүүхийн албан ёсны вебсайт дээр жагсаасан цахим
шуудангийн хаяг руу илгээх ба баримт бичгийн эх хувийг баталгаат шуудангаар тухайн шүүхийн
албан ёсны хаягаар илгээнэ (Шүүхийн цахим хаягийг дараах холбоосоор орж танилцана уу:
http://www.supremecourt.mn/news/120 ).
Шүүх хүлээн авсан нэхэмжлэл болон өргөдлийг утсаар эсхүл баримт бичиг ирүүлсэн албан
ёсны шуудангийн хаягаар буцаан баталгаажуулна.
ЗӨВЛӨМЖ:
Хэрэв Та нэхэмжлэл, өргөдөл, гомдол, хүсэлтээ биечлэн хүргэх бол энэ тухайгаа
шүүгчийн туслахад урьдчилан мэдэгдэх шаардлагатай. Хэрэв мэдэгдээгүй бол
таныг буцаах эрсдэлтэй.

Асуулт 10: Манай компани өөр нэгэн компаниас нийт 10 сая төгрөгийн төлбөрийн
авлагатай юм. Төлбөрөө төлөөгүй 3 жил өнгөрсөн тул шүүх эсхүл эвлэрүүлэн
зуучлалд өргөдөл, гомдол гаргах боломжтой юу?
2002 онд батлагдсан “Иргэний хууль”-д зааснаар гэрээнээс үүдэлтэй шаардах эрхийн хөөн
хэлэлцэх ерөнхий хугацаа нь 3 жил байдаг. Хэрэв талууд энэхүү 3 жилийн хугацаанд шүүхэд
нэхэмжлэл гаргаагүй бол төлбөр төлөгч (үүрэг хүлээгч) төлбөр төлөхөөс татгалзах эрхтэй байдаг.
Тиймээс энэхүү 3 жилийн хугацааг хэзээнээс эхэлж тоолох вэ гэдэг нь чухал юм. Тухайлбал, Танд
төлбөр төлөх ёстой байсан сүүлчийн хугацааг талууд сунгасан бол сунгагдсан хугацаанаас хойш
хөөн хэлэлцэх хугацааг тоолно. Хэрэв төлбөр төлөх боломжгүй болсныг Та сүүлд мэдсэн бол тэр
үеэс хөөн хэлэлцэх хугацааг тоолж болно. Иймд төлбөр төлөгдөхгүй байгааг Та яг хэзээ мэдсэн
болохыг нягтлан шалгах нь зүйтэй. Хэрэв 3 жил дотроо байх юм бол шүүхэд нэхэмжлэл гаргах
боломжтой бөгөөд Та хүсвэл шүүхийн дэргэдэх эвлэрүүлэн зуучлах газраар хэрэг маргаанаа
шийдвэрлүүлэх бүрэн боломжтой. Шүүхийн дэргэдэх эвлэрүүлэн зуучлах газарт нэхэмжлэл гаргасан
бол хэрэг хянан шийдвэрлэх хугацаанд дээрх 3 жилийн хугацаа түр зогсдог. Хэрэв эвлэрүүлэн
зуучлах ажиллагаа амжилтгүй болсон бол хугацааг үргэлжлүүлэн тоолох бөгөөд энэ хугацаанд Та
шүүхэд яаралтай нэхэмжлэл гаргах шаардлагатай юм.
Эвлэрүүлэн зуучлал нь шүүхээс томилогдсон эсхүл талуудын сонгосон зуучлагчийг
байлцуулан маргааныг түргэн шуурхай, шүүхийн бус журмаар маргааныг шийдвэрлэх арга юм.
Маргааныг эвлэрүүлэн зуучлалаар шийдвэрлүүлэх нь дараах давуу талтай байдаг. Үүнд:
 Талууд эвлэрүүлэн зуучлагчаа өөрсдөө сонгох эрхтэй;

“Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед авч хэрэгжүүлэх зарим арга
хэмжээний тухай тогтоол”-той дараах холбоосоор орж танилцана уу: http://103.11.195.37/san/hr/table3_full/116.
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 Маргааныг нэг үе шаттайгаар шийдвэрлэдэг (өөрөөр хэлбэл, Давж заалдах болон
Хяналтын шатны шүүхээр шийдвэрлүүлэх үе шат байхгүй);
 Шүүхийн журмаар шийдвэрлэснээс илүү хурдан;
 Шийдвэр нь эцсийнх байдаг;
 Хэрэв аль нэг тал эвлэрүүлэн зуучлалын шийдвэрийг сайн дураар биелүүлээгүй бол
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлээр албадан гүйцэтгүүлдэг (шүүхийн шийдвэртэй адил
биелэгддэг);
 Талууд эвлэрч чадаагүй бол нэхэмжлэлээ шүүхэд гаргах эрхтэй хэвээр байдаг; мөн
 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ нь шүүхийн улсын тэмдэгтийн хураамжтай
харьцуулбал хамаагүй бага.
Эвлэрүүлэн зуучлагчийг шүүхээс томилдог тул маргаанд оролцогч тал эвлэрүүлэн зуучлах
үйлчилгээ авах бол хариуцагчийн оршин суугаа газрын харья шүүхийн дэргэдэх эвлэрүүлэн зуучлах
газарт хандах ёстой (Монгол Улс дахь бүх шүүхүүдийн вебсайтын жагсаалттай танилцана уу:
http://www.supremecourt.mn/news/120). Түүнчлэн, эвлэрүүлэн зуучлалд гаргах өргөдлийн загвар үзэх
бол https://bayangol.civilcourt.gov.mn/evleruulen.html холбоосоор танилцана уу.
Доорх зургаас эвлэрүүлэн зуучлалын процесстой танилцана уу:

ЭВЛЭРҮҮЛЭН
ЗУУЧЛАГЧИД
ӨРГӨДӨЛ
ГАРГАНА

ЭРХ ЗҮЙН
МАРГААН
ҮҮСЧЭЭ







Гэр бүлийн
харилцаанаас үүссэн
маргаан;
Иргэд хоорондын
зээлийн маргаан;
Орон сууцны түрээсийн
маргаан;
Хөршүүдийн

харилцаанаас үүссэн
маргаан;
Хөдөлмөрийн
ганцаарчилсан маргаан

гэх мэт.




Эвлэрүүлэн
зуучлагчийн
туслах

Эвлэрүүлэн
зуучлагч

Удирдагч
тал
Харьяа анхан шатны
шүүхийн эвлэрүүлэн
зуучлагчид өргөдөл
гаргана;
Улсын тэмдэгтийн
хураамж 4,550-30,000
төгрөг;
Эвлэрүүлэн зуучлах
ажиллагааны хугацаа 30
хоног, талуудын хүсэлтээр
30 хоногоор сунгаж болно.
Өргөдөл гаргахын өмнө
шүүхийн мэдээлэл
лавлагааны мэргэжилтэн
эсхүл эвлэрүүлэн
зуучлагчаас эвлэрүүлэн
зуучлах ажиллагааны
талаарх ерөнхий
мэдээллийг авах
боломжтой.

ЭВЛЭРҮҮЛЭН
ЗУУЧЛАЛ
АМЖИЛТТАЙ/
АМЖИЛТГҮЙ
БОЛОХ

ЭВЛЭРҮҮЛЭН
ЗУУЧЛАХ
АЖИЛЛАГАА




Өргөдөл
гаргагч






Эвлэрүүлэн зуучлах
ажиллагаанд оролцогчид:

Эвлэрүүлэн зуучлагч, Өргөдөл
гаргагч, Удирдагч тал,
Эвлэрүүлэн зуучлагчийн
туслах;
Талуудын хүсэлтээр өмгөөлөгч,
гэр бүлийн гишүүд, найз нөхөд,
сэтгэл зүйч зэрэг оролцож
болно.
“Эвлэрүүлэн зуучлах
ажиллагаа” гэдэг нь
эвлэрүүлэн зуучлагчийн
дэмжлэгтэйгээр маргалдагч
талууд хоорондоо харилцан
ярилцах, хэлэлцсэний дүнд
тохиролцоонд хүрч маргаанаа
шийдвэрлэх ажиллагааг хэлнэ.

Талуудын тохиролцооны
агуулгын дагуу эвлэрлийн
гэрээг боловсруулна.
Эвлэрлийн гэрээ
амжилттай болсон
тохиолдолд:
баталгаажуулж тухайн
шатны шүүхийн шүүгч
захирамж гаргаснаар
шүүхийн шийдвэрийн адил
хүчин төгөлдөр болно.
Эвлэрлийн гэрээ
амжилтгүй болсон
тохиолдолд: шүүхэд
нэхэмжлэл гаргах.
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Асуулт 11: Ковид 19 цар тахлын үеэр шүүх хурлыг хэрхэн зохион байгуулж байгаа
вэ?
Ковид-19 цар тахлын үед шүүх хурлыг цахимаар болон биечлэн гэсэн төрлөөр зохион
байгуулж байна. Цахим шүүх хурал нь зориулалтын бэлтгэсэн танхимд “Zoom” програм хангамж
ашиглан зохион байгуулж байна. Шүүх хуралдааны зарыг ww.live.shuukh.mn хаягаас авах
боломжтой.
Хэрэв тухайн маргаан нь төрийн, хувь хүний болон байгууллагын нууцтай холбоотой бол
шүүх хурлыг биечлэн хийнэ. Хэрэв биечлэн хийх шүүх хуралдаан хийх бол талууд шүүх хуралдаан
эхлэхээс гурван цагийн өмнө ирэх тухайгаа шүүхэд мэдэгдэх ба нүүрний маск, бээлий, гадуур хувцас
хийх уут авчирч, 2-оос доошгүй метрийн зай барих зэрэг халдвар хамгаалалтын дэглэм баримтлан
зохион байгуулж байна.

Асуулт 12: Ковид 19 цар тахлын үеэр байгууллагын нууцтай холбоотой шүүх хурлыг
хаалттай буюу биечлэн хийдэг гэсэн. Тэгвэл энэ нь байгууллагын нууцын жагсаалтыг
баталж, шүүхэд танилцуулсан байх ёстой гэсэн үг үү?
Тийм. 1995 онд батлагдсан “Байгууллагын нууцын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т
заасны дагуу тухайн байгууллага өөрөө “байгууллагын нууц”-ыг тогтоож баталсан байх
шаардлагатай. Гэхдээ “байгууллагын нууц” гэдэгт хүссэн бүх зүйлсийг оруулахгүй. Тухайлбал,
байгууллага дор дурдсан мэдээллийг нууцалж болохгүй. Үүнд:
 Тухайн байгууллагын явуулж буй үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ашиглаж буй
техник, технологийн хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх буюу үзүүлж
байгаа нөлөөллийг илтгэн харуулах мэдээлэл;
 Тухайн байгууллагын мэдэлд байгаа бөгөөд хадгалалт, хамгаалалтын горим нь
зөрчигдсөн тохиолдолд хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюул учруулж
болзошгүй бүх төрлийн хорт, цацраг идэвхт бодисын хор хөнөөлийг тодорхойлсон
мэдээлэл; мөн
 Гэмт хэргийн тухай болон нийтэд мэдээлэхээр хуульд заасан бусад мэдээлэл.
Дээрх хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.2-т: “хүний эрх, нэр төр, алдар хүнд тухайн
байгууллагын хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор холбогдох хуулиар нууц гэж
тогтоосон мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийг …” байгууллагын нууц гэж ойлгоно хэмээн заасан
байдаг. Иймд байгууллага нь дээрх тодорхойлолтын хүрээнд шаардлагатай гэж үзсэн мэдээллийг
“байгууллагын нууц”-д тооцож батлах нь зүйтэй юм8.

