
 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 

 

20... оны ... дугаар 

сарын ...-ны өдөр  

Дугаар ... 

 

Улаанбаатар хот

 

Журам батлах тухай 

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.9 дэх хэсгийг 

үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 

1. “Засгийн газрын гадаад зээллэгийн хөрөнгийг дотоодод дамжуулан 

зээлдүүлэх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталж, мөрдүүлсүгэй. 

 

2. Засгийн газрын гадаад зээллэгийн хөрөнгийг дамжуулан зээлдүүлсэн 

зээлийг гэрээний дагуу төлөх хөрөнгийг жил бүрийн улсын төсөв, орон нутгийн 

төсөв, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмч 

давамгайлсан хуулийн этгээдийн жил бүрийн төсөвт тусган хэрэгжүүлж ажиллахыг 

бүх шатны төсвийн захирагч, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт тус тус 

даалгасугай. 

 

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” Монгол Улсын 

Засгийн газрын 2006 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрийн 185 дугаар тогтоолыг 

хүчингүй болсонд тооцсугай. 

 

 

 

ГАРЫН ҮСЭГ 

   



Засгийн газрын 2020 оны 

... дугаар сарын ...-ны өдрийн 

... дугаар тогтоолын хавсралт 

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГАДААД ЗЭЭЛЛЭГИЙН ХӨРӨНГИЙГ ДАМЖУУЛАН 

ЗЭЭЛДҮҮЛЭХ ЖУРАМ 

 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

1 дүгээр зүйл.Журмын зорилго 

1.1. Энэ журмын зорилго нь Засгийн газрын гадаад зээллэгийн эх үүсвэр болон 

түүнтэй холбоотой буцалтгүй тусламжийн эх үүсвэрээр /цаашид “гадаад эх үүсвэр” 

гэх/ бүрдүүлсэн хөрөнгийг эдийн засгийн үр ашигтай төсөл, арга хэмжээг 

санхүүжүүлэх зорилгоор дотоодод дамжуулан зээлдүүлэх үйл ажиллагааг 

тодорхойлох, шалгаруулах, гэрээг байгуулах, байгуулсан гэрээнд үндэслэн 

дамжуулан зээлдүүлэх, гэрээгээр хүлээсэн үүргийг хангуулах, зээлийн эргэн 

төлөлтөд хяналт тавих, бүртгэх, тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад 

оршино. 

 

1.2. Энэ журмыг дагаж мөрдөхөд Олон улсын гэрээний тухай, Өрийн удирдлагын 

тухай, Төсвийн тухай, Шилэн дансны тухай, Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн 

тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хууль, Иргэний хууль болон холбогдох бусад хууль, 

тогтоомжийг удирдлага болгоно. 

2 дугаар зүйл.Журмын үйлчлэх хүрээ 

2.1. Энэ журмыг дор дурдсан этгээд дагаж мөрдөнө: 

 

2.1.1. санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага; 

2.1.2. төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага; 

2.1.3. төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж; 

2.1.4. дэд болон эцсийн зээлдэгч; 

2.1.5. журмын хүрээнд үйл ажиллагаанд нь хамаарах бусад этгээд. 

 

2.2. Гадаад эх үүсвэрээр хэрэгжих төсөл арга хэмжээ нь төсвийн алдагдлыг 

нөхөх/санхүүжүүлэх зорилготой бол энэ журам хамаарахгүй. 

 

2.3. Өрийн удирдлагын тухай хууль, энэ журам, дамжуулан зээлийн гэрээгээр 

зохицуулаагүй аливаа харилцааг Монгол Улсын хууль, тогтоомжийн дагуу 

зохицуулна. 

 

2.4. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ журамд зааснаас өөрөөр заасан бол 

олон улсын гэрээг дагаж мөрдөнө. 

 



2.5. Энэ журам батлагдахаас өмнө байгуулагдсан дамжуулан зээлийн гэрээний 

төлбөрийн үүрэг гүйцэтгэхтэй холбоотой харилцаанаас бусад харилцаанд энэ 

журам хамаарахгүй. 

3 дугаар зүйл.Журмын нэр томьёоны тодорхойлолт 

3.1. Энэ журамд хэрэглэсэн нэр томьёог Өрийн удирдлагын тухай хуульд 

зааснаар ойлгох бөгөөд дараах нэг томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно: 

 

3.1.1. “эдийн засгийн үр ашигтай төсөл, арга хэмжээ” гэж тээвэр, эрчим хүч, 

хот байгуулалт ба хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжих ба төсөл хэрэгжсэнээр гарах үр 

ашиг нь тодорхой хэмжүүрээр үнэлэх, хэмжих боломжтой бөгөөд төслийн хөрөнгөөр 

бий болсон бараа, ажил, үйлчилгээ, бүтээн байгуулалт нь үр ашгаа богино 

хугацаанд өгдөг, орлогоороо өртгөө нөхөх боломжтой төсөл, арга хэмжээг; 

3.1.2. “нийгмийн үр өгөөжтэй төсөл, арга хэмжээ” гэж нийгмийн салбар тэр 

дундаа ядуурлыг бууруулах тусгай төслүүд болон амьдрах орчин болон бусад 

гадаад орчныг сайжруулахтай холбоотой бөгөөд гарах үр ашгийг үнэлэхэд тодорхой 

хэмжүүр ашиглах боломжгүй бөгөөд төслийн хөрөнгөөр бий болсон бараа, 

үйлчилгээ, бүтээн байгуулалт нь үр ашгаа удаан хугацаанд шууд бусаар өгдөг, 

орлогоороо өртгөө нөхөх боломжгүй төсөл, арга хэмжээг; 

4 дүгээр зүйл.Дамжуулан зээлдүүлэх зарчим 

4.1. Дамжуулан зээлдүүлэх үйл ажиллагаанд дараах зарчмыг баримтална: 

 

4.1.1. Гадаад зээллэгийн эх үүсвэрийг үр ашигтай захиран зарцуулах; 

4.1.2. Төсөвт аливаа нэмэлт төлбөрийн дарамт учруулахгүй байх; 

4.1.3. Санхүүгийн тайланг үнэн зөв тайлагнах; 

4.1.4. Хариуцлагатай байх. 

4.1.5. Хориглох 

5 дугаар зүйл.Дамжуулан зээлийн зарчмыг хэрэгжүүлэх 

5.1. Энэ журмын 4.1.1-д заасан гадаад зээллэгийн эх үүсвэрийг үр ашигтай 

захиран зарцуулах зарчмыг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ: 

 

5.1.1. Дамжуулан зээлдүүлэх төсөл, арга хэмжээ нь эдийн засгийн үр 

ашигтай, эргэн төлөгдөх чадвартай байх; 

5.1.2. Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 6.4.3, 6.4.4-т заасныг баримтлах; 

 

5.2. Энэ журмын 4.1.2-т заасан төсөвт аливаа нэмэлт төлбөрийн дарамт 

учруулахгүй байх зарчмыг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ: 

 

5.2.1. Төсөл, арга хэмжээ нь нийгмийн үр өгөөжтэй, үр ашгаа шууд бусаар 

өгдөг, улсын төсөвт эргэн төлөгдөх чадваргүй бол гадаад эх үүсвэрийг дамжуулан 

зээлдүүлэхгүй, шууд хөрөнгө оруулалт болгох; 

5.2.2. Дамжуулан зээлийн гэрээний эргэн төлөх сүүлийн хугацаа нь үндсэн 

зээлийн хэлэлцээрийн эргэн төлөгдөх сүүлийн хугацаанаас илүүгүй байх; 



5.2.3. Улсын Их Хурлаар соёрхон баталсан олон улсын гэрээнд тусгайлан 

заагаагүй бол Дамжуулан зээлийн гэрээг олон улсын гэрээнд заасан валютаар 

байгуулах бөгөөд зээлдэгч нь зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг энэхүү авсан 

валютаар эргэн төлнө. 

