
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬМОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ        2020

НАМ, ЭВСЛЭЭС НЭР ДЭВШИГЧИЙН  
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Нэр дэвшүүлсэн тухай хуралдааны шийдвэр, нийт нэр дэвшигчийн 
нэрийн жагсаалт 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт. цахим хуудаснаас 
авах боломжтой/

  Нэр дэвшигч бүрийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 2 дугаар хавсралт.  цахим хуудаснаас 
авах боломжтой /

  Төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах 
албан тушаалтан, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, 
дэд захирал бол ажил, албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн шийдвэрийн 
хуулбар

    Банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр 
тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр 
төлбөртэй эсэх талаар Улсын Дээд шүүхийн лавлагаа

- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

- Лавлагаа хүссэн өргөдөл.

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын 
Олон улсын Арбитрын дарга, Улсын 
Дээд шүүхийн Тамгын газрын даргын 
2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 1. 

  болон  
 цахим хуудаснаас 

өргөдлийн маягтыг авах 
боломжтой / 

Лавлагаатай холбоотой 
асуудлаар  дугаар утсаар 
мэдээлэл авах боломжтой.

- Иргэний сүүлийн 10 жил байнга болон түр оршин 
суугаа газрын тодорхойлолт,

- Банк бусад хуулийн этгээд, иргэнд төлбөл 
зохих зээл, барьцаа батлан даалтын талаар 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуульд заасны дагуу шүүх, арбитрт хариуцагчаар 
татагдан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
оролцож байсан эсэх талаарх мэдээлэл. 

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон улсын 
Арбитрын дарга, Улсын Дээд шүүхийн Тамгын 
газрын даргын 2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 2, 3. 

Мэдээллийн маягтыг  болон 
 цахим хуудаснаас өргөдлийн 

маягтыг авах боломжтой /
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МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР

СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ ТА

• 2019 оны Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгт 2019.01.01-
нээс 2019.12.31-ний байдлаар өөрийн болон гэр 
бүлийн гишүүдийн орлого,  эзэмшил, өмчлөлийн 
хөрөнгийг мэдүүлнэ.

• 2020.05.17-ноос 2020.05.19-ний өдрийг хүртэлх 3 
хоногийн хугацаанд Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 
цахимаар мэдүүлж, системд баталгаажуулна.

• Өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн хөрөнгө, 
орлогыг үнэн зөв мэдүүлэх ба мэдүүлгийн 
“Тайлбар” хэсэгт тухайн орлого, хөрөнгийн эх 
үүсвэрийг дэлгэрэнгүй бичнэ.

• Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг цахимаар мэдүүлэх 
хуулийн хугацаа дуусгавар болохтой холбогдуулан 
АТГ-ын https://meduuleg.iaac.mn/ цахим систем 
нь 2020.05.19-ний өдрөөс 2020.05.20-ны өдөр 
шилжих шөнийн 00:00 цагт автоматаар хаагдахыг 
анхаарна уу.
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ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ (ХОМ)-ИЙГ 
https://meduuleg.iaac.mn ЦАХИМ СИСТЕМД 

ХЭРХЭН МЭДҮҮЛЭХ ВЭ?

1-Р АЛХАМ: ЦАХИМ СИСТЕМД ЭРХ ҮҮСГЭХ, НЭВТРЭХ

Цахим системд нэвтрэх нэр буюу и-мэйл хаягаа өөрчлөх 
тохиолдолд зөвхөн өөрөө АТГ-т хандаж солиулна.

СЕХ, АТГ-ын даргын баталсан маягтын дагуу СЕХ-
ноос ирүүлэх холбогдох мэдээллийг үндэслэн 
ХОМ-ийг цахимаар мэдүүлэх эрхийг системд 
тусгайлан үүсгэх тул өөрийн ашиглаж буй и-мэйл 
хаяг, холбоо барих утасны дугаар болон бусад 
шаардлагатай мэдээллийг хуулийн хугацаанд 
СЕХ-нд үнэн зөв гаргаж өгсөн байна.

Таны өгсөн и-мэйл рүү цахим системд нэвтрэх 
нууц үгийг хүргүүлнэ.
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МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР

Та мэдүүлгийн Гэр бүлийн байдал, орлого, орон 
сууц зэрэг бусад хэсгүүдийг загвар жишээнээс харж 
дэлгэрэнгүй мэдүүлж бөглөнө.

Та өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн хөрөнгө, орлогыг 
мэдүүлэхэд орон сууц, газар, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний 
дугаар, хадгаламж, эзэмшиж буй дансны хуулга зэрэг 
шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичгүүдийг урьдчилан бэлтгэж 
бэлэн болгосон байхад анхаарна уу.

2-Р АЛХАМ: ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ МЭДҮҮЛЭХ



МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ ТАНАА 7

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬМОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ        2020

НАМ, ЭВСЛЭЭС НЭР ДЭВШИГЧИЙН  
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Нэр дэвшүүлсэн тухай хуралдааны шийдвэр, нийт нэр дэвшигчийн 
нэрийн жагсаалт 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт. цахим хуудаснаас 
авах боломжтой/

  Нэр дэвшигч бүрийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 2 дугаар хавсралт.  цахим хуудаснаас 
авах боломжтой /

  Төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах 
албан тушаалтан, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, 
дэд захирал бол ажил, албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн шийдвэрийн 
хуулбар

    Банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр 
тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр 
төлбөртэй эсэх талаар Улсын Дээд шүүхийн лавлагаа

- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

- Лавлагаа хүссэн өргөдөл.

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын 
Олон улсын Арбитрын дарга, Улсын 
Дээд шүүхийн Тамгын газрын даргын 
2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 1. 

  болон  
 цахим хуудаснаас 

өргөдлийн маягтыг авах 
боломжтой / 

Лавлагаатай холбоотой 
асуудлаар  дугаар утсаар 
мэдээлэл авах боломжтой.