8

“Байгууллагын нууцын тухай хууль”-ийг дараах холбоосоор орж танилцана уу: https://www.legalinfo.mn/law/details/102.
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Хэрэв байгууллагын нууцад хамаарах мэдээллийг шүүхэд дэлгэх шаардлагатай бол
оролцогч тал шүүх хуралдааныг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн хаалттайгаар буюу биечлэн хуралдуулах
(буюу онлайн бус хурал) хүсэлтийг шүүхэд тавьж болно. Энэ нөхцөлд шүүгч, шүүгчийн туслах болон
хаалттай шүүх хуралдааны бусад оролцогчид нууц мэдээллийг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан
шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу задруулахыг хориглосон байдаг. Дээр дурдсан аливаа этгээд
нь байгууллагын нууцыг задруулсан бол холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу эрүүгийн хариуцлага
тооцдог билээ.

Асуулт 13: Хэрэг маргааныг шүүхийн болон шүүхийн бус журмаар хэрхэн хурдан мөн
зардал багатай шийдвэрлэх боломжтой вэ?
Хэрэв талууд маргаанаа шүүхийн журмаар хурдан мөн зардал багатай шийдвэрлүүлэх
хүсэлтэй байгаа бол маргааныг “хялбаршуулсан журам”-аар шийдвэрлүүлэх хүсэлт шүүхэд гаргах
боломжтой. Хэрэв дараах 4 нөхцөлийн аль нэг нь байгаа бол аливаа иргэний хэргийн маргааныг
“хялбаршуулсан журам”-аар шийдвэрлүүлж болдог – 1) “нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзах”;
2) “хариуцагч нэхэмжлэлийг хүлээн зөвшөөрсөн”; 3) “талууд эвлэрсэн”; 4) “хариуцагч нэхэмжлэлийн
шаардлагыг биелүүлсэн”. Тухайлбал, статистик тоо баримтаар 2020 онд “хялбаршуулсан журам”аар шийдвэрлэгдсэн маргаан дараах хувьтай байна. Үүнд:

20%

45%

Нэхэмжлэгч
нэхэмжлэлээсээ
татгалзсан

Хариуцагч
нэхэмжлэлийн
шаардлагыг хүлээн
зөвшөөрсөн

25%
Талууд эвлэрсэн

10%
Нэхэмжлэлийн
шаардлагыг хариуцагч
биелүүлсэн

Маргааныг “хялбаршуулсан журам”-аар хянан шийдвэрлэхийн давуу талууд нь (1) Давж
заалдах шатны шүүх болон Хяналтын шатны шүүхэд гомдол гаргадгүй тул цаг хугацаа хэмнэдэг мөн
(2) улсын тэмдэгтийн хураамж 50%-иар буурдаг тул зардал бага тусдаг. Түүнчлэн, хэрэв хариуцагч
хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийг сайн дураар биелүүлээгүй бол
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлээр албадан гүйцэтгүүлж болно. Харин сул тал нь тухайн маргаантай
холбогдуулан оролцогч тал давж гомдол гаргах эсхүл шинээр нэхэмжлэл гаргах эрхгүй болдог.
Маргаанаа шүүхийн бус аргаар хурдан мөн зардал багатай шийдвэрлүүлэх өөр нэг зам бол
Арбитр юм. Арбитраар маргааныг хянан шийдвэрлүүлэх нь дараах давуу талтай байдаг. Үүнд:
 Талууд арбитрчийг өөрсдөө томилох эрхтэй;
 Хэрэг маргааныг нэг үе шаттайгаар шийдвэрлэдэг (Давж заалдах болон Хяналтын шатны
шүүхэд маргаантай холбоотой гомдол гаргах боломжгүй);
 Талууд хэрэг хянан шийдвэрлэх журам буюу арбитрын хуралдааныг явуулах газар,
хэрэглэх хэл, хууль, хугацааг харилцан тохиролцдог;
 Цаг хугацааны хувьд түргэн шуурхай;
 Арбитрын шийдвэр нь эцсийнх;
 Арбитрын шийдвэр нь Дэлхийн 170 орчим улсад хүлээн зөвшөөрч, биелэгддэг
(тодруулбал, Монгол Улс нь 1958 оны Нью-Йоркийн конвенцод нэгдэн орсон улс болно).
Арбитрын маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааг доорх зургаас харна уу.
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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 5 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, нотлох
баримт гэх мэт);
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.

Монгол Улсын Арбитрын үйлчилгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://www.arbitr.mn/ хаягаас
авах боломжтой.

II. ЦАХИМ ХУДАЛДАА, ТҮРЭЭСИЙН ТӨЛБӨРИЙГ ХОЙШЛУУЛАХ, КОМПАНИ
ТАТАН БУУЛГАХ

ДЭД СЭДЭВ 2.1: ЦАХИМ ХУДАЛДААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ
Асуулт 14: Цахим худалдаа эрхлэхийн тулд тусгай зөвшөөрөл авах шаардлагатай
юу?
Монгол Улсад цахим худалдаа эрхлэхэд тусгай зөвшөөрөл шаардах тусгайлсан эрх зүйн
зохицуулалт байхгүй байна. Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд зааснаар Монгол
Улсын Засгийн газар цахим худалдаатай холбоотой харилцааг зохицуулсан тусгай журам батлах
тухай заасан байдаг ч өнөөдрийн байдлаар цахим худалдаа эрхлэхтэй холбоотой уг зохицуулалт
хараахан батлагдан гараагүй байна.
Хэдий ийм ч цахим худалдаа эрхлэхэд огт тусгай зөвшөөрөл шаардагдахгүй гэсэн үг биш юм.
Өөрөөр хэлбэл “Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”-д9 зааснаар
худалдаж буй бүтээгдэхүүнээс хамааран тусгай зөвшөөрөл авах шаардлага үүснэ. Тухайлбал,
дараах худалдаа, үйлчилгээ эрхлэхийн тулд төрийн байгууллагаас зохих тусгай зөвшөөрлийг авах
шаардлагатай. Үүнд:

“Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”-тай дараах холбоосоор орж танилцана уу:
https://www.legalinfo.mn/law/details/34.
9
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Тамхи

Согтууруулах ундаа

Сум-дүүргийн засаг
дарга

Аймаг-Нийслэлийн засаг
дарга

Эм болон эмнэлгийн
хэрэгсэл

Эрүүл мэндийн яам

Галт зэвсэг, сум

Хууль зүйн яам

Тэсэрч дэлбэрэх
бодис

Байгаль орчны яам

Химийн хорт болон
аюултай бодис

Байгаль орчин, Аялал
Жуулчлалын яам

Асуулт 15: Монгол Улсад цахим худалдаагаар согтууруулах ундаа, тамхи
худалдаалах боломжтой юу? Хэрэв боломжтой бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд
нийт есөн дүүрэг тус бүрээс худалдаалах тусгай зөвшөөрөл авах шаардлагатай юу ?
Цахим худалдаагаар согтууруулах ундаа болон тамхи худалдахын тулд Аж ахуйн нэгжийн
үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.5 болон 16.3.4-т заасны
дагуу согтууруулах ундаа худалдаалах тусгай зөвшөөрлийг Аймаг, Нийслэлийн Засаг даргаас, тамхи
худалдаалах тусгай зөвшөөрлийг Сум, Дүүргийн Засаг даргаас тус тус авсан байх шаардлагатай.
Согтууруулах ундаа худалдаалах тусгай зөвшөөрөл нь Улаанбаатар нийслэлийн нутаг дэвсгэрт
худалдаалах зөвшөөрөл олгож байгаа тул дүүрэг тус бүрийн засаг даргаас зөвшөөрөл дахиж авах
шаардлагагүй. Харин тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрөл нь тухайн сум, дүүргийн нутаг дэвсгэрт
л худалдаалах эрх олгосон байдаг тул өөр сум, дүүрэгт худалдаалах, хүргэлт хийх боломжгүй. Иймд
хэрэв өөр сум, дүүрэгт цахимаар худалдаа эрхлэх бол тухайн Сум, Дүүргийн Засаг даргаас тусгай
зөвшөөрөл нэмж авах шаардлагатай.

Асуулт 16: Цахим худалдаа эрхлэгч нь ямар үндсэн үүрэг хүлээдэг вэ?
Цахим худалдаа эрхлэгч нь 2003 онд батлагдсан “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай
хууль”-д10 зааснаар дараах үүрэг хүлээдэг. Үүд:
 Бараа бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, тоо, хэмжээ, чанар, хугацаа, зориулалтын зохих
шаардлага хангасан байх;
 Үнэн зөв мэдээлэл олгох;
 Доголдол арилгах (солих, үнэ хямдрах, засварлах, буцаах, зардлыг олгох);
“Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль”-тай дараах холбоосоор орж танилцана уу:
https://www.legalinfo.mn/law/details/551.
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 Эрүүл мэнд, амь нас, эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн бус ашиг сонирхол, хүрээлэн байгаа
орчинд учирсан гэм хорыг арилгах, хохирлыг нөхөн төлөх.
Зөвлөмж:
Хэрэв цахим худалдаа эрхлэгч нь дээрх хуульд заасан үүргийг зөрчих, зөрчсөний
улмаас хэрэглэгчийн эрх ашигт хохирол учирсан тохиолдолд Зөрчлийн тухай
хуульд зааснаар иргэнийг 500,000 (таван зуун мянган) төгрөгөөр, хуулийн
этгээдийг 5,000,000 (таван сая) төгрөгөөр торгох хариуцлага хүлээдэг.

2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас бараа
материалын цахим худалдаа, хүргэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад
хандан цахим худалдааны хүргэлт хийх тохиолдолд дараах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын
дэглэмийг сахин мөрдөж ажиллахыг мэдэгдсэн байдаг. Үүнд:
 Хүргэлт хийх тээврийн хэрэгслийн жолооч, хүргэгч, ачигч нар амны хаалт зүүж, нэг
удаагийн бээлий өмсөх;
 Хүргэлт хийх тээврийн хэрэгслийн жолооч, хүргэгч, ачигч нар бээлийгүй гараар бараа
материалд хүрэхгүй байх, гар халдваргүйжүүлэгчийг биедээ байнга авч явах;
 Хүргэх бараа материалын гадаргууг спиртэн суурьтай уусмалаар шүршиж
халдваргүйжүүлэн гялгар уут саванд хийж хүргэх;
 Хүргэх бараа материалыг аль болох бохир газар тавихгүй байх;
 Хүргэх бараа материалын дагалдах бичиг баримт, холбогдох бичгийг зориулалтын уутанд
хийж авч явах;
 Цахим худалдан авагчтай утсаар холбогдон бараа материалыг гардуулахад 1.5 метрээс
дотогш зайд харьцахгүй байх;
 Бараа материалыг ашиглах, хэрэглэх, угсрах, байршуулах зэрэг зааврыг цахимаар хүргэх,
утсан холбоо ашиглан заавар зөвлөгөө өгөх;
 Бараа материалын төлбөр тооцоог цахимаар авах, бэлэн мөнгөтэй харьцахгүй байх.
Зөвлөмж:
Дээрх мэдэгдлийн аль нэг шаардлагыг зөрчсөн тохиолдолд Зөрчлийн тухай
хуулийн 15.2 дугаар зүйлийн 1.1 , 15.13 дугаар зүйлийн холбогдох заалтыг тус тус
үндэслэн хүнийг 250,000 төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 2,500,000 төгрөгийн мөнгөн
торгууль оногдуулна.

