
Монгол Улсад компани, төлөөлөгчийн газар хэрхэн байгуулах вэ? 

 

 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.   

 

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани – ХХК  

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 жилд нэгээс багагүй удаа хуралдах бөгөөд энэ 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.   

 

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 100,000 ам.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; 

• 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.   

 Хувьцаат компани (ХК)  

 

Хувьцаат компани нь өөрийн үйл ажиллагаанд зориулж хөрөнгөө нэмэгдүүлэхийн тулд 

хувьцаа гаргадаг хуулийн этгээд юм. 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-ийн удирдлага нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал (ХЭХ), Төлөөлөн удирдах зөвлөл, 

Гүйцэтгэх удирдлага 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 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-12 маягт;  

• Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт;  

• 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 хоорондын гэрээний хуулбар бүрийг нотариатаар 

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 (239 ам.доллар) төлсөн баримт;   

• Итгэмжлэл (шаардлагатай тохиолдолд).  

Дээрх баримт бичгүүдийг өгснөөс хойш ажлын 3-5 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; ба 

• Дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс.  

Одоогоор эдгээр агентлагт бүртгэл тус тусад нь явагдаж байна. Гадаадын хөрөнгө 

оруулалттай компанийн бүртгэл эхлээд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт ордог. 

 

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; ба 

• Компанийн Дүрмийн эх хувь болон хуулбар. 

 

Стратегийн салбаруудад зөвшөөрөл авах 

 

Дараах салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Монгол Улсын хуулийн этгээд /гадаадын 

хөрөнгө оруулалттай компани/-ийн гаргасан нийт хувьцааны 33 ба түүнээс дээш хувийг 

гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд эзэмшиж байгаа бол Хөрөнгө оруулалтын 

газраас зөвшөөрөл авна. 

1. Уул уурхай; 

2. Банк санхүү; ба 

3. Хэвлэл мэдээлэл, харилцаа холбоо. 

Гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд нь Монгол Улсын хуулийн этгээдийн (гадаадын 

хөрөнгө оруулалттай компани) гаргасан нийт хувьцааны 33 хувиас доош хувийг эзэмших 

гэж байгаа бол ийм зөвшөөрөл авах шаардлагагүй. 

 

Компанийн төлөөлөгчийн газрыг бүртгүүлэхэд шаардагдах баримт бичгүүд  

Хуулийн этгээдийн улсын  бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу толгой компани эсхүл хувь 

хүн дараах баримт бичгийг бэлтгэнэ.  

• Маягт (УБ-13);  

• 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 хэл дээр 2 хувь болон бусад хэл дээр 1 

хувь);  

• Улсын тэмдэгтийн хураамж 1,100,000 төгрөг (ойролцоогоор 347 ам.доллар) 

төлсөн баримт; 

• Итгэмжлэл (шаардлагатай тохиолдолд).   

Төлөөлөгчийн газрын эрх бүхий төлөөлөгч Төлөөлөгчийн газрын улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээнд үндэслэн тамгыг захиалж, арилжааны банкинд харилцах данс нээлгэнэ. 

 

Эцсийн өмчлөгчийн бүртгэл    

ФАТФ (Олон улсын санхүүгийн хориг, арга хэмжээ авах байгууллага)-ын зөвлөмжийн 

дагуу үүрэг хүлээсэнтэй холбогдуулан Монгол Улс нь Монгол Улсад бүртгэлтэй бүх 

хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийг бүртгэж байгаа.  

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай Монгол Улсын хуульд (3.1.6.a.) 

эцсийн өмчлөгч /хуулийн этгээдийн хувьд/-ийг дараах байдлаар тодорхойлсон: 

1. харилцагч нь хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн хөрөнгийн дийлэнх 

хэсгийг дангаараа, эсхүл бусадтай хамтран өмчилж байгаа, эсхүл тухайн 

хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж, эсхүл өөрийн үйлдлийг 

бусдаар төлөөлүүлэн хийлгэж байгаа, эсхүл хуулийн этгээдийг болон уг хуулийн 

этгээдээс хийх аливаа хэлцэл, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг удирдах 

замаар тухайн хуулийн этгээдийг өмчилж үр шим, ашиг орлогыг хүртэж байгаа 

хүнийг; 

2. харилцагч нь хувь хүн бол тухайн хүний үйлдэл, үйл ажиллагааг удирдан 

чиглүүлж, эсхүл тухайн хүнээр өөрийн үйлдлийг төлөөлүүлэн хийлгэж үр шим, 

ашиг орлогыг хүртэж байгаа хүнийг; ба 

3. хөрөнгийг удирдах хэлцлийн хувьд тухайн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах хэлцлийн 

үндсэн дээр үр шим, ашиг орлогыг хүртэж байгаа хүнийг. 

Ихэнх хувь нь нийт дүрмийн сангийн 33%-д (Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 

тэмцэх журмын 4.3-р зүйл) хамаарна. Өөрөөр хэлбэл, эцсийн өмчлөгч нь толгой 

компанийн 33 ба түүнээс дээш хувийг дангаараа буюу хамтран эзэмшдэг хувь хүн байна. 

Түүнчлэн Монгол банкнаас баталсан Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 

журмын  3 дугаар зүйлд заасны дагуу банкууд Банк нь харилцагчдаас дараахь 

мэдээллийг авч, тус тусад нь баримтжуулах үүрэгтэй /хэрэв харилцагч хуулийн этгээд 

бол/. 

1. Компанийн өмчийн бүтцийн талаарх мэдээлэл, өмчлөлд байгаа компани бүрийн 

улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, үндсэн дүрмийн эх хувь буюу нотариатаар 

гэрчлүүлсэн хуулбар; 

2. Эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээлэл (иргэний үнэмлэх, паспорт; оршин суух 

хаяг, утасны дугаар /энэ мэдээллийг банкуудын дотоод бодлогоор зохицуулсан 



хэлбэрээр цуглуулна/; Эцсийн өмчлөгчийн одоогийн хаяг, утасны дугаар; ажил 

эрхлэлт, бизнесийн мэдээлэл /энэ мэдээллийг банкны дотоод бодлогод 

нийцүүлсэн хэлбэрээр цуглуулсан болно/ - үйл ажиллагааны төрөл, хамрах хүрээ, 

албан тушаал, хаяг  зэргийг багтаасан болно./ 

 

Эх сурвалж: 

 

1. https://legalinfo.mn/mn/detail/310 - Компанийн тухай хууль. 

2. https://legalinfo.mn/mn/detail/13591 - Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай 

хууль. 

3. https://legalinfo.mn/mn/detail/9242 - Мөнгө угаах болон терроризмыг 

санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль. 

4. https://www.legalinfo.mn/annex/details/9281?lawid=14078 - Мөнгө угаах, 

терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх журам. 

 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эсвэл асуулт байвал Өмгөөллийн ГРАТА Интернэшнл 

Монголиа  хуулийн фирмийн Партнер, Гүйцэтгэх захирал В.Болормаагийн 

bvolodya@gratanet.com хаягаар болон Хуульч Г.Дэмчигсэлмаагийн 

dgendensuren@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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