
CLOUD MINING  

Үйлчилгээний нөхцөл 

ЭНЭХҮҮ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ НЬ КРИПТО ВАЛЮТ ОЛБОРЛОХ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ҮҮСЭХ ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХАД 
ОРШИНО.  

ТА ТУС ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛД БАГТСАН ЗААЛТУУДЫГ САЙТАР 
УНШИЖ ТАНИЛЦСАНЫ ДАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХ ЭСЭХЭЭ ШИЙДНЭ ҮҮ.  

ТА СИСТЕМД БҮРТГҮҮЛЭХ, “HASH RATE” ХУДАЛДАН АВАХ ҮЕДЭЭ 
“ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦЛИЙГ ЗӨВШӨӨРЧ БАЙНА” СОНГОЛТЫГ ХИЙСНЭЭР 
ЭНЭХҮҮ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ ДЭХ БҮХ ЗААЛТУУДЫГ ХҮЛЭЭН 
ЗӨВШӨӨРСӨН ГЭЖ ҮЗНЭ.  

ХЭРЭВ АЛЬ НЭГ ЗААЛТЫГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХГҮЙ ТОХИОЛДОЛД 
ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХУДАЛДАЖ АВАХГҮЙ БАЙХЫГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА. 

Энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь Cloudmiining.mn нэрийн дор таны ашиглаж буй 
крипто валют олборлох системийн вэбсайт дээр хүчин төгөлдөр үйлчилнэ (цаашид 
“Үйлчилгээ” гэх). 

  

НЭГ. ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ 

1.1. Cloudmining.mn систем нь интернетэд суурилсан технологитой, крипто валютын зах 
зээлд (crypto currency, эвсэл крипто валют гэгддэг) үүссэн бүтээгдэхүүн буюу 
крипто валют олборлох системийг санал болгодог. 

1.2. Cloudmining.mn системийн хэвийн ажиллагаа, мэдээллийн аюулгүй байдал 
халдлагаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, хэрэглэгчдэд зориулсан мэдээ 
мэдээллийг вэбсайтаар, таны цахим хаягаар дамжуулан мэдэгдэх болно. 

1.3. Үйлчилгээ авахын тулд та  QPAY системийг нэвтрүүлсэн арилжааны аль нэг банкны 
ухаалаг утсан дээрх интернет банкны аппликайшны QPAY цэсийг ашиглан төлбөр 
төлөн манай үйлчилгээг авах боломжтой. 

1.4. Үйлчилгээг ашиглаж байхдаа та “Cloudmining.mn”-ийн үзүүлж байгаа 
мэдээллүүдтэй тухай бүрт танилцаж байх хэрэгтэй. “Cloudmining.mn” нь 
Үйлчилгээнийхээ тасралтгүй ба аюулгүй байдлыг ханган ажиллахын тулд өөрсдийн 
дотоод нөөцөө бүрэн дайчлан ажиллана. Гэвч бидний үйлчилгээг тасалдуулах, 
мэдээллийг алдагдуулах эрсдэл үүсэх шалтгаан болж болох давагдашгүй хүчин 
зүйл, вирус, хакерын дайралт, системийн хүчин чадлаас давсан тогтворгүй байдал, 
гуравдагч талын буруутай ажиллагаа, засгийн газрын үйлдэл болон хуулийн 
хязгаарлалт, тухайн цахим мөнгөний зах зээлийн ханш, “difficulty”-н өөрчлөлт 
зэргийг таамаглах боломжгүй юм. Иймд доорх нөхцөл байдлын улмаас системийн 
хэвийн ажиллагаа алдагдаж болно. Үүнд: 



1.4.1. “Cloudmining.mn”-ээс урьдчилан зарласны дагуу засвар үйлчилгээ хийж байх 
үеийн системийн сул зогсолт. 

1.4.2. Байгалийн гамшиг болох газар хөдлөлт, үер, цахилгааны гэмтэл, дайн, 
террорист дайралт болон бусад давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас 
“Cloudmining.mn” системд гэмтэл үүсч ингэснээр ажлыг үргэлжлүүлэх 
боломжгүй болох. 

