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Монголд бизнес эрхлэх нь - 2022 
Бизнесийн орчин  
Монгол улс байгалийн асар их нөөц, хөдөө аж ахуйн өргөн боломжтой төдийгүй Азийн 
томоохон зах зээлд ойрхон байдаг тул дунд болон урт хугацааны гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалт (ГШХО) оруулах таатай орчин болдог.Үндэсний статистикийн 
мэдээгээр 2021 оны есдүгээр сарын байдлаар Монгол Улсын дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүн (ДНБ) 10.4 тэрбум ам доллар байна. Энэ нь дэлхийн эдийн засгийн 0.01 
хувь юм.   
Монгол Улсын томоохон онцлог болон давуу талуудад дараах зүйлс хамаарах бөгөөд 
үүгээр хязгаарлагдахгүй: 
• Монголд олон төрлийн өсөн нэмэгдэж буй зах зээл бий; 
• Технологийн инновацийн төв; 
• Нэмүү өртгийн боловсруулалтыг хийж болохуйц ашигт малтмалын томоохон бааз; 
• Хөгжиж буй аж үйлдвэр болон дэд бүтэцтэй;  
• Хамгийн том хоёр эдийн засаг болох ОХУ болон БНХАУ хоорондын гүүр; 
• Залуу, өндөр боловсролтой хүн ам; 
• Хувийн сектор ба хувьчлал /төрийн гол хөрөнгийг хувьчлах, Монголын 

конгломерат болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Монголын хөрөнгийн 
бирж дээр гарах; 

• Төр хувийн хэвшлийн түншлэл болон дэд бүтцийн шинэчлэл; 
• Хууль дээдлэх ёс & хууль тогтоомж, зохицуулалтын чанар, ил тод байдал; 
• Хөрөнгө оруулагчдад татварын болон татварын бус баталгаа олгох; 
• Ирээдүйтэй мега, томоохон төслүүд; 
• Хөгжиж буй харилцаа холбоо болон мэдээллийн технологийн салбар зэрэг нь 

Монгол Улсын онцлог буюу давуу талууд юм. 
Олон улсын хүрээ: Монгол Улс нь хоёр талт болон олон талт гэрээнүүдийг гадаад 
улсуудтай байгуулахаар тууштай хэлэлцэж байгаа бөгөөд бүс нутгийн интеграцын үйл 
ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог. Монгол Улс 43 улстай гадаадын хөрөнгө оруулалтыг 
хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай хэлэлцээр, 26 улстай давхар татварын 
хэлэлцээр байгуулаад байна. Түүнчлэн Монгол Улс нь Хөрөнгө оруулалтыг 
баталгаажуулах олон талт агентлагийг үүсгэн байгуулах Сөүлийн конвенц болон 
Хөрөнгө оруулалтын маргааныг шийдвэрлэх Ваншингтоны конвенцийн гишүүн улс юм.  
2014 оны 4 дүгээр сард Худалдаа болон хөгжлийн талаарх Нэгдсэн Үндэсний 
Байгууллагын хуралдаанд (НҮБ-ийн ХХХ) Монгол улс өөрийн хөрөнгө оруулалтын 
бодлого болон хуулиа танилцуулсан.  
Монгол Улс, Япон Улстай “Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр” –ийг байгуулснаар 
Монгол Улсын хувьд анхны чөлөөт худалдааны хэлэлцээр болсон. Мөн дэлхийн 18 улс 
оронтой иргэний ба гэр бүл, эрүүгийн хэргийн талаар эрхийн туслалцаа, харилцан 
үзүүлэх тухай хоёр талын гэрээ байгуулсан. 
Дотоодын эрх зүйн орчин:/: 2013 онд Монгол Улсын Их Хурал Стратегийн ач холбогдол 
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бүхий салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжид гадаадын хөрөнгө 
оруулалтыг зохицуулах тухай хууль болон 1993 оны Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг 
нэгтгэн шинэчилсэн Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг баталсан. Тус хуульд хөрөнгө 
оруулагчдыг хөрөнгө оруулалтын нээлттэй бөгөөд таатай орчноор хангах дараах 
зохицуулалтыг оруулсан. Үүнд:  

• Зах зээлд нэвтрэх, дотоод компанийг худалдаж авахад зөвшөөрөл авах 
шаардлагагүй; 

• Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг ямар нэг байдлаар ялгаварлахгүй; 
• Шуурхай бүртгэлийн журам; 
• Тогтвортой байдлын баталгаа - Татварын тогтворжуулалтын гэрчилгээний 

зохицуулалт;  
• Хөрөнгө оруулагчдад уян хатан, ээлтэй орчныг бий болгосон. 

Монгол Улсын Үндэсний хөгжлийн газар нь хөрөнгө оруулалттай холбоотой 
асуудлуудыг хариуцаж байсан бөгөөд 2021 онд уг газрыг орлон Эдийн засаг, хөгжлийн 
яамыг шинээр байгуулсан. Шинэ яам нь хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлого, 
төлөвлөлт, эрх зүйн орчныг сайжруулах, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хангах, хяналт тавих, хөрөнгө оруулалтыг татах, дэмжих, хамгаалах, төр хувийн 
хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зээлийн нэгдсэн 
бодлогыг тодорхойлж, үндэсний хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр боловсруулах зэрэг үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. 
 Хөрөнгө оруулалтын төрөл: 

• Хамтарсан үйлдвэр, консорциум; 
• Нэгдэх, нийлүүлэх; 
• Концесс (ТХХТ), Бүтээгдэхүүн хуваах, менежментийн гэрээ; 
• Бонд, үнэт цаас болон бусад хөрөнгө; 
• Санхүүгийн түрээс, франчайзинг; болон 
• Хөрөнгө оруулалтын бусад төрлүүд. 

Монгол Улсад бизнес эрхлэх хэлбэрүүд: 
Монгол Улсын хууль тогтоомжоор арилжааны хуулийн этгээдийн хэлбэр, төрөл өргөн 
хүрээтэй (Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани – ХХК, Хувьцаат компани – ХК, 
Хамтарсан үйлдвэр) байхаар зохицуулсан ч практикт хувийн бизнес эрхлэгчид болон 
гадаадын хөрөнгө оруулагч нар гадаадын хөрөнгө оруулалттай ХХК байгуулахыг илүүд 
үзэж байна. Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар байгуулах нь мөн 
түгээмэл байдаг.   
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани – ХХК 
Хуулийн дагуу гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж гэдэгт хуулийн этгээдийн 
нийт гаргасан хувьцааны 25 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын хөрөнгө оруулагч 
эзэмшиж байгаа бөгөөд гадаадын хөрөнгө оруулагч тус бүрийн оруулсан хөрөнгө 
оруулалтын хэмжээ нь 100 мянган америк доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөс дээш байх аж ахуйн нэгжийг ойлгодог. Хөрөнгө оруулалтыг Монгол Улсад 
дараах хэлбэрээр хэрэгжүүлнэ: 

• Хөрөнгө оруулагч дангаараа болон бусад хөрөнгө оруулагчтай хамтран аж ахуйн 
нэгж байгуулах; 

• Хөрөнгө оруулагч хувьцаа, өрийн бичиг, бусад төрлийн үнэт цаасыг худалдан 
авах; 
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• Компанийг нэгтгэх, нийлүүлэх замаар хөрөнгө оруулалт хийх; 
• Санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн болон франчайзийн гэрээ байгуулах замаар; 
• Хуулиар хориглоогүй бусад хөрөнгө оруулалтын хэлбэр. 

Хэрэв хоёр ба түүнээс дээш хөрөнгө оруулагч Монгол улсад гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай ХХК байгуулахаар төлөвлөж байгаа бол хөрөнгө оруулагч тус бүр 100,000 
ам доллар түүнтэй тэнцүү хөрөнгө оруулалтыг хийх ёстой.  
ХХК нь нэг эсхүл хэдэн хэдэн хувь хүн эсхүл хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулсан буюу 
хөрөнгө оруулсан хамгийн түгээмэл хуулийн этгээдийн хэлбэр бөгөөд өөрийн үүрэгтээ 
хариуцлага хүлээхгүй боловч хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд (оролцогчийн эрх 
ашиг) Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой эрсдэлийг хүлээдэг. Компанийн 
хариуцлага нь түүний хөрөнгийн хэмжээгээр хязгаарлагддаг.  
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн удирдлага нь: 

a) Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал (ХЭХ) 
байна. 

ХЭХ нь ХХК-ийн компанийн үйл ажиллагаа, санхүү, удирдлага болон бүтэцтэй 
холбоотой онцгой эрх хэмжээтэй эрх барих дээд байгууллага юм.  

b) Компанийн гүйцэтгэх удирдлага (хувь хүн эсхүл баг). 
ХЭХ-аас сонгогдсон Гүйцэтгэх Захирал эсхүл Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь компанийн 
өдөр тутмын удирдлагын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Удирдлага эсхүл удирдлагын 
багийн эрх хэмжээ компанийн дүрэмд тодорхой тусгагдсан байна. Төлөөлөн Удирдах 
Зөвлөлд олгосон эрх хэмжээг компанийн дүрэмд заасан байна. Компани нь Хяналтын 
Зөвлөлтэй байж болох бөгөөд энэхүү зөвлөлийг хуулиар заавал байхыг шаарддаггүй.  
Дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт тухайлбал компанийн хувьцаа эзэмшигч, хаяг эсхүл 
бизнесийн үйл ажиллагаа өөрчлөгдсөн тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 
Улсын Бүртгэлийн Газарт бүртгүүлэхийг шаарддаг. 
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ХХК-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ нь 1 эсхүл 2 
жилийн хугацаатай байна. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хугацаа дуусахаас өмнө 
гадаадын хөрөнгө оруулалттай ХХК-ийн төлөөлөгч зохих сунгалтыг хийлгэнэ.  
Хувьцаат компани (ХК) 
Хувьцаат компани нь өөрийн үйл ажиллагаанд зориулж хөрөнгөө нэмэгдүүлэхийн тулд 
хувьцаа гаргадаг хуулийн этгээд юм. ХК нь нээлттэй болон хаалттай гэсэн төрөлтэй 
бөгөөд нээлттэй ХК гэдэгт хувьцаа эзэмшигчийн оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд 
хуваагдаж, хувьцаа нь үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэгдэж, нийтэд 
чөлөөтэй арилжаалагддаг компани бол хаалттай ХК гэдэгт хувьцаа эзэмшигчийн 
оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаж, хувьцаа нь үнэт цаасны хадгаламжийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх байгууллагад бүртгэгдэж, үнэт цаасны арилжаа эрхлэх 
байгууллагаас гадуур зах зээлд хаалттай хүрээнд арилжаалагддаг компанийг хэлнэ. 
Нээлттэй ХК хязгааргүй тооны хувьцаа эзэмшигчтэй байж болно. Хувьцаа эзэмшигч нь 
ХК-ийн үүргийг хариуцахгүй гэхдээ өөрийн хувьцааны өртгийн хүрээнд алдагдлын 
эрсдэлийг хариуцна. ХК нь хувьцаа эзэмшигчийн хөрөнгөнөөс тусдаа хөрөнгөтэй байх 
бөгөөд хувьцаа эзэмшигчийн үүргийн хариуцахгүй.  
ХК нь ХЭХ, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл болон Гүйцэтгэх удирдлага (дангаараа эсхүл 
хамтын)-тай байна. ХЭХ нь ХК –ийн эрх барих дээд байгууллага ба компанийн нэн 
тэргүүний асуудал тухайлбал удирдлага, захиргаа, бизнесийн бодлого, компанийн 
бүтэц, санхүүгийн байдал, сонгууль болон бусад зарим асуудлыг шийдвэрлэнэ. 
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь тухайлбал ХЭХ-ийн онцгой эрх хэмжээнд хамаарах хууль 
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болон компанийн Дүрэмд зааснаас бусад санхүү болон бодлогыг боловсруулах, 
хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон компанийн тэргүүлэх ач холбогдолтой асуудлыг хамарсан 
ХК-ийн удирдлагын үүргийг гүйцэтгэнэ.  
Гүйцэтгэх удирдлага нь өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлагыг хэрэгжүүлдэг бөгөөд 
гүйцэтгэх удирдлага нь хувь хүн эсхүл багаар байж болдог. Гүйцэтгэх удирдлага нь 
компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар Монгол Улсын хууль тогтоомж, 
компанийн дүрэмд тусгагдаагүй бусад байгууллагын болон албан тушаалтны  эрхлэх 
асуудлаар шийдвэр гаргах эрхтэй. 
Төлөөлөгчийн газар 
Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар нь хуулийн этгээдийн эрхийг эдлэхгүй 
бөгөөд түүнийг байгуулсан компаниас баталсан журмын дагуу үйл ажиллагаагаа эрхлэн 
явуулна. Гадаадын хуулийн этгээдийн салбар нь болохын хувьд толгой компанийн үйл 
ажиллагааг бүхэлд нь эсхүл зарим хэсгийг хэрэгжүүлж болдог.  
Төлөөлөгчийн газар нь өөрийн дүрмийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд 
итгэмжлэлийн дагуу толгой компаниас эрх олгосон хувь хүн удирддаг. Төлөөлөгчийн 
газар нь хуулийн этгээдийн адил зарчмаар байгуулагддаг.  
Төлөөлөгчийн газрын хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 1-ээс 2 жилийн 
хугацаатай олгогддог. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хугацаа дуусахаас өмнө 
төлөөлөгчийн газар нь улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хугацааг сунгуулахаар хүсэлт 
гаргадаг.  
Улсын бүртгэл  
Монгол Улсад ХХК эсхүл ХК байгуулахад үүсгэн байгуулагч нь холбогдох хууль, журмын 
дагуу дараах алхмуудыг хийдэг: 

