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Франчайзингийн төсөл дэх хуулийн зөвлөхийн үүрэг 

 

Бизнесийн ертөнцөд үйл ажиллагаа явуулж буй хүмүүс амжилттай, үр ашигтай үйл 

ажиллагаа эрхлэхээс гадна дампууралд өртөхгүй байхыг хамгийн ихээр эрмэлздэг. Өнөө үед 

шинээр бизнес эхлүүлэхийн оронд франчайз худалдаж авах нь илүү сайн санаа хэмээн 

тооцогддог болсон. Франчайз гэдэг нь бизнесийн загвар нь практикт аль хэдийн туршигдаж, үр 

ашигтай болох нь батлагдсан бизнесийг хэлдэг. Франчайз бизнес худалдан авснаар бэлэн 

бизнес төлөвлөгөө, туслалцаа зөвлөгөө, ханган нийлүүлэлтийн дэмжлэг аваад зогсохгүй өмнө 

нь бий болж, хэрэглэгчдийн үнэнч хандлагыг хүлээсэн алдартай брэнд нэрийн дор ажиллах 

боломжтой. Үүгээр зогсохгүй, бизнес шинээр эхлэхэд тулгардаг гол асуудал болох санхүүгийн 

тал дээр ч мөн  франчайз эрх авагчдын туршлага дээр үндэслэн ирээдүйн зардал, орлогыг 

төлөвлөхөд илүү хялбар байдаг. 

Амжилттай франчайзийн бизнесийг хэрэгжүүлэхийн тулд хуулийн зөвлөх нь 

франчайзийн төсөлд чухал үүргийг гүйцэтгэдэг. Хуулийн зөвлөх нь франчайзингийн төслийг 

хэрэгжүүлэхийн тулд арилжааны гэрээ болон лицензийн гэрээг хууль тогтоомжид заасан бүх 

шаардлагыг дагуу бэлтгэж, франчайзингийн төслийг хэрэгжүүлэх хуулийн этгээдийг хэрхэн 

байгуулах, франчайз эрх хүлээн авагчийн үйл ажиллагаанд нийцлийн шалгалт хийх талаар 

мэддэг байх нь чухал. 

Франчайзийн гэрээ нь Монголын практикт харьцангүй шинэ бөгөөд хамгийн төвөгтэй 

гэрээний нэг тул зөвхөн туршлагатай, мэргэшсэн мэргэжилтэн болон хуульчийн дэмжлэгтэйгээр 

франчайзингийн төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх боломжтой. Энэхүү нийтлэлээр франчайз 

гэрээг байгуулахад анхаарах зүйлс болон хуулийн зөвлөхийн гүйцэтгэх үүргийг талаар товчхон 

авч үзнэ. 

 

Франчайзингийн төсөлд хуулийн зөвлөх нь хэд хэдэн үүрэг гүйцэтгэдэг. Үүнд: 

1. Компани байгуулах 

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 үздэг байна. Компанийн 

тухай хуульд заасны дагуу “компанийг шинээр, эсхүл хуулийн этгээдийг өөрчлөн 

байгуулах /нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах, өөрчлөх/ замаар байгуулж болно. 
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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; 

- 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 хэд хэдэн хувь хүн эсхүл хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулсан буюу хөрөнгө 

оруулсан хамгийн түгээмэл хуулийн этгээдийн хэлбэр бөгөөд хувьцаа эзэмшигчийн үйлдлийн 

төлөө 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. 
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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.  

Улсын бүртгэл 

1. 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 захиран зарцуулах 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;  

- 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.  
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- 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 (265 ам доллар) төлсөн баримт;  

- 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. 

  

2. Оюуны өмчийн бүртгэл 

Франчайз нь бүхэлдээ оюуны өмчийг ашиглах хэлбэр юм. Оюуны өмчийн эрх нь франчайзийн 

гэрээний чухал хэсэг билээ. Үүнд шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар, барааны 

тэмдэг, хуулийн этгээдийн нэрийг ашиглах зэрэг ордог бөгөөд эдгээр эрхийг хэрэгжүүлэхийн 

тулд оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлсэн байх 
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ёстой. Оюуны өмчийн эрхийн лиценз, франчайз, мерчандайзийн болон бусад гэрээ, 

хэлэлцээрийг бусдад болон хэсэгчлэн ашиглуулах, өмчлөх эрх шилжүүлэх, оюуны өмчөөр 

хуулийн этгээдэд хөрөнгө оруулах, барьцаалах болон бусад хэлбэрээр эдийн засгийн эргэлтэд 

оруулж болно. 