5.2.4. Энэ журмын 5.2.3-т заасан тохиолдолд ханшийн эрсдэлийг эцсийн 

зээлдэгч бүрэн хариуцна. 

5.2.5. Хэрэв үндсэн валютаас өөр валютаар олгох, ингэснээр ханшийн 

эрсдэлийг Засгийн газар хүлээж, төсөвт нэмэлт төлбөрийн дарамт үзүүлэх аливаа 

нөхцөлийг Улсын Их Хурлаар соёрхон батлуулах гадаад зээллэгийн гэрээнд тусган 

батлуулсан байна. 

5.2.6. Дамжуулан зээлийн хөрөнгөөр бий болсон хөрөнгө нь зээлийн эргэн 

төлөлт дуусахаас өмнө элэгдэж, ашиглалтаас гарсан нь зээлийн төлбөрөөс 

чөлөөлөгдөх, зээлийг цуцлах, хүчингүй болгох, үндэслэл болохгүй. 

 

5.3. Энэ журмын 4.1.3-т заасан санхүүгийн тайланд үнэн зөв тайлагнах зарчмыг 

дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ: 

 

5.3.1. Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж нь дамжуулан зээлдүүлэх гэрээний хүрээнд 

бий болсон хөрөнгө, өр төлбөрийг өөрийн санхүүгийн тайланд хуримтлуулан 

бүртгэхгүй; 

5.3.2. Дамжуулан зээлдүүлэх гэрээнд эцсийн зээлэгчийн үүрэг хүлээн 

оролцож байгаа тал нь нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу дамжуулан 

зээлийн эх үүсвэрээр бий болсон хөрөнгө болон өр төлбөрийг хамтад нь нэгэн зэрэг 

хүлээн зөвшөөрч санхүүгийн тайланд тухай бүр бүртгэж, иж бүрэн тайлагнана; 

5.3.3. Энэ журмын 5.3.1, 5.3.2 дахь заалтыг дамжуулан зээлийн гэрээ 

байгуулсан өдрөөс эхлэн дагаж, мөрдөнө; 

 

5.4. Энэ журмын 4.1.4-т заасан хариуцлагатай байх зарчмыг дараах байдлаар 

хэрэгжүүлнэ: 

 

5.4.1. Дамжуулан зээлдүүлэх үйл ажиллагаанд оролцож байгаа талуудын эрх 

хэмжээг дамжуулан зээлдүүлэх гэрээ, энэ журам болон холбогдох хууль, 

тогтоомжид заасны дагуу хэрэгжүүлэх, хууль, тогтоомжид заасан хэм хэмжээг 

зөрчихгүй байх, зөрчсөн тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэх; 

5.4.2. Гадаад зээллэгийн эх үүсвэрээр төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаа 

аливаа этгээд нь зээлийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу, үр ашигтай ашиглах; 

5.4.3. Дамжуулан зээлдүүлэх гэрээ байгуулж байгаа аливаа этгээд нь 

гэрээгээр хүлээсэн төлбөрийн үүргээ хугацаанд нь төлж барагдуулах, санхүүгийн 

хариуцлагатай байх; 

5.4.4. Төсөл, арга хэмжээг олон эцсийн зээлдэгчид хүртээх зорилгоор 

дамжуулан зээлийн гэрээнд дэд зээлдэгчээр арилжааны банк оролцож байгаа бол 

төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг тусгайлан байгуулж, тус нэгжийн хариуцах чиг үүрэгт 

дамжуулан зээлийн гэрээ байгуулах, гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах ажил үүргийг 

хариуцуулна; 



5.4.5. Энэ журмын 11.2-т заасны дагуу санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв байгууллагаас дамжуулан зээлдүүлэх гэрээг байгуулах эсэх 

шийдвэр гараагүй байхад зээллэгийн санхүүжилт гаргахыг хориглоно; 

5.4.6. Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага нь гадаад эх үүсвэрээр хэрэгжүүлэх 

төсөл, арга хэмжээний саналыг ирүүлсэн бол энэ журмын 20.3-т заасан хариуцлагыг 

бүрэн үүрэх чадвартай байх; 

5.4.7. Энэ журмыг зөрчиж гадаад эх үүсвэрийг дамжуулан зээлийн гэрээ 

байгуулах, дамжуулан зээлтэй холбоотой аливаа үйл ажиллагаа явуулахыг 

хориглоно. 

 

5.5. Энэ журмын 4.1.5-д заасан хориглох зарчмыг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ. 

 

5.5.1. Тухайн төслийн үр шимийг хүртэх этгээд нь дамжуулан зээлийн 

хугацаа хэтэрсэн өртэй бөгөөд хамаарал бүхий этгээдээр дамжуулан зээлийн гэрээг  

байгуу 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ДАМЖУУЛАН ЗЭЭЛИЙГ ШАЛГАРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦ 

6 дугаар зүйл.Төсөл, арга хэмжээний үр ашгийг тодорхойлох 

6.1. Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага нь төсөл, арга хэмжээний саналыг 

холбогдох загварын дагуу боловсруулж, салбарын асуудал эрхэлсэн Засгийн 

газрын гишүүнээр дамжуулан санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 

төв байгууллагад хүргүүлнэ. 

 

6.2. Санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь 

төслийн саналыг хуульд заасан шаардлагад нийцүүлэн хянаж, төсөл арга 

хэмжээний үр ашгийг дараах байдлаар тодорхойлно: 

 

6.2.1. Төсөл, арга хэмжээ нь тээвэр, эрчим хүч, хот байгуулалт болон хөдөө 

аж ахуйн салбарт хэрэгжих ба төсөл, арга хэмжээ хэрэгжсэнээр гарах үр ашиг нь 

тодорхой хэмжүүрээр хэмжих, үнэлэх боломжтой бөгөөд төслийн хөрөнгөөр бий 

болсон бараа, ажил, үйлчилгээ, бүтээн байгуулалт нь үр ашгаа богино хугацаанд 

өгдөг, орлогоороо өртгөө нөхөх боломжтой бол “эдийн засгийн үр ашигтай” төсөл, 

арга хэмжээ гэж тодорхойлно; 

6.2.2. Төсөл, арга хэмжээ нь нийгмийн салбар тэр дундаа хүн амын ядуурлыг 

бууруулах болон амьдрах орчин болон бусад гадаад орчныг сайжруулахтай 

холбоотой бөгөөд гарах үр ашгийг үнэлэхэд тодорхой хэмжүүр ашиглах боломжгүй 

бөгөөд төслийн хөрөнгөөр бий болсон бараа, ажил, үйлчилгээ, бүтээн байгуулалт 

нь үр ашгаа удаан хугацаанд шууд бусаар өгдөг, орлогоороо өртгөө нөхөх 

боломжгүй бол “нийгмийн үр өгөөжтэй” төсөл, арга хэмжээ гэж тодорхойлно; 

 