1.4.3. Хакерын дайралт, компьютерын вирусийн халдлага ба дайралт, харилцаа 
холбооны салбарын технологийн тохируулга ба техникийн алдаа, вебсайт 
сайжруулах ажиллагаа, засгийн газрын зохицуулалтаас шалтгаалан түр 
хугацаагаар хаах зэрэг нь сүлжээ ба үйлчилгээг тасалдуулж, хожимдуулах 
шалтгаан болж болзошгүй. 

1.4.4. Урьдчилан харах боломжгүй бөгөөд одоогийн байгаа техникийн хүчин 
чадлаар шийдвэрлэх боломжгүй техникийн асуудлаас болж алдагдал үүсэх. 

1.4.5. Гуравдагч талын алдаа ба хоцрогдлоос шалтгаалан хэрэглэгчид хохирол 
учрах. 

1.4.6. “Cloudmining.mn” нь гуравдагч хүчин зүйлийн нөлөөлөл (цахилгааны үнэ 
тариф өөрчлөгдөх, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ өөрчлөгдөх гэх мэт)-ийн 
улмаас үйлчилгээний хураамжид өөрчлөлт орох. 

 

1.5. Энэ үйлчилгээний нөхцөлд заасан дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно. 
Үүнд: 

1.5.1. “Нийлүүлэгч” крипто валют олборлох үйлчилгээ үзүүлэх cloudmining.mn 
системийн өмчлөгч 

1.5.2. “Хэрэглэгч” гэдэг крипто валют олборлох зорилгоор Cloudmining.mn системд 
амжилттай бүртгүүлсэн “hashrate” худалдан авсан иргэн. 

1.5.3. “Hashrate” гэдэг нь  таны худалдан авсан крипто валют олборлох хүчин чадал 
юм. 

1.5.4. “Үйлчилгээ” энэ нь Cloudmining.mn системийг ашиглан крипто валют 
олборлох үйл ажиллагаа юм. 

1.5.5. “Үйлчилгээний хураамж” нь тогтмол болон хувьсах зардлаас бүрдсэн 
хэрэглэгчээс суутгах үйл ажиллагааны зардал байх болно. 

1.5.5.1. “Тогтмол зардал”-д цахилгааны төлбөр, мэргэжилтэн, инженерүүдийн 
цалин, харуул хамгаалалт, дата төвийн ашиглалтын зардал байна. 

1.5.5.2. “Хувьсах зардал”-д даатгал, системийн хөгжүүлэлт, төхөөрөмжийн 
суурилуулалт, засвар үйлчилгээний гэх мэт зардлууд орсон болно. 

1.5.6. “Open ended” гэрээ нь Таны худалдаж авсан “hashrate”-с олж буй крипто 
валют нь тухайн өдрийн ханшаар “Тогтмол зардал”-аас бага болох хүртэл 
ашиглагдах гэрээ юм. 

1.5.7. “Hold” нь Аюулгүйн байдлын үүднээс таны данснаас зарлага хийх үйл явцыг 
түр зогсоох үйл ажиллагаа юм. 

1.5.8. “Төлөлт” нь Таны худалдан авсан “hashrate”-т тулгуурлан 24 цагт нэг удаа 
таны дансруу крипто валют шилжин орох үйл явц юм. 



1.5.9. “Данс” нь Cloudmining.mn систем дээр бүртгүүлэн “hashrate” худалдан авсан 
хэрэглэгчид үүсэх, крипто валют хадгалагдах цахим данс юм. 

1.5.10. “Зарлага” cloudmining.mn систем дээрх данснаас крипто валютын цахим данс 
руу олборлосон валютыг шилжүүлэх үйл ажиллагаа. 

ХОЁР. ЭРСДЭЛ 

2.1. Крипто валютаар хийгдэх аливаа үйл ажиллагаа ямагт эрсдэлтэй байдаг. Учир нь 
крипто валют нь ямар нэгэн гуравдагч байгууллагад бүртгэлгүй, төвлөрсөн бус 
/decentralized/ учраас үнэ цэнийг хуулийн байгууллагаас баталгаажуулдаггүй. Таны 
олборлосон крипто валютын үнэ цэнэ нь “Cloudmining.mn” системийн хяналтаас 
гадуурх хүчин зүйлсээс шалтгаалан өөрчлөгддөг. Эдгээр хүчин зүйлсэд 
олборлолтын “difficulty”-н өөрчлөлт , крипто валютын үнийн хэлбэлзэл /крипто 
валют, цаасан мөнгөтэй харьцах харьцаа/ зэрэг болно. Крипто валютын үндсэн 
шинж чанараас шалтгаалан аливаа олборлогдсон крипто валютын дүн хэдийд ч бүх 
үнэ цэнээ алдах эрсдэлтэй болохыг анхаарна уу. “Cloudmining.mn” системээр 
олборлосон крипто валютын ханшийг бид хариуцахгүй болно.  