a) Компанийн нэрийг баталгаажуулах: Үүсгэн байгуулагч эсхүл итгэмжлэлийн дагуу 
төлөөлж байгаа төлөөлөгч  Улсын Бүртгэлийн Газраас ХХК-ийн оноосон нэрийг 
авна. Компанийн оноосон нэр нь дараах шаардлагыг хангана: 

• Бусад компанийн нэртэй давхцахгүй нэр байх; 
• Кирилл үсгээр байх. 

Үүсгэн байгуулагчид компанийн нэрийг авснаас хойш компанийг 30 хоногийн 
дотор байгуулах ёстой. Компанийн нэрийн баталгаажуулах хуудас нь 30 хоног 
хүчинтэй байдаг.  

b) Компанийн түр данс нээх: Компанийн нэрийг бүртгүүлэхтэй зэрэгцүүлэн үүсгэн 
байгуулагч нь Монгол Улсын аль нэг арилжааны банкинд шинэ компанид түр 
харилцах данс нээнэ. Энэхүү түр харилцах дансанд (с) хэсэгт хамаарах 
шаардлагатай баримт бичгүүдийн нэгийг бэлтгэх буюу гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай компани 100,000 ам доллар эсхүл түүнтэй тэнцэхүйц хэмжээний 
төгрөгийг байршуулна. Компани байгуулагдсаны дараа үүсгэн байгуулагч эсхүл 
томилогдсон Гүйцэтгэх Захирал эсвэл 1-р гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийн 
туслалцаатайгаар энэхүү хөрөнгө оруулалтыг буцааж авах боломжтой болно. 

c) Шаардлагатай үүсгэн байгуулах баримт бичгүүдийг бэлтгэх нь: Хуулийн 
этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу гадаадын хөрөнгө оруулалттай 
хязгарлагдмал хариуцлагатай компанийн үүсгэн байгуулагч нь дараах баримт 
бичгийг бүрдүүлнэ: 

• УБ-03 маягт; 
• Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт; 
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• Албан ёсны монгол орчуулгатай гадаадын хөрөнгө оруулалтай компани 
үүсгэн байгуулах шийдвэр эх хувиараа: 

- Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр 
- Хэрэв үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд бол тусдаа шийдвэр 

гаргана. 
• Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондын гэрээ болон компанийн 

Дүрэм: Монгол хэл дээр 2 хувь, албан ёсны орчуулгатай, хувьцаа 
эзэмшигчдийн хоорондын гэрээ 1 хувь, албан ёсны орчуулгатай; 

- Компани нэг хөрөнгө оруулагчтай бол зөвхөн дүрэм 
шаардлагатай; 

- Компани хоёр болон түүнээс дээш хөрөнгө оруулагчтай 
тохиолдолд компанийн Дүрэм болон албан ёсны орчуулгатай 
Хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондын гэрээг хөрөнгө оруулагч нарын 
сонгосон бусад хэл болон монгол хэл дээр байх бөгөөд тус бүр нь 
2 хувь байхыг шаарддаг. Түүнчлэн Хувьцаа эзэмшигчдийн 
хо орондын г э р э э н ий х у улбар б үрий г нота риата ар 
баталгаажуулсан байна; 

• Үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд бол компанийн бүртгэлийн гэрчилгээ, 
Дүрмийн хуулбар болон компанийн товч танилцуулга шаардлагатай; 

• Банкны шилжүүлгийн баримт /хөрөнгө оруулагч бүр 100,000 ам долларын 
хөрөнгө оруулалт хийх босго шаардлагыг хангана/; 

• Компанийн хаягийг баталгаажуулах оффисын түрээсийн гэрээний 
хуулбар; 

• Гүйцэтгэх захирлын паспортын хуулбар; 
• Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ХХК-ийг байгуулах улсын тэмдэгтийн 

хураамж 750,000 төгрөг (263.1 ам доллар) төлсөн баримт;  
• Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд 

бүртгүүлэх өргөдөл (цаашид “ХЭЭӨ” гэх) /УБ-12 маягт/. Монгол дахь охин 
компанийн нийт хувьцааны 33 ба түүнээс дээш хувийг эзэмшиж буй хувь 
хүнийг тодорхойлоход зориулсан улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, үндсэн 
дүрмийн хуулбар, түүнтэй адилтгах бусад баримт бичиг, ХЭЭӨ компанийн 
паспортын хуулбар. Хэрэв үндсэн компанид ХЭЭӨ байхгүй бол ХЭЭӨ 
байхгүй гэдгийг баталгаажуулсан бүх баримт бичиг; 

• Итгэмжлэл (шаардлагатай тохиолдолд). 
Дээрх баримт бичгүүдийг өгснөөс хойш ажлын 5 өдрийн дараа Улсын 
Бүртгэлийн Газар гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийг бүртгэнэ.  

d) Компанийн тамга авах 
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн тамга захиалахын тулд компанийн 
улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувийг ашиглана. Тамга авах нь компанийн 
бүртгэлийн сүүлчийн алхам юм.  

Монгол Улсад гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийг шинээр бүртгэх ажлыг 3 
агентлаг хэрэгжүүлдэг: 

• Улсын бүртгэлийн газар; 
• Дүүргийн татварын хэлтэс; 
• Дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс. 
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Банкны данс нээх:  
Дансыг Монгол Улсын арилжааны банканд дараах баримт бичгүүдийг бүрдүүлэн 
нээлгэнэ. 
Гадаадын иргэн бол: 

• Данс нээх хүсэлт; 
• Гадаадын иргэний паспорт болон оршин суух үнэмлэх. 

омпани эсхүл хуулийн этгээд бол: 
• Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (эх хувиар эсхүл нотариатаар 

баталгаажуулсан байх); 
• Компанийн дүрэм (эх хувиар эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан байх) 

болон үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр (эх хувиар эсхүл нотариатаар 
баталгаажуулсан байх); 

• Хувьцаа эзэмшигчдийн цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт (эх хувиар 
эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан байх); 

• Гүйцэтгэх захирал, 1 ба 2 дугаар гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдүүдийн 
цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт (эх хувиар эсхүл нотариатаар 
баталгаажуулсан байх); 

• Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв (хувьцаат компанийн хувьд) 
болон банканд данс нээх албан хүсэлт; 

• Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурал эсхүл Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн данс 
эзэмших эрх олгосон шийдвэр 2 хувь; мөн 

• Монгол дахь охин компанийн нийт хувьцааны 33 ба түүнээс дээш хувийг 
эзэмшиж буй хувь хүнийг тодорхойлоход хамаарах эцсийн өмчлөгчтэй 
холбоотой баримт бичиг, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, үндсэн дүрмийн 
хуулбар, түүнтэй адилтгах бусад баримт бичиг. 

Одоогийн байдлаар Засгийн газрын агентлагуудын бүртгэл тусдаа явагдаж байгаа 
бөгөөд гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн бүртгэл эхлээд Улсын Бүртгэлийн 
Газарт хийгдэнэ. 
Татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх: 
Компани бүртгүүлсний дараа түүний төлөөлөгч нь холбогдох хууль, журамд заасан 
дараах баримт бичгүүдийг 14 хоногийн дотор харьяа татварын хэлтэст хүргүүлж, 
татвар төлөгчөөр бүртгүүлнэ: 

• Маягт; 
• Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; 
• Компанийн Дүрмийн эх хувь болон хуулбар; 
• Үүсгэн байгуулагчийн анкет, паспортын хуулбар; 
• Компанийн банкны дансны хуулга; 
• Удирдлагын анкет, паспортын хуулбар; 
• Түрээсийн гэрээ. 

Хувьцаат компани Засгийн газрын агентлаг болох Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 
зөвшөөрөл авч Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэгдэнэ. Улсын Бүртгэлийн Газрын 
бүртгэлийн байцаагч компанийн үйл ажиллагаанаас хамаарч бүртгэлийг хийхдээ 
нэмэлт баримт бичгүүдийг шаардаж болно. Монголд гадаадын хөрөнгө оруулалттай 
хувьцаат компани түгээмэл биш байдаг.  
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Компанийн төлөөлөгчийн газрыг бүртгүүлэхэд шаардагдах баримт бичгүүд 
Хуулийн этгээдийн улсын  бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу толгой компани эсхүл хувь 
хүн дараах баримт бичгийг бэлтгэнэ. 

