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ХУУЛЬ ЗҮЙН МЭДЭЭ: виртуал хөрөнгийн үйлчилгээний тухай шинэ зохицуулалт 

 

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх болон үйл олноор хөнөөх зэвсэг 

дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын стандарт (ФАТФ –ын 40 зөвлөмж) –

ын Зөвлөмж 15 –д 2018 оны 10 дугаар сард орсон өөрчлөлтөд тухайн улсын мөнгө угаах, 

терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоо нь “виртуал хөрөнгө” –д нэгэн адилаар 

үйлчлэхээр тогтоож, ФАТФ –ын хүлээн зөвшөөрсөн нэр томъёонд “виртуал хөрөнгө” болон 

“виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч” нарыг тодорхойлсон байна. Энэхүү 

тодорхойлолтоор дижитал хэлбэрээр арилжих, шилжүүлэх боломжтой бөгөөд төлбөр, 

тооцоо, түүнчлэн хөрөнгө оруулалтын зорилгоор ашиглаж болох үнэ цэнэ бүхий дижитал 

буюу биет бус хөрөнгийг виртуал хөрөнгө гэж тодорхойлжээ. Үүнд тархмал бүртгэлийн 

технологид суурилсан криптовалют хамаарч байна.  

Монгол улсын иргэд аль хэдийнэ өөрийн сонголтын хүрээнд биткойн зэрэг 

криптовалютыг цахим хуудсаар дамжуулан арилжаалж эхэлсэн боловч Монгол улсад 

виртуал хөрөнгө, түүний үйлчилгээ, зөвшөөрөл олголттой холбоотой харилцааг хараахан 

зохицуулаагүй байна. Ийнхүү эрх зүйн орчин бүрдээгүй үед иргэн, хуулийн этгээд виртуал 

хөрөнгөтэй холбоотой үйл ажиллагааг эрхэлж байгаа нь Монгол улсыг болон тухайн 

харилцаанд оролцогчдыг эрсдэлд оруулж байгаа бөгөөд мөнгө угаах болон үй олноор 

хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх, терроризмыг санхүүжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, эрсдэлийг 

бий болгох зэрэг сөрөг үр дагавар гарч болзошгүй байгаа нь энэ төрлийн эрх зүйн орчныг 

нэн яаралтай бүрдүүлэх шаардлагыг бий болгож байна. 

Түүнчлэн Олон улсын Санхүүгийн хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх байгууллага 

(цаашид “ФАТФ” гэх) –ын 2020 оны 10 –р сарын 24 –ний өдрийн хурлаар Монгол улсыг 

мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх стратегийн дутагдалтай улсын 

жагсаалтаас гаргасан хэдий боловч манай улс ФАТФ –ын 40 зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн 

ажиллах үүргийг хүлээсэн хэвээр байгаа. Үүний нэг нь виртуал хөрөнгөтэй холбоотой 

харилцааг зохицуулсан үндэсний хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх (Зөвлөмж 15) бөгөөд 

эдгээр хууль зүйн үндэслэл, практик шаардлагад тулгуурлан Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ 

үзүүлэгчийн тухай хуулийн төслийг боловсруулсан байна.  

Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төслийн ерөнхий тойм 

 Энэхүү хуулиар виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийг бүртгэх, үйл 

ажиллагаанд нь хяналт тавих, холбогдох эрх, үүргийг тодорхойлохтой холбогдсон 

харилцааг зохицуулжээ. Хуулийн үйлчлэх хүрээнд хамаарах этгээд нь Монгол улсад 

бүртгэлтэй ашгийн төлөө хуулийн этгээд байх ба тухайн этгээдийн Монгол улсад болон 
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Монгол улсаас гадаад улс руу виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон 

харилцаанд үйлчилнэ.   

 Мөн хуулийн төсөлд виртуал хөрөнгө, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээнд хамаарах 

үйл ажиллагаа, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч, түүнд тавигдах шаардлага, 

харилцагчтай байгуулах гэрээ, хэлцэлд заавал тусгах нөхцөл болон үйлчилгээ 

үзүүлэгчийн үйл ажиллагаанд зөрчил илэрсэн тохиолдолд ямар арга хэмжээ авах зэргийг 

тодорхойлсон байна.    

Түүнчлэн, тус хуулийн зохицуулалттай холбоотойгоор, виртуал хөрөнгийн 

үйлчилгээ үзүүлэгч этгээдийг Мөнгө Угаах болон Терроризмыг Санхүүжүүлэхтэй Тэмцэх 

тухай хуульд заасан мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хамруулсан. Татварын хувьд виртуал 

хөрөнгийн үйлчилгээг нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөхөөр зохицуулсан 

байна.      

Виртуал хөрөнгө: 

 Дижиталаар шилжүүлэх, арилжаалах боломжтой төлбөрийн, эсхүл хөрөнгө 

оруулалтын зорилгоор ашиглагдах үнэ цэнийн дижитал илэрхийлэл бүхий эдийн 

бус хөрөнгө гэж тодорхойлжээ. 

Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ: 

 Хүн, хуулийн этгээд, гэрээ хэлцэлд оролцогчийн нэрийн өмнөөс, тэдгээрийн 

захиалгаар, эсхүл тэдгээрт зориулан хийж байгаа дараах үйл ажиллагааг Виртуал 

хөрөнгийн үйлчилгээ байхаар зохицуулсан: 

a) Виртуал хөрөнгө, албан ёсны мөнгөн тэмдэгт хооронд нь арилжих; 

b) Нэг болон олон төрлийн виртуал хөрөнгийг хооронд нь арилжих; 

c) Виртуал хөрөнгийг шилжүүлэх (бусдын нэрийн өмнөөс виртуал хөрөнгийг 

нэг виртуал хөрөнгийн хаягаас эсхүл данснаас нөгөө рүү шилжүүлэх); 

d) Виртуал хөрөнгө, түүнд хамаарах хэрэгслийг хадгалах, удирдах; 

e) Виртуал хөрөнгийг олон нийтэд санал болгох, худалдахтай холбоотой 

санхүүгийн үйл ажиллагаанд оролцох болон үйлчилгээ үзүүлэхийг тус тус 

заасан. 

Монголбанк a, b –д заасан виртуал хөрөнгийн үйл ажиллагаанд, Санхүүгийн зохицуулах 

хороо c, d, e –д заасан виртуал хөрөнгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, зохицуулах, 

хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийг хангуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Бүртгэлийн 
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үйл ажиллагаа нь шимтгэлтэй байх бөгөөд урьдчилсан байдлаар 40,000 – 80,000 төгрөг 

байхаар тогтоожээ.      

Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч: 

 Дээр дурдсан үйлчилгээний аль нэгийг эсхүл хэд хэдийг үзүүлэхээр энэ хуульд 

заасны дагуу бүртгүүлсэн Монгол улсын ашгийн төлөө хуулийн этгээдийг хэлнэ.  

Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид тавигдах шаардлага:  

1. Тухайн хуулийн этгээдийн үзүүлэх үйлчилгээ нь дээр дурдсан виртуал хөрөнгийн 

үйлчилгээнд хамаарсан байх; 

2. Олон улсад нийтлэг ашиглагддаг бөгөөд Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах 

хорооноос хүлээн зөвшөөрсөн технологийг ашигладаг байх; 

3. Хүсэлт гаргагч болон хүсэлтэд дурдсан үйл ажиллагаатай холбогдох бусад 

этгээдийн мэдээлэл тодорхой байх; 

4. Тухайн үйл ажиллагааг явуулах бүтэц, зохион байгуулалт, мэргэшсэн хүний 

нөөцтэй байх; 

5. Дотоодын хяналт болон мэдээллийг хадгалах системтэй байх; 

6. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Үй олноор 

хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуульд заасан 

шаардлагыг хэрэгжүүлж ажиллах тогтолцоо, автомат хяналтын системтэй байх; 

7. Өөрийн хөрөнгийн1 эх үүсвэр нь хууль ёсны байх; 

8. Хууль болон Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон бусад 

шаардлага. 

Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үүрэг 

1. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь өөрийн харилцагчийн тухайн 

үйлчилгээнд хамаарах виртуал хөрөнгө болон мөнгөн хөрөнгийг гүйлгээ, 

шилжүүлэг хийхэд бүрэн бэлэн байлгана. Бүрэн бэлэн байлгаж чадаагүйгээс үүдэн 

гарсан хохирлыг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч хариуцна. 

                                                           
1 Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ болон тавигдах шаардлагыг 

Монголбанк болон Санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран батална. 
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2. Монголбанк, эсхүл Санхүүгийн зохицуулах хорооноос хяналт шалгалт явуулж 

болох бөгөөд виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь шаардлагатай мэдээллийг 

саадгүй, бүрэн гүйцэд, үнэн зөв гарган өгөх үүрэгтэй. 

3. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь харилцагчийн мөнгөн хөрөнгө, виртуал 

хөрөнгийн дансыг тусад нь байршуулж ажиллана. 

4. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэхээс 

бусад зорилгоор харилцагчийн мөнгөн хөрөнгө, виртуал хөрөнгийн дансан дахь 

хөрөнгийг захиран зарцуулахыг хориглоно. 

5. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь тухайн үйл ажиллагааны явцад бий 

болсон цаасан болон дижитал баримтыг хүлээн авсан эсхүл уг баримтыг үүсгэсэн 

өдрөөс хойш холбогдох хуульд заасны дагуу 15 –аас доошгүй жил хадгална. 

Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч болон харилцагчийн хооронд байгуулсан 

гэрээ, хэлцэлд заавал тусгах нөхцлүүд: 

1. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаанд хүндрэл үүссэн 

тохиолдолд үйл ажиллагааг зогсоох төлөвлөгөө; 

2. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч бүртгэлээс хасагдаж, үйл ажиллагаа 

зогсоосон тохиолдолд авах арга хэмжээ; 

3. Виртуал хөрөнгө нь хууль ёсны мөнгөн тэмдэгтэд хамаарахгүй эсхүл Төв банк, 

эсхүл Засгийн газраас баталгаажаагүй, виртуал хөрөнгө нь хадгаламжийн даатгал, 

үнэт цаасны хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах аливаа даатгалд хамаардаггүй 

талаарх мэдээлэл; 

4. Виртуал хөрөнгийн гүйлгээ нь гүйлгээ хийгдсэн хугацаанаас үл хамааран 

бүртгэлийн системд бүртгэгдсэн  хугацаагаар гүйлгээ хийгдсэнд тооцогдох нөхцөл; 

5. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч болон харилцагчийн эрх, үүрэг; 

6. Харилцагчийн анхны шаардлагаар түүний виртуал хөрөнгийн үйлчилгээнд 

хамаарах мөнгөн хөрөнгийг гаргаж өгөх эсхүл виртуал хөрөнгийг шилжүүлэх 

нөхцөл; 

7. Виртуал хөрөнгийн талаарх олон улсын хэм хэмжээ, дотоодын хууль тогтоомжоос 

хамаарч, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ болон үнэ цэнэ огцом өөрчлөгдөх эрсдэл; 
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8. Виртуал хөрөнгийн гүйлгээ нь буцаах боломжгүй, залилан мэхлэх шинжтэй эсхүл 

алдаатай гүйлгээнээс үүдэн гарах хохирол, хор уршиг нөхөн төлөгдөхгүй байх 

эрсдэл; 

9. Виртуал хөрөнгийн үнэ цэнэ нь зах зээлд оролцогчдын эрэлт хэрэгцээгээр 

тодорхойлогдох тул үнэ цэнийн хэлбэлзлээс хамаарч их хэмжээний алдагдал 

хүлээх эрсдэл; 

10. Виртуал хөрөнгө, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ нь залилан мэхлэх болон цахим 

халдлагад өртөх өндөр эрсдэл; 

11. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид технологийн хүндрэл гарсан тохиололд 

харилцагч өөрийн виртуал хөрөнгийг ашиглах, хэрэглэх боломжгүй болох эрсдэл; 

болон 

12. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн өмчлөл, эзэмшилд буй хөрөнгө нь 

харилцагчид учирсан хохирлыг бүрэн барагдуулж хүрэлцэхгүй байх эрсдлийн тухай 

нөхцөлүүдийг тусгахаар тус тус зохицуулсан байна. 

Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаанд зөрчил илэрсэн ба 

энэ нь гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжгүй бол үүссэн нөхцөл байдал, дутагдлыг 

харгалзан Монголбанк, эсхүл Санхүүгийн зохицуулах хороо, тэдгээрийн хянан 

шалгагч дараах арга хэмжээг авна: 

1. Дутагдлыг арилгах талаар албан шаардлага тавьж, сануулга өгөх, хугацаатай 

үүрэг, даалгавар өгөх; 

2. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, 

эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтыг сайжруулах, бэхжүүлэх арга хэмжээ авахыг 

даалгах; 

3. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн эрх бүхий албан тушаалтныг албан 

тушаалаас нь чөлөөлөх, түдгэлзүүлэх, өөрчлөхийг үүрэг болгох; 

4. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагааг хэсэгчлэн эсхүл бүхэлд 

нь хязгаарлах; 

5. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчтэй холбоотой үйл ажиллагааг зогсоож, 

бүртгэлээс хасах. 

  

Эх сурвалж: 

https://gratanet.com/regions/mongolia


               

https://gratanet.com/regions/mongolia  

1. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төсөл – 

https://mojha.gov.mn/wp-content/uploads/2021/01/VASP-Tusul-20200118.pdf 

2. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал – 

https://mojha.gov.mn/wp-content/uploads/2021/01/VASP-

%D2%AF%D0%B7%D1%8D%D0%BB-

%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BB.

pdf   

3. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төслийн хавсралт – 

Дагалдах хуулиуд – https://mojha.gov.mn/wp-content/uploads/2021/01/VASP-dagah-

huuli.pdf  

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл, GRATА International Хуулийн Фирмийн 

партнер В.Болормаа болон эрх зүйч Т.Буянжаргалтай bvolodya@gratanet.com, 

btungalag@gratanet.com эсхүл +976 70155031 утсаар холбогдоорой.    

 

Дэлхийн 20 улсад салбартай олон улсын хуулийн фирм ГРАТА Интернэшнлийн Монгол 

дахь оффис болох Өмгөөллийн “ГРАТА Интернэшнл Монголиа” ХХН энэхүү хууль зүйн 

мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Энэхүү хууль зүйн мэдээлэл нь ерөнхий мэдээлэл өгөх 

зорилготой бөгөөд тодорхой асуудлаар нарийвчлан дүн шинжилгээ хийгээгүй болно. 

Уншигч та аливаа үйлдэл хийх (эс хийх) –ээс өмнө өөрийн нөхцөл байдалд тохирсон 

мэргэжлийн зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Энэхүү хууль зүйн мэдээллийг ашигласны улмаас 

үүссэн аливаа үр дагавар, хохирлыг бид хариуцахгүй.     
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