6.3. Төсөл арга хэмжээ нь энэ журмын 6.2.1-т зааснаар эдийн засгийн үр ашигтай 

бол тухайн төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлэх гадаад эх үүсвэрийг энэ журмыг 

үндэслэл болгон дамжуулан зээлдүүлэх гэрээгээр олгоно; 

 



6.4. Төсөл арга хэмжээ нь энэ журмын 6.2.2-т зааснаар нийгмийн үр өгөөжтэй 

бол тухайн төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэх гадаад эх үүсвэрийг шууд хөрөнгө 

оруулалт болгоно; 

7 дугаар зүйл.Төсөл, арга хэмжээг шалгаруулах 

7.1. Төсөл, арга хэмжээний үр ашигт суурилсан дараах үзүүлэлтэд эрсдэлийн 

үнэлгээ хийнэ; 

 

7.1.1. төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үндэслэл, шаардлага;  

7.1.2. эдийн засаг болон нийгэмд үзүүлэх үр ашгийн тооцоолол; 

7.1.3. зураг төсөв, техник, эдийн засгийн үндэслэл; 

7.1.4. нийгмийн болон байгаль орчны нөлөөллийн шинжилгээ; 

7.1.5. энэ төсөл нь өмнө нь хэрэгжүүлсэн төсөл болон хэрэгжиж байгаа төсөл 

хөтөлбөрүүдтэй давхцаж буй эсэхийг шалгах; 

7.1.6. зөвлөх үйлчилгээний зардал бага байх; 

 

7.2. Төсөл, арга хэмжээ нь дамжуулан зээлдүүлэх гэрээний үндсэн дээр 

хэрэгжих бол энэ журмын 7.1-д заасан эрсдэлийн үнэлгээнд дараах үнэлгээг 

хамруулна. 

 

7.2.1. Дэд зээлдэгч нь арилжааны банк болон бусад санхүүгийн байгууллага 

байх тохиолдолд холбогдох байгууллагаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур 

үзүүлэлтийг сүүлийн гурван жилийн хугацаанд хангаж ажилласныг нотлох баримт, 

холбогдох байгууллагаас хийсэн хяналт, шалгалтын тайлан; 

7.2.2. Эцсийн зээлдэгч нь бусад хуулийн этгээдтэй гэрээгээр хүлээсэн 

төлбөрийн үүрэг, барьцаалсан хөрөнгө байгаа эсэх, байгаа бол нийт хөрөнгөнд 

эзлэх хувь хэмжээ; 

7.2.3. Эцсийн зээлдэгчийн сүүлийн 3 жилийн аудитаар баталгаажсан 

санхүүгийн тайлан; 

7.2.4. Эцсийн зээлдэгч нь сүүлийн 1 жилийн хугацаанд шүүхэд хариуцагчаар 

татагдаагүйг нотлох холбогдох байгууллагын тодорхойлолт; 

7.2.5. Дамжуулан зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байсан төсөл, арга 

хэмжээний түүх; 

7.2.6. төсөл, арга хэмжээний төрлөөс хамааран шаардлагатай гэж үзсэн 

бусад баримт бичиг; 

 

7.3. Энэ журмын 7.2-т заасан эрсдэлийн үнэлгээнд тэнцсэн төсөл, арга 

хэмжээний саналыг Засгийн газарт хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ; /Энд яг ямар шийдвэр 

гардаг талаар тодруулах/ 

 

7.4. Энэ журмын 7.3 дахь заалтын хүрээнд гарсан шийдвэрийг үндэслэн санхүү 

төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага Өрийн удирдлагын 

тухай хуулийн 25 дугаар зүйлд заасны дагуу арга хэмжээ авах; 

 



7.5. Энэхүү журмын 6.1 болон 7.1-т заасан баримт бичгийн үнэн зөв байдлыг 

дүгнэлт, тодорхойлолт гаргасан байгууллага, баримт бичгийг бүрдүүлсэн этгээд 

бүрэн хариуцна. 

8 дугаар зүйл.Төсөл, арга хэмжээний саналаас татгалзах 

8.1. Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагаас ирүүлсэн төсөл, арга хэмжээний саналыг 

хянаж, шалгаруулах явцад дараах нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд төсөл, арга 

хэмжээний саналаас шууд татгалзах үндэслэл болно: 

 

8.1.1. Энэ журамд заасан шаардлагад нийцээгүй бол; 

8.1.2. Тооцоо, судалгаа нь төсөл, арга хэмжээ шалгаруулах бодит нөхцөлөөс 

төөрөгдүүлсэн бол; 

8.1.3. Нийгмийн болон байгаль орчинд хор, нөлөөлтэй нь тогтоогдсон бол; 

8.1.4. Дамжуулан зээлийн гэрээнд эцсийн зээлдэгчээр оролцох тал нь: 

8.1.4.1. Өмнө нь байгуулсан дамжуулан зээлийн гэрээний үүргээ 

биелүүлээгүйгээс хугацаа хэтэрсэн өртэй бол; 

8.1.4.2. Бусад хуулийн этгээдтэй гэрээгээр хүлээсэн төлбөрийн үүргийн 

хэмжээ, барьцаалсан хөрөнгө нь хэт өндөр буюу нийт эргэлтийн хөрөнгийн 50 

хувиас хэтэрсэн бол; 

8.1.4.3. Санхүүгийн тайланд хийсэн харьцааны шинжилгээ нь тухайн 

байгууллагыг төлбөрийн чадваргүйг харуулж байвал; 

8.1.4.4. Шүүхэд хариуцагчаар татагдсан бөгөөд энэ нь эцэслэн 

шийдвэрлэгдээгүй байгаа бол; 

8.1.4.5. Өмнө нь гадаад эх үүсвэрээс дамжуулан зээл авсан боловч 

хугацаа хэтэрсэн төлбөр үүссэн бол; 

8.1.5. Энэ журамд заасан шаардлагыг хангаж байгаа ч, журмын 7.1, 7.2-т 

заасан эрсдэлийн үнэлгээнд тэнцээгүй бол; 

8.1.6. Энэхүү журмын 9.5-т зааснаар эрсдэлийн үнэлгээгээр маш өндөр 

эрсдэлтэй болон өндөр эрсдэлтэй гэж тогтоогдвол. 

 

8.2. Энэ журмын 8.1-д зааснаар төсөл, арга хэмжээний саналаас татгалзах 

нөхцөл байдал бүрдсэн бол төсөл, арга хэмжээний саналыг үндэслэл бүхий 

тайлбарын хамт буцаана. 

 

 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

9 дүгээр зүйл.Эрсдэлийн үнэлгээ 

9.1. Гадаад эх үүсвэрээр хэрэгжих төсөл арга хэмжээ нь төсвийн алдагдлыг 

санхүүжүүлэх зорилготой бол эрсдэлийн үнэлгээ хийхгүй. 

 

9.2. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь 

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 9.1.9-д заасны дагуу эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх 

ажлыг зохион байгуулна. 

 



9.3. Эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлалыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн 

Засгийн газрын гишүүн баталж, мөрдөнө. 

 

9.4. Эрсдэлийн үнэлгээний зорилго нь дамжуулан зээлээр хэрэгжих төсөл, арга 

хэмжээ нь хугацаандаа бүрэн төлөгдөх, эсэхийг баталгаажуулахад оршино. 