Асуулт 17: Цахимаар “зээлийн гэрээ” болон “барьцааны гэрээ” байгуулахыг
зөвшөөрөх үү? Барьцааны бүртгэлийн газарт энэ төрлийн гэрээг цахимаар бүртгэх
боломжтой юу?
Иргэний хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.3, 196 дугаар зүйлийн 196.1.8-д тус тус зааснаар
“зээлийн гэрээ” болон “барьцааны гэрээ”-г тоон гарын үсэг ашиглах замаар цахимаар байгуулж
болно11. Эдгээр санхүүжилтийн гэрээг заавал нотариатаар гэрчлүүлэхийг хуулиар шаарддаггүй буюу
гагцхүү бичгээр байгуулах хэлбэрийн шаардлага тавигддаг тул цахимаар байгуулах бүрэн
боломжтой.

“Тоон гарын үсэг” гэж цахим баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэх, өөрчлөхөөс хамгаалах зорилгоор хувийн түлхүүр ашиглан
баримт бичиг болон баримт бичигт заасан мэдээллийг криптограф хувиргалтад оруулж үүсгэсэн тусгай зөвшөөрөл бүхий
компаниас бизнес эрхлэгчдэд олгогдог цахим гарын үсгийн төрлийг хэлдэг.
11
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Хэрэв тухайн барьцааны зүйл нь “хөдлөх эд хөрөнгө” эсхүл “эдийн бус хөрөнгө” бол “Хөдлөх
эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хууль”-д заасны дагуу хөдлөх хөрөнгийн
барьцааны “цахим мэдээллийн сан” 12 -д барьцааны мэдэгдлийг байршуулан барьцааны гэрээг
бүртгүүлэх бүрэн боломжтой. Энэ нөхцөлд “зээлийн гэрээ” болон “барьцааны гэрээ”-г барьцааны
мэдэгдэлд хавсаргах шаардлагагүй. Цахим бүртгэлд барьцааны мэдэгдэл болон барьцааны зүйлийн
дэлгэрэнгүй мэдээллийг бүртгүүлсэн байхад л хангалттай.
Харин тухайн барьцааны зүйл нь “үл хөдлөх хөрөнгө” бол үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой
баримт бичиг (зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээ, үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ гэх мэт)-ийн эх хувийг
улсын бүртгэгч шалгах шаардлагатай байдаг тул баримт бичгийн эх хувийг улсын бүртгэлийн
байгууллагад, цахимаар бус, биечлэн хүргүүлэх шаардлага үүсдэг юм.
ЗӨВЛӨМЖ:
Жич: Ковид 19 цар тахлын үед банкны “зээлийн гэрээ” болон “барьцааны гэрээ”-г
тухайн банк нь иргэний өмнөөс улсын бүртгэлийн байгууллагад шаардлагатай
материалын хамт эх хувийг нэгдсэн байдлаар хүргэж байгаа тул иргэд улсын
бүртгэлд биечлэн очих шаардлагагүй байгааг анхаарна уу.

Асуулт 18: Цахим худалдаа эрхэлж байгаа бол худалдан авагчид баримт олгох
шаардлагатай юу? Хэрэв шаардлагатай бол хэрхэн олгох вэ?
Тийм. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.14 болон 17
дугаар зүйлийн 17.3.2-т заасны дагуу цахим худалдаа эрхлэгч нь энгийн уламжлалт худалдаатай
нэгэн адил төлбөрийн баримт болон НӨАТ-ын и-баримтыг худалдан авагчид олгох шаардлагатай.
ЗӨВЛӨМЖ:
Хэрэв Та цахим хэлбэрээр и-баримт олгох бол www.ebarimt.mn сайтад өөрийн
байгууллагаа бүртгүүлж, нэвтрэн и-баримтыг:
(i)
(ii)

и-мэйлээр; эсхүл
мессежээр хэрэглэгчид олгох боломжтой.

Асуулт 19: Биечлэн уулзалт зохион байгуулахгүйгээр хэрхэн гэрээ байгуулах
боломжтой вэ?
Худалдах худалдан авах гэрээ нь бичгээр байгуулагдсан эсэхээс үл хамааран эд хөрөнгийг
шилжүүлснээр хүчин төгөлдөр болдог төрлийн гэрээ юм. Хамгийн чухал нь гэрээний гол нөхцөл
болон бараа бүтээгдэхүүний хүргэлтийн нөхцөлийг худалдагч болон худалдан авагч талууд нь
урьдчилан харилцан тохиролцсон байх ёстой. Тухайлбал, бараа бүтээгдэхүүний нэр, үнэ, тоо,
хэмжээ, сав баглаа боодол, ашиглах заавар, дагалдах баримт бичиг болон захиалгын нөхцөл
журмын талаарх үнэн зөв мэдээллийг хэрэглэгч/худалдан авагчид хүргүүлсэн байх нь чухал юм.
Дараах жишээг харна уу!
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Цахим мэдээллийн сан руу дараах холбоосоор орж танилцана уу: https://mpr.gov.mn/.
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33

1

55

Шаардлагатай бол
захиалгыг тодруулна

Үйлчилгээ-гэрээний
нөхцөлтэй танилцаж
захиалга хийх

Хүлээлгэж өгснөөр
гэрээ хүчин төгөлдөр
болно

2

4

Захиалгыг хянаж,
баталгаажуулна

Хүргэлт хийнэ

Биечлэн уулзахгүйгээр гэрээ байгуулах өөр нэг хувилбар нь цахим гэрээ байгуулах арга юм.
Асуулт 17-д тайлбарласанчлан “тоон гарын үсэг” гэж цахим баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэх,
өөрчлөхөөс хамгаалах зорилгоор хувийн түлхүүр ашиглан баримт бичиг болон баримт бичигт заасан
мэдээллийг криптограф хувиргалтад оруулж үүсгэсэн тусгай зөвшөөрөл бүхий компаниас бизнес
эрхлэгчдэд олгодог цахим гарын үсгийн төрлийг хэлдэг. Талууд тоон гарын үсэг зурснаар гэрээ нь
хүчин төгөлдөр болдог. Зээлээр худалдах-худалдан авах гэрээ, санхүүгийн түрээсийн гэрээ болон
энгийн худалдах-худалдан авах зэрэг гэрээг цахим хэлбэрээр байгуулж болно. Үүний нэгэн адил
тоон гарын үсэг ашиглан цахим гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах боломжтой юм.
Цахим гэрээг дараах процессын дагуу байгуулна:
1
Цахим баримт бичиг
үйлдэж, тоон гарын
үсэг зурж илгээнэ.

2

Нөгөө тал хүлээн
зөвшөөрч тоон
гарын үсэг зурна

Гэрээ хүчин
төгөлдөр болно
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ДЭД СЭДЭВ 2.2: ТҮРЭЭСИЙН ТӨЛБӨР ТӨЛӨЛТИЙГ ХОЙШЛУУЛАХ БОЛО Н
БУУРУУЛАХ

Асуулт 20: Ковид-19 цар тахлын үед түрээсийн гэрээтэй холбоотой асуудлыг хэрхэн
шийдвэрлэх вэ?
Түрээсийн гэрээ (эсхүл үүнтэй холбоотой бусад бизнесийн гэрээ) нь талуудын хүсэл зоригийн
илэрхийлэл, харилцан тохиролцоо байдаг. Үүнийг хуульчид “гэрээний эрх чөлөөт зарчим” гэж
нэрлэдэг. Энэ зарчмын хүрээнд түрээсийн гэрээний талууд (түрээслэгч болон түрээслүүлэгч) нь
түрээсийн нөхцөлийг анхлан тохиролцох мөн дахин тохиролцох боломжтой ба Ковид-19 цар тахлын
нөхцөл байдалтай холбогдуулан гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах боломжтой. Иймд юуны өмнө
талууд байгуулсан гэрээн дэх талуудын эрх үүргээ дахин нягтлах хэрэгтэй ба давагдашгүй хүчин
зүйлийн нөхцөл байдал үүссэн бол хэрхэх тухай заасныг шалгах нь зүйтэй юм.
Түрээсийн гэрээ нь гэрээний зорилго, оролцогч талууд болон гэрээний зүйлээсээ шалтгаалан
олон төрөлтэй байдгаас гадна тухайн нөхцөл байдлаас хамаарч гэрээний нөхцөл өөр өөр байж
болдог. Зарим түрээсийн гэрээнд “давагдашгүй хүчин зүйл”-ийн талаар зохицуулсан байх нь бий.
“Давагдашгүй хүчин зүйл” гэдэг нь урьдчилан таамаглах боломжгүй, талуудын хүсэл зориг,
хяналтаас гадуур бий болсон үйл явдлын улмаас талуудын аль нэг эсхүл талууд гэрээгээр хүлээсэн
үүргээсээ чөлөөлөгдөх хууль зүйн үндэслэл, боломж юм. Ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдлыг
түүний үр нөлөө болон хүндрэл зэргээс шалтгаалан “давагдашгүй хүчин зүйл” эсхүл “хүнд нөхцөл
байдал” гэж үзэх боломжтой юм. Ковид-19 цар тахлын нөлөөллийг түрээсийн гэрээний давагдашгүй
хүчин зүйл гэж үзэх эсэх талаарх хэлэлцүүлгийг энэ Гарын авлагын 3.1-т заасан дэд сэдвээс
дэлгэрүүлж үзнэ үү.
Зээл болон татвартай харьцуулбал түрээслүүлэгч нь түрээсийн төлбөрийг бууруулсан
хэмжээгээр нь түрээсийн орлогын албан татвараас хөнгөлж байгаагаас бусдаар эрх бүхий
байгууллагаас бизнес эрхлэгчдэд хөнгөлөлт үзүүлэх арга хэмжээ аваагүй болохыг тэмдэглэе (3-р
асуултын хариуг үзнэ үү).