Барааны тэмдэг нь франчайз эзэмшигчийн ашиглах хамгийн түгээмэл оюуны өмч юм. Барааны 

тэмдэг гэдэг нь иргэн, хуулийн этгээд өөрийн бараа, үйлчилгээ бусад этгээдийн бараа, 

үйлчилгээнээс ялгах зорилгоор хэрэглэх ялгагдах чадвартай өвөрмөц илэрхийллийг хэлдэг. 

Энэ нь үг, дүрс, үсэг, тоо, гурван хэмжээст дүрс, өнгө, өнгөний хослол,дуу авиа, үнэр эсхүл 

тэдгээрийн хослосон байдлаар илэрхийлэгдэж болно. 

Барааны тэмдгийн бүртгэл: Барааны тэмдгийг бүртгүүлэхийн тулд дараах бичиг баримт 

шаардагдана: 

1. Өргөдлийн маягтад дараах зүйлсийг тусгах шаардлагатай. Үүнд: 

- Барааны тэмдгийг бүртгүүлэх тухай хүсэлт; 

- Хэрэв мэдүүлэг гаргагч нь хуулийн этгээд бол түүний оноосон нэр, төрөл, 

хаяг, үүсгэн байгуулагдсан улсын нэр, үйл ажиллагаа явуулдаг улсын нэр, эрх 

бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг; 

- Хэрэв мэдүүлэг гаргагч нь оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр 

төлөөлүүлж байгаа бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн 

нэр, хаяг, гарын үсэг; 

- Давамгайлах огноо хүсэх тохиолдолд энэ тухай мэдэгдэл; 

- Бүртгүүлэхээр мэдүүлж байгаа барааны тэмдэг; 

- Барааны тэмдгийн тодорхойлолт; 

- Барааны тэмдгийн илэрхийлэгдэх хэлбэрийн тухай мэдэгдэл; 

- Хамтын тэмдгээр бүртгүүлэх бол энэ тухай мэдэгдэл; 

- Гэрчлэх тэмдгээр бүртгүүлэх бол энэ тухай мэдэгдэл; 

- Тухайн барааны тэмдгийг хамтын тэмдгээр бүртгүүлэх бол түүнийг ашиглах 

журам, түүнийг ашиглах эрх бүхий этгээдийн нэрсийн жагсаалт; 

- Тухайн барааны тэмдгийг гэрчлэх тэмдгээр бүртгүүлэх бол түүнийг ашиглах 

журам, гэрчлэх байгууллага мөн болохыг нотолсон баримт бичиг; 

- Барааны тэмдэг нь кириллээс өөр үсгээр илэрхийлэгдсэн бол тухайн 

тэмдгийн кирилл үсгээр галигласан хөрвүүлэг, гадаад үгээр илэрхийлэгдсэн 

бол түүний орчуулга; 

- Барааны тэмдэгт хамаарах бараа, үйлчилгээний ангилал болон бараа, 

үйлчилгээний нэрсийн жагсаалт. 

2. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт. 
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3.  Хамтын барааны тэмдэг, барааны тэмдгийн гэрчилгээ, давамгайлах огноо болон 

итгэмжлэлтэй холбоотой бусад баримт бичиг. 

  

Оюуны өмчийн байгууллага нь мэдүүлгийн анхдагч огнооноос хойш 9 сарын дотор шүүлтийн 

дүгнэлтэд үндэслэн барааны тэмдгийг бүртгэх эсэх талаар шийдвэр гаргах бөгөөд 

шаардлагатай гэж үзвэл энэ хугацааг 6 сар хүртэл хугацаагаар сунгаж болно. 

Барааны тэмдгийн бүртгэл нь анхдагч огнооноос эхлэн 10 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх 

бөгөөд барааны тэмдэг эзэмшигчийн хүсэлтийг үндэслэн бүртгэлийн хүчинтэй байх хугацааг 

тухай бүр 10 жилээр сунгаж болно. 

Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуульд заасны дагуу барааны тэмдэг эзэмшигчийн 

эрхийг лицензийн гэрээгээр хамгаална. Барааны тэмдэг эзэмшигч нь бүртгэгдсэн барааны 

тэмдгийг бүх, эсхүл зарим бараа, үйлчилгээний хувьд лицензийн гэрээ байгуулсны үндсэн дээр 

бусад этгээдэд ашиглуулж болно. Лицензийн гэрээг бичгээр байгуулах бөгөөд хоёр тал гарын 

үсэг зурж, Оюуны өмчийн газарт бүртгүүлсний дараа хүчин төгөлдөр болно. 

Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуульд заасны дагуу Оюуны өмчийн газар нь 

лицензийн гэрээ байгуулагдсан тухай мэдээллийг албан ёсны тогтмол хэвлэлээр 

нийтэд мэдээллэнэ. 

Лицензийн гэрээ болон оюуны өмчийн ашиглалттай холбоотой бусад гэрээг бүртгэх журмын 

дагуу лицензийн гэрээг бүртгүүлэх өргөдөлд дараах бичиг баримтыг хавсаргана: 

- Маягт Л-1, Маягт Л-2; 

- Лиценз нь шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварт хамаарч байвал эх 

гэрээ эсхүл лицензийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар; 

- Лиценз нь барааны тэмдэгт хамаарч байвал Лицензийн гэрээний талууд болон 

лицензээр олгосон эрхийг заасан холбогдох хэсгийн хуулбар. Ингэхдээ хуулбар нь 

эх гэрээний хэсгийн хуулбар мөн болохыг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар; 

- Лиценз нь Дэд лиценз бол лицензийн Үндсэн гэрээ; 

- Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын гэрээ болон 

барааны тэмдгийн гэрээний эх хувь эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар нь 

Монгол хэлнээс өөр хэлээр үйлдэгдсэн бол түүний орчуулга; 

- Лиценз өгөгч болон лиценз авагч нь итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчтэй бол итгэмжлэл; 

- Лицензийн гэрээний тал болоогүй хамтран эзэмшигч бүр лицензийн гэрээг зөвшөөрч, 

гарын үсэг зурж баталгаажуулсан мэдэгдэл; 

- Тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт. 
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Бүртгэлийн мэргэжилтэн хүсэлтийг хүлээж авсан өдрөөс хойш ажлын 10 хоногийн дотор түүний 

бүрдлийг хянана. 

Бүртгэлийн мэргэжилтэн бүрдэл хангагдсан хүсэлтийг цахимжуулж, лицензийн гэрээг бүртгэсэн 

тухай мэдэгдлийг хүсэлт гаргагчид бичгээр эсхүл цахим шуудангаар мэдэгдэнэ. 

Хэрэв тус баримт бичгийн бүрдэл хангагдаагүй бол зохих засварыг ажлын 20 хоногийн дотор 

хийж ирүүлэхийг хүсэлт гаргагчид бичгээр мэдэгдэнэ. 

  

3. Франчайзийн нээлттэй байдлын(Disclosure) баримт бичиг 

Франчайз байгуулахад франчайзийн нээлттэй баримт бичгийн төслийг боловсруулах нь чухал. 

Франчайзийн нээлттэй байдлын баримт бичиг нь франчайзийн эрх борлуулахаас өмнө 

франчайзийн гэрээнд гарын үсэг зурах эрх хүлээн авагчид эрх шилжүүлэгчээс зайлшгүй 

мэдээлэх ёстой франчайзийн систем ба гэрээний талаарх эрх зүйн баримт бичгийг хэлдэг. 

Франчайзийн нээлттэй байдлын баримт бичиг нь 23 “зүйл”-д хуваагдсан бөгөөд боломжит 

Франчайз эрх хүлээн авагчид үндэслэлтэй шийдвэр гаргаж, гэрээ байгуулахад шаардлагатай 

бүх мэдээллийг багтаасан болно. 

Франчайзийн нээлттэй байдлын баримт бичгийн 23 зүйл болон тэдгээр зүйл тус бүрд ямар 

асуудлууд хамаарах тухай товч тайлбарыг доор оруулсан. 

- 1-р зүйл- Франчайз эрх шилжүүлэгч, түүний толгой болон охин компани 

1-р зүйлд франчайзийн бизнесийн түүх, толгой болон охин компани эсхүл одоогийн 

франчайзаас өмнө байсан компаниудын түүх, мөн бизнес загвар, өрсөлдөөн болон 

франчайзийн саналыг агуулсан. 