- Иргэний сүүлийн 10 жил байнга болон түр оршин 
суугаа газрын тодорхойлолт,

- Банк бусад хуулийн этгээд, иргэнд төлбөл 
зохих зээл, барьцаа батлан даалтын талаар 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуульд заасны дагуу шүүх, арбитрт хариуцагчаар 
татагдан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
оролцож байсан эсэх талаарх мэдээлэл. 

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон улсын 
Арбитрын дарга, Улсын Дээд шүүхийн Тамгын 
газрын даргын 2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 2, 3. 

Мэдээллийн маягтыг  болон 
 цахим хуудаснаас өргөдлийн 

маягтыг авах боломжтой /

1

3-Р АЛХАМ: ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ БАТАЛГААЖУУЛАХ

Та ХОМ-ийг баталгаажуулахдаа жагсаалтын        “дэлгэрэнгүй” 

товчийг сонгож, “дэлгэрэнгүй хуудас” хэсгээс                     товчийг 

дарна.



МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ ТАНАА8

МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР

“ХОМ харах” товчийг дармагц “Баталгаажуулах” товч гарч 
ирэх бөгөөд                    товчийг дарж мэдүүлгээ баталгаажуулна. 

Мэдүүлгээ баталгаажуулмагц “Таны ХОМ амжилттай 
баталгаажлаа” гэсэн мэдэгдэл харагдана.



МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ ТАНАА 9

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬМОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ        2020

НАМ, ЭВСЛЭЭС НЭР ДЭВШИГЧИЙН  
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Нэр дэвшүүлсэн тухай хуралдааны шийдвэр, нийт нэр дэвшигчийн 
нэрийн жагсаалт 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт. цахим хуудаснаас 
авах боломжтой/

  Нэр дэвшигч бүрийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 2 дугаар хавсралт.  цахим хуудаснаас 
авах боломжтой /

  Төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах 
албан тушаалтан, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, 
дэд захирал бол ажил, албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн шийдвэрийн 
хуулбар

    Банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр 
тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр 
төлбөртэй эсэх талаар Улсын Дээд шүүхийн лавлагаа

- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

- Лавлагаа хүссэн өргөдөл.

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын 
Олон улсын Арбитрын дарга, Улсын 
Дээд шүүхийн Тамгын газрын даргын 
2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 1. 

  болон  
 цахим хуудаснаас 

өргөдлийн маягтыг авах 
боломжтой / 

Лавлагаатай холбоотой 
асуудлаар  дугаар утсаар 
мэдээлэл авах боломжтой.

- Иргэний сүүлийн 10 жил байнга болон түр оршин 
суугаа газрын тодорхойлолт,

- Банк бусад хуулийн этгээд, иргэнд төлбөл 
зохих зээл, барьцаа батлан даалтын талаар 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуульд заасны дагуу шүүх, арбитрт хариуцагчаар 
татагдан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
оролцож байсан эсэх талаарх мэдээлэл. 

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон улсын 
Арбитрын дарга, Улсын Дээд шүүхийн Тамгын 
газрын даргын 2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 2, 3. 

Мэдээллийн маягтыг  болон 
 цахим хуудаснаас өргөдлийн 

маягтыг авах боломжтой /

1

Үүний дараа                             товчийг сонгоход системээс PDF 

хэлбэрээр уг маягтыг харуулах ба түүнийг хэвлэн гарын үсгээ 

зурж, СЕХ-нд хүргүүлнэ.



МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ ТАНАА10

МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР



МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ ТАНАА 11

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬМОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ        2020

НАМ, ЭВСЛЭЭС НЭР ДЭВШИГЧИЙН  
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Нэр дэвшүүлсэн тухай хуралдааны шийдвэр, нийт нэр дэвшигчийн 
нэрийн жагсаалт 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт. цахим хуудаснаас 
авах боломжтой/

  Нэр дэвшигч бүрийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 2 дугаар хавсралт.  цахим хуудаснаас 
авах боломжтой /

  Төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах 
албан тушаалтан, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, 
дэд захирал бол ажил, албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн шийдвэрийн 
хуулбар

    Банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр 
тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр 
төлбөртэй эсэх талаар Улсын Дээд шүүхийн лавлагаа

- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

- Лавлагаа хүссэн өргөдөл.

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын 
Олон улсын Арбитрын дарга, Улсын 
Дээд шүүхийн Тамгын газрын даргын 
2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 1. 

  болон  
 цахим хуудаснаас 

өргөдлийн маягтыг авах 
боломжтой / 

Лавлагаатай холбоотой 
асуудлаар  дугаар утсаар 
мэдээлэл авах боломжтой.

- Иргэний сүүлийн 10 жил байнга болон түр оршин 
суугаа газрын тодорхойлолт,

- Банк бусад хуулийн этгээд, иргэнд төлбөл 
зохих зээл, барьцаа батлан даалтын талаар 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуульд заасны дагуу шүүх, арбитрт хариуцагчаар 
татагдан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
оролцож байсан эсэх талаарх мэдээлэл. 

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон улсын 
Арбитрын дарга, Улсын Дээд шүүхийн Тамгын 
газрын даргын 2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 2, 3. 

Мэдээллийн маягтыг  болон 
 цахим хуудаснаас өргөдлийн 

маягтыг авах боломжтой /

1



МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ ТАНАА12

МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР



МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ ТАНАА 13

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬМОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ        2020

НАМ, ЭВСЛЭЭС НЭР ДЭВШИГЧИЙН  
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Нэр дэвшүүлсэн тухай хуралдааны шийдвэр, нийт нэр дэвшигчийн 
нэрийн жагсаалт 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт. цахим хуудаснаас 
авах боломжтой/

  Нэр дэвшигч бүрийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 2 дугаар хавсралт.  цахим хуудаснаас 
авах боломжтой /

  Төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах 
албан тушаалтан, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, 
дэд захирал бол ажил, албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн шийдвэрийн 
хуулбар

    Банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр 
тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр 
төлбөртэй эсэх талаар Улсын Дээд шүүхийн лавлагаа

- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

- Лавлагаа хүссэн өргөдөл.