• Маягт; 
• Төлөөлөгчийн газар байгуулах болон Захирлыг томилсон шийдвэр, түүний 

баталгаажсан монгол орчуулга; 
• Толгой компани нь гадаад улсад төлөөлөгчийн газар байгуулахаар эрх бүхий 

байгууллагаас зөвшөөрөл авахыг шаарддаг бол холбогдох зөвшөөрөл, 
баталгаажсан монгол орчуулга; 

• Төлөөлөгчийн газрын захирлын паспортын хуулбар; 
• Толгой компанийн Дүрмийн хуулбар болон танилцуулга, тэдгээрийн 

баталгаажсан монгол орчуулга; 
• Толгой компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, баталгаажсан 

монгол орчуулга; 
• Төлөөлөгчийн газрын Дүрэм (Монгол дээр 2 хувь болон бусад хэл дээр 1 хувь); 
• Улсын тэмдэгтийн хураамж 1,100,000 төгрөг (ойролцоогоор 386 ам.доллар) 

төлсөн баримт; 
• Түрээсийн гэрээ; 
• Итгэмжлэл (шаардлагатай тохиолдолд).  

Төлөөлөгчийн газрын эрх бүхий төлөөлөгч Төлөөлөгчийн газрын улсын бүртгэлийн 
гэрчилгээнд үндэслэн тамгыг захиалж, арилжааны банкинд харилцах данс нээлгэнэ. 
Монгол Улсад гадаадын хөрөнгө оруулагчид тавих хязгаарлалт: 
Дараах салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх Монгол Улсын хуулийн этгээдийн нийт гаргасан 
хувьцааны 33 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд 
эзэмших тохиолдолд хувьцаа эзэмшигч эсхүл хөрөнгө оруулагч болохоос өмнө Эдийн 
засаг, хөгжлийн яамнаасзөвшөөрөл авна: 

1. уул уурхай; 
2. банк, санхүү; 
3. хэвлэл, мэдээлэл, харилцаа холбоо. 

Монгол улсын хуулийн этгээдэд хөрөнгө оруулалт хийхийн өмнө  гадаадын хөрөнгө 
оруулагчид зөвшөөрөл авах өргөдөл гаргахын тулд дараах баримт бичгийг бүрдүүлэх 
шаардлагатай. 

• Зөвшөөрөл хүсэгчийн албан хүсэлт; 
• Зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдийн эрх бүхий бүртгэлийн байгууллагаас 

олгосон хуулийн этгээдийн нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрчилгээний хуулбар; 
• Зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд, түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн 

гүйцэтгэх удирдлагын талаарх бүртгэлийн байгууллагын сүүлийн хоёр жилийн 
лавлагаа; 

• Зөвшөөрөл хүсэгчийн гол үйл ажиллагаа болон хувьцаа эзэмшигчийн 
танилцуулга; 

• Зөвшөөрөл хүсэгчийн Монгол Улсад хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөгөө, бизнес төсөл; 

• Гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээдийн монголын талын аж ахуйн нэгжтэй 
урьдчилан тохиролцсон хэлцэл, түүний төрөл, нөхцөл, хэлцэлд оролцогч талууд, 
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худалдах хувьцааны тоо болон хувь эзэмшлийн хэмжээ, гэрээний үнэ болон 
хуулийн этгээдийн дүрэм, хуулийн этгээдийн удирдлагад өөрчлөлт оруулахаар 
тохиролцсон бол энэ талаарх мэдээлэл; 

• Гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээдийн болон хэлцэлд оролцогч монгол 
талын аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн тайлан, санхүүгийн тайлангийн тодруулга/ 
аудитлагдсан байх/; 

• Холбоо барих мэдээлэл. 
Монгол Улсад хөрөнгө оруулагчдад ямар урамшуулал үзүүлдэг вэ? 
Татварын урамшуулал 
Татварын тогтворжуулалт: Хөрөнгө оруулагчийн Монгол Улсад хэрэгжүүлэх төсөл нь 
доор дурдсан шалгуурыг бүрэн хангасан тохиолдолд тогтворжуулах гэрчилгээ олгоно: 

1. Бизнес төлөвлөгөө, техник, эдийн засгийн үндэслэлд заасан хөрөнгө 
оруулалтын нийт хэмжээ нь Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 16.2 болон 16.3-
т заасан хэмжээнд хүрсэн байх; 

2. Хуульд заасан бол байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэсэн байх; 
3. Тогтвортой ажлын байр бий болгох; 
4. Дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх. 

Ямар компанид хамаарах вэ: 
Тогтворжуулах гэрчилгээг доор дурдсан салбарт дараах хугацаагаар олгоно: 

• Уул уурхайн олборлолт, хүнд үйлдвэр, дэд бүтцийн салбарт – Хүснэгт 1; 
• Бусад салбарт – Хүснэгт 2. 

Хүснэгт 1 

Хүснэгт 2  

Х ө р ө н г ө 
оруулалт
ы н 
х эмжэ э /
т э р б у м 
төгрөгөөр
/

Тогтворжуулах гэрчилгээ олгох хугацаа /жилээр/ Х ө р ө н г ө 
оруулалта
а 
х и й ж 
д у у с а х 
хугацаа /
жилээр/

Улаанбаат
арын бүс

Т ө в и й н 
бүс

Хангайн 
бүс Зүүн бүс Б а р у у н 

бүс

3 0 - 1 0 0 
хүртэл

5 6 6 7 8 2

1 0 0 - 3 0 0 
хүртэл

8 9 9 10 11 3

3 0 0 - 5 0 0 
хүртэл

10 11 11 12 13 4

5 0 0 - а а с 
дээш

15 16 16 17 18 5

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ /тэрбум төгрөгөөр/ Тогтворжуула
х г эрчилгэ э 
о л г о х 

Х ө р ө н г ө 
оруулалта
а 
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Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь тогтворжуулах гэрчилгээтэй болоход чухал шалгуур 
үзүүлэлт юм. Хүснэгт 1 болон 2-д хөрөнгө оруулалтын хэмжээ болон хөрөнгө оруулалт 
хаана хийж байгаагаас хамаарч тогтворжуулах хугацааг аж ахуйн нэгжийн орлогын 
албан татвар, гаалийн татвар, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар болон эрдэс баялгийн 
нөөцийн эрхийн шимтгэлд хэрэглэхээр зохицуулсан.  
Тогтворжуулах гэрчилгээг олгосон өдрөөс хүчин төгөлдөр болох бөгөөд аж ахуйн 
нэгжийн орлогын албан татвар, гаалийн татвар, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар болон 
эрдэс баялагийн нөөцийн эрхийн шимтгэлийн хувь хэмжээ нь тогтворжуулах гэрчилгээ 
хүчин төгөлдөр байх хугацааны туршид тогтвортой байна.  
Дараах төслийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулагчид олгох тогтворжуулах гэрчилгээний 
хугацаа нь Хавсралт 1 болон 2-т заасан хугацааг 1.5 дахин уртасган тооцож олгоно: 

• Улс орны нийгэм, эдийн засгийн урт хугацааны тогтвортой хөгжилд онцгой ач 
холбогдол бүхий импортыг орлох болон экспортлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, 
техник, эдийн засгийн үндэслэл батлагдсан өдрийн Төв банкны албан ханшаар 
500 тэрбум төгрөгөөс дээш хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх тооцоотой, бүтээн 
байгуулалтын ажилд гурваас дээш жил шаардагдах төслийг байршил, салбар 
харгалзахгүйгээр; 

• Дээр жагсаасан шалгуурыг хангасан хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээд нэмүү 
өртөг шингэсэн боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэн, үндсэн бүтээгдэхүүнээ 
экспортод гаргаж байгаа тохиолдолд тус тус сунгана. 

Дээр дурдсан шалгуурыг хангаж байгаа Хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээд Хөрөнгө 
оруулалтын асуудал эрхэлсэн захиргааны байгууллагад тогтворжуулах гэрчилгээ 
авахаар өргөдөл гаргана.  
Татварын дэмжлэг:  
Хөрөнгө оруулагчид дараах хэлбэрээр татварын дэмжлэг үзүүлнэ: 

1. Албан татвараас чөлөөлөх; 
2. Албан татварын хөнгөлөлт үзүүлэх; 
3. Албан татвар ногдох орлогоос хасагдах элэгдлийн зардлыг түргэвчилсэн аргаар 

тооцох; 
4. Албан татвар ногдох орлогоос хасагдах алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэн тооцох; 
5. Ажилтны сургалтын зардлыг татвар ногдуулах орлогоос хасч тооцох. 

Доор дурдсан тохиолдолд импортолсон техник, тоног төхөөрөмжийг барилга угсралтын 

Улаанбаатары
н бүс

Төвийн 
бүс

Хангайн 
бүс

З ү ү н 
бүс

Бару у н 
бүс

о л г о х 
х у г а ц а а /
жилээр/

а 
х и й ж 
д у у с а х 
хугацаа /
жилээр/

10-30 хүртэл 5-15 4-12 3-10 2-8 5 2

30-100 хүртэл 15-50 12-40 10-30 8-25 8 3

100-200 хүртэл 50-100 40-80 30-60 25-50 10 4

200-аас дээш 100-аас 
дээш

8 0 - а а с 
дээш

60-аас 
дээш

5 0 - а а с 
дээш

15 5
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ажлын хугацаанд гаалийн албан татвараас чөлөөлж, нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг 
"0" хүртэлх хувь, хэмжээгээр ногдуулж болно: 

1. Барилгын материал, газрын тос, хөдөө аж ахуйн боловсруулах болон экспортын 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэр барих; 

2. Нано, био болон инновацийн технологи агуулсан бүтээгдэхүүний үйлдвэр барих; 
3. Эрчим хүчний үйлдвэр болон төмөр зам барих. 

Хөрөнгө оруулагч нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт татвар төлөх үүргээ бүрэн 
биелүүлсний үндсэн дээр доор дурдсан өөрт ногдох хөрөнгө, орлогыг гадаад улсад 
саадгүй гаргах эрхтэй: 

1. Үйл ажиллагаанаас олсон ашиг, ногдол ашиг; 
2. Оюуны өмчийг бусдад ашиглуулсан эрхийн шимтгэл, ажил гүйцэтгэсэн, 

үйлчилгээ үзүүлсний төлбөр; 
3. Гадаад улсаас олгосон зээлийн үндсэн төлбөр болон хүү; 
4. Аж ахуйн нэгжийг татан буулгасны дараа өөрт ногдох хөрөнгө; 
5. Хуулийн хүрээнд олсон буюу өмчилж байгаа бусад хөрөнгө. 