- 2-р зүйл- Бизнесийн туршлага 

2-р зүйлд франчайзийн борлуулалт, менежментэд томоохон үүрэг гүйцэтгэсэн гол 

захирлууд, албан тушаалтнууд, менежерүүд, ажилчдын талаарх мэдээллийг багтаасан 

болно. Энэ зүйл нь чухал үүрэг гүйцэтгэсэн франчайзийн ажилчдыг танилцуулах, тэдний 

өнгөрсөн бизнесийн туршлагыг судлахад зориулагдсан болно. 

- 3-р зүйл- Шүүхээр шийдвэрлэсэн хэрэг маргаан 

3-р зүйлд франчайзийн холбогдсон өмнө болон одоогийн шүүхийн хэрэг маргааныг тухай 

тусгана. 

- 4-р зүйл- Дампуурал 

4-р зүйлд компанид тохиолдсон дампуурлыг тухай. Энэ нь зөвхөн компанид гарсан 

дампуурлаас гадна франчайзийн төсөлд оролцсон хүмүүсийг оролцуулсан болно. 
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- 5,6,7-р зүйл- Урьдчилгаа төлбөр, Бусад төлбөр, Урьдчилгаа хөрөнгө оруулалт 

5,6,7-р зүйлд франчайз эрх хүлээн авагч өмчлөлийг авч, франчайз эхлүүлэхийн тулд төлөх 

аливаа хураамжийг тусгасан болно. Урьдчилгаа төлбөрийн хувьд нутаг дэвсгэр гэх зэрэг 

тодорхой хүчин зүйлсээс хамаарч төлбөр авдаг байна. 

Бусад төлбөр гэдэгт франчайзийн гэрээний хугацаанд франчайз эрх хүлээн авагчийн төлөх 

хураамжийг хэлнэ. 

7-р зүйлд франчайз хүлээн авагчийн зүгээс франчайзийг эхлүүлэх, үйл ажиллагаа 

явуулахад гарах зардлыг тусгасан болно. Үүнд зар сурталчилгаа, гүйлгээний зардал болон 

франчайз эрх хүлээн авагчийг орлого олж эхлэхээс өмнө гарах бусад зардлууд орно. 

- 8-р зүйл- Бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний эх үүсвэр дэх хязгаарлалт 

8-р зүйлд франчайзаар дамжуулан санал болгож буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний эх үүсвэр, 

төрөлд тавигдах хязгаарлалтын тухай тусгасан. 

- 9-р зүйл- Франчайз эрх хүлээн авагчийн үүрэг 

9-р зүйлд франчайз эрх хүлээн авагчийн гэрээнд гарын үсэг зурахдаа хүлээн зөвшөөрсөн 

бүх үүргийг тусгасан. 

- 10-р зүйл- Санхүүжилт 

10-р зүйлд франчайзаар дамжуулан олгох аливаа санхүүжилтийн сонголт, хөтөлбөрийг 

агуулсан. 

- 11-р зүйл- Франчайз эрх шилжүүлэгчээс үзүүлэх тусламж, зар 

сурталчилгаа, компьютерийн систем болон сургалт 

11-р зүйлд 

Франчайз эрх шилжүүлэгч нь франчайз эрх хүлээн авагчтай гэрээ байгуулахдаа хүлээх 

үүрэг хариуцлагыг тусгасан бөгөөд үүнд сурталчилгаа, тусламж, франчайзаар дамжуулан 

санал болгож буй сургалтын мэдээллийг агуулсан болно. 

- 12-р зүйл- Нутаг дэвсгэр 

12-р зүйлд франчайз хүлээн авагчид санал болгож буй нутаг дэвсгэр, мөн франчайзийн 

гэрээтэй холбогдуулан тухай нутаг дэвсгэрийг өөрчлөх эсэх талаарх мэдээлэл багтана. 

- 13 ба 14-р зүйл. Барааны тэмдэг, патент, зохиогчийн эрх, оюуны өмчийн талаарх 

мэдээлэл 

13 болон 14-р зүйлд франчайзийн барааны тэмдэг, патент, зохиогчийн эрх болон франчайз 

хүлээн авагч эдгээр мэдээллийг хэрхэн ашиглаж болох талаарх бусад оюуны өмчтэй 

холбоотой мэдээллийг агуулна. 
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- 15-р зүйл- Франчайз бизнесийн бодит үйл ажиллагаанд оролцох үүрэг 

15-р зүйлд бизнес эрхлэхэд франчайз эрх хүлээн авагчийн хувийн үүргийг тусгасан болно. 

