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ГАРЧИГ
Улсын
бүртгэлийн
дугаар

Хэм хэмжээний актын нэр

Хуудасны
дугаар

3778

Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн
үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх нягтлан бодох
бүртгэлийн үлгэрчилсэн заавар, дансны жишиг жагсаалт,
санхүүгийн тайлан болон түүний тодруулгын маягт
(Сангийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2017 оны
221/331 дүгээр хамтарсан тушаал)

4
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3836

Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй
хуулийн этгээд Монгол Улсад үнэт цаас гаргах, Монгол Улсын
арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд
гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг бүртгэх журам
(Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 19 дүгээр тогтоол)

75
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4096

Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар
хүргэх журам
(Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоол)

90
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4128

Үнэт цаас барьцаалах тухай журам
(Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 382 дугаар тогтоол)

98

5

4184

Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны
багц дүрэм
(Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоол)

101
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4285

Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах,
хувьцааг худалдан авах ажиллагааны журам
(Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 38 дугаар тогтоол)

183
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4350

Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа
эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах
арга хэмжээний тухай журам
(Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 51 дүгээр тогтоол)

189
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4364

Үнэт цаасны зах зээл дэх дотоод мэдээллийн жагсаалт, түүнийг
мэдээлэх журам
(Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 72 дугаар тогтоол)

211
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4854

Монгол Улсын хадгаламжийн бичгийг бүртгэх, нийтэд санал
болгон арилжих тухай журам
(Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 757 дугаар тогтоол)

217
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4867

Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам
(Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 880 дугаар тогтоол)

225
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4927

Биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагааны журам
(Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 995 дугаар тогтоол)

228
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Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд
2017 оны 8 дугаар 01-ний өдрийн 3778 дугаарт бүртгэв.

САНГИЙН САЙД, САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2017 оны 6 сарын 28 өдөр

Дугаар 221/331

Улаанбаатар хот

Маягт, заавар батлах тухай
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.4, Санхүүгийн зохицуулах
хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн
ТОГТООХ нь:
Нэг. “Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд
мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн үлгэрчилсэн заавар”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “Үнэт цаасны
зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх дансны
жишиг жагсаалт, санхүүгийн тайлан болон түүний тодруулгын маягт”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар
тус тус баталсугай.
Хоёр. Энэ тушаалаар батлагдсан заавар, маягтыг 201.. оны .. дугаар сарын ..-ний өдрөөс
эхлэн үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн
үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авахыг Сангийн яамны Нягтлан
бодох бүртгэлийн газар /Г.Түвдэндорж/, Санхүүгийн зохицуулах хорооны Үнэт цаасны газар
/Б.Лхагвасүрэн/-т үүрэг болгосугай.
Гурав. Тушаалын хэрэгжилтийн талаар мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлж, хяналт тавьж
ажиллахыг Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн газар /Г.Түвдэндорж/, Санхүүгийн зохицуулах
хорооны Үнэт цаасны газар /Б.Лхагвасүрэн/-т үүрэг болгосугай.
Дөрөв. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Монгол улсын Сангийн сайд, Санхүүгийн
зохицуулах хорооны даргын хамтарсан 2015 оны 103/131 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд
тооцсугай.
САНГИЙН САЙД

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ
ХОРООНЫ ДАРГА

Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН
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Сангийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын
2017 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 221/331 дүгээр
хамтарсан тушаалын нэгдүгээр хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭЭР БРОКЕР, ДИЛЕР, АНДЕРРАЙТЕРИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЭТГЭЭДЭД МӨРДӨГДӨХ НЯГТЛАН БОДОХ
БҮРТГЭЛИЙН ЗААВАР
А-1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос (цаашид Хороо гэх) үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер,
андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан этгээдүүд нь (цаашид мэргэжлийн
байгууллага гэх) энэхүү нягтлан бодох бүртгэлийн (цаашид НББ гэх) зааврыг үндэслэн нягтлан
бодох бүртгэл хөтөлж, санхүүгийн тайлан, тодруулга бэлтгэнэ.
1.2. Энэхүү заавар нь Санхүүгийн тайлагналын Олон Улсын Стандарт (цаашид СТОУС гэх),
Монгол улсад мөрдөгдөж буй нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн зарчмууд дээр үндэслэсэн бөгөөд
энэ журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг зөвхөн Хороо шийдвэрлэнэ.
1.3. Энэхүү зааварт тулгуурлан үнэт цаасны зах зээл дээр ажиллаж буй мэргэжлийн байгууллагууд
дотооддоо СТОУС болон Монгол улсад мөрдөгдөж буй нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн зарчмуудад
бүрэн нийцсэн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, журам, дансны дэлгэрэнгүй жагсаалтыг
боловсруулж мөрдөх шаардлагатай.
1.4. Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн байгууллагууд нь нягтлан бодох бүртгэлээ аккруэл
сууриар хөтөлж, ажил гүйлгээг давхар бичилтийн хэлбэрээр бүртгэнэ.
1.5. Нягтлан бодох бүртгэлийн үзүүлэлтийн нэгж нь Монгол Улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгт
төгрөг, мөнгөөр илэрхийлэгдсэн байна.
1.6. Байгууллагын удирдлага нь нягтлан бодох бүртгэлийг удирдан зохион байгуулж, нягтлан бодох
бүртгэл хөтлөлт, санхүүгийн тайлан бусад мэдээ баримтыг үнэн зөв гаргаж энэ талаар холбогдох
хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.
1.7. Банкны тухай хуулийн 6.2 дахь хэсэгт заасан үнэт цаасны зах зээл дээр үйл ажиллагаа
явуулах тусгай зөвшөөрлийг авсан арилжааны банкууд нь зөвхөн тус үйл ажиллагаатай холбоотой
санхүүгийн тайлагналыг энэхүү журмын дагуу сегментчилэн бэлтгэж Хороонд ирүүлнэ.
1.8. Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь эхний
хагас жилийн санхүүгийн тайланг 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор, жилийн санхүүгийн тайланг
дараа оны 2 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор холбогдох тодруулгын хамт бичгээр болон цахим
хэлбэрээр Хороонд ирүүлнэ.
А-2. ДАНСНЫ НЭГДСЭН ЖАГСААЛТ
Дансны нэгдсэн жагсаалт нь мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогийг бүрэн
тусгасан, нягтлан бодох бүртгэлээр дамжуулан хүлээн авах мэдээллийн хэрэгцээг бүрэн хангахуйц
бүртгэлийн үйл ажиллагааг СТОУС-ын жишгийн дагуу ангилсан дансны нэр болон дугаараас
бүрдсэн системчилсэн жагсаалт байна.
Дансны дугаар хэдэн оронтой байх нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны цар хүрээ, онцлог,
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удирдлагын мэдээллийн хэрэгцээнээс хамаарна.
Дансдыг кодчилах аргачлал нь улсын хэмжээнд нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн
систем бүрдүүлэх зорилгод нийцсэн байна.
Дансны жагсаалт нь санхүүгийн тайлан болон орлогын дэлгэрэнгүй тайлангийн дансдуудаас
бүрдэнэ.
Балансын дансдад хөрөнгө, өр төлбөр, эздийн өмчийн дансдууд хамаарах бөгөөд эдгээр данс
тайлангийн үеийн эцэст үлдэгдэлтэй байна.
Орлого, зардлын дансдууд нь тайлангийн үеийн эцэст орлого, зарлагын нэгдсэн дансанд хаагдана.
Дансны дугаар нь үйл ажиллагааны онцлог, бүртгэлийн ажиллагааг компьютерээр болон гар аргаар
боловсруулж байгаагаас хамааран дөрөв, зургаа, найман оронтой байж болно.
Энэхүү зааварт нийцүүлэн үндсэн дансыг туслах дансанд хэрхэн ангилахыг байгууллагын нягтлан
бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгээр тодорхойлж, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын
баримт бичгийг удирдлагаар батлуулж мөрдөнө.
Б-ХӨРӨНГӨ
1. Тодорхойлолт
Өнгөрсөн хугацааны үйл ажиллагааны үр дүнд үүсч бий болсон, тухайн байгууллагын эзэмшилд
байгаа, ирээдүйд эдийн засгийн үр ашиг, үйлчилгээний чадавхиа өгөх нөөцийг хөрөнгө гэнэ.
Хөрөнгө нь гурван үндсэн чанарыг агуулна. Үүнд:
1. Хөрөнгө нь дангаараа буюу бусад хөрөнгөтэй хослон, шууд ба шууд бус замаар цэвэр
мөнгөн гүйлгээ буюу үйлчилгээг нэмэгдүүлэх чадавхи бүхий ирээдүйн үр ашгийг агуулж байна;
2. Тухайн компани хөрөнгөөс олох үр ашигт хяналт тавьж чадахуйц байна;
3. Тухайн компани олсон үр ашгаа хянах буюу захирах эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх ажил гүйлгээ
хийгдэнэ.
Нягтлан бодох бүртгэлд хөрөнгийг эргэлтийн ба эргэлтийн бус гэж ангилна.
Б-1. ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ
Эргэлтийн хөрөнгөнд дараах төрлийн хөрөнгийг хамруулна:
1. Ашиглалтанд нь ямар нэг хязгаар тавигдаагүй мөнгө болон мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө;
2. Байгууллагын үйл ажиллагааны нэг циклийн хэвийн нөхцөлд хэрэгжихээр хүлээгдэж
байгаа, эсвэл худалдан борлуулах ба ашиглахаар эзэмшиж байгаа;
3. Худалдах зориулалттай юмуу богино хугацаатай эзэмшиж байгаа бөгөөд тайлангийн өдрөөс
хойш арван хоёр сарын дотор хэрэгжихээр хүлээгдэж байгаа.
Эргэлтийн хөрөнгийг дараах байдлаар ангилна. Үүнд:
1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
2. Дансны авлага
3. Татвар, НДШ-ийн авлага
4. Бусад авлага
5. Санхүүгийн хөрөнгө
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6. Бараа материал
7. Урьдчилсан төлсөн зардал/тооцоо
8. Бусад эргэлтийн хөрөнгө
9. Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)
Б-1.1 МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ
1.Хамрагдах зүйлс
Касс болон харилцах дансанд байгаа мөнгө, хугацаагүй хадгаламж, 3 сар хүртэлх хугацаагаар
хязгаарласан тусгай зориулалт бүхий мөнгөн сан, үнэ цэнийг нь өөрчлөхөд өчүүхэн бага эрсдэлийг
мэдэрдэг, мөнгөний тодорхой дүнд чөлөөтэй хувирдаг, хөрвөх чадвар сайтай, богино хугацаатай
хөрөнгө оруулалт хамаарна. Эдгээр хөрөнгийг нэрлэсэн үнээр нь бүртгэнэ. Ямар нэг хязгаарлалт
тавигдсан бөгөөд үйл ажиллагааны нэг циклэд хязгаарлалтыг нь хүчингүй болгохгүй эсвэл тайлант
үед хэрэглэгдэхгүй мөнгөн хөрөнгийг эргэлтийн хөрөнгөнд оруулахгүй.
2.Үнэлгээ
Мөнгөн хөрөнгийг нэрлэсэн үнээр нь бүртгэнэ. Гадаад валютыг нэр төрөл тус бүрээр нэрийн данс
нээж Монголбанкнаас зарласан тухайн үеийн ханшаар тооцон төгрөгт хөрвүүлэн төгрөг, валютаар
давхар бүртгэнэ. Гадаад валютын үлдэгдлийг Монголбанкнаас зарласан ханшаар тухай бүр
тэгшитгэн тооцоо хийж, гарсан зөрүүгээр тайлант хугацааны цэвэр орлого, зарлагад оруулна.
Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгийг ашиг алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр үнэлж, бүртгэнэ.
3. Санхүүгийн тайланд тусгах нь
Мөнгөн хөрөнгийг балансын “Эргэлтийн хөрөнгө” гэсэн бүлгийн эхний зүйл ангид тусгана.
4. Хяналт ба бүртгэл
Кассын аюулгүй бүрэн бүтэн байдлыг хангахаар харуул хамгаалалтыг зохион байгуулсан байх
бөгөөд кассын үлдэгдэлд гэнэтийн болон тогтмол шалгалт хийнэ. Касст байгаа хөрөнгийн баримт
материал, түүнтэй холбогдох файлын хадгалалт, хамгаалалт, аюулгүй байдал, гүйлгээний баримтын
бүрдлийг хангасан байна.
Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хөтөлж, гүйлгээний баримтыг үндсэн
баримттай нь тулган шалгана.
Дэлгэрэнгүй бүртгэлийн үлдэгдлийг тэнцлийн үлдэгдэлтэй тулган тохируулна.
МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ЗҮЙЛСИЙН БҮРТГЭЛ
1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах зүйлийн орлого, зарлагын гүйлгээ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах зүйлийн орлогын гүйлгээ хийхэд:
Дебет:

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах зүйл /касс, харилцах, хадгаламж ...гм/

Кредит:

Холбогдох данс

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах зүйлийн зарлагын гүйлгээ хийхэд:
Дебет:

Холбогдох данс

Кредит:

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах зүйл /касс, харилцах, хадгаламж ...гм/

2. Кассын илүүдэл, дутагдал
Кассаас мөнгө илүүдвэл илүү гарсан дүнгээр:
Дебет:

Касс дахь бэлэн мөнгө
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Кредит:

Илүүдэл

Мөнгө илүүдсэн шалтгаан, холбогдох эзэн нь тогтоогдохгүй бол компанийн орлого болгож:
Дебет:

Илүүдэл

Кредит:

Бусад орлого

Холбогдох эзэн холбогдогч нь тогтоогдож илүүдэл мөнгийг буцааж олговол:
Дебет:

Илүүдэл

Кредит:

Холбогдох данс, жишээ нь: Касс дахь бэлэн мөнгө

Кассаас мөнгө дутвал дутагдсан дүнгээр:
Дебет:

Дутагдал

Кредит:

Касс дахь бэлэн мөнгө

Дутсан шалтгаан нь тогтоогдож холбогдох эзнээр төлүүлбэл:
Дебет:

Холбогдох данс, жишээ нь: Касс дахь бэлэн мөнгө

Кредит:

Дутагдал

Хэрэв мөнгө дутаасан эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй, нас барсан, төлбөрийн чадваргүй нь
шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон тохиолдолд дутагдлыг компанийн алдагдлаар хаахаар ТУЗ
шийдвэрлэсэн бол дутсан мөнгөний дүнгээр:
Дебет:

Бусад зардал

Кредит:

Дутагдал

3. Жижиг мөнгөн сан
Жижиг мөнгөн сан нь тухайн байгууллагын бага хэмжээний урсгал зардлын төлбөрийн гүйлгээг
хийхэд зориулан нярав болон нягтлан бодогчоос өөр ажилтанд хариуцуулан байршуулсан бага
хэмжээний мөнгө юм. Жижиг мөнгөн сангийн зориулалт болон доод хэмжээг тогтоох, байгуулах,
зарцуулах, хянах ажиллагааг тухайн байгууллагын дотоод журмаар зохицуулна. Жижиг мөнгөн
санг бэлэн мөнгөний дансдад нэрийн дансаар бүртгэнэ. Анх байгуулсан сангийн хэмжээг өөрчлөх
үед дараах журналын бичилт хийнэ:
Дебет:

Жижиг мөнгөн сан

Кредит:

Касс болон харилцах

Жижиг мөнгөн сангаас зарлагын гүйлгээ гарах үед ямар нэгэн бичилт хийгдэхгүй. Жижиг мөнгөн
санг нөхөн дүүргэхийн өмнө уг сангийн хяналтыг хариуцсан ажилтан сангийн зарцуулалтын тайланг
анхан шатны баримттай тулгаж, зарцуулалт батлагдсан төсөв, журмын дагуу байгаа эсэхийг шалган
баталгаажуулж, жижиг мөнгөн санд дүүргэлт хийх зөвшөөрөл олгоно. Үүний дагуу жижиг мөнгөн
сан хариуцсан ажилтан зарлагын баримтаа кассын няравт хүлээлгэн өгч, зарцуулсан хэмжээний
мөнгийг кассаас авна.
Жижиг мөнгөн санг дүүргэж, кассаас зарлага гаргахад:
Дебет:

Холбогдох зардал

Кредит:

Касс дахь бэлэн мөнгө

Б-1.2 ДАНСНЫ АВЛАГА
1. Тодорхойлолт
Авлага гэж нийлүүлсэн бараа, ажил, үйлчилгээний үнэ, хүлээн аваагүй байгаа бусдаас авахаар
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хүлээн зөвшөөрөгдсөн тооцоо юм.
Дансны авлагад үндсэн үйл ажиллагааны явцад борлуулсан бараа, бүтээгдэхүүн, үзүүлсэн ажил
үйлчилгээний төлөө худалдан авагч болон холбоотой талаас авах авлагын дүн орно. Тухайлбал:
Ногдол ашгийн авлага, бондын хүүгийн авлага зэрэг
2. Үнэлгээ
Дансны авлагыг цэвэр боломжит үнэ цэнээр буюу мөнгөөр хүлээн авахаар тооцоолж буй цэвэр
дүнгээр санхүүгийн байдлын тайланд харуулна. Өөрөөр хэлбэл, түүний нэрлэсэн үнээс найдваргүй
авлагад байгуулсан эрсдэлийн санг хасч тооцсон төлөгдөх боломжтой цэвэр дүнгээр илэрхийлнэ.
3. Санхүүгийн тайланд тусгах нь
Дансны авлага, бусад авлагыг балансын эргэлтийн хөрөнгийн хэсэгт тусгана.
4. Хяналт ба бүртгэл
Салбар хоорондын тооцоог төвийн, салбарын гэсэн хоёр түвшинд явуулах ба салбар хоорондын
тооцооны нийлэлтэд мэргэжлийн байгууллагын төвөөс нэгдсэн хяналт тавина.
Салбар хоорондын тооцоог тогтмол нийлэх ба Дотоод хяналтын алба нь салбар хоорондын
тооцооны нийлэлтэд хяналт тавьж байна. Бусад хөрөнгийн дансдын тэнцлийн үлдэгдлийг тогтмол
нийлж тохируулна.
Бусад хөрөнгийн дансдын гүйлгээнд ерөнхий нягтлан бодогч, мэргэжлийн байгууллагын дотоод
хяналтын алба тогтмол хяналт тавина.
АВЛАГЫН БҮРТГЭЛ
1. Авлага
Иргэн, хуулийн этгээд тус бүрээр нэрийн данс нээж хөтөлнө. Авлагын дансны үлдэгдэл нь түр
хугацааны шинж чанартай бөгөөд эцсийн тооцоо хийгдсэн тухай бүр хаагдаж байх ёстой.
Бондын хүүг тайлант үеийн эцэст, ногдол ашгийг хуваарилсан үед, үйлчилгээ үзүүлсний орлогыг
тухай бүрд нь орлогод тооцон авлагаар бүртгэх бөгөөд доорх бичилт хийнэ:
Дебет:

Авлага

Кредит:

Холбогдох орлогын данс

Авлага төлөгдөхөд:
Дебет:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Кредит:

Холбогдох авлагын данс

2. Салбар хоорондын тооцооны бүртгэл
Салбар хоорондын тооцоо нь бэлэн ба бэлэн бус хэлбэрээр байж болно. Салбар хоорондын
тооцоогоор үүссэн өглөг, авлагыг салбар нэгж бүр дээр нэрийн данс нээж бүртгэнэ.
Салбар хоорондын тооцооны данс актив, пассив хоёр үлдэгдэлтэй байвал цэвэршүүлэн аль нэгээр
нь санхүүгийн тайланд үзүүлнэ.
Мэргэжлийн байгууллага өөрийн салбар нэгжид мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын гүйлгээ хийхэд
холбогдох бичилтүүдийг хийнэ. Жишээ нь: Мэргэжлийн байгууллага салбартаа мөнгө шилжүүлбэл:
Мэргэжлийн байгууллагын төв нь:
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Дебет:

Салбар хоорондын тооцооны авлага

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Салбар нэгж нь:
Дебет:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Кредит:

Салбар хоорондын тооцооны өглөг

Б-1.3 ТАТВАР, НДШ-ИЙН АВЛАГА
1. Тодорхойлолт
Татвар, НДШ-ийн авлага гэж тухайн аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор үүссэн
татвар, НДШ-ийн төлбөртэй холбоотой үүссэн тооцоо юм. Татварын төрөл тус бүрээр данс нээж
бүртгэнэ.
2. Үнэлгээ
Энэ төрлийн авлага нь хүлээн авахаар урьдчилан тооцсон цэвэр боломжит хэмжээгээр үнэлэгдэнэ.
3. Санхүүгийн тайланд тусгах нь
Татвар, НДШ-ийн авлагыг балансын эргэлтийн хөрөнгийн хэсэгт тусгана.
4. Хяналт ба бүртгэл
Хэрэв салбартай бол салбар хоорондын тооцоог төвийн, салбарын гэсэн хоёр түвшинд явуулах ба
салбар хоорондын тооцооны нийлэлтэд мэргэжлийн байгууллагын төвөөс нэгдсэн хяналт тавина.
Энэ дансдын гүйлгээнд ерөнхий нягтлан бодогч, мэргэжлийн байгууллагын дотоод хяналтын алба
тогтмол хяналт тавина.
ТАТВАР, НДШ-ИЙН АВЛАГЫН БҮРТГЭЛ
Татвар, НДШ-ийн тооцоог хийсэн үндсэн баримтыг үндэслэж, тооцон авлагаар бүртгэх бөгөөд
доорх бичилт хийнэ:
Дебет:

Татвар, НДШ-ийн авлага

Кредит:

Холбогдох данс

Авлага төлөгдөхөд:
Дебет:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Кредит:

Татвар, НДШ-ийн авлага

Б-1.4 БУСАД АВЛАГА
1. Тодорхойлолт
Бусад авлагад үндсэн бус үйл ажиллагаанаас үүссэн авлага болон дээрхи авлагын ангилалуудад
багтаагүй авлагууд хамаарна.
Тухайлбал: Мэргэжлийн байгууллагын хувьд энэ авлагад зээлээр борлуулсан эд хогшил, ажиллагсад
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болон бусад байгууллага, хүмүүсээс авах тооцооны авлага гэх мэт
2. Үнэлгээ
Авлага нь хүлээн авахаар урьдчилан тооцсон цэвэр боломжит хэмжээгээр үнэлэгдэнэ. Өөрөөр
хэлбэл, түүний нэрлэсэн үнээс найдваргүй авлагад байгуулсан эрсдэлийн санг хасч тооцсон төлөгдөх
боломжтой цэвэр дүнгээр илэрхийлнэ.
3. Санхүүгийн тайланд тусгах нь
Бусад авлагыг балансын эргэлтийн хөрөнгийн хэсэгт тусгана.
БУСАД АВЛАГЫН БҮРТГЭЛ
Авлага үүсэх үед:
Дебет:

Бусад авлага

Кредит:

Холбогдох данс

Авлага төлөгдөх үед:
Дебет:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Кредит:

Бусад авлага

Б-1.5 САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ
Санхүүгийн хөрөнгө гэж тайлант үед хийх төлбөрийн хэмжээнээс давсан буюу түр зуур чөлөөтэй
байгаа мөнгөн хөрөнгийг ашиг олох зорилгоор зарцуулж буй үйл ажиллагааг хэлнэ. Санхүүгийн
хөрөнгийг НББОУС-д хөрөнгө оруулалт гэсэн нэр томъёогоор тусгасан байна.
Хөрөнгө оруулалт нь НББОУС 32-д1 тодорхойлсон санхүүгийн хэрэглүүрийн нэг төрөл тул
санхүүгийн хэрэглүүрийн тодорхойлолтонд хамаарна.
Үнэт цаасаарх хөрөнгө оруулалт нь өрийн /бонд/ үнэт цаасаарх хөрөнгө оруулалт, өмчийн /хувьцаа/
үнэт цаасаарх хөрөнгө оруулалт гэсэн хэлбэртэй байна.
Б-1.5.1 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
1. Тодорхойлолт
Хөрөнгө оруулалтыг “Арилжааны”, “Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших”, “Зээл ба авлага”,
“Борлуулахад бэлэн” гэж дөрөв ангилна.
Богино хугацаанд ашиг олох зорилгоор худалдан аваад, эргүүлэн худалдах зориулалттай үнэт
цаасыг “арилжааны үнэт цаас” гэж ангилна.2
Тодорхой тогтмол төлбөртэй, тогтсон хугацаанд дуусгавар болох бөгөөд уг үнэт цаасыг хугацааг нь
дуустал эзэмшихээр шийдвэрлэсэн бол “Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт цаас” гэж ангилна.
Хувьцаа, түүнтэй адилтгах өмчийн хэрэглүүр болон дуусгавар хугацаа нь тодорхойгүй үнэт цаас энэ
ангилалд багтахгүй.
Дериватив (санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл) гэж үнэлгээ нь суурь хүчин зүйлийн үнээс хамаарч
өөрчлөгддөг, ирээдүйд хэрэгжих нөхцөлтэй дараах шинжийг агуулсан гэрээ, хэлцлийг хэлнэ.
1 Эх сурвалж: НББОУС 32.11
2 Эх сурвалж: СТОУС 9-ийн Хавсралт А
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а) Хүүгийн түвшин, санхүүгийн хэрэгслийн үнэ, барааны үнэ, гадаад валютын ханш, үнийн
индекс, зээлийн зэрэглэл, эсвэл зээлийн индекс гэх мэт бусад үзүүлэлтийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан
үнэ цэн нь өөрчлөгддөг;
б) Бусад төрлийн ижил төстэй гэрээтэй харьцуулахад анхны хөрөнгө оруулалт бага буюу
эсвэл огт шаардагддаггүй.
в) Ирээдүйд арилжаа хийгдэнэ.
Хейдж гэдэг нь хөрөнгө, өр төлбөрийн бодит үнэ цэн, мөнгөн гүйлгээг ирээдүйд гарах өөрчлөлтөөс
хамгаалж, дериватив, түүнтэй адилтгах санхүүгийн хэрэгсэл гаргах замаар эрсдэлийг бууруулах
арга юм. Бодит үнэ цэнийн хейдж, мөнгөн гүйлгээний хейдж, гадаадын цэвэр хөрөнгө оруулалтын
хейдж гэсэн гурван төрлийн хейдж байдаг.
2. Ангилал
“Арилжааны буюу ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр илэрхийлэх (цаашид “арилжааны үнэт
цаас” гэнэ) ангилалд 1) арилжааны (trading) ба 2) ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр илэрхийлэх
сонголтыг ашиглан бүртгэсэн (under the fair value option) үнэт цаасыг хамруулан бүртгэнэ.
Ашиг олох зорилгоор худалдан аваад, богино хугацаанд эргүүлэн худалдах зориулалттай үнэт
цаасыг “арилжааны үнэт цаас (trading)” гэж ангилна. Өөрөөр хэлбэл арилжааны үнэт цаас гэж
үнийн өөрчлөлтөөс ашиг хүртэх замаар эзэмшиж буй өрийн ба өмчлөлийн үнэт цаас буюу богино
хугацаатай багцад багтсан үнэт цаасыг хэлнэ. Үнэт цаасыг худалдан авснаас нь хойш 6 хүртэлх
сарын хугацаанд буюу харьцангуй богино хугацаагаар эзэмшээд, эргүүлэн худалдах зориулалттай
байгаа бол үнэт цаасыг арилжааны гэж ангилна.
Арилжааны үнэт цаасны ангилалд“ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр илэрхийлэх үнэт цаас (under
the fair value option)”-ыг бүртгэх бөгөөд энэ төрлийн үнэт цаасны ангилал нь өөрчлөгдөхгүй. Дараах
тохиолдолд компанийн удирдлага үнэт цаасыг энэ ангилалд бүртгэнэ: а) үнэт цаасыг холбогдох
хөрөнгө, өр төлбөрийн бүртгэлийн нийцлийг (accounting matching) хангах үүднээс энэ ангилалд
бүртгэсэн үед; эсвэл б) санхүүгийн хөрөнгө, өр төлбөрийг нийцүүлэн удирдаж, бодит үнэ цэнээр
үнэлсэн.
Тодорхой, тогтмол төлбөрийн хуваарьтай, тогтсон хугацаанд дуусгавар болох үнэт цаасыг хугацааг
нь дуустал эзэмшихээр шийдвэрлэсэн бол “Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт цаас” гэж
ангилна. Хэрэв үнэт цаас эзэмшигч үнэт цаасыг дуусгавар хугацаанаас нь өмнө эргүүлэн төлөх
буюу худалдан авахыг үнэт цаас гаргагчаас шаардах эрхтэй тохиолдолд уг хөрөнгийг хугацааны
эцэс хүртэл эзэмших шинж алдагдаж байна гэж үзэх тул энэ ангилалд бүртгэхгүй. Хувьцаа, түүнтэй
адилтгах өмчийн хэрэгсэл болон дуусгавар хугацаа нь тодорхойгүй үнэт цаасыг энэ ангилалд
бүртгэхгүй.
Үнэт цаас эзэмшигч “Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших” гэж ангилсан үнэт цаасыг хугацааг нь дуустал
эзэмшилгүйгээр харин зориулалтыг нь өөрчилж, бусдад худалдан борлуулах буюу шилжүүлсэн
бол “уг ангиллыг цаашид ашиглах эрхгүй” болно. Өөрөөр хэлбэл ийм арилжаа хийгдсэн тайлант
үеэс хойш хоёроос доошгүй жил ямарваа үнэт цаасыг “Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших” ангиллаар
ангилах эрхгүй болно.
Зээл ба авлага гэж ангилсан үнэт цаас гэдэг нь идэвхтэй зах зээлийн жишиг үнэгүй бөгөөд
тодорхой мөнгөн дүн бүхий, дериватив бус санхүүгийн хөрөнгийг хэлэх ба үүнд дараах хөрөнгийг
хамруулахгүй:
а) Арилжаалах зориулалттай эзэмшиж буй гэж ангилсан шууд эсвэл ойрын хугацаанд худалдан
борлуулах зорилготой хөрөнгө, анх удаа хүлээн зөвшөөрөхдөө ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр
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илэрхийлэхээр ангилсан хөрөнгө;
б) Анх удаа хүлээн зөвшөөрөхдөө борлуулахад бэлэн гэж ангилсан хөрөнгө;
в) Эзэмшигч нь хөрөнгийн чанар муудсанаас бусад тохиолдолд өөрийн анх оруулсан хөрөнгөө
бүгдийг нь эргүүлэн олж авч чадахгүй болсон (үүнийг борлуулах зориулалттай хөрөнгөнд ангилна).
Хувьцаа, түүнтэй адилтгах өмчийн хэрэгсэл болон дуусгавар хугацаа нь тодорхойгүй үнэт цаас энэ
ангилалд багтахгүй.
Дээрх гурван ангилалд багтаагүй үнэт цаасыг “борлуулахад бэлэн үнэт цаас”-аар ангилна. Энэ
ангилалд тодорхойгүй хугацаагаар компанийн эзэмшиж буй үнэт цаасыг бүртгэх бөгөөд хөрвөх
чадвартай хөрөнгө, хүү, валютын ханш, өөрийн хөрөнгийн үнэлгээ өөрчлөгдөхөд эргүүлэн худалдаж
болох үнэт цаас багтана. Энэ ангилалд өрийн үнэт цаас ба өмчлөлийн үнэт цаасыг хамруулна.
Үнэт цаасаарх хөрөнгө оруулалтын 1 жил хүртэлх хугацаатайг эргэлтийн хөрөнгөд тооцож, 1-ээс
дээш жилийн хугацаатай хөрөнгө оруулалтыг урт хугацаат хөрөнгө оруулалтаар тайлагнана.
Үнэт цаасны эрсдэлийн зардал буюу үнэ цэнийн бууралтын зардал гэж хөрөнгийн нөхөгдөх дүнгээс
давсан дансны үнийг хэлнэ.
Нөхөгдөх дүн (нөхөн төлөх өртөг) гэдэг нь хөрөнгийн бодит үнэ цэнээс борлуулалтын зардлыг
хассан дүн ба ашиглалтын үнэ цэнийн аль ихийг хэлнэ.3
Ашиглалтын үнэ цэнэ гэдэг нь хөрөнгөөс үүсэхээр хүлээгдэж буй ирээдүйн мөнгөн гүйлгээний
өнөөгийн үнэ цэнэ юм.4
Дансны үнэ гэдэг нь санхүүгийн байдлын тайланд хөрөнгийг хүлээн зөвшөөрсөн дүнг хэлнэ.
3. Хүлээн зөвшөөрөлт
Үнэт цаасыг эзэмших эрх үүссэн үед уг хөрөнгө оруулалтыг санхүүгийн байдлын тайландаа хүлээн
зөвшөөрч, толилуулна.5
Бодитой нотолгоо бүрдүүлсний үндсэн дээр үнэт цаасыг холбогдох ангиллаар ангилж бүртгэнэ.
Тухайлбал, арилжааны үнэт цаасны хувьд үнэт цаасыг богино хугацаанд эзэмшиж, ашиг олох
нотолгоо, дуусгавар хугацаа хүртэл эзэмших үнэт цаасны хувьд хугацааг нь дуустал эзэмших
нотолгоо гэх мэт.
Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасны хугацаа дуусч, үнэт цаас гаргагч төлбөрөө бүрэн төлсөн эсвэл
үнэт цаасанд хамаарах бүх эрсдэл, өгөөж бусдад шилжсэн үед хөрөнгө оруулалтыг данснаас хасна.
4. Хэмжилт ба үнэлгээ
Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасны үнэлгээ түүний ангиллаас шалтгаалах тул эхлээд үнэт цаасны
ангиллыг тодорхойлсны дараа үнэлнэ.
Үнэт цаасны бодит үнэ цэнэ гэж тухайн өдрийн идэвхитэй зах зээлийн жишиг үнийг ойлгоно.
Өөрөөр хэлбэл, дотоодын болон олон улсын зах зээл дээр идэвхитэй арилжаалж буй үнэт цаасны
үнэ нь бодит үнэ цэнэ юм. Хэрэв үнэт цаасны зах зээл идэвхитэй биш бол үнэлгээний аргыг ашиглан
бодит үнэ цэнийг тогтооно. Тухайлбал, дискаунтчилсан мөнгөн гүйлгээний шинжилгээ, опшины
үнийн загвар гэх мэт тухайн төрлийн үнэт цаасанд түгээмэл ашиглагддаг аргачлалыг сонгон бодит
үнэ цэнийг тогтооно. Идэвхигүй зах зээл бүхий үнэт цаасны бодит үнэ цэнийг найдвартай үнэлэх
боломжгүй бол өртгөөр нь хэмжинэ. Мэргэжлийн оролцогч үнэт цаасны бодит үнэ цэнийг тооцоолох
аргачлалаа өөрийн дотоод журмаар тогтоож, мөрдөнө.
3
4
5
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Арилжааны үнэт цаас
Арилжааны үнэт цаасыг анх хүлээн зөвшөөрөхдөө бодит үнэ цэнээр хэмжинэ. Энэ нь тухайн үнэт
цаасыг худалдан авахад төлсөн мөнгөн дүн юм.6
Энэ ангиллын үнэт цаасыг сар бүрийн эцэст бодит үнэ цэнээр нь дахин үнэлэх ба бодит үнэ цэнэд
гарсан өсөлт, бууралтыг орлого, зардлаар бүртгэнэ.
Мэргэжлийн оролцогчийн удирдлагаас гаргасан холбогдох шийдвэрийн дагуу арилжааны үнэт
цаасны зориулалтыг “Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших”, “борлуулахад бэлэн” гэх мэтээр өөрчилж
болно. Ингэхдээ арилжааны үнэт цаасыг тухайн өдрийн бодит үнэ цэнээр бүртгэж, ангиллыг
өөрчилнө.
Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт цаас
Хугацааны эцэс хүртэл эзэмшихээр ангилсан үнэт цаасыг анх хүлээн зөвшөөрөхдөө бодит үнэ цэн
дээр холбогдох шууд зардлыг нэмсэн дүнгээр бүртгэнэ. Энэ нь уг үнэт цаасыг худалдан авахад
төлсөн цэвэр дүнгээр илэрхийлэгддэг.7
Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт цаасыг санхүүгийн тайланд хорогдуулсан өртгөөр үнэлж,
толилуулна.8
Үнэт цаасны хорогдуулсан өртгийг тооцохдоо анх хүлээн зөвшөөрсөн үнээс үндсэн төлбөрийн
төлөлтийг хасч, үр ашигт хүүгийн аргаар тооцоолсон урамшууллын хорогдуулалтыг хасах эсвэл
хямдруулалтын хорогдуулалтыг нэмнэ.
Үр ашигт хүүгийн аргаар үнэт цаасны урамшуулал, хямдруулалтын хорогдуулалтыг тооцоолохдоо
анхны үнээс үр ашигт хүүг тооцон хүүгийн төлбөрийг хасна.
Урамшуулал, хямдруулалтын хорогдуулалтанд материаллаг зөрүү гарахгүй нөхцөлд хорогдуулсан
өртгийг үнэлэхдээ шулуун шугамын аргыг ашиглаж болно.
Тайлант хугацаанд хорогдуулсан дүнг хүүгийн орлогоор бүртгэнэ.
Хугацааны эцэс хүртэл эзэмшихээр ангилсан үнэт цаасны ангиллыг өөрчлөхийг хориглох бөгөөд
зайлшгүй шаардлагаар өөрчилсөн тохиолдолд доод тал нь 2 жил тухайн ангиллыг ашиглахгүй байх
шийтгэл хүлээнэ.
Мэргэжлийн байгууллага үнэт цаасны эрсдэлийн санг тооцох СТОУС-д нийцсэн аргачлалыг
дотооддоо боловсруулж, мөрдөнө.
Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт цаасны ирээдүйн мөнгөн гүйлгээний өнөөгийн үнэ цэн
нь дансны үнээс бага гарсан нөхцөлд үнэ цэн буурсан гэж үзэх ба энэ тохиолдолд үнэт цаасны
эрсдэлийн зардлыг ирээдүйн мөнгөн гүйлгээний өнөөгийн үнэ цэн ба дансны үнийн зөрүүгээр
тооцож, бүртгэнэ.9
Борлуулахад бэлэн үнэт цаас
Борлуулахад бэлэн үнэт цаасыг анх хүлээн зөвшөөрөхдөө бодит үнэ цэн дээр холбогдох шууд
зардлыг нэмсэн дүнгээр бүртгэнэ. Энэ нь үнэт цаасыг худалдан авахад төлсөн цэвэр дүнгээр
илэрхийлэгддэг.10
Санхүүгийн тайланд борлуулахад бэлэн гэж ангилсан үнэт цаасыг бодит үнэ цэнээр нь үнэлж,
6
7
8
9
10
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толилуулах ба бодит үнэ цэнэд гарсан өсөлт, бууралтыг үнэт цаасны дахин үнэлгээний санд
хуримтлуулна. Үнэт цаасыг бусдад худалдах буюу шилжүүлэн данснаас хасах үед дахин үнэлгээний
санг тайлант үеийн орлого, зардал болгон бүртгэнэ.
СТОУС-д зааснаар үнэт цаасны нөхөн төлөх өртөг нь дансны үнээс бага гарсан нөхцөлд үнэ цэн
буурсан гэж үзэх ба энэ тохиолдолд үнэт цаасны эрсдэлийн зардлыг хөрөнгө оруулалтын нөхөн
төлөх өртөг ба дансны үнийн зөрүүгээр тооцож, бүртгэнэ.
Борлуулахад бэлэн үнэт цаасны үнэ цэнийн бууралтыг дахин үнэлгээний сан дансанд бүртгэнэ.
Мэргэжлийн оролцогчийн удирдлагаас гаргасан холбогдох шийдвэрийн дагуу борлуулахад бэлэн
үнэт цаасны зориулалтыг “дуусгавар өдөр хүртэл эзэмших”, “арилжааны” гэх мэтээр өөрчилж
болно. Ингэхдээ борлуулахад бэлэн үнэт цаасыг тухайн өдрийн бодит үнэ цэнээр бүртгэж, ангиллыг
өөрчилнө.
Зээл ба авлага гэж ангилсан үнэт цаас
Мэргэжлийн оролцогч үнэт цаасыг (худалдан борлуулах бус) эргүүлэн төлүүлэх төлөвлөгөөтэй
байгаа бөгөөд үнэт цаасыг хөрөнгийн бирж дээр арилжаалдаггүй буюу жишиг үнэ байхгүй
тохиолдолд үнэт цаасыг зээл ба авлага гэж бүртгэнэ. Жишиг үнэгүй үнэт цаас нь хугацааны эцэс
хүртэл эзэмших санхүүгийн хөрөнгийн тодорхойлолтыг хангахгүй тул Мэргэжлийн оролцогч жишиг
үнэгүй үнэт цаасыг хугацааны эцэс хүртэл эзэмших хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасаар ангилахгүй,
харин “Зээл, авлага гэж ангилсан үнэт цаас” дансанд бүртгэнэ.
Зээл ба авлагаар ангилсан үнэт цаасны үнэлгээ, бүртгэл нь хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт
цаастай (жишиг үнэтэй үнэт цаас) адил хорогдуулсан өртгийн аргаар бүртгэнэ. НББОУС 39-ийн
дагуу энэ ангиллын үнэт цаасыг анхны удаад бодит үнэ цэн дээр тухайн үнэт цаасыг худалдан
авахтай шууд холбоотой арилжааны шимтгэлийг нэмсэн дүнгээр буюу үнэт цаасыг олж авахын
тулд төлсөн зардлыг хасч цэвэр дүнгээр хүлээн зөвшөөрч, бүртгэнэ. Ийм үнэт цаасыг тайлагналын
өдөр хорогдуулсан өртгөөр үнэлнэ. Зөвхөн өрийн үнэт цаасыг энэ ангилалд бүртгэх бөгөөд өмчийн
үнэт цаасыг арилжааны эсвэл борлуулахад бэлэн гэж ангилж, бүртгэх тул хугацааны эцэс хүртэл
эзэмших эсвэл зээл ба авлага гэж ангилахгүй.
5. Бүртгэл
1) Арилжааны үнэт цаас
Арилжааны үнэт цаасыг худалдан авахдаа бодит үнэ цэнээр нь:
Дебит:

Арилжааны үнэт цаасны данс

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Үнэт цаасны хүүг тооцоолж, хуримтлуулсан бол авлагаар бүртгэнэ:
Дебит:

Үнэт цаасны хүүгийн авлага

Кредит:

Үнэт цаасны хүүгийн орлого

Үнэт цаасны хүү төлөгдсөн бол авлагыг бууруулна:
Дебит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Кредит:

Үнэт цаасны хүүгийн авлага

Арилжааны үнэт цаасыг дахин үнэлэх үед:
Хэрэв үнэт цаасны ханш өссөн бол зөрүүгээр нь:
Дебит:

Арилжааны үнэт цаасны данс /Үнэт цаасны хасагдуулгын данс/
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Кредит:

Үнэт цаасны үнэлгээний орлого

Хэрэв үнэт цаасны ханш буурсан бол зөрүүгээр нь:
Дебит:

Үнэт цаасны үнэлгээний зардал

Кредит:

Үнэт цаасны данс

Үнэт цаасны үнэлгээний орлого, зардлыг цэвэршүүлэн хаана:
Дебит:

Үнэт цаасны үнэлгээний орлого

Кредит:

Үнэт цаасны үнэлгээний зардал

Арилжааны үнэт цаасыг ашигтай худалдаж борлуулсан бол:
Дебит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Кредит:

Үнэт цаасны арилжааны орлого

Кредит:

Арилжааны үнэт цаасны данс

Хэрэв алдагдалтай борлуулсан бол:
Дебит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Дебит:

Үнэт цаасны арилжааны зардал

Кредит:

Арилжааны үнэт цаасны данс

Санхүүгийн тайланд үнэт цаасны арилжааны орлого, зардлыг цэвэршүүлэн нэгтгэсэн дүнгээр
толилуулна.
Жишээ (Арилжааны үнэт цаас):
Мэргэжлийн байгууллага 100,000.00 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй, 12 сарын хугацаатай, сарын
4,5%-ийн хүүтэй Засгийн газрын өрийн бичгийг 104,100 төгрөгөөр худалдан авсан. Үр ашигт хүүг
(Internal Rate of Return) 4%-иар тооцоолсон.
Тус үнэт цаасыг 6 сарын дотор арилжаалж ашиг хүртэх зорилготой байгаа тул арилжааны үнэт
цаасаар ангилсан.
Журналын бичилт (төгрөгөөр):
1. Үнэт цаасыг худалдан авахад:
Дебит:

Арилжааны үнэт цаас - Засгийн газрын үнэт цаас

104,100

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн данс

104,100

2. Сарын эцэст үнэт цаасны хүү төлөгдсөн бол:
Дебит:

Мөнгөн хөрөнгийн данс

4,500

Кредит:

Хүүгийн орлого

4,500

3. Тайлант сарын сүүлийн өдөр үнэт цаасыг бодит үнэ цэнээр нь дахин үнэлсэн ба тухайн өдөр
Засгийн газрын өрийн бичгийг арилжаалж байсан үнэ 105,000 төгрөг байв. Тэгвэл үнэт цаасны
дансны үлдэгдэл 104,100 төгрөг ба тухайн өдрийн бодит үнэ цэн 105,000.00 төгрөгийн зөрүүгээр
Дебит:

Засгийн газрын үнэт цаас

900

Кредит:

Үнэт цаасны үнэлгээний орлого

900

4. Тухайн үнэт цаасыг 106,000 төгрөгөөр худалдсан бол
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Дебит:

Мөнгөн хөрөнгийн данс

106,000

Кредит:

Үнэт цаасны арилжааны орлого

1,000

Кредит:

Арилжааны үнэт цаас - Засгийн газрын үнэт цаас

105,000

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

2) Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт цаас
Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт цаасыг худалдан авахдаа бодит үнэ цэнээр бүртгэх ба үнэт
цаасны нэрлэсэн үнэ ба бодит үнийн зөрүүгээр урамшуулал, хямдруулалтыг бүртгэнэ.
Урамшуулалтай бол:
Дебит:

Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт цаас

Дебит:

Үнэт цаасны урамшуулал

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Хямдруулалттай бол:
Дебит:

Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт цаас

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Кредит:

Үнэт цаасны хямдруулалт

Үнэт цаасны хүүг хуримтлуулан бүртгэж, орлогоор хүлээн зөвшөөрнө:
Дебит:

Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага

Кредит:

Хүүгийн холбогдох орлого

Хэрэв үнэт цаасыг анх урамшуулалтай авсан бол урамшууллыг үр ашигт хүүгийн аргаар
хорогдуулсан дүнгээр үнэт цаасны хүүгийн орлогыг бууруулна:
Дебит:

Хүүгийн холбогдох орлого

Кредит:

Үнэт цаасны урамшуулал

Хэрэв үнэт цаасыг анх хямдруулалттай авсан бол хямдруулалтыг үр ашигт хүүгийн аргаар
хорогдуулсан дүнгээр үнэт цаасны хүүгийн орлогыг нэмэгдүүлнэ:
Дебит:

Үнэт цаасны хямдруулалт

Кредит:

Хүүгийн холбогдох орлого

Үнэт цаасны хүү төлөгдсөн бол авлагыг бууруулна:
Дебит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Кредит:

Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага

Үнэт цаасны хугацаа дуусч үндсэн төлбөр төлөгдөхөд:
Дебит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Кредит:

Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт цаас

Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт цаасны үнэ цэнийн бууралтыг тооцож, эрсдэлийн сан
байгуулбал:
Дебит:

Үнэт цаасны эрсдэлийн сангийн зардал

Кредит:

Үнэт цаасны эрсдэлийн сан

Хэрэв үнэт цаасны үнэ цэнийн бууралтыг буцаасан бол:
Дебит:

Үнэт цаасны эрсдэлийн сан

Кредит:

Үнэт цаасны эрсдэлийн сангийн зардал

Бусад зээл ба авлагаар ангилсан үнэт цаасны бүртгэл нь хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт
цаастай адил боловч ашиглагдах дансд нь ялгаатай байна.
Жишээ (Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт цаас):
Мэргэжлийн байгууллага 100,000.00 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй, 12 сарын хугацаатай, сарын
4,5%-ийн хүүтэй Засгийн газрын өрийн бичгийг 104,100 төгрөгөөр худалдан авсан. Уг үнэт цаасыг
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хугацааны эцэс хүртэл эзэмших зорилготой байгаа тул хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт цаасаар
ангилан бүртгэсэн. Үр ашигт хүүг (Internal Rate of Return) 4%-иар тооцоолсон.
Журналын бичилт (мянган төгрөгөөр):
1. Үнэт цаасыг худалдан авахад:
Дебит:

Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт цаас Засгийн газрын үнэт цаас

100,000

Дебит:

Засгийн газрын үнэт цаасны урамшуулал

4,100

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн данс

104,100

2. Үнэт цаасыг 4,100.00 мянган төгрөгийн урамшуулалтай байгаа бөгөөд сарын эцэст урамшууллыг
үр ашигт хүүгийн аргаар тооцож, хорогдуулна. Тухайлбал эхний сарын хувьд:
Дебит:

Мөнгөн хөрөнгийн данс

4,500

Кредит:

Засгийн газрын үнэт цаасны урамшуулал

336

Кредит:

Хүүгийн орлого

4,164

Үнэт цаасны урамшууллыг хорогдуулах хүснэгт (мянган төгрөгөөр)
Хүү тооцох
хугацаа

Хөрөнгө
оруулалтын
дансны дүн

Хүүгийн
орлого

Нэрлэсэн хүүгийн
төлбөр

Нэмэгдлийн
хорогдуулалт

Хорогдуулаагүй
нэмэгдэл

(a)

(b)=(a)*4%

(c)=100,000*4,5%

(d)=(c)-(b)

(e)=(a)-200,000

0
1

2012.01.01
2012.01.31

104,100
103,764

4,164

4,500

336

4,100
3,764

2

2012.02.28

103,415

4,151

4,500

349

3,415

3

2012.03.31

103,052

4,137

4,500

363

3,052

4

2012.04.30

102,674

4,122

4,500

378

2,674

5

2012.05.31

102,281

4,107

4,500

393

2,281

6

2012.06.30

101,872

4,091

4,500

409

1,872

7

2012.07.31

101,447

4,075

4,500

425

1,447

8

2012.08.31

101,005

4,058

4,500

442

1,005

9

2012.09.30

100,545

4,040

4,500

460

545

10

2012.10.30

100,000

3,955

4,500

545

0

Нийт

45,000

3. Үнэт цаасны хугацаа дуусч, үндсэн төлбөр төлөгдсөн бол:
Дебит:

Мөнгөн хөрөнгийн данс

100,000

Кредит:

Засгийн газрын үнэт цаас

100,000

3) Борлуулахад бэлэн үнэт цаас
Борлуулахад бэлэн үнэт цаасыг худалдан авахдаа бодит үнэ цэнээр нь:
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Дебит:

Борлуулахад бэлэн үнэт цаас

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Үнэт цаасны хүүг тооцоолж, хуримтлуулсан бол авлагаар бүртгэнэ:
Дебит:

Үнэт цаасны хүүгийн авлага

Кредит:

Үнэт цаасны хүүгийн орлого

Үнэт цаасны хүүг хүлээн авсан бол авлагыг бууруулна:
Дебит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Кредит:

Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага

Сарын эцэст борлуулахад бэлэн үнэт цаасыг дахин үнэлэх үед:
Хэрэв үнэт цаасны ханш өссөн бол:
Дебит:

Борлуулахад бэлэн үнэт цаас

Кредит:

Үнэт цаасны дахин үнэлгээний сан

Хэрэв үнэт цаасны ханш буурсан бол:
Дебит:

Үнэт цаасны дахин үнэлгээний сан

Кредит:

Борлуулахад бэлэн үнэт цаас

Хэрэв үнэт цаасны ханшийн бууралт нь дахин үнэлгээний сангийн үлдэгдлээс хэтэрсэн бол дахин
үнэлгээний санг хаагаад хэтэрсэн зөрүүг эрсдэлийн сангийн зардалд бүртгэнэ:
Дебит:

Үнэт цаасны эрсдэлийн сангийн зардал

Кредит:

Борлуулахад бэлэн үнэт цаас

Борлуулахад бэлэн үнэт цаасыг ашигтай худалдаж борлуулсан бол:
Дебит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Кредит:

Үнэт цаасны арилжааны орлого

Кредит:

Борлуулахад бэлэн үнэт цаас

Хэрэв алдагдалтай борлуулсан бол:
Дебит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Дебит:

Үнэт цаасны арилжааны зардал

Кредит:

Борлуулахад бэлэн үнэт цаас

Санхүүгийн тайланд үнэт цаасны арилжааны орлого, зардлыг цэвэршүүлэн нэгтгэсэн дүнгээр
толилуулна.
Үнэт цаасыг худалдах үед үнэт цаасны дахин үнэлгээний санд хуримтлагдсан үлдэгдлийг арилжааны
орлого, зардалд хааж, бүртгэнэ:
Хэрэв үнэт цаасны дахин үнэлгээний сан эерэг буюу кредит үлдэгдэлтэй бол:
Дебит:

Үнэт цаасны дахин үнэлгээний сан

Кредит:

Үнэт цаасны арилжааны орлого

Хэрэв үнэт цаасны дахин үнэлгээний сан сөрөг буюу дебит үлдэгдэлтэй бол:
Дебит:

Үнэт цаасны арилжааны зардал

Кредит:

Үнэт цаасны дахин үнэлгээний сан

Борлуулахад бэлэн үнэт цаасны үнэ цэнийн бууралтыг дахин үнэлгээний сан дансанд бүртгэнэ:
Дебит:

Үнэт цаасны дахин үнэлгээний сан

Кредит:

Борлуулахад бэлэн үнэт цаас

Хэрэв үнэт цаасны үнэ цэнийг бууруулах дүн нь дахин үнэлгээний сангийн үлдэгдлээс хэтэрсэн бол

19

зөрүүг эрсдэлийн сангийн зардалд бүртгэнэ:
Дебит:

Үнэт цаасны эрсдэлийн зардал

Кредит:

Борлуулахад бэлэн үнэт цаас

Хэрэв дараагийн тайлант үед үнэт цаасны эрсдэлийн зардлыг буцаасан бол:
Дебит:

Борлуулахад бэлэн үнэт цаас

Кредит:

Үнэт цаасны эрсдэлийн зардал эсвэл Бусад орлого

Кредит:

Үнэт цаасны дахин үнэлгээний сан

Борлуулахад бэлэн үнэт цаасны ангиллыг өөрчилсөн бол:
Дебит:

Үнэт цаасны холбогдох данс

Кредит:

Борлуулахад бэлэн үнэт цаас

Жишээ (Борлуулахад бэлэн үнэт цаас):
Мэргэжлийн байгууллага 100,000.00 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй, 12 сарын хугацаатай, сарын
4,5%-ийн хүүтэй Засгийн газрын өрийн бичгийг 104,100 төгрөгөөр худалдан авсан. Үр ашигт хүүг
(Internal Rate of Return) 4%-иар тооцоолсон.
Тус банк уг үнэт цаасыг борлуулахад бэлэн үнэт цаас гэж ангилсан.
Журналын бичилт (мянган төгрөгөөр):
1. Үнэт цаасыг худалдан авахад:
Дебит:

Борлуулахад бэлэн үнэт цаас- Засгийн газрын үнэт цаас

104,100

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн данс

104,100

2. Үнэт цаасны хүү төлөгдсөн бол:
Дебит:

Мөнгөн хөрөнгийн данс

4,500

Кредит:

Хүүгийн орлого

4,500

3. Тайлант сарын сүүлийн өдөр үнэт цаасыг бодит үнэ цэнээр нь дахин үнэлсэн ба тухайн өдөр
Засгийн газрын өрийн бичгийг арилжаалж байсан үнэ 105,000 төгрөг байв. Тэгвэл үнэт цаасны
дансны үлдэгдэл 104,100 ба тухайн өдрийн бодит үнэ цэнэ 105,000-ийн зөрүүг дахин үнэлгээний
санд бүртгэнэ.
Дебит:

Борлуулахад бэлэн үнэт цаас - Засгийн газрын үнэт цаас

900

Кредит:

Үнэт цаасны дахин үнэлгээний сан

900

4. Дараа сарын 20-нд үнэт цаасыг 106,000 мянган төгрөгрөөр худалдсан бол:
Дебит:

Мөнгөн хөрөнгийн данс

106,000

Кредит:

Үнэт цаасны арилжааны орлого

1,000

Кредит:

Борлуулахад бэлэн үнэт цаас –
Засгийн газрын үнэт цаас

105,000

Дахин үнэлгээний санг хаана.
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Дебит:

Үнэт цаасны дахин үнэлгээний сан

900

Кредит:

Үнэт цаасны арилжааны орлого

900

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

6. Тодруулга
Мэргэжлийн байгууллага үнэт цаасны ангиллыг тодорхойлсон үндэслэлээ баримтжуулж,
баталгаажуулах бөгөөд ангилал тус бүрээр санхүүгийн тайлангийн тодруулга бэлтгэнэ.
Үнэт цаасыг барьцаа хөрөнгө болгосон бол тодруулна.
Үнэт цаасны бодит үнэ цэнийг тооцсон аргачлалыг тодруулна.11
Үнэт цаасны арилжаатай холбоотой хүлээж болзошгүй эрсдэл, эрсдэлийн үнэлгээ, шинжилгээний
талаар тодруулна.12
7. Хяналт
- Ажилтнуудын ажил үүргийг зааглан тусгаарлана.
- Гүйлгээний баримтын бүрдлийг хангана.
- Үнэт цаасны ангиллыг тодорхойлсон үндэслэлийг баримтжуулна.
- Үнэт цаасны нэр, төрлөөр дэлгэрэнгүй бүртгэл хөтөлнө.
- Дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хяналтын дансны гүйлгээ, үлдэгдэлтэй тохируулна.
- Үнэт цаасны бүртгэлийг үндсэн баримттай нь тулган шалгана.
Б-1.6 БАРАА, МАТЕРИАЛ
1. Тодорхойлолт
Бараа материал гэж мэргэжлийн байгууллагын хувьд үйлчилгээ үзүүлэхэд хэрэглэгдэх материал
буюу хангамжийн зүйлсийн хэлбэрээр байгаа хөрөнгө юм.
2. Үнэлгээ
Бараа материалыг өртгөөр нь бүртгэнэ. Бараа материалын өртөг нь худалдан авахад гарсан зардал,
одоогийн байдалд оруулахтай холбогдон гарсан шууд ба шууд бус зардлыг багтаасан байна.
Мэргэжлийн байгууллагын хувьд материал нь ихэнхдээ хангамжийн зүйл ба худалдан борлуулах
зориулалтгүй тул үнэлгээний хасагдуулгыг авч үзэхгүй.
3. Санхүүгийн тайланд тусгах нь
Бараа материалыг дансны цэвэр дүнгээр толилуулж, санхүүгийн тайлангийн эргэлтийн хөрөнгийн
хэсэгт тусгана.
Мэргэжлийн байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардагдах материал
үнэ бүхий зүйл, бүх төрлийн маягтуудыг Материалын дансанд бүртгэнэ.
Материал үнэ бүхий зүйл, маягтыг мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагааг явуулах хэмжээгээр
бэлтгэн, нярав /эд хариуцагч/ агуулахын бүртгэлийг давхар хөтлөх ба зааврын дагуу тооллогын
ажлын хэсэг нь ээлжит тооллогыг бүтэн жилээр, ээлжит бус тооллогыг нярав болон эд хариуцагч
ажлаас өөрчлөгдөх болон бусад шалтгаанаар тухай бүр явуулна.
Материал үнэ бүхий зүйл, маягтуудыг мэргэжлийн байгууллага худалдан авахдаа холбогдох
зарлагын баримтыг үндэслэн үнэ бүхий зүйл хариуцсан няравын /эд хариуцагч/ материалын
орлогын баримтыг үндэслэн:
11 Эх сурвалж: СТОУС 7.25-7.30
12 Эх сурвалж: СТОУС 7.31-7.42
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Дебет:

Материал

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Материал үнэ бүхий зүйл, маягтуудыг зарлага болгохдоо эрх бүхий хүмүүсийн зөвшөөрсөн
баримтыг үндэслэн бичсэн зарлагын баримтаар:
Дебет:

Холбогдох зарлагын данс /бичиг хэрэг, ариун цэврийн гэх мэт/

Кредит:

Материалын данс гэсэн бичилт хийж нярав эд хариуцагч нь орлого зарлагын
баримтыг үндэслэн тухай бүр материалын бүртгэлийг хөтөлнө.

Б-1.7 УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ЗАРДАЛ/ТООЦОО
1. Тодорхойлолт
Урьдчилан төлсөн зардал/тооцоо гэж тухайн тайлант хугацаанд хамааруулан зардал гэж зөвшөөрч
бүртгэхээс өмнө төлбөрийг нь урьдчилж төлсөн зардлыг (даатгал, түрээс г.м) балансын хөрөнгийн
зүйл ангид хамааруулж, урьдчилж төлсөн зардал гэж үзүүлнэ. Ийм төрлийн зардлыг жинхэнэ
хэрэгжилтэд суурилан дараагийн тайлант үеүдэд зардалд шингээнэ.
Мөн энэ ангилалд Төлбөрийн баталгааны сан, Барьцаа хөрөнгийн сан, Эрсдэлийн сангуудад
байршуулсан хөрөнгө буюу эрсдэлээс хамгаалахад зориулж тусгаарласан хөрөнгийг оруулж
бүртгэнэ.
2. Үнэлгээ
Урьдчилан төлсөн зардлыг мэргэжлийн байгууллагаас төлсөн үнэ буюу нэрлэсэн үнээр илэрхийлнэ.
3. Санхүүгийн тайланд тусгах нь
Урьдчилан төлсөн зардлыг балансын эргэлтийн хөрөнгийн хэсэгт тусгана.
Дараа тайлангийн тооцоо
Урьдчилж төлсөн тооцоо дансаар захиргааны ба аж ахуйн ажил үүрэг гүйцэтгэх буюу гадаад
дотоодод албан томилолт, курс сургууль, семинарт явах зэрэгт зориулан удирдлагын шийдвэрийн
дагуу урьдчилгаа мөнгө олгосон тохиолдолд:
Дебет:

Дараа тайлангийн тооцооны данс

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Урьдчилгаанд олгосон мөнгөний зарцуулалтын тооцооны баримтыг үндэслэн дараа тайлангийн
тооцооны дансыг хаахдаа:
Дебет:

Холбогдох зардлын данс

Кредит:

Дараа тайлангийн тооцооны данс

Дараа тайлангийн тооцоо дансны хувьд тооцоо үүссэн ажилтан бүрээр нэрийн данс нээн,
дэлгэрэнгүй бүртгэл хөтөлж, тухайн ажилтны хувьд үүссэн тооцоо, баримтыг тулгаж, үлдэгдлийг
сар бүрээр тохируулна.
Урьдчилгаанд олгосон мөнгөнөөс илүү, дутуу зарцуулсан бол зөрүүг нэмж олгох буюу буцааж
тушаалгана.
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Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Урьдчилж төлсөн тооцоо
Төлбөрийн баталгааны сан, Барьцаа хөрөнгийн сан, Эрсдэлийн санг бүртгэхэд:
Дебет:

Сангийн холбогдох данс

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгө

Буцаан бууруулахад:
Дебет:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Кредит:

Сангуудын холбогдох данс

Урьдчилж төлсөн зардал
Хууль тогтоомжийн дагуу төлөх татвар, шимтгэл болон байгууллага, хүмүүстэй хийсэн гэрээгээр
үйл ажиллагааны зардлыг урьдчилан төлбөл Урьдчилж төлсөн зардал дансаар хуримтлуулан
бүртгэж байгаад тайлант үед ногдох хэмжээгээр холбогдох зардлын дансдад хуваарилж бүртгэнэ.
Дебет:

Урьдчилж төлсөн зардал

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн дансд

Урьдчилж төлсөн зардлыг холбогдох тайлант үед хуваарилах буюу зардал бодит болсон үед:
Дебет:

Холбогдох зардлын дансд

Кредит:

Урьдчилж төлсөн зардал

Б-2 ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ
Эргэлтийн бус хөрөнгийг дараах байдлаар ангилна.
1. Үндсэн хөрөнгө
2. Биет бус хөрөнгө
3. Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт
4. Хойшлогдсон татварын хөрөнгө
5. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
6. Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө
Б-2.1 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ
1. Тодорхойлолт
Нэгээс дээш тайлант хугацаанд үйлдвэрлэл, борлуулалт, үйлчилгээ, бусдад түрээслүүлэх эсхүл
захиргааны зориулалтаар ашиглаж байгаа биет хөрөнгө үндсэн хөрөнгөнд хамаарна.
Үндсэн хөрөнгийг дотор нь нийтлэг шинж чанар, зориулалтаар нь газрын сайжруулалт, барилга
байгууламж, машин тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл, тавилга эд хогшил, компьютер бусад
хэрэгсэл, бусад үндсэн хөрөнгө гэж ангилна. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
болон борлуулах зориулалттай хөрөнгийг үндсэн хөрөнгөөс салгаж бүртгэнэ.
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө гэж хөрөнгийн үнийг өсгөх, түрээсийн орлого
олох зорилгоор эзэмшиж (өмчлөгчийн эсвэл санхүүгийн түрээсээр түрээслэгчийн) буй хөрөнгийг
хэлэх бөгөөд үүнд дор дурдсанаас бусад үл хөдлөх хөрөнгө багтана:
(а) бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нийлүүлэх буюу үзүүлэх эсвэл удирдлагын зориулалтаар
ашиглаж байгаа; эсвэл
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(б) бизнесийн хэвийн нөхцөлд худалдан борлуулах гэж байгаа
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө. Мэргэжлийн оролцогч нь эргэлтийн бус хөрөнгийн дансны үнийг
үргэлжлүүлэн ашиглах замаар биш борлуулах замаар нөхөж авах бол уг хөрөнгийг борлуулах
зориулалттай хөрөнгө гэж ангилна. Ийм хөрөнгийг одоогийн нөхцөл байдлыг нь өөрчлөлгүйгээр
ердийн нөхцлөөр худалдан борлуулах боломжтой байх ба хөрөнгийг борлуулах магадлал өндөр
байх ёстой.
2. Үнэлгээ
Үндсэн хөрөнгийг анхны өртөгөөр нь бүртгэнэ. Үндсэн хөрөнгийн анхны өртөгт худалдан авсан үнэ,
түүнийг бэлтгэхтэй холбогдон гарсан аливаа зардлыг (тээврийн зардал, гаалийн татвар, хураамж,
угсарч суурилуулах, ачиж буулгах зардал гэх мэт) оруулна. Хандиваар авсан хөрөнгийг зах зээлийн
үнээр бүртгэнэ.
Газрын сайжруулалт: Ашиглагдах хугацаа нь хязгаарлагдмал тухайлбал, машин тавих талбай,
салбар зам, хашаа зэрэг тохижуулалтыг газрын сайжруулалт дансанд бүртгэж тооцоолсон хугацаанд
элэгдэл байгуулна. Эдгээрийн өртөг нь түүнийг ашиглагдах хүртэл гарсан зардлуудын нийлбэрээс
бүрдэнэ.
Үндсэн хөрөнгө нь анхны өртөгөөс хуримтлагдсан элэгдэл болон үнэ цэнийн бууралтыг хасч тооцсон
үлдэгдэл өртөгөөр тайлагнана. Хөрөнгийн элэгдүүлэх дүнг тооцохдоо хөрөнгийн ашиглалтын
хугацааны эцэст үлдэх үнэ цэнийг хасаж тодорхойлно. Барилга нь ашиглалтын хязгаарлагдмал
хугацаатай байдаг тул элэгдэл байгуулна. Барилга барьсан газрын үнэ цэнэд гарсан өсөлт нь
барилгын ашиглахаар тооцсон хугацааны тооцоололд нөлөөлөхгүй.
Үндсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтыг дансны үнэ ба нөхөгдөх дүнгийн зөрүүгээр тодорхойлно.
Нөхөгдөх дүн гэдэг нь хөрөнгийн бодит үнэ цэнээс борлуулалтын зардлыг хассан дүн ба ашиглалтын
үнэ цэнийн аль ихийг хэлнэ. Ашиглалтын үнэ цэн гэж тухайн хөрөнгөөс хүлээгдэж буй ирээдүйн
мөнгөн гүйлгээний өнөөгийн үнэ цэн юм.
Үндсэн хөрөнгөнд дахин үнэлгээ хийж, энэ талаар санхүүгийн тайланд тайлбар хийнэ.
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийг үндсэн хөрөнгийн нэгэн адил бүртгэнэ.
Харин борлуулах зориулалттай хөрөнгөд элэгдэл тооцохгүй, үнэ цэнийн бууралтыг тооцно.
3. Санхүүгийн тайланд тусгах нь
Үндсэн хөрөнгийг санхүүгийн тайланд хуримтлагдсан элэгдэл, хуримтлагдсан үнэ цэнийн бууралтыг
хассан дансны цэвэр дүнгээр нь толилуулна.
Үндсэн хөрөнгийг бэлтгэх, худалдан авах
Үндсэн хөрөнгийг худалдан авсан тохиолдолд бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагын нэхэмжлэлийг
үндэслэн худалдан авсан өртгийн дүнгээр:
Дебет:

Үндсэн хөрөнгийн холбогдох данс

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох дансд

Үндсэн хөрөнгийн үнэ, холбогдох зардлыг урьдчилж төлсөн боловч үндсэн хөрөнгийг биетээр
хүлээж аваагүй бол:
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Дебет:

Урьдчилж төлсөн тооцоо

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох дансд
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Үндсэн хөрөнгийг хүлээж авахад:
Дебет:

Үндсэн хөрөнгө

Кредит:

Урьдчилж төлсөн тооцоо

Үндсэн хөрөнгөнд сар тутам элэгдэл тооцохдоо:
Дебет:

Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал

Кредит:

Хуримтлагдсан элэгдлийн холбогдох данс

Үндсэн хөрөнгийг бусдад худалдах
Үндсэн хөрөнгийг бусдад худалдах тохиолдолд байгуулсан элэгдлийн хэмжээгээр:
Дебет:

Үндсэн хөрөнгийн хуримтлагдсан элэгдэл

Кредит:

Үндсэн хөрөнгийн холбогдох данс гэж үндсэн хөрөнгийн анхны үнийг
элэгдлийн дүнгээр хорогдуулж үлдэгдэл өртгийг гаргана.

Борлуулах үнэ нь тухайн үндсэн хөрөнгийн үлдэгдэл өртгөөс их бол:
Дебет:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс /борлуулсан үнээр/

Кредит:

Үндсэн хөрөнгийн холбогдох данс /үлдэгдэл өртгөөр/

Кредит:

Үндсэн хөрөнгийн борлуулсны орлого /давсан дүнгээр/

Борлуулах үнэ нь тухайн үндсэн хөрөнгийн үлдэгдэл үнээс бага бол борлуулсан дүнгээр:
Дебет:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс /борлуулсан үнээр/

Дебет:

Хөрөнгө данснаас хассаны гарз /дутсан дүнгээр/

Кредит:

Үндсэн хөрөнгийн холбогдох данс /үлдэгдэл өртгөөр/

Үндсэн хөрөнгийг ашиглалтаас хасах
Элэгдэл хорогдлоороо өртгөө бүрэн нөхсөн үндсэн хөрөнгийг санхүүгийн тайлангаас актлан
хасахдаа:
Дебет:

Хуримтлагдсан элэгдэл

Кредит:

Үндсэн хөрөнгө

Хэрэв элэгдэл хорогдлоороо өртгөө бүрэн нөхөөгүй үндсэн хөрөнгийг актлан хасахад:
Байгуулсан элэгдэл хорогдлын хэмжээгээр:
Дебет:

Хуримтлагдсан элэгдэл

Кредит:

Үндсэн хөрөнгө

Үндсэн хөрөнгийн үлдэгдэл үнээр нь:
Дебет:

Хөрөнгө данснаас хассаны гарз

Кредит:

Үндсэн хөрөнгө

Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээ
Дараах тохиолдолд үндсэн хөрөнгийг дахин үнэлнэ. Үүнд:
1/ Тухайн хөрөнгө хуримтлагдсан элэгдлээрээ анхны өртгөө бүрэн нөхсөн боловч цаашид
үргэлжлүүлэн ашиглах боломжтой байх,
2/ Үндсэн хөрөнгийн үлдэгдэл өртөг нь цэвэр боломжит үнэ цэнээс материаллаг зөрүүтэй
болсон байх,
3/ Дээрх 2-оос бусад тохиолдлоор дахин үнэлэх шаардлагатай болсон.
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээг мэргэжлийн үнэлгээчид хийнэ.
Дахин үнэлгээний зөрүүг санхүүгийн тайланд дараах байдлаар харуулна. Үүнд:
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Дахин үнэлгээний улмаас үндсэн хөрөнгийн үлдэгдэл өртөг /хуримтлагдсан элэгдлийг хассан/
нэмэгдсэн тохиолдолд нэмэгдсэн хэмжээгээр Өөрийн хөрөнгө хэсэгт Дахин үнэлгээний нэмэгдэл
нэртэйгээр харуулна.
1/ Дахин үнэлсэн үнэ нь тухайн хөрөнгийн үлдэгдэл өртгийг илэрхийлж байгаа бол:
1.1 Хөрөнгийн ангилал тус бүрийн ашиглагдах хугацаанаас ашиглагдсан хугацааг хасч, цаашид
ашилагдах хугацааг шинэчлэн тогтоож, дахин үнэлсэн үнээс элэгдлийг тооцно. Энэ тохиолдолд
өмнө нь байгуулсан хуримтлагдсан элэгдлийг тэглэнэ.
Дахин үнэлэх хүртэл байгуулсан хуримтлагдсан элэгдлийн дүнгээр:
Дебет:

Хуримтлагдсан элэгдэл

Кредит:

Үндсэн хөрөнгө

Ажлын хэсгийн шийдвэрийн дагуу шинэ үнэлгээний дүнгээр:
Дебет:

Үндсэн хөрөнгө

Кредит:

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл

1.2 Дахин үнэлэхийн өмнөх үлдэгдэл өртөг ба дахин үнэлсний дараах үлдэгдэл өртгийн
харьцаагаар хөрөнгийн ангилал тус бүрийн анхны өртөг ба хуримтлагдсан элэгдлийг зэрэг
нэмэгдүүлж ашиглагдах хугацааг хэвээр мөрдөнө.
Дебет:

Үндсэн хөрөнгө

Кредит:

Хуримтлагдсан элэгдэл

Кредит:

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл

2/ Хөрөнгийн дахин үнэлсэн үнэ нь шинэчлэн тодорхойлсон анхны өртгийг илэрхийлж байгаа бол
анхны өртгийн өсөлтийн харьцаагаар хуримтлагдсан элэгдэл ба үлдэгдэл өртгийг зэрэг нэмэгдүүлнэ.
Энэ тохиолдолд хийгдэх дансны гүйлгээ нь 1.2-той адил байна.
4. Хяналт ба бүртгэл
Гүйлгээний баримтанд байгууллагын холбогдох ажилтан, албан тушаалтнууд нэг, хоёрдугаар гарын
үсэг зурж баталгаажуулна.
Үндсэн хөрөнгөнд дугаар өгч картын бүртгэл хөтөлнө. Санхүүгийн тайлангаас хассан үндсэн
хөрөнгийн дугаарыг дахин олгохгүй. Үндсэн хөрөнгийг жилд нэгээс доошгүй удаа тоолж,
санхүүгийн тайлангийн үлдэгдэл дүнтэй, зах зээлийн үнэлгээг тулган шалгана.
Б-2.2 БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ
1. Тодорхойлолт
Биет бус хөрөнгө гэдэг нь ажил үйлчилгээний нийлүүлэлтэд ашиглагдах, бусдад түрээслэх буюу
удирдлагын зориулалтаар ашиглахаар эзэмшиж буй биет шинж чанаргүй, тодорхойлж болохуйц
харьцангуй удаан хугацаанд ашиглаж болох мөнгөн бус хөрөнгийг хэлнэ.
Биет бус хөрөнгийг зохиогчийн эрх, компьютерийн программ хангамж, мэдээллийн сан, Программ
хангамж, патент, барааны тэмдэг, тусгай зөвшөөрөл, газар эзэмших эрх, бусад биет бус хөрөнгө гэж
ангилна. Дараах шалгуурыг хангаж байвал биет бус хөрөнгө гэж үзнэ.
1.Бие даасан тусгайлан танигдахуйц хөрөнгө байх;
2.Түүнд байгууллага хяналт тавьж чаддаг байх;
3.Хөрөнгө нь ирээдүйн эдийн засгийн үр өгөөжтэй байх.
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Тусгайлан танигдахуйц байх
Байгууллага хөрөнгийг тусад нь худалдан авч, түрээслэж, солилцож эсвэл түүний эдийн засгийн үр
өгөөжийг бусад хөрөнгөөс тусад нь тооцож чадаж байвал түүнийг тусгайлан танигдахуйц байна гэж
үзнэ. Хэрэв тухайн хөрөнгө нь бусад хөрөнгийн хамтаар ирээдүйн эдийн засгийн үр өгөөж өгдөг
тохиолдолд байгууллага тухайн хөрөнгөнөөс хүртэх өгөөжийг тусад нь тооцох боломжтой л бол
тусгайлан танигдахуйц байна гэж үзэж тусад нь хөрөнгө гэж үзэж бүртгэх ба боломжгүй бол бусад
хөрөнгийн хамт бүртгэнэ.
Хяналттай байх
Байгууллага тухайн хөрөнгөнөөс үүсэх үр өгөөжийг зөвхөн өөрөө хүртэх хууль ёсны эрхтэй бол
хяналт тавьж чадахуйц байна гэж үзнэ.
Ирээдүйн эдийн засгийн үр өгөөжтэй байх
Биет бус хөрөнгөнөөс ирээдүйн эдийн засгийн үр өгөөж хүртэнэ гэдэг нь тэр хөрөнгийг ашигласнаар
байгууллагын орлого нэмэгдэх эсвэл зардал хорогдох боломжтой болохыг хэлнэ.
2. Хамрагдах зүйлс
Биет бус хөрөнгийг:
-Худалдан авч болно
-Бизнесийн нэгдлийн үед үүснэ
-Байгууллага өөрсдөө дотооддоо бий болгож болно.
Худалдан авч болох биет бус хөрөнгөнд
Патент, гудвилл, франчайз, зохиогчийн эрх, лиценз, худалдааны тэмдэг, программ хангамж зэрэг
хамаарна.
Бизнесийн нэгдлийн үед үүсдэг биет бус хөрөнгөнд гүүдвил орно. Гүүдвил гэдэг нь тухайн
байгууллагыг худалдан авахдаа цэвэр хөрөнгийн зах зээлийн үнээс нь илүү төлсөн байгууллагыг
үнэлэх үнэлэмж юм. Худалдан авч болох биет бус хөрөнгүүд нь баталгаажуулсан ямар нэгэн гэрээ
гэрчилгээтэй байдаг бол гүүдвилд ямар нэгэн баримт байдаггүй.
Байгууллага өөрсдөө дотооддоо биет бус хөрөнгийг бий болгох явцыг судалгаа хийх үе,
хөгжүүлэлтийн үе гэж ангилна.
Судалгаа гэдэг нь шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, шинэ технологи буюу арга зүй боловсруулах эсвэл
одоогийн бүтээгдэхүүн буюу технологид томоохон сайжруулалт хийх зорилготой эрэл хайгуулын
ажил юм. Энэ үед гарсан бүх зардлыг тайлангийн үеийн зардлаар хүлээн зөвшөөрнө.
Шинэ бүтээгдэхүүн ба үйл ажиллагааны туршилт, зохион бүтээх ажил, хэрэглээний өмнөх туршилт
нь хөгжүүлэлтийн үед хамаарна. Энэ үед гарсан зардлыг дараах шаардлагыг хангаж байвал биет бус
хөрөнгө гэж үзнэ.
1.Иж бүрдэл болсон, ашиглах эсвэл борлуулах боломжтой
2.Байгууллага биет бус хөрөнгийн иж бүрдэл болгон ашиглах эсвэл борлуулах сонирхолтой,
3.Байгууллага биет бус хөрөнгийг ашиглах эсвэл борлуулах чадвартай
4.Хөгжүүлэлтийн үед биет бус хөрөнгөтэй холбоотой гарсан зардлыг үнэн зөв хэмжих
боломжтой
5.Хөгжүүлэлтийн үеийг цааш нь дуусгах биет бус хөрөнгийг ашиглах болон борлуулах техник
санхүүгийн бусад нөөцүүд байвал
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3. Үнэлгээ
Хөгжүүлэлтийн үед бий болсон хөрөнгийн анхны өртөг нь хуримтлагдсан зардлаар хэмжигдэнэ.
Энэ хөрөнгийг бий болгоход өмнө нь гарсан зардлыг сэргээж хөрөнгийн өртөгт оруулж болохгүй.
Хорогдуулалт: Биет бус хөрөнгийг анхны өртгөөс хуримтлагдсан хорогдол, хуримтлагдсан үнэ
цэнийн бууралтыг хассан дүнгээр бүртгэнэ. Биет бус хөрөнгийг түүний хүлээгдэж буй үр өгөөжит
хугацаанд нь орлогын дэлгэрэнгүй тайланд үр ашгийн бууралтыг харуулах байдлаар системтэйгээр
хорогдуулна.
Биет бус хөрөнгийн хорогдол тооцох өртөг нь хөрөнгийн анхны өртгөөс үлдэх өртгийг хассан дүн
байна. Практикт биет бус хөрөнгийн үлдэх өртгийг ихэнхдээ тэгтэй тэнцүү гэж үздэг.
4. Санхүүгийн тайланд тусгах нь
Биет бус хөрөнгийг балансын Хөрөнгө талын эргэлтийн бус хөрөнгийн хэсэгт тусгана.
5. Хяналт ба бүртгэл
Хөрөнгө бүрээр дэлгэрэнгүй бүртгэл хөтөлж, хяналтын дансны гүйлгээ, үлдэгдэлтэй тохируулна.
Хөрөнгийг жилд нэгээс доошгүй удаа тоолж тэнцлийн үлдэгдэл ба анхны өртөгтэй тулган шалгана.
Биет бус хөрөнгийн талаар санхүүгийн тайланд тодруулна.
Б-2.2. БИЕТ БУС ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ
Биет бус хөрөнгийг бэлтгэх, худалдан авахад:
Дебет:

Биет бус хөрөнгө

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох дансд

Биет бус хөрөнгийн тайлангийн үед ногдох хорогдуулалтын зардлын дүнгээр ХЭ-биет бус хөрөнгө
дансыг нээнэ.
Дебет:

Элэгдэл хорогдлын зардал

Кредит:

Хуримтлагдсан элэгдэл-Биет бус хөрөнгө

Хөрөнгө бүрийн хорогдуулалтын хугацааг мэргэжлийн байгууллага бүртгэлийн бодлогоороо
тогтооно.
Хорогдлоороо анхны өртгөө бүрэн нөхөөгүй үед биет бус хөрөнгийг данснаас хасвал үлдэгдэл
өртгийн дүнгээр хөрөнгө данснаас хассаны алдагдал хүлээнэ.
Дебет:

Хөрөнгө данснаас хассаны гарз

Кредит:

Биет бус хөрөнгө

Бүртгэгдсэн биет бус хөрөнгөтэй холбогдон гарсан зардал нь тухайн биет бус хөрөнгийн ирээдүйн
эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлж байвал тэдгээр зардлыг хөрөнгийн өртөгт капиталжуулна.
Бусад тохиолдолд эдгээр зардлыг тайлант үеийн зардлаар бүртгэнэ.
Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлсэн дүн нь дараагийн тайлант үеийн хуримтлагдсан хорогдол ба
хуримтлагдсан үнэ цэнийн бууралтын гарзыг хассан дүн байна.
Дахин үнэлгээний үр дүнд биет бус хөрөнгийн дансны үнэ нэмэгдэх, буурах тохиолдолд дахин
үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү (бусад дэлгэрэнгүй орлогоор хүлээн зөвшөөрсөн дүн)-г орлогын
дэлгэрэнгүй тайлангийн бусад дэлгэрэнгүй орлогын хэсэгт, дахин үнэлгээний олз, гарз (ашиг
алдагдлаар хүлээн зөвшөөрсөн дүн)-ыг орлогын дэлгэрэнгүй тайлангийн бусад ашиг (алдагдал)-
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ын хэсэгт тус тус харуулна. Биет бус хөрөнгийн дэлгэрэнгүй орлогоор хүлээн зөвшөөрсөн дахин
үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүүг эздийн өмчийн хэсэгт Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл
дансанд хуримтлуулан бүртгэнэ.
Б-2.3 УРТ ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БА БУСАД ХӨРӨНГӨ

Б-2.3.1 ХАРААТ, ХАМТЫН ХЯНАЛТТАЙ, ОХИН КОМПАНИУДАД ОРУУЛСАН ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТ
1. Тодорхойлолт
Охин компани болон хараат компанийг Компанийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд зааснаар ойлгох
ба СТОУС-д зааснаар дараах байдлаар тодорхойлно.
Охин компани гэж толгой компанийн (мэргэжлийн байгууллага) хяналтанд буй аж ахуйн нэгжийг
хэлнэ.13
Өөрийн оруулсан хөрөнгийн хэмжээгээр өгөөж хүртэхийн тулд охин компанийн үйл ажиллагааг
удирдах эрх мэдлийг хяналт гэнэ.
Хөрөнгө оруулагчийн (мэргэжлийн оролцогч) зүгээс мэдэгдэхүйц нөлөө тогтоосон аж ахуйн
нэгжийг хараат компани гэнэ.
Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны бодлогын шийдвэр гаргахад оролцох эрхтэй боловч хяналт
тогтоогоогүй бол мэдэгдэхүйц нөлөө гэнэ.
Хоёр, түүнээс дээш оролцогч тал хамтын хэлцэл байгуулсны дагуу тэдгээрийн хяналтанд байгаа аж
ахуйн нэгжийг хамтын хяналттай аж ахуйн нэгж гэнэ.
Өмчийн арга гэдэг нь хөрөнгө оруулалтыг эхэлж өртгөөр нь хүлээн зөвшөөрч, дараагийн тайлант
үед хараат ба хамтын хяналттай компанийн өөрийн хөрөнгөнд гарсан өөрчлөлтийг мэргэжлийн
оролцогчийн хүртэх хувиар тохируулан бүртгэх аргыг хэлнэ.14
Өртгийн арга нь хөрөнгө оруулалтыг өртгөөр хүлээн зөвшөөрч, бүртгэх арга ба хөрөнгө оруулалтын
өртөг үнэ цэнийн бууралтаас бусад тохиолдолд өөрчлөгдөхгүй.
Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо гэж охин компанийн хувьцаанаас толгой компанийн эзэмшээгүй
хэсгийг ойлгоно.
2. Хүлээн зөвшөөрөлт
Аж ахуйн нэгжийн саналын эрхтэй хувьцааны 20-50 хувийг мэргэжлийн оролцогч шууд болон шууд
бусаар (охин компаниараа дамжуулан) эзэмшсэн бол мэдэгдэхүйц нөлөөтэй байгаагаа нотолсны
үндсэн дээр, мэдэгдэхүйц нөлөө үүссэн өдөр хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтыг хүлээн
зөвшөөрч, бүртгэнэ.
Хамтын хяналттай компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтыг хамтын хяналтыг нотолсны үндсэн
дээр, хамтын хяналт тогтоосон өдөр хүлээн зөвшөөрч, бүртгэнэ.
Аж ахуйн нэгжийн саналын эрхтэй хувьцааны 50, түүнээс дээш хувийг эзэмшсэн бол хяналтаа
нотолсны үндсэн дээр, хяналт тогтоосон өдөр охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтыг хүлээн
зөвшөөрч, бүртгэнэ.
13 Эх сурвалж: СТОУС10-ийн Хавсралт А
14 Эх сурвалж: НББОУС 28.3
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Охин, хамтын хяналттай, хараат компаниас мэргэжлийн оролцогч ногдол ашиг авах эрх үүссэн үед
ногдол ашгийг хүлээн зөвшөөрч, бүртгэнэ.
3. Хэмжилт ба үнэлгээ
Хараат, хамтын хяналттай, охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалтыг холбогдох стандартад
зааснаар өртгийн ба өмчийн арга, бодит үнэ цэнийн аль тохирохыг нь сонгож бүртгэнэ.
Мэргэжлийн байгууллага нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэдэггүй тохиолдолд хараат компанид
болон хамтын хяналттай аж ахуйн нэгжид оруулсан хөрөнгө оруулалтыг өмчийн аргаар бүртгэнэ.15
Мэргэжлийн байгууллага өмчийн аргын дагуу хараат ба хамтын хяналттай компанид оруулсан
хөрөнгө оруулалтыг тэдгээр компанийн тайлант үеийн цэвэр ашиг, дахин үнэлгээний нэмэгдэл,
бусад дэлгэрэнгүй орлогоор нэмэгдүүлж, тайлант үеийн цэвэр алдагдал, хуваарилсан ногдол ашиг,
буцаасан хөрөнгө оруулалтын дүнгээр бууруулж бүртгэнэ.
Мэргэжлийн байгууллага хараат ба хамтын хяналттай компани дахь мэдэгдэхүйц нөлөөг алдсан
тохиолдолд өмчийн аргыг хэрэглэхгүй.
Мэргэжлийн байгууллага нэгдсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэдэг бол хараат, хамтын хяналттай, охин
компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтыг өртгөөр нь эсвэл бодит үнэ цэнээр нь бүртгэнэ.
Мэргэжлийн байгууллага нь нэгдлийн санхүүгийн нэгдсэн тайланг охин компанид хяналтаа
тогтоосон өдрөөс эхлэн хяналтаа алдах хүртэл бэлтгэнэ.
Санхүүгийн нэгдсэн тайланг бэлтгэхдээ охин компанийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого, зардал, мөнгөн
гүйлгээг зүйл зүйлээр нь нэгтгэх ба охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтыг дансны үнээр нь
хаана. Нэгтгэлийн үед охин ба толгой компани, охин компаниудын хооронд үүссэн орлого, зардал,
хөрөнгө, өр төлбөрийг хооронд нь хаана.
Нэгдсэн санхүүгийн тайланд хяналтын эрхгүй хувь оролцоог өөрийн хөрөнгийн бусад хэсэгт
толилуулна.
СТОУС-д зааснаар үнэт цаасны нөхөн төлөх өртөг нь дансны үнээс бага гарсан нөхцөлд үнэ цэнэ
буурсан гэж үзэх ба энэ тохиолдолд үнэт цаасны эрсдэлийн сангийн зардлыг хөрөнгө оруулалтын
нөхөн төлөх өртөг ба дансны үнийн зөрүүгээр тооцож, бүртгэнэ. Мэргэжлийн байгууллага нь
үнэт цаасны үнэ цэнийн бууралтыг СТОУС-ын дагуу тооцох аргачлалыг дотооддоо боловсруулж,
мөрдөнө.
4. Бүртгэл
1) Өмчийн аргаар бүртгэсэн хөрөнгө оруулалт
Хөрөнгө оруулалтыг анх өртгөөр нь бүртгэнэ:
Дебит:

Хөрөнгө оруулалтын холбогдох данс

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Тайлант хугацааны эцэст санхүүжигч компани ашигтай ажилласан бол уг цэвэр ашгаас мэргэжлийн
байгууллагад ногдох хувь хэмжээгээр буюу эзэмшлийн хувиар тооцоолж хөрөнгө оруулалтаа
нэмэгдүүлнэ:
Дебит:

Хөрөнгө оруулалтын холбогдох данс

Кредит:

Хөрөнгө оруулалтын орлого

Тайлант хугацааны эцэст санхүүжигч компани алдагдалтай ажилласан бол уг цэвэр алдагдлаас
банкинд ногдох хувь хэмжээгээр буюу эзэмшлийн хувиар тооцоолж хөрөнгө оруулалтаа бууруулна:
15 Эх сурвалж: НББОУС 28.16-19
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Дебит:

Хөрөнгө оруулалтын зардал

Кредит:

Хөрөнгө оруулалтын холбогдох данс

Хувьцаа гаргагч тал ногдол ашиг олгохоор зарласан бол авлагад бүртгэнэ:
Дебит:

Ногдол ашгийн авлага

Кредит:

Хөрөнгө оруулалтын холбогдох данс

Уг хөрөнгө оруулалтаас ногдол ашиг хүлээн авсан бол үүсгэсэн авлагаа бууруулж бүртгэнэ:
Дебит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Кредит:

Ногдол ашгийн авлага

Санхүүжигч компанийн эздийн өмчид гарсан бусад өөрчлөлт болон бусад дэлгэрэнгүй орлогыг
хувь тэнцүүлэн хөрөнгө оруулалтаа тохируулна. Тухайлбал, санхүүжигч компани үндсэн хөрөнгөө
дахин үнэлж, үнэ цэнийг нь нэмэгдүүлсэн бол дахин үнэлгээний нэмэгдлээс мэргэжлийн оролцогчид
ногдох хувь хэмжээгээр буюу эзэмшлийн хувиар тооцоолж хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлнэ.
Дебит:

Хөрөнгө оруулалтын холбогдох данс

Кредит:

Хөрөнгө оруулалтын орлого

Хөрөнгө оруулалтыг худалдан борлуулсан бол хөрөнгө оруулалтыг дансны үнээр нь бууруулж,
хүлээн авсан төлбөр ба дансны үнийн зөрүүг тайлант хугацааны орлого, зардлаар бүртгэнэ:
Дебит:

Хөрөнгө оруулалтын холбогдох данс

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Өмчийн аргаар бүртгэсэн хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнэ буурсан бол үнэ цэнийн бууралтын зардалд
бүртгэнэ:
Дебит:

Хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнийн бууралтын зардал

Кредит:

Хөрөнгө оруулалтын үнэлгээний хасагдуулга

Хэрэв дараагийн тайлант үед хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнийн бууралтыг буцаасан бол:
Дебит:

Хөрөнгө оруулалтын үнэлгээний хасагдуулга

Кредит:

Хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнийн бууралтын буцаалт

Өмчийн аргаар бүртгэсэн хөрөнгө оруулалтыг урт хугацаат хөрөнгөөр толилуулна.
Жишээ (Хөрөнгө оруулалт - Өмчийн арга): Мэргэжлийн оролцогч Blue Widgets Corporation
компанийн хувьцааны 30%-ийг 100 сая төгрөгөөр худалдан авсан. Тайлант жилд Blue Widgets
Corporation компани нийт 10 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласнаа тайлагнаж, саналын эрхтэй
бүх хувьцаа эзэмшигчиддээ 4 сая төгрөгийг ногдол ашигт хуваарилсан.
Журналын бичилтүүд:
1. Хөрөнгө оруулалтыг анх удаа хүлээн зөвшөөрч бүртгэсэн бол:
Дебит:

Хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт

100 сая

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгө

100 сая

2. Хараат компанийн тайлагнасан цэвэр ашгаас хувь тэнцүүлэн тохируулга хийсэн бол (10 сая*30%):
Дебит:

Хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт

3 сая

Кредит:

Хөрөнгө оруулалтын орлого

3 сая

3. Хараат компанийн зарласан ноогдол ашгийг хөрөнгө оруулалтаа бууруулж бүртгэнэ (4 сая*30%):
Дебит:

Мөнгөн хөрөнгө

1,2 сая

Кредит:

Хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт

1,2 сая
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2) Өртгийн аргаар бүртгэсэн хөрөнгө оруулалт
Өмчийн хэрэглүүрт оруулсан хөрөнгө оруулалтыг өртгийн аргаар бүртгэх бол худалдан авсан
өртгөөр нь хөрөнгө оруулалт буюу үнэт цаасыг бүртгэнэ:
Дебит:

Хөрөнгө оруулалтын холбогдох данс

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Хувьцаа гаргагч тал буюу санхүүжигч компани ногдол ашиг олгохоор зарласан бол авлага бүртгэнэ:
Дебит:

Ногдол ашгийн авлага

Кредит:

Бусад орлого - Ногдол ашгийн орлого

Уг хөрөнгө оруулалтаас ногдол ашиг хүлээн авсан бол орлогоор бүртгэнэ:
Дебит:

Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс

Кредит:

Ногдол ашгийн авлага

Өртгийн аргаар бүртгэсэн хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнэ буурсан бол үнэ цэнийн бууралтаар
алдагдал бүртгэнэ:
Дебит:

Хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнийн бууралтын алдагдал

Кредит:

Хөрөнгө оруулалтын үнэлгээний хасагдуулга

Хэрэв дараагийн тайлант үед хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнийн бууралтыг буцаасан бол:
Дебит:

Хөрөнгө оруулалтын үнэлгээний хасагдуулга

Кредит:

Хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнийн бууралтын буцаалт

Жишээ (Хөрөнгө оруулалт - Өртгийн арга):
Мэргэжлийн оролцогч Blue Widgets Corporation компанийн хувьцааны 30%-ийг 100 сая төгрөгөөр
худалдан авсан. Тайлант жилд Blue Widgets Corporation компани нийт 10 сая төгрөгийн цэвэр
ашигтай ажилласнаа тайлагнаж, саналын эрхтэй бүх хувьцаа эзэмшигчиддээ 4 сая төгрөгийг ногдол
ашигт хуваарилсан.
Журналын бичилтүүд:
1. Хөрөнгө оруулалтыг анх удаа хүлээн зөвшөөрч бүртгэсэн бол
Дебит:

Хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт

100 сая

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгө

100 сая

2. Хараат компанийн зарласан ноогдол ашгийг орлогоор бүртгэсэн (4 сая*30%)
Дебит:

Мөнгөн хөрөнгө

1,2 сая

Кредит:

Бусад орлого - Ногдол ашгийн орлого

1,2 сая

5. Тодруулга
Хараат компани, хамтын хяналттай аж ахуйн нэгж, охин компанийн саналын эрхтэй энгийн
хувьцаанаас мэргэжлийн оролцогчийн эзэмшилд буй хувь оролцоо, түүнд гарсан өөрчлөлтийг
тодруулна. Мөн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд хяналтын эрхгүй хувь оролцоо, түүнд гарсан
хөдөлгөөнийг мөн тодруулна.
Хараат компани, хамтын хяналттай аж ахуйн нэгжид хамаарах банкны мэдэгдэхүйц нөлөө, охин
компанид тогтоосон хяналтыг баримтжуулж, тодруулна.
Хараат компани, хамтын хяналттай аж ахуйн нэгжид оруулсан хөрөнгө оруулалтыг бүртгэсэн
өмчийн арга, уг аргатай холбогдуулан хийсэн үнэлгээ, тооцооллын нэмэлт тодруулгыг хийнэ.
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Хараат компани, хамтын хяналттай аж ахуйн нэгж, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтын
үнэ цэнийн бууралтын хасагдуулгад оруулсан өөрчлөлтийг хөрөнгө оруулалтын ангилал тус бүрээр
тодруулна.
Хөрөнгө оруулалтыг бусадтай хийх тооцоонд барьцаа болгосон бол энэ талаар тодруулна.
6. Хяналт
- Ажилтнуудын ажил үүргийг зааглан тусгаарлана.
- Гүйлгээний баримтын бүрдлийг хангана.
- Мэдэгдэхүйц нөлөө, хяналттай холбоотой баримжуулалтыг иж бүрэн бүрдүүлнэ.
- Үнэт цаасны нэр, төрлөөр дэлгэрэнгүй бүртгэл хөтөлнө.
- Дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хяналтын дансны гүйлгээ, үлдэгдэлтэй тохируулна.
- Үнэт цаасны бүртгэлийг үндсэн баримттай нь тулган шалгана.
В - ӨР ТӨЛБӨР
1. Тодорхойлолт
Өр төлбөр гэж компанийн үйл ажиллагаагаар бий болсон бусдын өмнө хүлээсэн эдийн засгийн
үүрэг, хариуцлага юм.
Өр төлбөрийг үүссэн хугацаагаар нь богино хугацаат, урт хугацаат өр төлбөр гэж ангилна.
2. Үнэлгээ
Санхүүгийн бусад эх үүсвэрийн өглөгийг компани эргүүлж төлөх дүнгээр санхүүгийн тайланд
бүртгэнэ. Холбогдох хөрөнгө, зардал буюу алдагдлыг хүлээн зөвшөөрсөн үед өр төлбөрийг бүртгэдэг.
3. Санхүүгийн тайланд тусгах нь
Өр төлбөрийн хугацаанаас нь хамаарч богино ба урт хугацаат гэсэн хэлбэртэйгээр дансанд тусгана.
В-1. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР
1. Тодорхойлолт
Богино хугацаат өр төлбөр гэдэг нь аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны циклийн хэвийн нөхцөлд
төлбөр нь төлөгдөхөөр хүлээгдэж байгаа эсхүл тайлангийн өдрөөс хойш 12 сарын дотор төлбөр нь
төлөгдөх өр төлбөрийг хэлнэ.
2. Хамрагдах зүйл
Богино хугацаат өр төлбөрийг балансад дараах байдлаар ангилж бүртгэнэ.
Үүнд:
а. Дансны өглөг: Үндсэн үйл ажиллагааны явцад бэлтгэн нийлүүлэгчдээс худалдан авсан бараа,
хангамжийн зүйлс, үйлчилгээний үнийн төлөгдөөгүй үлдэгдэл, хуримтлуулж тооцсон хүүгийн
өглөг, ногдол ашгийн өглөг гэх мэт өглөгийг энэ хэсэгт тусгана.
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б. Цалингийн өглөг: Ажилчин албан хаагчдад өгөх цалин, бусад хэлбэрийн хөдөлмөрийн хөлсний
өглөгийг энэ хэсэгт харуулна.
в. Татвар, хураамжийн өглөг: Татварын болон бусад улсын байгууллагад төлөх татвар, хураамжтай
холбоотой өглөгийг энэ хэсэгт харуулна.
г. НДШ-ийн өглөг: Улсын байгууллагад төлөх НДШ-тэй холбоотой өглөгийг энэ хэсэгт харуулна.
д. Богино хугацаат зээл: Богино хугацаагаар буюу нэг жилээс доош хугацаанд төлөхөөр авсан
зээлийг богино хугацаат өр гэж үзэж энэ хэсэгт тусгана.
1 жил ба түүнээс бага хугацаанд төлөгдөхөөр гаргасан вексель, бондыг энэхүү ангилалд оруулна.
(хөнгөлөлт, урамшуулалын тооцоо, бичилтийг урт хугацаат хөрөнгө оруулалтын хэсгийн бонд,
векселийн хэсгээс харна уу)
е. Хүүгийн өглөг: Богино болон урт хугацаат зээл, өрийн үнэт цаастай холбоотой үүссэн төлөгдөөгүй
байгаа хүүний төлбөрийн дүн зэргийг энэ хэсэгт тусгана.
ё. Ногдол ашгийн өглөг: Аж ахуйн нэгжийн урирдах эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр хувьцаа
эзэмшигч, хувь нийлүүлэгчид төлөхөөр зарласан ногдол ашгийг энэ дансанд бүртгэнэ.
ж. Урьдчилж орсон орлого: Ажил үйлчилгээ үзүүлэхээс өмнө тэдгээрийн үнийг захиалагчаас
урьдчилан хүлээн авсан тохиолдолд хүлээн авсан мөнгөний хэмжээгээр богино хугацаат өр үүсгэж
энэ хэсэгт тусгана. Уг өрийг бараа, үйлчилгээ үзүүлсэн үедээ хааж, бараа үйлчилгээний орлогыг
бүртгэнэ.
з. Нөөц өр төлбөр: Өнгөрсөн үйл явдлын дүнд үүссэн үүрэг хариуцлагыг төлөх магадлалтай,
төлбөрийн дүнг тооцоолох боломжтой болсон үед нь нөөц хүлээн зөвшөөрнө. Тодорхой
зорилготойгоор байгуулсан нөөц байна.
л. Бусад богино хугацаат өр төлбөр: Бизнесийн үйл ажиллагаанаас өөр чиглэлээр үүссэн өр,
бизнесийн үйл ажиллагааны явцад үүссэн төрөл бүрийн суутгалууд, зардалд шингээж тооцсон
төлөгдөөгүй өр, урт хугацаат өр төлбөрийн тайлант хугацаанд хамаарах хэсэг, худалдан авагчид
болон ажиллагчдаас авсан буцаан төлөх мөнгөн барьцаа, холбоотой талаас авсан богино хугацаат
зээл болон дээр тусгайлан толилуулснаас бусад богино хугацаат өр төлбөрийг бүртгэнэ.
м. Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө-нд хамаарах
өр төлбөр):
Тодорхой шийдвэрийг үндэслэн тайлангийн жилд хорогдолоор тооцох, богино хугацаат өглөгтэй
холбогдсон үнэлгээний хасагдуулгыг “Богино хугацаат өглөгийн хасагдуулга” гэсэн хэсэгт хасах
тэмдэгтэйгээр үзүүлнэ.
3. Үнэлгээ
Богино хугацаат өр төлбөрийг нэрлэсэн үнээр нь бүртгэнэ. Бусдад төлөх өглөгийн хүүг сар бүр
хуримтлуулан тооцож тухайн тайлант хугацааны зардлаар бүртгэнэ
4. Санхүүгийн тайланд тусгах нь
Балансын өр төлбөрийн эхний хэсэгт богино хугацаат өр төлбөрийг дээрхи байрлалаар тусгана.
Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг, татварын өглөг, нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал,
цалингийн өглөг, бусад өглөгийн дансдыг тооцоо үүссэн тухай бүр зохих дансдад бичилт хийж
байна.
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Дебет:

Хөрөнгө, зардлын болон бусад холбогдох данс

Кредит:

Богино хугацаат өглөг
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Дээрхи өглөг төлөгдөх үед:
Дебет:

Богино хугацаат өглөг

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн данс

Тайлант үеийн эцэст нягтлан бодох бүртгэлийг аккруэл суурийн дагуу зардал хуримтлуулж
бүртгэхэд:
Дебет:

Холбогдох зардлын данс

Кредит:

Бусад өглөг

Хуримтлуулсан өглөгийг мөнгөөр төлөхөд:
Дебет:

Бусад өглөг

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн данс

Ногдол ашгийг хуваарилахад өнгөрсөн жилийн цэвэр ашгаас хуваарилах бөгөөд нягтлан бодох
бүртгэлийн дараах бичилтийг хийнэ. Үүнд:
Дебет:

Өнгөрсөн жилийн цэвэр ашиг

Кредит:

Ногдол ашгийн өглөг

Ногдол ашгийг олгоход дараах бичилтийг хийнэ:
Дебет:

Ногдол ашгийн өглөг

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн данс

Банк, санхүүгийн байгууллагаас зээл авсан тохиолдолд:
Дебет:

Мөнгөн хөрөнгийн данс

Кредит:

Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн данс

Зээлийг буцаан төлөх тохиолдолд:
Дебет:

Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн данс

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн данс

Зээлийн хүүг хуримтлуулан тооцоход:
Дебет:

Зээлийн хүүгийн зардал

Кредит:

Хуримтлуулж тооцсон зээлийн хүүгийн өглөг

Зээлийн хүүгийн төлбөрийг төлөх нөхцөлд:
Дебет:

Хуримтлуулж тооцсон зээлийн хүүгийн өглөг

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн данс

Богино хугацаат бонд, векселийн бүртгэл нь урт хугацаат өр төлбөрт хамаарах бонд, векселийн
бүртгэлтэй ижил аргачлалаар бүртгэгдэнэ.
Нөөц сангуудыг байгуулах үед:
Дебет:

Холбогдох нөөц сангийн зардал

Кредит:

Нөөц сангийн данс

Нөөц сангуудыг зарцуулах үед:
Дебет:

Нөөц сангийн данс

Кредит:

Холбогдох данс
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5. Хяналт ба бүртгэл
Богино хугацаат өр төлбөрийн дансдаар байгууллага иргэдийн нэрээр туслах журнал хөтөлж,
гүйлгээг үндсэн баримттай нь тулган шалгаж, дансны үлдэгдлийг нийлж тохируулна.
В-2. УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР
1. Тодорхойлолт
Урт хугацаат өр төлбөр гэдэг нь бизнесийн үйл ажиллагааны хэвийн цикл эсвэл нэг жилийн
аль уртад төлөгдөхгүй буюу 1 жилийн дотор одоо байгаа эргэлтийн хөрөнгөөр барагдахгүй үүрэг
хариуцлага юм.
2. Хамрагдах зүйл
Нэг жилээс дээш хугацаанд төлөгдөх вексель, зээл, бонд зэрэг өглөгийг энэ хэсэгт тусгана.
В-2.1 УРТ ХУГАЦААТ ЗЭЭЛ
Урт хугацаат өр төлбөр үүсэх үед:
Дебет:

Мөнгөн хөрөнгө эсвэл бусад холбогдох данс

Кредит:

Урт хугацаат өглөг

Урт хугацаат өр төлбөрийг төлөх үед:
Дебет:

Урт хугацаат өглөг

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгө

В-2.2 УРТ ХУГАЦААТ БОНД
1. Тодорхойлолт
Бонд гэж шаардлагатай эх үүсвэрийг татан төвлөрүүлэх зорилгоор тодорхой хугацааны дараа
үндсэн төлбөр болон хүүг эргүүлэн төлөх нөхцөлтэйгээр гаргасан өрийн бичгийг хэлнэ.
2. Санхүүгийн тайланд тусгах нь
Бондын өглөгийг балансад Урт хугацаат өр төлбөр хэсэгт өнөөгийн үнэ цэнээр буюу дансны үнээр
харуулна.
• Бондын өглөг

хххх

• Бондын өглөгийн урамшуулал

хххх

• Бондын өглөг

хххх

• Бондын өглөгийн хөнгөлөлт

(хххх)

Бондын өглөгтэй холбоотой хүүгийн зардал, бондыг эргэлтээс гаргасны олз, гарзыг Орлогын
тайланд тайлагнана.
Мэргэжлийн байгууллага нь бонд гаргаж эх үүсвэр татахад:
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А.Бондын зах зээлийн үнэ = Нэрлэсэн үнэ
Дебет:

Мөнгөн хөрөнгө

Кредит:

Бондоорх өглөг

Б.Зах зээлийн үнэ > Нэрлэсэн үнэ
Дебет:

Мөнгөн хөрөнгө

Кредит:

Бондоорх өглөг

Кредит:

Бондоорх өглөгийн урамшуулал

В.Зах зээлийн үнэ < Нэрлэсэн үнэ
Дебет:

Мөнгөн хөрөнгө

Дебет:

Бондоорх өглөгийн хөнгөлөлт

Кредит:

Бондоорх өглөг

Бондоорх өглөгийн хөнгөлөлт, урамшууллыг тайлант хугацаанд хорогдуулан бүртгэхдээ
1.Шулуун шугамын арга
2.Үр ашигт хүүний арга гэсэн тооцооллын 2 арга хэрэглэнэ
• Бондоорх өглөгийн хөнгөлөлт болон урамшууллын хорогдуулгын дүнг шулуун шугамын
аргаар тооцохдоо хөнгөлөлт болон урамшууллаар бүртгэгдсэн дүнг бондын эргэлтэнд байх
хугацаанд нь хувааж тооцно.
• Үр ашигт хүүний аргаар хөнгөлөлт болон урамшууллын хорогдуулгын дүнг тооцохдоо
дараах томьёог ашиглана.
Хорогдуулгын
дүн

=

Хугацааны эхэн дэх
бондын дансны үнэ

х

Үр ашигт
хүү

Бондын
нэрлэсэн үнэ

-

х

Тогтоосон
хүү

200000.00 төг.ийн нэрлэсэн үнэтэй, 5 жилийн хугацаатай, 10% хүүтэй бондыг 14% өгөөж
олохоор 172520 төгрөгөөр хөнгөлөлттэй гаргагдсан бондын хөнгөлөлтийг үр ашигт хүүний
аргаар хорогдуулах хорогдуулгын хүснэгт хийж үзье.
Огноо

Мөнгөн хөрөнгө
Кредит

Хүүний зардал
Дебет

Бондын хөнгөлөлт
Кредит

20000*
20000
20000
20000
20000
100000

24159#
24740
25403
26159
27019
127480

4159@
4740
5403
6159
7019
27480

2011.1.2
2011.12.31
2012.12.31
2013.12.31
2014.12.31
2015.12.31

*20000=200000x0,1

@4159=24159-20000

#24159=172520x0,14

^176679=172520+4159

Бондын дансны үнэ
172520
176679^
181419
186822
192981
200000

2011 оны 12-р сарын 31-нд буюу анхны хүүний төлбөр болон хөнгөлөлтийн хорогдуулгыг бүртгэх
журналын бичилт нь:
Дебет:

Бондын хүүний зардал

24159

Кредит:

Бондоорх өглөгийн хөнгөлөлт

4159

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгө

20000
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2012 оны 12-р сарын 31-нд хүүний төлбөр болон хөнгөлөлтийн хорогдуулгыг бүртгэх журналын
бичилт нь:
Дебет:

Бондын хүүний зардал

24740

Кредит:

Бондоорх өглөгийн хөнгөлөлт

4740

Кредит

Мөнгөн хөрөнгө

20000

Төлөх хүүгийн дүнгээр:
Дебет:

Өрийн бичгийн хүүгийн зардал

Кредит:

Хуримтлуулж тооцсон өрийн бичгийн хүүгийн өглөг

Төлсөн хүүгийн дүнгээр:
Дебет:

Хуримтлуулж тооцсон өрийн бичгийн хүүгийн өглөг

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгийн данс

Бонд гаргалттай холбоотой сурталчлах, хэвлүүлэх, хуулийн болон бүртгэлийн үйлчилгээ,
шимтгэлийн, урамшууллын гэх зэрэг зардлууд гардаг. Эдгээр зардлыг “Бонд гаргалтын
хорогдуулаагүй зардал” гэсэн хойшлуулсан зардлын дансанд бүртгэж бондын эргэлтэнд байх
хугацаанд хөнгөлөлтийг хорогдуулахад ашигласан аргаар хорогдуулж бүртгэнэ.
• Гаргасан бондоо буцааж худалдаж авах, эсвэл хувьцаанд хөрвүүлэх замаар эргэлтээс
гаргаж болно.
• Бондын хугацаа дуусахаас өмнө бондоо буцаан худалдан авч эргэлтээс гаргавал хорогдуулж
дуусаагүй бондын өглөгийн урамшуулал, болон хөнгөлөлт, эсвэл бонд гаргалтын зардлаас хамаарч
Бондыг эргэлтээс гаргасны олз, эсвэл гарзыг тооцож бүртгэнэ.
Бондыг төлбөрийн хугацаанд нь буцааж худалдаж авах буюу эргэлтээс гаргахад дараах дансны
бичилт хийнэ.
Дебет:

Бондоорх өглөг

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгө

3. Хяналт
Мэргэжлийн байгууллага “Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль”, “Нийтэд санал болгон гаргах
үнэт цаасыг бүртгэх тухай журам”-ын дагуу Хорооноос зөвшөөрөл авч бонд гаргаж, бүртгэн хяналт
тавина.
В-2.3 НӨӨЦ ӨР ТӨЛБӨР
Аж ахуйн нэгжийн баталгаат засварын өр, нөхөн сэргээлт болон бусад өр төлбөртэй холбоотойгоор
байгуулсан урт хугацааны дүн хамаарна.
В-2.4 ХОЙШЛОГДСОН ТАТВАРЫН ӨР
Татвар ногдох түр зөрүүтэй холбоотойгоор ирээдүйн тайлант үед төлөх орлогын албан татварын
өрийн дүнг хэлнэ.
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В-2.5 БУСАД УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР
Урт хугацаат бонд, өрийн бичиг болон бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүнг хэлнэ.
Г- ЭЗДИЙН ӨМЧ
1. Тодорхойлолт
Эздийн өмч буюу капитал нь оруулсан капитал болон олсон капиталын нийлбэр юм. Эздийн өмч
нь тухайн мэргэжлийн байгууллагын нийт хөрөнгийн дүнгээс өр төлбөрийг хассан дүнтэй тэнцүү
байна.
Оруулсан капитал /Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/ нь аливаа хугацаанд капитал өмчийн хувьцаанд
төлсөн буюу өөр ямар нэг байдлаар бизнест ашиглахын тулд хувьцаа эзэмшигчдийн мэргэжлийн
байгууллагад оруулсан хөрөнгийн нийт дүнг хэлнэ. Оруулсан капиталд эргэлтэнд байгаа өмчийн
хувьцааны нэрлэсэн үнэ, нэмж төлөгдсөн капитал багтана.
Олсон капитал нь тухайн мэргэжлийн байгууллага ашигтай үйл ажиллагаа явуулсны үр дүнд
нэмэгдсэн капитал. Энэ нь тухайн мэргэжлийн байгууллагын хуваарилагдаагүй нийт орлого юм.
Үүнд хуримтлагдсан ашиг/алдагдал, хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл, гадаад валютын
хөрвүүлэлтийн нөөц, эздийн өмчийн бусад дансд багтана.
Хувьцаа нь компанид хөрөнгө оруулж, түүнийг үндэслэн, санал өгөх, ногдол ашиг авах, компанийг
татан буулгахад түүний эд хөрөнгөөс тодорхой хэсгийг өмчлөх эрхийг гэрчилж буй үнэт цаас юм.
Хувьцаат капитал нь худалдагдсан хувьцааны нэрлэсэн үнийн дүн юм.
Нэмж төлөгдсөн капитал нь хувьцааны нэрлэсэн үнээс илүү төлөгдсөн хэмжээг хэлнэ. Хувьцааг
нэрлэсэн үнээс доогуур үнээр борлуулбал хүлээсэн алдагдлыг “Нэмж төлөгдсөн капитал” дансанд
сөрөг тэмдэгтэйгээр харуулна.
Хуримтлагдсан ашиг/алдагдал нь үйл ажиллагаа эхэлсэн үеэс хойшхи хугацаанд хуримтлагдан
үлдсэн ашиг, алдагдлын нийлбэр юм. Энэ нь тухайн тайлангийн хугацаанд олсон цэвэр ашгийн
хэмжээгээр нэмэгдэж, алдагдлын хэмжээгээр буурна.
2. Хамрагдах зүйлс
-

Хувьцаа /ердийн болон давуу эрхтэй хувьцаа/,

-

Халаасны хувьцаа,

-

Нэмж төлөгдсөн капитал,

-

Хөрөнгийн үнэлгээний нэмэгдэл,

-

Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц,

-

Эздийн өмчийн бусад хэсэг/дүрэм журамд заасан сангууд./,

-

Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал,

-

Бусад

3. Үнэлгээ
Эздийн өмчийг нэрлэсэн үнээр нь бүртгэнэ.
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4. Санхүүгийн тайланд тусгах нь
Эздийн өмчийг санхүүгийн тайланд дараах байдлаар харуулна.
Энгийн хувьцаа
Нэмж төлөгдсөн капитал
Халаасны хувьцаа /хасч тооцно/
5. Хяналт ба бүртгэл
Хорооноос тогтоосон өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн нийт цэвэршүүлсэн активын зохистой
харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг хангаж ажиллана. Эздийн өмчийн дансны үлдэгдлийг тогтмол
нийлж тохируулна.
Хувьцаа эзэмшигч тус бүрээр дэлгэрэнгүй бүртгэл хөтөлж, хяналтын дансны гүйлгээ үлдэгдэлтэй
тохируулна. Нөөцийн сангийн зарцуулалтыг мэргэжлийн байгууллагын бүх гишүүдийн хурлаар
батална.
Мэргэжлийн байгууллага нь Хорооноос тогтоосон дүрмийн сангийн доод хэмжэээг хангасан байна.
Г-1. ХУВЬЦААТ КАПИТАЛЫН БҮРТГЭЛ
Нээлттэй компанийн хэлбэрээр зохион байгуулагдсан мэргэжлийн байгууллагын хувьд үнэт цаас
гаргаж нийтэд санал болгох, худалдах ажиллагаа нь Монгол улсын "Үнэт цаасны тухай" хууль,
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хийгдэх ба нягтлан бодох бүртгэлийг НББОУС болон Монгол
улсад мөрдөгдөж буй нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмын дагуу гүйцэтгэнэ.
Хувьцааг нэрлэсэн үнээс илүү эсвэл бага үнээр худалдаж болно.
Хувьцаа гаргасан үед “Энгийн болон давуу эрхтэй хувьцаа” дансыг нэрлэсэн үнээр нь Кт-лэж,
хувьцааны борлуулалтын үнэ ба нэрлэсэн үнийн зөрүүг “Нэмж төлөгдсөн капитал” дансанд тусгана.
Хувьцааг гаргахтай холбогдож хуульчийн төлбөр, андеррайтерын хөлс, үнэт цаасыг бүртгүүлэхтэй
холбогдож гарсан зардал, зар сурталчилгаа зэрэг зардал гардаг. Эдгээр зардлыг дараах байдлаар
бичилт хийнэ:
Дебет:

Нэмж төлөгдсөн капитал

Кредит:

Мөнгөн хөрөнгө

Өрийг хувьцаагаар солиход:
Дебет:

Өр төлбөр

Кредит:

Энгийн болон давуу эрхтэй хувьцаа

Г-2. ХАЛААСНЫ ХУВЬЦАА
Компанийн өөрийн гаргасан үнэт цаасыг эзэмшигчидтэй нь тохиролцсоны үндсэн дээр, “Компанийн
тухай” хуулийн холбогдох заалтуудыг үндэслэн худалдан авсныг халаасны хувьцаа гэж тооцно.
Халаасны хувьцаа нь тухайн компанийн гүйлгээнээс гаргасан хувьцаа учраас саналын болон ногдол
ашгийн эрхгүй.
Компанийн дүрэмд халаасны хувьцааг худалдан авах, худалдах асуудлыг шийдвэрлэх эрхийг
компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгохоор заасан бол холбогдох шийдвэрийг компанийн
төлөөлөн удирдах зөвлөл, дүрэмд заагаагүй бол хувь нийлүүлэгчдийн хурлаар гаргана.
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Халаасны хувьцаа худалдан авах, худалдах асуудлыг хэлэлцсэн хурлын шийдвэрт худалдан авах,
худалдах хувьцааны тоо, хэмжээ, төлбөр хийх хугацаа, зориулалт, худалдан авах хөрөнгийн эх
үүсвэрийг тодорхой заасан байна.
Халаасны хувьцаа болгон эргүүлэн худалдан авах энгийн хувьцааны тоо, хэмжээ нь уг хувьцаат
компанийн тухайн жилд гүйлгээнд байсан нийт хувьцааны дундаж хэмжээний 25 хувиас хэтэрч
болохгүй.
Халаасны хувьцаа худалдан авахаар гаргасан хувь нийлүүлэгчдийн эсхүл төлөөлөн удирдах
зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн бирж, хувьцаагаа
худалдан авахад зуучлах үнэт цаасны компаниудад шийдвэр гарснаас хойш ажлын 7 хоногт багтаан
хүргүүлнэ.
Халаасны хувьцаа худалдан авахад зуучлах Брокер, дилерийн компани нь Хөрөнгийн биржийн
төвлөрсөн хадгаламжид хувьцаат компанийн данс нээлгэх захиалгыг хүргүүлэх, халаасны хувьцаа
худалдан авах, худалдах захиалгыг хүлээн авч биелүүлэхдээ хувь нийлүүлэгчдийн эсхүл төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэнэ.
Хувьцаат компанийн төвлөрсөн хадгаламж дахь дансыг тухайн хувьцаат компанийн нэр дээр нээх
бөгөөд уг дансад гүйлгээ хийх захиалга өгөх итгэмжлэгдсэн этгээдийг компанийн төлөөлөн удирдах
зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн гүйцэтгэх захирлын тушаалаар томилно. Нотариатаар
батлуулсан итгэмжлэгдсэн этгээдийн гарын үсгийн баталгаа зуучлагч Брокер, дилерийн компанид
хадгалагдана. Хэрэв хэд хэдэн Брокер, дилерийн компаниар зуучлуулж байгаа бол компани бүрт
баталгаа хадгалагдана.
Итгэмжлэгдсэн этгээдийн итгэмжлэлийн хугацаа дууссан, ажлаас гарсан болон бусад шалтгаанаар
итгэмжлэгдсэн этгээд өөрчлөгдсөн тохиолдолд Хувьцаат компани нь зуучлагч Брокер, дилерийн
компаниуд болон Хөрөнгийн биржид мэдээлэх бөгөөд хугацаанд нь мэдээлээгүйгээс итгэмжлэлгүй
этгээдийн хийсэн хэлцлээс учирсан хохирлыг Брокер, дилерийн компани, Хөрөнгийн бирж
хариуцахгүй.
ХАЛААСНЫ ХУВЬЦААНЫ БҮРТГЭЛ
Халаасны хувьцааг бүртгэлд 2 аргаар тусгана.
•

Өртгийн арга

•

Нэрлэсэн үнийн арга

Өртгийн арга
Халаасны хувьцаа дансыг худалдан авсан өртгөөр нь Дт-лэж, дахин гаргах үед түүнтэй адил өртгөөр
Кт-лэнэ. Энэ аргын үед халаасны хувьцаа дансыг балансад эздийн өмчийн доор хасагдах байдлаар
тусгадаг.
Нэрлэсэн үнийн арга
Халаасны хувьцаа дансыг нэрлэсэн үнээр нь Дт-лэх бөгөөд хувьцааны анхны гаргалтын дүнг
одоогийн худалдан авсан өртөгтэй нь харьцуулж үзнэ. Анхны гаргалтын дүнгээс бага үнээр
худалдан авсан тохиолдолд зөрүүг нь халаасны хувьцаанаас “Нэмж төлөгдсөн капитал” дансны
Кт-д, харин илүү үнээр худалдан авсан тохиолдолд хэрвээ халаасны хувьцаанаас нэмж төлөгдсөн
капитал данс Кт үлдэгдэлтэй бол уг дансыг бууруулж үлдэх дутагдлын дүнгээр хуримтлагдсан
ашиг дансыг бууруулна. Энэ аргын үед халаасны хувьцаа дансыг балансад энгийн хувьцааны доор
хасагдах байдлаар тусгадаг.
Жишээ нь: “А” компани 2000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй энгийн хувьцааг нэгжийг нь анх 2500
төгрөгөөр гүйлгээнд гаргасан байсан.

41

Өртгийн арга
1

Дт Халаасны хувьцаа
Кт Мөнгө
2

2,200
2,200

5,400
5,400

2,000
500
2,200
300

Дт Халаасны хувьцаа
Дт НТК /180*5Ґ/
Дт ХХНТК
Дт Хуримтлагдсан ашиг
Кт Мөнгө

3,600
900
300
600
5,400

Халаасласан хувьцаанаас 100 ширхэгийг 22 төгрөгөөр, 100 ширхэгийн 30 төгрөгөөр
борлуулсан. /ЭАЭЗ аргаар/
Дт Мөнгө
6,200
Кт Халаасны хувьцаа
5,200
/100*22+100*30/
Кт ХХНТК
1,000

4

Дт Халаасны хувьцаа
Дт НТК /100*5Ґ/
Кт Мөнгө
Кт ХХНТК

180 ширхэг хувьцааг 36 төгрөгөөр буцаан худалдан авсан.
Дт Халаасны хувьцаа
Кт Мөнгө

3

Нэрлэсэн үнийн арга

100 ширхэг хувьцааг 22 төгрөгөөр буцаан худалдан авсан.

Дт Мөнгө
Кт Халаасны хувьцаа
Кт ХХНТК

6,200
4,000
2,200

Дт Мөнгө
Кт Халаасны хувьцаа
Кт ХХНТК

1,150
1,000
150

50 ширхэг халаасны хувьцааг 23 төгрөгөөр борлуулсан.
Дт Мөнгө
Дт ХХНТК
Кт Халаасны хувьцаа

1,150
350
1,500

Халаасны хувьцааг эргэлтээс гаргах тохиолдолд энгийн
болон халаасны хувьцаа дансыг нэгэн зэрэг бууруулна.
5

Үлдэгдэл 30 ширхэг халаасны хувьцааг эргэлтээс гаргасан.
Дт Энгийн хувьцаа
Дт НТК /30*5Ґ/
Дт ХХНТК
Кт Халаасны хувьцаа

600
150
150
900

Дт Энгийн хувьцаа
Кт Халаасны хувьцаа

600
600

Г-3. ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭМЭГДЛИЙН БҮРТГЭЛ
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний үр дүнд дахин үнэлгээний нэмэгдлийг бүртгэхээр болсон
тохиолдолд:
Дебет:

Холбогдох хөрөнгийн данс

Кредит:

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл данс

Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний үр дүнд дахин үнэлгээний хасагдуулгыг бүртгэхээр болсон
тохиолдолд:
Дебет:

Холбогдох хөрөнгийн данс

Кредит:

Хуримтлагдсан ашиг данс

Тайлант хугацааны эцэст үнэт цаасны дансны үлдэгдлийг үнэлэн тухайн дансны үнэ цэнийн өсөлт
бууралтыг харгалзан дараах байдлаар бүртгэнэ.
Үнэт цаасны үнэ цэнийн өсөлтийг:
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Дебет:

Холбогдох үнэт цаасны данс

Кредит:

Үнэт цаасны үнэлгээний хэрэгжээгүй олз гарз

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Үнэт цаасны үнэ цэнийн бууралтыг:
Дебет:
Үнэт цаасны үнэлгээний хэрэгжээгүй олз гарз
Кредит: Холбогдох үнэт цаасны данс
Г-4. ГАДААД ВАЛЮТЫН ХӨРВҮҮЛЭЛТИЙН НӨӨЦ
Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн санхүүгийн тайланг толилуулгын валют буюу төгрөгт хөрвүүлэх
үед үүсэн зөрүүг “Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц” дансанд бүртгэнэ.
Хэрэв хөрвүүлэлтийн үр дүнд хөрөнгө, зардал нэмэгдэж эсхүл өр төлбөр, орлого буурсан бол:
Дебет:
Холбогдох данс
Кредит: Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц
Хэрэв хөрвүүлэлтийн үр дүнд хөрөнгө, зардал буурч эсхүл өр төлбөр, орлого нэмэгдсэн бол:
Дебет:
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц
Кредит: Холбогдох данс
Г-5. ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН БУСАД ХЭСГИЙН БҮРТГЭЛ
Жилийн цэвэр ашгаас байгууллагын нөөцийн сан, нийгмийн хөгжлийн сан, болон бусад тусгай
зориулалтын сангуудад хөрөнгө хуваарилахаар шийдвэрлэсэн бол хуваарилах хөрөнгийн дүнгээр:
Дебет:
Өнгөрсөн жилийн цэвэр ашиг
Кредит: Сангийн холбогдох данс
Сангаас зарцуулсан бол:
Дебет:
Сангийн холбогдох данс
Кредит: Мөнгөн хөрөнгийн данс
Г-6. ХУРИМТЛАГДСАН АШГИЙН БҮРТГЭЛ
Тайлант жилийн эцэст мэргэжлийн байгууллага, түүний салбарууд хаалтын гүйлгээ хийж, тухайн
жилийн цэвэр ашиг, алдагдлыг тодорхойлно.
Тайлант үеийн болон өмнөх үеийн хуримтлагдсан ашгийг тусад нь нэрийн дансаар бүртгэнэ.
Г-7. АШГИЙН ХУВААРИЛАЛТЫН БҮРТГЭЛ
Компанийн дүрэм, журмын дагуу хувь нийлүүлэгчдийн хурал болон удирдлагын бусад субьектээс
тайлант жилийн цэвэр ашгийг хуваарилах шийдвэр гаргана.
Ногдол ашиг хувиарлахад дараах байдлаар бүртгэнэ:
Дебет:
Өнгөрсөн жилийн цэвэр ашиг
Кредит: Ногдол ашгийн өглөг
Ногдол ашгийг мөнгөөр олгоход:
Дебет:
Ногдол ашгийн өглөг
Кредит: Мөнгөн хөрөнгийн данс
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Ногдол ашгийг хувьцаагаар олгосон үед:
Дебет:
Ногдол ашгийн өглөг
Кредит: Хувьцаа/ хувьцаагаарх ногдол ашиг/
Д- ОРЛОГО БА ЗАРДАЛ

Д-1. ОРЛОГО БА ОЛЗ
1. Тодорхойлолт
Орлого ба олз гэдэг нь компаний үйл ажиллагааны явцад тайлант хугацаанд бий болсон хөрөнгийн
дотогш урсгал, өр төлбөр барагдуулалт болон өмчийн өсөлт хэлбэрээр эдийн засгийн өгөөж
нэмэгдэхийг хэлнэ.
Орлого нь өөртөө үйл ажиллагааны орлого болон бусад орлогыг хамааруулна. Мэргэжлийн
байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны явцад үүсэх өгөөж нь үндсэн үйл ажиллагааны орлого болно.
Бусад орлого ба олз гэдэг нь мэргэжлийн байгууллагын байнгын бус гэнэтийн ажил үйлчилгээнээс
түүнчлэн хувь нийлүүлэгчдийн орлого, хөрөнгө оруулалтаас бусад тухайн тайлант хугацаанд
мэргэжлийн байгууллагад нөлөөлөх бүх ажил гүйлгээ, үйл явдлын үр дүнд өмчид гарсан цэвэр
өсөлт юм.
2. Орлого хүлээн зөвшөөрөх, хэмжих
Орлогын бүртгэлийн гол асуудал бол орлогыг хүлээн зөвшөөрөх цаг үеийг тодорхойлох асуудал
юм. Эдийн засгийн ирээдүйн өгөөжийг тухайн байгууллага хүртэх бүрэн магадлалтай, тэрчлэн уг
өгөөжийг үнэн бодитойгоор тодорхойлох боломжтой байгаа нөхцөлд орлогыг хүлээн зөвшөөрнө.
Орлогыг хүлээн авсан эсвэл хүлээн авахаар хүлээгдэж буй нөхөлтийн зах зээлийн үнээр хэмжигдэнэ.
3. Орлогын ангилал
Орлого ба олзыг агуулгаас нь хамааруулж дараах байдлаар ангилна:
А. Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
Б. Бусад орлого, олз
Д-1.1 ОРЛОГО БА ОЛЗЫН БҮРТГЭЛ
А. Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого нь брокер, дилер, андеррайтерын орлого, үнэт цаасны үнэлгээний
тэгшитгэлийн орлого зэргээс бүрдэнэ.
Үйлчилгээ үзүүлснээс орох орлогыг уг үйл явдал хэрэгжсэн эсхүл үйлчилгээг үйлүүлсэн үед нь
орлогоор хүлээн зөвшөөрнө:
Дебет:
Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс эсвэл авлага
Кредит: Үйл ажиллагааны орлого
Б. Бусад орлого, олз
Бусад орлогод үндсэн хөрөнгө, бусад хөрөнгө борлуулсны орлого, гадаад валютын ханшийн
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тэгшитгэлийн, төрөл бүрийн алданги болон гэнэтийн ажил гүйлгээнээс орох орлого орно.
Бусад орлогыг бүртгэхэд:
Дебет:
Мөнгөн хөрөнгийн данс эсвэл авлага
Кредит: Холбогдох бусад орлого
Д-2. ЗАРДАЛ БА ГАРЗ
1. Тодорхойлолт
Зардал ба гарз гэдэг нь үндсэн үйл ажиллагааг байнга явуулахын тулд бусад үйл ажиллагааг
гүйцэтгэснээр хөрөнгө буурч өр төлбөр үүсэх явдал юм.
Зардал нь өөртөө үйл ажиллагааны зардал болон бусад зардал, гарзыг хамааруулна. Мэргэжлийн
байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны явцад үүсэх үр ашгийн бууралт нь үйл ажиллагааны зардал
болно.
Бусад зардал ба гарз нь мэргэжлийн байгууллагын байнгын бус буюу гэнэтийн ажил гүйлгээнээс
түүнчлэн эздийн зардал буюу өгсөн хуваарилалтаас бусад тухайн тайлант хугацаанд мэргэжлийн
байгууллагад нөлөөлөх бүх ажил гүйлгээ, үйл явдлын үр дүнд өмчид гарсан бууралт юм.
2. Зардлыг хүлээн зөвшөөрөх
Эдийн засгийн үр ашгийн бууралт нь хөрөнгийн үнэлгээг бууруулах буюу өр төлбөрийг нэмэгдүүлж
байгаа бөгөөд хэмжиж болохуйц байвал зардлыг хүлээн зөвшөөрнө.
3. Зардлын ангилал
Зардлыг доорх байдлаар ангилж орлогын тайланд тусгана.
А. Үндсэн үйл ажиллагааны зардал
Б. Бусад зардал ба гарз
В. Татварын зардал
ЗАРДАЛ БА ГАРЗЫН БҮРТГЭЛ
Компанийн үндсэн үйл ажиллагааны зардалд үндсэн үйл ажиллагаатай холбогдон гарч байгаа
үйлчилгээ, маркетинг, удирдлагын зардал орно.
Үндсэн үйл ажиллагааны зардлыг зардлын төрлөөр ангилж бүртгэнэ.
Тайлант хугацаанд хамрагдах зардлыг шууд мөнгөөр төлвөл:
Дебет:
Холбогдох зардлын данс
Кредит: Мөнгөн хөрөнгийн данс
Зээлээр ажил, үйлчилгээ гүйцэтгүүлэх буюу мөнгөөр төлөгдөөгүй боловч нягтлан бодох бүртгэлийн
аккруэл сууриар тайлант хугацаанд ногдох зардлыг хуримтлуулж бүртгэхэд:
Дебет:
Холбогдох зардлын данс
Кредит: Холбогдох өглөгийн данс
Зээлээр гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний үнэ буюу хуримтлуулж бүртгэсэн зардлыг мөнгөөр
төлөх үед:
Дебет:
Холбогдох өглөгийн данс
Кредит: Мөнгөн хөрөнгийн данс
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Гадаад валютын ханш өөрчлөгдөх тухай бүрд гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн өр төлбөрийн
дансдын хуучин, шинэ үнэлгээний зөрүүгээр:
Дебет:
Ханшийн тэгшитгэлийн зардал
Кредит: Гадаад валютаар илэрхийлэгдэх бүх өр төлбөр
Мэргэжлийн байгууллага нь Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу үндсэн болон түр
ажиллагсадтай хөдөлмөрийн гэрээ, ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулж түүнд тодорхойлсон цалинг
тухай бүр тооцож олгох ба ингэхдээ татвар, шимтгэлийн тооцоог хийж холбогдох татвар санхүүгийн
байгууллагуудад төлж, тайлагнах ёстой.
Цалин, олговрыг тооцооны хүснэгт, бусад баримтыг үндэслэн олгохоор тооцсон дүнгээр:
Дебет:
Цалингийн зардал
Кредит: Цалингийн өглөг
Цалингаас суутгах хувь хүний орлогын албан татварын (ХХОАТ), НДШ-ийн дүнгээр:
Дебет:
Цалингийн өглөг
Кредит: ХХОАТ, НДШ-ийн өглөг
Эдгээр болон бусад суутгалуудыг хийсний дараа гарт олгох дүнгээр:
Дебет:
Цалингийн өглөг
Кредит: Касс дахь бэлэн мөнгө
Үндсэн болон түр гэрээт ажиллагсад, хувь хүнд олгосон ажлын хөлс, худалдаж авсан бараа,
үйлчилгээний үнээс суутгасан хүн амын орлогын татварыг харьяа татварын байгууллагад шилжүүлж:
Дебет:
ХХОАТ-ын өглөг
Кредит: Мөнгөн хөрөнгийн данс
Мэргэжлийн байгууллага Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу үндсэн болон түр гэрээт
ажиллагсдад олгосон цалин, хөнгөлөлтөөс тооцсон ажил олгогчоос төлөх нийгмийн даатгалын
шимтгэл, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг бүртгэхэд:
Дебет:
ЭМД, НДШ-ийн зардал
Кредит: ЭМД, НДШ-ийн өглөг
Олгосон цалин, хөнгөлөлтөөс суутгасан болон тэдгээрээс тооцож байгууллагын зардлаар бүртгэсэн
нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг харьяа нийгмийн даатгалын байгууллагад
төлөхөд:
Дебет:
ЭМД, НДШ-ийн өглөг
Кредит: Мөнгөн хөрөнгийн данс
Зохицуулалтын үйлчилгээний шимтгэл, МХБ, ҮЦТТХТ-ийн шимтгэлийн арилжаа хийх үед суутган
тооцдог тул дараах байдлаар бүртгэнэ:
Дебет:
Мөнгөн хөрөнгө/ 98-р данс/
Дебет:
Шимтгэлийн зардал
Кредит: Үнэт цаасны арилжааны орлого
МХБ, ҮЦТТХТ-ийн хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг төлөхөд:
Дебет:
Хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний зардал
Кредит: Мөнгөн хөрөнгийн данс
Мөн үндсэн бус үйл ажиллагааны зардлыг зардлын төрлөөр ангилж бүртгэнэ. Тухайлбал:
Эрх зүйн болон бусад зөрчлийн улмаас торгууль төлбөл:
Дебет:
Торгуулийн зардал
Кредит: Мөнгөн хөрөнгийн зардал
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Үндсэн хөрөнгө данснаас хасахад алдагдал гарвал:
Дебет:
Холбогдох зардлын данс
Кредит: Үндсэн хөрөнгө
Мэргэжлийн байгууллага нь тайлант үеийн татвар ногдох орлогын хэмжээг Монгол улсын татварын
хуулийн дагуу тооцож, тухайн дүнгээс тайлангийн үед ногдох орлогын албан татварын зардлыг
тодорхойлно.
Энэ бүртгэл нь татварын зардлыг холбогдох хугацаатай нь уялдуулна:
Дебет:
Орлогын татварын зардал
Кредит: Орлогын албан татварын өглөг
Орлогын татварыг урьдчилж төлөхөд тайлангийн үеийн дундуур хөрөнгө хэмээн бүртгэнэ:
Дебет:
Урьдчилж төлсөн зардал
Кредит: Мөнгөн хөрөнгийн данс
Тайлант үеийн эцсээр байгууллагын орлогын албан татварын тооцоо хийж татварын зардлыг
бүртгэхэд:
Дебет:
Орлогын татварын зардал
Кредит: Орлогын албан татварын өглөг
Тайлант үеийн эцэст урьдчилж төлсөн татвар, татварын өглөг дансдыг хооронд нь хааж, тайлант
үеийн эцсээр орлогын татварын илүү төлөлт ба өглөгийг тодорхойлно:
Дебет:
Орлогын албан татварын өглөг
Кредит: Урьдчилж төлсөн зардал
Е – ЖИЛИЙН ХААЛТЫН ГҮЙЛГЭЭ
Тайлант жилийн эцэст мэргэжлийн байгууллагууд, түүний салбарууд орлого зардлын дансдыг
орлого зарлагын нэгдсэн дансанд хааж, тухайн улирал, жилийн цэвэр ашиг, алдагдлыг тодорхойлно.
Орлогын дансдыг хаахад:
Дебет:
Орлогын бүх дансд
Кредит: Орлого зарлагын нэгдсэн данс
Зардлын дансдыг хаахад:
Дебет:
Орлого зарлагын нэгдсэн данс
Кредит: Зардлын бүх дансд
Ашиг, алдагдлын дансны хаалтын бичилтүүд нь санхүүгийн тайлангууд /санхүүгийн байдлын
тайлан, орлогын дэлгэрэнгүй тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан/-ын хоорондын уялдааг хангаж,
хөрөнгө түүний эх үүсвэрийг тохируулахад ашиглана.
Тухайн жилийн ашиг, алдагдлын дансны цэвэр үлдэгдлээр тайлант үеийн цэвэр ашиг, алдагдал
тодорхойлогдох ба тухайн дансны үлдэгдлийг хуримтлагдсан ашиг дансанд хаана.
Тайлант хугацаанд ашигтай ажилласан бол цэвэр ашгийн дүнгээр:
Дебет:
Тухайн жилийн ашиг
Кредит: Хуримтлагдсан ашиг
Алдагдалтай ажилласан бол алдагдлын дүнгээр:
Дебет:
Хуримтлагдсан ашиг
Кредит: Тухайн жилийн алдагдал.
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Сангийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын
2017 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 221/331 дүгээр
хамтарсан тушаалын хоёрдугаар хавсралт
А. ДАНСНЫ НЭГДСЭН ЖАГСААЛТ
д/д

Дансны бүлэг, нэр

Дансны дэд ангилалд код өгөх чиглэл

Нэг. Хөрөнгө
Эргэлтийн хөрөнгө
Мөнгөн хөрөнгө
1

Кассд байгаа бэлэн мөнгө

10

01

Төгрөг болон валют түүнчлэн кассын няравын
нэрээр, мөнгөний зориулалтаар ангилна.

2

Харилцахад байгаа бэлэн мөнгө

11

01

Данс нээсэн банк болон төсөл, хөтөлбөрийн данс тус
бүрээр төгрөг болон валютын гэж ангилна.

01

Үндсэн үйл ажиллагааны явцад борлуулсан бараа,
бүтээгдэхүүн, үзүүлсэн ажил үйлчилгээний төлөө
худалдан авагч болон холбоотой талаас авах авлагын
дүн орно. Дансны авлагыг цэвэр боломжит үнэ цэнээр
буюу мөнгөөр хүлээн авахаар тооцоолж буй цэвэр
дүнгээр бүртгэнэ. Гадаад, дотоодын байгууллага,
хувь хүмүүсийн авлагын төрлөөр ангилна.

...

Аж ахуйн нэгжийн бүх төрлийн татвар, нийгмийн
даатгалын шимтгэлийн авлагын дүнг дэлгэрэнгүй
харуулна. Албан татварын авлагыг ААНОАТ, ХХОАТ,
НӨАТ-ын болон бусад татвар, төлбөр хураамжийн
авлага гэж ангилна.

...

Бусад байгууллага, хувь хүн, холбоотой талд
өгсөн нэг хүртэлх жилийн хугацаатай буюу үйл
ажиллагааны нэг циклийн дотор эргэн төлөгдөх зээл,
үндсэн үйл ажиллагаатай холбогдолгүй үүссэн бусад
авлага хамаарна.

Авлагын данс

3

4

5

Дансны авлага

Татвар,
нийгмийн
шимтгэлийн авлага

Бусад авлага

12

даатгалын

12

12

1 жил хүртэлх хугацаатай хадгаламж, богино
хугацаат өрийн болон өмчийн үнэт цаасаарх хөрөнгө
оруулалт хамаарна. Хөрөнгө оруулалтыг 4 ангилна.
1. Арилжааны үнэт цаас
2. Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт цаас
3. Зээл ба авлага гэж ангилсан үнэт цаас
6
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Санхүүгийн хөрөнгө

13

01

4. Борлуулахад бэлэн үнэт цаас
Санхүүгийн хэрэгсэл:
•

Форвард арилжаа

•

Своп арилжаа

•

Опшин арилжаа

•

Фьючерс арилжаа,

•

Хейджийн хэрэглүүр

7

Бараа материал

14

01

Бараа материал үнэ бүхий зүйлсийн нэр төрлөөр
ангилна.