Алдагдлыг 4 жил хүртэлх хугацаагаар ирээдүйд шилжүүлэн тооцох боломжтой бөгөөд 
тухайн алдагдал уул уурхай болон дэд бүтцийн салбараас бусад эдийн засгийн салбарт 
ямар ч хугацаанд татварын ашгийн 50 хувиар хязгаарлагддаг. 
Уул уурхай болон дэд бүтцийн салбар дах татварын алдагдалыг алдагдал бий болсон 
дараагийн 4-өөс 8 жилийн хугацаанд татварын орлогоос ирээдүйд шилжүүлэн 
тооцуулах болон хасуулах боломжтой. 
Татварын бус дэмжлэг 
Хөрөнгө оруулагчид татварын бус хөрөнгө оруулалтын дэмжлэгийг дараах хэлбэрээр 
үзүүлж болно: 

1. Газрыг 60 хүртэл жилээр гэрээний үндсэн дээр эзэмшүүлэх, ашиглуулах, уг 
хугацааг гэрээний анхны нөхцлөөр нэг удаа 40 хүртэл жилээр сунгах; 

2. Чөлөөт бүс, үйлдвэрлэл, технологийн паркт үйл ажиллагаа явуулах хөрөнгө 
оруулагчид дэмжлэг үзүүлэх, бүртгэлийн болон шалган нэвтрүүлэх хөнгөвчилсөн 
горимоор үйлчлэх; 

3. Дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, шинжлэх ухаан, боловсролын салбарын бүтээн 
байгуулалтын төслийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, гадаадаас авах ажиллах 
хүч, мэргэжилтний тоо, хэмжээг нэмэгдүүлэх, ажлын байрны төлбөрөөс 
чөлөөлөх, холбогдох зөвшөөрлийг хөнгөвчилсөн горимоор олгох; 

4. Инновацийн төслийг санхүүжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, экспортод чиглэсэн 
инновацийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн санхүүжилтэд батлан даалт гаргах; 

5. Монгол Улсад хөрөнгө оруулалт хийсэн гадаадын хөрөнгө оруулагч, түүний гэр 
бүлд Монгол Улсад зорчих олон удаагийн орж гарах виз болон байнга оршин 
суух зөвшөөрлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олгох; 

6. Хуульд заасан бусад татварын дэмжлэг. 
Гол татварууд нь юу вэ? 
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар (ААНОАТ): 
Монгол улсын Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварт дараах хувь хэмжээгээр 10% 
-иас 25% хүртэл хувиар нэмэгдэх хувь хэмжээгээр татвар ногдуулна: 
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• 0-6 тэрбум төгрөгийн албан татвар ногдуулах тухайн жилийн орлого олсон 
тохиолдолд 10 хувиар; 

• 6 тэрбум төгрөгөөс дээш албан татвар ногдуулах тухайн жилийн орлого олсон 
тохиолдолд 600 сая төгрөг дээр 6 тэрбумаас дээш давсан орлогод 25 хувиар 
нэмж албан татвар ногдуулна. 

Жил бүрийн татвар ногдох орлогыг тодорхойлохдоо доорх хүснэгтэд тодорхойлсон 
орлогыг хасч, нийт татварын ялгаатай хувь хэмжээгээр татвар ногдуулна. 
Хүснэгт 3 

Татварын эх үүсвэр Хэрэглэгдэх албан 
татварын хувь хэмжээ

Ногдол ашгийн орлого 10%

Эрхийн шимтгэлийн орлого 10%

Хүүгийн орлого 10%

Газрын тосны тухай хууль. Засгийн газрын шийдвэрээр 
бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг цуцалсан тохиолдолд хайгуулын 
болон ашиглалтын үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардлыг 
нөхөж олгохгүй бөгөөд эскроу дансанд байршуулсан 
мөнгийг байгаль орчныг бүрэн гүйцэд нөхөн сэргээх, 
шаардлагатай тохиолдолд хайгуул, ашиглалтын барилга 
байгууламжийг татан буулгахад зарцуулж, үлдсэн мөнгийг 
гэрээлэгчид буцаан олгоно.

10%

Даатгалын нөхөн төлбөр 10%

Төрийн байгууллагаас эрх олгохтой холбоотойгоор Төрийн 
байгууллагад төлсөн төлбөрийн баримтаар нотлогдсон 
хураамж болон төлбөр

10%

Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсан, шилжүүлсний орлого 2%

Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт 
сугалаанаас хожсон орлого 40%

Тухайн татварын жилд төлөөний газраас өөрийн толгой аж 
ахуйн нэгжид шилжүүлсэн ашиг 20%

Монгол Улсын арилжааны банкны гадаад, дотоодын эх 
үүсвэрээс татсан зээл, өрийн хэрэгслийн хүүгийн орлогод 5%

Ашигт малтмал, цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул 
хийх, олборлох, ашиглах, тээвэрлэх, борлуулах эсхүл 
согтууруулах ундаа, тамхины ургамал тарих, тамхи 
үйлдвэрлэх, импортлох эсхүл газрын тосны бүтээгдэхүүнийг 
үйлдвэрлэх, бүх төрлийн шатахууныг импортлох, бөөний 
болон жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх, газрын тос хайх, 
олборлох, борлуулахаас бусад салбарт  үйл ажиллагаа 
явуулж жилийн 300 сая төгрөг хүртэл албан татвар ногдох 
орлого олсон 

1%

Оюуны өмчийн эрх борлуулсны орлого 5%
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Хуульд заасан ерөнхий хасагдах бусад зардлуудад: 
1. Бараа, материалын хэвийн хорогдол; 
2. Эрүүл мэнд, нийгмий даатгалын шимтгэл; 
3. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 16.1.8-д зааснаас 

бусад төсөвт төлөхөөр тайлагнасан албан татвар, төлбөр, хураамж; 
4. Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн сургалтын орчныг бүрдүүлэх 

зардал; 
5. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 11.5, 18 дугаар зүйлд заасан 

багш нарыг дадлагажуулсан зардал; 
6. Өөрийн захиалгаар мэргэжилтэн бэлтгүүлэх зорилгоор мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын байгууллагад үзүүлсэн санхүүгийн дэмжлэг; 
7. Хөгжлийн бэрхшээлтэй Монгол Улсын иргэний үүсгэн байгуулсан төрийн бус 

байгууллагыг дэмжих зорилгоор өгсөн 10 сая хүртэлх төгрөгийн хандив; 
8. Спортыг дэмжих санд спортын холбоо, клубийн үйл ажиллагааг дэмжих 

зорилгоор өгсөн 10 сая хүртэлх төгрөгийн хандив; 
9. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих санд өгсөн хандив, хөрөнгө; 
10. Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор өгсөн хандив; 
11. Банк, банк бус санхүүгийн байгууллагын зээл төлөгдөхөд учирч болзошгүй 

алдагдлаас хамгаалах санд төвлөрүүлсэн хөрөнгө; 
12. Хадгаламж, зээлийн хоршооны зээлийн эрсдэлийн санд, бусад үйл ажиллагаа 

эрхэлдэг хоршооны болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах санд төвлөрүүлсэн хөрөнгө; 
13. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, Ашигт малтмалын 

тухай хууль, Газрын тосны тухай хууль, Цөмийн энергийн тухай хуульд заасны 
дагуу ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, төсөл хэрэгжүүлэгч, 
гэрээлэгчийн байгаль орчны менежментийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгаж, 
холбогдох төрийн байгууллагаас нээсэн тусгай сан, төрийн сан болон Газрын 
тосны тухай хуулийн 11.2.9-д заасан дансанд шилжүүлсэн мөнгөн хөрөнгө; 

14. Ахмад настны тухай хуулийн 14.7-д заасан хязгаарт багтаан Ахмадын санд 
хуримтлуулсан зардал. 

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас чөлөөлөгдөх: 
1. Засгийн газар, Монгол Улсын Хөгжлийн банкны өрийн бичиг /бонд/-ийн төлбөр, 

хүү, анз; 
2. Ирээдүйн өв санд улсын төсвөөс хуваарилсан орлого, сангийн хөрөнгө 

оруулалтын орлого; 
3. Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу тус улсын нутаг 

дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа албан татвар төлөгчийн өөрт нь ногдох 
бүтээгдэхүүний борлуулалтаас олсон энэ хуулийн 18.6.2, 20.1-д заасан орлого; 

4. Зээлийн батлан даалтын байгууллагын хуульд заасан үндсэн үйл 
ажиллагаанаас олсон орлого; 

5. Хадгаламжийн даатгалын сангийн хураамжийн орлого; 
6. Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдээс Засгийн газарт хуваарилсан ногдол ашиг; 
7. 3 дахь хэсэгт заасан орлого олсон албан татвар төлөгч өөрт нь ногдох 

бүтээгдэхүүний борлуулалтаас гадаадад шилжүүлэх орлого; 
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8. Боловсролын байгууллага болон Эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
орлого; 

9. Ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийн Дүрэмд заасан зорилгоо хэрэгжүүлэхтэй 
холбоотой олсон аж ахуйн үйл ажиллагааны орлого; 

10. Гишүүдийнхээ бүтээгдэхүүнийг худалдах үйл ажиллагааны зуучилсны үнийн 
зөрүүгээс олсон хоршооны орлого; 

11. Оюуны өмчийн эрхийн зуучлалаас олсон орлого; 
12. Оюуны өмчийн эрхийг барьцаалсан зээлийн хүүгийн орлого. 

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (НӨАТ): 
Үйл ажиллагааны борлуулалтын орлогын хэмжээ нь 50 сая ба түүнээс дээш төгрөгт 
хүрч, албан татвар ногдуулан суутган авч, төсөвт төвлөрүүлэх үүрэг бүхий дараах 
этгээд албан татвар суутган төлөгч байна. 
НӨАТ-ын зүйл нь:  

1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бараа, ажил, үйлчилгээний борлуулалт хийсэн; 
2. Бараа, ажил, үйлчилгээг импортоор оруулсан; 
3. Бараа, ажил, үйлчилгээг экспортод гаргасан. 

Хүснэгт 4  

Татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэнээс хойш НӨАТ –ын тухай хуулийн дагуу хувь хүн эсхүл 
аж ахуйн нэгжийн төлсөн нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг татвар төлөгч төсөвт төлөх 
албан татвараас хасч тооцно. Үүнд: 

1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар худалдан 
авсан бараа, ажил, үйлчилгээнд төлсөн; 

2. Худалдах, түүнчлэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар импортоор 
оруулсан бараанд төлсөн; 

3. Албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлэхээр өргөдөл гаргасан өдрөөс албан 
татвар суутган төлөгчөөр бүртгэгдсэн өдөр хүртэлх хугацаанд импортоор 
оруулсан болон бусдаас худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээнд төлсөн; 

4. Мал аж ахуй, газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг хувь хүн, хуулийн этгээд 
өөрөө бэлтгэсэн буюу тариалсан, үйлдвэрлэлийн анхан шатны боловсруулалтад 
ороогүй мах, сүү, өндөг, арьс шир, хонь, тэмээний ноос, ноолуур, сарлагийн 
хөөвөр, мах боловсруулах үйлдвэрлэлд зориулан бэлтгэх таван хошуу мал, 
төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ болон дотооддоо үйлдвэрлэсэн гурилыг 

Татвар ногдуулах зүйл Х у в ь 
хэмжээ

1 Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт борлуулсан бүх төрлийн бараа, ажил, 
үйлчилгээ; 
Гадаад улсаас Монгол Улсад импортоор оруулсан бүх төрлийн 
бараа, ажил, үйлчилгээ

10

2 Монгол Улсаас экспортод гаргасан бүх төрлийн бараа, ажил, 
үйлчилгээ

0

3 Импортоор оруулсан, эсхүл үйлдвэрлэн борлуулсан автобензин, 
дизелийн түлшний албан татвар

0-10
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дотоодын үйлдвэрлэгчдэд борлуулсан бол үнийн дүнд 10 хувийн албан татвар 
шингэсэн гэж үзэж, тэдгээрийг худалдан авсан албан татвар суутган төлөгчийн 
албан татварыг уг хувиар; 

5. Үндсэн хөрөнгө бэлтгэхэд зориулж импортоор оруулсан буюу худалдан авсан 
бараа, ажил, үйлчилгээнд төлсөн болон үндсэн хөрөнгө худалдан авах, 
импортлоход төлсөн албан татварыг дараах хугацаагаар хувь тэнцүүлэн 
хасагдуулна: 

a. Барилга, байгууламж 10 жилээр; 
b. Тоног төхөөрөмж 5 жилээр /Үүнд хайгуулын үйл ажиллагааны зардал 

хамаарна/; 
c. Дээр зааснаас бусад үндсэн хөрөнгийг шууд. 