 

9.5. Гадаад эх үүсвэрээр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээнд хийсэн эрсдэлийн 

үнэлгээнд Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 11.2.3-т заасны дагуу хөндлөнгийн 

аудит хийлгэж, дүгнэлт гаргуулна. 

 

9.6. Эрсдэлийг дараах түвшнээр үнэлнэ: 

 

9.6.1. Маш өндөр эрсдэлтэй; 

9.6.2. Өндөр эрсдэлтэй; 

9.6.3. Дундаж эрсдэлтэй; 

9.6.4. Бага эрсдэлтэй; 

9.6.5. Маш бага эрсдэлтэй. 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

10 дугаар зүйл.Дамжуулан зээлдүүлэх урьдчилсан нөхцөлийг хангах 

10.1. Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага нь олон улсын гэрээ Улсын Их Хурлаар 

соёрхон батлагдсаны дараа гадаад зээлийн гэрээ, хэлэлцээрээр урьдчилан 

тохирсон нөхцөл болзол, энэ журмын 13 дугаар зүйлд заасан ерөнхий нөхцөлийг 

тусгасан Дамжуулан зээлийн гэрээний төслийг боловсруулан санхүү, төсвийн 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад албан ёсоор ирүүлнэ. 

 

10.2. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь 

шаардлага хангасан Дамжуулан зээлдүүлэх гэрээний төслийг хүлээн авч, холбогдох 

хууль тогтоомжийн дагуу хянан, ажлын 15 хоногт багтаан гэрээг байгуулах эсэх 

асуудлыг шийдвэрлэнэ. 

 

10.3. Гадаад эх үүсвэрээр санхүүжих төсөл, арга хэмжээ нь дамжуулан 

зээлдүүлэх Өрийн удирдлагын тухай хуулийн дагуу Монгол Улсын хөгжлийн 

стратеги, хэтийн чиглэл, улсын төсөв, хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөртэй уялдсан улс 

орны  нийтлэг ашиг сонирхлыг  харгалзсан, зөвлөх үйлчилгээний нийт  зардал бага 

байхын зэрэгцээ дотоод санхүүжилт болон Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 23.3.3-

т заасан Засгийн газраас санхүүжүүлэх; 

 

10.4. Гадаад зээллэгийн хөрөнгийг дамжуулан зээлдүүлэх хэлбэрээр 

хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ нь дараах урьдчилсан нөхцөлийг хангасан байна: 

 

10.4.1. Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 29.5, 29.6 дахь хэсэгт заасан 

шаардлагуудыг хангасан байх; 

10.4.2. Энэ журмын 9.1-д заасан эрсдэлийн үнэлгээнд Төрийн аудитын төв 

байгууллагаар хөндлөнгийн аудит хийлгэж, дүгнэлт гаргуулсан байх; 



11 дүгээр зүйл.Дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээ байгуулах  

11.1. Дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээг байгуулахад Өрийн удирдлагын 

тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийг баримтална. 

 

11.2. Дамжуулан зээлдүүлэх гэрээ нь дараах албан тушаалын хүмүүс гарын үсэг 

зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно: 

 

11.2.1. Гэрээний батлав хэсэгт: Энэ хэсгийн Гүлжаны саналаар өөрчлөх 

11.2.1.1. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн; 

11.2.1.2. Салбарын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн; 

11.2.1.3. Монголбанкны ерөнхийлөгч; 

11.2.2. Зээлдүүлэгчийг төлөөлж: 

11.2.2.1. Төрийн нарийн бичгийн дарга; 

11.2.2.2. Хууль, эрх зүйн бодлого хариуцсан дотоод бүтцийн нэгжийн 

дарга; 

11.2.2.3. Өрийн удирдлагын асуудал хариуцсан дотоод бүтцийн нэгжийн 

дарга 

11.2.3. Дэд зээлдэгчийг төлөөлж: 

11.2.3.1. Төрийн нарийн бичгийн дарга, эсвэл гүйцэтгэх захирал 

11.2.3.2. Хууль, эрх зүйн бодлого хариуцсан дотоод бүтцийн нэгжийн 

дарга, эсвэл асуудал хариуцсан дотоод бүтцийн нэгжийн дарга, эсвэл ерөнхий 

нягтлан бодогч; 

11.2.4. Эцсийн зээлдэгчийг төлөөлж: 

11.2.4.1. Гүйцэтгэх захирал; 

11.2.4.2. Ерөнхий нягтлан бодогч; 

11.2.5. Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжийг төлөөлж: 

11.2.5.1. Төслийн зохицуулагч, 

11.2.5.2. Ерөнхий нягтлан бодогч, эсвэл санхүүгийн ажилтан; 

 

11.3. Дамжуулан зээлдүүлэх гэрээг 4 хувь үйлдэх хувь бүрийг дараах байдлаар 

ашиглана: 

11.3.1. Хууль, эрх зүйн бодлого хариуцсан дотоод бүтцийн нэгжид 1 хувь; 

11.3.2. Өрийн удирдлага хариуцсан дотоод бүтцийн нэгж хавтаст хэрэг үүсгэх 

зорилгоор 1 хувь; 

11.3.3. Дэд зээлдэгч 1 хувь; 

11.3.4. Эцсийн зээлдэгч 1 хувь; 

 

11.4. Дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээнд дэд зээлдэгч, эцсийн зээлдэгчийн 

үүрэг хүлээн оролцох этгээдүүдийг дараах байдлаар тодорхойлно: 

 

11.4.1. Эцсийн зээлдэгч нь төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон 

орон нутгийн өмч давамгайлсан хуулийн этгээд бол тухайн салбар, эсхүл орон 

нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь дэд зээлдэгчийн үүрэг хүлээнэ; 

11.4.2. Эцсийн зээлдэгч нь хувийн хэвшлийн хуулийн этгээд бол Өрийн 

удирдлагын тухай хуулийн 29.3-т заасны дагуу Монгол Улсын Хөгжлийн банк, 



арилжааны банк болон бусад санхүүгийн байгууллага нь дэд зээлдэгчийн үүрэг 

хүлээнэ; 

 

11.5. Дамжуулан зээлдүүлэх гэрээг төсөл хэрэгжиж эхлэхээс өмнө байгуулсан 

байна. 

 

11.6. Дамжуулан зээлдүүлэх гэрээг үндсэн зээлийн хэлэлцээрээс өөр валютаар 

зээлдүүлж болно. 

12 дугаар зүйл.Гэрээнд заавал тусах нөхцөл 

12.1. Дамжуулан зээлийн гэрээнд дараах зүйлс багтсан байна: 

 

12.1.1. Нүүр 

12.1.2. Үндэслэл; 

12.1.3. Ерөнхий зүйл; 

12.1.4. Дамжуулан зээлдүүлэх нөхцөл; 

12.1.5. Зээлийн эргэн төлөлт гүйцэтгэх нөхцөл; 

12.1.6. Төлөөлөх эрх; 

12.1.7. Зээлдүүлэгчийн эрх үүрэг; 

12.1.8. Дэд зээлдэгчийн эрх үүрэг; 

12.1.9. Эцсийн зээлдэгчийн эрх үүрэг; 

12.1.10. гэрээний үүргийн биелэлтийг хангуулах зохицуулалт, авлага 

барагдуулах арга хэмжээ; 

12.1.11. Маргаан шийдвэрлэх; 

12.1.12. Хүчин төгөлдөр болгох, дуусгавар болох нөхцөл; 

12.1.13. Гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцлах, энэхүү цуцалсан тохиолдолд 

хохирлыг барагдуулах нөхцөл; 

12.1.14. Гарын үсэг; 

12.1.15. Эргэн төлөлтийн хуваарь; 

12.1.16. Хавсралт; 

 

12.2. Үндсэн зээлийн хэлэлцээрт зээлийн хүүг Санхүүжүүлэгч байгууллагаас 

капиталжуулахаар заасан бол Дамжуулан зээлийн гэрээнд мөн адил тусгана. 