Асуулт 21: Түрээсийн төлбөр төлөлтийг хойшлуулах эсхүл бууруулах боломж байгаа
юу?
Иргэний хуулийн 319 дүгээр зүйлийн 319.2-т: “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй
онцгой нөхцөл байдлын улмаас түрээсэлсэн эд хөрөнгийн чанар байдал алдагдвал талууд
харилцан тохиролцож түрээсийн төлбөрийн хэмжээг өөрчилж болно.” - гэж заасан байдаг. Энэ
зүйлд заасан “... эд хөрөнгийн чанар байдал алдагдвал...” гэдэгт эд хөрөнгөө ашиглах боломжгүй
болохыг ойлгодог. Өөрөөр хэлбэл, хэрэв Ковид-19 цар тахлын улмаас (шууд үр дүнд) Та түрээсийн
талбай, лангуу зэргээ ашиглах боломжгүй болсон бол Иргэний хуулийн 319.2-т заасан үндэслэлээр
түрээсийн төлбөрийг бууруулах хууль зүйн боломжтой гэсэн үг юм.
Түрээсийн төлбөрийг хойшлуулах эсхүл бууруулахын тулд Та дараах алхмуудыг хэрэгжүүлэх
шаардлагатай. Үүнд:
1. Талбайн эзэн (түрээслүүлэгч)-д давагдашгүй хүчин зүйл бий болсон тухайгаа бичгээр
мэдэгдэх;
2. Мэдэгдэлд хууль (дээр дурдсан) болон түрээсийн гэрээний холбогдох заалтыг ишлэх,
мөн түрээсийн төлбөрийг бууруулах талаар хэлэлцээр хийх, уулзалт товлох талаар
санал болгох; мөн
3. Хэрэв тохиролцсон бол түрээслүүлэгчээс түрээсийн төлбөрийг бууруулах тухай бичгэн
шийдвэр болон албан бичиг гаргуулах эсхүл түрээсийн гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
асуудлыг хүсэх.

18

ДЭД СЭДЭВ 2.3: ААН-ИЙГ Т АТ АН БУУЛГАХ, ААН-ИЙН ДАМПУУРАЛ

Асуулт 22: Хэрэв хугацаандаа өр төлбөрөө төлж чадахгүй бол ямар арга хэмжээ авах
вэ?
Хэрэв аль нэг ЖДҮ эрхлэгч аливаа өр төлбөрийг хугацаандаа төлж чадахгүй нөхцөл байдалд
хүрсэн бол тухайн хуулийн этгээдийг төлбөрийн чадваргүйд тооцуулах арга хэмжээ авч болох юм.
1997 оны “Дампуурлын тухай хууль”-д зааснаар “компани нь өөрийн хөрөнгийн 10-аас
доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний үүргээ хууль буюу гэрээнд заасан хугацаанд биелүүлэхгүй бол
төлбөрийн чадваргүйд тооцогддог”. Хэрэв тухайн ЖДҮ эрхлэгч нь энэхүү шалгуурыг хангасан бол
дампуурлын хэрэг үүсгэх тухай хүсэлтийг шүүхэд гаргах боломжтой. Дампуурлын хэрэг үүсгэснээр
ЖДҮ эрхлэгч нь компанийг дахин хөрөнгөжүүлэх боломж үүсэж болох ба дахин хөрөнгөжүүлснээр
компанийг дампууруулах (мөн татан буулгах)-ын оронд өөрчлөн байгуулах эсхүл шинэчлэн
байгуулах боломж олгох юм.
Дахин хөрөнгөжүүлэх ажиллагааг хэрэгжүүлэхийн тулд төлбөр төлөгч (ЖДҮ эрхлэгч) нь
компанийг дампууруулах замаар татан буулгаснаас илүүтэй компанийг “дахин хөрөнгөжүүлэх” нь
төлбөр авагчдын хувьд ашигтай болохыг тусгасан дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулах
хэрэгтэй. Тодруулбал, дахин хөрөнгөжүүлсний үр дүнд төлөх төлбөр компанийг татан буулгасны
даруу нэхэмжлэгчдэд төлөх үнийн дүнгээс илүү өндөр байх ёстой. Хэрэв төлөвлөгөө нь энэхүү
шаардлагыг хангаж нэхэмжлэгчид болон шүүхээс дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг баталсан бол
төлбөр төлөгч нь шүүхээс томилсон хэрэг гүйцэтгэгчийн хяналт доор дахин хөрөнгөжүүлэх
ажиллагааг зохион байгуулах боломж бүрдэнэ.

Асуулт 23: Компани төлбөрийн чадваргүйд тооцуулах (буюу дампууруулах)
хүсэлтийг шүүхэд гаргахдаа юуг анхаарах вэ?
“Хүсэлт”-ийг компани өөрөө сайн дурын үндсэн дээр гаргадаг бол дампууруулах тухай
нэхэмжлэлийг зээлдүүлэгч гаргадаг. Тус хүсэлтэд дараах зүйлсийг ойлгомжтой, дэлгэрэнгүй тусгах
юм бол шүүгчид шийдвэр гаргахад илүү дөхөм байдаг. Үүнд:
 Компани төлбөрийн чадваргүй болох болсон учир шалтгаан (Тухайлбал, цар тахлын
улмаас борлуулалт буурсан, зах зээлийн үнийн ханшийн уналт, бизнесийн тохиромжгүй
загвар зэрэг);
 Дахин хөрөнгөжүүлэх эсхүл дампуурсанд тооцож татан буулгах эсэх тухай компанийн
өөрийн санал;
 Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ болон өр төлбөрийн харьцаа (Жич: Хуульд заасан
дампуурлын тухай тодорхойлолтын дагуу компани өөрийн хөрөнгийн 10-аас доошгүй
хувьтай тэнцэх хэмжээний үүргээ хууль эсхүл гэрээнд заасан хугацаанд биелүүлэх
боломжгүй болсоныг тодорхой толилуулах шаардлагатай);
 Компаниас өр төлбөрөө нэхэж буй нэхэмжлэгчдийн нэр, хаяг, нэхэмжлэгч тус бүрд төлөх
төлбөрийн хэмжээ, төлбөртэй холбоотой шүүхийн шийдвэр, шийдвэр гүйцэтгэлийн
ажиллагаа зэрэг зүйлстэй холбоотой мэдээллийг дурдах;
 Компани өөрөө бусдаас төлбөрийн авлагатай бол авлагын хэмжээ, төлбөр төлөх
этгээдийн нэр, хаяг зэрэг мэдээлэл.
Та шүүхэд хүсэлт гаргахдаа компанитай холбоотой доорх зүйлсийг эх хувиар эсхүл
нотариатаар гэрчлүүлсэн хувийг хавсаргах шаардлагатай. Үүнд:






Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм;
Сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн тайлан;
Эд хөрөнгийн жагсаалт, үнэлгээний талаарх хөндлөнгийн аудиторын санал;
Шүүх, арбитрын шийдвэрүүд, хэрэв байгаа бол;
Төлбөр, зээлтэй холбоотой гэрээ, хэлцэл;
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 Нэхэмжлэгчдийн нэр, хаяг, нэхэмжлэгч тус бүрийн авлага буюу гаргуулах төлбөрийн
хэмжээ;
 Төлбөртэй этгээдийн нэр, хаяг, төлбөрийн хэмжээ;
 Татвар, төлбөр тооцооны акт; мөн
 Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт (70,200 төгрөг).

Асуулт 24: Дахин хөрөнгөжүүлэх гэж юу вэ? Үүнийг хэзээ хэрэгжүүлэх боломжтой
вэ?
 Дампуурлын хэрэг үүсгэснээр ЖДҮ эрхлэгч нь компанийг дахин хөрөнгөжүүлэх
ажиллагааг эхлүүлэх боломжтой болдог. Дахин хөрөнгөжүүлснээр компанийг
дампууруулах (мөн татан буулгах)-аас урьдчилан сэргийлж, компанийг өөрчлөн
байгуулах эсхүл шинэчлэн байгуулах боломж олгодог билээ. Компанийг дахин
хөрөнгөжүүлж, үйл ажиллагааг цаашид үргэлжлүүлэх нь компанийг татан буулгаснаас
илүүтэй нэхэмжлэлийн (нэхэмжлэгчдийн гаргасан) шаардлагад нийцэж байна гэж үзвэл
нэхэмжлэгчид эсхүл хэрэг гүйцэтгэгч дахин хөрөнгөжүүлэх тухай хүсэлтийг шүүхэд
гаргаж болдог.
 Дахин хөрөнгөжүүлэх ажиллагааг хэрэгжүүлэхийн тулд төлбөр төлөгч нь компанийг
дампууруулан татан буулгаснаас илүү төлбөр төлөгчийг дахин хөрөнгөжүүлэх нь төлбөр
авагчдын хувьд ашигтай болохыг харуулсан дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг бэлтгэх
шаардлагатай. Нэхэмжлэгчдийн хуралдаанаар дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг
хэлэлцсэний дараа шүүх төлөвлөгөөг батлах эсэхийг шийдвэрлэдэг. Хэрэв төлөвлөгөө
нь энэхүү шаардлагыг хангаж нэхэмжлэгчид болон шүүхээс дахин хөрөнгөжүүлэх
төлөвлөгөөг баталсан бол төлбөр төлөгч нь шүүхээс томилсон хэрэг гүйцэтгэгчийн
хяналт доор уг ажиллагааг зохион байгуулах эрхтэй.

 Төлбөр авагч нарын өр төлбөрийг дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөний дагуу
хуваарилна.

Асуулт 25: Татан буугдаж байгаа компанийн эд хөрөнгийг хэрхэн хуваарилах вэ?
Компанийн өр төлбөрийг барагдуулсны дараа компанид хөрөнгө үлдэж байвал татан буулгах
комисс компанийн тус үлдсэн хөрөнгийг худалдах ба олсон орлогыг хувьцаа эзэмшигчдэд
хуваарилдаг. Энэ тохиолдолд дараах дарааллын дагуу эд хөрөнгийг хуваарилна. Үүнд:

• Хэрэв компани нь давуу эрхийн хувьцаагүй бол орлогыг компанийн энгийн
хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж байгаа хувьцааны тоотой хувь тэнцүүлэн
Давуу эрхийн хуваарилна.
хувьцаагүй
бол