Экспортод гаргасан дараах бараа, ажил, үйлчилгээнд НӨАТ-ыг “0” хувиар албан татвар 
ногдуулна: 

1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс экспортод гаргасан, гаалийн байгууллагад 
мэдүүлсэн бараа; 

2. Монгол Улсын Олон улсын гэрээнд заасны дагуу Монгол Улсаас гадаад улсад, 
гадаад улсаас Монгол Улс хүртэл, түүнчлэн гадаад улсаас Монгол Улсын хилээр 
дамжуулан бусад улсад гаргасан олон улсын зорчигч болон ачаа тээврийн 
үйлчилгээ; 

3. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс гадна үзүүлсэн /албан татвараас чөлөөлсөн 
үйлчилгээг оролцуулан/ үйлчилгээ; 

4. Монгол Улсад оршин суугч бус этгээдэд үзүүлсэн үйлчилгээ /түүний дотор албан 
татвараас чөлөөлсөн үйлчилгээг оролцуулан/; 

5. Олон улсын нислэг үйлдэж байгаа дотоодын болон гадаадын агаарын тээврийн 
хөлөгт үзүүлэх нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага, техникийн болон шатахууны 
үйлчилгээ, цэвэрлэгээ, нислэгийн явцад нисэх бүрэлдэхүүн, зорчигчдод 
худалдаа, хоол, ундаагаар үйлчилсэн үйлчилгээ; 

6. Засгийн газар, Монгол банкны захиалгаар дотоодод үйлдвэрлэсэн төрийн одон 
медаль, мөнгөн тэмдэгт, зоос; болон  

7. Ашигт малтмалын эцсийн бүтээгдэхүүн г.м. 
Дараах барааг НӨАТ –аас чөлөөлнө: 

1. Гаалийн байгууллагаас баталсан, зорчигчдод татваргүй нэвтрүүлэхийг 
зөвшөөрсөн хэмжээ бүхий биедээ авч яваа хувийн хэрэглээний бараа; 

2. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байнга оршин суудаг гадаадын дипломат 
төлөөлөгчийн болон консулын газар, Нэгдсэн үндэсний байгууллага, түүний 
төрөлжсөн салбарын хэрэгцээнд зориулан импортоор оруулсан бараа; 

3. Гадаад улсын Засгийн газар, олон улсын байгууллагаас буцалтгүй болон 
хүмүүнлэгийн тусламж, хөнгөлөлттэй зээлээр авсан бараа; 

4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хэрэглээнд зориулсан тусгай зориулалтын 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, авто тээврийн хэрэгсэл; 

5. Зэвсэгт хүчин, цагдаа, улсын аюулгүй байдлыг хангах, шүүхийн шийдвэр 
биелүүлэх, төрийн тусгай хамгаалалтын байгууллагын болон Авлигатай тэмцэх 
газрын хэрэгцээнд зориулан импортоор оруулж байгаа зэвсэг, тусгай техник 
хэрэгсэл; 

6. Агаарын зорчигч тээврийн хөлөг, түүний сэлбэг; 
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7. Орон сууцны зориулалтаар ашиглаж байгаа байр буюу түүний хэсгийг 
борлуулсны орлого; 

8. Эмчилгээний зориулалтаар хэрэглэх цус, цусан бүтээгдэхүүн, эд эрхтэн; 
9. Хийн түлш, түүний сав, тоног төхөөрөмж, тусгай зориулалтын машин механизм, 

техник хэрэгсэл, тоноглол; 
10. Гадаад улсад захиалгаар хийлгэсэн Монгол Улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгт; г.м. 

Дараах үйлчилгээг НӨАТ –аас чөлөөлнө: 
1. Валют солих үйлчилгээ; 
2. Мөнгө хүлээн авах, шилжүүлэх, баталгаа, төлбөрийн нэхэмжлэл гаргах, 

вексель, хадгаламжийн данстай холбогдсон банкны үйлчилгээ; 
3. Даатгал, даатгалын зуучлал, давхар даатгал, эд хөрөнгийн бүртгэлийн 

үйлчилгээ; 
4. Үнэт цаас, хувьцаа гаргах, шилжүүлэх, борлуулах, хүлээн авах, тэдгээрт 

баталгаа гаргах үйлчилгээ; 
5. Зээл олгох үйлчилгээ; 
6. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мөнгөн хөрөнгийг 

байршуулсны хүүг олгох, шилжүүлэх үйлчилгээ; 
7. Банкны болон банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн 

хоршооны зээлийн хүү,ногдол ашиг, зээлийн баталгааны хураамж, даатгалын 
гэрээний хураамж төлөх үйлчилгээ;  

8. Орон сууцны зориулалтаар баригдсан зориулалтын дагуу ашиглагдаж байгаа 
байрыг болон түүний тодорхой хэсгийг хөлслүүлэх үйлчилгээ; 

9. Боловсролын болон мэргэжлийн сургалт явуулах тусгай зөвшөөрөлтэй хувь 
хүн, хуулийн этгээдийн эрхлэн гүйцэтгэж байгаа дүрэмд нь заасан боловсрол, 
мэргэжил олгох үйлчилгээ; 

10. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ; 
11. Шашны байгууллагын үйлчилгээ г.м. 

Татварын тайлагнах хугацаа: 
Албан татвар суутган төлөгч нь борлуулсан бараа, ажил, үйлчилгээнд ногдох албан 
татварыг дараа сарын 10-ны өдрийн дотор баталсан маягтын дагуу тайлангаа 
харьяалах татварын албанд хүргүүлнэ. 
Монгол дах инноваци 
• Инновацийн тэргүүлэх чиглэл бүхий салбар 
Монгол Улс инновацийн тэргүүлэх чиглэлийг тогтоохдоо шинжлэх ухаан, технологийн 
ололтыг эдийн засгийн өсөлтийг эрчимжүүлэх, өндөр технологийн болон өрсөлдөх 
чадвартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, экспортлох, өндөр үр ашигтай үйлчилгээний 
төрөл, хэлбэрийг бий болгоход чиглүүлэх, инновацийн үйл ажиллагааны чадавх, 
нөөцийг оновчтой байршуулах, төрийн дэмжлэгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг зорилго 
болгодог. 2020 онд Монгол улсын Засгийн Газраас “Инновацийн үйл ажиллагааны 
тэргүүлэх чиглэл (2020-2025 он)” -ийг баталсан бөгөөд дараах чиглэлүүд багтсан байна: 

1. Мэдээллийн технологи /хиймэл оюун ухаан, их өгөгдлийн хөгжүүлэлт, 
хамгаалалт г.м/; 

2. Шинэ материалын технологи /арьс шир боловсруулах, дулааны материал, шинэ 
түлшний материал г.м/; 
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3. Биотехнологи/үйлдвэрлэлийн технологи /х.а.а, байгалийн түүхий эдийг ашиглан 
биотехнологийн аргаар  хүнс, эм, вакцин зэргийг үйлдвэрлэх/; 

4. Сэргээгдэх эх үүсвэртэй эрчим хүчний технологи /эрчим хүчийг хуримтлуулах, 
эрчим хүчний хэмнэлттэй, үр ашигтай дэвшилтэт технологид суурилсан барилга 
байгууламж/; 

5. Үндэсний онцлог бүхий соёлын инноваци, бүтээлч үйлдвэрлэл /дижитал 
технологид суурилсан контент, соёлын үйлчилгээ, ухаалаг технологид 
суурилсан төрийн болон бизнесийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хөгжүүлэлт/. 

Дээрх чиглэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгаж, шаардагдах хөрөнгийг улсын төсөв, бусад эх 
үүсвэрээс санхүүжүүлнэ.   
• Инновацийн төслийн санхүүжилтийн худалдан авалт: 

• Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нэг хувь нь инновацийн дэмжлэгт 
зориулагдана; 

• Өгөгдсөн салбарууд дах инновацийн санхүүжилт холбогдох яамны төсөвт 
багтана; 

• Гэрээ болон инновацийн үйл ажиллагаанаас олсон ашиг үндэсний шинжлэх 
ухааны байгууллагад хуваарилагдана; 

• Төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр дамжуулан инновацийн дэд бүтэц болон 
урт хугацааны хөрөнгө оруулалтад санхүүжилтийн боломжуудыг 
нэмэгдүүлнэ; 

• Барьцаалан ашиглаж буй зээлийн тодорхой хувьд тодорхой хөрөнгөтэй 
тэнцэх инновацийн зээлийг олгоно; 

• Бүтээгдэхүүнийг худалдан авах болон офсет механизмыг хэрэгжүүлэх 
замаар зах зээлийн нарийвчилсан дүн шинжилгээнд суурилсан инновацийн 
хүчин чармайлтыг дэмжинэ; 

• Оюуны чадавхи өндөртэй, дэвшилтэт технологийн нөөцөд хөрөнгө оруулсан 
салбаруудыг зээл болон татварын бодлогуудаар дэмжинэ; 

• Монгол дахь инновацийн систем. 
Инновацийн тухай хуулийн дагуу Засгийн газар дараах арга замаар инновацийн үйл 
ажиллагааг дэмжинэ: 

1. Инновацийн төсөл хэрэгжүүлэхээр авсан зээлийн хүүний тодорхой хувийг 
санхүүжүүлэх; 

2. Инновацийн бүтээгдэхүүнийг дотоодын болон гадаадын холбогдох 
байгууллагуудад патентжуулах зардлыг санхүүжүүлэх; 

3. Инновацийн үйл ажиллагааг дагнан эрхлэх гарааны компанид эд хөрөнгийн 
түргэвчилсэн элэгдэл хорогдол тооцох; 

4. Төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний байгууллагын лабораторийн тоног 
төхөөрөмжөөр инновацийн үйл ажиллагааг дагнан эрхлэх компанид 
хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр үйлчилгээ үзүүлэх асуудлыг Засгийн газрын баталсан 
журмаар зохицуулах; 

5. Төслийн нийт өртгийн 60 болон түүнээс дээш хувийг өөрийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлсэн тохиолдолд үлдэх хэсгийг инновацийн санхүүжүүлэгч 
байгууллага болон орон нутгийн төсвөөс буцалтгүй нөхцөлөөр санхүүжүүлэх; 
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6. Өндөр технологи шингэсэн инновацийн бүтээгдэхүүнийг олон улсын үзэсгэлэн 
худалдаа, танилцуулах арга хэмжээнд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх; 

7. Экспортод чиглэсэн инновацийн бүтээгдэхүүний олон улсын чанар стандартын 
баталгаажуулалтын зардлыг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн санхүүжүүлэх; 

8. Дотоодод үйлдвэрлэсэн инновацийн бүтээгдэхүүнийг Засгийн газрын худалдан 
авах үйл ажиллагаагаар дэмжих; 

9. Үзэсгэлэн худалдаа, хурал семинар зохион байгуулах, инновацийн мэдлэг, 
соёлыг сурталчлах арга хэмжээг олон нийтийн байгууллагатай хамтран зохион 
байгуулах, санхүүжүүлэх; 

10. Инновацийн үйл ажиллагаа эрхэлж, нийгэм, эдийн засгийн өндөр үр ашигтай 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, үйлчилгээг бий болгосон патент эзэмшигчид мөнгөн 
урамшуулал олгох; 

11. Нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд дорвитой хувь нэмэр оруулсан инновацийн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд үндэсний инновацийн шагнал олгох. 