8

Түлш шатахуун

14

...

Хатуу, шингэн түлш болон эд хариуцагч бүрээр
ангилна.

9

Хангамжийн материал

14

...

Аж ахуйн үйл ажиллагаанд ашиглагдах

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо
Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо болон тэдгээрийн
төрлөөр ангилна. Тухайлбал:
10

Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо

18

01

•

Төлбөрийн баталгааны сан

•

Барьцааны данс дахь хөрөнгө

•

Эрсдэлийн сан

11

Бусад эргэлтийн хөрөнгө

Дээрхээс бусад эргэлтийн хөрөнгө Тухайлбал:
эргэлтийн биологийн хөрөнгө

12

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй
эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах
бүлэг хөрөнгө)

Эргэлтийн бус хөрөнгө (эсвэл борлуулах бүлэг
хөрөнгө)-ийн дансны үнийг үргэлжлүүлэн ашиглах
замаар биш борлуулах замаар нөхөн олж авах бол
уг хөрөнгө (эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө) -ийг
“Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй хөрөнгө” гэж
ангилна.

Эргэлтийн бус хөрөнгө
Үндсэн хөрөнгө
13

Үндсэн хөрөнгө

20

01

Үндсэн хөрөнгийг газрын сайжруулалт, барилга
байгууламж, машин тоног төхөөрөмж, тээврийн
хэрэгсэл, тавилга, эд хогшил, компьютер, бусад
хэрэгсэл, бусад гэх мэт төрлөөр нь ангилна.

14

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл

20

...

Үндсэн хөрөнгийн ангилал тус бүрээр элэгдэл
байгуулна.

15

Биет бус хөрөнгө

21

...

Биет бус хөрөнгийн төрлөөр ангилна.

...

Хөрөнгө оруулалтын төрлөөр ангилна. Охин
компани, хамтын хяналттай аж ахуйн нэгж, хараат
компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт гэх мэтээр
ангилна.

...

Хасагдах зөрүү болон ашиглагдаагүй татварын
алдагдлыг дараагийн үе рүү шилжүүлэхтэй
холбоотойгоор ирээдүйн тайлант үед нөхөгдөх
орлогын албан татварын дүн хамаарна.

16

Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт

24

17

Хойшлогдсон татварын хөрөнгө

26

18

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай
үл хөдлөх хөрөнгө

27

...

Хөрөнгийн үнийг өсгөх, түрээсийн орлого олох
эсвэл аль алиных нь зорилгоор эзэмшиж буй
хөрөнгийг хамруулна. Бодит үнэ цэнийн загварын
дагуу хөрөнгийг анхны хэмжилтээс хойш бодит үнэ
цэнээр нь бүртгэнэ.

19

Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө

29

...

Дээрхээс бусад эргэлтийн бус хөрөнгө Тухайлбал:
нэг жилээс дээш хугацаанд цуглуулах урт хугацаат
авлага

Хоёр. Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгө
Өр төлбөрүүд
Богино хугацаат өр төлбөр
20

Дансны өглөг

31

01

Байгууллага,
ангилна.

хүмүүс

болон

өглөгийн

төрлөөр

21

Цалингийн өглөг

31

...

Ажилчдад өгөх цалин, бусад хэлбэрийн хөдөлмөрийн
хөлсний өр төлбөр

22

Татварын өр

31

...

Татварын байгууллагад төлөх татвар, хураамжтай
холбоотой өглөгийг төрлөөр нь ангилна.

23

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн
өглөг

31

...

Цалингаас суутгасан болон ажил олгогчоос төлөх
нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өглөг

49

24

Богино хугацаат зээл

32

...

Зээл авсан банк санхүүгийн байгууллагын нэр,
зээлийн төрлөөр нь ангилна.

25

Хүүгийн өглөг

32

...

Богино болон урт хугацаат зээл, өрийн үнэт цаастай
холбоотой үүссэн, төлөгдөөгүй байгаа хүүний төлбөр

26

Ногдол ашгийн өглөг

32

...

Хувьцаа эзэмшигч хувь нийлүүлэгчдэд төлөхөөр
зарласан ногдол ашгийг бүртгэнэ. Ногдол ашгийн
тайлант хугацааны эцэс дэх төлөгдөөгүй үлдэгдэл

27

Урьдчилж орсон орлого

32

...

Худалдан авагч байгууллагаас урьдчилж төлсөн
орлогыг худалдан авагч бүрээр ангилна.

28

Нөөц өр төлбөр

32

...

Нөөц өр төлбөрийн тайлант хугацаанд хамаарах
баталгаат засварын өр, нөхөн сэргээлт болон бусад
өр төлбөртэй холбоотойгоор байгуулсан нөөцийн
дүн

29

Бусад богино хугацаат өр төлбөр

32

...

Бизнесийн үндсэн үйл ажиллагаанаас өөр чиглэлээр
үүссэн өр, төрөл бүрийн суутгалууд, зардалд
шингээж тооцсон төлөгдөөгүй өр, худалдан авагч
болон ажиллагчдаас авсан буцаан төлөх мөнгөн
барьцаа, холбоотой талаас авсан богино хугацаат
зээл бусад гэх мэт ангилна.

30

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй
эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах
бүлэг хөрөнгөнд)-нд хамаарах

32

...

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус
хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгөнд) хамаарах өр
төлбөр

31

Урт хугацаат өр төлбөр

32

Урт хугацаат зээл

33

01

Урт хугацаат өглөгийг дотоодын эх үүсвэрээс авсан,
гадаадын эх үүсвэрээс шууд болон дамжуулан
зээлдсэн, гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан урт
хугацаат бонд, өрийн бичгийн дүн гэх мэт ангилна.

33

Нөөц өр төлбөр

33

...

Баталгаат засварын өр, нөхөн сэргээлт болон бусад
өр төлбөртэй холбоотойгоор байгуулсан нөөцийн
урт хугацааны дүн

34

Хойшлогдсон татварын өр

33

...

Татвар ногдох түр зөрүүтэй холбоотойгоор ирээдүйн
тайлант үед төлөх орлогын албан татварын дүн

35

Бусад урт хугацаат өр төлбөр

33

...

Урт хугацаат бонд, өрийн бичиг болон бусад урт
хугацаат өр төлбөр

41

01

Өмч, Энгийн хувьцаа, Давуу эрхийн хувьцаа,
Халаасны хувьцаа, Нэмж төлөгдсөн капитал гэх мэт
ангилна.

42

01

Үндсэн хөрөнгө,
үнэлгээний өсөлт

Өөрийн хөрөнгө

50

36

Эздийн өмч

37

Хөрөнгийн
нэмэгдэл

дахин

үнэлгээний

биет

бус

хөрөнгийн

дахин

38

Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

43

01

Аж ахуйн нэгжийн гадаад үйл ажиллагааг
хөрвүүлснээс болон аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн
валют тохируулгын валютаас ялгаатай байх
үед санхүүгийн тайланг толилуулгын валют
руу хөрвүүлснээс үүссэн ханшийн зөрүүний
хуримтлагдсан дүн

39

Эздийн өмчийн бусад хэсэг

43

...

Бусад дэлгэрэнгүй орлогоор хүлээн зөвшөөрч өмчийн
хэсэгт хуримтлуулан бүртгэсэн бусад олз гарзын
дүн. Тухайлбал, үнэт цаасны дахин үнэлгээний сан

40

Хуримтлагдсан ашиг

44

Компани үүсэн байгуулагдсанаас хойшхи хугацаанд
хуримтлагдсан ашгийн дүн. Тайлант үеийн ба өмнөх
үеийн гэж ангилна.

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Б. ОРЛОГО, ЗАРДЛЫН ДАНС
Нэг. Орлого
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого:
1. Брокер, дилерийн үйл ажиллагааны орлого
2. Андеррайтерийн үйл ажиллагааны орлого
41

3. Үнэт цаасны арилжааны цэвэр орлого

Үйл ажиллагааны орлого

4. Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
51

42

01

Хөрөнгө оруулалтын орлого:
1. Түрээсийн орлого

Бусад орлого

2. Хүүгийн орлого
3. Ногдол ашгийн орлого
4. Эрхийн шимтгэлийн орлого
5. Бусад орлого

Хоёр. Зардал
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Борлуулалт, маркетингийн зардал

70

01

Борлуулалт, маркетингийн ажилтнуудын цалин,
нийгмийн даатгалын шимтгэл, зар сурталчилгаа,
тээвэр шатахуун, албан томилолт, даатгал, бичиг
хэрэг, шуудан холбоо, элэгдэл хорогдлын зардал,
бусад гэх мэт зардлын зүйл тус бүрээр ангилна.
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Ерөнхий ба удирдлагын зардал

70

...

Ерөнхий ба удирдлагын ажилтнуудын цалин,
нийгмийн даатгалын шимтгэл, албан татвар, төлбөр
хураамж, албан томилолт, бичиг хэрэг, шуудан холбоо,
мэргэжлийн үйлчилгээ, сургалт, сонин сэтгүүл
захиалгын, даатгал, цахилгаан, ус, дулаан зэрэг
ашиглалтын, засвар үйлчилгээ, элэгдэл хорогдол,
түрээс, харуул хамгаалалт, цэвэрлэгээ үйлчилгээ,
тээвэр шатахуун, хүлээн авалтын зардлууд, биет бус
хөрөнгөөр хүлээн зөвшөөрөөгүй судалгааны болон
хөгжүүлэлтийн зардал болон бусад зардал гэх мэт
ангилна.
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Санхүүгийн зардал

87

01

Бүх төрлийн хүүний зардал, зээлийн шимтгэл, зээлтэй
холбоотой үүссэн бусад зардал

46

Бусад зардал

87

...

Борлуулалт, маркетингийн болон ерөнхий ба
удирдлагын зардалд ороогүй бусад зардлууд
Тухайлбал: хандивын зардал, алданги торгуулийн
зардал, найдваргүй авлагын зардлууд орно.

...

Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн авлага, төлөгдөөгүй
зээл, мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн ханшийн
тэгшитгэлийн олз гарз, зарим мөнгөн бус зүйлсийн
валютын ханшийн зөрүүний ашиг алдагдалаар хүлээн
зөвшөөрсөн олз (гарз)-ыг хамруулна.
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Гадаад валютын ханшийн зөрүүний
олз (гарз)

87

51

52
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Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны
олз (гарз)

87

...

Үндсэн хөрөнгийг түүнийг борлуулах, хандивлах
эсвэл түүний ашиглалтаас ирээдүйн эдийн засгийн
үр өгөөж хүртэхгүй болсон үед данснаас хасна.
Үндсэн хөрөнгийн дансны үнэ болон хасалтаас олсон
орлогын зөрүүгээр олз (гарз)-ыг тодорхойлно.

49

Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны
олз (гарз)

87

...

Биет бус хөрөнгийг актлах, борлуулах, хандивлах
болон бусад хэлбэрээр данснаас хасах үед дансны үнэ
болон хасалтын зөрүүгээр олз (гарз)-ыг тодорхойлно.
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Орлого, зарлагын нэгдсэн данс

92

01

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Регистрийн дугаар:
Хаяг: _______________________________________________________________________________
Шуудангийн хаяг: ____________________________________________________________________
Утас:

____________________

Өмчийн хэлбэр:

A

Төрийн . . . . . . хувь

Факс:

___________________

хувийн . . . . . . хувь.

.....................................................................-ИЙН
...................................................ОНЫ ЖИЛИЙН

Хянаж хүлээн авсан
байгууллагын нэр

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Сар, өдөр

Гарын үсэг
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........................................-ийн
............. оны санхүүгийн тайлангийн
Бодит байдлын тухай мэдэгдэл
........... оны ..... сарын .... өдөр

Захирал _______________________________, ерөнхий нягтлан бодогч __________________
_______________ бид манай аж ахуйн нэгжийн ……… оны …….сарын …..-ны өдрөөр тасалбар
болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн
байдлыг “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 17.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн
тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:
1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн
нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн
3. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн
хамарсан
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант
оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг холбогдох Санхүүгийн тайлагналын олон
улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг
бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.
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Захирал

________________ /..................................../

Ерөнхий нягтлан бодогч

________________ /..................................../

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
______________________________

20.... оны .... сарын ..... өдөр

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)
/Төгрөгөөр/
Мөрийн
дугаар
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.10
1.3
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.1.7
2.1.1.8
2.1.1.9
2.1.1.10
2.1.1.11
2.1.1.12
2.1.1.13
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3

Үзүүлэлт

... оны 12-р сарын 31

... оны 12-р сарын 31

ХӨРӨНГӨ
Эргэлтийн хөрөнгө
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө
Дансны авлага
Татвар, НДШ – ийн авлага
Бусад авлага
Санхүүгийн хөрөнгө
Бараа материал
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо
Бусад эргэлтийн хөрөнгө
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус
хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн
Эргэлтийн бус хөрөнгө
Үндсэн хөрөнгө
Биет бус хөрөнгө
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ
Өр төлбөр
Богино хугацаат өр төлбөр
Дансны өглөг
Цалингийн өглөг
Татварын өр
НДШ - ийн өглөг
Богино хугацаат зээл
Хүүний өглөг
Ногдол ашгийн өглөг
Урьдчилж орсон орлого
Нөөц /өр төлбөр/
Бусад богино хугацаат өр төлбөр
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус
хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр
төлбөр
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн
Урт хугацаат өр төлбөр
Урт хугацаат зээл
Нөөц /өр төлбөр/
Хойшлогдсон татварын өр

55

2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.4
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Бусад урт хугацаат өр төлбөр
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн
Өр төлбөрийн нийт дүн
Эздийн өмч
Өмч:
- төрийн
- хувийн
- хувьцаат
Халаасны хувьцаа
Нэмж төлөгдсөн капитал
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц
Эздийн өмчийн бусад хэсэг
Хуримтлагдсан ашиг
Эздийн өмчийн дүн
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН

Захирал

__________________ (...............................)

Ерөнхий нягтлан бодогч

__________________ (...............................)

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
______________________________

20.... оны .... сарын .... өдөр

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)
/төгрөгөөр/
Мөрийн
дугаар
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4
4.1
4.2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

... оны 12-р сарын
31

Үзүүлэлт

... оны 12-р сарын 31

Үйл ажиллагааны орлого
Брокер, дилерийн үйл ажиллагааны орлого
Андеррайтерийн үйл ажиллагааны орлого
Үнэт цаасны арилжааны цэвэр орлого
Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн цэвэр орлого
Түрээсийн орлого
Хүүний орлого
Ногдол ашгийн орлого
Хувьцааны ногдол ашиг
Хараат болон хамтарсан компаниас олсон ашиг
Эрхийн шимтгэлийн орлого
Бусад орлого
Борлуулалт, маркетингийн зардал
Ерөнхий ба удирдлагын зардал
Санхүүгийн зардал
Бусад зардал
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)
Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)
Бусад ашиг (алдагдал)
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)
Орлогын татварын зардал
Татварын дараах ашиг (алдагдал)
Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг
(алдагдал)
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)
Бусад дэлгэрэнгүй орлого
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү
Бусад олз (гарз)

21

Орлогын нийт дүн

22

Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)

Захирал

__________________ (...............................)

Ерөнхий нягтлан бодогч

__________________ (...............................)
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58
Өмч

17

16

11
12
13
14
15

10

9

8

3
4
5
6
7

Халаасны
хувьцаа

Захирал______________ (............................)

20.... оны ..-р сарын ...-ний үлдэгдэл
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын
өөрчлөлтийн
нөлөө,
алдааны
залруулга
Залруулсан үлдэгдэл
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)
Бусад дэлгэрэнгүй орлого
Өмчид гарсан өөрчлөлт
Зарласан ногдол ашиг
Дахин
үнэлгээний
нэмэгдлийн
хэрэгжсэн дүн
20.... оны 12 -р сарын 31 -ний
үлдэгдэл
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын
өөрчлөлтийн
нөлөө,
алдааны
залруулга
Залруулсан үлдэгдэл
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)
Бусад дэлгэрэнгүй орлого
Өмчид гарсан өөрчлөлт
Зарласан ногдол ашиг
Дахин
үнэлгээний
нэмэгдлийн
хэрэгжсэн дүн
20.... оны 12 -р сарын 31 -ний
үлдэгдэл

1

2

ҮЗҮҮЛЭЛТ

№

Эздийн өмчийн
бусад хэсэг

Хуримтлагдсан
ашиг

Ерөнхий нягтлан бодогч ______________ (..........................)

Нэмж төлөгдсөн
капитал

Нийт
дүн

/төгрөгөөр/
Гадаад валютын
хөрвүүлэлтийн
нөөц

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)
Хөрөнгийн дахин
үнэлгээний
нэмэгдэл

20.... оны .... сарын ..... өдөр

____________________

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
______________________________

20... оны .... сарын ..... өдөр

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)
Мөрийн
дугаар
1
1.1

1.2

1.3
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1

3.2

ҮЗҮҮЛЭЛТ

/төгрөгөөр/
... оны 12-р
сарын 31

... оны 12-р
сарын 31

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
Мөнгөн орлогын дүн (+)
Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого
Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө
Буцаан авсан албан татвар
Татаас, санхүүжилтийн орлого
Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого
Хүлээн авсан хүүний орлого
Хүлээн авсан ногдол ашиг
Бусад мөнгөн орлого
Мөнгөн зарлагын дүн (-)
Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн
Ажиллагчдад төлсөн
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн
Бараа материал худалдан авахад төлсөн
Ашиглалтын зардалд төлсөн
Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн
Хүүний төлбөрт төлсөн
Татварын байгууллагад төлсөн
Даатгалын төлбөрт төлсөн
Зохицуулалтын хөлс, шимтгэл, хураамжинд төлсөн
Бусад мөнгөн зарлага
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
Мөнгөн орлогын дүн (+)
Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого
Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого
Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого
Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт
Мөнгөн зарлагын дүн (-)
Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн
Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн
Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн
Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
Мөнгөн орлогын дүн (+)
Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан
Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан
Төрөл бүрийн хандив
Бусад мөнгөн орлого
Мөнгөн зарлагын дүн (-)
Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө
Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн
Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн
Төлсөн ногдол ашиг
Бусад мөнгөн зарлага
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3.3

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн

4

Валютын ханшийн зөрүү

5
6
7

Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл
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Захирал

__________________ (.............................)

Ерөнхий нягтлан бодогч

___________________ (.............................)

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ТОДРУУЛГА
______________________________

20... оны .... сарын ..... өдөр

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)
Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/:
(а) ____________________________________________________________________________
(б) ____________________________________________________________________________
(в) ____________________________________________________________________________
Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/:
(а) ______________________________

(б) ________________________________________

(в) ______________________________
Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр, байршил:
(а) ____________________________________________________________________________
(б) ____________________________________________________________________________
(в) ____________________________________________________________________________

1. ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ ҮНДЭСЛЭЛ
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

3. МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ
№
1
2
3
4

Мөнгөн хөрөнгийн зүйлс
Касс дахь мөнгө
Банкин дахь мөнгө
Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө
Нийт дүн

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

Тэмдэглэл. (Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгөтэй холбоотой тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ).
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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4. ДАНСНЫ БОЛОН БУСАД АВЛАГА
4.1 Дансны авлага
№
1

Үзүүлэлт

Найдваргүй авлагын
хасагдуулга

Дансны авлага (цэвэр
дүнгээр)

Эхний үлдэгдэл

2

Нэмэгдсэн

3

Хасагдсан (-):
- Төлөгдсөн
- Найдваргүй болсон
Эцсийн үлдэгдэл

4

Дансны авлага

4.2 Татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл (НДШ) - ийн авлага
№
1
2
3
4
5

Төрөл
ААНОАТ-ын авлага
НӨАТ-ын авлага
НДШ – ийн авлага

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

Нийт дүн

4.3 Бусад богино хугацаат авлага (төрлөөр нь ангилна)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Төрөл
Холбоотой талаас авах авлага (эргэлтийн хөрөнгөнд
хамаарах дүн)
Ажиллагчдаас авах авлага
Ногдол ашгийн авлага
Хүүний авлага
Богино хугацаат авлагын бичиг
Бусад талуудаас авах авлага
Нийт дүн

Тэмдэглэл. (Дансны авлагыг төлөгдөх хугацаандаа байгаа, хугацаа хэтэрсэн, төлөгдөх найдваргүй
гэж ангилна. Найдваргүй авлагын хасагдуулга байгуулсан арга, гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн
авлагын талаар болон бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ).
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

5. САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ
*Дансны цэвэр дүнгийн эхний, эцсийн үлдэгдлийн нийт дүн нь санхүүгийн байдлын тайлан дахь
бараа материалын дансны эхний, эцсийн үлдэгдлийн дүнтэй тэнцүү байна.
Санхүүгийн хөрөнгө
Зээл ба
Хугацааны
авлага
Арилжааны
эцэс
гэж
үнэт цаас
хүртэл
ангилсан
эзэмших
үнэт цаас

№

Үзүүлэлт

1
2
3
4
5
6
7
7.1
7.2

Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)
Нэмэгдсэн дүн
Хасагдсан дүн (-)
Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)
Үнийн бууралтын гарз (-)
Үнийн өсөлтийн олз
Дансны цэвэр дүн*:
Эхний үлдэгдэл
Эцсийн үлдэгдэл
Хугацааны ангилал

Борлуулахад
бэлэн

Хараат
болон
охин
компанид
оруулсан
хөрөнгө
оруулалт

Дериватив

Нийт
дүн

- 3 хүртэлх сарын
хугацаатай
7.3 - 3-12 сарын хугацаатай
- 1-5 жилийн хугацаатай
- 5-аас дээш жилийн
хугацаатай

6. БАРАА МАТЕРИАЛ
№
1
2
3

Төрөл

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

Нийт дүн

Тэмдэглэл. (Бараа материалын өртгийг тодорхойлоход ашигласан арга, бараа материалын
бүртгэлийн систем, өртөг болон цэвэр боломжит үнийн аль багыг сонгох аргын талаар тайлбар,
тэмдэглэл хийнэ).
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

7. БОРЛУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЭЗЭМШИЖ БУЙ ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ
(ЭСВЭЛ БОРЛУУЛАХ БҮЛЭГ ХӨРӨНГӨ) БОЛОН ӨР ТӨЛБӨР
Тэмдэглэл. (Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (эсвэл борлуулах бүлэг
хөрөнгө) болон өр төлбөрийн тодорхойлолт, хэмжилтийн суурь, борлуулалт хийгдсэн аль эсвэл
хийгдэхэд хүргэсэн нөхцөл байдал, борлуулах арга, хугацаа, хүлээн зөвшөөрсөн олз ба гарз болон
бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ).
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.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

8. УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ЗАРДАЛ/ТООЦОО
№
1
2
3
4
5

Төрөл
Урьдчилж төлсөн зардал
Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал
Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

Нийт дүн

Богино хугацаат нөөц (Сангууд)
№

Нөөцийн төрөл

1
2
3
4

Төлбөрийн баталгааны сан
Барьцааны данс дахь нөрөнгө
Эрсдэлийн сан
Нийт дүн

Эхний
үлдэгдэл

Нэмэгдсэн

Хасагдсан
(ашигласан
нөөц) (-)

Ашиглаагүй буцаан
бичсэн дүн

Эцсийн
үлдэгдэл

Тэмдэглэл. (Урт хугацаат нөөцийн дүнг тодруулна. Нөөцийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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Үзүүлэлт

Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан
Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ16 хооронд дахин ангилсан
Эцсийн үлдэгдэл
ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ
Эхний үлдэгдэл
Нэмэгдсэн дүн
Байгуулсан элэгдэл
Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн
Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт
Хасагдсан дүн
Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл
Дахин үнэлгээгээр хасагдсан
Үнэ цэнийн бууралт
Эцсийн үлдэгдэл
ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН
Эхний үлдэгдэл (1.1 - 2.1)
Эцсийн үлдэгдэл (1.6 - 2.4)

Газрын
сайжруулалт

Барилга,
байгууламж

Машин,
тоног
төхөөрөмж
Тээврийн
хэрэгсэл

Тавилга
эд
хогшил

Компьютер,
бусад
хэрэгсэл

Бусад
үндсэн
хөрөнгө
Нийт
дүн

16 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө

Тэмдэглэл. (Үндсэн хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь; элэгдэл тооцох арга; ашиглалтын хугацаа; дахин үнэлсэн
бол дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа, хараат бус үнэлгээчин үнэлсэн эсэх талаар; үндсэн хөрөнгийн дахин ангилал, түүний шалтгаан;
бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ).

2.4
3
3.1
3.2

2.3

1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2

1 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/
1.1 Эхний үлдэгдэл
1.2 Нэмэгдсэн дүн
Өөрөө үйлдвэрлэсэн
Худалдаж авсан
Үнэ төлбөргүй авсан
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл
1.3 Хасагдсан дүн (-)
Худалдсан
Үнэгүй шилжүүлсэн
Акталсан

№

9. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл
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ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН

Эхний үлдэгдэл (1.1 - 2.1)

Эцсийн үлдэгдэл (1.4 - 2.4)

3

3.1

3.2

Зохиогчийн
эрх

Компьютерийн
программ
хангамж
Патент

Барааны
тэмдэг

Тусгай
зөвшөөрөл

Газар
эзэмших
эрх
Бусад биет
бус хөрөнгө

Нийт
дүн

Тэмдэглэл. (Биет бус хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь, хорогдол тооцох арга, ашиглалтын хугацаа, дахин үнэлсэн
бол дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа, хараат бус үнэлгээчин үнэлсэн эсэх, бусад биет бус хөрөнгийн бүрэлдэхүүн болон бусад
тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ).

2.4

2.3

Эхний үлдэгдэл

Нэмэгдсэн дүн
Байгуулсан хорогдол
Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн
Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт
Хасагдсан:
Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол
Дахин үнэлгээгээр хасагдсан
Үнэ цэнийн бууралт
Эцсийн үлдэгдэл

2.1

2.2

Эцсийн үлдэгдэл
ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ

Үнэгүй шилжүүлсэн
Акталсан

Худалдсан

БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/
Эхний үлдэгдэл
Нэмэгдсэн дүн
Өөрөө үйлдвэрлэсэн
Худалдаж авсан
Үнэ төлбөргүй авсан
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл
Хасагдсан дүн (-)

Үзүүлэлт

1.4
2

1.3

1
1.1
1.2

№

10. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

11. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА
№
1
2
3

Дуусаагүй барилгын
нэр

Эхэлсэн он

Дуусгалтын
Хувь

Нийт төсөвт
өртөг

Ашиглалтанд
орох эцсийн
хугацаа

Нийт дүн

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

12. УРТ ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
№

Эхний үлдэгдэл
Хөрөнгө
Хөрөнгө оруулалтын Хөрөнгө оруулалтын
оруулалтын төрөл
хувь
дүн

Эцсийн үлдэгдэл
Хөрөнгө оруулалтын Хөрөнгө оруулалтын
хувь
дүн

1
2
3
4

Нийт дүн

Тэмдэглэл. (Урт хугацаат хөрөнгө оруулалттай холбоотой бий болсон олз, гарзын дүн, бүртгэсэн
аргыг тодруулна. Охин компани, хамтын хяналттай аж ахуйн нэгж, хараат компанид оруулсан
хөрөнгө оруулалтыг НББОУС 27 Нэгтгэсэн болон тусдаа санхүүгийн тайлан – ийн дагуу тодруулна).
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

13. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ
Тэмдэглэл. (Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийн хувьд ашигласан хэмжилтийн
суурь; бодит үнэ цэнийн загвар ашигладаг бол бодит үнэ цэнийг тодорхойлоход ашигласан
арга, бодит үнэ цэнийн тохируулгаас үүссэн олз, гарз; хэрэв түрээслэдэг бол түрээсийн орлого,
түрээслэсэн хөрөнгөтэй холбоотой гарсан зардлууд. Хэрэв өртгийн загвар ашигладаг бол хөрөнгийн
ашиглалтын хугацаа, элэгдэл тооцох арга болон НББОУС 40 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл
хөдлөх хөрөнгө – д заасны дагуу бусад тодруулгыг хийнэ).
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

67

14. БУСАД ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ
№
1
2
3

Төрөл

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

Нийт дүн

Тэмдэглэл. (Бусад эргэлтийн бус хөрөнгийн төрөл тус бүрээр тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ. Урт
хугацаат авлагыг тодруулна).

15. ӨР ТӨЛБӨР
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
15.1 Дансны өглөг
№
1
2
3
4

-

Ангилал
Төлөгдөх хугацаандаа байгаа

-

Хугацаа хэтэрсэн

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

Нийт дүн

15.2 Татварын өр
№
1
2
3
4
5
6
7

Татварын өрийн төрөл
ААНОАТ өр
НӨАТ-ын өр
ХХОАТ-ын өр
ОАТ-ын өр
Бусад татварын өр
Нийт дүн

15.3 Богино хугацаат зээл
№
1
2
3
4

Үзүүлэлт
-

Эхний үлдэгдэл
төгрөгөөр

валютаар

Эцсийн үлдэгдэл
төгрөгөөр

валютаар

Төлөгдөх хугацаандаа байгаа
Хугацаа хэтэрсэн

Нийт дүн

15.4 Бусад богино хугацаат өр төлбөр
№
1
2

Төрөл

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

Нийт дүн

Тэмдэглэл. (Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн богино хугацаат өр төлбөрийн дүнг тусад нь тодруулна).
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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15.5 Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр
№
1

2

Эхний үлдэгдэл

Төрөл

төгрөгөөр

Эцсийн үлдэгдэл

валютаар

төгрөгөөр

валютаар

Урт хугацаат зээлийн дүн
Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл
Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл
Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл
Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн (гадаад,
дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг

3

Тэмдэглэл. (Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөрийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл
хийнэ).
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
16. ЭЗДИЙН ӨМЧ
16.1 Өмч
№

1
2
3
4

Үзүүлэлт

Эргэлтэнд байгаа бүрэн
төлөгдсөн энгийн хувьцаа
Тоо
Дүн
ширхэг
(төгрөгөөр)

Давуу эрхтэй хувьцаа
Тоо
ширхэг

Өмчийн дүн
(төгрөгөөр)

Дүн
(төгрөгөөр)

Эхний үлдэгдэл
Нэмэгдсэн
Хасагдсан (-)
Эцсийн үлдэгдэл

16.2 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл
№
1
2

Үзүүлэлт

Үндсэн хөрөнгийн
дахин үнэлгээний
нэмэгдэл

Биет бус хөрөнгийн
дахин үнэлгээний
нэмэгдэл

Нийт дүн

Эхний үлдэгдэл
Нэмэгдсэн дүн
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү
Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн
бууралтын гарзын буцаалт17

3

Хасагдсан дүн (-)
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн
Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн
бууралтын гарз18

4

Эцсийн үлдэгдэл

17 Дахин үнэлсэн хөрөнгийн өмнөх тайлант хугацаанд ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрсөн үнэ цэнийн бууралтын гарзын дүнгээс хэтэрсэн дүн.
18 Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз нь тухайн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн дүнгээс хэтрэхгүй хэмжээ
хүртэл байхаар дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзыг бусад дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрнө. Үлдсэн дүнг ашиг,
алдагдлаар хүлээн зөвшөөрнө.
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16.3 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц
№
1
2
3
4

Эхний
үлдэгдэл

Үзүүлэлт

Нэмэгдсэн

Хасагдсан (-)

Эцсийн үлдэгдэл

Гадаад үйл ажиллагааны
хөрвүүлэлтээс үүссэн зөрүү
Бүртгэлийн валютыг толилуулгын
валют руу хөрвүүлснээс үүссэн
зөрүү
Бусад
Нийт дүн

16.4 Эздийн өмчийн бусад хэсэг
Тэмдэглэл. (Эздийн өмчийн бусад хэсгийн бүрэлдэхүүн тус бүрээр тодруулж тайлбар, тэмдэглэл
хийнэ).
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
17. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО
№
1

Үзүүлэлт
Үйл ажиллагааны орлого:

Өмнөх оны дүн

Тайлант оны дүн

Борлуулалтын орлого:
Брокер, дилерийн үйл ажиллагааны орлого
1.1

Андеррайтерийн үйл ажиллагааны орлого
Үнэт цаасны арилжааны цэвэр орлого
Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн цэвэр орлого
Бусад

1.2

Үйл ажиллаганы нийт орлого

18. БУСАД ОРЛОГО, ОЛЗ (ГАРЗ), АШИГ (АЛДАГДАЛ)
18.1 Бусад орлого
№

Орлогын төрөл

1
2
3
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Нийт дүн

Өмнөх оны дүн

Тайлант оны дүн
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18.2 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз
№

Төрөл
Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлд хийсэн ханшийн
тэгшитгэлийн ханшийн зөрүү
Эргэлтийн авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн
зөрүү
Эргэлтийн бус авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн
ханшийн зөрүү
Валютын арилжаанаас үүссэн олз/гарз
Нийт дүн

1
2
3
4
5

Өмнөх оны дүн

Тайлант оны дүн

18.3 Бусад ашиг (алдагдал)
№

Ашиг (алдагдал)

Өмнөх оны дүн

1
2
3
4

Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз
ХОЗҮХХ19-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз, гарз
ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз

5

Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт)

6
7

Нийт дүн

Тайлант оны дүн

19. ЗАРДАЛ
19.1 Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий ба удирдлагын зардлууд
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Зардлын төрөл

Өмнөх оны дүн
БорМар
ЕрУд

Тайлант оны дүн
БорМар
ЕрУд

Ажиллагчдын цалингийн зардал
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал
Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал
Томилолтын зардал
Бичиг хэргийн зардал
Шуудан холбооны зардал
Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал
Сургалтын зардал
Сонин сэтгүүл захиалгын зардал
Даатгалын зардал
Ашиглалтын зардал
Засварын зардал
Элэгдэл, хорогдлын зардал
Түрээсийн зардал
Харуул хамгааллын зардал
Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал
Тээврийн зардал
Шатахууны зардал
Хүлээн авалтын зардал
Зар сурталчилгааны зардал
Нийт дүн

19 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
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19.2 Бусад зардал
№

Зардлын төрөл

1

Алданги, торгуулийн зардал

Өмнөх оны дүн

2
3
4

Хандивийн зардал
Найдваргүй авлагын зардал

5

Нийт дүн

Тайлант оны дүн

19.3 Цалингийн зардал
Ажиллагчдын
дундаж тоо

Ангилал

Цалингийн зардлын дүн
Өмнөх оны дүн

Тайлант оны дүн

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний
Борлуулалт маркетингийн
Ерөнхий ба удирдлагын
Нийт дүн

20. ОРЛОГЫН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ
№
1
2
3

Үзүүлэлт

Өмнөх оны дүн

Тайлант оны дүн

Тайлант үеийн орлогын татварын зардал
Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)
Орлогын татварын зардал (орлого) – ын нийт дүн

Тэмдэглэл. (Орлогын татварын зардал (орлого) – ын бүрэлдэхүүн тус бүрээр тайлбар, тэмдэглэл
хийнэ).
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

21. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН ТОДРУУЛГА
21.1 Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани, хувь хүний талаарх мэдээлэл20
Үзүүлэлт

Толгой
компани

Нэр
Бүртгэгдсэн (оршин суугаа) улс
Эзэмшлийн хувь

20 НББОУС 24 Холбоотой талуудын тодруулга-д заасны дагуу тодруулна.
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Хамгийн дээд
хяналт тавигч
толгой компани

Хамгийн дээд
хяналт тавигч хувь
хүн

Тайлбар

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

21.2 Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл
Тэргүүлэх удирдлага гэдэгт .................................................................................. бүрэлдэхүүнийг
хамруулав.21
№

Нөхөн олговрын нэр

1
2

Богино болон урт хугацааны тэтгэмж
Ажил эрхлэлтийн дараах, ажлаас халагдсаны тэтгэмж

3

Хувьцаанд суурилсан төлбөр

4

Нийт дүн

Өмнөх оны дүн

Тайлант оны дүн

Дүн

Тайлбар

21.3 Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ
№

Холбоотой талын нэр

Ажил гүйлгээний утга

1
2

22. БОЛЗОШГҮЙ ХӨРӨНГӨ БА ӨР ТӨЛБӨР
Тэмдэглэл. (Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөрийн мөн чанар, хэрэв практик боломжтой бол
тэдгээрийн санхүүгийн нөлөөний тооцооллыг тодруулна).
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
23. ТАЙЛАГНАЛЫН ҮЕИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Тэмдэглэл. (Тайлагналын өдрийн дараах үл залруулагдах үйл явдлын материаллаг ангилал тус
бүрийн хувьд мөн чанар, санхүүгийн нөлөөллийн тооцоолол зэргийг тодруулж бусад тайлбар,
тэмдэглэл хийнэ).
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

21 Тэргүүлэх удирдлагад ямар бүрэлдэхүүнийг хамруулснаа тодруулна. Тухайлбал, захирлуудын зөвлөл, удирдах зөвлөлийн гишүүд гэх мэт
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Үзүүлэлт

Тайлант хугацаанд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт (төгрөгөөр)
Аж ахуйн
Орон
Гадаадын
Улсын
Гадаадын
Төсөл,
Бусад
нэгжийн
нутгийн Банкны
шууд
Гадаадын
төсвийн
буцалтгүй хөтөлбөр,
эх
Дүн
өөрийн
төсвийн
зээл
хөрөнгө
зээл
хөрөнгөөр
тусламж
хандив үүсвэр
хөрөнгөөр
хөрөнгөөр
оруулалт

ХОЗҮХХ – Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө

Биет хөрөнгө:
Газрын сайжруулалт
Барилга, байгууламж
Үүнээс: Орон сууцны барилга
Авто зам
Машин тоног, төхөөрөмж
Тээврийн хэрэгсэл
Тавилга эд хогшил
Компьютер, бусад хэрэгсэл
Биологийн хөрөнгө
Бусад биет хөрөнгө:
Үүнээс: ХОЗҮХХ
Биет хөрөнгийн дүн
Биет бус хөрөнгө:
Зохиогчийн эрх
Компьютерийн программ
2.2
хангамж
2.2.1 Үүнээс: Программ хангамж
2.2.2
Мэдээллийн сан
2.3 Патент
2.4 Барааны тэмдэг
2.5 Тусгай зөвшөөрөл
2.6 Газар эзэмших эрх
2.7 Бусад биет бус хөрөнгө
Үүнээс: Зураг төсвийн ажил,
2.7.1 ТЭЗҮ боловсруулах, туршилт
судалгаа
2.8 Биет бус хөрөнгийн дүн
3
Хайгуул үнэлгээний хөрөнгө
3.1 Үүнээс: Биет хөрөнгө
3.2
Биет бус хөрөнгө
4
Нийт дүн

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2
2.1

№

Эхний
үлдэгдэл

24. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Эцсийн
үлдэгдэл

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд
2018 оны 01 сарын 19-ний өдрийн 3836 дугаарт бүртгэв.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ

2018 оны 01 сарын 10 өдөр

Дугаар 19

Улаанбаатар хот

Журам батлах тухай
Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2,
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2, 18 дугаар зүйлийн 18.2, 18.4 дэх
хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:
1. “Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд Монгол Улсад үнэт
цаас гаргах, Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад
гаргах үнэт цаасыг бүртгэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү журам батлагдсантай холбогдуулан Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны 11
дүгээр сарын 24-ний өдрийн 223 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
3. Тогтоол батлагдсантай холбогдуулан өөрийн байгууллагын дүрэм, журамд холбогдох
өөрчлөлт оруулахыг “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК /Х.Алтай/, “Монголын үнэт цаасны бирж”
ХХК /С.Даваасамбуу/, “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК /Ш.Лхагва/, “Арилжааны
төлбөр тооцоо” ХХК /О.Эрдэнэгэрэл/-д тус тус үүрэг болгосугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба
/Т.Жамбаажамц/-нд даалгасугай.

ДАРГА

С.ДАВААСҮРЭН
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн
19 дүгээр тогтоолын хавсралт

ГАДААД УЛСЫН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД БҮРТГЭЛТЭЙ
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД МОНГОЛ УЛСАД ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ, МОНГОЛ
УЛСЫН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД БҮРТГЭЛТЭЙ ХУУЛИЙН
ЭТГЭЭД ГАДААД УЛСАД ГАРГАХ ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭХ ЖУРАМ
НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Энэхүү журмын зорилго нь гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн
этгээдийн үнэт цаасыг Монгол Улсад гаргах, үнэт цаасыг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос нийтэд
санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэл /цаашид “Хорооны бүртгэл” гэх/-д бүртгэх, мөн
Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад үнэт цаас
гаргах, Хороонд бүртгүүлэх, үнэт цаасыг гадаадын болон дотоодын зах зээл хооронд хөрвүүлэхтэй
холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 758 дугаар тогтоолоор нэмэлт оруулсан/
1.2. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн Монгол Улсад
гаргах үнэт цаасыг арилжаа эрхлэх байгууллагын арилжаанд оруулахыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны
бүртгэлд бүртгэхтэй холбоотой харилцааг тухайн арилжаа эрхлэх байгууллагын үнэт цаасны
бүртгэлийн журмаар, үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвийн үнэт цаасны нэгдсэн бүртгэлд
бүртгэн хадгалахтай холбоотой харилцааг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа
эрхлэх эрх бүхий байгууллагын журмаар тус тус зохицуулна.
1.3. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь гадаад улсад
гаргасан тодорхой төрлийн суурь үнэт цаасанд тулгуурлан Монгол Улсын хадгаламжийн бичиг
гаргах, Монгол Улсад анх гаргасан үнэт цаасанд суурилан гадаад улсын хадгаламжийн бичиг
гаргахтай холбоотой харилцааг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон тусгай журмаар
зохицуулна.
1.4. Энэхүү журам нь гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлгүй хуулийн этгээдийн
үнэт цаасыг Монгол Улсад анхдагч бүртгэл хийхтэй холбоотой харилцаанд хамаарахгүй.
1.5. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь үнэт цаасаа
Хороонд бүртгүүлж, олон нийтэд санал болгосны дараахь үйл ажиллагаатай холбоотой харилцаанд
өөрийн харьяалах улс болон үнэт цаасаа бүртгүүлсэн гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагын
хууль тогтоомж, дүрэм журмыг дагаж мөрдөх эрх нь нээлттэй байна. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх
байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн үнэт цаасаа анх бүртгүүлсэн, хуулийн этгээдийн
харьяалах улс болон Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хооронд зөрүүтэй байдал үүссэн тохиолдолд
гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлийн холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмыг дагаж мөрдөнө.
1.6. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 17.3-т заасан этгээд гадаад улсын арилжаа эрхлэх
байгууллагад бүртгүүлэх харилцааг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон тусгай журмаар
зохицуулна.
1.7. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд үнэт цаасаа Хорооны
болон арилжаа эрхлэх байгууллагын бүртгэлд бүртгүүлсний үндсэн дээр үнэт цаасаа Монгол Улсын
үнэт цаасны зах зээлд гаргасныг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн дагуу Монгол Улсад үйл
ажиллагаа явуулсан гэж үзэхгүй.
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ХОЁР. МОНГОЛ УЛСЫН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД
БҮРТГЭЛТЭЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭЭС ГАДААД УЛСАД ГАРГАХ
ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2.1. Монгол Улсын арилжаа эрхлэх бүртгэлтэй хуулийн этгээд үнэт цаасаа гадаад улсын
арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгүүлэн арилжаалж болох бөгөөд энэ талаар аливаа мэдэгдэл
хийхээс өмнө Хороонд мэдэгдэнэ.
2.2. Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн үнэт цаасыг
тухайн гадаад улсын үнэт цаас бүртгэх эрх бүхий этгээдээс бүртгэх шийдвэр гарсан тохиолдолд
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 17.2-т заасны дагуу Хороонд бүртгүүлнэ.
2.3. Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь энэхүү
журмын 2.1-т зааснаар Хороонд мэдэгдэхдээ гадаад улсын зохицуулах байгууллага болон арилжаа
эрхлэх байгууллагад хувьцаагаа бүртгүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримтын хуулбарыг Хороонд
хүргүүлнэ.
2.4. Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь тухайн гадаад
улсын үнэт цаас бүртгэх эрх бүхий этгээдээс бүртгэх, эсхүл бүртгэхээс татгалзсан тухай шийдвэрийн
хуулбарыг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын таван өдөрт багтаан Хороонд хүргүүлнэ.
2.5. Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн үнэт цаасыг
тухайн гадаад улсын үнэт цаас бүртгэх эрх бүхий этгээдээс бүртгэх тухай шийдвэрийг хүлээн
авснаас хойш Хороо ажлын 20 хоногт багтаан үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулна.
2.6. Энэхүү журмын 2.1-т заасан хуулийн этгээд нь анхдагч зах зээлд арилжигдсан үнэт цаасны
хэмжээ, үнэ, зах зээлээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн нийт дүнгийн талаарх мэдээ, тайланг тухайн
улсын холбогдох байгууллагад хүргүүлснээс хойш ажлын таван өдөрт багтаан Хороонд хүргүүлнэ.
ГУРАВ. ГАДААД УЛСЫН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД
БҮРТГЭЛТЭЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА,
ҮНЭТ ЦААСЫГ ХОРООНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ,
НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОХ, ХУДАЛДАХ
3.1. Монгол Улсад үнэт цаасаа гаргах гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй
хуулийн этгээд нь дараахь шалгуурыг хангасан байна:
3.1.1. Гадаад улсын хууль тогтоомжийн дагуу үүсгэн байгуулагдаж, тухайн улсын хууль
тогтоомжийн дагуу хуулийн этгээдийн эрхтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байх;
3.1.2. Хуулийн этгээдийн өөрийн харьяалах улс, эсхүл үнэт цаасаа бүртгүүлэн арилжиж
байгаа улс болон арилжаа эрхлэх байгууллагын харьяалах улсын үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулагч
байгууллага нь Үнэт цаасны хороодын олон улсын байгууллага (International Organization of
Securities Commission)-ын гишүүн байх;
3.1.3. Анхдагч бүртгэлийг хийлгэсэн арилжаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах
зээлийн тухай хуулийн 18.4-т заасны дагуу Хорооноос тогтоосон гадаад улсын арилжаа эрхлэх
байгууллагын жагсаалтад багтсан байх;
3.1.4. Үнэт цаасны анхдагч бүртгэлийг хийлгэсэн гадаад улсын арилжаа эрхлэх
байгууллага болон үнэт цаасны зохицуулагч байгууллагад Монгол Улсад тухайн үнэт цаасны
хоёрдогч бүртгэлийг хийлгэх гэж байгаа талаар албан ёсоор мэдэгдсэн байх;
3.1.5. Хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагатай харилцах, мэдээлэл солилцох, тухайн
хуулийн этгээдийг Монгол Улсад төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эсхүл хуулийн этгээдийг
томилсон байх;
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3.1.6. Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагаас давхар бүртгүүлэх хүсэлтийг
дэмжсэн тухай санал өгсөн байх.
3.2. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь Монгол Улсад
гаргах үнэт цаасаа Хорооны бүртгэлд болон арилжаа эрхлэх байгууллагын бүртгэлд бүртгүүлэх
хүсэлтийг нэгэн зэрэг гаргаж болох бөгөөд гагцхүү Хорооны бүртгэлд бүртгүүлснээр нийтэд санал
болгох эрхтэй болно.
3.3. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь үнэт цаасаа
Хорооны бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлтийг гаргахдаа дараахь бичиг баримтыг Монгол хэл дээрх
орчуулгын хамт ирүүлнэ. Англи болон монгол хэл дээр бэлтгэсэн бичиг баримтын хооронд утга
агуулгын зөрүү гарвал англи хэл дээрх эх хувийг хүчинтэйд тооцно:
3.3.1. Үнэт цаасыг бүртгүүлэх өргөдөл /Хавсралт 1-д заасан Маягт/;
3.3.2. Энэхүү журмын 3.4 дэх хэсгийн дагуу боловсруулсан хуулийн этгээдийн
танилцуулга;
3.3.3. Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс болон улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн
тухай төлбөрийн баримт.
3.3.4. Үнэт цаас гаргах талаар хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас, эсхүл тухайн хуулийн
этгээдийн эрх бүхий этгээдээс гаргасан шийдвэр;
3.3.5. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
3.3.6. Хуулийн этгээдийн сүүлийн жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан;
3.3.7. Хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн гаргасан
хууль зүйн дүгнэлт.
3.4. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн танилцуулгад
дараахь мэдээллийг тусгах бөгөөд тухайн хуулийн этгээдийн харьяалах улсын хууль тогтоомж
болон үнэт цаасаа анх бүртгүүлсэн арилжаа эрхлэх байгууллагын дүрэм, журмын дагуу тодорхойлж
тусгана:
3.4.1. Хуулийн этгээдийн оноосон нэр, оршин байгаа газрын шуудангийн хаяг, эрхэлж
байгаа үйл ажиллагаа;
3.4.2. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагдсан улсын нэр болон анх бүртгүүлсэн гадаад
улсын арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр, тухайн арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгүүлсэн үнэт
цаасны төрөл, тоо, бүртгэл хийлгэсэн огнооны талаарх мэдээлэл;
3.4.3. Монгол Улсад гаргаж байгаа үнэт цаасны тоо, хэлбэр, нэрлэсэн үнэ болон
тэдгээрийг нийтэд санал болгон арилжих нөхцөл;
мэдээлэл;