- 16-р зүйл- Франчайз эрх хүлээн авагч юуг худалдаж болох талаар хязгаарлалт 

Франчайз эрх хүлээн авагч өөрийн охин компанид санал болгож болохгүй буй бараа, 

үйлчилгээг агуулсан. Эдгээр хязгаарлалтууд нь франчайз эрх хүлээн авагчид өөрсдийн бүс 

нутагт юу санал болгож болох эсхүл юуг санал болгож болохгүйг тодорхойлдог. 

- 17-р зүйл- Гэрээг шинэчлэх, дуусгавар болгох, шилжүүлэх болон маргаан 

шийдвэрлэх 

17-р зүйл нь Франчайз эрх хүлээн авагчтай хийсэн гэрээг сунгах, цуцлах, шилжүүлэх болон 

маргаан шийдвэрлэхтэй холбоотой. 

- 18-р зүйл- Олон нийтэд танигдсан алдартнууд 

18-р зүйлд сурталчилгаа, үйл ажиллагаанд оролцох олон нийтэд танигдсан алдартнууд, 

бизнес эрхлэгчдийг хэлнэ. 

- 19-р зүйл- Санхүүгийн гүйцэтгэлийн төлөөлөгч 

19-р зүйлд бусад франчайзийн нэгжүүдийн санхүүгийн гүйцэтгэлийн талаарх мэдээллийг 

агуулдаг. 

- 20-р зүйл- Худалдааны цэгүүд болон франчайзийн мэдээлэл 

Сүүлийн гурван жилийн хугацаанд нээгдсэн, шилжсэн, хаагдсан худалдааны цэгүүдийн тоог 

харуулсан график мэдээллийг агуулсан болно. 

- 21-р зүйл- Франчайз эрх шилжүүлэгчийн санхүүгийн тайлан 

Сүүлийн гурван жилийн аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлангуудыг агуулсан 

байна. Санхүүгийн тайланд балансын тооцоо, орлогын тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан 

хамаарна. 

- 22 болон 23-р зүйл- Гэрээ, баримт 

22-р зүйлд Франчайз эрх хүлээн авагчийн гарын үсэг зурах шаардлагатай гэрээг агуулсан. 

Үүнд, нууцлалын гэрээ, үл өрсөлдөх гэрээ, нутаг дэвсгэрийн гэрээ гэх мэт. 

23-р зүйл нь франчайзийн нээлттэй байдлын баримтын хамгийн сүүлийн хэсэг бөгөөд 

франчайз эрх хүлээн авагчийн гарын үсэг зурах ёстой баримтыг хэлнэ1. 

Дээрх зохицуулалтыг Монгол Улсын Иргэний хуульд дараах байдлаар хуульчилсан: “Эрх 

шилжүүлэгч нь эрх хүлээн авагчийг шаардлагатай мэдээллээр хангах үүрэг хүлээнэ”. 

                                                           
1 https://www.investopedia.com/terms/f/franchise-disclosure-document.asp 
 

https://www.investopedia.com/terms/f/franchise-disclosure-document.asp
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Иргэний эрх зүйн нийтлэг зарчмын дагуу гэрээний нэг тал нөгөө талдаа буруу мэдээлэл өгөх 

замаар гэрээ байгуулахыг хориглодог. Хэрэв буруу мэдээлэл өгсөн тохиолдолд гэрээний 

нөгөө тал хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас гэрээг нэн даруй цуцлах эрхтэй бөгөөд давхар 

учирсан хохирлоо арилгахыг шаардах эрхтэй. 

  

4. Нийцлийн шалгалт 

Франчайзийн гэрээнд гарын үсэг зурахаас өмнө франчайзингийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг 

болох баримт бичигт нийцлийн шалгалт хийх, франчайз эрх хүлээн авагчийн одоогийн 

эрхэлж буй бизнест үнэлгээ хийх шаардлагатай. 