 

12.3. Дамжуулан зээлдүүлэх нөхцөлд дараах зүйл заавал тусна: 

 

12.3.1. Гэрээний дүн; 

12.3.2. Зээл олгох валютын төрөл; 

12.3.3. Хүү болон түүнтэй адилтгах шимтгэлийн хувь, хэмжээ; 

12.3.4. Дэд зээлдэгч нь Хөгжлийн банк, арилжааны банк болон бусад 

санхүүгийн байгууллагууд байх тохиолдолд зээлдүүлэгчээс эцсийн зээлдэгчийг 

оролцуулан гуравласан гэрээ байгуулах шаардлагагүй тохиолдолд энэ журмын 

12.2.3-т заасан хүү дээр эцсийн зээлдэгчид нэмж олгох хүүгийн түвшин; 

12.3.5. Алдангийн хувь, хэмжээ; 

12.3.6. Хэрэв үндсэн зээлийн хэлэлцээрт туссан бол бусад төлбөрийн үүрэг; 



12.3.7. Хүү тооцохдоо ашиглалт гарсан өдрөөс эхлэн жилийн 360 хоног, 

сарын 30 хоногоор тооцно; 

12.3.8. Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа; 

12.3.9. Үндсэн болон хүүгийн төлбөр төлөх огноо нь төлбөр төлөх сарын 15-

ны өдөр байхаар тогтооно; 

12.3.10. Эргэн төлөлтийн хуваарь шинэчлэх хугацаа; 

 

12.4. Энэ журмын 12.2-т заасан дамжуулан зээлдүүлэх нөхцөлийг 

тодорхойлохдоо үндсэн зээллэгийн нөхцөл, түүнтэй уялдуулан хийсэн эрсдэлийн 

шинжилгээнд үндэслэн тогтоож, гэрээнд оролцогч талууд харилцан тохиролцож 

протоколоор баталгаажуулсны үндсэн дээр гэрээнд тусгана; 

 

12.5. Энэ журмын 12.2.4-т заасан дэд зээлдэгч нь эцсийн ээлдэгчид дамжуулан 

зээл олгохдоо зээлдүүлэгч талаас тогтоосон хүү дээр 2-3 хувийн хүү нэмж тогтоосон 

байхаар хүүгийн хувь хэмжээг зээлдүүлэгч болох дэд зээлдэгч харилцан 

тохиролцсоны үндсэн дээр тогтооно; 

 

12.6. Энэ журмын 12.2.4-т зааснаас бусад тохиолдолд үндсэн зээллэгийн хүү 

дээр нэмж хүү тооцохгүй. 

 

12.7. Эцсийн зээлдэгч нь дэд зээлдэгч болох Хөгжлийн банк, арилжааны банк 

болон бусад санхүүгийн байгууллагаар дамжуулан гадаад зээлийн эх үүсвэр авах 

нь ашигтай байгаа тохиолдолд зах зээлийн зарчмаар өөр эх үүсвэр авах, үгүй бол 

зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарийг 5-аас 10 жил болгон наашлуулах зарчмыг 

баримтална. 

 

12.8. Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа бодлогын хүрээнд эдийн засгийн ашиг 

бүхий томоохон аж ахуй нэгжид хөгжлийн зээл олгох тохиолдолд эргэн төлөлтийн 

хуваарийг 5-аас 10 жил болгон наашлуулж тогтооно. 

 

12.9. Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 30.7-д заасныг удирдлага болгон 

дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээний өөрчлөхийг хориглосон ерөнхий нөхцөлд 

дараах нөхцөлүүдийг оруулна: 

 

12.9.1. Дэд зээлдэгчийн төлөх зээлийн хүүгийн хувь, хэмжээ; 

12.9.2. Эцсийн зээлдэгчийн төлөх зээлийн хүүгийн хувь, хэмжээ; 

12.9.3. Дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээний хугацаа; 

12.9.4. Дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээний валютын төрөл; 

12.9.5. Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 31.2-д заасан дэд зээлдэгчийн 

нийтлэг үүрэг; 

12.9.6. Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 32.5-д заасан нөхцөл; 

13 дугаар зүйл.Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

13.1. Дамжуулан зээлдүүлэх гэрээг байгуулснаас хойш дараах нөхцөл байдал 

үүссэн тохиолдолд гэрээг хүчингүй болгож шинэчлэн байгуулна: 

 



13.1.1. Зээл олгосон валютыг өөрчлөх тухай УИХ-аас шийдвэр гарсан; 

13.1.2. Эцсийн зээлдэгч дараах байдлаар өөрчлөгдсөн тохиолдолд; 

13.1.2.1. Татан буугдах; 

13.1.2.2. Бүтцийн өөрчлөлтөд орох; 

13.1.2.3. Өөрчлөн байгуулагдах; 

13.1.3. Зээлдэгч нь өөрчлөн байгуулагдах тохиолдолд Зээлдэгчийн 

Дамжуулан зээлдүүлэх гэрээгээр хүлээсэн үүрэг эрх бүхий хуулийн этгээдэд 

шилжсэн тохиолдолд; 

 

13.2. Дамжуулан зээлдүүлэх гэрээг байгуулснаас хойш дараах нөхцөл байдал 

үүссэн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулна 

 

13.2.1. Цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан гэрээнд тусгасан тодорхой 

заалтуудад өөрчлөх тохиолдолд; 

13.2.2. Төсөл, арга хэмжээ хэрэгжиж дуусан үед гэрээнд заасан дүнг бүрэн 

ашиглаагүй эсвэл хэтрүүлэн ашигласан тохиолдолд бодит гүйцэтгэлд үндэслэн 

гэрээний дүн өөрчлөгдсөнөөр эргэн төлөлтийн хуваарийг өөрчлөх шаардлага 

үүссэн үед; 

 

13.3. Энэ журмын 13.1-д заасны дагуу гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа 

гэрээний үндсэн нөхцөл, зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарьт өөрчлөлт оруулахгүй. 

 

13.4. Энэ журмын 13.1 болон 13.2-т заасны дагуу гэрээг шинэчлэн байгуулах 

болон гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахдаа энэ журын 12.9 д заасныг баримтална. 

 

13.5. Зээлдэгч нь өөрчлөн байгуулагдах тохиолдолд санхүү, төсвийн асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад нэн даруй мэдэгдэж, гэрээнд энэ журмын 

дагуу өөрчлөлт оруулах үүрэгтэй. 