Инновацийн бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээг татвараас чөлөөлөх 
Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн дагуу (1) 
инновацийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл явуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг 
импортоор оруулахад гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас, (2) дотоодод 
шинээр үйлдвэрлэсэн инновацийн бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний борлуулалтын 
орлогыг нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас тус тус чөлөөлсөн. Энэхүү хөнгөлөлтийг 
Инновацийн тухай хуульд заасан гарааны компани улсын бүртгэлд бүртгүүлснээс хойш 
гурван жилийн хугацаанд эдэлнэ. Түүнчлэн НӨАТ –ын тухай хуулийн дагуу инновацийн 
төслөөр дотоод, гадаадын зах зээлд шинэ бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл явуулахад 
шаардлагатай, дотоодод үйлдвэрлэдэггүй түүхий эд, материал, урвалж бодисыг 
нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлнө. 
Гаалийн албан татвар  
“Гаалийн татвар” гэж гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах, эсхүл түүнээс гаргах бараанд 
гаалийн тарифын дагуу ногдуулах, хураах, төлөх албан татварыг хэлнэ. Дэлхийн 
Худалдааны Байгууллагын гишүүн бус улсын гаалийн тариф ердийн тарифаас хоёр 
дахин их байна. Гаалийн татвар нь дараах хэлбэртэй: 

• Гаалийн үнээс хувиар; 
• Барааны нэгжид мөнгөн илэрхийллээр; 
• Дээрх хоёр хэлбэрийг хослуулан; 
• Эхний хоёр хэлбэрээс гаалийн өндөр татвартайг нь сонгоно. 

Дийлэнх импортын бараанд 5 хувийн гаалийн үнээс хувиар гаалийн татварыг 
ногдуулдаг бол заримд нь улирлын гаалийн татварыг ногдуулдаг. Экспортын тодорхой 
бараанд гаалийн онцгой албан татвар ногдуулдаг. Гадаад худалдаанд оролцсон аливаа 
этгээд гаалийн татвар түүнчлэн барааны экспорт болон импортын бусад татвар 
хураамжийг төлөх үүрэгтэй. 
Нийгмийн даатгалын шимтгэл гэж юу вэ? 
Нийгмийн даатгал нь Монгол Улсын Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн дагуу албан 
журмаар даатгуулах болон сайн дураар даатгуулах гэсэн  хоёр төрөлтэй. 
Дараах ажилтнууд заавал нийгмийн даатгалд хамрагдана: 

1. Өмчийн бүх хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус, шашны болон 
бусад байгууллага, иргэнтэй байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ болон Иргэний 
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хуулийн 343, 359 дүгээр зүйлд заасан гэрээний дагуу ажиллаж байгаа Монгол 
Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн; 

2. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол 
гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн нэгж, гадаад 
орны дипломат төлөөлөгчийн газар, олон улсын байгууллагад ажиллаж байгаа 
Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн; 

3. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн албан хаагч; 
4. Хөдөлмөрийн гэрээгээр гадаад улсад ажиллаж байгаа Монгол Улсын иргэн. 

Нийгмийн даатгал дараах төрлөөс бүрдэнэ: 
• Тэтгэврийн даатгал; 
• Тэтгэмжийн даатгал; 
• Эрүүл мэндийн даатгал; 
• Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал; 
• Ажилгүйдлийн даатгал. 

Ажил олгогчтой байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний дагуу ажилладаг даатгуулагч болон 
хөлсөөр ажиллах гэрээ, ажил гүйцэтгэх гэрээ, үйлчилгээ болон зөвлөх үйлчилгээ 
үзүүлэх гэрээ эсхүл бусад адил төстэй гэрээний дагуу ажилладаг даатгуулагч тэтгэвэр, 
тэтгэмж, үйлдвэрлэлийн осол болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалд 
даатгуулдаг.  
Хүснэгт 5 

Үйлдвэрийн осол болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний нийгмийн даатгалын 
шимтгэлийн хувь хэмжээ нь үйл ажиллагааны эрүүл аюулгүй байдлын шаардлагаас 
хамаарч ажил олгогчийн цалингийн сан болон түүнтэй адилтгах орлогын 2.8 хувь 
хүртэлх хэмжээгээр өөр өөрөөр тогтоогдоно. 
Даатгуулагч болон ажил олгогчийн төлөх сар бүрийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 
дараа сарын 5-наас өмнө төлсөн байх ёстой. 
Монголд гадаад ажилтныг ажиллуулахад ямар бичиг баримт шаарддаг вэ? 
Ажиллах зөвшөөрөл  
Монгол Улсын Засгийн газар салбар бүрээр гадаад ажилтны зөвшөөрөгдөх хувь 
хэмжээг жил бүр тогтоол гаргаж баталдаг. Компанийн нийт ажилчдын тоо болон үйл 
ажиллагаа явуулдаг салбараас нь хамаарч гадаад ажилчдын хувь хэмжээ өөр өөр 

Нийгмийн даатгалын 
төрөл 

Ажил олгогчийн цалингийн 
сангаас эсхүл адилтгах 
орлогоос хасагдах хувь 
хэмжээ

Д а а т г у у л а г ч и й н 
цалингийн сан э сх үл 
а д и л т г а х о р л о г о о с 
хасагдах хувь хэмжээ

Тэтгэврийн даатгал 8.5 8.5

Тэтгэмжийн даатгал 1.0 0.8

Эрүүл мэндийн даатгал 2.0 2.0

Ажилгүйдлийн даатгал 0.2 0.2

Нийт суутгал 11.7 11.5
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байдаг. 2022 онд гадаад ажилчдын хувь хэмжээ сонгогдсон салбаруудын хувьд дараах 
хувь хэмжээтэй байна: 
Хүснэгт 6 

Хэрэв дээр дурдсан үйл ажиллагаа явуулдаг компани нь 20 ажилтантай бол нийт 
ажилчдын 5хувь нь гадаад ажилтан байж болно. Уул уурхай (C3), барилгын талбайд 
(C1) ажиллаж байгаа гадаад ажилтан Хөдөлмөр эрхлэх виз авна. К1 буюу бизнесийн 
виз болон бусад төрлийн визтэй этгээд Монгол Улсад ажиллахыг зөвшөөрөхгүй.  
Гадаад ажилтанг Монгол Улсад ирэхээс өмнө хөдөлмөр эрхлүүлэх гэж байгаа компани 
нь тухайн ажилтанд хөдөлмөр эрхлэх урьдчилсан зөвшөөрөл буюу урилга авна. Энэхүү 
хөдөлмөр эрхлүүүлэх урилгын дагуу компани нь Гадаадын иргэн, харьяатын газраас 
орох визний зөвшөөрлийг авна.  
 Ажиллах урилга авахад дараах материалуудыг шаарддаг: 

1. Маягт; 
2. Үйлчилгээний хураамж төлсөн төлбөрийн баримт (25 000 төгрөг эсвэл 8.7 

ам.доллар / 1 хүний); 
3. ААНБ-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; 
4. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, түүний хавсралтын хуулбар; 
5. Засгийн газрын тогтоолоор квотоос чөлөөлөгдсөн бол ЗГТ-ын хуулбар; 
6. Тухайн байгууллагад нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг хэдэн ажилтантайг 

баталгаажуулсан нийгмийн даатгалын сүүлийн сарын НД-7 болон НД-8 маягт; 

Салбар Нийт ажилчдын тоо

21-30 31-50 51-100 101-200 2 0 1 б а 
т ү ү н э э с 
дээш

У у л у у р х а й , 
о л б о р л о л т 
( г а з р ы н т о с , 
байгалийн хийн 
олборлолт)

Г а з р ы н 
түүхий тос, 
байгалийн 
х и й н 
олборлолт

10 20 30 30 30

Г а з р ы н 
түүхий тос, 
байгалийн 
х и й н 
хайгуул

10 20 30 40 50

Барилга  Б а р и л г а 
угсралт

10 30 35 45 60

Төмөр зам 
болон авто 
з а м ы н 
байгуулам
ж б а р и х 
ү й л 
ажиллагаа

10 30 35 45 60
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7. Хөдөлмөр эрхлүүлэх эдийн засгийн салбарын Яам, агентлагийн тодорхойлолт; 
8. Тухайн байгууллагын харьяалагдах аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний газар, хэлтсийн санал 
9. Гадаадын хуулийн этгээдтэй хөдөлмөр эрхлүүлэх талаар байгуулсан 

Хөдөлмөрийн гэрээ, түүний монгол хэл дээрх орчуулгын хамт 
10. Гадаадын иргэний паспортын хуулбар; 
11. Гадаадын иргэний хөдөлмөр эрхлүүлэх салбарт их, дээд сургууль төгссөнийг 

илтгэн харуулах мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар; 
12.Шаардлагатай бол бусад материал. 

Гадаад ажилтан Монгол Улсад ирсний дараа олон удаагийн С буюу Хөдөлмөр эрхлэх 
виз авахын тулд Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл авна. Гадаадын иргэн аль салбарт 
ажиллахаас хамаарч “С” визийг дэд ангилалд хуваадаг. 
Гадаад ажилтны ажлын байрны төлбөрт сар бүр  840,000 төгрөг (ойролцоогоор 294.3 
ам.доллар) төлнө. Энэхүү төлбөрийг 6 сараас 1 жил хүртэл хугацаагаар ажиллах 
зөвшөөрөл авахаас өмнө төлнө.  
Виза  
Монгол Улс нь нийт 10 төрлийн визтэй. Монгол Улс “D”, “A”, “B”, “C”, “E”, “F”, “G”, “H”, “J”, 
“K” зэрэг 10 төрлийн/ангилалын визтэй бөгөөд эдгээр нь D-1, B1, B1-1, C1, C1-1 гэх мэт 
дэд ангилалд хуваагддаг.Визний төрөл бүр гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний 
зорилгод нийцүүлэн визний маягтад латин үсгээр тэмдэглэгдсэн байна.  

➢ “В” ангиллын визийг:Гадаадын хөрөнгө оруулагч (B1), түүнтэй хамаарал бүхий 
этгээдэд (B1-1); 

➢ Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулагчийн 
төлөөлөгч, гүйцэтгэх удирдлагаар томилогдсон гадаадын иргэнд (B2), түүнтэй 
хамаарал бүхий этгээдэд (B2-1); 

➢ Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын удирдлагаар ажиллах 
гадаадын иргэнд (B3), түүнтэй хамаарал бүхий этгээдэд (B3-1); 

“K1” ангиллын визийг гадаадын иргэн,ажил хэргийн шугамаар түр хугацаагаар Монгол 
улсад ирж буй тохиолдолд авна.  
“С” ангиллын визэд хөдөлмөрийн гэрээний дагуу Монгол Улсад ажиллах зорилготой 
гадаадын иргэн хамаарна. Визийг дараах эрх бүхий байгууллага олгоно:  

1. Гадаад харилцааны яам; 
2. Гадаадын иргэн, харьяатын газар; 
3. Гадаад улс дах Монгол улсын элчин сайд болон консулын газар. 