Франчайзингийн төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд франчайз эрх шилжүүлэгч нь 

франчайз эрх хүлээн авагчийн одоогийн бизнесийн цар хүрээг үнэлэх зорилгоор хуулийн 

зөвлөх авах шаардлагатай. Дээр дурдсанчлан франчайзийн төслийг хэрэгжүүлэхийн тулд 

шинэ компани үүсгэн байгуулахыг санал болгож байна. Өөрөөр хэлбэл, хэрэв франчайз эрх 

хүлээн авагч нь одоогийн компаниа ашиглахыг илүүд үзэж байгаа бол франчайз эрх 

шилжүүлэгчийн франчайзийн төслийн орлого, ашиг, зарлагыг ялгахад хэцүү байх болно. 

Нийцлийн шалгалт нь франчайзийн төслийн нийтлэг практик бөгөөд зохих шалгалтын 

хамрах хүрээг франчайз эрх шилжүүлэгч тодорхойлж болно. Франчайз эрх шилжүүлэгчийн 

зүгээс франчайз эрх хүлээн авагчид худалдах, хамтран ажиллах шийдвэр гаргахын тулд 

франчайз эзэмшигчийн одоогийн бизнесийг хууль ёсны дагуу шалгах эсвэл дүн шинжилгээ 

хийх нь франчайзийн төслийн чухал хэсэг юм. 

Франчайз эрх хүлээн авагчийн одоогийн эрхэлж буй бизнесийн бүрэн нийцлийн шалгалт нь 

бүх хууль, эрх зүйн баримт бичгүүд нь хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхийг шалгадаг. 

Тухайлбал,засгийн газар болон хувийн компани, хувь хүмүүст төлөх төлбөр, хураамж, өр, 

татвар, нийгмийн даатгал, гааль, шүүх, арбитрын нэхэмжлэл гэх мэт. 

  

5. Франчайзийн гэрээний төслийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх 

Франчайзийн төсөл дэх хуулийн зөвлөхийн хамгийн чухал үүрэг бол франчайз эрх 

шилжүүлэгч эсхүл эрх хүлээн авагчийн өмнөөс франчайзийн гэрээг боловсруулж, 

хэрэгжүүлэх явдал юм. 

Гэрээний талууд хоёулаа хуулийн зөвлөхтэй байх бөгөөд хуулийн зөвлөхтэйгөө гэрээний 

талаар хэлцэл хийнэ.Франчайзийн гэрээ нь франчайзийн төслөөс үүссэн бүх харилцааг 

зохицуулах чухал баримт бичиг бөгөөд франчайзийн төсөлтэй холбоотой гарч болзошгүй 

бүх асуудлыг зохицуулна. 
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Франчайзийн гэрээг Монгол Улсын Иргэний хуулийн 333-336-р зүйлээр зохицуулсан бөгөөд 

тус хуулийн 333.1-р зүйлд “Франчайзийн гэрээгээр эрх шилжүүлэгч нь өөрийн фирмийн нэр, 

бараа буюу ажил, үйлчилгээний тэмдэг, бүтээгдэхүүний загвар, баглаа, боодол, түүнчлэн 

ажил хэргийн удирдлагын тогтолцоо, төлөвлөлт, харилцаа холбоо, бараа бүтээгдэхүүн, 

ажил үйлчилгээ олж авах үндсэн чиглэл зэрэг эдийн бус хөрөнгийг ашиглуулахаар тогтоосон 

журмаар бүрдүүлсэн лицензийг эрх хүлээн авагчид олгох, эрх хүлээн авагч нь эрх 

шилжүүлэгчийн боловсруулсан тогтолцоо, хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн дагуу үйл 

ажиллагаа явуулж, түүнд зохих шагнал, хураамж, эсхүл орлогын тодорхой хувийг төлөх 

үүргийг тус тус хүлээнэ” гэж заажээ. 

 

Франчайзийн гэрээг  Монгол Улсын Иргэний хуулиар зохицуулдаг тул франчайзийн гэрээ 

байгуулж буй талууд гэрээний нөхцлөө нарийвчлан тусгах нь зүйтэй. Тухайлбал: 

Төлбөр. 

Франчайз эрх хүлээн авагч нь франчайзийн бизнес худалдаж авахдаа өмнө нь гаргасан 

үйл ажиллагааныхаа хариуд гэрээний хугацаанд франчайзийн ердийн хураамж төлөх 

шаардлагатай. Гэрээнд төлбөрийг юунд зориулж, хэзээ төлөх ёстойг тусгасан 

байна.Тухайлбал: Урьдчилгаа төлбөр гэдэг нь франчайзийн харилцааг 

бий болгосныхоо хариуд франчайз эрх шилжүүлэгчид төлж буй урьдчилгаа төлбөрийг 

хэлнэ. 