• Давуу эрхийн хувьцааны төлөгдөөгүй ногдол ашиг болон давуу эрхийн
хувьцааны татан буулгалтын үнэ;
Давуу эрхийн • Эргүүлэн худалдаж авах энгийн хувьцааны төлбөр;
хувьцаатай • Эргүүлэн худалдаж авах давуу эрхийн хувьцааны төлбөр.
бол
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Асуулт 26: Бусдад өр төлбөрийн асуудалгүй компанийг хэрхэн татан буулгах вэ?
Компани татан буулгах тухай шийдвэрт юуг анхаарах вэ?
Өр төлбөрийн асуудалгүй компанийг татан буулгах бол дараах алхмын дагуу татан буулгана.
Үүнд:
 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлаж, компанийг татан буулгах тухай шийдвэр батлах
(Жич: шийдвэрт ямар шалтгаанаар татан буугдаж байгаа тухай, татан буулгах
комиссын томилгоо болон гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлсөн тухай тусгана. Дараах
холбоосоор шийдвэрийн загвартай танилцана уу https://khanLex.mn/webinar/);
 Компани татан буулгах төсөл боловсруулах (Жич: Татан буулгах комисс нь компанийг
татан буулгах төсөл боловсруулах бөгөөд төсөлд татан буулгах хугацаа, журам, эд
хөрөнгө хуваарилах журам, олон нийтэд мэдээлэх болон улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
асуудлыг тусгана. Боловсруулсан төслийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батална.);
 Компанийг татан буулгасан талаар өдөр тутмын сонинд зарлуулах (Жич: зарын агуулгад
хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар, оноосон нэр, татан буугдаж байгаа тухай
тусгасан байх ба зарыг татан буулгах баримт бичигт хавсаргана);
 Татан буулгах баланс буюу “дуусгалтын санхүүгийн тайлан” боловсруулж, харьяа сум,
дүүргийн санхүүгийн байгууллагаар батлуулах;
 Татвар төлөгчөөс хасуулж, татвар төлөгчийн хасалтын карт авах;
 Тамга, тэмдгийг улсын бүртгэлийн газарт хураалгаж, баримт авах;
 Өр төлбөртэй эсэх тухай лавлагаа авах (Жич: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
байгууллагаас өр, төлбөртэй эсэх лавлагааг олгодог);
 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газарт компанийг татан буулгаж байгааг бүртгүүлэх
(Жич: бүртгэлд шаардлагатай баримт бичгүүд: татан буулгах тухай хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр, дуусгалтын тайлан, сонины зар, татвар төлөгчийн
хасалтын карт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын
лавлагаа, тамга тэмдэг хураалгасан баримт, улсын тэмдэгтийн хураамж 10,000
төгрөг төлсөн баримт, УБ-06 маягт хавсаргаж өгнө);
 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар олон нийтэд компанийг татан буулгасан тухай
мэдээлнэ.

III. ГЭРЭЭНИЙ ЗАРИМ АСУУДЛУУД – ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ,
ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦАА, ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТ

ДЭД СЭДЭВ 3.1: ГЭРЭЭНИЙ ЗАРИМ АСУУДЛУУД, ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ,
ТООН ГАРЫН ҮСЭГ, ГЭРЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ

Асуулт 27: “Давагдашгүй хүчин зүйл” гэж юу вэ? Ковид-19 цар тахал нь давагдашгүй
хүчин зүйл мөн үү?
“Давагдашгүй хүчин зүйл” гэдэг нь урьдчилан таамаглах боломжгүй, талуудын хүсэл зориг,
хяналтаас гадуур бий болсон үйл явдлын улмаас талуудын аль нэг эсхүл талууд гэрээгээр хүлээсэн
үүргээсээ чөлөөлөгдөх хууль зүйн үндэслэл, боломжийг ойлгодог.
Түүнчлэн, “Хүнд нөхцөл байдал” гэсэн ойлголт байдаг ба энэ нь хууль эрх зүй, улс төр,
эдийн засгийн шинжтэй шалтгааны улмаас талууд эдийн засаг, санхүү, төлбөрийн чадваргүй
болох, гэрээний үүргээ хэрэгжүүлэхэд илт хохиролтой, алдагдалтай, ашиггүй байх зэргээс болж
гэрээний үүргээ биелүүлэх боломжгүй болох нөхцөл байдлыг ойлгодог.
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Давагдашгүй хүчин зүйл

Хүнд нөхцөл байдал

₮
 Тухайн
нөхцөл
байдал
үүргээ
биелүүлээгүй
талын хяналтаас
гадуур болсон.
 Гэрээг байгуулах үед тухайн нөхцөл
байдлыг таамаглах боломжгүй байсан.
 Тухайн нөхцөл байдлыг даван туулах
боломжгүй байсан.

 Тухайн нөхцөл байдал
талуудын хяналтаас гадуур
болсон.
 Урьдчилан таамаглах боломжгүй
 Хүндэтгэн үзэх шинжтэй.

“Давагдашгүй хүчин зүйл” болон “хүнд нөхцөл байдал” нь хоёр өөр нөхцөл байдал боловч
Монголын бизнесийн болон шүүхийн практикаас үзвэл ихэвчлэн ижил үр дагаврыг бий болгож байна.
Коронавирус буюу Ковид-19-ийг ерөнхийдөө давагдашгүй хүчин зүйл гэж үзэх боломжтой юм.
Давагдашгүй хүчин зүйлийн гол шалгуур нь: (i) тухайн үйл явдал нь талуудын хяналтаас гадуур байх,
(ii) болсон үйл явдлаас шууд шалтгаалан тухайн тал (түрээслэгч, зээлдэгч гэх мэт) үүргээ гүйцэтгэж
чадахгүй болсон байх, мөн (iii) тухайн үйл явдал болон түүний үр дагавраас урьдчилан зайлсхийх
болон даван туулах боломжгүй байх. Хэрэв дээрх 3 шинж нэгэн зэрэг хангагдаж байвал Ковид-19ийг гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл гэж үзэх боломжтой юм. Тухайлбал, Ковид-19 цар тахлын
хорио цээрийн улмаас төрийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийн хүрээнд хил хаасны улмаас
гэрээгээр хүлээсэн бараагаа нийлүүлэх боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн бол гэнэтийн буюу
давагдашгүй хүчин зүйл гэж үзэх магадлалтай.

Давагдашгүй хүчин зүйл гэж үзэх нийтлэг
тохиолдолууд: дайн, үймээн самуун, бослого,
цар тахал, хорио цээр, газар хөдлөлт, үер, гал
түймэр, бусад байгалийн гамшиг гэх мэт.

Түүнчлэн, давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас үүргээс чөлөөлөгдөхийн тулд давагдашгүй
хүчин зүйлийн нөлөөнд өртсөн тал нөгөө талдаа бичгэн мэдэгдэл хүргүүлэх замаар мэдэгдсэн байх
ёстой.

Хэрэв маргаан гарсан бол аливаа үйл явдал,
тухайлбал Ковид-19 нь давагдашгүй хүчин зүйл
мөн эсэх тухай эцсийн шийдвэрийг шүүх гаргадаг.
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Асуулт 28: Гэрээний нэг тал нөгөө талдаа гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэхийг
хэрхэн мэдэгдэх вэ? Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй эсхүл шүүхийн
маргаантай байгаа нөхцөлд гэрээний хэрэгжилтийг хангуулахын тулд хууль зүйн
ямар механизм ашиглавал зохимжтой вэ?
Зарим гэрээнд талууд хэрхэн харилцах хэлбэрийн талаар буюу гэрээгээр хүлээсэн үүргээ
биелүүлэх талаар сануулах зохицуулалтыг тусгасан байдаг. Хэрэв талууд гэрээндээ ийнхүү
тусгаагүй бол ихэвчлэн гэрээний нэг тал нөгөө талдаа гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг
сануулж мэдэгдэл хүргүүлдэг. Ийм мэдэгдлийг бичгээр буюу албан бичиг хэлбэрээр үйлдэх нь
зохимжтой.
Харин гэрээний үүргийн гүйцэтгэл хангуулах хууль зүйн механизмын тухайд Иргэний
хуулиар13 зургаан төрлийн аргыг заасан байдаг. Үүнд: анз, дэнчин, баталгаа, барьцаа, батлан даалт,
фидуци. Эдгээр аргуудыг тухайн гэрээний үүргийн онцлогоос хамааран сонгох нь зүйтэй. Тухайлбал,
мөнгөн төлбөр төлүүлэх үүрэг бүхий гэрээний харилцаанд анзыг хэрэглэвэл илүү тохиромжтой
байдаг. Эд хөрөнгө барьцаалах арга ч гэсэн үр нөлөө өндөр байдаг. Иймд Та гэрээний үүргийн
гүйцэтгэлийг хангуулах аргаа мэргэжлийн хуульчийн зөвлөгөөн дээр үндэслэн тодорхойлох нь
зүйтэй.
Түүнчлэн, гэрээний ямар төрлийн зөрчил болох мөн гэрээний аль тал зөрчил үйлдсэн болох
явдал ба эдгээрээс хамааран хуульд заасан зохицуулалт болон үр дүн харилцан адилгүй байх
боломжтойг анхаарах шаардлагатай юм.

Асуулт 29: Давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон нөхцөлд талууд ямар арга хэмжээ
авах вэ? Ямар үе шаттай арга хэмжээ авах вэ?
Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдвол талуудад үндсэн хоёр хувилбар бий. Үүнд:
1. Харилцан тохиролцож гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсхүл гэрээг цуцлах;
2. Харилцан тохиролцож чадахгүй бол маргааныг шүүх, арбитраар шийдвэрлүүлэх.
Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах бол дараах өөрчлөлтүүдийг оруулах боломжтой байна. Үүнд:
1.
2.
3.
4.
5.

Алданги, торгуулиас чөлөөлөх;
Гэрээний хугацааг хойшлуулах;
Хохирол шаардахгүй байх;
Гэрээг цуцлах (үндсэн үүргээс чөлөөлөх); мөн
Хөөн хэлэлцэх хугацаа зогсох.

Ковид-19-ийн улмаас гэрээний үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон тал дараах арга хэмжээг авна:
1. Давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөнд өртсөн тал гэрээнд заасан байдлаар нөгөө талдаа
мэдэгдэл хүргүүлнэ. Хэрэв гэрээнд мэдэгдэл хэрхэн хүргүүлэх талаар зохицуулаагүй бол
и-мэйл эсхүл шуудан ашиглан нөгөө талдаа мэдэгдэл хүргүүлж болно;
2. Талууд цахимаар/и-мэйлээр эсхүл биечлэн уулзалт хийх замаар Ковид-19-ийг
давагдашгүй хүчин зүйл/хүнд нөхцөл байдал гэж үзэх эсэхийг хэлэлцэнэ;
3. Хэрэв талууд тохиролцоонд хүрсэн бол гэрээнд өөрчлөлт оруулах бөгөөд үүнийг албан
бичиг болон и-мэйл ашиглах замаар хялбар аргаар гүйцэтгэж болно;
4. Хэрэв талууд тохиролцоонд хүрч чадаагүй бол маргааныг шүүх/арбитрын байгууллагад
шилжүүлнэ;
5. Түүнчлэн, талууд нь тохиролцож чадаагүй бол гэрээг цуцлах аргыг сонгох боломжтой.