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын 
Олон улсын Арбитрын дарга, Улсын 
Дээд шүүхийн Тамгын газрын даргын 
2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 1. 

  болон  
 цахим хуудаснаас 

өргөдлийн маягтыг авах 
боломжтой / 

Лавлагаатай холбоотой 
асуудлаар  дугаар утсаар 
мэдээлэл авах боломжтой.

- Иргэний сүүлийн 10 жил байнга болон түр оршин 
суугаа газрын тодорхойлолт,

- Банк бусад хуулийн этгээд, иргэнд төлбөл 
зохих зээл, барьцаа батлан даалтын талаар 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуульд заасны дагуу шүүх, арбитрт хариуцагчаар 
татагдан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
оролцож байсан эсэх талаарх мэдээлэл. 

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон улсын 
Арбитрын дарга, Улсын Дээд шүүхийн Тамгын 
газрын даргын 2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 2, 3. 

Мэдээллийн маягтыг  болон 
 цахим хуудаснаас өргөдлийн 

маягтыг авах боломжтой /

1
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МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ ТАНАА 15

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬМОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ        2020

НАМ, ЭВСЛЭЭС НЭР ДЭВШИГЧИЙН  
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Нэр дэвшүүлсэн тухай хуралдааны шийдвэр, нийт нэр дэвшигчийн 
нэрийн жагсаалт 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт. цахим хуудаснаас 
авах боломжтой/

  Нэр дэвшигч бүрийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 2 дугаар хавсралт.  цахим хуудаснаас 
авах боломжтой /

  Төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах 
албан тушаалтан, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, 
дэд захирал бол ажил, албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн шийдвэрийн 
хуулбар

    Банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр 
тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр 
төлбөртэй эсэх талаар Улсын Дээд шүүхийн лавлагаа

- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

- Лавлагаа хүссэн өргөдөл.

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын 
Олон улсын Арбитрын дарга, Улсын 
Дээд шүүхийн Тамгын газрын даргын 
2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 1. 

  болон  
 цахим хуудаснаас 

өргөдлийн маягтыг авах 
боломжтой / 

Лавлагаатай холбоотой 
асуудлаар  дугаар утсаар 
мэдээлэл авах боломжтой.

- Иргэний сүүлийн 10 жил байнга болон түр оршин 
суугаа газрын тодорхойлолт,

- Банк бусад хуулийн этгээд, иргэнд төлбөл 
зохих зээл, барьцаа батлан даалтын талаар 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуульд заасны дагуу шүүх, арбитрт хариуцагчаар 
татагдан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
оролцож байсан эсэх талаарх мэдээлэл. 

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон улсын 
Арбитрын дарга, Улсын Дээд шүүхийн Тамгын 
газрын даргын 2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 2, 3. 

Мэдээллийн маягтыг  болон 
 цахим хуудаснаас өргөдлийн 

маягтыг авах боломжтой /

1
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МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ ТАНАА 17

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬМОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ        2020

НАМ, ЭВСЛЭЭС НЭР ДЭВШИГЧИЙН  
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Нэр дэвшүүлсэн тухай хуралдааны шийдвэр, нийт нэр дэвшигчийн 
нэрийн жагсаалт 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт. цахим хуудаснаас 
авах боломжтой/

  Нэр дэвшигч бүрийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 2 дугаар хавсралт.  цахим хуудаснаас 
авах боломжтой /

  Төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах 
албан тушаалтан, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, 
дэд захирал бол ажил, албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн шийдвэрийн 
хуулбар

    Банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр 
тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр 
төлбөртэй эсэх талаар Улсын Дээд шүүхийн лавлагаа

- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

- Лавлагаа хүссэн өргөдөл.

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын 
Олон улсын Арбитрын дарга, Улсын 
Дээд шүүхийн Тамгын газрын даргын 
2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 1. 

  болон  
 цахим хуудаснаас 

өргөдлийн маягтыг авах 
боломжтой / 

Лавлагаатай холбоотой 
асуудлаар  дугаар утсаар 
мэдээлэл авах боломжтой.

- Иргэний сүүлийн 10 жил байнга болон түр оршин 
суугаа газрын тодорхойлолт,

- Банк бусад хуулийн этгээд, иргэнд төлбөл 
зохих зээл, барьцаа батлан даалтын талаар 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуульд заасны дагуу шүүх, арбитрт хариуцагчаар 
татагдан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
оролцож байсан эсэх талаарх мэдээлэл. 

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон улсын 
Арбитрын дарга, Улсын Дээд шүүхийн Тамгын 
газрын даргын 2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 2, 3. 

Мэдээллийн маягтыг  болон 
 цахим хуудаснаас өргөдлийн 

маягтыг авах боломжтой /

1

Та
йл

ба
р:

 “Т
ээ

вр
ий

н 
хэ

рэ
гс

эл
” х

эс
эг

т
 ө

өр
ий

н 
бо

ло
н 

гэ
р 

бү
ли

йн
 г

иш
үү

ди
йн

 а
вт

ом
аш

ин
, ө

өр
өө

 
яв

аг
ч 

хэ
рэ

гс
эл

, у
са

н 
он

го
ц,

 н
ис

эх
 о

нг
оц

, б
ус

ад
 т

ех
ни

к,
 т

он
ог

 т
өх

өө
рө

м
ж

ий
г 

м
эд

үү
лн

э.
 З

ах
 

зэ
эл

ий
н 

үн
эл

гэ
эг

, м
эд

үү
лэ

г 
га

рг
ах

 ү
еи

йн
 з

ах
 з

ээ
ли

йн
 х

ан
ш

аа
р 

үн
эл

ж
 б

ич
нэ

.



МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ ТАНАА18

МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ ТАНАА 19

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬМОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ        2020

НАМ, ЭВСЛЭЭС НЭР ДЭВШИГЧИЙН  
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Нэр дэвшүүлсэн тухай хуралдааны шийдвэр, нийт нэр дэвшигчийн 
нэрийн жагсаалт 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт. цахим хуудаснаас 
авах боломжтой/

  Нэр дэвшигч бүрийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 2 дугаар хавсралт.  цахим хуудаснаас 
авах боломжтой /

  Төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах 
албан тушаалтан, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, 
дэд захирал бол ажил, албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн шийдвэрийн 
хуулбар

    Банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр 
тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр 
төлбөртэй эсэх талаар Улсын Дээд шүүхийн лавлагаа

- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

- Лавлагаа хүссэн өргөдөл.

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын 
Олон улсын Арбитрын дарга, Улсын 
Дээд шүүхийн Тамгын газрын даргын 
2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 1. 

  болон  
 цахим хуудаснаас 

өргөдлийн маягтыг авах 
боломжтой / 

Лавлагаатай холбоотой 
асуудлаар  дугаар утсаар 
мэдээлэл авах боломжтой.

- Иргэний сүүлийн 10 жил байнга болон түр оршин 
суугаа газрын тодорхойлолт,

- Банк бусад хуулийн этгээд, иргэнд төлбөл 
зохих зээл, барьцаа батлан даалтын талаар 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуульд заасны дагуу шүүх, арбитрт хариуцагчаар 
татагдан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
оролцож байсан эсэх талаарх мэдээлэл. 

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон улсын 
Арбитрын дарга, Улсын Дээд шүүхийн Тамгын 
газрын даргын 2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 2, 3. 

Мэдээллийн маягтыг  болон 
 цахим хуудаснаас өргөдлийн 

маягтыг авах боломжтой /

1
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МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ ТАНАА 21

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬМОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ        2020

НАМ, ЭВСЛЭЭС НЭР ДЭВШИГЧИЙН  
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Нэр дэвшүүлсэн тухай хуралдааны шийдвэр, нийт нэр дэвшигчийн 
нэрийн жагсаалт 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт. цахим хуудаснаас 
авах боломжтой/

  Нэр дэвшигч бүрийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 2 дугаар хавсралт.  цахим хуудаснаас 
авах боломжтой /

  Төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах 
албан тушаалтан, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, 
дэд захирал бол ажил, албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн шийдвэрийн 
хуулбар

    Банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр 
тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр 
төлбөртэй эсэх талаар Улсын Дээд шүүхийн лавлагаа

- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

- Лавлагаа хүссэн өргөдөл.

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын 
Олон улсын Арбитрын дарга, Улсын 
Дээд шүүхийн Тамгын газрын даргын 
2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 1. 

  болон  
 цахим хуудаснаас 

өргөдлийн маягтыг авах 
боломжтой / 

Лавлагаатай холбоотой 
асуудлаар  дугаар утсаар 
мэдээлэл авах боломжтой.

- Иргэний сүүлийн 10 жил байнга болон түр оршин 
суугаа газрын тодорхойлолт,

- Банк бусад хуулийн этгээд, иргэнд төлбөл 
зохих зээл, барьцаа батлан даалтын талаар 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуульд заасны дагуу шүүх, арбитрт хариуцагчаар 
татагдан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
оролцож байсан эсэх талаарх мэдээлэл. 

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон улсын 
Арбитрын дарга, Улсын Дээд шүүхийн Тамгын 
газрын даргын 2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 2, 3. 

Мэдээллийн маягтыг  болон 
 цахим хуудаснаас өргөдлийн 

маягтыг авах боломжтой /
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ ТАНАА22

МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР



МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ ТАНАА 23

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬМОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ        2020

НАМ, ЭВСЛЭЭС НЭР ДЭВШИГЧИЙН  
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Нэр дэвшүүлсэн тухай хуралдааны шийдвэр, нийт нэр дэвшигчийн 
нэрийн жагсаалт 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт. цахим хуудаснаас 
авах боломжтой/

  Нэр дэвшигч бүрийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 2 дугаар хавсралт.  цахим хуудаснаас 
авах боломжтой /

  Төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах 
албан тушаалтан, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, 
дэд захирал бол ажил, албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн шийдвэрийн 
хуулбар

    Банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр 
тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр 
төлбөртэй эсэх талаар Улсын Дээд шүүхийн лавлагаа

- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

- Лавлагаа хүссэн өргөдөл.

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын 
Олон улсын Арбитрын дарга, Улсын 
Дээд шүүхийн Тамгын газрын даргын 
2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 1. 

  болон  
 цахим хуудаснаас 

өргөдлийн маягтыг авах 
боломжтой / 

Лавлагаатай холбоотой 
асуудлаар  дугаар утсаар 
мэдээлэл авах боломжтой.

- Иргэний сүүлийн 10 жил байнга болон түр оршин 
суугаа газрын тодорхойлолт,

- Банк бусад хуулийн этгээд, иргэнд төлбөл 
зохих зээл, барьцаа батлан даалтын талаар 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуульд заасны дагуу шүүх, арбитрт хариуцагчаар 
татагдан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
оролцож байсан эсэх талаарх мэдээлэл. 

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон улсын 
Арбитрын дарга, Улсын Дээд шүүхийн Тамгын 
газрын даргын 2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 2, 3. 

Мэдээллийн маягтыг  болон 
 цахим хуудаснаас өргөдлийн 

маягтыг авах боломжтой /

1

Та
йл

ба
р:

 Т
ух

ай
н 

ал
ба

н 
т

уш
аа

лт
ны

 н
эг

 с
ар

ы
н 

ца
ли

нг
аа

с 
дэ

эш
 х

эм
ж

ээ
ни

й 
бэ

лэ
г,

 ү
йл

чи
лг

ээ
 а

вс
ны

г 
би

чн
э.

 Х
уу

ль
 ё

сн
ы

 ө
в 

за
лг

ам
ж

ла
ла

ар
 х

үл
ээ

н 
ав

са
н 

бу
ю

у 
ав

ах
 х

өр
өн

ги
йн

 т
ал

аа
р 

м
эд

үү
лн

э.