Гишүүнчлэлийн төлбөр гэдэг нь франчайз эрх хүлээн авагчийн зүгээс эрх шилжүүлэгчид 

төлөх ёстой тогтмол хураамж юм. Гишүүнчлэлийн төлбөрийг ихэвчлэн долоо хоног, сар, 

улирал тутамд франчайз эрх шилжүүлэгчийн тэмдэг, систем, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 

үргэлжлүүлэн ашиглахын тулд төлдөг. 

Торгууль, алданги. 

Монгол Улсын Иргэний хуульд зааснаар үүргээ гүйцэтгээгүй буюу зохих ёсоор гүйцэтгээгүй 

тал нь төлөхөөр хууль болон гэрээнд урьдчилан тодорхой хэмжээгээр заасан, эсхүл 

гүйцэтгээгүй буюу зохих ёсоор гүйцэтгээгүй үнийн дүнгийн тодорхой хувиар тогтоосон 

мөнгөн төлбөрийг торгууль гэнэ. Харин хууль болон гэрээнд заасан хугацаа хэтрүүлсэн тал 

нь хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0,5% -аас хэтрэхгүй хэмжээгээр 

төлөхөөр тогтоосон мөнгөн төлбөрийг алданги гэнэ. Практикт торгууль 

болон алдангийн хувь хэмжээг багаар тогтоох нь эрх шилжүүлэн авагчид ашигтай. 

Хязгаарлалт. 
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Франчайзийн гэрээний хугацаа дууссаны дараа франчайз эрх шилжүүлэгч нь эрх хүлээн 

авагчийг тодорхой нутаг дэвсгэрт нэг жил хүртэл хугацаанд өрсөлдөхийг хориглох эрхтэй 

байдаг. Мөн франчайз эрх шилжүүлэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр шинэ санаа турших, 

хэрэгжүүлэх эсхүл франчайзийг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхийг хориглодог. 

Гэрээ цуцлах. 

Франчайзийн гэрээг Талуудын тохиролцсон хугацаа дуусгавар болсноор гэрээ дуусгавар 

болж болно. Түүнчлэн хэрэв гэрээг арваас дээш жилийн хугацаатайгаар байгуулсан 

тохиолдолд арван жил өнгөрсний дараа нэг тал нөгөө талдаа гэрээ цуцлах мэдэгдэл 

хүргүүлснээс хойш нэг жилийн дотор гэрээг цуцлах боломжтой байдаг. Нөгөө талаас 

франчайзийн гэрээ нь урт хугацааны үүргийн эрх зүйн харилцаа тул хүндэтгэн үзэх 

шалтгааны улмаас гэрээг цуцлах боломжтой. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй 

онцгой нөхцөл байдал, эсхүл талуудын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах үүднээс 

гэрээний хугацааг үргэлжлүүлэх, сунгахыг шаардах боломжгүй нөхцөл байдлыг хүндэтгэн 

үзэх үндэслэл гэж үзнэ. Гэрээг үргэлжлүүлэх нь гэрээний нэг талд илтэд хохиролтой байх 

тохиолдолд цуцлах боломжтой. Мөн гэрээний нэг талын буруугаас үүрэг гүйцэтгэх 

боломжгүй болсон бол нөгөө тал гэрээг цуцлах боломжтой. 

Оюуны өмчийн эрхийг ашиглах. 

Оюуны өмч гэдэг нь франчайз эрх шилжүүлэгчийн бий болгосон, эзэмшдэг, ашиглах 

зөвшөөрөл авсан бүх барааны тэмдэг, зохиогчийн эрх, патент, процессыг хэлнэ. Талууд 

оюуны өмчийн эрхийг хэрхэн, ямар хүрээнд ашиглах, зөрчил гарвал хэрхэн шийдвэрлэх 

талаар гэрээнд нарийвчлан тусгах ёстой. 

Нөхөн төлбөр. 