2.2. Крипто валютаар хийгдсэн гүйлгээ буцаагддаггүй. Хэрвээ та буруу 
хаяг руу крипто валют шилжүүлбэл та мөнгөө буцаан авах боломжгүй юм. 

2.3. Та хэрвээ өөрийн нэвтрэх нэр болон нууц дугаарыг мартах эсвэл алдсан тохиолдолд 
таны крипто валют алдагдах өндөр эрсдэлтэй. 

2.4. Эдгээр үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, үйлчилгээг 
ашиглан крипто валютыг олборлосноор крипто валюттай 
холбоотой эрсдэлийг хүлээн зөвшөөрч ойлгож байгаагаа баталж байгаа юм. 

2.5. Энэхүү гэрээ нь төлбөр төлөгдсөн өдрөөс хүчинтэй бөгөөд төлбөр буцаах 
боломжгүй гэдгийг анхаарна уу. 

ГУРАВ. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ 

3.1. Хэрэглэгч нь үйлчилгээний тасралтгүй ажиллагааг хянах үүднээс өөрийн дансны 
үлдэгдэл болон олборлолт хэрхэн явагдаж байгаа түүхтэй холбоотой удирдлагын 
самбарыг харах эрхтэй 

3.2. Хэрэглэгч хувийн  мэдээллээ өөрчлөх, гар утасны дугаар, крипто дансны дугаараа 
өөрчлөх эрхтэй. 

3.3. Хэрэглэгч нь Нийлүүлэгчээс үйлчилгээний нөхцөлд тусгагдсан эрх үүргээ 
биелүүлэхийг шаардах эрхтэй. 

3.4. Хэрэглэгч нь үйлчилгээний чанарын талаарх санал, хүсэлт, гомдлоо албан ёсоор 
гаргаж түүнийг шийдвэрлүүлэх эрхтэй. 

3.5. Хэрэглэгч нь өөрийн “Cloudmining.mn” дээрх данснаас өөрийн олборлосон крипто 
валютыг систем дээрээс хувийн цахим крипто дансруу татах эрхтэй. 

3.6. Хэрэглэгч нь өөрийн бүртгэлийн мэдээлэл буюу нэвтрэх нэр нууц үг зэрэг 
мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах асуудлыг бүрэн хариуцна. 

  

ДӨРӨВ.НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ 



4.1. Нийлүүлэгч нь системийг найдвартай ажиллуулахад шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангаж, найдвартай ажиллагаагаар бүрэн ханган 
ажиллана. 

4.2. Нийлүүлэгч нь хэрэглэгчийн сонгосон “hashrate”-т харгалзах крипто валютыг  24 
цагт нэг удаа “Cloudmining.mn”-н дансанд “Төлөлт” хийнэ 

4.3. Нийлүүлэгч нь өөрийн үйл ажиллагаанаас хамаарах гэмтэл, саатал, доголдол гарсан 
тохиолдолд яаралтай арга хэмжээ авч ажиллана. 

4.4. Нийлүүлэгч нь техникийн өргөтгөл болон холболтын шинэчлэлт хийх зайлшгүй 
шаардлагатай үед и-мэйлээр урьдчилан мэдэгдэнэ. 

4.5. Нийлүүлэгч нь үйлчилгээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах эрхтэй ба энэ тохиолдолд 
Хэрэглэгчид мэдэгдэх үүрэгтэй. 

4.6. Нийлүүлэгч нь хэрэглэгчээс үйлчилгээний нөхцөлд тусгагдсан эрх үүргээ 
биелүүлэхийг шаардах эрхтэй. 