3.4.4. Хуулийн этгээдийн бүтэц, зохион байгуулалт, эрх бүхий албан тушаалтны талаарх

3.4.5. Хуулийн этгээдийн өмнө зарласан болон гаргасан, эргүүлэн худалдан авсан үнэт
цаасны тоо, төрөл, нэрлэсэн үнийн талаарх мэдээлэл;
3.4.6. Хуулийн этгээдийн сүүлийн жилийн эцсийн санхүүгийн аудитлагдсан тайлан;
3.4.7. Холбогдох этгээд болон уг этгээдтэй хийсэн гэрээ хэлцлийн талаар олон нийтэд
мэдээлсэн эх сурвалж, холбоосны талаарх мэдээлэл;
3.4.8. Ногдол ашиг хуваарилах нөхцөлийн талаарх мэдээлэл;
3.4.9. Нийтэд санал болгох үнэт цаасаар гэрчлэгдэх эрх, үүрэг болон хувьцаанд хөрвөх
үнэт цаас бол тухайн үнэт цаасыг хувьцаанд хөрвүүлэх нөхцөл, журмын талаарх мэдээлэл;

78

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

3.4.10. Монгол Улсад үнэт цаас гаргаж хуримтлуулсан хөрөнгийг зарцуулах төлөвлөгөө;
3.4.11. Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирч болох эрсдэл, эрсдэлийн удирдлагын
талаарх удирдлагын байр суурийг илэрхийлэх мэдээлэл;
3.4.12. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 18.3-т заасан үнэт цаасаа анх бүртгүүлсэн
улсын болон Монгол Улсын хууль тогтоомжийн зохицуулалтын зөрүүтэй байдал, үүний улмаас үнэт
цаас эзэмшигчид учирч болох эрсдэл, эрхээ хэрэгжүүлэх боломжийг хангах зохицуулалт.
3.5. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь үнэт цаасаа
Хорооны болон арилжаа эрхлэх байгууллагын бүртгэлд бүртгүүлэх, нийтэд санал болгох,
худалдахтай холбоотой ажиллагаанд Хорооноос андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл авсан мэргэжлийн байгууллагатай гэрээ байгуулан хамтран оролцоно.
3.6. Энэхүү журмын 3.3.7-д заасан хууль зүйн дүгнэлтэд дараахь асуудлыг тусгасан байна:
3.6.1. хуулийн этгээд нь хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдаж, бүртгэгдсэн эсэх;
3.6.2. төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтны бүрэн
эрх нь хүчин төгөлдөр эсэх;
3.6.3. сүүлийн нэг жилийн дотор хийгдсэн их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй
хэлцэл нь холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу хийгдсэн эсэх;
3.6.4. үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, лиценз, зохиогчийн эрх, патент, бараа,
үйлчилгээний тэмдэг нь хүчин төгөлдөр эсэх, тэдгээрийн хугацаа дуусах, цуцлагдах, аливаа үүргийн
гүйцэтгэлийг хангуулах үүрэг хүлээсэн зэргээр хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд нь бодитой
нөлөөлж болохуйц нөхцөл буй эсэх;
3.6.5. үнэт цаас, үл хөдлөх болон бусад эд хөрөнгө өмчлөх эрх нь хүчин төгөлдөр эсэх,
аливаа үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах үүрэг хүлээсэн эсэх;
3.6.6. үнэт цаасыг бүртгүүлэх өргөдөл, танилцуулгад тусгагдсан мэдээлэл нь үнэн зөв,
хүчин төгөлдөр эсэх.
3.7. Энэ журмын 3.3.7, 5.2-т заасан дүгнэлтийг олон улсад нэр хүнд бүхий мэргэжлийн
байгууллага, эсхүл Хороонд бүртгүүлсэн хуулийн этгээдээр гүйцэтгүүлж болно.
3.8. Энэхүү журмын 3.2-т заасан хүсэлтийг тухайн хуулийн этгээд зэрэг гаргасан тохиолдолд
арилжаа эрхлэх байгууллагын бүртгэсэн талаарх холбогдох шийдвэрийг Хороо хүлээн авснаас хойш
ажлын 20 өдрийн дотор Хорооны бүртгэлд бүртгэх, эсхүл бүртгэхээс татгалзсан үндэслэл бүхий
шийдвэрийн аль нэгийг гаргаж, ажлын 10 өдрийн дотор холбогдох шийдвэрийг хүсэлт гаргагчид
хүргүүлнэ.
3.9. Хороо нь шийдвэр гаргахад зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт баримт бичигтэй танилцах
шаардлагатай тохиолдолд шийдвэр гаргах хугацааг ажлын 15 хүртэл өдрийн хугацаагаар сунгаж
болно.
3.10. Хороо нь гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн
Монгол Улсад гаргах үнэт цаасыг Хорооны бүртгэлд бүртгэх тухай шийдвэр гаргаснаар тухайн
хуулийн этгээд нь үнэт цаасаа үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд бүртгүүлэн хадгалуулах
болон нийтэд санал болгох, худалдах эрхтэй болно. Хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагын үнэт
цаасны бүртгэл нь хуулийн этгээдийн Монгол Улсад шинээр гаргаж буй үнэт цаас болон тухайн
төрлийн өмнө нь гаргасан бүх үнэт цаасанд хамаарна.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 758 дугаар тогтоолоор нэмэлт оруулсан/
3.11. Хороо нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 9.10.2-9.10.6 дахь заалтад заасан
үндэслэлээр болон энэхүү журмын 3.1-д заасан шалгуурыг хангаагүй тохиолдолд бүртгэхээс
татгалзана.
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3.12. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн үнэт цаасыг
Хорооны бүртгэлд бүртгэхээс татгалзсан шийдвэр гарснаас хойш нэг жилийн дотор тухайн хуулийн
этгээд тухайн үнэт цаасыг бүртгүүлэхээр дахин хүсэлт гаргах эрхгүй.
3.13. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь үнэт цаасаа
нэгтгэх, хуваах, эргүүлэн худалдан авах, бусад үнэт цаасанд хөрвүүлэх, солих тухай бүр Хороо
болон арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдэгдэх бөгөөд арилжаа эрхлэх байгууллагаас ирүүлсэн
саналыг үндэслэн Хорооны хуралдаанаар үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулна.
3.14. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь анх бүртгүүлсэн
гадаад улсын зах зээлд тухайн төрлийн үнэт цаасыг нэмж гаргах, опцион хэрэгжүүлэх замаар үнэт
цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд холбогдох мэдээллийг үнэт цаасны арилжаа
эрхлэх байгууллага болон төвлөрсөн хадгаламжийн төвд албан бичгээр мэдэгдэх ба үнэт цаасны
төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөс ирүүлсэн мэдэгдлийг үндэслэж, Хорооны даргын тушаалаар үнэт
цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулна.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 758 дугаар тогтоолоор нэмсэн/
3.15. Хорооны бүртгэлд бүртгэгдсэн үнэт цаасыг нийтэд санал болгох, арилжих ажиллагааг
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 11, 12 дугаар зүйлд заасан нийтлэг журам болон холбогдох
эрх бүхий арилжаа эрхлэх байгууллагын журмын дагуу гүйцэтгэнэ.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 758 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/
3.16. Хороо нь хууль тогтоомжид заасан бүрэн эрхийн хүрээнд гагцхүү хуульд заасан
үндэслэлээр, эсхүл гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн
гаргасан хүсэлтийн дагуу гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн
Монгол Улсад гаргасан үнэт цаасыг Хорооны бүртгэлээс хасна.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 758 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/
3.17. Анхдагч бүртгэл хийсэн гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагаас тухайн хуулийн
этгээдийн үнэт цаасыг өөрийн бүртгэлээс хасах тухай шийдвэр гаргасан тохиолдолд Хороо уул
хуулийн этгээдийн үнэт цаасыг анхдагч бүртгэл хийсэн гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагын
шийдвэрийг үндэслэн нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасаж болно.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 758 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/
ДӨРӨВ. ХОРОО, АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН
ГАДААД УЛСЫН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД БҮРТГЭЛТЭЙ
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ
4.1. Хороо дараахь эрхийг эдэлж, үүрэг хүлээнэ:
4.1.1. Энэхүү журмын 6.1-д заасны дагуу хөрвүүлснээс бусад тохиолдолд Гадаад улсын
арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн Монгол Улсад гаргасан үнэт цаасыг
бүртгэх, бүртгэлээс хасах шийдвэр болон үнэт цаасны бүрдүүлбэрт1 орох өөрчлөлтийг тус тус
Хорооны тогтоолоор гаргах.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 758 дугаар тогтоолоор нэмэлт оруулсан/
4.1.2. Энэхүү журмын 4.3.1-т заасны дагуу гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад
бүртгэлтэй хуулийн этгээдээс Хороонд гомдол гаргасан тохиолдолд Хороо нь арилжаа эрхлэгч
байгууллагын шийдвэрийг үндэслэлтэй эсэхийг хянах бөгөөд арилжаа эрхлэх байгууллагаас уг
асуудалтай холбоотой нэмэлт тайлбар, шаардлагатай мэдээллийг шаардаж болно.
1 Энэ журамд заасан үнэт цаасны бүрдүүлбэр гэдэгт үнэт цаасны төрөл, үнэт цаасны нэрлэсэн үнэ, эргэлтэд гаргасан үнэт цаасны тоо ширхгийг
хамааруулна.
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Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

4.1.3. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь үнэт цаасаа
бүртгэлээс хасуулах хүсэлт гаргасан тохиолдолд тухайн хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигчдийн
эрхийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэсэн эсэхэд хяналт тавих үүрэгтэй.
4.1.4. Энэхүү журмын 3.14-д заасны дагуу гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад
бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн үнэт цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт орсон тохиолдолд үнэт цаасны
төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөс ирүүлсэн мэдэгдлийг үндэслэн үнэт цаасны бүртгэлд холбогдох
өөрчлөлтийг оруулна.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 758 дугаар тогтоолоор нэмсэн/
4.1.5. Энэхүү журмын 6.3-т заасан хөрвүүлэх ажиллагааг гүйцэтгэсэн тухай бүр холбогдох
тайлан мэдээллийг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөс ирүүлэхийг шаардана.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 758 дугаар тогтоолоор нэмсэн/
4.2. Арилжаа эрхлэх байгууллага дараахь эрхийг эдэлж, үүрэг хүлээнэ:
4.2.1. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь өөрийн бүртгэлийн журмын дагуу гадаад улсын
арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн үнэт цаасыг өөрийн бүртгэлээс хасах
эрхтэй.
4.2.2. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь шаардлагатай тохиолдолд гадаад улсын арилжаа
эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээдээс нэмэлт баримт бичиг, тайлбар, тодруулга
шаардах эрхтэй.
4.2.3. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад
бүртгэлтэй хуулийн этгээдэд өөрийн үнэт цаасны бүртгэлийн журмын шаардлагаас хөнгөлөх
чөлөөлөх эрх нь нээлттэй байна.
4.2.4. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь үнэт цаасны бүртгэлийн ангиллын шалгуур
үзүүлэлтийг гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд хангаж байгаа
эсэх нийтэд санал болгож байгаа хуулийн этгээдийн танилцуулгын бүрдэл зэргийг хянах үүрэгтэй.
4.2.5. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь энэ журмын 4.2.4-т заасан ажиллагааг ажлын 14
өдрийн дотор гүйцэтгэх бөгөөд тухайн гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй
хуулийн этгээдийн үнэт цаасыг өөрийн арилжааны бүртгэлийн жагсаалтад оруулахыг зөвшөөрч
шийдвэрлэсэн тохиолдолд уг шийдвэрээ ажлын хоёр өдрийн дотор Хороонд хүргүүлэх үүрэгтэй.
4.2.6. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь үнэт цаасны
бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулахаар хүсэлт гаргаж, арилжаа эрхлэх байгууллага уг хүсэлтийг өөрийн
журмын дагуу хянаж, бүртгэлд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрсөн тохиолдолд гаргасан шийдвэрийг
‘Бүртгэв’ тэмдэглэл бүхий тухайн хуулийн этгээдийн ирүүлсэн баримт бичгийн хуулбарын хамт
ажлын хоёр өдрийн дотор Хороонд хүргүүлэх үүрэгтэй.
4.2.7. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад
бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн Монгол Улсад гаргасан үнэт цаасны арилжаанд хяналт тавих
үүрэгтэй.
4.2.8. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад
бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн Монгол Улс дахь мэдээллийн ил тод байдлыг хангуулах чиглэлээр
тухайн хуулийн этгээдийн анхдагч бүртгэл хийлгэсэн арилжаа эрхлэх байгууллагатай нягт хамтран
ажиллах үүрэгтэй.
4.2.9. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь энэхүү журмын 4.2.1-т заасан шалтгаанаар үнэт
цаасыг өөрийн бүртгэлээс хасахаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд энэ тухай мэдэгдэл, холбогдох
шийдвэрийг ажлын хоёр өдөрт багтаан гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй
хуулийн этгээд болон Хороонд хүргүүлэх үүрэгтэй.

81

4.2.10. Энэхүү журмын 3.14-д заасны дагуу гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад
бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн үнэт цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт орсон тохиолдолд холбогдох
мэдээллийг үнэт цаас гаргагчаас албан бичгээр хүлээн авч, үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн
төвийн мэдэгдэлд үндэслэн үнэт цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулах үүрэгтэй.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 758 дугаар тогтоолоор нэмсэн/
4.3. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь дараахь эрхийг
эдэлж, үүрэг хүлээнэ:
4.3.1. Хуулийн этгээд нь Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагаас энэхүү журмын
4.2.9-т заасан бүртгэлээс хасах тухай шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл Хороонд гомдол гаргах эрхтэй.
4.3.2. Хуулийн этгээд нь үнэт цаасыг бүртгэхээс татгалзсан тухай Хорооны шийдвэрийг
эс зөвшөөрвөл Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд зааснаар Хорооны
Хяналтын зөвлөлд гомдол гаргах эрхтэй.
4.3.3. Хуулийн этгээд нь үнэт цаасаа бүртгүүлэх, бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулах, эсхүл
бүртгэлээс хасуулахтай холбоотой Хороонд гаргасан хүсэлтээ хэрхэн шийдвэрлэгдэж байгаа
талаарх явцын мэдээ, мэдээллээр хангагдах эрхтэй.
4.3.4. Хуулийн этгээд нь үнэт цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулах, компанийн хэлбэрийг
өөрчлөх, бүртгэлээс хасуулах тохиолдолд энэ тухай мэдэгдлийг арилжаа эрхлэх байгууллага болон
Хороонд нэгэн зэрэг гаргах эрхтэй.
4.3.5. Хуулийн этгээд нь нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг бүртгэхтэй холбоотой
Хорооноос шаардсан тодруулга, нэмэлт баримт бичгийг заасан хугацаанд хүргүүлэх үүрэгтэй.
4.3.6. Хуулийн этгээд нь өөрийн харьяалах улсын хууль тогтоомж болон арилжаа эрхлэх
байгууллагын дүрэм, журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах эрхтэй бөгөөд компанийн
засаглалын кодекс, стандарт нэгэн адил хамаарна.
4.3.7. Хуулийн этгээд нь арилжаа эрхлэх байгууллага болон Хороонд хүргүүлсэн хуулийн
этгээдийн танилцуулга, түүнд хавсаргасан холбогдох бүх баримт бичиг, хөндлөнгийн шинжээчдийн
дүгнэлт зэрэг үнэт цаас бүртгүүлэхтэй холбоотой материалыг Хорооны бүртгэлд бүртгэх тухай
тогтоол гарснаас хойш 10 жилийн хугацаанд өөр дээрээ хадгалах үүрэгтэй.
4.3.8. Хуулийн этгээд нь өөрийн харьяалах улсын хууль, анхдагч бүртгэл хийлгэсэн арилжаа
эрхлэх байгууллагын дүрэм, журам, стандартын дагуу хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч болон
нийтэд мэдээлэх мэдээ, мэдээлэл, мэдэгдлийг тухай бүр Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллага
болон өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан мэдээлж байх үүрэгтэй.
4.3.9. Хуулийн этгээд нь ногдол ашиг хуваарилах тухай шийдвэр гаргасан бол Монгол Улсад
гаргасан үнэт цаасанд ногдох ногдол ашгийг Монгол Улсын үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн
үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдтэй гэрээ байгуулсны үндсэн дээр хийж гүйцэтгэнэ.
4.3.10. Хуулийн этгээд нь өөрийн харьяалах улсын үнэт цаас бүртгэгч байгууллага болон
Монгол Улсын үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвтэй гэрээ байгуулсны үндсэн дээр үнэт
цаасаа гадаадын болон дотоодын зах зээл хооронд хөрвөх нөхцөлөөр хангуулах эрхтэй.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 758 дугаар тогтоолоор нэмсэн/
4.3.11. Хуулийн этгээд нь гадаад улсын зах зээлд тухайн төрлийн үнэт цаасыг нэмж гаргах
тохиолдолд урьдчилан Хороо болон үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад албан бичгээр
мэдэгдсэн байна.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 758 дугаар тогтоолоор нэмсэн/
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ТАВ. ГАДААД УЛСЫН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД
БҮРТГЭЛТЭЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МОНГОЛ УЛСАД ГАРГАСАН
ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ
5.1. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд Монгол Улсад
гаргасан үнэт цаасаа бүртгэлээс хасуулахдаа дараахь баримт бичгийг Хороонд хүргүүлнэ. Үүнд:
5.1.1. албан хүсэлт болон хуулийн этгээдийн эрх бүхий этгээдээс гаргасан шийдвэр;
5.1.2. Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагын бүртгэлээс хасахад татгалзах зүйлгүй
болох талаарх тодорхойлолт, бүртгэлээс хассан тухай шийдвэр;
5.1.3. үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагаас тухайн хуулийн этгээдийн үнэт
цаасыг бүртгэлээс хасахтай холбоотой санал, дүгнэлт, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн эсэх
тухай тодорхойлолт болон хуулийн этгээд хувьцаа эзэмшигчийн тусгаарлагдсан хувьцааны талаарх
мэдээ, мэдээлэл;
5.1.4. Хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаанд ногдох мөнгөн хөрөнгийг тухайн хувьцаа
эзэмшигчийн үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага дахь дансанд шилжүүлсэн баримт;
5.1.5. Энэхүү журмын 5.2-т заасан хууль зүйн дүгнэлт;
5.1.6. зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн төлбөрийн баримт.
5.2. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь үнэт цаасны
бүртгэлээс хасуулахтай холбоотой асуудлаар хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх үйл ажиллагаа эрхлэх
хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулж, дүгнэлт гаргуулах бөгөөд дүгнэлтэд дараахь асуудлыг тусгасан
байна. Үүнд:
5.2.1. үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах шийдвэр нь хүчин төгөлдөр эсэх;
5.2.2. үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах шийдвэр, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой
ажиллагаа нь хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн хууль ёсны эрх ашигт нийцсэн эсэх.
5.3. Хороо нь үнэт цаасыг бүртгэлээс хассан тухай шийдвэрийг гадаад улсын арилжаа
эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд, арилжаа эрхлэх болон үнэт цаасны төвлөрсөн
хадгаламжийн байгууллагад тус тус хүргүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд
мэдээлнэ.
ЗУРГАА. МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОН ГАДААД УЛСЫН АРИЛЖАА
ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД ДАВХАР БҮРТГЭЛТЭЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН
ҮНЭТ ЦААСЫГ ХӨРВҮҮЛЭХ
/Энэ бүлгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 758 дугаар тогтоолоор нэмсэн/
6.1. Монгол Улсын болон гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад давхар бүртгэлтэй
хуулийн этгээдийн үнэт цаасыг эзэмшигч нь үнэт цаасаа дотоодын болон гадаадын зах зээл хооронд
хөрвүүлж болно.
6.2. Үнэт цаас эзэмшигч нь үнэт цаасаа хөрвүүлэх хүсэлтээ Монгол Улсын үнэт цаасны
төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд хүргүүлнэ.
6.3. Монгол Улсын үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь
хөрвүүлэх ажиллагааг гүйцэтгэж, холбогдох өөрчлөлтийг бүртгэсэн талаарх тайлан мэдээллийг
Хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад тухай бүрд мэдэгдэнэ.
6.4. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэхүү журмын 6.1-д заасны дагуу хөрвүүлсэн үнэт цаасны
хэмжээ нь тухайн үнэт цаас гаргагчийн Монгол Улсад бүртгэгдэж арилжаалсан нийт үнэт цаасны 80
хувьд хүрсэн тохиолдолд тухайн үнэт цаасыг арилжаа эрхлэх байгууллагын үнэт цаасны бүртгэлээс
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хасах үндэслэл болно.
6.5. Энэхүү журмын 6.4-т заасан нөхцөл үүссэн тохиолдолд арилжаа эрхлэх байгууллага
тухайн үнэт цаас гаргагчийн Монгол Улсад бүртгэлтэй, эргэлтэд байгаа үнэт цаасны тоо хэмжээг
нэмэгдүүлэх эсэх талаар үнэт цаас гаргагчтай зөвшилцөж болно.
ДОЛОО. БУСАД
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 758 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/
7.1. Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай болон бусад хууль
тогтоомжид заасан хариуцлагыг Хорооны улсын байцаагч ногдуулна.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 758 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/
7.2. Энэхүү журмын 6.1-д заасан хариуцлага хүлээлгэсэн нь тухайн этгээдийн бусдын өмнө
хүлээсэн үүргээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 758 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 01 дүгээр
сарын 10-ны өдрийн 19 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
“Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй
хуулийн этгээд Монгол Улсад үнэт цаас гаргах,
Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад
бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад
гаргах үнэт цаасыг бүртгэх журам”-ын
01 дүгээр хавсралт

ГАДААД УЛСЫН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД
БҮРТГЭЛТЭЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД МОНГОЛ УЛСАД ГАРГАХ ҮНЭТ
ЦААСЫГ БҮРТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛ
Огноо:

......../..../....
Он, сар, өдөр
Санхүүгийн зохицуулах хороонд

1. ГАДААД УЛСЫН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД БҮРТГЭЛТЭЙ ХУУЛИЙН
ЭТГЭЭДТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр,
оноосон нэр:
Бүртгэлтэй
дугаар:

улс,

улсын

бүртгэлийн

Регистрийн дугаар:
Үйл ажиллагааны чиглэл:
1.1 ГАДААД УЛСЫН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД БҮРТГЭЛТЭЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН
ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Үүсгэн байгуулагч этгээд

Хуулийн этгээд

Иргэн
Монгол
1.1.1 Хуулийн этгээд бол
түүний нэр
Англи
Үүсгэн байгуулагдсан огноо
Он
Cар
Өдөр
Улсын бүртгэлийн дугаар
Регистрийн дугаар
Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй
₮ ............................. буюу % ……………
хуулийн этгээдэд оруулсан хөрөнгийн хэмжээ, хувь
Улс
Хот
Баг/хороо
Хаяг байршил
Гудамж,байр
Тоот
Холбоо барих утас
Цахим хуудас
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Цахим хаяг
1.1.2. Иргэн бол түүний
Овог
Нэр
Иргэний харьяалал
Регистр /паспорт/-ийн дугаар
Албан ёсны хаяг байршил
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал
Ажлын хаяг
Эзэмшсэн мэргэжил
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
₮
Харилцах дансны үлдэгдэл
₮
Хадгаламжийн дансны үлдэгдэл
₮
1.2 ГАДААД УЛСЫН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД БҮРТГЭЛТЭЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ
Монгол
Хуулийн этгээдийн нэр
Англи
Үүсгэн байгуулагдсан огноо
Он
Сар
Өдөр
Улсын бүртгэлийн дугаар
Регистрийн дугаар
Үйл ажиллагааны чиглэл
Улс
Хот
Баг/хороо
Хаяг байршил
Гудамж,байр
Тоот
Холбоо барих утас
Хуулийн этгээдийн Монгол Улсад төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эсхүл хуулийн этгээдийн талаарх мэдээлэл:
Эрх бүхий албан тушаалтны овог, нэр/ Хуулийн этгээд бол
хуулийн этгээдийн нэр:
Улс
Хот
Баг/хороо
Хаяг байршил:
Гудамж,байр
Тоот
Цахим хуудас:
Цахим хаяг:
Холбоо барих утас:
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Овог

Нэр

РД/

Утас

Мэргэжил

Хараат, хараат
бус
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд
дараахь үнэт цаасыг бүртгүүлэхээр энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.
ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
Үнэт цаасны нэр:
Өмнө аль нэгэн арилжаа эрхлэх байгууллагад
бүртгэлтэй эсэх болон үнэт цаас гаргасан
улс, бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллага:
Өмнө нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргахыг
зөвшөөрсөн эрх бүхий байгууллага, түүнийг
бүртгэсэн арилжаа эрхлэх байгууллагын
шийдвэрийн дугаар, огноо:
Өмнө гаргасан үнэт цаасны төрөл, нэрлэсэн
үнэ, тоо ширхэг, код, ISIN код:
Монгол Улсад гаргах үнэт цаасны төрөл:
Монгол Улсад үнэт цаасаа гаргах арилжаа
эрхлэх байгууллага:
Тоо ширхэг:
Нэрлэсэн үнэ:
Хугацаа, хүү, үндсэн болон хүүгийн төлбөр
төлөх хугацаа
Үнэт цаасны нийтэд санал болгох хувь
хэмжээ, хэлбэр, үнэ:
Үнэт цаас гаргах замаар олон нийтээс татан
төвлөрүүлэхээр тооцсон хөрөнгийн хэмжээ:
Үнэт цаасыг Монгол Улсад нийтэд санал
болгон арилжихаар төлөвлөсөн хугацаа:
Үнэт цаас гаргах замаар олон нийтээс татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн зориулалтын талаарх товч
мэдээлэл:
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ГАДААД УЛСЫН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД БҮРТГЭЛТЭЙ ХУУЛИЙН
ЭТГЭЭДЭД МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГСӨН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ХУУЛИЙН
ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Андеррайтерийн оноосон нэр
/синдикат хэлбэрээр оролцож байгаа бол
энэ болон дараахь мэдээллийг мөн бичнэ/:
Бүртгэлтэй улс, улсын бүртгэлийн дугаар:
Регистрийн дугаар:
Эрх бүхий байгууллагаас олгосон энэхүү
үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн
дугаар, огноо:
Оршин байх албан ёсны хаяг /Монгол Улсад
төлөөлөгчийн газартай бол түүний хаягийг
мөн бичнэ/:
Шуудангийн болон цахим шуудангийн хаяг,
холбоо барих утас:
Хуулийн зөвлөгөө өгсөн компанийн оноосон
нэр:
Бүртгэлтэй улс, бүртгэлийн дугаар:
Регистрийн дугаар:
Эрх бүхий байгууллагаас олгосон энэхүү
үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн
дугаар, огноо:
Оршин байх албан ёсны хаяг
/Монгол Улсад төлөөлөгчийн газартай бол
түүний хаягийг мөн бичнэ/:
Шуудангийн болон цахим шуудангийн хаяг,
холбоо барих утас:
Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь энэхүү үнэт цаас
гаргахтай холбоотойгоор ямар нэгэн хөндлөнгийн шинжээч, мэргэжилтэнтэй гэрээ байгуулан
ажилласан болон энэ тухай мэдээлэл:
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Энэхүү өргөдөл, түүнд хавсарган хүргүүлсэн баримт бичгийн үнэн зөвийг өргөдөл гаргагч
бид бүрэн хариуцах бөгөөд хөрөнгө оруулагчид тохиолдож болзошгүй эрсдэл, хөрөнгө оруулагчдад
хүргэвэл зохих мэдээллийг хуулийн этгээдийн танилцуулгад үнэн зөв, бүрэн тусгасан болно.
Өргөдөл гаргасан:
1. Овог, нэр:................................................

4. Овог, нэр:...........................................

Албан тушаал: Гадаад улсын арилжаа эрхлэх Албан
тушаал:
..........................................
байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд “......... андеррайтерийн компанийн ТУЗ-ийн дарга
.....................” компанийн ТУЗ-ийн дарга
Гарын үсэг:.................................................

Гарын үсэг:..................................................

(Тамга/тэмдэг)
2. Овог, нэр:…………………………...

(Тамга/тэмдэг)
5. Овог, нэр:…………………………...

Албан тушаал: Гадаад улсын арилжаа эрхлэх Албан
тушаал:
..............................
байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд “......... андеррайтерийн компанийн гүйцэтгэх захирал
.....................” компанийн гүйцэтгэх захирал
Гарын үсэг:……………………………….

Гарын үсэг:………………………….

(Тамга/тэмдэг)
3. Овог, нэр: ……….………………...

(Тамга/тэмдэг)
6. Овог, нэр:…………………………...

Албан тушаал: Гадаад улсын арилжаа эрхлэх Албан тушаал: .............................. хуулийн
“..............................”
компанийн
байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд “..... зөвлөх
.........................” компанийн Ерөнхий нягтлан гүйцэтгэх захирал
бодогч
Гарын үсэг:……………………………….
(Тамга/тэмдэг)

Гарын үсэг:…………………………….
(Тамга/тэмдэг)

Өргөдөл гаргасан огноо:…………………………….
Өргөдөлтэй холбоотой асуудлыг хариуцан
ажиллах ажилтны овог нэр, албан тушаал,
холбоо барих утас:
ТУСГАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ /зөвхөн Санхүүгийн зохицуулах хорооны ажилтан бөглөнө/
Өргөдөл хүлээн авсан ажилтны овог Өргөдөл хүлээн авсан огноо, цаг, Өргөдөл түүнд хавсаргасан
нэр:
минут:
баримтын тоо /нүүрээр/:
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Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд
2018 оны 12 сарын 26-ны өдрийн 4096 дугаарт бүртгэв.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ

2018 оны 12 сарын 14 өдөр

Дугаар 377

Улаанбаатар хот

Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар
хүргэх журмыг шинэчлэн батлах тухай
Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2,
Компанийн тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.3, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 63
дугаар зүйлийн 63.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:
1. “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг хавсралтаар
шинэчлэн баталсугай.
2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан Хорооны 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн
244 дүгээр тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх,
хяналт тавих журам”-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Б.Ариунаа/нд даалгасугай.

ДАРГА
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн
377 дугаар тогтоолын хавсралт

ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ЗАР ХҮРГЭХ ЖУРАМ
НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Энэхүү журмын зорилго нь хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон
ээлжит бус хурлын зарыг хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх, хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах
хороо /цаашид “Хороо” гэх/ болон арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлэх, түүнд хяналт тавихтай
холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
1.2. Төрлийн хувьд нээлттэй, хаалттай, эсхүл өмчлөлийн хувьд хувийн, төрийн болон орон
нутгийн өмчийн, оролцоотой эсэх, үйл ажиллагааны онцлог, ээлжит болон ээлжит бус эсэхээс үл
хамааран хувьцаат компани /цаашид “компани” гэх/ нь энэхүү журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн
хурал /цаашид “хурал” гэх/-ын зарыг хүргэж, зохион байгуулна.
1.3. Энэхүү журмын 1.2-т зааснаас бусад компани хурлыг холбогдох хууль тогтоомж болон
өөрийн компанийн дүрэмд заасан журмын дагуу зарлан хуралдуулж болох бөгөөд энэхүү журмыг
баримтлан хурлыг хуралдуулах нь нээлттэй болно.
ХОЁР. ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ШИЙДВЭР ГАРГАХ
2.1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид “ТУЗ” гэх/ нь компанийн ээлжит хурлыг
Компанийн тухай хуулийн 59.4-т заасан хугацаанд зарлан хуралдуулна.
2.2. Компанийн тухай хуульд заасан хурал зарлах эрх бүхий этгээд шаардлагатай тохиолдолд
компанийн ээлжит бус хурлыг хэдийд ч зарлан хуралдуулж болно.
2.3. Хурал хуралдуулах шийдвэрт Компанийн тухай хуулийн 60.2-т заасан зүйлийг заавал
тусгах ба хурал хуралдуулах шийдвэр гарсан өдрөөс хойш 40-өөс доошгүй хоногийн дараа ээлжит
болон ээлжит бус хурлыг хуралдуулна.
2.4. Хурлын хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад бусад гэсэн хэсэг байх шаардлагатай бол энэ нь
зөвхөн Компанийн тухай хуулийн 62.1-д заасан асуудал байна.
2.5. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн
өдрийг Компанийн тухай хуулийн 64.2-т заасны дагуу хурал зарлагч этгээд тогтоох бөгөөд энэ өдөр
нь энэхүү журмын 3.6-д заасны дагуу хурал хуралдуулах тухай зарыг нийтэд мэдээлсэн өдрөөс
хойш 15-20 дахь өдөр байхаар тогтооно.
2.6. Хурал хуралдуулах тухай шийдвэрийг гаргаснаас хойш 3 хоногийн дотор хурал зарлагч
этгээд нь энэхүү журмын нэгдүгээр хавсралт болох “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг
Хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад тус тус хүргүүлнэ.
2.7. Энэхүү журмын 2.6-д заасан мэдэгдэлд дараах баримт, материалыг хавсаргана. Үүнд:
2.7.1. хурал хуралдуулах тухай шийдвэр;
2.7.2. хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх зарын загвар;
2.7.3. хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт, бэлэн болгох
эцсийн хугацаа;
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2.7.4. Компанийн тухай хуулийн 80.11-т нийцүүлэн хурал хуралдуулах шийдвэр гаргасан
ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэлд тусгагдсан хуралд оролцсон гишүүд, хурлаар хэлэлцсэн асуудал, санал
хураалтаар шийдвэрлэсэн асуудал болон санал хураалтын дүн, гаргасан шийдвэр зэргийн баримт
материал;
2.7.5. Компанийн тухай хуулийн 61.2-д заасны дагуу хурал зарлагч санал шаардлага
гаргаж, тус хуулийн 61.7-д заасан үндэслэлээр хурал зарлаж байгаа бол хурлын мэдэгдэлд дараах
баримт, материалыг хавсаргана. Үүнд:
2.7.5.1. ТУЗ-д санал шаардлага хүргүүлснийг нотлох баримт /албан бичгийн
хуулбар, түүнийг хүлээн авсан ТУЗ-ийн даргын гарын үсэг, санал шаардлагад өгсөн ТУЗ-ийн хариу,
хариу өгөөгүй тохиолдолд хурал зарлаж буй хувьцаа эзэмшигчийн тайлбар/;
2.7.5.2. Саналын эрх бүхий хувьцааны 10 ба түүнээс дээш хувийг эзэмшиж буйг
батлах хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг хөтлөх эрх бүхий этгээдийн тодорхойлолт.
2.8. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгосон
хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтад орсон хувьцаа эзэмшигч нь хуралд оролцоно.
2.9. Компанийн тухай хуулийн 64.7, 68.5-д заасантай нийцүүлж ТУЗ бүртгэх өдрөөс хойш
хувьцаа худалдан авсан этгээдийг хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг хөтлөх эрх бүхий этгээдийн
бичгээр ирүүлсэн зөвшөөрлийг үндэслэн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлд
өөрчлөлт оруулна.
2.10. Компани нь хурлын шийдвэрийг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20.1.8 болон
56.1.6-д заасны дагуу нэн даруй нийтэд мэдээлж, дараах холбогдох баримт бичиг, мэдээллийг хуульд
заасан хугацаа буюу хурал хуралдсанаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор Хороо болон арилжаа эрхлэх
байгууллагад хүргүүлнэ. Үүнд:
2.10.1. Ирцийн бүртгэл, итгэмжлэлээр оролцож буй этгээдийн бүртгэл, ирцийн
баталгаажилт;
2.10.2. Саналын хуудасны хуулбарууд;
2.10.3. Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийг томилсон шийдвэр;
2.10.4. Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн анкет;
2.10.5.Тооллогын комиссын шийдвэрүүд;
2.10.6. Хурлын тэмдэглэл, хурлын шийдвэрүүд;
2.10.7. Шаардлагатай бусад баримтууд.
2.11. Компани нь энэ журмын 2.10-т заасан хугацаанд ээлжит хурлын материалыг ирүүлээгүй
бол Хороо ажлын 10 өдрийн дотор Компанийн тухай хуулийн 59.7-д заасны дагуу энэ тухай нийтэд
мэдээлнэ.
2.12. Хуралтай холбоотой мэдээллийг Хорооноос өгөх эсхүл хурал хуралдуулахтай холбоотой
маргаан гарсан тохиолдолд энэ журамд заасны дагуу Хороонд ирүүлсэн хурлын мэдэгдэл, хурлын
материал, түүнээс гарсан шийдвэр болон холбогдох бусад баримт материалыг эх хувь болгон
ашиглана.
2.13. Энэхүү журмын Хоёрдугаар хавсралтын дагуу Хорооны хянан шалгагч “Хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийн хяналтын хуудас”-аар хурлын мэдэгдэлд хяналт тавина.
2.14. Хорооны улсын байцаагч шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн
хуралд оролцож, хяналт тавьж болно.
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ГУРАВ. ХУРЛЫН ЗАР ХҮРГЭХ
3.1. Хурал зарлагч этгээд энэ журмын 2.7-д заасны дагуу хурлын мэдэгдлийг хавсралт
материалын хамт Хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад тус тус 2 хоногийн өмнө ирүүлсний
дараа хурлын зарыг хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлнэ.
3.2. Компанийн тухай хуулийн 60.4-т заасны дагуу хурлыг зарлан хуралдуулах шийдвэрийг
гарснаас хойш 5 хоногийн дотор хурлын зарыг энэ журмын 3.1-т заасны дагуу нийтэд мэдээлнэ.
3.3. Хурал зарлагч этгээд нь хурлын зарыг хурал хуралдахаас 30 болон түүнээс багагүй
хоногийн өмнө олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сонин, орон даяар
нэвтрүүлгээ түгээдэг радио, телевизийн аль нэгээр болон компани, арилжаа эрхлэх байгууллагын
цахим хуудсаар дамжуулан хоёр ба түүнээс дээш удаа хувьцаа эзэмшигчдэдээ мэдээлнэ.
3.4. Энэ журмын 3.3-т заасан мэдээг мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа олон нийтийн
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг радио,
телевизийн аль нэгээр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлнэ.
3.5. Хурал зарлагч этгээд нь хурлын зарыг энэ журмын 3.3-т зааснаас гадна утас, факс, электрон
шуудан зэрэг холбоо харилцааны боломжит бусад хэрэгслийг ашиглан хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэж
болно.
3.6. Хурал зарлагч этгээд нь энэхүү журмын 2.5-д заасан хурлын зарыг нийтэд мэдээлсэн өдөр
гэдгийг арилжаа эрхлэх байгууллагын цахим хуудсаар нийтэд хүргэсэн өдрийг тооцно.
3.7. Хурлын зард дараах мэдээллийг заавал тусгана:
3.7.1. компанийн оноосон нэр, байршил, хурал хийх өдөр, цаг, газар;
3.7.2. хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах
бүртгэлийн өдөр;
3.7.3. хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт;
3.7.4. хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцах
журам, газар, ажиллах цаг;
3.7.5. хурал зохион байгуулах комиссын дарга, гишүүдийн утас, электрон шуудангийн
хаяг, ажиллах цагийн хуваарь;
3.7.6. компанийн дүрэмд заасан болон хурал зарлагч этгээдээс шаардлагатай гэж үзсэн
бусад мэдээлэл.
3.8. Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрэмд заасан хурлын ирц хүрээгүй тохиолдолд
энэ тухай тэмдэглэл, протокол үйлдэж, хойшлогдсон хурлын товыг тогтоож, хуралд хүрэлцэн ирсэн
хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг гарган хурлыг хойшлуулна. Хурал хойшлогдсон тухай мэдэгдлийг
холбогдох материалын хамт Хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад ажлын 4 өдөрт багтаан тус тус
ирүүлнэ.
3.9. Хойшлогдсон хурлыг Компанийн тухай хуулийн 69.6-д заасантай нийцүүлж ажлын
20 өдрийн дотор хуралдуулах бөгөөд уг хурал хуралдахаас ажлын 7-оос доошгүй өдрийн өмнө
хойшлогдсон хурал болох газар, өдөр, цагийг энэ журмын 3.3-т заасан хэлбэр, шаардлагын дагуу
дахин мэдээлнэ.
3.10. Хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг
хурлын зарыг нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 5 хоногт багтаан хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй
брокер, дилерийн компанид хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.
3.11. Энэхүү журмын 2.6, 2.10, 2.11, 2.12 болон 3.1, 3.10 дахь заалтууд хаалттай компанид
хамаарахгүй.
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ДӨРӨВ. ХУРЛЫГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
/Энэ бүлгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 45 дугаар тогтоолоор нэмсэн/
4.1. Компанийн дүрэм, эсхүл ТУЗ-ийн дотоод үйл ажиллагааны журамд дараах тохиолдолд
хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг мэдээллийн технологийн шийдэл ашиглан
зайнаас зохион байгуулахаар нэмэлт зохицуулалтыг оруулан хурлыг цахим хэлбэрээр зохион
байгуулж болно. Үүнд:
4.1.1. ТУЗ-ийн хоёр болон түүнээс дээш тооны хараат бус гишүүн, эсхүл компанийн
гаргасан саналын эрхтэй нийт хувьцааны 10 болон түүнээс дээш хувийг дангаараа, эсхүл холбогдох
этгээдийн хамт эзэмшиж байгаа болон тэдгээрийн саналын эрхийг хууль болон гэрээнд заасны
дагуу хэрэгжүүлж байгаа иргэн, хуулийн этгээд санал, шаардлага гаргасан;
4.1.2. ТУЗ шийдвэр гаргасан.
4.2. Энэхүү журмын 4.1-д заасан хурлыг дараах хэлбэрээр зохион байгуулж болно. Үүнд:
4.2.1. зайнаас /мэдээллийн технологи, программ хангамж ашиглан хурлын бүх үйл
ажиллагааг цахимаар зохион байгуулах/;
4.2.2. хосолсон /танхим болон зайнаас/.
4.3. Компани өөрийн боловсруулсан, эсхүл гэрээний үндсэн дээр бусад этгээдийн мэдээллийн
технологи, программ хангамжийг ашиглан хурлыг зохион байгуулж болно.
4.4. Хурал зарлагч этгээд нь энэ журмын 4.3-т заасан цахим хурлыг зохион байгуулах
мэдээллийн технологи, программ хангамжийн талаарх дэлгэрэнгүй танилцуулгыг энэ журмын 2.6д заасан хугацаанд Хороонд хүргүүлнэ.
4.5. Цахим хурал зохион байгуулах мэдээллийн технологи, программ хангамж нь дараах
нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна.
4.5.1. Хувьцаа эзэмшигчдэд дараах боломжийг олгосон байх:
4.5.1.1. хурлын зар, дэг, хэлэлцэх асуудалтай холбоотойгоор урьдчилж бэлдсэн
болон хурлын үеэр тавигдсан баримт, материалтай танилцах;
4.5.1.2. цахимаар болон биеэр бүртгүүлэх;
хүргүүлэх;

4.5.1.3. санал болон асуултыг цахимаар болон цаасан хэлбэрээр урьдчилан
4.5.1.4. хурлын үйл ажиллагааг онлайн хэлбэрээр шууд үзэх;
4.5.1.5. хурлын үеэр цахимаар санал өгөх, асуулт тавих, хэлэлцүүлэгт оролцох;

4.5.1.6. саналын хуудас хүчингүй болох эрсдэлийг хаах /саналын хуудас бүрэн
гүйцэд, зөв бөглөгдсөн эсэхэд анхааруулга өгөх/;
4.5.1.7. хурлын шийдвэр, санал хураалтын дүнтэй шуурхай танилцах;
4.5.1.8. компанийн цахим архивын баримттай танилцах.
4.5.2. Мэдээллийн нууцлал, ашиглалт, хадгалалт хамгаалалтын аюулгүй байдлыг
хангасан байх.
4.5.3. Хорооны мэдээллийн сантай холбогдох боломжтой байх.
4.6. Компани нь хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах тохиолдолд дор дурдсан үүргийг
хүлээнэ:
4.6.1. хуралд оролцохоор бүртгүүлэх хүсэлт гаргагчийн биеийн байцаалт, итгэмжлэлээр
оролцох этгээдийн итгэмжлэлийг хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн
жагсаалттай тулган баталгаажуулах /Хуралд оролцох эрх бүхий этгээдийг танин баталгаажуулах,
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мэдээлэл илгээх, нууцлалыг хангах зорилгоор баталгаат цахим шуудан болон гар утасны дугаар
зэрэг нэмэлт мэдээллийг шаардаж болно/;
4.6.2. мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангасан нэвтрэх эрх, нууц үгийг хуралд
оролцохоор бүртгүүлсэн хувьцаа эзэмшигчдийн цахим шуудан, эсхүл гар утасны дугаараар
дамжуулан илгээх;
4.6.3. хуралд ашиглах программ хангамжийг ашиглах заавар, зөвлөгөө бүхий мэдээллийг
хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх;
4.6.4. хурлын үеэр хувьцаа эзэмшигчдэд шуурхай зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх мэдээлэл
харилцааны цахим суваг болон шуурхай утасны дугаар ажиллуулах;
4.6.5. хурлын материалыг цахим хурал дууссанаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор Хорооны
мэдээллийн санд хүргүүлэх;
4.6.6. хурлын материал, хурлын үйл явцын бүтэн дүрс бичлэг, санал хураалтын баримт
зэргийг засварлах, өөрчлөх боломжгүй хэлбэрт шилжүүлэн компанийн цахим архивын баримт
болгох.
4.7. Хурлыг хуралдуулах боломжгүй техникийн нөхцөл үүссэн тохиолдолд хурлыг хүчин
төгөлдөр бус гэж үзэн тухайн хурлыг хойшлуулж, дахин хуралдах өдрийг ТУЗ товлоно.
4.8. Энэ журмын 4.7-д давагдашгүй хүчин зүйлсээс болсон нөхцөл байдал мөн хамаарна.
ТАВ. БУСАД
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 45 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/
5.1. Хурлыг компанийн ерөнхий захиргаа байрлаж байгаа газраас өөр газарт хуралдуулахаар
товлосон бол хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн хамгийн их төвлөрөлтэй, аливаа
зардал, чирэгдэлгүйгээр оролцох боломжтой газарт хурлыг хуралдуулна.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 45 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/
5.2. Хуралд оролцоогүй, эсхүл эсрэг саналтай байсан хувьцаа эзэмшигч нь хурал зарлагч
этгээдийг Компанийн тухай хуулийн 66.9 болон энэ журмын 3.1-3.4, 3.7, 4.4, 4.5, 4.6-д заасныг
зөрчсөн гэж үзэн Хороонд гомдол гаргаж болно.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 45 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/
5.3. Гаргасан гомдол нь үндэслэлтэй гэж Хороо үзвэл хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, эсхүл
тухайн шийдвэрийг Компанийн тухай хуулийн 70.2-т заасан эрх хэмжээний дагуу хүчингүйд тооцно.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 45 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/
ЗУРГАА. ХАРИУЦЛАГА
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 45 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/
6.1. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд Хорооны улсын байцаагч хяналт тавина.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 45 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/
6.2. Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд холбогдох хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 45 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн
377 дугаар тогтоолоор баталсан
“Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын зар хүргэх журам”-ын нэгдүгээр хавсралт
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ
Компанийн нэр:
Хаяг:
Хурал хуралдах өдөр, цаг:
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:
Хурлын төрөл:

Хурал зарлагч:
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:
Олон нийтэд зарлах огноо:
Бүртгэлийн өдөр:
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер,
дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:
Хүргүүлсэн огноо:
Хурлын даргын нэр:
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:
Баримт бичгийн хуудасны тоо:

Ээлжит
Ээлжит бус
ТУЗ
ТУЗ-ын хоёр буюу түүнээс дээш тооны хараат бус гишүүн
санал, шаардлага гаргасан /нэр/
Саналын эрх бүхий хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийн
хувьцаа эзэмшигч санал, шаардлага гаргасан /нэр/

.......................... ширхэг
.......................... хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА
...................................