Монгол Улсын Иргэний хуулийн 338 дугаар зүйлд зааснаар эрх хүлээн авагч франчайзийн 

гэрээний үүрэгтэй холбоотой эрх шилжүүлэгчид учруулсан хохирол, зардлыг түүнд нөхөн 

төлөх үүрэгтэй. Харин эрх шилжүүлэгч нь франчайзийн гэрээний үр дүнд эрх хүлээн 

авагчийн олох орлогын талаар баталгаа гаргахгүй, хариуцлага хүлээхгүй. Эрх хүлээн 

авагчийн франчайзийн үйл ажиллагаа амжилтад хүрэх эсэхийг эрх шилжүүлэгч 

хариуцахгүй. Өөрөөр хэлбэл эрх хүлээн авагч франчайзийн үйл ажиллагааны үр дүнд 

орлого олоогүй нь хохирол гэж үзэх үндэслэл болохгүй бөгөөд үүнийг эрх хүлээн авагчийн 

бизнесийн үйл ажиллагааны ердийн эрсдэлийн асуудалд тооцдог. 

Хэрэглэгдэх хууль. 
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Гэрээнээс үүссэн маргааны аль улсын хуулиар шийдвэрлүүлэх нь чухал бөгөөд Талуудын 

хоорондын харилцаанаас үүдэн гарсан бүх нэхэмжлэл, хэрэг маргаан нь харилцан 

тохиролцож холбогдох хуулийг сонгох эрхтэй. 

Маргаан шийдвэрлэх. 

Франчайзийн гэрээ нь франчайз эрх хүлээн авагчийн зардлаар франчайз эрх шилжүүлэгчид 

ашиг тусаа өгөх зорилготой маргааныг шийдвэрлэх заалтуудыг агуулдаг. Хэрэв Талууд 

маргаанаа өөрсдөө шийдвэрлэх боломжгүй гэж үзсэн тохиолдолд 

шүүх, зуучлалын байгууллага болон арбитрын шүүхээр хэрэг маргаанаа шийдвэрлүүлэх 

боломжтой. 

- Шүүх – маргааныг анхан, давж заалдах болон хяналтын шатны шүүх гэсэн гурван 

шүүхээр дамжуулан шийдвэрлүүлэх боломжтой бөгөөд энэ нь нэлээд цаг хугацаа 

шаарддаг процесс юм. 

- Эвлэрүүлэн зуучлалын байгууллага – Аливаа гэрээний талууд арбитраас 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 шийдвэрийг олох буюу зөвшилцөлд хүргэхийг эрмэлздэг. Зуучлагч нь 

талуудын байр суурийг тайлбарлах, тэдний хооронд мэдээлэл дамжуулах, асуудлыг 

тодорхойлох үүрэгтэй оролцдог.   

- Арбитр – Хэрэв Талууд маргаанаа шийдвэрлэж чадаагүй бол франчайзийн 

гэрээнээс үүдэн гарсан бүх маргааныг Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн 

Танхимын дэргэдэх Монголын Олон Улсын болон Үндэсний Арбитрын төвд хянан 

шийдвэрлэнэ. 

 

Эх сурвалж 

https://legalinfo.mn/mn/detail/299 -       “Иргэний хууль” 

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

https://legalinfo.mn/mn/detail/9491-      “Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль” 

https://legalinfo.mn/mn/detail/13591-    “Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн тухай хууль”   

https://legalinfo.mn/mn/detail/299
https://legalinfo.mn/mn/detail/310
https://legalinfo.mn/mn/detail/9491-
https://legalinfo.mn/mn/detail/13591-
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https://legalinfo.mn/mn/detail/111         “Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хууль” 

https://legalinfo.mn/mn/detail/15356 -   “Оюуны өмчийн тухай хууль” 

https://legalinfo.mn/mn/detail/515   -     “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль”  

https://www.ipom.gov.mn/source/IP%20License%20Registration%20Regulation.pdf-

“Лицензийн гэрээ болон оюуны өмчийн ашиглалттай холбоотой бусад гэрээг бүртгэх 

журам” 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эсвэл асуулт байвал ГРАТА Интернэшнл хуулийн фирмийн 

Партнер В.Болормаагийн bvolodya@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. 

 

https://legalinfo.mn/mn/detail/111
https://legalinfo.mn/mn/detail/15356
https://legalinfo.mn/mn/detail/515%20%20%20-
https://www.ipom.gov.mn/source/IP%20License%20Registration%20Regulation.pdf
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