 

13.6. Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 30.7, 32.2, 32.3-т зааснаар “тухайн 

салбарт төрөөс баримталж байгаа бодлого, зохицуулалт”-аас шалтгаалж 

дамжуулан зээлдүүлсэн зээл төлөгдөхгүй байх эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүссэн 

тохиолдолд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ: 

 

13.6.1. Салбарын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн энэ тухай 

мэдэгдлийг нотлох баримт, тооцоо, судалгааны хамт санхүү, төсвийн асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад санал дүгнэлт гаргуулахаар дараах 

материалыг бүрдүүлж хүргүүлнэ; 

13.6.1.1. Тухайн салбарт төрөөс баримталж буй бодлогыг нотлох баримт 

бичиг; 

13.6.1.2. Энэ журмын 13.6.1.1.-д ирүүлсэн төрөөс баримталж буй 

бодлогоос шалтгаалан дамжуулан зээлийг төлж барагдуулахад хүндрэл учруулж 

буйг нотлох баримт, материал; 

13.6.1.3. Сүүлийн 3-5 жилийн санхүүгийн тайлан 

13.6.1.4. Орлогын болон Зарлагын дэлгэрэнгүй задаргаа; 



13.6.2. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллага нь материалтай танилцан дүгнэлт гаргаж, тухайн салбарын асуудал 

эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд хүргүүлнэ; 

13.6.3. Салбарын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн нь тухайн 

асуудлыг холбогдох санал, дүгнэлтийн хамт Улсын Их Хуралд уламжлахаар 

Засгийн газарт хүргүүлнэ; 

 

13.7. Энэ журмын 13.6-д заасан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсний үр дүнд Улсын 

Их Хурлаас тухайн дамжуулан зээлтэй холбоотой шийдвэр гарсан тохиолдолд, уг 

шийдвэрт үндэслэн санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллага хариу арга хэмжээг авч ажиллана.  

14 дүгээр зүйл.Үүрэг дуусгавар болгох 

14.1. Дамжуулан зээлдүүлэх гэрээгээр хүлээсэн үүргийг дуусгавар болгоход 

дараах дараалсан арга хэмжээг авна: 

 

14.1.1. гэрээнд оролцогч талууд хамтран гэрээг дүгнэнэ; 

14.1.2. гэрээг дүгнэхдээ протокол үйлдэнэ; 

14.1.3. гэрээгээр хүлээсэн үүрэг бүрэн хангагдсан болохыг тодорхойлсон 

дүгнэлт гаргана; 

14.1.4. гэрээний үүрэг дуусгавар болж, зээлийг хаасан тухай мэдэгдлийг 

зээлдүүлэгчээс дэд болон эцсийн зээлдэгчид хүргүүлнэ. 

 

14.2. Дамжуулан зээлдүүлэх гэрээгээр хүлээсэн үүргийг дараах нөхцөл бүрэн 

хангагдсан тохиолдолд дуусгавар болсон гэж үзнэ: 

 

14.2.1. Гэрээний дагуу хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээ, бүрэн хэрэгжсэн; 

14.2.2. Гэрээтэй холбоотой ямар нэг өр төлбөргүй байх; 

 

14.3. Дамжуулан зээлийн гэрээгээр хүлээсэн үүрэг дуусгавар болгох бусад 

үндэслэл: 

 

14.3.1. Энэ журмын 20.9-д заасны дагуу хугацаанаас нь өмнө төлсөн бол; 

14.3.2. Зээлдэгч нь эрх залгамжлагчгүйгээр татан буугдаж улсын бүртгэлээс 

хасагдсан бөгөөд хуваарилах хөрөнгөгүй болсон нь тогтоогдсон; 

14.3.3. Зээлдүүлэгч зээлдэгч хоёр нэг этгээд болсон; 

 

14.4. Эцсийн зээлдэгч гэрээнд заасан хугацаанаас өмнө зээлийн төлбөрийг 

эргүүлэн төлж болох бөгөөд энэ тохиолдолд Дамжуулан зээлийн гэрээний эргүүлэн 

төлөх төлбөрийн хуваарийн дагуу тооцсон нийт үндсэн төлбөрийг, төлбөр 

барагдуулах өдөр хүртэл тооцсон хүүгийн төлбөрийн хамт төлнө.  

ТАВДУГААР БҮЛЭГ. БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАГНАЛ 

15 дугаар зүйл.Бүртгэл, тайлагнал 

15.1. Дамжуулан зээлдүүлэх гэрээгээр хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээг 

санхүүгийн тайланд дараах байдлаар бүртгэнэ: 



 

15.1.1. Санхүү, төсвийн асуудал, эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллага дараах байдлаар бүртгэнэ: 

15.1.1.1. Зээлийн ашиглалтыг санхүүжүүлэгч байгууллагаас ирүүлсэн 

ашиглалтын мэдэгдэл болон төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжтэй тооцоо нийлсэн дүнгээр 

эцсийн зээлдэгчээс авах авлагаар Засгийн газрын авлагын тайланд бүртгэнэ. 

15.1.1.2. Зээлийн ашиглалтыг санхүүжүүлэгч байгууллагаас ирүүлсэн 

ашиглалтын мэдэгдэл дээрх ашиглалт гарсан өдрөөр бүртгэнэ; 

15.1.1.3. Дамжуулан зээлийн гэрээ нь үндсэн зээлийн гэрээнээс өөр 

валютаар хийгдсэн бол санхүүжүүлэгч байгууллагаас ирүүлсэн ашиглалтын 

мэдэгдэл дээрх ашиглалт гарсан өдрийн ханшаар тухайн олгосон валют руу 

хөрвүүлж бүртгэнэ; 

15.1.2. Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж дараах байдлаар бүртгэнэ: 

15.1.2.1. Зээлийн ашиглалтыг санхүүжүүлэгч байгууллагаас төсөл 

хэрэгжүүлэгч нэгжийн дансанд орж ирсэн өдрөөр орлогоор бүртгэнэ; 

15.1.2.2. Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж нь гүйцэтгэл гарсан өдрөөр зарлагаар 

бүртгэнэ; 

15.1.2.3. Дамжуулан зээлийн эх үүсвэрээс бий болсон хөрөнгийг төсөл 

хэрэгжүүлэгч нэгжийн тайланд хуримтлуулан бүртгэхгүй; 

15.1.3. Эцсийн зээлдэгч дараах байдлаар бүртгэнэ: 

15.1.3.1. Дамжуулан зээлийн хөрөнгийг зээлийн ашиглалт гарсан өдрөөс 

эхлэх хүлээн зөвшөөрч хуримтлуулан санхүүгийн тайланд бүртгэнэ 

15.1.3.2. Хөрөнгийг бүртгэхдээ заавал өр төлбөрийг хамт бүртгэж, иж 

бүрэн тайлагнана; 

 

15.2. Төрийн болон орон нутгийн өмчит болон төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн оролцоотой (50-иас дээш хувь нь төрийн өмчит) хуулийн этгээдийн зээлийн 

хөрөнгөөр авсан эд хөрөнгө нь төрийн болон орон нутгийн өмчид хамаарна. 

16 дугаар зүйл.Тооцоо нийлсэн акт 

16.1. Дамжуулан зээлийн гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэх гэрээнд оролцогч 

талууд энэ журмын хавсралт...-д заасан загвараар Тооцоо нийлсэн акт үйлдэж, 

тогтмол тооцоо нийлж баталгаажуулна. 