20
20

 о
ны

 0
5 

ду
га

ар
 с

ар
ы

н 
18

-н
ы

 ө
дө

р

Та
йл

ба
р:

 Ө
өр

ий
н 

бо
ло

н 
гэ

р 
бү

ли
йн

 г
иш

үү
ди

йн
 ө

м
чл

өл
, 

эз
эм

ш
ил

д 
ба

йг
аа

 з
ох

ио
гч

ий
н 

эр
х,

 п
ат

ен
т

, 
т

ус
га

й 
зө

вш
өө

рл
ий

г 
м

эд
үү

лн
э.



МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ ТАНАА24

НАМ, ЭВСЛЭЭС НЭР ДЭВШИГЧИЙН 
БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ        

НАМ, ЭВСЛЭЭС НЭР ДЭВШИГЧИЙН  
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Нэр дэвшүүлсэн тухай хуралдааны шийдвэр, нийт нэр дэвшигчийн 
нэрийн жагсаалт 

/Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт. www.gec.gov.mn цахим хуудаснаас 
авах боломжтой/

  Нэр дэвшигч бүрийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл 

/Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 2 дугаар хавсралт. www.gec.gov.mn цахим хуудаснаас 
авах боломжтой /

  Төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах 
албан тушаалтан, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, 
дэд захирал бол ажил, албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн шийдвэрийн 
хуулбар

    Банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр 
тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр 
төлбөртэй эсэх талаар Улсын Дээд шүүхийн лавлагаа

- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

- Лавлагаа хүссэн өргөдөл.

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын 
Олон улсын Арбитрын дарга, Улсын 
Дээд шүүхийн Тамгын газрын даргын 
2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 1. 

www.supremecourt.mn  болон  
www.gec.gov.mn цахим хуудаснаас 
өргөдлийн маягтыг авах 
боломжтой / 

Лавлагаатай холбоотой 
асуудлаар 51-261698 дугаар утсаар 
мэдээлэл авах боломжтой.

- Иргэний сүүлийн 10 жил байнга болон түр оршин 
суугаа газрын тодорхойлолт,

- Банк бусад хуулийн этгээд, иргэнд төлбөл 
зохих зээл, барьцаа батлан даалтын талаар 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуульд заасны дагуу шүүх, арбитрт хариуцагчаар 
татагдан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
оролцож байсан эсэх талаарх мэдээлэл. 

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон улсын 
Арбитрын дарга, Улсын Дээд шүүхийн Тамгын 
газрын даргын 2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 2, 3. 

Мэдээллийн маягтыг www.supremecourt.mn болон 
www.gec.gov.mn цахим хуудаснаас өргөдлийн 
маягтыг авах боломжтой /
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬМОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ        2020

НАМ, ЭВСЛЭЭС НЭР ДЭВШИГЧИЙН  
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Нэр дэвшүүлсэн тухай хуралдааны шийдвэр, нийт нэр дэвшигчийн 
нэрийн жагсаалт 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт. цахим хуудаснаас 
авах боломжтой/

  Нэр дэвшигч бүрийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 2 дугаар хавсралт.  цахим хуудаснаас 
авах боломжтой /

  Төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах 
албан тушаалтан, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, 
дэд захирал бол ажил, албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн шийдвэрийн 
хуулбар

    Банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр 
тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр 
төлбөртэй эсэх талаар Улсын Дээд шүүхийн лавлагаа

- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

- Лавлагаа хүссэн өргөдөл.

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын 
Олон улсын Арбитрын дарга, Улсын 
Дээд шүүхийн Тамгын газрын даргын 
2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 1. 

  болон  
 цахим хуудаснаас 

өргөдлийн маягтыг авах 
боломжтой / 

Лавлагаатай холбоотой 
асуудлаар  дугаар утсаар 
мэдээлэл авах боломжтой.

- Иргэний сүүлийн 10 жил байнга болон түр оршин 
суугаа газрын тодорхойлолт,

- Банк бусад хуулийн этгээд, иргэнд төлбөл 
зохих зээл, барьцаа батлан даалтын талаар 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуульд заасны дагуу шүүх, арбитрт хариуцагчаар 
татагдан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
оролцож байсан эсэх талаарх мэдээлэл. 

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон улсын 
Арбитрын дарга, Улсын Дээд шүүхийн Тамгын 
газрын даргын 2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 2, 3. 

Мэдээллийн маягтыг  болон 
 цахим хуудаснаас өргөдлийн 

маягтыг авах боломжтой /

1

МОНГОЛ УЛСЫН СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО

Лавлагааг 2020.4.28-ны өдрөөс эхлэн Улсын Дээд шүүхээс авна. 

 Лавлагаа авахад дараах баримт бичиг шаардлагатай:

   Татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөртэй эсэх, аль нэг компанийн 51, 
түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшдэг бол тухайн компани нь татварын 
хугацаа хэтэрсэн өр төлбөртэй эсэх татварын асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны байгууллагын тодорхойлолт.

     Нэр дэвшигчийн намтар 

/Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 3 дугаар хавсралт. Маягтыг www.gec.gov.mn цахим 
хуудаснаас авах боломжтой/

     Нэр дэвшигчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар

  Ял эдэлж байгаа эсэх талаарх Цагдаагийн төв байгууллагын 
мэдээллийн сан хариуцсан нэгжийн лавлагаа.

    Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож 
байсан эсэх талаарх холбогдох байгууллагын лавлагаа.

Ял эдэлж байгаа эсэх талаарх цагдаагийн төв байгууллагын мэдээллийн 
сан хариуцсан нэгжийн лавлагаа болон авлига, албан тушаалын гэмт 
хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож байсан эсэх талаарх 2 төрлийн 
лавлагааг Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай 
удирдлагын албаны Статистик, мэдээллийн хэлтсийн Лавлагааны сангаас 
олгоно.