30 хүртэлх хоногийн бизнесийн виз авахад дараах баримт бичгийг бүрдүүлэх 
шаардлагатай: 

1. Өргөдөл гаргагчийн Монгол Улсад байхаар төлөвлөсөн хугацаанаас хойш дор 
хаяж зургаан сарын хүчин төгөлдөр хугацаатай паспорт; 

2. Аяллын бус зорилготой нэг паспортын хэмжээтэй зураг бүхий анкет бөглөх; 
3. Уригч байгууллагын урилга нь Монгол Улсын Гадаад харилцааны яамнаас 

зөвшөөрөл авсан байх ёстой. 
Монгол улсад 30-аас дээш 90 хүртэл хоногоор үлдэхийг төлөвлөж байгаа бөгөөд 
түүнчлэн Монгол ирснийхээ дараа виз авахыг хүсэж байгаа гадаадын иргэн Гадаадын 
иргэн, харьяатын газраас зөвшөөрөл авна. 
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Гадаадын иргэнийг орон байраар хангасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага түүнийг 
гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад 48 цагийн дотор 
бүртгүүлэх бөгөөд бүртгэлийг цахимаар хийж болно. 
Шаардлагатай баримт бичгүүд: 

1. Уригч байгууллага болон хувь хүний бүртгэлийн хүсэлт. Хэрэв уригч хувь хүн 
эсхүл байгууллага байхгүй тохиолдолд гадаадын иргэн өөрийн хүсэлтийг 
бүртгэлийн байгууллагад илгээнэ; 

2. Паспорт эсхүл түүнтэй адил баримт бичиг & нэмэлт баримтын хуулбар; 
3. Паспортын хэмжээтэй зураг (3x4 см); 
4. Бөглөсөн бүртгэлийн маягт. 

Оршин суух зөвшөөрөл 
Монгол Улсад хувийн хэргээр (ажиллах, хөрөнгө оруулах гэх мэт) ирж буй гадаадын 
иргэн оршин суух зөвшөөрөл авах ёстой.Зөвшөөрөл авахын тулд дараах баримт бичиг 
шаардлагатай: 

1. Уригч иргэн, аж ахуйн нэгж,байгууллагын оршин суух зөвшөөрөл хүссэн албан 
бичиг; 

2. Оршин суугаа хаягийн талаарх сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт; 
3. Паспорт, хуулбарын хамт; 
4. Гэр бүлийн гишүүд оршин суух зөвшөөрөл хүсэхдээ гэрлэлтийн, төрсний, 

үрчлэлтийн гэрчилгээг баталгаажуулсан апостиль гэрчилгээ буюу консулын 
баталгаа, орчуулгын хамт; 

5. Өргөдлийн маягт; 
6. 3.5x4.5 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг; 
7. Оршин суух зөвшөөрлийн хэлбэрээс хамааран дээрх бичиг баримтаас гадна  

шаардагдах бичиг баримтыг нэмж бүрдүүлнэ. 
Хүчин төгөлдөр гадаад паспорт эсхүл адилтгах хууль ёсны баримт бичигтэй гадаад 
иргэн Монголын эрх бүхий байгууллагаас шаардлагатай визийг авсны дараа Монгол 
Улсад зочилж эсхүл амьдарч болно.  
Оршин суух зөвшөөрөл авах хүсэлтийг Монгол Улсад ирснээс хойш 21 хоногийн дотор 
гаргасан байх ёстой.  
Монгол улс дах барааны тэмдгийн хамгаалалт: 
Монгол улсад барааны тэмдгийн хууль ёсны хамгаалалтыг эдлэхийн тулд барааны 
тэмдгийг Оюуны Өмчийн Газрын барааны тэмдгийн бүртгэлд бүртгүүлэхийг шаарддаг. 
Нөгөөтэйгүүр барааны тэмдэг нь барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн тухай 
Мадридын хэлэлцээр болон Мадридын хэлэлцээрийн протоколын дагуу бүртгүүлсэн 
бол олон улсын хэмжээнд хамгаалагдсан гэж үзэж болно.  
“Барааны тэмдэг” гэдэгт иргэн эсхүл хуулийн этгээд өөрийн бараа, үйлчилгээг бусад 
этгээдийн бараа, үйлчилгээнээс ялгах зорилгоор хэрэглэх ялгагдах чадвартай 
илэрхийллийг хэлнэ. Барааны тэмдэг нь үг, дүрс, үсэг, тоо, гурван хэмжээст дүрс, өнгө, 
өнгөний хослол, дуу авиа, үнэр, эсхүл тэдгээрийг хосолсон байдлаар илэрхийлэгдэж 
болно. Барааны тэмдгийн бүртгэлийн явц 9 сар болох бөгөөд нэмэлтээр 6 сараар 
сунгагдаж болдог.  
Барааны тэмдгийг бүртгүүлэхэд 10 жилийн хугацаатай гэрчилгээ олгох бөгөөд 
гэрчилгээний хугацааг дахин 10 жилээр сунгуулж болдог. 
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Барааны тэмдэг эзэмшигчийн онцгой эрх нь бүртгүүлсэн бараа болон үйлчилгээний 
жагсаалтын хүрээнд хэрэгжинэ.  
Онцгой эрх: 
Барааны тэмдэг эзэмшигч тухайн барааны тэмдгийн хувьд дараах онцгой эрх эдэлнэ: 

a) Бүртгэгдсэн барааны тэмдгийг өмчлөх; 
b) Бүртгэгдсэн барааны тэмдгийг бусдад ашиглуулах; 
c) Бүртгэгдсэн барааны тэмдгийг бусдад шилжүүлэх; 
d) Бүртгэгдсэн барааны тэмдгийг бусад этгээд зөвшөөрөлгүйгээр ашигласан бол уг 

үйлдлийг таслан зогсоохыг шаардах; 
e) Бүртгэгдсэн барааны тэмдэгтэй ижил төсөөтэй барааны тэмдгийг бусад этгээд 

ашигласан нь хэрэглэгчийг төөрөгдөлд оруулахаар бол уг үйлдлийг таслан 
зогсоохыг шаардах; 

f) d болон e-д заасан үйлдлийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхийг гэм 
буруутай этгээдээс шаардах. 

Хуулийн дагуу бүртгэгдсэн барааны тэмдгийн зөвшөөрсөн хэрэглээ нь Эрх шилжүүлэх 
гэрээ юм. Эрх шилжүүлэх гэрээний дагуу барааны тэмдэг эзэмшигч гуравдагч этгээдэд 
барааны тэмдэг ашиглахыг зөвшөөрдөг. Хуулийн дагуу эрх шилжүүлэх гэрээг Оюуны 
Өмчийн Газарт бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болно гэж үздэг.  
Хэрэв хувь хүн эсхүл хуулийн этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр барааны тэмдгийг 
ашигласан бол барааны тэмдэг эзэмшигч дараах эрх бүхий байгууллагад гомдол 
гаргаж эрхээ хамгаалуулж болно: 

a) Оюуны Өмчийн Газар; 
b) Гаалийн Ерөнхий Газар; 
c) Шүүх. 

Оюуны өмчийн газрын хууль хэрэгжүүлэх ажиллагаа:  

Нэр бүхий аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийг зөрчсөн тохиолдолд эрх эзэмшигч, эсхүл 
түүний төлөөлөгч Монгол Улсын Оюуны өмчийн газрын дэргэдэх Аж үйлдвэрийн 
өмчийн эрхийн маргаан шийдвэрлэх зөвлөлд гомдол, эсэргүүцэл, хүсэлт гаргаж болно. 
Гомдол, эсэргүүцэл, хүсэлт нь зөрчлийн нотлох баримтаар нотлогдож болно.Маргаан 
шийдвэрлэх зөвлөл гомдлын дагуу маргаан үүсгэснээс хойш 90 хоногийн дотор 
шийдвэр гаргах бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл гомдол гаргагчийн зөвшөөрлөөр 
шийдвэр гаргах хугацааг 30 хоногоор сунгаж болно. Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлийн 
шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор 
гомдлоо шүүхэд гаргах эрхтэй. 
Гаалийн байгууллагын хууль хэрэгжүүлэх ажиллагаа: Хамгаалах эсхүл зах зээлд 
хуурамч бүтээгдэхүүн нийлүүлэх эсхүл борлуулахтай тэмцэхийн тулд барааны тэмдэг 
эзэмшигч болон түүний эрх бүхий этгээд эсхүл лицензийн гэрээний дагуу ашиглагч хувь 
хүн барааны тэмдгийг барааны тэмдгийн гэрчилгээний дагуу гаалийн байгууллагад 
бүртгүүлж болно. Гаалийн байгууллага нь гомдлын дагуу бүртгэлтэй барааны тэмдэгтэй 
бүтээгдэхүүний хуурамч бүтээгдэхүүнийг гаалиар оруулахгүй.    
Барааны тэмдэг эзэмшигч нь түүний эрхийг зөрчсөн зөрчил болон хууль бусаар 
бүтээгдэхүүнийг гаалиар оруулахыг зогсоох эсхүл хууль бус, хуурамч бүтээгдэхүүн 
гаалийн хяналтад байгаа гэсэн бодитой нотлох баримт байгаа бол энэ тухай гомдлоо 
Гаалийн байгууллагад гаргана. Тухайн нэхэмжлэлд барааны тэмдэг эзэмшигчийн тухай 
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мэдээлэл, хууль бусаар гаалиар оруулсан бүтээгдэхүүний тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
болон түүний оюуны өмчийн эрх, гаалийн байгууллагаас авч хэрэгжүүлж болох арга 
хэмжээний тухай тусгасан байна.     
Гаалийн байгууллагын улсын байцаагч нь барааны тэмдэг зөрчигчид дээрх шийтгэлтэй 
адил шийтгэлийг ноогдуулах эрхтэй.   
Шүүхийн хууль хэрэгжүүлэх ажиллагаа:  

a. Барааны тэмдэг эзэмшигчийн онцгой эрхийг хамгаалах нэхэмжлэлийн дагуу 
улсын байцаагч болон ахлах байцаагчийн авсан арга хэмжээ нь хангалттай бус 
гэж үзвэл барааны тэмдэг эзэмшигч нь нэхэмлэлээ шүүхэд гаргаж болно.     

b. Барааны тэмдгийн зөрчил нь эдийн болон эдийн бус хохирол учруулсан 
тухайлбал бизнесийн нэр хүндэд нь хохирол учруулсан бол барааны тэмдэг 
эзэмшигч нь учруулсан хохирлоо нөхөн төлүүлэхээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж 
болно. Учирсан хохирол нь нотлох баримтаар нотлогдсон байна.     

c. Эрүүгийн хариуцлагыг буруутай хуулийн этгээд эсхүл хувь хүнд ноогдуулна. 
Хэрвээ буруутай этгээд нь бүртгэлтэй барааны тэмдэгтэй хуурамч 
бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн, нийлүүлсэн, борлуулсан эсхүл хадгалсан бол 
эрүүгийн хариуцлагө хүлээнэ.  