/.............................../

........... оны ......... дүгээр сарын ........ –ны өдөр
Дээрх мэдээллийг хавсралт материалын хамт 2 хувь үйлдэж,
Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад тус тус хүргүүлнэ.
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн
377 дугаар тогтоолоор баталсан
“Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын зар хүргэх журам”-ын хоёрдугаар хавсралт
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ЗҮЙЛ
Компанийн нэр:
Хаяг, байршил:
ТУЗ-ийн хурал хийсэн огноо:
Хурал зарлагчийн мэдээлэл:
Хороонд ирүүлсэн огноо /Хурал хуралдуулах шийдвэр гарснаар хойш 3 хоногийн дотор/:
Олон нийтэд зарлах огноо /Хурал хуралдуулах шийдвэр гарснаар хойш 5 хоногийн дотор/:
Эхний зарласнаас хойш 15 хоногт дахин зарласан эсэх:
Бүртгэлийн өдөр /нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 15-20 дахь хоног/:
Хэлэлцэх асуудал /Компанийн тухай хуулийн 60.2 дахь хэсэгтэй нийцэж буй эсэх/:
Саналын хуудасны загвар:
Саналын хуудас хүлээн авах өдөр:
Хурлын даргын нэр:
Хурлын комиссын гишүүдийн нэр:
Хурал хуралдах огноо /шийдвэр гарснаас хойш 40-өөс доошгүй хоног/:
Хурал хуралдуулах газар, байршил, хаяг:
Хурал хуралдуулах огноо, цаг:
Хурлын мэдэгдэл хянасан хянан шалгагчийн нэр:
Хурлын мэдэгдэл хянасан хянан шалгагчийн гарын үсэг:
Хурлын мэдэгдэл хянасан огноо:

ТАЙЛБАР
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Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд
2019 оны 01 сарын 03-ны өдрийн 4128 дугаарт бүртгэв.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ

2018 оны 12 сарын 26 өдөр

Дугаар 382

Улаанбаатар хот

Журам батлах тухай
Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2,
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.2, Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн
бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн 2.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:
1. “Үнэт цаас барьцаалах тухай журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. Тогтоол батлагдсантай холбогдуулан өөрийн байгууллагын дүрэм, журамд холбогдох
өөрчлөлт оруулахыг “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК /Х.Алтай/, “Монголын үнэт цаасны бирж”
ХК /Ж.Эрдэнэбат/, “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК /Ж.Байгалмаа/, “Арилжааны
төлбөр тооцоо” ХХК /О.Эрдэнэгэрэл/-д тус тус үүрэг болгосугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /М.Өлзийбат/нд даалгасугай.

ДАРГА
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Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн
382 дугаар тогтоолын хавсралт

ҮНЭТ ЦААС БАРЬЦААЛАХ ТУХАЙ ЖУРАМ
НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Энэхүү журмын зорилго нь барьцаалуулагчийн бусдын өмнө хүлээх үүргийн гүйцэтгэлийг
түүний эзэмшил дэх үнэт цаасаар хангуулах, барьцаанд тусгаарлуулах, үнэт цаасны барьцааны
тухай мэдэгдлийг цахим мэдээллийн санд бүртгүүлэх, барьцааны эрх үүссэнийг нийтэд мэдэгдэх,
үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотойгоор барьцаалагч, барьцаалуулагч, гуравдагч этгээдийн хооронд
үүссэн харилцааг зохицуулахад оршино.
1.2. Энэхүү журмын харилцаанд Иргэний хууль, Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус
хөрөнгийн барьцааны тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль
болон Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ны баталсан холбогдох журмыг дагаж
мөрдөнө.
1.3. Энэхүү журмаар Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн зохицуулалтад хамрагдаагүй
хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, хаалттай хувьцаат компанийн үнэт цаас, зохицуулалттай
зах зээлд арилжаалахыг зөвшөөрөөгүй бусад төрлийн үнэт цаасыг барьцаалахтай болон Төв банк /
Монголбанк/-ны үнэт цаас, репо арилжаа, үнэт цаасны маржин арилжаа, үнэт цаас зээлдүүлэхтэй
холбоотойгоор үүсэх харилцааг зохицуулахгүй болно.
ХОЁР. ҮНЭТ ЦААСЫГ БАРЬЦААНД ТАВИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2.1. Барьцаалагч нь барьцаалуулагчтай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр барьцааны
мэдэгдлийг хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны мэдэгдлийг бүртгэх цахим
мэдээллийн сан /цаашид “цахим мэдээллийн сан” гэх/-д бүртгүүлж, баталгаажуулсны үндсэн дээр
Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад үнэт цаасаа тусгаарлуулна.
2.2. Барьцааны мэдэгдэл нь цахим мэдээллийн санд бүртгэгдэж, баталгаажигдсанаар хүчин
төгөлдөр болох бөгөөд энэ тохиолдолд барьцаалагч нь барьцааны мэдэгдлийг цахим мэдээллийн
санд бүртгүүлнэ.
2.3. Барьцаалуулагч нь цахим мэдээллийн санд баталгаажсан барьцааны талаарх мэдээллийг
Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад хүргүүлж болно.
2.4. Барьцаалуулагч нь барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн хугацааг сунгах тухай мэдэгдлийг
гаргаагүй бол цахим мэдээллийн санд бүртгүүлснээс хойш гурван жилийн хугацаанд барьцааны
мэдэгдлийн бүртгэл хүчинтэй байна.
2.5. Энэхүү журмын 2.4-т заасан хугацаанаас өмнө барьцаалуулагч дампуурсан, төлбөрийн
чадваргүй болсон, үүнтэй холбогдуулан шүүхээс барьцааны зүйлийг барьцаалагч этгээдийн
эзэмшилд шилжүүлэх шийдвэр гарсан тохиолдолд барьцаалагч нь барьцааны бүртгэлийг цуцлах
тухай мэдэгдлийг гурван өдрийн дотор цахим мэдээллийн санд хүргүүлнэ.
2.6. Барьцаалагч нь цахим мэдээллийн сангаас баталгаажуулсан барьцаа цуцлагдсан талаарх
мэдээллийг 2.5 дахь хэсэгт дурдагдсан шүүхийн шийдвэрийн хамт Үнэт цаасны төвлөрсөн
хадгаламжийн байгууллагад хүргүүлнэ.
2.7. Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага нь энэ журмын 2.6 дахь хэсэгт заасан
баримт материалд үндэслэн барьцаалагчийн холбогдох дансанд өмчлөх эрхийг шилжүүлнэ.
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2.8. Барьцаалагч болон барьцаалуулагчийн зөвшөөрлөөр барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлд
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, бүртгэлийн хугацааг сунгах, цуцлах тохиолдолд Хөдлөх эд хөрөнгө
болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд заасан шаардлагын дагуу гаргана.
ГУРАВ. ҮНЭТ ЦААС ТУСГААРЛАХ, ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ,
ТУСГААРЛАЛТААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
3.1. Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага нь барьцаалуулагчийн үнэт
цаас тусгаарлуулах хүсэлт, бусад холбогдох баримт материалыг дараах мэдээллүүдийн хамт
барьцаалагчаас албан бичгээр авсны дараагаар үнэт цаас тусгаарлах үйл ажиллагааг гүйцэтгэнэ.
Үүнд:
3.1.1. Анхны мэдэгдлийн бүртгэлийн дугаар;
3.1.2. Барьцаалуулагчийн талаарх мэдээлэл:
3.1.2.а. Монгол Улсын иргэн бол регистрийн дугаар;
3.1.2.б. Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт буюу түүнтэй адилтгах
баримт бичгийн дугаар;
3.1.2.в. Хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн дугаар, регистрийн дугаар, нэр.
3.1.3. Барьцаанд байршуулах үнэт цаасны тоо ширхэг, нэрлэсэн үнэ, хаалтын ханш.
3.2. Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага нь холбогдох хууль тогтоомжоор
тогтоосон шаардлагын дагуу үнэт цаас тусгаарлуулах хүсэлт болон барьцааны талаарх мэдээлэл,
бусад холбогдох баримт материалыг хянаж үзсэний үндсэн дээр цахим мэдээллийн санд баталгаажсан
барьцааг тусгаарлах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
3.3. Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага нь цахим мэдээллийн санд
баталгаажсан барьцааг үнэт цаасны тусгаарлалтад бүртгэсэн тухай мэдэгдлийг барьцаалагчид
ажлын 3 өдрийн дотор албан бичгээр хүргүүлнэ.
3.4. Цахим мэдээллийн санд баталгаажсан барьцааг үнэт цаасны тусгаарлалтад бүртгэх,
тусгаарлалтаас чөлөөлөхтэй холбоотойгоор үүсэх нарийвчилсан харилцааг Үнэт цаасны төвлөрсөн
хадгаламжийн байгууллагын холбогдох журмаар зохицуулах ба кастодиан нь тус байгууллагын
гишүүнчлэлийнхээ хүрээнд дээрх үйл ажиллагааг эрхэлж болно.
ДӨРӨВ. ХОРООНД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ
4.1. Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага нь дараах мэдээллийг улирал тутам
хэвлэмэл хэлбэрээр Хороонд ирүүлнэ. Үүнд:
4.1.1. Барьцааны гэрээ болон үндсэн үүрэг үүсгэж буй гэрээний талаарх мэдээлэл;
4.1.2. Тусгаарлагдсан үнэт цаастай холбоотой өмчлөх эрхийн асуудал шүүх, хяналтын
байгууллагаар шийдэгдэхээр болсон бол уг ажиллагаа, үр дүнгийн талаарх мэдээлэл;
4.1.3. Шаардлагатай бусад нэмэлт мэдээлэл.
ТАВ. ХАРИУЦЛАГА
5.1. Хороо нь үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага тусгаарлалтад байгаа
үнэт цаасыг бүртгэх, уг бүртгэлийн талаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэх, үнэт цаас барьцаалах
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ энэ журам болон холбогдох хууль тогтоомжид заасан шаардлага,
нөхцөлийг баримталж байгаа эсэхэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтыг хийж, илэрсэн
зөрчил дутагдалд холбогдох хуульд заасан хариуцлага ногдуулна.
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Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд
2019 оны 01 сарын 28-ны өдрийн 4184 дугаарт бүртгэв.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ

2019 оны 01 сарын 09 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл
ажиллагааны багц дүрэм батлах тухай
Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2,
6.2.2, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1, 26.2 дахь хэсгийг тус тус
үндэслэн ТОГТООХ нь:
1. “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийг хавсралтаар
баталсугай.
2. “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм” нь Захиргааны
ерөнхий хуульд заасны дагуу хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн өдрөөс эхлэн Санхүүгийн
зохицуулах хорооны 2013 оны 370, 507 дугаар, 2014 оны 07 дугаар, 2015 оны 406, 418 дугаар, 2016
оны 94 дүгээр, 2018 оны 142 дугаар тогтоолуудыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
3. Тогтоол батлагдсантай холбогдуулан өөрийн байгууллагын дүрэм, журамд холбогдох
өөрчлөлт оруулахыг “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК /Х.Алтай/, “Монголын үнэт цаасны бирж”
ХК /Ж.Эрдэнэбат/, “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК /Ж.Байгалмаа/, “Арилжааны
төлбөр тооцоо” ХХК /О.Эрдэнэгэрэл/, нийт зохицуулалттай этгээдийн удирдлагад тус тус үүрэг
болгосугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /М.Өлзийбат/нд даалгасугай.
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолын хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БАГЦ ДҮРЭМ
Хавсралт 1. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн
журам
Хавсралт 2. Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг
тооцох, түүнд хяналт тавих журам
Хавсралт 3. Зохицуулалттай этгээдийн эрсдэлийн сангийн журам
Хавсралт 4. Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт
тавих журам
Хавсралт 5. Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчаас зар сурталчилгаа явуулах журам
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖУРАМ
НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх)-ноос үнэт
цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд /цаашид “зохицуулалттай
этгээд” гэх/-д тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох, үйл ажиллагааг
зохицуулах, салбар нээж ажиллуулах, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа
эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, оноосон нэр өөрчлөх, тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох, гүйцэтгэх
захирлыг томилохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
1.2. Энэ журмын 1.4.1-1.4.10-д заасан зохицуулалттай үйл ажиллагааг энэ журмаар, 1.4.111.4.18-д заасан зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх асуудлыг тус тусын нарийвчилсан журмаар
зохицуулна.
1.3. Тусгай зөвшөөрлийг олгохдоо үнэт цаасны зах зээлийг хөгжүүлэхэд төрөөс баримталж
буй бодлого, хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, ил
тод, үр ашигтай, шударга байх, дотоод хяналтын үр ашиг, үр дүнтэй байх зарчмыг баримтална.
1.4. Хорооноос зохицуулалттай этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1, Банкны
тухай хуулийн 6.2.1, 6.2.4 дэх заалтад заасан дараах зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл олгох ба бүртгэнэ. Үүнд:
1.4.1. үнэт цаасны брокерийн;
1.4.2. үнэт цаасны дилерийн;
1.4.3. үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн;
1.4.4. андеррайтерийн;
1.4.5. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн;
1.4.6. үнэт цаасны арилжааны тооцооны;
1.4.7. үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн;
1.4.8. үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн;
1.4.9. үнэт цаасны арилжаа эрхлэх;
1.4.10. үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах;
1.4.11. үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх;
1.4.12. үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх;
1.4.13. үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлэх;
1.4.14. хөрөнгө оруулалтын сангийн;
1.4.15. хөрөнгө оруулалтын менежментийн;
1.4.16. кастодианы;
1.4.17. санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох;
1.4.18. Хорооноос зохицуулалттай гэж тооцсон бусад.
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1.5. Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн
тухай хуулийн 36.16-д зааснаар Хороонд бүртгүүлсний дагуу гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд
үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагааг энэ журмаар тавигдсан нэмэлт
шаардлагыг хангасан нөхцөлд эрхэлж болно.
1.6. Зохицуулалттай этгээд нь үйл ажиллагаагаа байнгын, тогтвортой, тасралтгүй явуулна.
ХОЁР. ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДЭД ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА
2.1. Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн
25, 28 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
2.1.1. Компанийн тухай хуулийн 13, 18-д заасны дагуу хувьцаат компани болон
хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хэлбэрээр байгуулагдсан байх;
2.1.2. Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээд нь энэхүү журмын 1 дүгээр
хавсралтаар баталсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээний шалгуур үзүүлэлтийг хангасан
байх;
2.1.3. зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал, мэргэжилтнүүд нь Үнэт цаасны зах
зээлийн тухай хуулийн 69.2-т заасан мэргэжлийн холбооноос мэргэжлийн эрх олгох журмын дагуу
эрхлэх ажил, үйлчилгээний төрөлд нийцсэн эрх авсан байх;
2.1.4. дотоод хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх орон тооны ажилтантай байх бөгөөд
тухайн ажилтан нь энэ журмын 2.1.3-т заасан эрх авсан, гүйцэтгэх захирал, брокер, дилер, үнэлгээ,
төсөл, судалгаа, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн чиглэлийн ажил үүргийг хавсран эрхэлдэггүй байх;
2.1.5. зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигч /хувьцаат компанийн хувьд нийт
хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшигчид/, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд болон
гүйцэтгэх захирал, дотоод хяналтын ажилтан болон мэргэжилтнүүд нь дараах шалгуурыг хангасан
байна. Үүнд:
2.1.5.1. ял шийтгэлгүй байх;
2.1.5.2. зээл, батлан даалт, баталгааны гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн
зээлийн өргүй байх;
2.1.5.3. сүүлийн 5 жилд зөрчлийн улмаас тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон
санхүүгийн зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга,
гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагад ажиллаагүй байх;
2.1.5.4. зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал, мэргэжилтнүүд нь өөр
байгууллагад үндсэн ажилтнаар давхар ажил, хөдөлмөр эрхэлдэггүй, өөр зохицуулалттай этгээдийн
5 хувь ба түүнээс дээш хувийг эзэмшдэггүй байх;
хангасан байх.

2.1.5.5. энэ журмын 10 дугаар бүлэгт заасан тохиромжтой этгээдийн шаардлагыг

2.1.6. зохицуулалттай үйл ажиллагаанд үүсэж болзошгүй ашиг сонирхлын зөрчлийг
илрүүлэх, үнэлэх, удирдах дотоод хяналтын журамтай байх;
2.1.7. зуун хувь гадаадын хөрөнгө оруулалттай зохицуулалттай этгээдийн боловсон
хүчний 70-аас доошгүй хувь нь Монгол Улсын иргэдээс бүрдсэн байх;
2.1.8. зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал, мэргэжилтнүүд нь хариуцлагын
даатгалд даатгуулсан байх;
үндэслэнэ:
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2.1.9.1. тухайн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, холбогдох бичиг баримт;
2.1.9.2. татварын өргүй талаарх татварын байгууллагын тодорхойлолт;
2.1.9.3. ял шийтгэлгүй талаарх цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолтыг Хороо
албан ажлын журмаар авна;
2.1.9.4. хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар Монголбанкны зээлийн
мэдээллийн сангийн мэдээлэл, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тодорхойлолт;
тодорхойлолт;

2.1.9.5. гүйцэтгэх захирал, мэргэжилтний өмнө ажиллаж байсан байгууллагын
2.1.9.6. Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт мэдээлэл.

2.1.10. гадаадын хөрөнгө оруулалттай зохицуулалттай этгээд нь тухайн орны онцлогоос
шалтгаалан энэ журмын 2.1.5.1-2.1.5.3-д заасан мэдээллийг ирүүлэх боломжгүй бол гадаадын
хөрөнгө оруулалттай зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигч эсхүл төлөөлөн удирдах
зөвлөлөөс энэ тухай тодорхойлолтыг ирүүлнэ.
2.1.11. гадаадын хөрөнгө оруулалттай зохицуулалттай этгээдийн хөрөнгө оруулагч
нь гадаадын хуулийн этгээд бол тухайн орныхоо бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэн хуулийн
этгээдийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, гадаадын иргэн бол овог нэр, оршин
суух хаяг, холбоо барих утас, факс, цахим шуудангийн хаягийг ирүүлнэ.
2.2. үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэхийг хүссэн компани нь хувь
нийлүүлсэн хөрөнгийн гурваас доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгөөр үйл ажиллагааны
эрсдэлээс хамгаалах сан байгуулна.
2.3. Энэхүү журмын 2.2-т заасан эрсдэлийн сангийн харилцааг “Үнэт цаасны зах зээлийн
зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 3 дугаар хавсралт болох “Зохицуулалттай
этгээдийн эрсдэлийн сангийн журам”-аар зохицуулна.
2.4. Хороо шаардлагатай гэж үзвэл Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 64.4-т заасны
дагуу олон талт санамж бичгийн хүрээнд тухайн орны зохицуулагч байгууллагуудаас лавлагаа авч
болно.
2.5. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 47,
49 дүгээр зүйлд заасан болон энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан
байна. Үүнд:
2.5.1. үнэт цаасны арилжаа эрхлэх нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;
байх;

2.5.2. дотоод хяналтын үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай

2.5.3. шинээр гаргах үнэт цаасыг бүртгэх болон бүртгэлээс хасах үйл ажиллагааг эрхлэх
нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;
2.5.4. үнэт цаасны арилжааг хянах нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;
2.5.5. мэдээлэл, технологийн нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;
2.5.6. мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах чадвартай байх;
2.5.7. системийн тасралтгүй ажиллагааны зохицуулалт буюу онцгой байдлын
төлөвлөгөө, нөөц төв, түүний техникийн зохистой үзүүлэлтийг хангасан байх;
2.5.8. эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам нь тодорхой, энэ
чиглэлээр мэргэжлийн, чадвартай хүний нөөцтэй байх;
2.5.9. үнэт цаасны арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахыг хүсэж
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буй хуулийн этгээд нь үнэт цаасны төлбөр, тооцооны болон хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх
байгууллагын цахим сүлжээнд холбогдсон байх.
2.6. Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн
тухай хуулийн 43 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ба энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна
дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
2.6.1. үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай програм хангамж,
техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх;
2.6.2. үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй эсхүл хариуцсан
ажилтантай байх;
2.6.3. мэдээлэл, технологийн нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;
2.6.4. үнэт цаасны тооцооны эрсдэлийн удирдлагын нэгжтэй эсхүл хариуцсан
ажилтантай байх;
2.6.5. тооцооны системээр дамжиж байгаа болон хадгалагдаж буй мэдээллийн нууцлал,
аюулгүй байдлыг хангах чадвартай байх;
2.6.6. системийн тасралтгүй ажиллагааны зохицуулалт буюу онцгой байдлын
төлөвлөгөө, нөөц төв, түүний техникийн зохистой үзүүлэлтийг хангасан байх;
2.6.7. үнэт цаасны арилжааны тооцооны үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
авахыг хүсэж буй хуулийн этгээд нь үнэт цаасны арилжааны, төлбөрийн болон төвлөрсөн хадгаламж,
холбогдох кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын цахим сүлжээнд холбогдсон байх.
2.7. Үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн
тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ба энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна
дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
2.7.1. үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай
програм хангамж, техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх;
2.7.2. үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй эсхүл хариуцсан
ажилтантай байх;
2.7.3. үнэт цаасны төлбөрийн эрсдэлийг тооцож үнэлэх нэгжтэй эсхүл хариуцсан
ажилтантай байх;
2.7.4. төлбөр системээр дамжиж байгаа болон хадгалагдаж буй мэдээллийн нууцлал,
аюулгүй байдлыг хангах чадвартай байх;
2.7.5. системийн тасралтгүй ажиллагааны зохицуулалт буюу онцгой байдлын
төлөвлөгөө, нөөц төв, түүний техникийн зохистой үзүүлэлтийг хангасан байх;
2.7.6. үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахыг хүсэж буй
хуулийн этгээд нь үнэт цаасны арилжааны, тооцооны, хадгаламжийн болон холбогдох кастодианы
үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын цахим сүлжээнд холбогдсон байх.
2.8. Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны
зах зээлийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ба энэ журмын 2.1-д
зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
2.8.1. үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй эсхүл
хариуцсан ажилтантай байх;
2.8.2. дотоод мэдээлэл эзэмшигчдийн болон байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг
хянах, харилцагчдаас ирсэн санал гомдлыг шийдвэрлэх нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;
2.8.3. мэдээлэл, технологийн нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;
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2.8.4. үнэт цаасны хадгаламжийн эрсдэлийг тооцож үнэлэх нэгжтэй эсхүл хариуцсан
ажилтантай байх;
2.8.5. төвлөрсөн хадгаламжид хадгалагдаж буй мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг
хангах чадвартай байх;
2.8.6. системийн тасралтгүй ажиллагааны зохицуулалт буюу онцгой байдлын
төлөвлөгөө, нөөц төв, түүний техникийн зохистой үзүүлэлтийг хангасан байх;
2.8.7. үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахыг
хүсэж буй хуулийн этгээд нь үнэт цаасны арилжааны, тооцооны болон холбогдох кастодианы үйл
ажиллагаа эрхлэх байгууллагын цахим сүлжээнд холбогдсон байх.
2.9. Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт
цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ба энэ журмын
2.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
2.9.1. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагааг дагнан эрхлэх нэгжтэй
эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;
2.9.2. дотоод мэдээлэл эзэмшигчдийн болон байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг хянах,
харилцагчдаас ирсэн санал, гомдлыг шийдвэрлэх нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;
2.9.3. мэдээлэл, технологийн нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;
2.9.4. эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам нь тодорхой, энэ
чиглэлээр мэргэжлийн, чадвартай хүний нөөцтэй байх;
2.9.5. мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах чадвартай байх;
2.9.6. системийн тасралтгүй ажиллагааны зохицуулалт буюу онцгой байдлын
төлөвлөгөө, нөөц төв, түүний техникийн зохистой үзүүлэлтийг хангасан байх;
2.9.7. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
авахыг хүсэж буй хуулийн этгээд нь үнэт цаасны арилжааны, тооцооны, хадгаламжийн болон
холбогдох кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын цахим сүлжээнд холбогдсон байх.
2.10. Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн
36 дугаар зүйлд заасныг мөрдөн ажиллах ба энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл,
шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
2.10.1. брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр хүсэж буй хуулийн
этгээд нь Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, тооцооны байгууллагын гишүүнчлэлийн журамд заасан
нөхцөл, програм хангамжийн шаардлагыг тус тус хангасан байх;
2.10.2. брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх авсан хоёроос доошгүй ажилтантай байх;
2.10.3. харилцагчдыг хүлээн авч үйлчлэх байрыг брокероос бусад ажиллагсдын албан
өрөөнөөс тусгаарлаж, үйлчилгээний танхимын зориулалтаар тохижуулсан байх. Ажилтны тоонд
тохирсон шаардлага хангахуйц албан тасалгааны тавилга, тоног төхөөрөмж, компьютер, хэвлэгч,
хувилагч, бичлэг хийх боломжтой утас, факсын аппаратаар хангагдсан байх;
2.10.4. програм болон техник хангамж нь тусгай зөвшөөрлийн дагуу эрхлэх үйл
ажиллагааны дотоод журам, энэхүү багц дүрмийн 4 дүгээр хавсралт болох “Хөрөнгийн зах
зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам”, нягтлан бодох
бүртгэлийн зааварт заасан шаардлагад нийцсэн, шаардлагатай мэдээллийг цаг тухайд нь гаргах
бүрэн боломжтой бөгөөд харилцагчтай байгуулсан гэрээ, харилцагчийн бүртгэл, тэдний хөрөнгийн
хөдөлгөөнтэй холбогдох гүйлгээний мэдээллийг хадгалах, мэдээлэл өгөх бэк оффисын /back office/
програм хангамжтай байх;
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2.11. Дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн
37 дугаар зүйлд заасныг мөрдөн ажиллах ба энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл,
шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
2.11.1. анх удаа дилерийн тусгай зөвшөөрөл хүссэн хуулийн этгээд нь Үнэт цаасны
арилжаа эрхлэх, тооцооны байгууллагын гишүүнчлэлийн журамд заасан нөхцөл, шаардлагыг
хангасан байх;
2.11.2. үнэт цаасны брокерийн үйл ажиллагааг 1 жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх;
2.11.3. итгэмжилсэн дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нь арилжаа эрхлэх байгууллагын
нөхцөл, шаардлагыг хангасан байх;
2.11.4. дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх орон тооны ажилтантай байх.
2.12. Андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай
хуулийн 41 дүгээр зүйлд заасныг мөрдөн ажиллах ба энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна дараах
нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
2.12.1. үнэлгээ, төсөл, судалгаа, хөрөнгө оруулагч, үнэт цаас гаргагчтай харилцах
чиглэлээр дагнан ажиллах гурваас доошгүй ажилтантай байх;
2.12.2. энэ журмын 2.12.1-д заасан мэргэжилтэн нь тусгай зөвшөөрөлтэй бусад ажил
үйлчилгээ, дотоод хяналтын үйл ажиллагааг хавсран эрхэлдэггүй байх;
2.12.3. эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам нь тодорхой, энэ
чиглэлээр мэргэжлийн, чадвартай хүний нөөцтэй байх;
2.12.4. андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн этгээд нь үнэт
цаас гаргагч этгээдтэй дараах зүйлийг тусгасан үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний стандарт нөхцөлийг
хангасан байх:
2.12.4.1. гэрээ хүчин төгөлдөр байх хугацаа;
2.12.4.2. талуудын хүлээх үүрэг, хариуцлага;
2.12.4.3. нийтэд санал болгож буй үнэт цаасны захиалгын хугацаа;
2.12.4.4. үйлчилгээний шимтгэлийн хэмжээ.
2.12.5. андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн этгээд нь үнэт
цаасны зах зээлд брокер эсхүл дилерийн тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг 2 жилийн хугацаанд
эрхэлж, арилжаа эрхлэх төлбөр тооцоо хадгаламжийн байгууллагаас гишүүнчлэлийн үүрэг
хангалттай биелүүлсэн талаарх дүгнэлт ирүүлж, Хорооны баталсан зохистой харьцааны шалгуур
үзүүлэлтийг хангасан байх.
2.13. Үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэгч хуулийн этгээд нь
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлд заасныг мөрдөн ажиллах ба энэ журмын
2.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
байх;

2.13.1. хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх орон тооны мэргэжилтэнтэй

2.13.2. хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр байгуулах гэрээ, хэлцлийг
боловсруулж, хянах орон тооны хуулийн мэргэжилтэнтэй байх;
2.13.3. эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам нь тодорхой, энэ
чиглэлээр мэргэжлийн, чадвартай хүний нөөцтэй байх.
2.14. Үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэгч хуулийн этгээд нь Үнэт цаасны
зах зээлийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлд заасныг мөрдөн ажиллах ба энэ журмын 2.1-д зааснаас
гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
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2.14.1. 3-аас доошгүй гишүүнтэй төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байх бөгөөд тэдгээрийн
олонх нь хараат бус гишүүн байна;
2.14.2. эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам нь тодорхой, энэ
чиглэлээр мэргэжлийн, чадвартай хүний нөөцтэй байх;
2.14.3. төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүнээс бусад гүйцэтгэх удирдлага, эрх
бүхий албан тушаалтан нь дараах шаардлагыг хангасан байх:
2.14.3.1. үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээд болон банк, даатгал, бусад
санхүүгийн компанийн гүйцэтгэх удирдлага, бусад эрх бүхий албан тушаал хавсран эрхэлдэггүй
байх;
2.14.3.2. гадаадын эсхүл өөрийн орны санхүүгийн зах зээлд 3-аас доошгүй жил
хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах түвшний албан тушаал эрхэлж байсан туршлагатай;
2.14.3.3. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 69.2-д заасан мэргэжлийн
холбооноос үнэт цаасны зах зээл дээр хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр ажиллах эрх авсан байх;
2.14.3.4. тухайн компанитай гэрээгээр ажилладаг кастодиан, үнэлгээний болон
аудитын компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, үнэлгээчин, аудиторын холбогдох этгээд биш байх.
ГУРАВ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТ
3.1. Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн этгээд нь Аж ахуйн үйл
ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11.1, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 27.2т зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж Хороонд хэвлэмлээр, эсхүл цахимаар ирүүлнэ:
3.1.1 энэхүү журмын 2 дугаар хавсралтаар баталсан маягт СЗХ03001-ийн дагуу тусгай
зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл;
3.1.2. зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тухай төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй
бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/-ийн шийдвэрийн эх хувь эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан
хуулбар;
3.1.3. зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн
этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, гадаадын хөрөнгө
оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд Гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан төрийн
байгууллагаас олгосон гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбараас гадна дараах бичиг
баримтыг ирүүлнэ:
3.1.3.1. Харьяалах улс, оронд зээл, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа
хэтэрсэн аливаа өргүй болохыг нотлох баримт бичиг;
бичиг;

3.1.3.2. Харьяалах улс, оронд гааль, татварын өртэй эсэхийг харуулсан баримт
3.1.3.3. Харьяалах улс, оронд ял шийтгэлгүй болохыг нотлох баримт бичиг;

3.1.3.4. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа, гэмт хэрэгт
оролцож байгаагүй болохыг нотлох баримт бичиг.
3.1.4. улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн компанийн дүрэм. Тус дүрэмд Компанийн тухай
хуулийн 16 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах зүйлийг тусгасан байна:
3.1.4.1. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах нөхцөл;
3.1.4.2. хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах журам, их хэмжээний болон
сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхэд баримтлах журам, энэ талаарх удирдлагын бүрэн эрх;
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3.1.4.3. хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, төлөөлөн удирдах зөвлөл болон дотоод
хяналтын нэгжийн эрх, үүрэг, хариуцлага;
3.1.4.4. зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа арилжих, бусдад шилжүүлэх, харилцан
хязгаарлалт хийх үйл ажиллагааны зохицуулалт;
3.1.4.5. зохицуулалттай этгээд татан буугдах үндэслэл, удирдлага,
мэргэжилтнүүдийн буруутай үйл ажиллагаанаас хөрөнгө оруулагч, харилцагчдад учруулсан
хохирлыг барагдуулах арга хэлбэр, хариуцлага хүлээх зарчим.
3.1.5. зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн
хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох бичиг баримт, гарал үүслийн
талаарх тодорхойлолт;
3.1.6. зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн
хөрөнгөд ногдох мөнгөн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх
банкны тодорхойлолт, бусад баталгаа;
3.1.7. брокер, дилер, андеррайтерийн компани нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 3-аас
доошгүй хувьтай тэнцэх эрсдэлээс хамгаалах сангийн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд
байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт.
хөтөлбөр;

3.1.8. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод хяналтын
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 436 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан/

3.1.9. Хороонд бүртгэлтэй аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан сүүлийн улирлын
санхүүгийн тайлан, шинээр үүсгэн байгуулж байгаа бол эхлэлтийн баланс;
3.1.10. энэ журмын 7 дугаар хавсралтын дагуу 5 хувиас дээш хувьцаа эзэмшигч эрх
бүхий албан тушаалтны тодорхойлолт;
3.1.11. гүйцэтгэх удирдлага болон мэргэжилтнүүд нь энэ журмын 2.1.3-т заасан эрхийн
үнэмлэхийн хуулбар, энэ журмын 6, 7 дугаар хавсралтын дагуу тэдгээрийн тухай тодорхойлолт;
3.1.12. хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтнүүд нь энэ журмын 10
дугаар бүлэгт заасан тохиромжтой этгээдийн шаардлагыг хангасныг тодорхойлох мэдээлэл;
3.1.13. зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд нь хувьцаат компанийн
хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг бол тухайн хуулийн этгээдийн хувьцааны арилжааны сүүлийн
нэг жилийн арилжааны тайлан;
3.1.14. ажлын байр нь компанийн өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ,
түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
3.1.15. энэ журмын 8 дугаар хавсралтад заасны дагуу боловсруулсан зохицуулалттай
үйл ажиллагаа эрхлэх гурваас доошгүй жилийн бизнесийн болон эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө;
3.1.16. зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн дотоод зохион
байгуулалтын бүтэц, танилцуулга;
3.1.17. зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тохиолдолд зохицуулалттай үйл
ажиллагаа тус бүрийг дотооддоо удирдан зохион байгуулах нэгжийн талаарх танилцуулга;
3.1.18. үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах техник тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, энэ
журмын 5 дугаар хавсралтын дагуу боловсруулсан ажлын байрны тодорхойлолт;
3.1.19. энэ журмын 2.1.6-д заасан зохицуулалттай үйл ажиллагаанд үүсэж болзошгүй
сонирхлын зөрчлийг илрүүлэх, үнэлэх, удирдах дотоод хяналтын журам;
3.1.20. Зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх дотоод журам;
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3.1.21. банк, түүний нэгдэлд орсон болон банкны хувьцааны тав болон түүнээс дээш
хувийг эзэмшиж буй аливаа хуулийн этгээд нь зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэхэд татгалзахгүй
талаарх Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн албан бичиг.
3.2. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд
нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах бичиг баримтуудыг ирүүлнэ:
3.2.1. үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах программын танилцуулга;
3.2.2. үнэт цаасны бүртгэлийн журам;
3.2.3. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 47.2-т заасан дотооддоо мөрдөх журмууд;
3.2.4. энэхүү журмын 7 дугаар хавсралтын дагуу арилжаа эрхлэх байгууллагын төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийн анкет;
3.2.5. арилжаа эрхлэх байгууллагын хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц;
3.2.6. хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх удирдлагаас сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд
оролцохгүй, сонирхлын зөрчил үүсгэхгүй талаарх баталгаа;
3.2.7. үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн, тооцооны болон төвлөрсөн хадгаламжийн
үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдтэй хамтран ажиллах гэрээний төсөл;
3.2.8. гишүүнчлэлийн гэрээний төсөл;
3.2.9. техник тоног төхөөрөмж, программ хангамж, ажлын байрны найдвартай, аюулгүй
ажиллагаа, нууцлал, харуул хамгаалалтын асуудлыг шийдвэрлэсэн талаарх бусад этгээдтэй
байгуулсан гэрээ, дэлгэрэнгүй танилцуулга.
3.3. Үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч
хуулийн этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:
3.3.1. үнэт цаасны төлбөрийн эрсдэлийн удирдлагын журам;
3.3.2. хөрөнгө оруулагчдыг үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой
болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах сан байгуулах, сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах нөхцөлийг
тусгасан дотоод журам;
3.3.3. үнэт цаасны тооцооны болон хадгаламжийн байгууллагатай хамтран ажиллах
гэрээний төсөл;
3.3.4. үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд үүсэх эрх, үүргийг тусгасан
төлбөрийн үйл ажиллагаанд оролцогч этгээдтэй байгуулах гэрээний төсөл;
3.3.5. үнэт цаасны арилжааны болон арилжааны бус хэлцлийн төлбөрийг хийж гүйцэтгэх
журам, мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам.
3.4. Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь
энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:
3.4.1. үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагааны журам;
3.4.2. хөрөнгө оруулагчдыг тооцооны үйл ажиллагаатай холбоотой болзошгүй эрсдэлээс
хамгаалах сан байгуулах сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах нөхцөлийг тусгасан дотоод журам;
3.4.3. үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, төлбөрийн болон хадгаламжийн байгууллагатай
хамтран ажиллах гэрээний төсөл;
3.4.4. үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд үүсэх эрх, үүргийг тусгасан
тооцооны үйл ажиллагаанд оролцогч этгээдтэй байгуулах гэрээний төсөл;
3.4.5. үнэт цаасны арилжааны болон арилжааны бус хэлцлийн дүнд үүссэн тооцоог
тодорхойлох, төлбөрийг хийж гүйцэтгэх журам;
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3.4.6. мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам.
3.5. Үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн
этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:
3.5.1. үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх нэгжийн чиг үүргийг онцгойлон
заасан үйл ажиллагааны журам;
3.5.2. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн хүрээнд дотооддоо
мөрдөх журам, зааврууд;
3.5.3. харилцагчдын хөрөнгийг эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор даатгалын байгууллагатай
хамтран ажиллах гэрээний төсөл;
3.5.4. харилцагч байгууллагуудтай байгуулах хадгаламжийн гэрээний төсөл;
3.5.5. харилцагчийн үнэт цаас худалдсан болон ногдол ашгийн мөнгөн хөрөнгийг
байршуулан хадгалах арилжааны банктай байгуулах гэрээний төсөл;
3.5.6. харилцагчдад үзүүлэх үйлчилгээний төрөл, тэдгээрээс авах үйлчилгээний
хураамжийн хувь хэмжээ;
3.5.7. үнэт цаасны хадгаламж, мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад
хяналт тавих журам;
3.5.8. гишүүн кастодиантай мэдээлэл тасралтгүй солилцох, зах зээлийн хэвийн үйл
ажиллагааг хангах тухай үйл ажиллагааны журам.
3.6. Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч
хуулийн этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:
3.6.1. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагааны журам;
3.6.2. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасан үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэхэд дотооддоо мөрдөх журмууд;
3.6.3. харилцагчтай байгуулах өмчлөх эрхийн бүртгэлийн гэрээний төсөл;
3.6.4. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн харилцааг зохицуулсан дотоод үйл
ажиллагааны журам: Үүнд доорх зүйлсийг тодорхой заана.
мэдээлэл;

3.6.4.1. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл хийхэд үндэслэх бичиг, баримт,
3.6.4.2. харилцагчийн дансны хуулга, түүний хэлбэр, агуулга, хугацаа;

3.6.4.3. үнэт цаасыг харилцагчийн дансанд бүртгэх, үнэт цаасны өмчлөх эрхийн
бүртгэл хийхэд үндэслэсэн бичиг баримтыг хадгалах заавар;
3.6.4.4. харилцагчдад үзүүлэх үйлчилгээний төрөл, тэдгээрээс авах үйлчилгээний
хураамжийн хувь хэмжээ;
3.6.4.5. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл, шилжүүлэг, мэдээллийн сангийн
бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам;
төсөл.

3.6.4.6. үнэт цаас гаргагчтай байгуулах үнэт цаасны бүртгэлийг хөтлөх гэрээний
3.6.5. Шаардлагатай бусад бичиг баримт.

3.7. Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь энэ журмын
3.1-д зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:
3.7.1. дараах журмыг эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулан ирүүлнэ:
3.7.1.1. брокерийн үйл ажиллагааны журам;
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3.7.1.2. харилцагчдыг эрсдэлээс хамгаалах үйл ажиллагааны тухай журам;
3.7.1.3. харилцагч, хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэл хүргэх тухай журам.
3.7.2. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас тухайн брокерийн компанийг шинээр
гишүүнээр элсүүлэхэд тавигдах шалгуур, арилжаанд оролцох шаардлагыг хангасан талаарх гаргасан
дүгнэлт.
3.7.3. Харилцагчтай байгуулах гэрээний төслийг ирүүлэх ба тус төсөлд дараах зүйлсийг
тусгаж болохгүй. Үүнд:
3.7.3.1. брокерийн компанийн хууль бус үйл ажиллагааны улмаас харилцагчид
хохирол учруулснаас үүсэх хариуцлагын хязгаарлалт, учирсан хохирлыг барагдуулах төлбөрийн
дээд хэмжээг заах;
3.7.3.2. харилцагчийн хууль тогтоомж болон гэрээнд заасан эрхээ хэрэгжүүлэх,
гэрээг цуцлах эрхийг хязгаарлах, эсхүл аль нэг талд давуу эрх олгох;
3.7.3.3. Иргэний хуулийн 198.1 дэх хэсгийн дагуу үгийн шууд утгаар харилцагчид
ойлгогдох боломжгүй, маргаан гарсан тохиолдолд өөрт ашигтай утгаар тайлбарлах боломжтой
заалт.
3.7.4. Үнэт цаасны зах зээлийн хууль тогтоомж, зах зээлийг урвуулан ашиглах, дотоод
мэдээлэл ашиглан арилжаанд оролцох шинжтэй захиалгыг биелүүлэхгүй талаар харилцагчтай
байгуулах гэрээнд тусгаж болно.
3.8. Дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч этгээд энэ журмын 3.1-д
зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:
хувь;

3.8.1. дилерийн үйл ажиллагааны журмын эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан

3.8.2. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас тухайн дилерийн компанийг шинээр
гишүүнээр элсүүлэхэд тавигдах шалгуур, арилжаанд оролцох шаардлагыг хангасан талаарх гаргасан
дүгнэлт.
3.9. Андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь энэ
журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:
3.9.1. андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх дотоод журам. Тус журамд Үнэт цаасны
зах зээлийн тухай хуулийн 41.4-д зааснаас гадна дараах төрлийн аль хэлбэрээр үнэт цаас гаргагчтай
ажиллахыг тусгана:
3.9.1.1. хоёрдогч зах зээлд худалдах буюу өөрийн үнэт цаасны багцад хадгалах
зорилгоор үнэт цаас гаргагчийн анхдагч зах зээлд гаргасан үнэт цаасыг бүхэлд нь худалдан авах;
3.9.1.2. үнэт цаас гаргагчийн анхдагч зах зээлд гаргасан үнэт цаасны зарим
хэсгийг худалдан авах;
3.9.1.3. гаргасан үнэт цаасыг худалдан авахгүйгээр дээд зэргийн хүчин чармайлт
гарган анхдагч зах зээлд арилжих үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
3.9.1.4. гаргасан үнэт цаас нь анхдагч зах зээлд арилжигдах боломжгүй нөхцөлд
үнэт цаасыг нь тогтоосон үнээр худалдан авах баталгаа гаргах.
3.9.2. андеррайтерийн компани болон үнэлгээ, төсөл, судалгаа, хөрөнгө оруулагч, үнэт
цаас гаргагчтай харилцах чиглэлээр дагнан ажиллах мэргэжилтний хооронд байгуулсан гэрээний
нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар.
3.10. Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн
этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:
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3.10.1. хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компани болон үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын
зөвлөхөөр ажиллах мэргэжилтний хооронд байгуулсан гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан
хуулбар;
3.10.2. үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхөөр ажиллах мэргэжилтний баримтлах
ёс зүйн дүрэм;
3.10.3. үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх мэргэжилтний үнэт
цаасны зах зээлд ажил, үйлчилгээ үзүүлэх эрхийн үнэмлэхийн хуулбар, мэргэшсэн байдлын тухай
танилцуулга, нотлох баримт;
3.10.4. мэргэжилтний үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн чиглэлээр сургалтад
хамрагдаж мэргэшсэн тухай үнэмлэх, сертификат, дипломын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
3.10.5. хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компанийн хуулийн мэргэжилтний дипломын
нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар.
3.11. Үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн
этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:
3.11.1. эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам;
3.11.2. энэ журмын 2.14.3-д заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэх талаар нотлох баримт.
3.12. гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж нь тусгай зөвшөөрөл хүсэхдээ энэ журмын
холбогдох заалтуудад заасан бичиг баримтуудыг Монгол хэлээр үйлдэж ирүүлнэ.
3.13. тусгай зөвшөөрөл хүсэж буй байгууллага нь ирүүлсэн бичиг баримтад өөрчлөлт оруулсан
бол энэ тухай ажлын 15 өдрийн дотор Хороонд мэдэгдэнэ.
ДӨРӨВ. ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ
ОЛГОХ, ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ
4.1. Хороо тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн бичиг баримтыг хуанлийн 30 хоногт багтаан
хянаж, Хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.
4.2. Тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн бичиг баримтыг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, холбогдох
хууль тогтоомж, энэхүү журамд заасан шаардлагуудыг хангаж ирүүлсэн өдрөөс эхлэн шийдвэрлэх
хугацааг тооцно.
4.3. Хороо шаардлагатай тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн бичиг баримтын
талаар холбогдох газраас тодруулах, дүгнэлт гаргуулах, лавлагаа авах эрхтэй.
4.4. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, холбогдох бичиг баримтын бүрдэл дутуу, тусгай
зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага хангаагүй бол тухайн компанид албан бичгээр мэдэгдэж нэмэлт
бичиг баримтыг шаардаж болно.
4.5. Тусгай зөвшөөрөл хүсэж буй этгээдийн үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, тоног
төхөөрөмж, програм хангамж нь энэ журмаар тогтоосон шаардлагыг хангасан эсэхийг Хорооны
Үнэт цаасны газрын хариуцан ажиллаж буй мэргэжилтнүүд газар дээр нь шалгаж, дүгнэлт гаргана.
4.6. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг
хугацаагүйгээр олгох бөгөөд тус шийдвэрт тухайн хуулийн этгээдийн эрхлэх үйл ажиллагааны
төрөл, тэдгээрийг дагнан эсхүл хавсран эрхлэх талаар тодорхой тусгана.
4.7. Хорооноос тусгай зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн
гэрчилгээг олгож, нэгдсэн бүртгэлд бүртгэн, зохих зааврын дагуу хувийн хэрэг нээн хөтөлнө.
4.8. Хорооноос тусгай зөвшөөрөл олгосонтой холбогдуулан бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны байгууллагад дүрэм, бүртгэлийн гэрчилгээнд холбогдох тэмдэглэгээг хийлгэж,
хуулбарыг Хороонд хуанлийн 15 хоногт багтаан ирүүлнэ.
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4.9. Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоос дараах үндэслэлээр
татгалзана. Үүнд:
4.9.1. тусгай зөвшөөрлийн бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдсэн нь нотлогдсон;
4.9.2. хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх
удирдлага, мэргэжилтнүүд нь гэмт хэрэгт шалгагдаж байгаа болон шүүхийн шийтгэх тогтоолоор ял
шийтгэл эдэлж байгаа нь тогтоогдсон;
4.9.3. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйл болон энэ журамд заасан
баримт бичгийн нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй;
4.9.4. тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн баримт бичгийг энэхүү журмын шаардлагад
нийцэхүйц хэмжээнд бүрдүүлэх хугацаа нь хүсэлт гаргасан өдрөөс хойш 6 сарын хугацаа өнгөрсөн.
4.10. Зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан
тохиолдолд энэ талаарх үндэслэл бүхий тайлбарыг хүсэлт гаргагчид бичгээр мэдэгдэнэ.
4.11. Энэ журмын 4.9.1-т заасан үндэслэлээр Хороо бичиг баримтыг буцаасан тохиолдолд
буцаасан өдрөөс хойш 1 жилийн дотор уг хуулийн этгээд болон түүний хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх удирдлагад ажиллаж байсан этгээдүүдээс тусгай
зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг хүлээж авахгүй.
4.12. Энэ журмын 4.9.1-т зааснаас бусад үндэслэлээр тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан
тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжид заасан шаардлагуудыг бүрэн хангасан гэж үзсэн хуулийн
этгээд тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлөө Хороонд дахин гаргаж болно. Энэ тохиолдолд тусгай
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамжийг дахин төлнө.
4.13. Хорооны шийдвэрийг үл зөвшөөрсөн этгээд шийдвэр гарснаас хойш Хорооны дэргэдэх
Хяналтын зөвлөлд гомдол гаргаж болно.
ТАВ. ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАВСРАН ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ
ЗӨВШӨӨРЛИЙГ НЭМЖ ОЛГОХ, ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ
5.1. Үнэт цаасны зах зээлд энэхүү журмын 1.4-т заасан зохицуулалттай үйл ажиллагааг
хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараах шалгуурыг хангасан зохицуулалттай этгээдэд нэмж
олгоно. Үүнд:
5.1.1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, холбогдох журамд заасан шаардлагыг
хангасан байх;
5.1.2. Хорооноос тогтоосон төлбөрийн чадварын харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг
сүүлийн дөрвөн улирал дараалан хангаж ажилласан байх;
5.1.3. Хорооноос хийсэн газар дээрх шалгалтаар сайн болон хангалттай үнэлгээ авсан,
шалгалтын дүнгээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсан байх.
5.2. Зохицуулалттай зарим үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж хүссэн
зохицуулалттай этгээд нь энэ журмын 3 дугаар хавсралтаар баталсан маягт СЗХ03002-ын дагуу
өргөдөл гаргах бөгөөд дараах баримт бичгийн хамт Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлнэ.
Үүнд:
5.2.1. тухайн зохицуулалттай үйл ажиллагааг эрхлэх талаарх хувьцаа эзэмшигчдийн
шийдвэр, нэмж шаардагдах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, зардал, тэдгээрийн эх үүсвэрийн тооцоо,
гурван жилийн бизнес болон эрсдэлийн төлөвлөгөө;
5.2.2. зохицуулалттай этгээдийн дүрэмд орох нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл;
5.2.3. хавсран эрхлэх зохицуулалттай үйл ажиллагаа, оролцогч талуудын эрх, үүрэг,
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хүлээх хариуцлага, үйл ажиллагааны эрсдэлийг тооцох аргачлал, харилцагчдын хохирлыг
барагдуулах зохицуулалтыг тусгасан дотоод журам;
5.2.4. энэ журамд заасан тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх
тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл бүрт шаардагдах баримт бичиг.
5.3. Хорооны Ажлын албанаас зохицуулалттай үйл ажиллагаа хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
хүсэж ирүүлсэн бичиг баримтыг хянан шалгаад, энэ нь тухайн байгууллагын санхүүгийн чадварт
сөргөөр нөлөөлөхөөргүй, харилцагчдад нь аливаа хохирол учруулахгүй, боловсон хүчин болон
техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамж нь тухайн үйл ажиллагааг хэвийн хэмжээнд эрхлэх
нөхцөлийг хангаж байна гэж үзвэл уг тусгай зөвшөөрлийг олгох шийдвэрийг Хороо гаргана.
5.4. Зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай
Хорооны шийдвэрийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг
хийж, баталгаажуулсны дараа зохицуулалттай этгээд нь бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны байгууллагын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт холбогдох бүртгэлийг хийлгэнэ.
5.5. Зохицуулалттай этгээд нь бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад
бүртгүүлсэн шинэчилсэн болон өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь, эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн
хуулбарыг ирүүлнэ.
5.6. Зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгохоос
татгалзсан тохиолдолд энэ талаар гарсан Хорооны шийдвэрийг гарснаас хойш ажлын 10 өдрийн
дотор хүсэлт гаргагч зохицуулалттай этгээдэд албан бичгээр хүргүүлнэ.
5.7. Хорооноос зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж
олгохоос татгалзсан тохиолдолд нөхцөл шаардлага хангасны дараа тухайн зохицуулалттай этгээдээс
зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх хүсэлтээ дахин гаргах боломжтой бөгөөд энэ
тохиолдолд улсын тэмдэгтийн хураамжийг дахин төлнө.
ЗУРГАА. БУСАД ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ
6.1. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй,
тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээдийн ерөнхий болон шууд гишүүнчлэлийн шаардлагыг
хангаж, гишүүнээр элссэн этгээд нь Хорооноос олгосон зөвшөөрлийн үндсэн дээр үнэт цаасны
болон мөнгөн хөрөнгийн номинал дансаар дамжуулан харилцагчид үйлчилгээ үзүүлж болно.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 1014 дүгээр тогтоолоор шинэчлэн найруулсан/
6.2. Зохицуулалттай этгээд нь мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын номинал данс эзэмших
зөвшөөрлийг авахдаа дараах шаардлагыг хангасан байна:
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 1014 дүгээр тогтоолоор шинэчлэн найруулсан/
6.2.1. 1.0 тэрбум төгрөгөөс доошгүй хэмжээний өөрийн хөрөнгөтэй, Санхүүгийн
зохицуулах хорооны “Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг
тооцох, түүнд хяналт тавих журам”-ын шаардлагыг сүүлийн 4 улирал дараалан хангасан байх;
6.2.2. мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын гүйлгээг гүйцэтгэх, харилцагч бүрийн дансны
бүртгэлийг хөтлөх, мэдээлэл авах, хэвлэх, дансаа удирдах боломжоор хангагдсан төлбөр, тооцоо,
төвлөрсөн хадгаламж болон арилжааны банктай холбогдож, мэдээлэл солилцох, цахим хэлбэрээр
үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан программ хангамжтай байх; /Үнэт
цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэгч болон программ хангамж нийлүүлэгчээс тодорхойлолт
гаргуулсан байх/
6.2.3. үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх авсан номинал
данс хариуцсан мэргэжилтэнтэй байх бөгөөд тухайн мэргэжилтэн нь бусад албан тушаал хавсран
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эрхэлдэггүй байх;
6.2.4. харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлага, үлдэгдлийн мэдээллийг
цахимаар сар бүрийн 10-ны өдрийн дотор тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээд болон Хороонд
ирүүлэх бөгөөд нууцлалтай холбоотой асуудлыг хоорондын гэрээнд тусгасан байх;
6.2.5. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36.8-д заасны дагуу харилцагчийн
хөрөнгийг өөрийн хөрөнгөөс тусгаарлан харилцагч тус бүрээр хөтөлж, мөнгөн орлого, зарлагын
гүйлгээг санхүүгийн тайлан тэнцэлд дэлгэрэнгүй бүртгэж, Хорооны “Андеррайтер, үнэт цаасны
брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам”-д заасан
өөрийн хөрөнгө болон эргэлтийн хөрөнгийн зохистой харьцаанд хамруулан тооцохгүй байх;
6.2.6. мөнгөн хөрөнгийн номинал дансны зөвшөөрөлтэй этгээдийн дотоод хяналтын
ажилтан нь энэхүү журмын 6.2.4-т заасан мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж, холбогдох
байгууллагуудад хүргэх, номинал данс хариуцсан ажилтны үйл ажиллагаа болон харилцагчаа таньж
мэдсэн байдал, харилцагчийн дансны шилжүүлэг, гүйлгээнд тогтмол хяналт тавьж ажиллах, Мөнгө
угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх;
6.2.7. мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын номинал дансны үйл ажиллагааг зохицуулсан
нарийвчилсан журмыг хувьцаа эзэмшигч эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар батлуулж,
журмын хавсралтаар харилцагчаа таньж мэдэх маягтын загварыг баталсан байх;
6.2.8. номинал дансны зөвшөөрөлтэй этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн
36.8-36.10 дахь хэсгийг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж, номинал данс дахь харилцагчийн
зарлагын гүйлгээг арилжааны төлбөр тооцоотой холбоотой гүйлгээ хийхээс бусад тохиолдолд
зөвхөн харилцагчийн нэр дээрх арилжааны банкны дансанд шилжүүлэх;
6.2.9. мөнгөн хөрөнгийн номинал данс нь арилжааны банкинд тусгайлан нээсэн,
ҮЦК-ийн нэр дээрх харилцагчдын мөнгөн хөрөнгийн нэгдсэн данс байх бөгөөд тус данс дахь
харилцагчдын мөнгөн хөрөнгөөр ҮЦК нь ямарваа нэг үүргийн гүйцэтгэл хангуулах, харилцагчийн
зөвшөөрөлгүйгээр мөнгөн хөрөнгийг шилжүүлэхгүй байх;
6.2.10. мөнгөн хөрөнгийн номинал дансны зөвшөөрөлтэй этгээд нь жилийн санхүүгийн
тайланд Хороонд бүртгэлтэй аудитын компаниар аудит хийлгэх хүрээнд номинал дансны мөнгөн
хөрөнгийн орлого, зарлагын үйл ажиллагаанд аудит хийлгэж, гаргасан дүгнэлтийг тооцооны үйл
ажиллагаа эрхлэгч этгээд болон Хороонд дараа оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор ирүүлэх;
6.2.11. үйл ажиллагааг тасралтгүй үргэлжлүүлэх төлөвлөгөө /BCP, DRP/, үйл
ажиллагааны эрсдэлийн удирдлага болон мэдээллийн аюулгүй байдлын тогтолцоотой байх,
шаардлагатай тохиолдолд үйл ажиллагааны аудит хийлгэсэн байх.
6.3. Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээд нь үнэт цаасны номинал дансаар
дамжуулан харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрлийг авахдаа дараах шаардлагыг хангасан
байна:
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 1014 дүгээр тогтоолоор шинэчлэн найруулсан/
6.3.1. 1 тэрбум 500 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний өөрийн хөрөнгөтэй байх,
Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн
төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам”-ын шаардлагыг сүүлийн 4 улирал дараалан
хангасан байх;
6.3.2. зөвшөөрөл хүсэгч нь мөнгөн хөрөнгийн номинал дансны зөвшөөрөлтэй үйл
ажиллагааг 1-ээс дээш жилийн хугацаанд тасралтгүй эрхэлж, энэхүү журмын 6.2.10-д заасан
аудитын дүгнэлт гаргуулсан байх;
6.3.3. үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагын гишүүнчлэлийн шаардлагыг
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хангаж, гишүүнээр элссэн байх;
6.3.4. номинал данс хөтлөх тусгаар, бие даасан нэгжтэй байх ба тухайн нэгж нь брокер
дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаанаас тусдаа зохион байгуулалтын бүтэцтэй байх бөгөөд
зөвхөн харилцагчийн зөвшөөрлөөр түүний үнэт цаасны орлого, зарлагыг гүйлгээг гүйцэтгэж,
өмчлөх эрхийг бүртгэх үүрэгтэй;
6.3.5. нэгж нь үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх авсан,
мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсан 2-оос доошгүй мэргэжилтэнтэй байх бөгөөд тухайн
мэргэжилтнүүд нь бусад албан тушаал хавсран эрхэлдэггүй байх;
6.3.6. харилцагчийн үнэт цаасны шилжүүлэг, үлдэгдлийн мэдээллийг сар бүрийн 10-ны
өдрийн дотор үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээд болон Хороонд
ирүүлж байх;
6.3.7. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36.8-д заасны дагуу харилцагчийн үнэт
цаасыг өөрийн үнэт цааснаас тусгаарлан харилцагч тус бүрээр тусгаарлаж, орлого, зарлагын гүйлгээ
бүрийг тайлан тэнцлийн гадуур дэлгэрэнгүй бүртгэж байх;
6.3.8. үнэт цаасны номинал дансны үйл ажиллагааг зохицуулсан нарийвчилсан
журмыг хувьцаа эзэмшигч эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар батлуулж, тухайн журамд
харилцагчийг таньж мэдэх, тайлан хуулга хүргэх, үнэт цаастай холбоотой мэдээлэл хүргэх тухай
зохицуулалт тусгасан байх ба журмын хавсралтаар харилцагчийг таньж мэдэх маягтын загварыг
баталсан байх;
6.3.9. үнэт цаасны номинал данс хөтөлж, харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэхэд баримтлах
бодлого, эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоотой байх;
6.3.10. үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага, арилжааны банк, төлбөр
тооцооны байгууллагатай мэдээлэл солилцох, төлбөр тооцоог гүйцэтгэх техник төхөөрөмж,
программ хангамжийг бүрдүүлсэн талаарх тодорхойлолтыг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн
байгууллагаас гаргуулсан байх;
6.3.11. үнэт цаасны номинал дансны үйл ажиллагаанд ашиглах программ нь кастодианы
удирдлагын программтай ижил, эсхүл төсөөтэй шинжтэй, программ нь багц, эсхүл байгууллагын
оюуны өмчийн эрхтэй (proprietary) байж болох бөгөөд үнэт цаасны номинал дансны үйл
ажиллагаа явуулахад шаардлагатай функцтэй байх; (тухайлбал, үнэт цаасны болон харилцагчийн
мэдээллийн сан, данс удирдах программ, харилцагчаас өгөх зааварчилгааг боловсруулах, удирдах,
арилжааны төлбөр тооцоо гүйцэтгэх, компанийн үйл ажиллагааны гүйлгээ хийх боломжтой талаарх
тодорхойлолтыг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагаас гаргуулсан байх)
6.3.12. үнэт цаасны номинал дансны үйл ажиллагаа явуулах сүлжээ, программ
хангамжид гэмтэл, саатал гарсан, эсхүл давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд тэдгээрт байгаа харилцагчдын мэдээллийн бааз, бусад өгөгдлийг давхар хадгалах,
сэргээх системтэй байх;
6.3.13. бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй, дотоод хяналтын болон
комплаенсийн тогтолцоотой, Хороо шаардлагатай гэж үзвэл үйл ажиллагааны талаар хөндлөнгийн
аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байх.
6.4. Энэхүү журмын 6.2-6.3-т заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан этгээдэд Хороо зөвшөөрөл
олгох бөгөөд журмын нөхцөл шаардлагыг хангаагүй нөхцөлд Хороо зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан
албан бичгийг ажлын 20 хоногийн дотор хүргүүлнэ.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 1014 дүгээр тогтоолоор шинэчлэн найруулсан/
6.5. Энэхүү журмын 6.4-т заасан үйл ажиллагааг эрхлэх зөвшөөрөл хүсэж буй зохицуулалттай
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Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

этгээд нь дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:
6.5.1. 400.0 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй байх;
6.5.2. үнэт цаасны төлбөр тооцоо, бүртгэлийн бэк оффис /back office/-ын програмтай
байх ба тус програм нь гадаад улсын үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, төлбөр тооцоо, хадгаламжийн
байгууллагын болон кастодиан банкны системд нийцсэн, тухайн улсын хадгаламжийн болон
кастодиан, брокерийн компанийн дүрэм, журамд нийцүүлэн харилцагчийн хөрөнгийн бүртгэлийг
хөтөлдөг байх;
6.5.3. энэхүү журмын 6.5.2-т заасан програм нь харилцагч өөрийн данс дахь хөрөнгийн
талаарх мэдээллийг цахим болон бусад хэлбэрээр авах боломжоор хангасан байх;
6.5.4. харилцагчийн данс хариуцсан мэргэжилтэнтэй байх ба уг мэргэжилтэн нь үнэт
цаасны төлбөр тооцоо, бүртгэлийн чиглэлээр үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ
явуулах эрхтэй байх;
6.5.5. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36.8-д заасны дагуу харилцагчийн
хөрөнгийг өөрийн хөрөнгөөс тусгаарлан харилцагч тус бүрээр тусгайлан, нэр төрлөөр нь балансын
гадуур дэлгэрэнгүй бүртгэж байх; /Харилцагчийн гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлээс үнэт цаас
худалдан авах мөнгөн хөрөнгө, худалдан авсан үнэт цаас, түүнтэй холбоотой орлогыг тайлангийн
тодруулгын “балансын гадуурх бүртгэлийн тодруулга” хэсэгт тусгана./
6.5.6. гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах
брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай дотоод журмыг компанийн эрх бүхий этгээдээр батлуулсан
байх;
6.5.7. харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл, арилжаа, төлбөр тооцоо, хадгаламжийн
ерөнхий мэдээллийг улирал бүрийн дараа сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд ирүүлж байх;
6.5.8. гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах
үйл ажиллагааг эрхлэхэд баримтлах бодлого, бизнесийн төлөвлөгөө, эрсдэлийн удирдлага,
санхүүгийн тооцоололтой байх.
6.6. Энэхүү журмын 6.5-д заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан зохицуулалттай этгээдэд
гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах зөвшөөрлийг
Хорооноос олгоно.
6.7. Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах этгээд нь
харилцагчийн захиалгыг биелүүлэхдээ Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн
36.2-36.15 дахь хэсгүүдийг мөрдөж ажиллана.
6.8. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.5-д заасны дагуу зохицуулалттай этгээд нь
хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах
тухай бүр аливаа гүйлгээ хийгдэхээс өмнө зөвшөөрөл авна.
6.9. Зохицуулалттай этгээд нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн
бүтцэд дараах хэлбэрээр өөрчлөлт оруулж болно. Үүнд:
6.9.1. хувьцаа эзэмшигчдийн мөнгөн хөрөнгөөр;
6.9.2. зохицуулалттай этгээд үндсэн үйл ажиллагааны хуримтлагдсан ашгаар нэмж
хөрөнгө оруулах;
6.9.3. хувьцаа нэмж гаргах /Хороонд бүртгэлтэй хөрөнгийн үнэлгээний компанийн
үнэлгээ, тайланг хавсаргаж ирүүлнэ/.
6.10. Зөвшөөрөл хүссэн зохицуулалттай этгээд нь энэхүү журмын 3 дугаар хавсралтаар
баталсан өргөдлийн маягт СЗХ03002-ын дагуу өргөдөл гаргах ба Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар

119

ирүүлнэ.
6.11. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг дараах бичиг баримтын хамт
Хороонд ирүүлнэ:
6.11.1. өөрчлөлт оруулах болсон эрх зүйн үндэслэлийг нотлох баримт;
6.11.2. зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөж байгаа бол энэхүү
журмын 10 дугаар бүлэгт заасан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлоход шаардлагатай мэдээллийг
ирүүлэх;
6.11.3. зохицуулалттай этгээдийн хувьцааг худалдан авч буй хувьцаа эзэмшигчийн
хөрөнгийн гарал үүсэл, түүний нотлох баримт;
6.11.4. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан
бусад мэдээлэл, тодорхойлолт;
6.11.5. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд
өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан зохицуулалттай этгээдийн дүрэмд орох нэмэлт, өөрчлөлтийн
төсөл;
6.11.6. улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт.
6.12. Зохицуулалттай этгээдийн энэ журмын 6.11-т заасан хүсэлт, холбогдох бичиг баримтыг
Хорооны Ажлын алба холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хянаж, саналаа Хорооны Ажлын албанд
танилцуулах бөгөөд зохицуулалттай этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа
эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах эсэх талаарх шийдвэрийг Хороо гаргана.
6.13. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг хорогдуулах нь зохицуулалттай этгээдийн санхүү,
төлбөрийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхгүй, компанийн хувьцаа эзэмшигч, харилцагчдад хохирол
учруулахгүй гэж үзвэл Ажлын алба санал, дүгнэлт гарган Хорооны хуралдаанд танилцуулна. Хороо
хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг хорогдуулах зөвшөөрөл олгох эсэх талаар шийдвэрийг гаргана.
6.14. Зохицуулалттай этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн
бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахад зөвшөөрөл олгох эсэхийг ажлын 20 өдөрт шийдвэрлэнэ.
6.15. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт
оруулах зөвшөөрөл олгож, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж,
баталгаажуулсны дараа зохицуулалттай этгээд нь бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
байгууллагад холбогдох бүртгэлийг хийлгэж, ажлын 15 өдөрт багтаан улсын бүртгэлийн гэрчилгээ,
дүрмийн хуулбарыг Хороонд ирүүлнэ.
6.16. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөхтэй холбоотойгоор мөнгөн хөрөнгийг
хууль ёсны үйл ажиллагаанаас олсон болох нь нотлогдохгүй, зээлийн эх үүсвэрээр бүрдүүлсэн, эсхүл
хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахаар
шийдвэрлэсэн эрх бүхий этгээдийн шийдвэр болон гэрээ хэлцэл нь хуурамч тохиолдолд зөвшөөрөл
олгохоос Хороо татгалзана.
6.17. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд
өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд хүсэлт гаргагчид албан бичгээр
мэдэгдэнэ.
6.18. Зохицуулалттай этгээд нь оноосон нэрээ өөрчлөх тохиолдолд энэхүү журмын 3 дугаар
хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ03002-ын дагуу гаргасан өргөдлийг дараах баримт бичгийн хамт
Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлнэ. Үүнд:
6.18.1. зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэрийг өөрчлөх тухай хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын шийдвэр;
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6.18.2. бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас авсан шинэ
оноосон нэрийн баталгаажуулсан хуудас;
6.18.3. дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл;
6.18.4. улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;
6.18.5. Оноосон нэрээ өөрчлөх болсон шалтгаан, нөхцөлийг тайлбарласан дэлгэрэнгүй
танилцуулга.
6.19. Хороо энэ журмын 6.18-д заасан баримт бичиг бүрэн гүйцэд бүрдсэнээс хойш өргөдлийг
ажлын 15 өдрийн дотор хянана.
6.20. Оноосон нэрийн өөрчлөлт нь зохицуулалттай этгээдийн харилцагчдын эрх ашигт
сөргөөр нөлөөлөхгүй, төөрөгдүүлэхгүй гэж үзвэл уг өөрчлөлтийг зөвшөөрсөн тухай шийдвэрийг
Хороо гаргана.
6.21. Энэ журмын 6.20-д заасан шийдвэрийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан
авч, шинээр олгож, зохих журмын дагуу нэгдсэн бүртгэлд бүртгэнэ.
6.22. Хорооноос оноосон нэрийг өөрчилсөн шийдвэр гарсантай холбоотойгоор хүсэлт гаргагч
нь ажлын 15 өдөрт багтаан бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад зохих
өөрчлөлтийг хийлгэж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбарыг Хороонд ирүүлнэ.
6.23. Гүйцэтгэх захирал томилох зөвшөөрөл хүссэн зохицуулалттай этгээд нь энэхүү журмын
3 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ03002-ын дагуу гаргасан өргөдлийг Хороонд хэвлэмэл,
эсхүл цахимаар ирүүлнэ.
6.24. Арилжаа эрхлэх, төлбөр, тооцоо, хадгаламжийн байгууллагууд болон бусад
зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирлыг томилохыг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг Хороо
гаргана.
6.25. Гүйцэтгэх захирлаар томилогдох этгээд нь дараахь шаардлагыг хангасан байна:
6.25.1. дээд боловсрол эзэмшсэн байх;
6.25.2. санхүүгийн зах зээлд ажиллаж байсан туршлагатай байх;
6.25.3. энэхүү журмын 10 дугаар бүлэгт заасан тохиромжтой этгээдийн нөхцөл,
шаардлагыг хангасан байх.
6.26. Хорооноос зөвшөөрөл авах этгээд нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж Хороонд ирүүлнэ:
6.26.1. гүйцэтгэх захирлаар томилох этгээдийн товч намтар, энэхүү журмын 6, 7 дугаар
хавсралтын дагуу бөглөн ирүүлсэн анкет;
6.26.2. дээд боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
6.26.3. өмнө ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт;
6.26.4. үнэт цаасны зах зээлд ажиллах эрхийн үнэмлэхийн хуулбар;
6.26.5. гүйцэтгэх захирлаар томилсон эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн эх хувь эсхүл
нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
6.26.6. Тохиромжтой этгээд эсэхийг тодорхойлох баримт бичиг.
6.27. Хорооноос гүйцэтгэх захирлаар томилох тухай шийдвэр гаргаснаас зохицуулалттай
этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, хүсэлт гаргагч
нь бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад холбогдох өөрчлөлтийг хийлгэж,
улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн шинэчилсэн хуулбарыг ажлын 15 өдөрт багтаан Хороонд
ирүүлнэ.
6.28. Гүйцэтгэх захирлаар томилохоор санал болгож байгаа этгээд нь энэ журмын 10.2-т
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заасан шаардлагыг хангаагүй гэсэн үндэслэлээр зөвшөөрөл өгөхөөс татгалзсан тохиолдолд тухайн
зохицуулалттай этгээд гүйцэтгэх захирлыг томилох зөвшөөрөл авахаар 1 сарын дотор өөр этгээдийг
санал болгоно.
6.29. Зохицуулалттай этгээдийн оршин байгаа газраас өөр газар байрлаж, түүний эрхлэх тусгай
зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг эрхэлж буй нэгжийг салбар, түүний хууль ёсны ашиг сонирхлыг
хамгаалах буюу түүний нэрийн өмнөөс хэлцэл болон эрх зүйн бусад үйлдэл хийх үүрэг бүхий
нэгжийг төлөөлөгчийн газар тус тус гэх бөгөөд салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах зөвшөөрөл
хүссэн зохицуулалттай этгээд нь энэхүү журмын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ03002ын дагуу гаргасан өргөдлийг Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлнэ.
6.30. Зохицуулалттай этгээдийн салбар нь зөвхөн тухайн зохицуулалттай этгээдийн оноосон
нэрийг хэрэглэх бөгөөд салбарын эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, хүрээ, ажиллах журмыг
зохицуулалттай этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/
тогтооно.
6.31. Гадаадын үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж
нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх тохиолдолд Хорооноос
зөвшөөрөл авна.
Үүнд:

6.32. Салбар байгуулах зохицуулалттай этгээд дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна.

6.32.1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид
заасан шаардлагыг бүрэн хангасан;
6.32.2. сүүлийн хоёр улиралд Хорооноос баталсан зохистой харьцааны шалгуур
үзүүлэлтийг хангаж ажилласан;
6.32.3. салбар нь үйл ажиллагаа явуулах нутаг дэвсгэрийн хязгаарлалт, хаяг, байршил
нь тодорхой, байнгын ажлын байртай, үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа явуулах
эрх авсан орон тооны салбарын эрхлэгч, мэргэжилтэнтэй байх.
6.33. Зохицуулалттай этгээд нь салбар нээх зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг энэхүү журмын
3 дугаар хавсралтаар баталсан маягт СЗХ03002-ын дагуу гаргасан өргөдлийг дор дурдсан бичиг
баримтын хамт Хороонд ирүүлнэ. Үүнд:
шийдвэр;

6.33.1. төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/-ийн

6.33.2. салбарын гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтний тодорхойлолт, Хорооноос олгосон
эрхийн үнэмлэх, иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар болон энэхүү журмын
2.1.9-т заасан тодорхойлолт;
6.33.3. салбарын дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх болон салбарын үйл ажиллагааг
зохицуулах журам;
6.33.4. салбарын үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, үйл ажиллагаанд ашиглах тоног
төхөөрөмж, програм хангамжийн талаарх танилцуулга;
6.33.5. Хорооноос шаардсан бусад бичиг баримт.
6.34. Энэхүү журмын 6.33-т заасны дагуу ирүүлсэн баримт бичгийг хянан үзэж, салбар
байгуулах нь тухайн хуулийн этгээдийн санхүүгийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхгүй, үйлчлүүлэгчдэд
хохирол учруулаагүй, боловсон хүчин, тоног төхөөрөмж, програм хангамж нь тухайн салбарын үйл
ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөл, шаардлагыг хангасан гэж үзвэл Хорооноос зөвшөөрөл олгоно.
6.35. Зохицуулалттай этгээд нь салбараа татан буулгах, үйл ажиллагааг нь хязгаарлах, өөрчлөн
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байгуулах, байршлыг нь өөрчлөх тухай бүрт зохицуулалттай этгээдийн эрх бүхий этгээдийн
шийдвэрийг гаргуулж, уг шийдвэрийг гаргасан өдрөөс хойш ажлын 3 өдрийн дотор Хороонд
мэдэгдэнэ.
6.36. Зохицуулалттай этгээдийн салбар нээх тухай Хорооны шийдвэр, улсын тэмдэгтийн
хураамжийг төлсөн баримтыг тус тус үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад
салбарын талаарх тэмдэглэлийг хийж баталгаажуулна.
6.37. Зохицуулалттай этгээд нь салбарын үйл ажиллагааны тайланг улирал тутам Хороонд
ирүүлнэ.
6.38. Хороо тухайн зохицуулалттай этгээдийн салбар санхүүгийн хүндрэлд орсон, холбогдох
хууль тогтоомжид нийцээгүй үйл ажиллагаа явуулсан, Хорооны Ажлын албанаас өгсөн үүрэг
даалгаврыг биелүүлээгүй буюу тухайн салбарын санхүүгийн байдал зохицуулалттай этгээдийн үйл
ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй гэж үзвэл салбарын үйл ажиллагааг зогсооно.
6.39. Зохицуулалттай этгээдийн салбарын зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр хүчингүй болгож,
тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээнд ажлын 5 өдрийн дотор энэ тухай тэмдэглэл хийнэ. Үүнд:
6.39.1. салбар татан буулгах тухай зохицуулалттай этгээдийн шийдвэр;
6.39.2. тухайн салбарын үйл ажиллагаа нь зохицуулалттай этгээдийн хэвийн үйл
ажиллагаа, санхүү, төлбөрийн чадварт хүндрэл учруулахаар байгааг тогтоосон Хорооны Улсын
байцаагчийн дүгнэлт;
6.39.3. Хорооноос салбарын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авснаас хойш 1
сарын хугацаанд тухайн орон нутагт үйл ажиллагаа эрхлээгүй;
6.39.4. салбарын үйл ажиллагааг зогсоосон;
6.39.5. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.
6.40. Зохицуулалттай этгээдийн салбар нь тухайн газар тогтмол, байнгын үйл ажиллагаа
явуулна.
6.41. Зохицуулалттай этгээд салбарын үйл ажиллагааг зогсоох үндэслэл болсон зөрчлийг
арилгаж, зохих шаардлагыг хангасны дараа салбар нээх хүсэлтийг дахин хүлээж авах бөгөөд улсын
тэмдэгтийн хураамжийг хүсэлт гаргах бүрдээ журамд заасан хэмжээгээр төлнө.
6.42. Орон нутагт үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй зохицуулалттай этгээд нь
Улаанбаатар хотод салбар нээх тохиолдолд журмын 2 дугаар бүлэгт заасан шаардлагыг хангасан
байна.
ДОЛОО. ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН ХАЯГ
БАЙРШИЛ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ
7.1. Зохицуулалттай этгээд нь өөрийн оршин байгаа газрын хууль ёсны хаяг өөрчлөгдсөн
тохиолдолд ажлын 10 өдрийн дотор энэ журмын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ03003ын дагуу гаргасан өргөдлийг Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлж, бүртгүүлнэ.
7.2. Хороо зохицуулалттай этгээдийн хүсэлтийн дагуу бүртгэл хийж, ажлын 5 өдөрт багтаан
хариуг албан бичгээр мэдэгдэнэ.
7.3 Хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэсэн бол тухайн зохицуулалттай этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн
гэрчилгээний хавсралтад холбогдох тэмдэглэгээг хийнэ.
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НАЙМ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ,
СЭРГЭЭХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ
8.1. Хороо тусгай зөвшөөрлийг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай
хуулийн 13.1-т зааснаас гадна дараах үндэслэлээр түдгэлзүүлнэ. Үүнд:
8.1.1. нэг жилийн хугацаанд арилжаа эрхлэх байгууллагын гишүүнчлэлд элсээгүй;
8.1.2. хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хохироосон, хохироох
болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн;
8.1.3. тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг зөрчсөн, эсхүл хангахгүй болсон;
8.1.4. Хорооноос тогтоосон төлбөрийн чадвар, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн
шаардлагыг хагас болон жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцлээр дараалан хангаж ажиллаагүй;
ирүүлээгүй;

8.1.5. хагас болон жилийн санхүүгийн тайлан тэнцлийг холбогдох тодруулгын хамт

8.1.6. Энэхүү багц дүрмийн 4 дүгээр хавсралт болох “Хөрөнгийн зах зээлийн
зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам”-ын дагуу шаардсан
мэдээллийг удаа дараа хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй болон алдаатай, хуурамч, дутуу, төөрөгдүүлсэн
мэдээлэл өгсөн;
хэтрүүлсэн;

8.1.7. зохицуулалтын үйлчилгээний жилийн хөлс төлөх хугацааг нэгээс дээш сараар

8.1.8. зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга,
гишүүд, эрх бүхий албан тушаалтан нь тохиромжтой этгээд биш болсон;
8.1.9. хууль, Хорооноос тогтоосон журмыг зөрчсөн талаар үнэт цаасны арилжаа эрхлэх
болон үнэт цаасны хадгаламжийн байгууллага, бусад эрх бүхий өөрийгөө зохицуулагч байгууллагаас
үндэслэл бүхий хүсэлт гаргасан;
8.1.10. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн дагуу Хорооноос өгсөн даалгаврыг
биелүүлээгүй;
8.1.11. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль зөрчсөн;
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 436 дугаар тогтоолоор нэмсэн/
8.1.12. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.
/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 436 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан/
8.2. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн нөхцөл байдал арилсан тохиолдолд зохицуулалттай
этгээд нь энэхүү журмын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан тусгай зөвшөөрлийн маягт СЗХ03001-ын
дагуу тусгай зөвшөөрлийг сэргээлгэх тухай өргөдлөө Хороонд ирүүлнэ.
8.3. Хорооноос тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн 1 сарын хугацаанд брокерийн компани
зөвхөн харилцагчийн үнэт цаасны худалдах, худалдан авах захиалгыг биелүүлж болох бөгөөд,
харин өөрийн компанийн болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн захиалгыг биелүүлэхгүй ба тусгай
зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн нөхцөл шаардлагыг арилгахгүйгээр 1 сарын хугацаа өнгөрсөн нөхцөлд
харилцагчийн захиалгыг биелүүлэх эрхийг түр зогсоож, харилцагчийг өөр брокерийн компаниар
үйлчлүүлэх арга хэмжээг Хорооноос авч хэрэгжүүлнэ.
8.4. Хорооноос тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн шалтгааныг арилсан гэж үзвэл тусгай
зөвшөөрлийг сэргээх бөгөөд хэрэв тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд хүсэлт ирүүлээгүй
тохиолдолд Ажлын алба тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгуулахаар Хорооны хуралдаанаар
хэлэлцүүлнэ.
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Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

8.5. Хороо Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14.1, Үнэт цаасны
зах зээлийн тухай хуулийн 30.1-т тус тус зааснаас гадна дор дурдсан тохиолдолд зохицуулалттай
этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно. Үүнд:
8.5.1. зохицуулалттай этгээд дампуурсан буюу төлбөрийн чадваргүй болж татан буугдах
тухай эрх бүхий байгууллага болох шүүх, зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас
зарласан;
8.5.2. зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахдаа хуурамч бичиг
баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон.
8.6. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд:
8.6.1. тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан авч, “ХҮЧИНГҮЙ” тэмдэг дарж тухайн
зохицуулалттай этгээдийн хувийн хэрэгт хавсарган, холбогдох журмын дагуу архивд шилжүүлнэ;
8.6.2. тусгай зөвшөөрөл дахин олгохтой холбоотой хүсэлтийг тухайн байгууллагаас нэг
жилийн дотор хүлээн авахгүй.
ЕС. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛСЭН БОЛОН
ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОСНООС ҮҮСЭХ ҮР ДАГАВАР
9.1. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд харилцагчдыг шилжүүлэх ажиллагааг
Хорооноос холбогдох журмын дагуу хэрэгжүүлнэ.
9.2. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох нь тухайн зохицуулалттай этгээдээс
бусадтай байгуулсан гэрээ, хэлцлийг дуусгавар болгох буюу уг гэрээ хэлцлээр хүлээсэн, бусдад
учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх үүргээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй бөгөөд харилцагчдад
учирсан хохирлыг зохицуулалттай этгээд болон түүний эрх бүхий албан тушаалтан хариуцна.
9.3. Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болсон тохиолдолд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:
9.3.1. брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байсан
компанийн тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болсон тохиолдолд дараах бичиг баримтыг архивын журмын
дагуу нэгж болгон цэгцэлж, хавтаслан арилжаа эрхлэх байгууллагын архивт хүлээлгэн өгнө:
9.3.1.1. үйл ажиллагаа явуулсан хугацаанд харилцагчдаас хүлээн авсан үнэт цаас
худалдах, худалдан авах захиалгын гэрээнүүд;
9.3.1.2. мөн хугацааны захиалгын бүртгэлүүд;
9.3.1.3. мөн хугацааны дилерийн даалгаврууд;
9.3.1.4. мөн хугацааны харилцагчдын бүртгэлүүд;
баримтууд;
бусад баримтууд.

9.3.1.5. харилцагчийн хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбоотой бусад үндсэн
9.3.1.6. тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай Хорооны шийдвэрт заасан

9.4. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай Хорооны шийдвэрт хүлээлгэн өгөх баримт
бичиг, хугацааны талаар тодорхой заана.
9.5. Энэ журмын 9.3 болон Хорооны шийдвэрт заасан баримт бичгийг зохих журмын дагуу
хүлээлгэн өгөөгүйн улмаас харилцагчдад учруулсан хохирлыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байсан
компанийн хувьцаа эзэмшигч, хэрэв тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь хувьцаат компани бол тухайн
үеийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан эрх бүхий
этгээдүүд хариуцаж барагдуулна.
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АРАВ . ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ
10.1. Хороо Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 68.1-д заасан шалгуурыг хангасан
этгээдийг тохиромжтой этгээд гэж үзнэ.
10.2. Энэ журмын 10.1-д заасан шалгуурыг дараах байдлаар ойлгоно. Үүнд:
10.2.1. санхүүгийн зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагад эрх
бүхий албан тушаалтнаар ажиллаж байх үедээ эрүүгийн хариуцлага хүлээгээгүй байх;
10.2.2. санхүүгийн зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлдэг ижил төстэй
байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан бус байх;
10.2.3. Хороо болон түүний Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүн, Ажлын албаны удирдах
болон гүйцэтгэх албан тушаалтан биш байх.
10.2.4. энэ журмын 2.1.5.3-т заасан шалгуурыг хангасан байх.
10.3. Хороо тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг тодорхойлохдоо шаардлагатай нотлох
баримтыг үндэслэнэ. Монгол Улсын болон гадаад улсын Засгийн газрын агентлаг, мэргэжлийн
байгууллага, зохицуулалтын бусад байгууллага, хууль хяналтын байгууллагаас мэдээлэл лавлагаа
авч болно.
10.4. Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эрхлэх, эсхүл эрх бүхий
албан тушаалтнаар томилогдох хүсэлт гаргагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан нь өөрийгөө
тохиромжтой этгээд болохоо нотлох баримтыг бүрдүүлж Хороонд ирүүлэх үүрэгтэй.
10.5. Үнэт цаас гаргагч болон зохицуулалттай этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан нь
энэ журамд заасан тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг байнга хангаж ажиллана. Тохиромжтой
этгээдийн шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд улсын байцаагч, хянан шалгагч нар зайны болон газар
дээрх хяналт шалгалтаар байнгын хяналт тавина.
10.6. Хороо тусгай зөвшөөрөл олгосны дараа тухайн тохиромжтой этгээдийн шаардлагыг
хангахгүй болсон этгээдийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хөтөлнө.
10.7. Удирдах албан тушаалтан өөрчлөгдсөнөөр түүнийг түр орлон гүйцэтгэх этгээд
томилогдсон тохиолдолд тухайн этгээд нь тохиромжтой этгээдийн шалгуур хангасан байна.
/10 дугаар бүлгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 179 дүгээр тогтоолоор хүчингүй
болсонд тооцсон/
АРВАН НЭГ. ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
11.1. Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий зохицуулалттай этгээд нь
харилцагчдад үнэт цаас худалдах, худалдан авах талаар шийдвэр гаргахад шаардлагатай дараах
мэдээллээр хангах үүргийг хүлээнэ. Үүнд:
11.1.1. үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас гаргасан үнэт цаасны сүүлийн
зургаан сарын арилжааны идэвх, үнэ ханш, арилжаатай холбоотой мэдээ;
11.1.2. үнэт цаас гаргагчийн хаяг, ерөнхий болон санхүүгийн байдлын талаарх мэдээлэл
/Үүнд тухайн үнэт цаас гаргагчаас нийтэд мэдээлэхээр заасан санхүүгийн мэдээллүүд хамаарна/;
11.1.3. нийтэд мэдээлэхийг хуулиар хориглоогүй бусад мэдээлэл.
11.2. Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий зохицуулалттай этгээд нь
харилцагчийг зөвхөн мэдээллээр хангах үүрэг хүлээх бөгөөд үнэт цаас худалдан авах, худалдахтай
холбоотой аливаа зөвлөгөө өгсөн тохиолдолд түүнийг тусгай зөвшөөрөлгүйгээр хөрөнгө оруулалтын
зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн гэж үзэж холбогдох хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх ба энэ
нь брокерийн компанийг тухайн хөрөнгө оруулагчид учруулсан хохирлыг барагдуулах үүргээс
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чөлөөлөхгүй.
11.3. Зохицуулалттай этгээд нь дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх журамтай байх ба дотоод
хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор хувьцаа эзэмшигчид, төлөөлөн удирдах зөвлөл,
гүйцэтгэх удирдлага, дотоод хяналтын ажилтны үүрэг, хариуцлагыг зааглан тодорхойлсон байна.
11.4. Зохицуулалттай этгээдийн дотоод хяналтын тогтолцоо нь түүний нягтлан бодох бүртгэл,
эрсдэлийн удирдлагыг бүрэн хамаарч чадахуйц, үйл ажиллагааны үе шат бүрт хяналт тавьж
болохуйцаар зохион байгуулагдсан байна.
11.5. Зохицуулалттай этгээдийн төв болон салбарын үйл ажиллагаа нь Үнэт цаасны зах
зээлийн хууль, тогтоомж болон компанийн дотоод үйл ажиллагааны журмуудад нийцэж байгаа
эсэхэд хяналт тавих орон тооны дотоод хяналтын ажилтантай байна.
11.6. Дотоод хяналтын ажилтан нь хяналт шалгалтыг тогтмол хэрэгжүүлэх ба эрх бүхий
этгээд, удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгавраар тухайлсан шалгалтыг гүйцэтгэж болно. Дотоод
хяналтын ажилтан нь шалгалтын тайлан, дүгнэлтийг тухай бүр хувьцаа эзэмшигчид болон ТУЗ-д
танилцуулна.
11.7. Дотоод хяналт шалгалтын тайланд шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг засч
сайжруулах талаар хугацаатай үүрэг, даалгавар, гүйцэтгэлийг хангуулах, хариуцлагын харилцааг
тодорхой тусгасан байна.
11.8. Дотоод хяналтын ажилтан нь үр дүнтэй, шударга хяналтыг хэрэгжүүлж чадахуйц
мэдлэг, туршлагатай байх ба компанийн хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага нь түүнийг
бие даасан, хараат бус хяналтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нөхцөлөөр хангах үүрэгтэй.
11.9. Дотоод хяналтын ажилтан нь компанийн бүх төрлийн бичиг баримт, бүртгэлийг шалгах
эрхтэй, хөндлөнгийн аудитор, хянан шалгах зөвлөлд мэдээлэл өгөх үүрэгтэй байна.
11.10. Дотоод хяналтын ажилтан нь зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаанд эрсдэлийн
удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, Хорооноос тогтоосон санхүүгийн зохистой харьцааны шалгуур
үзүүлэлтийн хангалт, эрсдэлийн удирдлага, хяналтыг тогтмол мөрдүүлж ажиллана.
11.11. Дотоод хяналтын ажилтан нь зохицуулалттай этгээдийн ерөнхий болон хүний нөөц,
санхүү, нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийг тухай бүр Хороонд
хүргүүлэх үүрэгтэй.
11.12. Дотоод хяналтын ажилтан нь Хорооноос өгсөн үүрэг даалгавар болон улсын
байцаагчийн албан шаардлагын биелэлт, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг
хангуулж, биелэлтийг Хороонд ирүүлэх үүрэгтэй.
11.13. Дотоод хяналтын ажилтны буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэн харилцагчид хохирол
учруулсан тохиолдолд тухайн зохицуулалттай этгээд хариуцна.
11.14. Зохицуулалттай этгээдийн бичиг баримтыг хадгалах, архивын нэгж болгох нийтлэг
харилцааг Монгол Улсын Архивын тухай хуулиар, нарийвчилсан харилцааг арилжаа эрхлэх болон
үнэт цаасны төлбөр тооцоо, хадгаламжийн байгууллагын дотоод журмаар зохицуулна.
11.15. Зохицуулалттай этгээд нь дараах бичиг баримтыг өөрийн архивт таваас доошгүй
жилийн хугацаагаар хадгалах үүрэгтэй. Үүнд:
11.15.1. харилцагчтай байгуулсан данс нээх гэрээ, захиалгын гэрээ, харилцагчаа таньж
мэдэх маягт, итгэмжлэл;
11.15.2. харилцагчийн ерөнхий мэдээллийн бүртгэл;
11.15.3. үнэт цаас худалдах, худалдан авах захиалгатай холбоотой бичиг баримт, дуу
хоолойны болон дүрст бичлэг;
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11.15.4. харилцагчийн дансны мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээтэй холбоотой баримтууд;
11.15.5. андеррайтерийн үйлчилгээ үзүүлсэнтэй холбоотой баримтууд;
11.15.6. хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэнтэй холбоотой баримтууд;
11.15.7. санхүүгийн тайлан, түүний нэмэлт тодруулга;
11.15.8. компанийн холбогдох этгээд болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн бүртгэл;
бүртгэл;

11.15.9. өөрийн данс дахь үнэт цаас, мөнгөн хөрөнгө, тэдгээртэй холбоотой хэлцлийн

11.15.10. дотоод хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт, түүний үр дүнд хийгдсэн ажлын
тайлан, холбогдох бичиг баримтууд;
11.15.11. харилцагчаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, түүнийг шийдвэрлэсэн байдал,
тусгай зөвшөөрлийн болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлтэй холбоотой бичиг баримт, гэрээ
хэлцэл зэрэг бусад бичиг баримтууд.
11.16. Энэхүү журмын 11.15-т заасан хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд Монгол Улсын Архивын
тухай хуулийн дагуу бичиг баримтыг холбогдох архивт шилжүүлнэ.
11.17. Зохицуулалттай этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд
энэ журмын 11.15-т заасан бичиг баримтыг арилжаа эрхлэх, төлбөр, тооцоо болон үнэт цаасны
хадгаламжийн байгууллагын архивт шилжүүлнэ.
АРВАН ХОЁР. ХЯНАЛТ ХАРИУЦЛАГА
12.1. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон тухай Хорооны шийдвэр
гарснаас хойш уг үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн эрхэлбэл тусгай зөвшөөрөлгүйгээр үнэт цаасны
зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлсэн гэж үзэж Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай
зөвшөөрлийн тухай болон холбогдох бусад хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.
12.2. Хороо энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж, зөрчсөн этгээдэд Аж ахуйн үйл ажиллагааны
тусгай зөвшөөрлийн тухай, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай болон холбогдох бусад хуульд заасан
хариуцлага хүлээлгэнэ.
12.3. Хорооны шийдвэрийг үл зөвшөөрсөн этгээд шийдвэр гарснаас хойш Санхүүгийн
зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасны дагуу Хорооны
дэргэдэх Хяналтын зөвлөлд гомдол гаргаж болно.
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтаар баталсан
“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн
журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЗАРИМ ЭТГЭЭДИЙН
ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ДООД ХЭМЖЭЭ
№

Эрхлэх үйл ажиллагаа

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод
хэмжээ
(Сая.төгрөг)

1

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа

30.0

2

Үнэт цаасны брокерийн үйл ажиллагаа

100.0

3

Үнэт цаасны дилерийн үйл ажиллагаа

200.0

4

Андеррайтерийн үйл ажиллагаа

1,000.0

5

Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх үйл ажиллагаа

2,000.0

6

Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа

2,000.0

7

Үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа

2,000.0

8

Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа

2,000.0

9

Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа /кастодиан/

1,000.0
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтаар баталсан
“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн
журам”-ын 2 дугаар хавсралт
Маягт СЗХ03001
ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ, БҮРТГЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ
Өргөдөл гаргасан огноо

Он

Сар

Өдөр

Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр
Өмнө нь санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан уу?

Тийм

Үгүй

Тийм

Үгүй

Тийм бол дараах мэдээллийг бөглөнө үү.
Бизнесийн аль салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан бэ?
Ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан бэ?
Өмнө нь тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт ирүүлж байсан уу?
Тийм бол хэдэн онд?
Татгалзсан шалтгаан?
1.

Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төрлөө сонгоно уу.

Төрөл 1 үнэт цаасны брокерийн
Төрөл 2 үнэт цаасны дилерийн
Төрөл 3 үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн
Төрөл 4 андеррайтерийн
Төрөл 5 үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн
Төрөл 6 үнэт цаасны арилжааны тооцооны
Төрөл 7 үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн
Төрөл 8 үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн
Төрөл 9 үнэт цаасны арилжаа эрхлэх
Төрөл 10 үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах
I. ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ЭТГЭЭДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Хуулийн этгээд
Иргэн

Үүсгэн байгуулагч этгээд нь аль болохыг сонгоно уу.

1. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол дараах мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү
Хуулийн этгээдийн нэр
Үүсгэн байгуулагдсан огноо

Монгол
Англи
Он

Cар

Хуулийн этгээдийн хэлбэр

Хувьцаат компани

Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр

Дотоодын

Улсын бүртгэлийн дугаар
Регистрийн дугаар
Үйл ажиллагааны цэвэр
ашиг
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₮

Өдөр
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Гадаадын
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Хуулийн этгээдэд оруулах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
Хаяг байршил

₮

Аймаг/ хот
Сум/дүүрэг
Баг/хороо
Гудамж,байр
Тоот
Холбоо барих утас

Цахим хуудас
Цахим шуудангийн хаяг
Компанийн тухай хуулийн 6.14-д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч эсэх?