А. Нэр дэвшигч www.etax.mta.mn 
цахим хуудаст хандаж татварын 
хугацаа хэтэрсэн өр төлбөртэй эсэх 
тодорхойлолт авна. 

Иргэн, хуулийн этгээд нь татвар 
төлөгчөөр бүртгүүлснээр Цахим 
татварын системийн хэрэглэгч болж, 
татварын лавлагаа, тодорхойлолт авах 
боломжтой болно.

Иймд иргэн www.etax.mta.mn 
цахим хуудаст хандан татвар төлөгчөөр 
бүртгүүлнэ. 

/Бүртгүүлэх зааврыг Сонгуулийн 
ерөнхий хорооны www.gec.gov.mn 
болон Татварын  ерөнхий  газрын 
www.mta.mn цахим хуудаснаас авна уу /

Б. Нэр дэвшигч аль нэг компанийн 51, 
түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшдэг 
бол  www.etax.mta.mn цахим хуудаст 
хандаж байгууллагын татварын 
тодорхойлолтыг авна.

Тодорхойлолтыг тухайн 
байгууллагын эрх бүхий албан 
тушаалтан /захирал, нягтлан бодогч/, 
эсхүл нэр дэвшигч өөрөө цахим 
татварын системээс авах боломжтой.

/Тодорхойлолт авах дэлгэрэнгүй 
зааврыг Сонгуулийн ерөнхий хорооны 
www.gec.gov.mn болон Татварын 
ерөнхий газрын www.mta.mn цахим 
хуудаснаас авах боломжтой. /
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ        

Лавлагааны сангийн хаяг: Баянзүрх дүүргийн 2-р хороо, Цагдаа 
хотхон, Дотоодын цэргийн 805-р ангийн үүдэнд байрлах Цагдаагийн 
ерөнхий газрын Төв архивын байрны 1 дүгээр давхар

Лавлагааны сангийн 1 дүгээр цонхоор нэр дэвшигчдэд тусгайлан 
үйлчилнэ. 

/Утасны дугаар: 7019-1060, 7019-1089/ 

Нэр дэвшигч лавлагаа авахдаа өөрийн иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй 
адилтгах баримт бичиг, хэрэв тухайн хүн өөрөө ирэх боломжгүй бол бусдад 
олгосон итгэмжлэл болон итгэмжлэгдсэн хүний иргэний үнэмлэх, эсхүл 
түүнтэй адилтгах баримт бичгийг архиваас үзүүлэх төлбөрт үйлчилгээний 
хураамж болох 500 төгрөгийг тушаасан баримтын хамт авч ирнэ. Лавлагаа 
олгох алба хаагчид зорилгоо /сонгуульд нэр дэвших/ хэлж авна.

Хураамжийг ЦЕГ-ын Төрийн сан дахь 100900012027 тоот дансанд 
тушаана. Арилжааны аль ч банкинд тушааж болно.  

Ял эдэлж байгаа эсэх лавлагааг “Иргэний эрүүгийн хариуцлага 
хүлээж байгаа эсэх тухай тодорхойлолт”-ын маягтаар, авлига албан 
тушаалын гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож байсан эсэх талаарх 
лавлагааг албан бичгээр тус тус олгоно.  

Нам, эвслээс ирүүлсэн албан бичгийн дагуу нэгдсэн журмаар лавлагаа 
олгож болно. Нам, эвслийн албан бичигт лавлагаа авах эрх зүйн үндэслэл 
болон лавлагааг төлөөлөн авах хүний мэдээллийг тодорхой тусгах ба 
нэр дэвшигчдийн нэрсийн жагсаалт /нэр дэвшигчийн ургийн овог, эцэг /
эх/-ийн болон өөрийн нь нэр, регистр, холбогдох утасны дугаар/-ыг үнэн 
зөв, гүйцэд, гаргацтай бичиж, хүн тус бүрээр архиваас үзүүлэх төлбөрт 
үйлчилгээний хураамж болох 500 төгрөг тушаасан баримтын хамт ирүүлнэ. 

Хэрэв нэр дэвшигчийн мэдээлэл зөрүүтэй, буруу гарч байвал Лавлагааны 
сангийн холбогдох алба хаагчаас тодруулга авч болно.

МОНГОЛ УЛСЫН СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО

МОНГОЛ УЛСЫН СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬМОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ        2020

НАМ, ЭВСЛЭЭС НЭР ДЭВШИГЧИЙН  
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Нэр дэвшүүлсэн тухай хуралдааны шийдвэр, нийт нэр дэвшигчийн 
нэрийн жагсаалт 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт. цахим хуудаснаас 
авах боломжтой/

  Нэр дэвшигч бүрийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 2 дугаар хавсралт.  цахим хуудаснаас 
авах боломжтой /

  Төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах 
албан тушаалтан, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, 
дэд захирал бол ажил, албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн шийдвэрийн 
хуулбар

    Банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр 
тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр 
төлбөртэй эсэх талаар Улсын Дээд шүүхийн лавлагаа

- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

- Лавлагаа хүссэн өргөдөл.

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын 
Олон улсын Арбитрын дарга, Улсын 
Дээд шүүхийн Тамгын газрын даргын 
2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 1. 

  болон  
 цахим хуудаснаас 

өргөдлийн маягтыг авах 
боломжтой / 

Лавлагаатай холбоотой 
асуудлаар  дугаар утсаар 
мэдээлэл авах боломжтой.

- Иргэний сүүлийн 10 жил байнга болон түр оршин 
суугаа газрын тодорхойлолт,

- Банк бусад хуулийн этгээд, иргэнд төлбөл 
зохих зээл, барьцаа батлан даалтын талаар 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуульд заасны дагуу шүүх, арбитрт хариуцагчаар 
татагдан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
оролцож байсан эсэх талаарх мэдээлэл. 

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон улсын 
Арбитрын дарга, Улсын Дээд шүүхийн Тамгын 
газрын даргын 2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 2, 3. 