13

“Иргэний хууль”-тай дараах холбоосоор орж танилцана уу: https://www.legalinfo.mn/law/details/299.
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Асуулт 30: Давагдашгүй хүчин зүйлийн тухай заалтыг гэрээнд боловсруулахдаа юуг
анхаарах хэрэгтэй вэ?
“Давагдашгүй хүчин зүйл” гэдэг нь урьдчилан таамаглах боломжгүй, талуудын хүсэл зориг,
хяналтаас гадуур бий болсон үйл явдлын улмаас талуудын аль нэг эсхүл талууд гэрээгээр хүлээсэн
үүргээсээ чөлөөлөгдөх хууль зүйн үндэслэл, боломж билээ. Давагдашгүй хүчин зүйлийн тухай
зохицуулалтад олон төрлийн нөхцөл тусгадаг. Ерөнхийдөө, давагдашгүй хүчин зүйлийн заалтыг
боловсруулахдаа/харилцан тохиролцохдоо дараах чухал асуудлуудыг харгалзан үзэх нь зүйтэй.
Үүнд:
 Давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөнд хамааруулахыг хүсэж байгаа талуудын үүрэг(үүд)-ийг
тодруулж тусгах;
 Давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас гэрээний аль нэг тал нь хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг
хойшлуулах эсхүл цуцлах арга хэмжээ авах эрхтэй болохыг тусгах;
 Төлбөртэй холбоотой асуудал буюу гэрээнд торгууль, алданги тооцох эсэхийг тодорхой
тусгах;
 Давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөнд автсан тухайгаа хэрхэн мэдэгдэх, ийнхүү мэдэгдсэн
бол гэрээний үүргийг хэдий хугацаанд хойшлуулах талаар тусгах;
 Гэрээний үүргийн хэрэгжилтэд нөлөөлж байгаа давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөллийг
багасгах талаар боломжит арга хэмжээг авч ажиллахыг нөлөөлөлд автаж байгаа талд
үүрэг болгох.
 Эцэст нь талууд гэрээндээ давагдашгүй хүчин зүйл гэж үзэх нөхцөл байдал, үйл явдлыг
аль болох тодорхой зааж өгөн тодорхойлох. Дээр дурдсан асуудлуудыг аль болох
тодорхой гэрээндээ зааж, давагдашгүй хүчин зүйлийн тухай заалтыг гэрээнд тусгах нь
чухал юм.
ХаанЛекс-ийн бэлтгэсэн давагдашгүй хүчин зүйлсийн тухай доорх загвар заалттай танилцана
уу:
1. Энэхүү гэрээнд гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл гэдгийг гэрээний талуудын
хяналтаас гадуур, урьдчилан мэдэж арилгах боломжгүй дайн байлдаан, иргэдийн
бослого хөдөлгөөн, нийтийг хамарсан өвчлөлт, бүслэлт, хорио цээр, цар тахал,
газар хөдлөлт, усны үер, гал түймэр, бусад байгалийн аюулт үзэгдэл зэрэг нөхцөл
байдлын улмаас гэрээний үүргээ биелүүлээгүй эсхүл цаашид биелүүлэх боломжгүй
болсон бол талууд харилцан хариуцлага хүлээхгүй.
2. Давагдашгүй хүчин зүйл байсан эсэхийг эрх бүхий байгууллагын гаргасан
баримтыг нотолгоо болгоно.
ЗӨВЛӨМЖ:
o

“...эрх бүхий байгууллага” гэж Монголын Үндэсний Худалдаа Аж
Үйлдвэрийн Танхим (“МҮХАҮТ”)-ыг ойлгоно.

o

“...баримтыг нотолгоо болгоно.” гэж МҮХАҮТ-аас гаргасан гэнэтийн
буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн гэрчилгээг ойлгоно.
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Асуулт 31: Давагдашгүй хүчин зүйлийн талаар гэрээндээ тусгаагүй тохиолдолд
эрсдэл үүсэх үү? Товчхондоо, гэрээндээ тусгаагүй талууд хариуцлагаа чөлөөлөгдөх
боломжгүй гэсэн үг үү?
Гэрээнд давагдашгүй хүчин зүйлийн талаар тусгаагүй явдал нь давагдашгүй хүчин зүйлийн
нөлөөнд өртсөн тал нь гэрээний хариуцлагаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргах эрхгүй гэсэн үг биш юм.
Гэрээнд заагаагүй ч хууль тогтоомжид энэ талаар зохицуулалт тусгасан байдаг. Тухайлбал, Иргэний
хууль14 болон МҮХАҮТ-аас баталсан “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл болон хүнд нөхцөл
байдлыг гэрчлэх журам”15-д давагдашгүй хүчин зүйлийн талаар зохицуулсан байдаг ба гэрээний
талуудад учруулах нөлөөг тодорхойлсон байдаг. Гэхдээ хууль тогтоомжид заасан давагдашгүй хүчин
зүйлийн талаарх зохицуулалт нь ерөнхий нөхцөл ба илүү нарийвчилсан зохицуулалт болохгүйг
анхаарах нь зүйтэй.
Иймд талууд Монгол Улсын одоо мөрдөгдөж буй хуульд найдах бус, харин байгуулж буй
гэрээндээ харилцан тохиролцон өөрсдийн эрх ашигт нийцсэн давагдашгүй хүчин зүйлтэй холбоотой
нарийвчилсан зохицуулалтыг тодорхой зааж өгөх нь илүү тохиромжтой. Энэ нь иргэний эрх зүй дэх
гэрээний чөлөөт байдал гэж нэрлэгддэг зарчимтай нийцэх бөгөөд гэрээнд оролцогч талууд чөлөөтэй
хэлэлцэн тохиролцож, гэрээ байгуулахад оршино. Гэрээнд давагдашгүй хүчин зүйлийн талаар
зохицуулаагүй ч гэсэн МҮХАҮТ-аас олгодог “Давагдашгүй хүчин зүйл/хүнд нөхцөл байдлын
гэрчилгээ”-г авах боломжтой. (Давагдашгүй хүчин зүйлийн гэрчилгээтэй холбоотой дэлгэрэнгүй
мэдээллийг дор заасан 33-р асуултын хариултаас танилцана уу.)

Асуулт 32: Талууд давагдашгүй хүчин зүйлийн талаар гэрээндээ тусгаагүй үед
давагдашгүй хүчин зүйл тохиосон бол өдөр тутам алданги төлөх хариуцлагаас
(үндсэн төлбөрөө төлөөгүй тул) чөлөөлөгдөх боломжтой юу?
Давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөлөл нь нэмэгдүүлсэн хүү эсхүл бусад мөнгөн төлбөр төлөх
(үндсэн үүргээс тусдаа) зэрэг хариуцлагаас чөлөөлөх боломжтой. Тодруулбал, давагдашгүй хүчин
зүйл учирсан тал нь нөгөө талдаа мэдэгдсэн өдрөөс эхлэн нэмэгдүүлсэн хүүгийн төлбөр зогсож
болно. Нэмж дурдахад, гэрээний гадуурх нөхцөл байдлын улмаас гэрээний аль нэг тал үүргээ
биелүүлэх боломжгүй болбол гэрээгээ бүрмөсөн цуцлах боломжтой.

Асуулт 33: Давагдашгүй хүчин зүйлийн гэрчилгээ гэж юу вэ? Хэрхэн гэрчилгээ авах
вэ?
Давагдашгүй хүчин зүйлийн гэрчилгээ нь тухайн аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаа гэнэтийн
буюу давагдашгүй хүчин зүйлд өртсөн болохыг нотлох МҮХАҮТ-аас гаргадаг нотолгоо юм. Энэхүү
гэрчилгээ нь тодорхой үйл явдал тохиосон нь гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл байсныг
баталгаажуулах бөгөөд гэрчилгээ авсан гэрээний тал гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж чадахгүй
болсныг баталгаажуулдаг. Гэрчилгээг гэрээний нөгөө талтай хэлэлцээр хийх эсхүл үүнээс үүдэх
маргааныг шүүх, арбитраар шийдвэрлүүлэхэд нотлох баримт болгон ашиглах боломжтой.
Доорх гэрчилгээний загвартай танилцана уу!

“Иргэний хууль”-тай дараах холбоосоор орж танилцана уу: https://www.legalinfo.mn/law/details/299.
“Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл болон хүнд нөхцөл байдлыг гэрчлэх журам”-тай дараах холбоосоор орж танилцана
уу:
https://www.mongolchamber.mn/resource/mongolchamber/File/2020/02/13/zhnxibac3vuhv376/MNCCI_Force%20Majeure%20Rule
_2020.pdf.
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Гэнэтийн буюу Давагдашгүй хүчин зүйлийн гэрчилгээ
гаргуулахыг хүсэгч дараах баримт бичгийг МҮХАҮТ
гаргана. Үүнд:
1.
Гэрчилгээ гаргуулах тухай хүсэлт;
2.
Гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
(монгол хэлээр);
3.
Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний
нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
4.
Тухайн нөхцөл байдлыг нотлох бусад баримт бичиг.

ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРГУУЛАХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТИЙН ЗАГВАР
[компанийн бланк]
Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн гэрчилгээ гаргуулах тухай хүсэлт
[огноо]

№

[Улаанбаатар]

Манай компани нь [компанийн нэр] [регистрын дугаар] [хүнс үйлдвэрлэл]-ийн чиглэлийн үйл ажиллагаа
эрхэлдэг бөгөөд[хаяг]-т үйлчилгээний талбай түрээсэлдэг болно.
Ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор Монгол Улсын Засгийн газрын [шийдвэрийн огноо, дугаар]
шийдвэрийн улмаас манай байгууллага нь тодорхой хугацаанд үйл ажиллагаагаа явуулж чадахгүй
нөхцөл байдалд хүрээд байна. Иймд манай компанид гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн
гэрчилгээг олгож өгч тусална уу.
Хавсаргасан материал:
1. Гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар /монгол хэлээр/;
2. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
3. Тухайн нөхцөл байдлыг нотлох бусад баримт бичиг.

[эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг]
[тамга]

ДЭД СЭДЭВ 3.2: ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААНЫ АСУУДЛУУД

Асуулт 34: Хөдөлмөрийн гэрээнд давагдашгүй хүчин зүйлийн талаар тусгах
боломжтой юу? Хэрэв боломжтой бол хэрхэн зохицуулалт хийх вэ?
Тийм. Хөдөлмөрийн гэрээнд давагдашгүй хүчин зүйлийн тухай зохицуулалт тусгаж болно.
Учир нь 1999 онд батлагдсан “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-д давагдашгүй хүчин зүйлийг хязгаарласан
эсхүл тусгайлсан зохицуулалт байхгүй тул Иргэний хуулийн гэрээтэй холбоотой ерөнхий
зохицуулалт үйлчилнэ. Иргэний хуульд гэрээний талууд хуулийн хүрээнд гэрээг чөлөөтэй байгуулах,
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түүний агуулгыг өөрсдөө тодорхойлох эрхтэй тул давагдашгүй хүчин зүйлийн тухай зохицуулалтыг
хөдөлмөрийн гэрээнд тусгаж болно. Давагдашгүй хүчин зүйлтэй холбоотой зохицуулалтыг гэрээнд
заах бол доорх нөхцөлийг тусгах нь зүйтэй. Үүнд:
Давагдашгүй хүчин зүйлийн тодорхойлолт, түүнийг нөгөө талдаа мэдэгдэх журам;
Давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас ажилтанд чөлөө олгох;
Чөлөөний хугацаанд ажлын байрыг хадгалах;
Чөлөөний хугацаанд нэг удаагийн тэтгэмж болон/эсхүл тодорхой хугацаанд олговор
олгох бол хэмжээг заах;
 Ажилтны нийгмийн даатгалын төлөлтийг хэрхэн шийдвэрлэх;
 Чөлөө дуусах, ажилдаа эргэж ажиллах хугацаа, журмын талаар.





Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасны дагуу ажил олгогч нь ажилтандаа хүндэтгэн үзэх
шалтгаан (Жишээ нь: Ковид 19-тэй холбоотой эмчилгээ, сувилгаа эсхүл хорио цээрийн шалтгаан)аар ажилдаа ирээгүй үеийн олговор эсхүл сул зогсолтын үеийн олговор төлөх үүрэгтэй байдаг. Хэрэв
хөдөлмөрийн гэрээнд давагдашгүй хүчин зүйлийн зохицуулалтыг тусгасан бол ажил олгогч нь дээрх
үүргээс чөлөөлөгдөх боломжтой болох юм. Иймд ажил олгогч нь давагдашгүй хүчин зүйлийн талаарх
зохицуулалтыг хөдөлмөрийн гэрээнд тусгах нь чухал ач холбогдолтой юм.
ЗӨВЛӨМЖ:
Хэрэв Та хөдөлмөрийн гэрээндээ нэмэлт өөрчлөлт оруулах бол дараах
холбоосоор
нэмэлт
өөрчлөлтийн
загвартай
танилцана
уу:
https://KhanLex.mn/webinar/

Асуулт 35: Хорио цээрийн үед ажилтныг ажлаас халж болох уу? Ковид-19 үеэр ажил
олгогчийн ажилтнуудынхаа өмнө хүлээх ерөнхий үүрэг юу вэ ?
Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд зааснаар ажил олгогч нь “бүх нийтийн
бэлэн байдлын” үед ажлын байртай холбогдуулан дараах үүрэг хүлээсэн байдаг. Үүнд:
 Ажлын байранд агааржуулалт, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол хийх (§13.2.3);
 Гамшгаас хамгаалах зэрэглэлээс хамааран (доорх “гамшгийн зэрэглэл” тэмдэглэлийг
харна уу) хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт, тусгаарлалтын дэглэмд байгаа ажилтны
ажлын байрыг хэвээр хадгалах (§13.2.5);
 Олон нийтийг биечлэн хамруулах арга хэмжээ, уулзалт зохион байгуулахгүй байх
(§13.2.6); мөн
 Үйл ажиллагаагаа цахимаар явуулах боломжийг бүрдүүлэх (§13.2.7).
Тодруулбал, ажил олгогч нь “бүх нийтийн бэлэн байдал”-ын үед хорио цээрийн дэглэмд
байгаа ажилтны ажлын байрыг хадгалах үүрэгтэй. Иймд “бүх нийтийн бэлэн байдал”-ын үед хорио
цээрийн дэглэм үйлчилж байгаа бол ААН, байгууллага зөвхөн татан буугдсан тохиолдолд л
ажилтныг ажлаас нь халах боломжтой байна.
Түүнчлэн, хорио цээрийн үеэр ААН, байгууллагын салбар, нэгж татан буугдсан болон бусад
үндэслэл нь ажилтныг ажлаас эрх зүйн үндэслэл болохгүйг анхаарна уу.

ЗӨВЛӨМЖ:
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.3 дахь хэсэг:
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“Ажил, албан тушаал нь хэвээр хадгалагдаж байгаа ажилтны хөдөлмөрийн
гэрээг аж ахуйн нэгж, байгууллага татан буугдсанаас бусад тохиолдолд ажил
олгогчийн санаачилгаар цуцлахыг хориглоно.”

ЗӨВЛӨМЖ:
Гамшгаас Хамгаалах Зэрэглэл:
Дээр дурдсанчлан, гамшгаас хамгаалах зэрэглэлээс хамааран ажил олгогч нь ажилтныг
ажлаас халж болох эсэх нь хамаарах юм. Жишээ нь, “бүх нийтийн бэлэн байдал” (дор заасан улаан)ын зэрэгт шилжсэн үед ихэнх ажилчид хорио цээрийн дэглэмд орсон байдаг бөгөөд ажил олгогч нь
эдгээр ажилтнуудын ажлын байрыг хадгалах үүрэг хуульд заасны дагуу хүлээнэ. Иймд Хөдөлмөрийн
тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.3-т заасны дагуу дээрх тохиолдолд ажилтныг ажлаас халах
боломжгүй байна.
Харин “бүх нийтийн бэлэн байдал”-ын зэргээс “өндөржүүлсэн бэлэн байдал”-ын зэрэгт
шилжүүлэн гамшгийн зэрэглэлийг бууруулсан тохиолдолд ажилтан нь ажлын байран дээрээ ирэх
боломжтой болох ба ажил олгогч нь цаашид ажлын байрыг хадгалах үүрэг хүлээхгүй болно. Иймд
ажилтныг ажлаас халах боломжтой болно гэсэн үг юм (хуульд заасан ерөнхий шаардлагын хүрээнд).
Доорх хүснэгтийг үзнэ үү:

Бүх нийтийн бэлэн
байдлын зэргийн үед
зөвхөн 15 чиглэлийн ААНийг үйл ажиллагаагаа
явуулахыг зөвшөөрдөг
(Тухайлбал., банк,
цахилгаан, дулаан хангамж,
хүнс үйлдвэрлэл,
эмнэлгийн үйлчилгээ,
оршуулга, шуудан болон
хэвлэл мэдээлэл гэх мэт.)
+
Монгол Улсын Засгийн
Газраас үйл ажиллагаагаа
явуулахыг зөвшөөрсөн
бусад салбар

Ажлын байрыг
хадгалах үүрэг
хүлээхгүй → ажлаас
халах боломжтой

Бүх нийтийн бэлэн
байдал

Өндөржүүлсэн
бэлэн байдал

 Хорио цээрийн
дэглэм
 Хязгаарлалтын
дэглэм байсан

 Хорио цээрийн
дэглэм
 Хязгаарлалтын
дэглэм байхгүй

Ажлын байрыг
хадгалах үүрэгтэй →
ажлаас халах
боломжгүй

Ажлын байрыг
хадгалах үүрэг
хүлээхгүй → ажлаас
халах боломжтой
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Асуулт 36: Хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогчийн гаргадаг нийтлэг алдаа болон
хөдөлмөрийн харилцаанд анхаарах гол асуудлууд юу вэ?
Хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, бизнес эрхлэгч байгууллагууд дараах асуудлуудыг
анхаарах шаардлагатай бөгөөд эдгээртэй холбоотой нийтлэг алдааг гардаг. Үүнд:
 Ажилд томилсон тушаал эсхүл хөдөлмөрийн гэрээгүй ажилд ажиллуулдаг –
Хөдөлмөрийн тухай хуульд зааснаар ажилтныг анх ажилд авахдаа ажилд томилсон тушаал
болон хөдөлмөрийн гэрээг заавал байгуулж, тушаал болон гэрээний нэг хувийг ажилтанд
гардуулж, гарын үсэг зуруулж баталгаажуулах шаардлагатай байдаг. Харамсалтай нь
практик дээр ихэнх тохиолдолд ажил олгогч нар нь энэхүү шаардлагыг зөрчдөг. Хэрэв
ийнхүү ажилд томилсон тушаал болон хөдөлмөрийн гэрээгүй ажиллуулсан бол тухай
ажилтныг хугацаагүйгээр ажилд авсан гэж шүүх үздэг болохыг анхаарна уу.
 Сахилгын шийтгэл ногдуулахдаа алдаа гаргадаг – Хуульд заасны дагуу ажилтан нь
хөдөлмөрийн гэрээг зөрчсөн тохиолдолд ажил олгогч нь цалинг 20% хүртэл бууруулах,
сануулах болон ажлаас халах зэрэг сахилгын шийтгэл ногдуулж болдог. Түүнчлэн, зарим
тохиолдолд ажил олгогч нь зөрчил гаргаснаас хойш 6 сар, олж илрүүлснээс хойш 1 сарын
дотор сахилгын шийтгэл ногдуулах хуулийн шаардлагыг дагадаггүй. Ажилтныг ажлаас
халахдаа хууль зүйн үндэслэлгүйгээр халах, хуулийг буруу ойлгож хэрэглэх тохиолдол
хөдөлмөрийн маргааны дийлэнх хэсгийг хамардаг. Иймд ажил олгогч нь сахилгын шийтгэл
ногдуулахаасаа өмнө хуулийн заалтыг шалгах нь зүйтэй. Энэхүү асуудлаар хууль зүйн үнэ
төлбөргүй
зөвлөгөөг
“Хууль
зүйн
луужин
төв”-өөс
цахимаар
(Линк:
https://www.facebook.com/BuhNiitiinErhZuinBolovsrol/) болон утас (утасны дугаар 18001202)-аар авах боломжтой.
 Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа – Хуульд зааснаар байнгын ажлын байран дээр
хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүйгээр байгуулах шаардлагатай. Гэтэл дийлэнх байгууллага
нэг жилийн хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулдаг нь нийтлэг алдаа. Хугацаатай
хөдөлмөрийн гэрээ нь цөөхөн хэдхэн тохиолдолд л байгуулдаг. Тухайлбал, ажил албан
тушаал нь хэвээр хадгалагдаж буй ажилтан эргэж ажилдаа ортол ажиллах бол (орлон
ажиллах бол) эсхүл талууд харилцан тохиролцсон бол. Харилцан тохиролцсон гэдэгт
талуудын хооронд ийнхүү хугацаатай гэрээ байгуулах тодорхой үндэслэл, шаардлага
үүссэн байх бөгөөд тус үндэслэл, шаардлагыг гэрээнд тодорхой тусгасан байх ёстой.
Тухайлбал, улирлын шинж чанартай (уурхайчид, барилгачид, аялал жуулчлалын хөтөч гэх
мэт) эсхүл тодорхой хугацаанд л ажил олгогчид хэрэгтэй бөгөөд байнга байлгах
шаардлагагүй (зөвлөгөө өгөх, төсөл хөтөлбөр дуусах хүртэл гэх мэт) бол гэх мэт шалтгаан
байж болно.

Асуулт 37: Ковид-19 цар тахлын үед ажлын цагийг түр хугацаанд багасгаж, ажилласан
цагт нь тохирох цалинг олгож болох уу?
Боломжтой. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1-т: “Ажилтны цалин хөлсийг
хийснээр, цагаар, бусад хэлбэрээр хөдөлмөрийн үр дүнд нь тохируулан олгоно” – гэж заасан байдаг
тул тухайн ажилтны ажиллах цагийг багасгаж, цалин хөлсийг ажилласан цагт тохируулан олгож
болно. Тухайлбал, хэрэв ажилтан энгийн үед оффис дээрээ өдөрт 8 цаг ажиллахдаа сард 1,000,000
төгрөгийн цалин авдаг байсан ба Ковид-19 цар тахлын үед гэрээсээ өдөрт 4 цаг ажиллах болсон бол
сарын цалинг 500,000 төгрөг болгож бууруулах боломжтой. Ийнхүү цалинг бууруулахын тулд
хөдөлмөрийн гэрээнд бичгээр нэмэлт өөрчлөлт оруулж гарын үсэг зурсан байх ба нэмэлт
өөрчлөлтийг хөдөлмөрийн гэрээнд хавсаргах нь зүйтэй. Энэхүү нэмэлт өөрчлөлтөд хөдөлмөрийн
хөлсний хэмжээ болон ажиллах хугацааг тусгасан байвал зохилтой.
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ЗӨВЛӨМЖ:
Хөдөлмөрийн тухай хуульд зааснаар ажил олгогч нь ийнхүү ажиллах цаг болон
цалин хөлс өөрчлөгдөх болсныг ажилтанд 10 хоногийн өмнө урьдчилж мэдэгдэх
хуулийн шаардлагатайг анхаарна уу.