 

16.2. Тооцоо нийлсэн актад дараах албан тушаалын хүмүүс гарын үсэг зурж, 

тамга тэмдгээр баталгаажуулна: 

 

16.2.1. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллагыг төлөөлж: 

16.2.1.1. Өрийн удирдлагын асуудал хариуцсан дотоод бүтцийн нэгжийн 

дарга; 

16.2.1.2. Өрийн удирдлага хариуцсан нэгжийн дарга; 

16.2.1.3. Өрийн удирдлагын хэлтсийн бүртгэл, тайлагнал хариуцсан 

мэргэжилтэн; 

16.2.2. Эцсийн зээлдэгчийг төлөөлж: 

16.2.2.1. Гүйцэтгэх захирал; 



16.2.2.2. Ерөнхий нягтлан бодогч, эсвэл санхүүгийн албаны дарга; 

16.2.3. Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжийг төлөөлж: 

16.2.3.1. Төслийн зохицуулагч; 

16.2.3.2. Ерөнхий нягтлан бодогч, эсвэл санхүүгийн ажилтан; 

 

16.3. Тооцоо нийлсэн актад дараах зүйлс туссан байна: 

 

16.3.1. Тайлант хугацааны эхний үлдэгдэл; 

16.3.2. Гэрээний хүрээнд гарсан ашиглалтыг санхүүжүүлэгч байгууллагыг 

өдрийн огноогоор; 

16.3.3. Гэрээний дагуу хуримтлагдсан хүүгийн төлбөр; 

16.3.4. Гэрээний дагуу төлсөн хүүгийн төлбөр; 

16.3.5. Гэрээний дагуу төлсөн үндсэн төлбөр; 

16.3.6. Тайлант хугацааны эцсийн үлдэгдэл; 

16.3.7. Төлбөрийн хугацаа хэтрүүлсэнтэй холбоотой алдангийн дун. 

 

16.4. Дамжуулан зээлийн гэрээнд оролцогч талууд болон төсөл хэрэгжүүлэгч 

нэгж нь дараах хугацааны дагуу хоорондын тооцоог тулган баталгаажуулна: 

 

16.4.1. Төсөл хэрэгжиж байх хугацаанд төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж нь зээлийн 

ашиглалт, гүйцэтгэлээр зээлийн гэрээнд оролцогч талуудыг оролцуулан тооцоо 

нийлнэ; 

16.4.2. зээлдүүлэгч болох эцсийн зээлдэгчтэй тогтмол тооцоо нийлж хагас 

жилийн байдлаарх эргэн төлөлт, үлдэгдлийг жил бүрийн 7 дугаар сарын 20-ны 

өдрийн дотор; 

16.4.3. жилийн эцсийн байдлаарх эргэн төлөлт, үлдэгдлийг дараа жилийн 2 

дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор; 

 

16.5. Зээлдэгч нь дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн ашиглалтын явцын тооцоог, 

дансны хуулганы хамт улирал бүр, үлдэгдлийн мэдээг хагас жил бүр гаргаж санхүү, 

төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад ирүүлнэ. Зээлийг 

зориулалтын дагуу ашиглаж байгааг хянасны үндсэн дээр санхүүжилт хийнэ. 

17 дугаар зүйл.Мэдээллийн сан 

17.1. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь 

авлагын нэгдсэн мэдээллийн санг бүрдүүлж хөтөлнө. 

 

17.2. Авлагын нэгдсэн мэдээллийн санд дамжуулан зээлийн гэрээний нөхцөл, 

эргэн төлөлтийн хуваарь, ашиглалт, эргэн төлөлт, үлдэгдлийн талаарх мэдээллийг 

тогтмол бүртгэнэ. 

 

17.3. Авлагын нэгдсэн мэдээллийн сангаас дараах мэдээл, тайлан болон 

холбогдох мэдээллийг гаргана:  

 

17.3.1. Дамжуулан зээлийн хагас жил, жилийн эцсийн тайлан; 

17.3.2. Дамжуулан зээлийн ашиглалтын мэдээ; 



17.3.3. Дамжуулан зээлийн эргэн төлөлтийн мэдээ; 

17.3.4. Зээлдэгч талд хүргүүлэх төлбөрийн нэхэмжлэл; 

17.3.5. Бусад дэлгэрэнгүй мэдээлэл. 

 

17.4. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын 

Өрийн удирдлагын чир үүрэг хариуцсан дотоод бүтцийн нэгж нь дамжуулан зээл 

авсан эцсийн зээлдэгч тус бүрд хувийн хэрэг хөтөлж, тухайн эцсийн зээлдэгчтэй 

холбоотой дараах баримт бичиг болон мэдээллийг хувийн хэрэгт хавсаргасан 

байна: 

 

17.4.1. Анхны судалгаа ТЭЗҮ 

17.4.2. Гадаад зээлийн хэлэлцээр; 

17.4.3. Дамжуулан зээлийн гэрээ; 

17.4.4. Дамжуулан зээлтэй холбоотой танилцуулга; 

17.4.5. Зээлтэй холбоотой харилцан бичиг; 

17.4.6. Тогтоол, тушаал; 

17.4.7. Нэхэмжлэх; 

17.4.8. Протокол; 

 

17.5. Энэ журмын 12.3.2-т заасны дагуу дэд зээлдэгч арилжааны банк, бусад 

санхүүгийн байгууллага бол хувийн хэргийг дэд зээлдэгч бүрээр хөтөлнө. 

 

17.6. Эцсийн зээлдэгч гэрээгээр хүлээсэн төлбөрийн үүргээ бүрэн төлж 

барагдуулсан тохиолдолд санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллагын Өрийн удирдлага хариуцсан дотоод бүтцийн нэгж гэрээг дуусгавар 

болгож, дамжуулан зээлийн хувийн хэргийг хааж архивын нэгж рүү шилжүүлнэ. 

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ. ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА 

18 дугаар зүйл.Гэрээний үүргийг хангуулах, түүнд тавих хяналт 

18.1. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь 

дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, гэрээний 

үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 

 

18.2. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь 

шаардлагатай тохиолдолд дамжуулан зээлийн гэрээгээр хэрэгжиж буй төсөл, арга 

хэмжээний гүйцэтгэл, зээл ашиглалтын явцтай газар дээр нь очиж танилцана. 

 

18.3. Зээлдүүлэгч болон зээлдэгчийн хооронд гарсан аливаа маргаантай 

асуудлыг харилцан тохиролцож шийдвэрлэх бөгөөд хэрэв харилцан тохиролцож 

шийдвэрлэх боломжгүй бол маргааныг Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасны 

дагуу шийдвэрлүүлнэ. 

 

18.4. Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд гэрээ болон Монгол Улсын хууль 

тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага ногдуулна. 

19 дүгээр зүйл.Эргэн төлөлт, торгууль, алданги 



19.1. Эцсийн зээлдэгч нь гэрээнд заасан хуваарийн дагуу үндсэн болон хүүгийн 

төлбөрийг төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлэхдээ төлбөр төлөх өдрийн нэг өдрийн 

өмнөх Монголбанкны албан ханшаар төгрөгт хөрвүүлэн төлнө. 

 

19.2. Төлбөр төвлөрүүлэх төрийн сан дахь дансны дугаарыг гэрээнд тусгаж өгнө. 