Мэдээллийн маягтыг  болон 
 цахим хуудаснаас өргөдлийн 

маягтыг авах боломжтой /

1
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БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧИЙН 
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

   Нэр дэвшүүлснээ илэрхийлсэн мэдэгдэл 

/Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2020 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн  
19 дүгээр тогтоолын 4 дүгээр хавсралт. 
Маягтыг www.gec.gov.mn цахим хуудаснаас авах боломжтой/

    801-ээс доошгүй тооны сонгогчдын гарын үсэг зуруулсан маягт 

/Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2020 оны 04 дүгээр сарын 07-ны 
өдрийн 19 дүгээр тогтоолын 5 дугаар хавсралт. Маягтыг 2020 
оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн аймаг, дүүргийн сонгуулийн 
хороодоос авна./

  Төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах 
албан тушаалтан, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, 
дэд захирал бол ажил, албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн шийдвэрийн 
хуулбар

   Банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр 
тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр төлбөртэй 
эсэх талаар Улсын дээд шүүхийн лавлагаа

Лавлагааг 2020 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс эхлэн Улсын 
дээд шүүхээс авна. 

2

- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар,

- Лавлагаа хүссэн өргөдөл, 

/ МҮХАҮТДэргэдэх Монголын Олон 
улсын Арбитрын дарга, Улсын 
дээд шүүхийн Тамгын газрын 
даргын 2020.04.09-ний өдрийн 
хамтарсан тушаалын хавсралт 
загвар 1. www.supremecourt.mn 

болон www.gec.gov.mn цахим 
хуудаснаас өргөдлийн маягтыг 
авах боломжтой /

Лавлагаатай холбоотой 
асуудлаар 51-261698 дугаар 
утсаар мэдээлэл авах боломжтой.

- Иргэний сүүлийн 10 жил байнга болон 
түр оршин суугаа газрын тодорхойлолт,

- Банк бусад хуулийн этгээд, иргэнд 
төлбөл зохих зээл, барьцаа батлан 
даалтын талаар Иргэний хэрэг шүүхэд 
хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасны 
дагуу шүүх, арбитрт хариуцагчаар 
татагдан хэрэг хянан шийдвэрлэх 
оролцож байсан эсэх талаарх мэдээлэл.

 / МҮХАҮТДэргэдэх Монголын Олон улсын 
Арбитрын дарга, Улсын дээд шүүхийн 
Тамгын газрын даргын 2020.04.09-ний 
өдрийн хамтарсан тушаалын хавсралт 
загвар 2, 3. 
Мэдээллийн маягтыг www.supremecourt.mn 

болон www.gec.gov.mn цахим хуудаснаас 
өргөдлийн маягтыг авах боломжтой /

“

“

1

3
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ        

Лавлагаа авахдаа дараах баримт бичгийг хавсаргана. Үүнд:

   Татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөртэй эсэх, аль нэг компанийн 51 
түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшдэг бол тухайн компани нь татварын 
хугацаа хэтэрсэн өр төлбөртэй эсэх талаарх татварын асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны байгууллагын тодорхойлолт.

А. Нэр дэвшигч www.etax.mta.mn 
цахим хуудаст хандаж татварын 
хугацаа хэтэрсэн өр төлбөртэй эсэх 
тодорхойлолтыг авна. 

Иргэн, хуулийн этгээд нь татвар 
төлөгчөөр бүртгүүлснээр Цахим 
татварын системийн хэрэглэгч болж, 
татварын лавлагаа, тодорхойлолт авах 
боломжтой болно.

Иймд иргэн www.etax.mta.mn 
цахим хуудаст хандан татвар төлөгчөөр 
бүртгүүлнэ.

/ Бүртгүүлэх зааврыг Сонгуулийн 
ерөнхий хорооны www.gec.gov.mn 
болон Татварын ерөнхий газрын 
www.mta.mn цахим хуудаснаас авах 
боломжтой. /

Б. Нэр дэвшигч аль нэг компанийн 
51 түүнээс дээш хувийн хувьцаа 
эзэмшдэг бол  www.etax.mta.mn цахим 
хуудаст хандаж байгууллагын татварын 
тодорхойлолтыг авна.

Тодорхойлолтыг тухайн 
байгууллагын эрх бүхий албан 
тушаалтан /захирал, нягтлан бодогч/ 
эсхүл нэр дэвшигч өөрөө цахим 
татварын системээс авах боломжтой.

/ Тодорхойлолт авах дэлгэрэнгүй 
зааврыг Сонгуулийн ерөнхий хорооны 
www.gec.gov.mn болон Татварын 
ерөнхий газрын www.mta.mn цахим 
хуудаснаас авах боломжтой./

   Нэр дэвшигчийн намтар

 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2020 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 
19 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралт

    Нэр дэвшигчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар

  Бие даан нэр дэвшигчийг төлөөлж Сонгуулийн ерөнхий хороотой 
харилцах хоёр хүний эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр, харилцах утасны 
дугаар

  Үндэсний аудитын газраар хянуулсан сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр, 
аудитын дүгнэлт

   Ял эдэлж байгаа эсэх талаарх Цагдаагийн төв байгууллагын 
мэдээллийн сан хариуцсан нэгжийн лавлагаа.

  Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож 
байсан эсэх талаарх холбогдох байгууллагын лавлагаа.
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬМОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ        2020

НАМ, ЭВСЛЭЭС НЭР ДЭВШИГЧИЙН  
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Нэр дэвшүүлсэн тухай хуралдааны шийдвэр, нийт нэр дэвшигчийн 
нэрийн жагсаалт 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт. цахим хуудаснаас 
авах боломжтой/

  Нэр дэвшигч бүрийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 2 дугаар хавсралт.  цахим хуудаснаас 
авах боломжтой /

  Төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах 
албан тушаалтан, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, 
дэд захирал бол ажил, албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн шийдвэрийн 
хуулбар

    Банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр 
тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр 
төлбөртэй эсэх талаар Улсын Дээд шүүхийн лавлагаа

- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

- Лавлагаа хүссэн өргөдөл.