Барааны тэмдгийн зөрчил нь холбогдох хуулийн дагуу зөрчил эсхүл гэмт хэрэгт 
тооцогдоно.    
Монголд маргааныг хэрхэн шийдвэрлэдэг вэ? 
Маргаан бүхий талууд зөвшилцөлд хүрч чадахгүй бол Монгол Улсын шүүх эсхүл 
Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын дэргэдэх Монголын Олон 
Улсын Арбитрт хандаж болно.  
Монгол улсын шүүхийн тогтолцоо: 
Шүүхийн тухай хуулийн 13.2 -т зааснаар шүүхийн үндсэн тогтолцоо нь Улсын дээд шүүх 
/Хяналтын шатны шүүх/, аймаг, нийслэлийн шүүх /Давж заалдах шатны шүүх/, сум буюу 
сум дундын, дүүргийн шүүх /анхан шатны шүүх/-ээс бүрдэнэ. 

• Сум буюу сум дундын, дүүргийн шүүх зөвхөн анхан шатны шүүхийн 
харьяалалтай; 

• Аймгийн төв дэх аймаг, нийслэлийн шүүхүүд анхан шатны шүүхээс гаргасан 
давж заалдах гомдлыг хянан шийдвэрлэдэг; ба 

• Дээд шүүх нь бусад шүүхийн харьяалалд хамааралгүй, аймаг, нийслэлийн 
шүүхээс гаргасан давж заалдах гомдлыг хянан шийдвэрлэдэг шүүхийн дээд 
шатны байгууллага юм. 

Дээд шүүхээс бусад шүүхүүд нь эрүү, иргэн, захиргааны хэрэг гэх мэт хэргийн төрлөөр 
дагнан байгуулагддаг. Захиргааны хэргийн шүүхийн хувьд шүүх нь нийтийн эрх зүйтэй 
холбоотой цэвэр үндсэн хуулийн асуудалд хамаарагдахгүй маргааныг шийдвэрлэнэ. 
Иргэдэд нөлөөлөх бүх захиргааны актуудын хараат бус байгууллагаас хянаж үзэх нь  
Захиргааны хэргийн шүүхийн үндсэн үүрэг бол бүх төрлийн захиргааны арга хэмжээ, 
ялангуяа үндсэн эрхэд халдсан тохиолдолд Үндсэн хууль тогтоомжид нийцэж байгааг 
хянах явдал юм. Монгол Улсын Захиргааны хэргийн шүүхийг Улсын Их Хурал / Монгол 
Улсын Парлемант/ -аас 2004 оны 6-р сард байгуулсан бөгөөд энэ шүүхийн хувьд 
төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой иргэн болон төрийн байгууллага 
хоорондын маргааныг хуулийн хүрээнд хянан шийдвэрлэнэ. Эдгээр харилцаа нь 
Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар зохицуулагддаг.  
Шүүхийн бус аргаар маргаан шийдвэрлэх – Эвлэрүүлэн зуучлал 

http://www.gratanet.com


www.gratanet.com

Аливаа гэрээний талууд арбиртаас гадна шүүхийн бус аргаар маргаан шийдвэрлүүлэх 
аргын нэг болох эвлэрүүлэн зуучлалыг харгалзан үзэх нь зүйтэй. Эвлэрүүлэн зуучлал 
нь төвийг сахисан гуравдагч этгээдийн дэмжлэгтэйгээр зөвшилцөлд хүрэх арга юм. 
Арбитр нь шүүх хуралтай илүү төстэй байдаг бол, эвлэрүүлэн зуучлал нь төвийг 
сахисан гуравдагч этгээдээр эцсийн шийдвэр гаргуулах бус, харин талуудад харилцан 
ашигтай шийдэл олох буюу зөвшилцөлд хүргэхийг эрмэлздэг. Эвлэрүүлэн зуучлах 
журмыг талууд санаачилснаар эсхүл хууль тогтоомж, шүүх, гэрээний нөхцлөөр 
харилцан тохиролцсоноор хэрэглэнэ. Хэрэв талууд маргааныг шийдвэрлэхийг хүсэхгүй 
байгаа эсхүл шийдвэрлэх боломжгүй байгаа тохиолдолд боломжит нэг хувилбар нь 
эвлэрүүлэн зуучлал юм. Эвлэрүүлэн зуучлах гэдэг нь богино хугацааны, тодорхой 
зохион байгуулалттай, асуудлыг шийдвэрлэх зорилготой практик дээрх үйл явц юм. 
Монгол Улсад Эвлэрүүлэн зуучлалын төв нь 2015 онд Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай 
хууль батлагдснаар байгуулагдсан. Хуулийн дагуу эвлэрүүлэн зуучлал нь иргэний эрх 
зүйн маргаан, хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан болон гэр бүлийн харилцаанаас 
үүссэн маргаан болон бусад тодорхой төрлийн маргааныг хэрэв хуулиар заасан 
тохиолдолд  шийдвэрлэхэд ашиглагдаж байна. 
Эвлэрүүлэн зуучлалд маргаж буй талууд төвийг сахисан гуравдагч этгээд буюу 
зуучлагчтай хамтран маргаанаа шийдвэрлэж ажилладаг. Зуучлагч нь мэдээлэл 
солилцох, хэлэлцээр хийх явцыг хянах замаар талууд маргаанаа шийдвэрлэхэд 
дэмжлэг болдог. Зуучлагч нь талуудад нийтлэг үндэслэлийг олж, бодит бус хүлээлтийг 
шийдвэрлэхэд тусалдаг. Зуучлагч нь бүтээлч шийдлүүдийг санал болгож, маргааныг 
эцэслэн шийдвэрлэх төлөвлөгөөг боловсруулахад тусалж болно. Зуучлагчийн үүрэг 
бол талууд хоорондын нөхцөл байдлыг тайлбарлах, мэдээлэл солилцох, асуудлыг 
тодорхойлох, шийдвэрлэх юм. Шүүхийн хянан шийдвэрлэх ажиллагаа болон  арбитрын 
шүүхээс ялгаатай нь төвийг сахисан гуравдагч этгээд (шүүгч эсхүл арбитрч) маргааныг 
шийдвэрлэж, талууд болон тэдгээрийн зуучлагч нь эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд 
хяналт тавьж ажилладаг.  
Монголын Олон Улсын Арбитр 
Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын дэргэдэх Монголын Олон 
Улсын Арбитр нь 1960 онд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд олон улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн Монгол дах байнгын арбитр юм. Арбитр нь Монгол улсын хуулийн дагуу 
засаг захиргааны нэгж болох 21 аймагт өөрийн салбартай. Одоогийн байдлаар Арбитрт 
хууль, эдийн засаг, санхүү болон уул уурхайн чиглэлийн мэргэшилтэй дотоодын 51 
арбитрч болон Оросын Холбооны Улс, БНХАУ, БНГУ, Япон, Хонг Конг, Польш зэрэг 
улсуудаас 11 гадаад арбитрч ажиллаж байна.  
Шүүхийн онцгой харьяаллын маргааныг талууд тохиролцож өөрчлөх боломжгүй. Үүнд:  

• Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээрх газар өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай 
холбоотой маргаан; 

• Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр байршилтай хуулийн этгээдийг өөрчлөн 
байгуулах, татан буулгах буюу тухайн хуулийн этгээдийн болон түүний салбар, 
төлөөлөгчийн газрын гаргасан шийдвэртэй холбоотой үүссэн маргаан; 

• Монгол Улсын шүүх буюу бусад эрх бүхий байгууллагын бүртгэл хүчин төгөлдөр 
эсэх талаарх маргаан; 

• Монгол Улсын эрх бүхий байгууллага патент, барааны тэмдэг болон бусад 
оюуны өмчтэй холбоотой эрхийг бүртгэсэн, бүртгэхээр өргөдлийг хүлээн 
авсантай холбоотой маргаан; 
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• Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх арга хэмжээ 
авсан буюу холбогдох этгээд ийм арга хэмжээ авахуулахаар өргөдөл гаргасан 
бол шүүхийн онцгой харьяалалд хамаарна.  

Гадаадын шүүхийн шийдвэр болон арбитрын шийдвэрийн хэрэгжилт 
1994 онд Монгол улс 1958 оны Гадаадын арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх ба 
биелүүлэх тухай Нью Йоркийн конвенцийг соёрхон баталсан. Монгол Улсын шүүх 
тухайн шийдвэрт тусгасан дараах арбитрын шийдвэрийг Монголд хэрэгжүүлнэ. 

• Эцсийн; 
• Арилжааны шинжтэй маргаантай холбоотой; 
• Монгол Улсад шүүгчийн шийдвэрээр баталгаажсан; 
• Татвар, торгууль, алдангитай холбоогүй; 
• Шийдвэрийг ямар нэг аргаар олж аваагүй бөгөөд хэрэгжилт нь Монгол Улсын 

нийтлэг ашиг сонирхлыг харшлахгүй. 
Монгол Улсын Арбитрын тухай хуулийн дагуу гадаадын арбитрын шүүхийн шийдвэрийг 
биелүүлэхгүй байх хэд хэдэн үндэслэл бий: 

• Арбитрын гэрээний талуудын нэг нь эрх зүйн чадамжгүй эсхүл арбитрын гэрээ 
хүчин төгөлдөр бус; 

• Арбитрын үндсэн шийдвэрээр үүрэг хүлээсэн талд арбитрч томилох, арбитрын 
ажиллагааны тухай зохих ёсоор мэдэгдээгүй, эсхүл арбитрын ажиллагаанд 
зохих ёсоор оролцож тайлбар өгөх боломжгүй байсан; 

• Арбитрын бүрэлдэхүүн үндсэн шийдвэрээ нэхэмжлэлд дурдаагүй, хамааралгүй 
асуудлаар гаргасан;  

• Арбитрын бүрэлдэхүүн, арбитрын ажиллагаа талуудын хэлэлцээрт нийцээгүй, 
эсхүл тийм хэлэлцээр байгуулаагүй бол арбитрын ажиллагаа харьяалагдах 
улсын хуульд нийцээгүй; 

• Тухайн үндсэн шийдвэр хүчин төгөлдөр болоогүй байгаа, эсхүл шийдвэрийн 
гүйцэтгэлийг түдгэлзүүлсэн; 

• Монгол Улсын хуулиар уг маргаан арбитрын харьяаллын маргаан биш; 
• Арбитрын үндсэн шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрч гүйцэтгэх нь Монгол Улсын 

нийтлэг ашиг сонирхлыг зөрчсөн. 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эсвэл асуулт байвал ГРАТА Интернэшнл хуулийн фирмийн 
Партнер В.Болормаагийн bvolodya@gratanet.com  болон Хуульч Т.Буянжаргал 
btungalag@gratanet.com хаягаар эсвэл 976 70155031 утсаар холбоо барина уу. 

Дэлхийн 20 улсад салбартай олон улсын хуулийн фирм ГРАТА Интернэшнлийн 
Монгол дах оффис болох Өмгөөллийн “ГРАТА Интернэшнл Монголиа” ХХН энэхүү 
хууль зүйн мэдээллийг бэлтгэсэн. Энэхүү хуулийн зүйн мэдээлэл нь ерөнхий мэдээлэл 
өгөх зорилготой бөгөөд тодорхой асуудалд нарийвчлан дүн шинжилгээ хийгээгүй 
болно. Энэхүү хууль зүйн мэдээллийг уншигч нь ямар нэгэн үйлдэл хийхээсээ өмнө 
өөрсдийн нөхцөл байдалд тохирсон мэргэжлийн зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Энэхүү 
хууль зүйн мэдээллийг ашигласны улмаас үүссэн аливаа үр дагавар, хохирлыг бид 
хариуцахгүй. 
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