 

19.3. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас 

дамжуулан олгосон зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу төлбөрийн 

нэхэмжлэхийг зээлдэгч байгууллагад хүргүүлнэ; 

 

19.3.1. Төлбөрийн нэхэмжлэхийг төлбөр төлөх хуваарьт өдрөөс 30 хоногийн 

өмнө албан бичгээр хүргүүлнэ; 

19.3.2. Төлбөрийн нэхэмжлэх нь дараах зүйлсийг багтаасан байна: 

19.3.2.1. төлбөр төлөх огноо; 

19.3.2.2. үндсэн болон хүүгийн төлбөрийн дүн; 

19.3.2.3. хугацаа хэтэрсэн зээлтэй бол гэрээний дагуу тооцсон алдангийн 

дүн, хугацаа хэтэрсэн төлбөр; 

19.3.2.4. гэрээнд заасан бусад шимтгэл; 

 

19.4. Эцсийн зээлдэгч нь хугацаанаасаа өмнө зээлийн төлбөрийг эргүүлэн 

төлж болох бөгөөд энэ тохиолдолд санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллага нь Дамжуулан зээлийн гэрээний эргүүлэн төлөх 

төлбөрийн хуваарийн дагуу тооцсон нийт үндсэн төлбөрийг төлбөр барагдуулах 

өдөр хүртэл тооцсон хүүгийн төлбөрийн хамт төлнө. 

 

19.5. Энэ журмын 13.2-т заасны дагуу хүүг капиталжуулахаар дамжуулан 

зээлийн гэрээнд тусгасан бол зээлэгч байгууллага нь хүү капиталжуулж байгаа 

хугацаанд зөвхөн нэмэгдэл хүүг төлнө. 

 

19.6. Эцсийн зээлдэгч нь дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн эргэн төлөлтийг 

гэрээнд заасан хуваарийн дагуу төлж барагдуулах үүрэгтэй; 

 

19.7. Зээлдүүлэгчээс төлбөрийн нэхэмжлэх хугацаандаа хүргүүлээгүй нь 

зээлдэгчийн гэрээгээр хүлээсэн төлбөрийн үүргээ хугацаанд гүйцэтгэхгүй байх 

үндэслэл болохгүй. 

 

19.8. Зээлдэгч нь энэ журмын 12.2.9-д заасан хуваарьт өдрийн дотор гэрээгээр 

хүлээсэн төлбөрийн үүргээ  гүйцэтгээгүй  боловч тухайн төлбөр төлөх сардаа 

багтаан төлбөрөө төлсөн бол алданги тооцохгүй. /алданги тооцохгүй байх хугацааг 

1 сар болговол ямар вэ гэсэн санал Нандин гаргасан/ 

 

19.9. Хэрэв зээлдэгч нь төлбөрөө төлөхдөө төлбөр төлөх сарыг хэтрүүлсэн 

тохиолдолд алданги тооцно. 

 

19.10. Алдангийг дараах байдлаар тооцно: 

 



19.10.1. Алдангийг зөвхөн үндсэн төлбөрөөс тооцно. 

19.10.2. Хэрэв хуваарийн дагуу төлөөгүй 2 болон түүнээс дээш үндсэн 

төлбөр байгаа бол алданги тооцохдоо үндсэн төлбөр тус бүрд тооцно. 

19.10.3. Тухайн үндсэн төлбөрт тооцсон алданги нь төлөх ёстой үндсэн 

төлбөрийн 50 хувиас хэтэрч болохгүй; 

19.10.4. Алдангийн хувь хэмжээг тогтоохдоо 0.5 хувиас хэтрэхгүй хэмжээгээр 

тогтооно; 

 

19.11. Дамжуулан зээлийн төлбөрийг дараах дарааллаар хасалт хийж тооцно: 

 

19.11.1. Алданги; 

19.11.2. Үндсэн төлбөр; 

19.11.3. Хүүгийн төлбөр; 

 

19.12. Хэрэв тайлант оноос өмнөх онуудад төлөөгүй хугацаа хэтэрсэн төлбөртэй 

тохиолдолд зээлийн төлбөрийг энэ журмын 20.11-д заасан дарааллын дагуу 

хамгийн эхний оноос эхлэн он тус бүрээс хасалт хийж тооцох бөгөөд энэ дарааллыг 

зөрчиж 2 болон түүнээс дээш оны нэг ижил төлбөрийг нэг дор суутгаж болохгүй. 

20 дугаар зүйл.Хариуцлага 

20.1. Энэ журмыг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол 

Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. /энэ заалт хатуу гэж 

үзвэл байгууллагын дотоод журмаар гэж өөрчилж болох санал байна/ 

 

20.2. Зээлдэгч нь зээлийн хөрөнгийг зориулалт бусаар ашигласан, зээлийн үр 

дүн харагдахуйц бус, үр дүн муу бөгөөд Өрийн удирдлагын тухай хууль, энэ журам, 

дамжуулан зээлдүүлэх гэрээ, бусад хууль тогтоомжийг зөрчсөн тохиолдолд дараах 

шат дараалсан арга хэмжээг авна. 

 

20.2.1. зээлийн санхүүжилтийг хэсэгчлэн хаах, эсвэл бүрэн хэмжээгээр 

зогсоох; 

20.2.2. тухайн төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх эрхийг түдгэлзүүлэх; 

 

20.3. Зээлдэгч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, хугацаа хэтэрсэн 

өртэй бол тухайн зээлдэгчид төлбөрийн үүргээ бүрэн биелүүлэх хүртэл шинээр 

гадаад зээлийн хөрөнгөөр төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээс шууд татгалзана. 

 

20.4. Дэд зээлдэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгээгүй бол санхүү, төсвийн 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь дараах арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлнэ: 

 

20.4.1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон төсвийн шууд захирагчийн 

төсвийн орлого болон бусад дансны үлдэгдлээс үл маргах журмаар суутгах тооцох 

замаар төлүүлэх; 



20.4.2. Төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

оролцоотой хуулийн этгээдийн мөнгөн орлого, дансны үлдэгдлээс үл маргах 

журмаар суутган төлүүлэх арга хэмжээ авах; 

 

20.5. Дэд болон эцсийн зээлдэгч нь дамжуулан зээлийн хөрөнгөөр бий болсон 

эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах үүрэгтэй бөгөөд зээлийн гэрээний үүргээ 

бүрэн хэрэгжүүлж дуусах хүртэл тус эд хөрөнгийг захиран зарцуулахыг хориглоно. 

 

20.6. Дээд байгууллагын шийдвэрээр дамжуулан зээлийн эх үүсвэрээр бий 

болсон хөрөнгийг өөр этгээдэд шилжүүлэхээр бол ашигласан хугацаанд ногдох 

төлбөрийг зээлдэгч этгээд төлнө; 

 

20.7. Дамжуулан зээлийн хөрөнгөөр бий болсон хөрөнгийг санхүүгийн тайланд 

бүртгэж, бүрэн тайлагнаагүй тохиолдолд тухайн эцсийн зээлдэгч санхүүгийн 

тайланг Э-тайлангийн системд баталгаажуулахгүй байх үндэслэл болно. 

 

20.8. Энэ журмын 20.6-д заасан хариуцлага хүлээснээс шалтгаалж эцсийн 

зээлдэгчид төлбөрийн хохирол учирсан бол түүнийг зээлдүүлэгч хариуцахгүй 

бөгөөд гагцхүү эцсийн зээлэгч өөрөө хариуцна. 

 

20.9. Өрийн удирдлагын хуулийн 29.6-д зааснаар дамжуулан зээлээр 

хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний санал нь эцсийн зээлдэгч эрсдэлийн үнэлгээнд 

тэнцээгүйгээс хамаарч хэрэгжих боломжгүй болох эрсдэлийг санхүү, төсвийн 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хариуцахгүй. 

-oOo- 