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын 
Олон улсын Арбитрын дарга, Улсын 
Дээд шүүхийн Тамгын газрын даргын 
2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 1. 

  болон  
 цахим хуудаснаас 

өргөдлийн маягтыг авах 
боломжтой / 

Лавлагаатай холбоотой 
асуудлаар  дугаар утсаар 
мэдээлэл авах боломжтой.

- Иргэний сүүлийн 10 жил байнга болон түр оршин 
суугаа газрын тодорхойлолт,

- Банк бусад хуулийн этгээд, иргэнд төлбөл 
зохих зээл, барьцаа батлан даалтын талаар 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуульд заасны дагуу шүүх, арбитрт хариуцагчаар 
татагдан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
оролцож байсан эсэх талаарх мэдээлэл. 

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон улсын 
Арбитрын дарга, Улсын Дээд шүүхийн Тамгын 
газрын даргын 2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 2, 3. 

Мэдээллийн маягтыг  болон 
 цахим хуудаснаас өргөдлийн 

маягтыг авах боломжтой /

1

МОНГОЛ УЛСЫН СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО

Ял эдэлж байгаа эсэх талаарх цагдаагийн төв байгууллагын мэдээллийн 
сан хариуцсан нэгжийн лавлагаа болон авлига албан тушаалын гэмт хэрэг 
үйлдсэн гэм буруутайд тооцож байсан эсэх талаарх 2 төрлийн лавлагааг 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын 
албаны Статистик, мэдээллийн хэлтсийн Лавлагааны сангаас олгоно.

Лавлагааны сан нь Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, Цагдаа хотхон, 
Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангийн үүдэнд байрлах Цагдаагийн ерөнхий 
газрын Төв архивын байрны 1 дүгээр давхарт байрлаж байгаа бөгөөд 
Лавлагааны сангийн 1 дүгээр цонхоор нэр дэвшигчдэд тусгайлан үйлчилнэ. 

/Утасны дугаар: 7019-1060, 7019-1089/ 

Нэр дэвшигчид лавлагаа авахаар ирэхдээ өөрийн иргэний үнэмлэх 
болон түүнтэй адилтгах баримт бичиг, эсхүл тухайн хүн өөрөө ирэх 
боломжгүй тохиолдолд бусдад олгосон итгэмжлэл болон итгэмжлэгдсэн 
хүний иргэний үнэмлэх түүнтэй адилтгах баримт бичиг, архиваас үзүүлэх 
төлбөрт үйлчилгээний хураамж болох 500 төгрөгийг төрийн сан дахь 
ЦЕГ-ын 100900012027 тоот дансанд тушаасан баримт /арилжааны ямар 
ч банканд тушааж болно/ зэргийг бүрдүүлэн ирж, лавлагаа олгох алба 
хаагчид зорилгоо /сонгуульд нэр дэвших/хэлж авна.

Ял эдэлж байгаа эсэх лавлагааг “Иргэний эрүүгийн хариуцлага 
хүлээж байгаа эсэх тухай тодорхойлолт”-ын маягтаар,авлига албан 
тушаалын гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож байсан эсэх талаарх 
лавлагааг албан бичгээр тус тус олгоно.  

Хэрэв нэр дэвшигчийн мэдээлэл зөрүүтэй, буруу гарч байвал Лавлагааны 
сангийн холбогдох алба хаагчаас тодруулга авч болно.

МОНГОЛ УЛСЫН СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО
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Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Сөүлийн 
гудамж 41, Улаанбаатар хот 14250

7011-2484
7011-0252
7011-2469

7011-2427
7011-2485
7011-2499

www.meduuleg.iaac.mn
www.iaac.mn

МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР

ШУДАРГА ЁС, ХӨГЖИЛ ДЭВШИЛД

Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж-11, 
Засгийн газрын 11 дүгээр байр, 
Улаанбаатар хот - 38

51 - 262127

www.gec.gov.mn

ЧӨЛӨӨТ, ШУДАРГА СОНГУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬМОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ        2020

НАМ, ЭВСЛЭЭС НЭР ДЭВШИГЧИЙН  
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Нэр дэвшүүлсэн тухай хуралдааны шийдвэр, нийт нэр дэвшигчийн 
нэрийн жагсаалт 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт. цахим хуудаснаас 
авах боломжтой/

  Нэр дэвшигч бүрийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020.4.07-ны өдрийн 19 дүгээр 
тогтоолын 2 дугаар хавсралт.  цахим хуудаснаас 
авах боломжтой /

  Төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах 
албан тушаалтан, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, 
дэд захирал бол ажил, албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн шийдвэрийн 
хуулбар

    Банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр 
тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр 
төлбөртэй эсэх талаар Улсын Дээд шүүхийн лавлагаа

- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

- Лавлагаа хүссэн өргөдөл.

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын 
Олон улсын Арбитрын дарга, Улсын 
Дээд шүүхийн Тамгын газрын даргын 
2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 1. 

  болон  
 цахим хуудаснаас 

өргөдлийн маягтыг авах 
боломжтой / 

Лавлагаатай холбоотой 
асуудлаар  дугаар утсаар 
мэдээлэл авах боломжтой.

- Иргэний сүүлийн 10 жил байнга болон түр оршин 
суугаа газрын тодорхойлолт,

- Банк бусад хуулийн этгээд, иргэнд төлбөл 
зохих зээл, барьцаа батлан даалтын талаар 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуульд заасны дагуу шүүх, арбитрт хариуцагчаар 
татагдан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
оролцож байсан эсэх талаарх мэдээлэл. 

/ МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон улсын 
Арбитрын дарга, Улсын Дээд шүүхийн Тамгын 
газрын даргын 2020.4.09-ний өдрийн хамтарсан 
тушаалын хавсралт загвар 2, 3. 

Мэдээллийн маягтыг  болон 
 цахим хуудаснаас өргөдлийн 

маягтыг авах боломжтой /

1
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