ДЭД СЭДЭВ 3.3: КОВИДИЙН ҮЕИЙН Т АТВАРЫН ЗАРИМ ЗОХИЦУУЛАЛТ

Асуулт 38: Хувь хүний орлогын албан татварын хууль тогтоомжийн дагуу хувиараа
бизнес эрхлэгчийг ХХОАТ-аас чөлөөлөх, хөнгөлөх заалт бий юу?
Хувь хүний орлогын албан татвар, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн орлогын татварыг 2020
оны 04 дүгээр сарын 10-ны дөрөөс 2020 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр хүртэлх хугацаанд тэглэсэн
ба энэхүү шийдвэр нь 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр дуусгавар болсон. Үүний үр дүнд хувь
хүний орлогын албан татварын хувь хэмжээ 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хойш Ковид19-ийн өмнөх үеийн хувь хэмжээтэй ижил буюу 10 хувь болсон байна.
Улсын Их Хурлаас ойрын хугацаанд татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлттэй холбоотой багц
хуулийг батлахаар яригдаж байгаа боловч хувиараа бизнес эрхлэгчийн ХХОАТ-ыг хөнгөлөх,
чөлөөлөх хуулийн төсөл уг багцад багтаагүй гэж ойлгож байна.
Жишээ (0,5 сая төгрөгийн цалинтай бол):
Хувь хүний орлогын албан татвар болон нийгмийн даатгал

Нийгмийн даатгал: 500,000*11.5%= 57,500.
Хувь хүний орлогын албан татвар: (500,00 – 57,500)
*10%= 442,500 *10%= 44,250 – 20,000= 24,250.

КОВИД-19-ийн
өмнөх үе

Гарт олгох цалин: 500,000 – 57,500 – 24,250=
418,250.

КОВИД-19-ийн үед:
2020/04/01
–
2020/09/30

Татварын
хөнгөлөлт
дуусгавар
дараа:
2020/10/01
2020/12/31

Эрүүл мэндийн даатгал: 500,000*2%= 10,000
Хувь хүний орлогын албан татвар: 0%
Гарт олгох цалин: 500,000 – 10,000= 490,000

Хэвийн үеийн төлөлт:
500,000
81,750

–

418,250=

Татварын хөнгөлөлт:
490,000
71,750

–

418,250=

Нийгмийн даатгал: 500,000* 7%= 35,000.
болсны

–

Хувь хүний орлогын албан татвар:(500,000 – 35,000)
*10% = 46,500 – 20,000= 26,500.
Гарт олгох цалин: 500,000 – 35,000 – 26,500=
438,500

Татварын хөнгөлөлт:
438,500
20,000

–

418500=
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Асуулт 39: Аж ахуйн нэгжийн албан татварын тухай хууль тогтоомжийн дагуу ЖДҮ
эрхлэгчид татварын ямар хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдлэх боломжтой вэ?
Дээрх асуулт-3-т тайлбарласны дагуу 2020 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 07
дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэлх хугацаанд Түрээсийн төлбөр бууруулсан ААН-ийг бууруулсан
хэмжээгээр татвараас чөлөөлөх боломжтой. Түүнчлэн, 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс
2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэлх хугацаанд ажил олгогч болон даатгуулагчийн
нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 10.5% хүртэл бууруулсан. Эцэст нь 2021 оны 07 дугаар сарын 01ний өдөр хүртэлх хугацаанд тос, цагаан будаа зэрэг нэн шаардлагатай хүнсний бүтээгдэхүүний
импортын гаалийн татвар болон НӨАТ-ыг тэглэсэн.
Улсын Их Хурлаас 2020 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр баталсан “Аж ахуй нэгжийн
орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хууль”-д зааснаар албан татвар ногдох
орлогын нийт дүн нь өмнөх татварын жилд 1.5 тэрбум төгрөгөөс бага байсан ЖДҮ эрхлэгчийг 2020
оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд
орлогын албан татвараас 100 хувь чөлөөлсөн.
Энэхүү чөлөөлөлт нь дараах орлогод хамаарах бөгөөд буцаан нэхэмжилж болно:
Борлуулалтын орлого (бараа болон үйлчилгээний);
Тeхникийн, удирдлагын, зөвлөх үйлчилгээний болон бусад үйлчилгээний орлого;
Үнэ төлбөргүйгээр бусдаас авсан бараа, ажил үйлчилгээний орлого;
Хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгө ашиглуулсан болон түрээслүүлсний орлого;
Эрхийн шимтгэлийн орлого;
Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй этгээдээс авсан хүү, анз (торгууль, алданги),
учирсан хохирлын улмаас авсан нөхөн төлбөр;
 Гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн бодит орлого;
 Хувьцаа, үнэт цаас, санхүүгийн бусад хэрэгсэл борлуулсны орлого;
 Дээрхтэй төсөөтэй бусад орлого.







Жишээ бодлоготой танилцана уу!

Ковид-19-ийн үе
Хэвийн үе
(Төгрөгөөр)

(2019

он)
(2020/04/01-2020/10/01 хооронд)
(Төгрөгөөр)

Борлуулалтын орлого

1200

1000

Борлуулсан
өртөг (ББӨ)

1000

800

Орлого

1200 – 1000 = 200

1000 – 800 = 200

Үйл ажиллагааны зардал

150

150

Татварын өмнөх ашиг

200 – 150 = 50

200 – 150 = 50

бүтээгдэхүүний
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ААН-ийн
татвар

орлогын

албан

Татварын дараах ашиг

50 * 10% = 5

50 * 0% = 0

50 – 5 = 45

50 – 0 = 50

Асуулт 40: Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс хөнгөлөх, чөлөөлөх эсэх?
2021 оны 03 дугаар сарын 01-ний байдлаарх ажил олгогч болон ажилтны төлөх нийгмийн
даатгалын шимтгэлийн бууруулсан хувь хэмжээг дараах хүснэгтээс харна уу!
Нийгмийн даатгал

2021 оны 06 сарын 30-нийг хүртэл
Ажил олгогч

Ажилтан

Тэтгэвэр

8.5%

8.5%

Тэтгэмж

0%

0%

Үйлдвэрийн осол

0%

0%

Ажилгүйдэл

0%

0%

Эрүүл мэнд

2%

2%

10.5%

10.5%

НИЙТ

Улсын Их Хурлаас 2020 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр баталсан “Нийгмийн даатгалын
шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хууль”-д заасны
дагуу нийгмийн даатгалын шимтгэл нь дараах хувь хэмжээтэй байна. Үүнд:
Хэвийн үе буюу
2020/03/31 хүртэл
Нийгмийн
даатгал

2020/04/01 –
2020/09/30

2020/10/01 –
2020/12/31

2021/01/01 –
2021/06/30

Ажил
олгогч

Ажилтан

Ажил
олгогч

Ажилта
н

Ажил
олгог
ч

Ажилтан

Ажил
олгогч

Ажилтан

Тэтгэвэр

8.5%

8.5%

0%

0%

5%

5%

8.5%

8.5%

Тэтгэмж

0.8 %

0.8 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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Үйлдвэрлэлийн
осол

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ажилгүйдэл

0.2 %

0.2 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Эрүүл мэнд

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

12.5%

11.5%

2%

2%

7%

7%

10.5%

10.5%

Нийт

Дээрх хөнгөлөлт чөлөөлөлтөд хамрагдахын тулд аж ахуйн нэгж, байгууллага нь 2020 оны 03
дугаар сарын 31-ний өдрөөс өмнө дутуу төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөх үүрэгтэй
болохыг анхаарна уу. Түүнчлэн, ажил олгогч болон ажилтны төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэл нь
сар бүр өөр байж болохыг анхаарна уу. Учир нь ажилтны сар бүрийн ажилласан цаг өөр өөр байдаг
тул түүний сарын цалингийн хэмжээ харилцан адилгүй байдаг. Сарын цалингийн зөрүү тухайн сарын
нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тооцох аргад нөлөөлдөг болно.

Асуулт 41: Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс хөнгөлөх, чөлөөлөлтийг хэрхэн
тайлагнах вэ?
Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг тайлагнах, бүртгүүлэхэд харьяа нийгмийн
даатгалын хэлтэст бүртгэгдэж, системд нэвтрэх эрх авах шаардлагатай байдаг. Нийгмийн даатгалын
шимтгэл төлөгчөөр бүртгүүлэх ажил дараах алхмын дагуу хэрэгждэг. Үүнд:
1.
2.
3.
4.

Харьяа НД-ын хэлтэст хандан хүсэлт гаргах;
НД-ын хэлтсээс “www.ndaatgal.mn” системд нэвтрэх эрх олгогдоно;
www.ndaatgal.mn системд нэвтрэн орж НД-7, НД-8 маягтуудыг бөглөж, цахимаар илгээнэ;
НД-7, НД-8 маягтаас гадна доор тусгасан Ковид-19 цар тахлын чөлөөлөлтийн тайланг
бөглөн хавсаргах шаардлагатай.
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Санамж: Энэхүү Гарын Авлага нь Европын холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй "ЖДҮ Эрхлэгчдийн
Санхүүжилтийн Хүртээмжийг Нэмэгдүүлэх Замаар Монгол Улсын Эдийн Засгийн Төрөлжилтийг Дэмжих
Хөтөлбөр"-ийн хүрээнд боловсруулагдсан ба Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (ЕСБХБ) нь хуулийн
зөвлөхийн ажлын чанар болон түүнийг сонгосонтой холбоотой аливаа хариуцлага хүлээхгүй болно. ЕСБХБ-ны
хуулийн зөвлөхийг сонгосон, хамтран ажилласан, түүнийг хянасан, хуулийн зөвлөхийн үйлчилгээнд итгэсэн эсхүл
ашигласнаас бий болох үр дагавартай холбоотой аливаа хохирол, зардал, өр төлбөр, үүрэг хариуцлагыг ЕСБХБ нь
хүлээхгүй болно. Энэхүү Гарын Авлага нь зөвхөн ЕСБХБ-д зориулан үйлдэгдсэн бөгөөд олон нийтэд зөвхөн
толилуулах зорилгоор дэлгэгдсэн болно. ЕСБХБ болон Европын Холбоо нь Гарын Авлагад заасан аливаа
мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдалтай холбоотой аливаа баталгаа болон мэдэгдэл гаргаагүй болно. ЕСБХБ
болон Европын Холбоо нь энэхүү Гарын Авлагад агуулагдсан мэдээллийг хөндлөнгөөс баталгаажуулаагүй тул
энэхүү баримт бичигт ямар нэгэн байдлаар алдаатай эсхүл дутуу мэдээлэл агуулсан байвал хариуцлага хүлээхгүй
болно. Энэхүү Гарын Авлага нь ЕСБХБ-ны өмчлөлд байна.
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