ТАВ.ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ 

5.1. “Cloudmiining.mn” дээр олборлолт хийж эхлэн “Төлөлт” таны дансанд 
орох бүрд үйлчилгээний хураамж авах болно. Үйлчилгээний хураамж нь тогтмол 
зардал, хувьсах зардал гэсэн 2 төрлийн зардлуудаас бүрдэнэ. Энэ нь нийтдээ 875₮ - 
с хэтрэхгүй байна.  

5.2. Үйлчилгээний хураамжыг тухайн гэрээний хүрээнд олборлож буй крипто валютаар 
өдөр бүр суутгах ба тухайн өдрийн ханшаар тооцно. 

5.3. Тогтмол зардал нь цахилгаан, дулаан, хөргөлт, харуул хамгаалалт, цалин гэх мэт. 
5.4. Хувьсах зардал нь таны авсан hashrate-c хамаарч өөрчлөгдөх болно. 

 
ЗУРГАА. ТӨЛБӨР ТООЦОО 

 
6.1. Төлбөрийг та QPAY систем нэвтэрсэн аль нэг арилжааны банкны ухаалаг утсан 

дээрх интернет банкны аппликэйшний QPAY цэсийг ашиглан төлбөр төлж манай 
үйлчилгээг авах боломжтой. 

6.1. Төлбөрийг зөвхөн төгрөг ашиглан төлнө. 
6.2. Зарлага хийх хамгийг бага хэмжээ нь 0.001 BTC байна. 
6.3. Аюулгүй байдлын үүднээс зарлага хийх крипто валютын цахим дансны хаяг 

(Түрийвч) шинээр оруулах болон сольсон тохиолдолд зарлага хийх үйлдлийг 21 
хоногийн хугацаанд түр зогсооно (Hold). 

  
ДОЛОО. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ 

 
7.1. Давагдашгүй хүчин зүйл гэдэгт гал түймэр, газар хөдлөлт, салхи шуурга, аянга 

цахилгаан, үер усны гамшиг зэрэг байгалийн гамшиг, нийтийг хамарсан үймээн, 
эсэргүүцлийн хөдөлгөөн, төрийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, хуулийн 
зохицуулалт журам, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, хорио, цээр, дайн, террорист 
халдлага, гадаад гарцын гэмтэл саатал, доголдол, тасалдал, гоц халдварт өвчин зэрэг 
талуудын хүсэл зоригоос үл хамаарах нөхцөл байдлыг ойлгоно. Гэрээ хүчин 
төгөлдөр болсоноос хойш Талуудын хүсэл зоригоос үл хамаарах шалтгаанаар 
тухайлбал, давагдашгүй нөхцөл байдлын улмаас болон гуравдагч этгээдийн хууль 
зөрчсөн санаатай буюу санамсаргүй байдлаар үйлдсэн үйлдэл эс үйлдлийн улмаас 



Талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй буюу зохих ёсоор биелүүлээгүй 
тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд Хэрэглэгчид учирсан хохирлыг нөхөн 
төлөх үүрэг хүлээхгүй. 

7.2. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлүүдийн улмаас үүдсэн нөхцөл байдал 20 
хоногоос дээш хугацаагаар үргэлжилсэн тохиолдолд Нийлүүлэгч гэрээг цуцлах 
эрхтэй. 

НАЙМ. МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ 

8.1. Энэхүү үйлчилгээний нөхцөлтэй холбогдон гарч болзошгүй бүх санал зөрөлдөөн, 
маргааныг Талууд харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ. Санал зөрөлдөөн, 
маргааныг зөвшилцсөнөөр шийдвэрлэж чадахгүй тохиолдолд Монгол Улсын хууль 
тогтоомжид заасны дагуу шийдвэрлэнэ. 

8.2. Гуравдагч этгээдийн хууль бус үйлдлийн улмаас сүлжээний найдвартай хэвийн 
ажиллагаа алдагдсанаас үүсэх хохирлыг Нийлүүлэгч хариуцахгүй болно. Үүнтэй 
холбоотой аливаа маргааныг энэхүү гэрээний 8.1-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ. 

ЕС. БУСАД ЗҮЙЛ 

9.1. Талуудын төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх захирал, үүсгэн байгуулагчид, 
өмчлөгчид нь өөрчлөгдсөнөөс үл хамааран энэхүү гэрээ нь хүчин төгөлдөр байна. 