Тийм

Үгүй

Тийм бол доорх мэдээллийг нэгдлийн оролцогч бүрээр бөглөнө үү.
Оноосон нэр
Компанийн хэлбэр

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай
компани

Хувьцаат компани

Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч компанитай ямар холбоотой
болох
Байгуулагдсан огноо

Он

Сар

толгой

хараат

охин

зэргэлдээ
Өдөр

Үйл ажиллагааны төрөл
Хаяг

Аймаг/ хот
Сум/дүүрэг
Баг/хороо
Гудамж, байр
Тоот

Холбоо барих утас:
Цахим хуудас:
Цахим шуудангийн хаяг:
2. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол доорх мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.
Овог
Нэр
Регистрийн дугаар
Албан ёсны хаяг байршил
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал
Ажлын хаяг
Эзэмшсэн мэргэжил
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ

₮

Харилцах дансны үлдэгдэл

₮

Хадгаламжийн дансны үлдэгдэл

₮
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II. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХҮРЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Хуулийн этгээдийн нэр

Монгол
Англи

Үүсгэн байгуулагдсан
огноо

Он

Сар

Өдөр

Хуулийн этгээдийн
хэлбэр

Хувьцаат компани

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

Хөрөнгө оруулалтын
хэлбэр

Дотоодын

Гадаадын

Улсын бүртгэлийн
дугаар
Регистрийн дугаар
Хаяг байршил

Аймаг/ хот
Сум/дүүрэг
Баг/хороо
Гудамж, байр
Тоот
Холбоо барих утас

Цахим хуудас
Цахим шуудангийн хаяг
Банкны нэр
Харилцах

Дансны дугаар
Валютын төрөл
Үлдэгдэл

₮

₮

₮

₮

Банкны нэр
Хадгаламж

Дансны дугаар
Валютын төрөл
Үлдэгдэл

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл:
Хувьцаа эзэмшигчдийн
овог нэр/ оноосон нэр

Хувьцааны тоо
(ш)

ХНХ-н хэмжээ
(₮)

Хувьцааны төрөл
ДЭХ

ЭХ

ДЭХ

ЭХ

ДЭХ

ЭХ

ХНХ-д эзлэх хувь
(%)

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)
Удирдлага боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээлэл:
ТУЗ-тэй байх эсэх

Тийм

Үгүй

Дотоод хяналтын нэгжтэй байх эсэх

Тийм

Үгүй

Бүрэлдэхүүний тоо

Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо
Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга
ТУЗ-ийн гишүүн
Дотоод хяналтын
нэгжийн дарга

132

Овог

Нэр

Харьяалал

РД

Утасны дугаар

Эзэмшсэн
мэргэжил

Дипломны
дугаар

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Дотоод хяналтын
нэгжийн гишүүн
Гүйцэтгэх захирал
Нягтлан бодогч
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг удирдах ажилтан бүрээр бичнэ.)
Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл
Техник, тоног
төхөөрөмжийн нэр төрөл

Техникийн
үзүүлэлт

Худалдан авсан

Түрээсэлсэн

Тоо ширхэг

Үнэ ₮

Тэмдэглэл: (Үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран шаардлага хангасан техник, тоног төхөөрөмж, програм
хангамжтай байна. Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)
Програм хангамжийн нэр
төрөл

Програмын
зориулалт

Худалдан авсан

Түрээсэлсэн

Тоо ширхэг

Үнэ ₮

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)
Тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлт
Үзүүлэлтүүд

Он

Он

Он

Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн тоо
Эх үүсвэрийн өртөг

₮

Нийт орлого

₮

Нийт зарлага

₮

Хүлээгдэж буй ашиг

₮

Өөрийн хөрөнгийн өгөөж

₮

Активын өгөөж

₮

Өргөдөл гаргасан:
_____________________

_______________

__________________

Эрх бүхий албан тушаалтан

гарын үсэг

огноо
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтаар баталсан
“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн
журам”-ын 3 дугаар хавсралт
Маягт СЗХ03002

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ
Өргөдөл гаргасан огноо

Он

Сар

Өдөр

Өргөдөл/хүсэлт гаргагч зохицуулалттай
этгээдийн нэр
Регистрийн дугаар
Зөвшөөрлийн төрлийг сонгоно уу.
Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нэмж эрхлэх үйл ажиллагаа
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах
Зохицуулалттай этгээдэд салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах
Зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэр өөрчлөх
Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирлыг томилох, өөрчлөх
Үнэт цаасны нэгдсэн данс нээх болон гадаад арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх
Тэмдэглэл: (тохирох нүдэнд “√”тэмдгийг тавина)
1. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нэмж эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг сонгоно уу.
Төрөл 1 үнэт цаасны брокерийн
Төрөл 2 үнэт цаасны дилерийн
Төрөл 3 үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн
Төрөл 4 андеррайтерийн
Төрөл 5 үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн
Төрөл 6 үнэт цаасны арилжааны тооцооны
Төрөл 7 үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн
Төрөл 8 үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн
Төрөл 9 үнэт цаасны арилжаа эрхлэх
Төрөл 10 үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах
2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах
Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах
А. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах
Оноосон нэр
/Овог, нэр

РД

Одоогийн ХНХ
хэмжээ (₮)

Нэмэгдсэн
(₮)

Хорогдсон (₮)

Өөрчлөлт орсоны
дараах ХНХ хэмжээ
(₮)

ХНХ-д эзлэх
хувь (%)

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)
Б. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах
Этгээд

Оноосон
нэр

Овог нэр

Харьяалал

РД

Хуулийн этгээд
Иргэн
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)
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Хувьцааны тоо (ш)

ХНХ-ийн
хэмжээ(₮)

ХНХ-д эзлэх хувь
(%)

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

3. Зохицуулалттай этгээд салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах
Зохицуулалттай
оноосон нэр

этгээдийн

Салбар байгуулах шийдвэр

Он

Сар

Нэгжийн хэлбэр

Өдөр

Дугаар

Салбар

Төлөөлөгчийн газар

Чиглэл
Аймаг/ хот
Сум/дүүрэг
Хаяг байршил

Баг/хороо
Гудамж,байр
Тоот
Холбоо барих утас

Цахим хуудас
Цахим шуудангийн хаяг
Зохицуулалттай этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын ажилтны мэдээлэл
Нэгжийн нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо
Албан тушаал

Овог

Нэр

Харьяалал

РД

Утасны
дугаар

Эзэмшсэн
мэргэжил

Дипломын
дугаар

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг ажилтан бүрээр бичнэ.)
Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл
Техник, тоног
төхөөрөмжийн нэр төрөл

Техникийн
үзүүлэлт

Худалдан авсан

Түрээсэлсэн

Тоо ширхэг

Үнэ ₮

Түрээсэлсэн

Тоо ширхэг

Үнэ ₮

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)
Програм хангамжийн нэр
төрөл

Програмын
зориулалт

Худалдан авсан

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)
4. Зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэр өөрчлөх
Зохицуулалттай этгээдийн хуучин нэр

Регистрийн дугаар

Зохицуулалттай этгээдийн шинэчилсэн нэр
Оноосон нэрийг өөрчлөх болсон шалтгаан, үндэслэл
5. Гүйцэтгэх удирдлагад өөрчлөлт оруулах
Албан тушаал

Овог, нэр

Харьяалал

РД

Утасны дугаар

Өргөдөл гаргасан:
_____________________

_______________

__________________

Эрх бүхий албан тушаалтан

гарын үсэг

огноо
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтаар баталсан
“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн
журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

Маягт СЗХ03003

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН ХАЯГ
БАЙРШИЛ ӨӨРЧЛӨХ БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТ
(тохирох нүдэнд “√”тэмдгийг тавина)
1. Зохицуулалттай этгээдийн шинэ хаяг, байршлын талаарх мэдээлэл
Зохицуулалттай этгээдийн хаяг, байршил өөрчилсөн эрх
бүхий этгээдийн шийдвэрийн огноо, дугаар

_____ он ______ сар_____өдөр

Дугаар ______

Аймаг/ хот
Сум/дүүрэг
Хаяг байршил

Баг/хороо
Гудамж,байр
Тоот
Холбоо барих утас

Өргөдөл гаргасан:
_____________________

_______________

__________________

Эрх бүхий албан тушаалтан

гарын үсэг

огноо
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Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтаар баталсан
“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн
журам”-ын 5 дугаар хавсралт

ПРОГРАМ ХАНГАМЖ, ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ,
АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаанд ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийг дараах
байдлаар тодорхойлж байна. Үүнд:
Д/д

Техник, тоног
төхөөрөмжийн төрөл

Техникийн үзүүлэлт

Худалдан авсан, түрээсэлсэн
алин болох

Тоо ширхэг

Зохицуулалттай этгээд нь дээрх тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, компьютероос гадна үнэт
цаасны арилжааны, төлбөр тооцооны, хадгаламжийн болон бусад. . . . . . . . . . . . . . . . (программ,
түүнийг зохиосон байгууллагын нэр) программ, зээлийн мэдээллийн санд мэдээ өгч, авах зориулалт
бүхий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(программ, түүнийг зохиосон байгууллагын нэр) программ, болон . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (худалдан авсан,
эсхүл худалдан авах гэрээ хийсэн) бөгөөд өдөр тутмын мэдээ, мэдээлэл боловсруулалтын ажилд
компьютерын . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (программ, түүнийг зохиосон байгууллагын нэр)
программ ашиглах болно.
Зохицуулалттай этгээд нь үйл ажиллагаа явуулах байрыг:
худалдан авсан
түрээсэлсэн
бөгөөд энэхүү байр нь зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд тохиромжтой, аюулгүй
байдлын хувьд бүрэн хамгаалагдсан болно.
Ажлын байрны шаардлага болон харуул хамгаалалтын найдвартай байдлыг хангасан гэж үзэж
дор дурдсан бичиг баримтуудыг хавсаргав.
Худалдан авсан байрны үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн гэрчилгээ
Түрээсэлсэн байрны түрээсийн гэрээ
Харуул хамгаалалтын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн
талаар тайлбар
. . . . . . . . . . . зохицуулалттай этгээдийг төлөөлж . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/албан тушаал/
/. . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ /. . . . . . . . . . . . . . . . /
/гарын үсэг/

/овог, нэр/
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтаар баталсан
“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн
журам”-ын 6 дугаар хавсралт

ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
1. Тодорхойлолт бөглөж буй этгээдийн овог, нэр -----------------------2. Компанийн нэр --------------------------3. Компанид ямар хамааралтай болох:
□

Хувьцаа эзэмшигч

□

Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан/дурдах/ --------------------------------------------

□

Компанийн 10 буюу түүнээс дээш хувийн хувьцааг эзэмшигч

□

Хувьцаа эзэмшигч, компанийн эрх бүхий албан тушаалтан

□

Компанийн нэгдлийн гишүүн компанийн хувьцаа эзэмшигч

□

Компанийн нэгдлийн гишүүн компанийн эрх бүхий албан тушаалтан

4. Хувийн санхүүгийн байдал хэвийн эсэх

□ Тийм

□ Үгүй

5. Татварын байгууллагад өр төлбөртэй эсэх
□Үгүй

□ Тийм

/тийм бол тайлбар бичих/ ____________________

6. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх
□Үгүй

□ Тийм

/тийм бол тайлбар бичих/_____________________

7. Эзэмшиж эсвэл удирдаж байсан байгууллагад санхүүгийн аливаа арга хэмжээ авагдаж
байсан эсэх
□Үгүй

□ Тийм

/тийм бол тайлбар бичих ____________________

8. Санхүүгийн зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагад эрх бүхий
албан тушаалтнаар ажиллаж байх үедээ эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх;
□Үгүй

□ Тийм

/тийм бол тайлбар бичих/ ____________________

9. Санхүүгийн зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлдэг ижил төстэй байгууллагын
эрх бүхий албан тушаалтан эсэх
□Үгүй

□ Тийм

/тийм бол тайлбар бичих/ ____________________

10. Сүүлийн 5 жилд зөрчлийн улмаас тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон санхүүгийн зах
зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх
удирдлагад ажиллаж байсан эсэх
□Үгүй
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11. Хувийн шалтгаанаар эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх
□Үгүй

□ Тийм

/тийм бол тайлбар бичих/ ____________________

12. Хороо болон түүний Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүн, Ажлын албаны удирдах болон
гүйцэтгэх албан тушаалтан эсэх
□Үгүй

□ Тийм

/тийм бол тайлбар бичих/ ____________________

13. Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал, мэргэжилтнүүд нь өөр байгууллагад үндсэн
ажилтнаар давхар ажил, хөдөлмөр эрхэлдэггүй, өөр зохицуулалттай этгээдийн 5 хувь ба түүнээс
дээш хувийг эзэмшдэг эсэх
□Үгүй

□ Тийм

/тийм бол тайлбар бичих/ ____________________

14. Бусад ____________________________________________________________________
*-тайлбараа хуудас хавсарган бичиж болно.
Энэхүү мэдүүлгийг худал мэдүүлбэл тохиромжтой этгээд бус гэж үзэх үндэслэл болно.
Гарын үсэг

____________________

Огноо

____________________
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтаар баталсан
“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн
журам”-ын 7 дугаар хавсралт

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН БОЛОН
БУСАД БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Компанийн тухай хуулийн 84.1-д заасан эрх бүхий албан тушаалтан болон бусад боловсон
хүчин нь дараах мэдээлэл
1. Ерөнхий мэдээлэл
Ургийн овог:
Овог нэр:
Регистрийн дугаар:
Иргэний харьяалал:
Зохицуулалттай этгээдэд эрхлэх албан тушаал:
Оршин суугаа газрын хаяг
Гар утасны дугаар
Цахим хаяг
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал
Ажлын хаяг
Цахим хаяг

3х4
Зураг

2. Боловсрол /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/
№

Төгссөн
сургууль

Эзэмшсэн
мэргэжил

Элссэн он

Төгссөн он

Диплом,
гэрчилгээний
дугаар

ҮЦЗЗ-д
мэргэжлийн ажил
үйлчилгээ явуулах
эрхийн үнэмлэхийн
дугаар

3. Ажлын туршлага
№
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Хаана ажиллаж байсан

Албан тушаал

Ажилд орсон он,
сар, өдөр

Ажлаас гарсан
он, сар, өдөр

Шалтгаан
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4. ТУЗ-ийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага бусад боловсон хүчний холбогдох этгээдийн байдал:
Компанийн тухай хуулийн 89.2-т заасан нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдээлэл
№

Таны хэн болох

Овог, нэр
/Хуулийн этгээдийн нэр/

Регистрийн дугаар

Эрхэлж буй ажил, албан тушаал

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:
/.....................................................//............................................/............................................./
/Овог, нэр/

/гарын үсэг/

огноо
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтаар баталсан
“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн
журам”-ын 8 дугаар хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ, БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТ
БӨГЛӨХ, БАРИМТ БИЧГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЗААВАР
1. Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх /цаашид
“зохицуулалттай үйл ажиллагаа” гэх/ тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, зохицуулалттай үйл ажиллагаа
эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нэмж авах, зохицуулалттай этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн
хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах, гүйцэтгэх захирлыг томилох,
оноосон нэрийг өөрчлөх, зохицуулалттай этгээд салбар нээн ажиллуулах зөвшөөрөл авах зэргээс
хамааран Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон Хорооны 2019 оны 4 дүгээр тогтоолын 1
дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрлийн журам”-д заасан шаардлагуудыг хангасан байна.
2. Шаардлага хангасан этгээд нь холбогдох маягтыг хамт бөглөх бөгөөд тусгай зөвшөөрөлтэй
үйл ажиллагааны чиглэлээс хамааран холбогдох баримт бичгийг хавсаргаж Хороонд цаасаар болон
цахимаар ирүүлнэ.
3. Маягтыг үнэн зөв бөглөх бөгөөд, худал, ташаа мэдээлэл ирүүлсэн тохиолдолд тусгай
зөвшөөрөл олгохоос татгалзах, хүчингүй болгох үндэслэл болохыг АНХААРНА УУ!!!
4. Маягт бөглөхдөө техникийн үзүүлэлт, компанийн хэлбэрээс бусад тохиолдолд товчлол
хэрэглэхгүй, иргэний овог нэр, оноосон нэр, он сар өдрийг бүтэн бичиж, сонгох тохиолдолд тохирох
нүдэнд “√” тэмдгийг тавина.
НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
Энэхүү зааврын зорилго нь үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягтыг бөглөх, тэдгээрт хавсаргах баримт
бичгийг бүрдүүлэхэд зохицуулалттай этгээдийн үүсгэн байгуулагч, удирдлагуудад мөрдлөг болгон
ашиглахад оршино.
ХОЁР. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МАЯГТ БӨГЛӨХ,
БАРИМТ БИЧИГ БҮРДҮҮЛЭХ
А. Тусгай зөвшөөрлийн СЗХ03001 маягтыг бөглөх
Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай
хууль тогтоомжийн дагуу хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлсний дараа үнэт цаасны зах
зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахаар Санхүүгийн зохицуулах
хороо /цаашид “Хороо” гэх/-нд хандана.
Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтыг Хорооны цахим хуудсаас дахь “online” өргөдлийн
маягт цонхонд хандаж цахимаар бөглөнө. Өргөдлийн маягтыг цаасаар бөглөх тохиолдолд Хорооны
цахим хуудсаас татаж авна.
Маягтыг бөглөхдөө техникийн үзүүлэлт, хуулийн этгээдийн хэлбэрээс бусад тохиолдолд
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товчлол хэрэглэхгүй, иргэний овог нэр, оноосон нэр, он сар өдрийг бүтэн бичиж, сонгох тохиолдолд
тохирох нүдэнд “√”тэмдгийг тавина.
Хэсэг 1. Зохицуулалттай этгээдийн ерөнхий мэдээлэл
Үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх оноосон нэр,
иргэн бол овог, нэрийг бүтэн бичнэ.
1. Өргөдөл гаргасан огноо: Он, сар өдөр гэсэн дарааллаар тоогоор бичнэ.
2. Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр: Үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн улсын
бүртгэлийн гэрчилгээн дэх оноосон нэрийг бичнэ.
3. Өмнө нь санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан бол тийм гэсэн сонголт, явуулж
байгаагүй бол үгүй гэсэн сонголтыг хийнэ.
4. Бизнесийн аль салбарт, ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан тухайгаа товч бичнэ.
5. Өмнө нь тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлж байсан бол тийм гэсэн сонголт, ирүүлж байгаагүй
бол үгүй гэсэн сонголтыг хийнэ.
6. Тусгай зөвшөөрөл хүсэж байсан бол хэдэн онд ирүүлж байсан эсэх, яагаад татгалзсан тухай
товч бичнэ.
7. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг үйл ажиллагааны чиглэлээс
хамааран сонгоно.
8. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагдсан огноо, хуулийн этгээдийн хэлбэр, хөрөнгө
оруулалтын хэлбэр, хаяг байршил, цахим хаяг зэрэг үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн
мэдээллийг асуулгын дагуу нөхнө.
Хэсэг 2. Үүсгэн байгуулагч хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл
Үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд, иргэний аль нь болохыг тодорхойлж, тохирох нүдэнд
“√”тэмдгийг тавина.
1. Үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн талаарх мэдээллийг
бөглөхдөө:
1. Оноосон нэр: Монгол – хуулийн этгээдийн нэрийг кирилл үсгээр, бүтэн бичнэ.
Англи – хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ.
2. Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан хурлын огноог он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар бичнэ.
3. Хуулийн этгээдийн хэлбэр: ХК-хувьцаат компани, ХХК-Хязгаарлагдмал хариуцлагатай
компанийн аль нь болохыг сонгоно.
4. Хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээс тохирох нүдийг сонгоно.
5. Дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэгт нийт хувьцааг /100 хувь/ Монгол улсын
иргэн, Монгол улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд эзэмшдэг, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани
гэдэгт нийт гаргасан хувьцааны 25 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын хөрөнгө оруулагч эзэмшиж
байгаа бөгөөд гадаадын хөрөнгө оруулагч тус бүрийн оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 100
мянган ам.доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш байх аж ахуй нэгжийг тус тус
ойлгоно.
6. Бизнесийн салбар, үйл ажиллагааны чиглэл: Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээд нь бизнесийн
аль салбарт, ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг болохоо бичнэ.
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7. Үйл ажиллагааны цэвэр ашиг: Санхүүгийн тайланд тусгагдсан татвар төлсний дараах цэвэр
ашгийн дүнг төгрөгөөр бичнэ.
8. Хуулийн этгээдэд оруулах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө: Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээдээс
оруулсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг төгрөгөөр бичнэ.
9. Хаяг байршил: Хуулийн этгээдийн одоо байршиж байгаа эсхүл байршихаар гэрээ байгуулсан
байрны хаягийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу дэлгэрэнгүй бичих бөгөөд хаяг байршлыг хуулийн
этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглүүлсэн байна.
10. Холбоо барих утас: Хуулийн этгээдийн холбоо барих суурин, гар утас, факсны дугаарыг
бичнэ.
11. Цахим хаяг, цахим хуудас: Хуулийн этгээдийн албан ёсны цахим хаяг, хуудсыг бичнэ.
Цахим хуудасгүй бол бөглөх шаардлагагүй.
2. Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээдийн компанийн нэгдлийн талаарх мэдээллийг
бөглөхдөө:
1. Компанийн нэгдэлд хамрагддаг эсэхийг тодорхойлж, тийм, үгүй гэсэн сонголтоос тохирох
нүдийг сонгоно.
2. Нэгдэлд оролцогч компаниудын оноосон нэр: Улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх хуулийн
этгээдийн нэр /Гадаадын хуулийн этгээд бол тухайн гадаад улсын зохих байгууллагаас олгосон
гэрчилгээн дэх нэр/-ийг бичнэ.
3. Компанийн хэлбэр: Хувьцаат компани, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн аль нь
болохыг сонгоно.
4. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч компанитай ямар холбоотой болохоо толгой, хараат, охин,
зэргэлдээ гэсэн нүднээс сонгоно.
5. Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан огноог өдөр, сар он гэсэн дарааллаар бичнэ.
6. Нэгдэлд оролцогч компаниудын эрхэлж буй үйл ажиллагааны төрлийг бичнэ.
7. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дэх регистрийн дугаар, эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг
бичнэ.
8. Байгууллагын хаяг, утас, цахим хуудас, цахим шуудангийн хаяг зэрэг мэдээллийг хүснэгтэд
оруулна.
Хэсэг 3. Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулагч нь иргэн бол тэдгээрийн талаарх мэдээллийг
бөглөхдөө:
Иргэний овог нэр, регистрийн дугаар, засаг захиргааны бүртгэлтэй албан ёсны хаяг байршил,
ажил эрхлэлт, мэргэжлийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу бичнэ.
1.Үүсгэн байгуулагч иргэн бүрээр хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:
Тэдгээрийн овог нэр, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, харилцах, хадгаламжийн дансны
үлдэгдлийг төгрөгөөр бичнэ.
2. Үүсгэн байгуулагч иргэний холбогдох этгээдийн байдал хэсгийг бөглөхдөө:
1. Үүсгэн байгуулагч иргэний холбогдох этгээдийг тодорхойлж, холбогдох этгээдийн овог
нэр, регистрийн дугаар, ажил эрхлэлтийн байдлыг хүснэгт дэх асуулгын дагуу оруулна.
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Тайлбар: Холбогдох этгээд гэдэгт Компанийн тухай хуулийн 89.2-т заасны дагуу тэдгээрийн
эхнэр, нөхөр, тэдэнтэй хамт амьдарч байгаа гэр бүлийн бусад гишүүн, тэдгээрийн эцэг, эх, хүүхэд, ач,
зээ болон ах, эгч, дүү, тэдгээр нь өөрсдийн ажиллаж байгаа болон хувьцааг нь эзэмшдэг компанитай
хийгдэж байгаа хэлцлийн үр дүнгээс шууд болон шууд бусаар үүсэх орлогоос хувь хүртэж байгаа
тохиолдолд уг гэрээнд оролцогч талуудыг ойлгоно.
Хэсэг 4. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн мэдээлэл
Оноосон нэр, Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан огноо, хуулийн этгээдийн хэлбэр,
хөрөнгө оруулалтын хэлбэр, хаяг байршил, цахим хаяг зэрэг мэдээллийг үүсгэн байгуулагч, хувьцаа
эзэмшигчдийн мэдээллийг бөглөх зааврын дагуу бичнэ.
Шинээр үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн дансны мэдээллийг оруулахдаа дансны
төрлийг сонгож, банкны нэр, дансны дугаар, валютын төрөл бүрээр банкин дахь харилцах,
хадгаламжийн дансны үлдэгдлийг нөхнө.
1. Тусгай зөвшөөрлөөр үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн
хөрөнгийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:
Хуулийн этгээд, иргэнээс үүсгэн байгуулсан хуулийн этгээдэд оруулсан хувь хөрөнгийн
хэмжээг хувьцааны тоо, хэмжээ, хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд эзлэх хувь тус бүрээр хүснэгт дэх
асуулгын дагуу нөхнө. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон
хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангасан байх бөгөөд хууль ёсны үйл ажиллагааны
орлогоос бүрдсэн байна.
2. Тусгай зөвшөөрлөөр үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн удирдлага боловсон
хүчинтэй холбоотой мэдээллийг бөглөхдөө:


Төлөөлөн удирдах зөвлөл, дотоод хяналтын нэгжтэй эсэх талаар хариултыг сонгон,
тэдгээрийн бүрэлдэхүүний тоог бичнэ.



Ажилтан албан хаагчдын тоо хэсэгт хуулийн этгээдтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан
ажиллах болон ажиллаж буй нийт ажилтны тоог бичнэ.



Компанийн тухай хуулийн 84.1-д заасан удирдах албан тушаалтнуудын талаарх
мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу гаргах бөгөөд удирдах албан тушаалтан нь
гадаадын иргэн тохиолдолд регистрийн дугаар хэсэгт гадаад паспортын дугаарыг
бичнэ.

Тайлбар: Удирдах албан тушаалтан гэдэгт гүйцэтгэх удирдлага, хуулийн этгээдийн үндсэн үйл
ажиллагаанд оролцон ажиллах /ажилладаг/ ажилтнуудын мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу
бөглөж, тодорхойлолтыг зааврын хавсралтын дагуу гаргах бөгөөд тодорхойлолт гаргасан этгээд
гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна.
3. Ашиглах техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээллийг бөглөхдөө:
1. Үйл ажиллагаанд ашиглагдах техник тоног төхөөрөмжийг нэр, төрөл бүрээр түүний хүчин
чадал, багтаамж, тоо ширхэг, үнийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу бөглөх ба
тухайн тоног төхөөрөмжийг худалдаж авсан түрээсэлсэн аль нь болохыг тодорхой бичнэ. Тоног
төхөөрөмжийн үнэ нь худалдан авсан өртөг байна.
2. Програм хангамжийн зориулалт баганад тухайн програмыг ямар зориулалтаар ашиглах
талаар бичнэ. Жишээ нь нягтлан бодох бүртгэл, зээлийн мэдээллийн санд мэдээ өгч, авах, өдөр
тутмын мэдээ, мэдээлэл боловсруулах гэх мэт.
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4. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг бөглөхдөө:
Тухайн үйл ажиллагааг ямар хүрээнд явуулах, эх үүсвэрийн өртөг, хүлээгдэж буй ашиг, тухайн
үйл ажиллагаанаас хүртэх өгөөжийн хэмжээг зэрэгцүүлсэн он, хүснэгтэд заасан үзүүлэлт бүрээр
тоон үзүүлэлтийг өссөн дүнгээр бичих бөгөөд энэ нь бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан дүнтэй ижил
байна.
Б. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар
Тусгай зөвшөөрлийн СЗХ03001 маягтаар гаргасан өргөдөлд “Үнэт цаасны зах зээлд
зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-д заасан баримт бичгүүдийг
дор дурдсан шаардлагын дагуу бүрдүүлж, хавсаргана:
1. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч
хуулийн этгээд нь Санхүүгийн зохицуулах хороонд албан бичгээр хүсэлт гаргаж, гарын үсэг зурж,
тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна.
2. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь Компанийн тухай
хуульд заасны дагуу үүсгэн байгуулагдсан байна.
3. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийг хувьцаат
компани хэлбэрээр үүсгэн байгуулах тохиолдолд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн дагуу
үнэт цаасаа Хороонд бүртгүүлж, нийтэд санал болгон арилжаална.
4. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн үйл ажиллагааны
төрлөөс хамааран эзэмшигчдээс хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд оруулсан мөнгөн
хөрөнгийн хэмжээ нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн
доод хэмжээг хангасан байна.
5. Хувьцаа эзэмшигчдээс хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд оруулсан мөнгөн
хөрөнгийн эх үүсвэр нь тухайн хувьцаа эзэмшигчийн хууль ёсны орлогоос бүрдсэн байна.
6. Компанийн тухай хуулийн 14.3 дахь хэсэгт заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
шийдвэрт тус мэдээллийг заавал тусгах бөгөөд шийдвэрт хурлын дарга гарын үсэг зурж, тамга
тэмдгээр баталгаажуулна.
7. Үүсгэн байгуулагчид нь хүлээх үүрэг, худалдан авах хувьцаа болон бусад үнэт цаасны
ангилал, төрөл тус бүрийн тоо, үнэ, худалдан авах хугацаа зэрэг асуудлыг тусгасан хамтран
ажиллах гэрээг байгуулж, хувьцаа эзэмшигчдийн гарын үсэг, хуулийн этгээдийн тамга тэмдгээр
баталгаажуулна.
8. Шинээр үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага, боловсон хүчний иргэний үнэмлэх,
мэргэжлийн дипломын хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг төгрөг болон валютаар тухайн хуулийн
этгээдийн банкинд байршуулсан болохыг нотолж, банкны тодорхойлолтыг дансны хуулгын хамт
авна.
10. Хэрэв хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн санхүүгийн
тайланг аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан байна.
11. Компанийн тухай хуулийн 16.2-т нийцсэн дүрмийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар
баталсан байна.
12. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага нь Үнэт цаасны зах
зээлийн тухай хуульд заасны дагуу зээлийн гэрээ, баталгаагаар хүлээсэн аливаа хугацаа хэтэрсэн
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өргүй, ял шийтгэлгүй, санхүү, эдийн засгийн чиглэлийн мэргэжилтэй, тухайн салбарт ажилласан
туршлагатай, тохиромжтой этгээд байна.
13. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 27.2.5-д заасны дагуу техник тоног төхөөрөмж,
ажлын байр нь үйл ажиллагааны найдвартай, тогтвортой ажиллагааг хангахуйц байх бөгөөд
холбогдох этгээдтэй байгуулсан гэрээ хэлцлээр харуул хамгаалалтын асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.
14. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн хувьд гүйцэтгэх удирдлага нь гадаадын иргэн
байгаа нөхцөлд байнгын мэргэжлийн орчуулагчтай байх бөгөөд тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн
баримт бичгийг Монгол хэл дээр орчуулж, нотариатаар баталгаажуулсан байна.
15. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1.2-т заасны
дагуу хяналт тавих ажилтныг гүйцэтгэх захирлын тушаалаар томилох бөгөөд дотоод хяналтын
хөтөлбөрийг боловсруулан үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллана. Мөнгө угаах болон
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1 дэх хэсэгт заасны дагуу боловсруулсан
дотоод хяналтын хөтөлбөр нь дараах мэдээллийг агуулсан байвал зохино:
15.1. Сэжигтэй гүйлгээг илрүүлэх, мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, Санхүүгийн
мэдээллийн алба болон эрх бүхий бусад байгууллагад мэдээлэл өгөх, баримт бичиг шилжүүлэх
журам;
15.2. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж
болон дээрх журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтныг томилох, чөлөөлөх журам, түүний эрх,
үүрэг;
хэмжээ;

15.3. Хяналт тавих ажилтныг мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах төлөвлөгөө, арга

15.4. Өөрийн харилцагч, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний мөнгө угаах болон терроризмыг
санхүүжүүлэх эрсдэлийг үнэлж, өндөр эрсдэлтэй харилцагч, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийг онцгой
анхаарахад чиглэсэн арга хэмжээний цогц хөтөлбөр.
Анхаарах зүйл: Дотоод хяналтын хөтөлбөрийг боловсруулахдаа Мөнгө угаах болон
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 11
дүгээр сарын 14-ний өдрийн 339 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Мөнгө угаах болон терроризмыг
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар
дээрх хяналт шалгалт хийх журам”-тай сайтар танилцана.
16. Зохицуулалттай үйл ажиллагаатай холбоотой дотоод журмууд:
16.1. Зохицуулалттай үйл ажиллагаанд үүсэж болзошгүй сонирхлын зөрчлийг илрүүлэх,
үнэлэх, удирдах дотоод хяналтын журам;
16.2. Хорооны холбогдох журмын дагуу зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх
дотоод журам.
17. 3-аас доошгүй жилийн хугацаатай бизнес төлөвлөгөө:
Бизнес төлөвлөгөөг 3-аас доошгүй жилийн хугацаатай боловсруулах бөгөөд хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэсэн байна. Бизнес төлөвлөгөө нь эмх цэгцтэй,
ойлгомжтой, бүлэг хэсгүүд нь уялдаа бүхий, мэдээлэл нь цаг хугацаандаа, үнэн бодитой, үр дүн нь
хэмжигдэхүйц байвал зохино.Бизнес төлөвлөгөөнд дараах зүйлсийг тусгасан байна.
В. Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөмж
1. Бизнес төлөвлөгөө гэдэг нь зохицуулалттай этгээдийн зорилго зорилтуудыг тодорхойлж,
үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд түүний бүтэц, зохион байгуулалт,
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үйлчилгээний шуурхай, найдвартай ажиллагаа, удирдлагын ур чадвар, санхүү, төлбөрийн чадварын
үзүүлэлт, үр ашгийг жил тутам сайжруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхой цаг
хугацаагаар төлөвлөн боловсруулсан баримтыг хэлнэ.
2. Зохицуулалттай этгээд нь бизнес төлөвлөгөөг өөрийн үйл ажиллагааны онцлогтой
уялдуулан боловсруулах бөгөөд дараах зүйлүүдийг заавал тусгасан байна. Үүнд:
2.1. үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх зорилго, баримтлах
бодлого, мэргэжлийн байгууллагын хэтийн төлөв байдал;
2.2. үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэхэд ашигтай байх макро
болон микро төвшин дэх боломжит нөхцөлүүд;
2.3. зохицуулалттай этгээдийн тайлан тэнцэл, мөнгөн хөрөнгийн урсгал, орлого
зарлагын 3-5 жилийн төсөөлөл;
2.4. актив, пассивын бүтэц, хэмжээ түүний удирдлагыг сайжруулах төлөвлөгөө, хүү,
шимтгэлийн ерөнхий нөхцөлүүд, энэ талаар баримтлах бодлого;
2.5. үйл ажиллагаатай холбогдон гарах эрсдэлийг тодорхойлж, түүнийг удирдахад авах
арга хэмжээ.
3. Бизнес төлөвлөгөөг үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж
эхэлснээс хойш 3-5 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн боловсруулна. Бизнес төлөвлөгөө
нь дараах хэсгээс бүрдэнэ.
3.1. Нүүр хуудас: Бизнес төлөвлөгөөний нүүр хуудсанд дараах зүйлсийг тусган харуулна:
3.1.1. мэргэжлийн байгууллагын нэр, хаяг,
3.1.2. бизнес төлөвлөгөөний нэр,
3.1.3. хувилбарын дугаар,
3.1.4. боловсруулсан огноо,
3.1.5. зохиогчийн нэр, хаяг,
3.1.6. зохиогчийн тэмдэглэл,
3.1.7. зохицуулалттай этгээдийн удирдлагын нэр, хаяг
3.2. Гүйцэтгэлийн хураангуй: Энэ бүлэгт тухайн бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч
мэргэжлийн байгууллагын тухай, хэрэгжүүлэх гэж буй бизнес төлөвлөгөөний эрхэм зорилго,
зорилт, амжилтын үндэс, учирч болох эрсдэл болон санхүүгийн бусад үзүүлэлтүүдийн тухай товч
мэдээллийг багтаана.
Эрхэм зорилго гэдэгт ямар үйлчилгээ үзүүлэх, ямар үр дүнд хүрэхийг ойлгомжтой
тодорхойлсон байна.
Зорилт гэдэгт эрхэм зорилгод хүрэхийн тулд шат дараалан хэрэгжүүлэх, хугацаатай,
хэмжигдэхүйц бодитой үр дүн буюу хүрэх үр дүнгээ тодорхойлсон байна.
3.3. Бизнесийн танилцуулга: Бизнесийн танилцуулга гэдэг нь тухайн мэргэжлийн
байгууллагын нэр, хаяг, өсөж хөгжиж ирсэн түүх, хариуцлагын тогтолцоо, зах зээлийн нөхцөл
төлөв байдал, эрхэлж байгаа үйл ажиллагаа, гаргаж буй үйлчилгээ түүнчлэн удирдлага боловсон
хүчний хангалт, санхүүгийн чадавх ба байдал бизнес төлөвлөгөө бичих болсон шалтгаан, зорилго
зорилтууд түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэр, зээлийг эргэж төлөх хугацаа,
үр ашиг, борлуулалтын орлого, ашиг зэргийг тусган харуулсан хураангуй тодорхойлолт юм.
Бизнесийн танилцуулга нь дараах үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ:
3.3.1. бизнес ба түүний түүх,

148

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

3.3.2. зах зээлийн нөхцөл төлөв байдал,
3.3.3. одоо явуулж байгаа үйл ажиллагаа,
3.3.4. удирдлага боловсон хүчин,
3.3.5. санхүүгийн төлөв байдал,
3.3.6. бизнес төлөвлөгөө бичих болсон шалтгаан, зорилго.
3.4. Маркетингийн төлөвлөгөө: Бизнес төлөвлөгөөний “маркетингийн төлөвлөгөө”-нд
дараах гурван хэсгийг багтаана.
3.4.1. Зах зээлийн шинжилгээ: Маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулахын тулд
юуны түрүүнд зах зээл буюу хэрэглэгчдийнхээ тухай судалж мэдэх, өрсөлдөгчид, түншүүд,
зуучлагчдынхаа талаар судлах ёстой.
3.4.2. Маркетингийн стратеги: Маркетингийн стратеги гэдэг нь зах зээл рүү хандсан
төлөвлөгөө буюу амжилт олохын тулд танай байгууллагын хэрэглэж буй арга замууд.
3.4.3. Маркетингийн иж бүрдэл: Танай байгууллага зах зээл рүүгээ хандах арга зам
буюу стратегиэ тодорхойлсон бол одоо зах зээл дээр таатай байдал үүсгэхийн тулд байгууллагын
ашигладаг хүчин зүйлс буюу маркетингийн иж бүрдлийг хэрхэн бүрдүүлэх вэ? Маркетингийн иж
бүрдэлд үйлчилгээ, үнэ, идэвхжүүлэлт, хуваарилалтын талаар тусгана.
3.5. Менежментийн төлөвлөгөө: Бизнес төлөвлөгөөний энэ бүлэгт удирдлага, зохион
байгуулалт, боловсон хүчний хэрэгцээ зэрэг асуудлуудыг багтааж оруулна.
3.5.1. Удирдах баг: Бизнес төлөвлөгөөний энэ хэсэгт удирдах багийн гишүүд нь банк
санхүү, менежментийн чиглэлээр хэр мэргэшсэн, бие биенээ орлох чадвар нь ямар болох, мэргэжил
дадлага туршлагатай байх шаардлагыг хэр хангасан болон эрх мэдэл, ажил үүргийг оновчтой
хуваарилсан байдал зэргийг харуулна. Удирдах багийн болон мэргэжилтэн (хуулийн зөвлөх г.м.),
тэргүүлэх ажилтны (салбаруудын удирдлага г.м.) дадлага, туршлага, тухайн салбарт ажилласан
байдал, үүрэг хариуцлага зэрэг тухайн ажил үүргийг гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдээлэл бүхий
намтрыг бизнес төлөвлөгөөндөө хавсаргах шаардлагатай. Түүнчлэн удирдах багийн гишүүн бүрийн
эрх үүрэг хариуцлагыг нягт тогтоож, хэн нь хэнд захирагддаг, хэн эцсийн шийдвэр гаргадгийг зааж
байгууллагын дүрэмд оруулан баталгаажуулж, төлөвлөгөөндөө хавсаргаж болно.
3.5.2. Зохион байгуулалтын бүтэц: Удирдах багийн дор зохион байгуулалтын шат
дамжлага багатай, хамгийн үр ашигтай бүтцийг тогтоох нь чухал. Цөөн хүнтэй хамт олны зохион
байгуулалтын бүтцийн үр ашигтай байх үндэс зарчим нь нэг удирдлагатай байх, ажил үүргийг
оновчтой хуваарилах, удирдагч мэдээллээр сайн хангагддаг байх, ажилтнууд ажлынхаа үр дүнг
сонирхдог байх, хяналт ил тод байх явдал болно. Энэхүү зарчмыг баримтлан зохион байгуулалтын
бүтцээ тогтоож бизнес төлөвлөгөөндөө оруулна.
3.5.3. Боловсон хүчин: Энэ хэсэгт шаардлагатай мэргэжлийн боловсон хүчин
тэдгээрийн тоо түүнчлэн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын асуудлуудыг төлөвлөнө. Энэ хэсэгт нийт
ажилтан болон шаардлагатай мэргэжлийн боловсон хүчний хэрэгцээ, уг ажлыг гүйцэтгэх ажилтны
тоо, нийт ажилтны сар, жилийн цалингийн хэмжээ, цалингийн шимтгэлийг тооцоолж төлөвлөнө.
Сургалтад зориулсан зардал хэдийгээр гаднаас нь харахад ашиггүй мэт боловч үр ашгаа зүй ёсоор
өгдөг гэдгийг анхаарвал зохистой.
3.6. Санхүүгийн төлөвлөгөө: Санхүүгийн төлөвлөгөөнд дараах хэсгүүд орно:
3.5.1. нийт орлогын тооцоо;
3.5.2. үйлт орлогын тооцоо;
3.5.3. ашиг/ алдагдлын тооцоо;
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3.5.4. алдагдалгүй ажиллагааны тооцоо;
3.5.5. мөнгөн урсгалын тооцоо орно.
3.7. Эрсдэлийн шинжилгээ: Эрсдэлийн шинжилгээнд дараах зүйлсийг тооцно.
3.7.1. Эрсдэлийн төрлүүд: Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд
4 төрлийн үндсэн эрсдэлийг тооцоолно:
3.7.1.а. техник, тоног төхөөрөмжийн;
3.7.1.б. санхүүгийн буюу зээлийн;
3.7.1.в. хүний хүчин зүйлийн;
3.7.1.г. хууль зүйн.
3.7.2. Эрсдэлийг багасгах боломжууд: Эдгээр эрсдэлээс чухам ямар нь танай бизнест
тохиолдож болох магадлал илүү вэ? Түүнийг доод хэмжээнд байлгахын тулд та ямар арга хэмжээ
төлөвлөснөө бичих. Даатгалд хамруулж болох эрсдэлийг ангилж ямар нөхцөлөөр аль даатгалын
компанитай гэрээ хийхээ тодорхойлж бичнэ. Даатгалд үл хамаарах эрсдэлийн талаар авах арга
хэмжээг хэрхэн төлөвлөж байгааг тодорхойлох шаардлагатай. Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх
арга хэмжээ авсны дүнд мэргэжлийн байгууллагын ашигт ажиллагаа хэрхэн хадгалагдаж үлдэхийг
төлөвлөсөн үр дүнтэй жишиж харьцуулна.
ГУРАВ. ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ
БӨГЛӨХ, БАРИМТ БИЧГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ
А. Зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн СЗХ03002 маягтыг бөглөх
1. Өргөдөл гаргагчийн нэр нүдэнд хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх
оноосон нэр, регистрийн дугаарыг бичнэ. Нэмэлт зөвшөөрлийн төрлийг сонгож тохирох нүдэнд
“√” тэмдгийг тавина.
Маягтыг бөглөхдөө техникийн үзүүлэлт, компанийн хэлбэрээс бусад тохиолдолд товчлол
хэрэглэхгүй, иргэний овог нэр, оноосон нэр, он сар өдрийг бүтэн бичиж, сонгох тохиолдолд тохирох
нүдэнд “√”тэмдгийг тавина.
Өргөдөл/хүсэлт гаргагч нэр нүдэнд хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх
оноосон нэр, регистрийн дугаарыг бичнэ.
Өргөдөл гаргагчийг төлөөлж өргөдлийг үнэн зөв бөглөснөө баталж, хуулийн этгээдийн
гүйцэтгэх удирдлага өөрийн овог, нэрийг бичиж, гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулна.
2. Зөвшөөрөл төрлийг сонгохдоо: Зохицуулалттай үйл ажиллагаа нэмж эрхлэх төрлөөс
тохирохыг нь сонгоно.
Хэсэг 1. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нэмж эрхлэх үйл ажиллагаа
Зохицуулалттай үйл ажиллагаа нэмж эрхлэх төрлийг сонгоно. Хэрэв тусгай зөвшөөрөлтэй
үйл ажиллагааг нэмж эрхлэх тохиолдолд үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран тохирох нүдэнд
“√”тэмдгийг тавина.
Хэрэв тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхлэх гэж байгаа бол эрхлэх үйл ажиллагааны
төрлийг сонгож, СЗХ03001 маягтыг зааврын дагуу бөглөнө.
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Хэсэг 2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт
оруулах: Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт
оруулах аль нь болохыг тодорхойлно.
Хэсэг 3. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт
оруулах:
1. Шинээр хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн оноосон нэр, засаг
захиргааны албан ёсны харьяалал, улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх регистрийн дугаар хуулийн
этгээдээс хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дүнг хувьцааны тоо, хэмжээ, хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд
эзлэх хувь тус бүрээр хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхнө.
2. Шинээр хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол иргэний овог нэр, засаг захиргааны албан ёсны
харьяалал, регистрийн дугаар, хувьцаа эзэмшигчээс хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дүнг хувьцааны
тоо, хэмжээ, хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд эзлэх хувь тус бүрээр хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхнө.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн болон хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд өөрчлөлт орсон
тохиолдолд өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхөж, нийт хувь
хөрөнгөнд эзлэх хувийг тодорхойлно. Хувьцаа эзэмшигчийн хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийн
гарал үүсэл нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн байна.
Хэсэг 4. Зохицуулалттай этгээд салбар байгуулах
1. Салбарын ерөнхий мэдээлэл хэсгийг бөглөхдөө:
1.1. Оноосон нэр хэсэгт зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэрийг бичнэ.
1.2. Салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах талаар төлөөлөн удирдах зөвлөл/хувьцаа
эзэмшигчид хуралдаж, шийдвэр гаргах бөгөөд хуралдсан он, сар, өдөр, шийдвэрийн дугаарыг
хүснэгтийн дагуу оруулна.
1.3. Нэгжийн хэлбэрийг сонгож, үйл ажиллагаа явуулах чиглэлийг тодорхой бичнэ.
1.4. Салбар, нэгжийн хаяг байршлын талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу оруулах
ба энэ нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэмд тусгагдсан хаяг байршил байна.
1.5. Салбарын албан ёсны цахим хуудас, хаягийг бичнэ. Цахим хуудас байхгүй бол бөглөх
шаардлагагүй.
1.5. Салбар, төлөөлөгчийн газрын боловсон хүчний мэдээллийг ажилтан тус бүрээр бөглөнө.
1.6. Ашиглах техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээллийг бөглөхдөө:
1.6.1. үйл ажиллагаанд ашиглагдах техник тоног төхөөрөмжийг нэр, төрөл бүрээр
түүний хүчин чадал, багтаамж, тоо ширхэг, үнийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу
бөглөх ба тухайн тоног төхөөрөмжийг худалдаж авсан түрээсэлсэн аль нь болохыг тодорхой бичнэ.
Тоног төхөөрөмжийн үнэ нь худалдан авсан өртөг байна.
1.6.2. програм хангамжийн зориулалт баганад тухайн програмыг ямар зориулалтаар
ашиглах талаар бичнэ. Жишээ нь нягтлан бодох бүртгэл, зээлийн мэдээллийн санд мэдээ өгч, авах,
өдөр тутмын мэдээ, мэдээлэл боловсруулах гэх мэт.
Хэсэг 5. Оноосон нэр өөрчлөх: Хуулийн этгээд нь улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх оноосон
нэр, регистрийн дугаар болон хуулийн этгээдийн шинэчилсэн нэр, оноосон нэрээ өөрчлөх болсон
шалтгааныг тодорхой бичиж, гүйцэтгэх удирдлагын гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулна.
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Хэсэг 6. Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирлыг томилох зөвшөөрлийн хүсэлт гаргах
заавар:
1. Өөрчлөлт орсон албан тушаалтны талаарх мэдээллийг хүснэгтийн дагуу гаргана.
2. Шинээр томилогдсон албан тушаалтны мэдээллийг хүснэгтийн дагуу гаргана.
3. Хүсэлт гаргагч хуулийн этгээдийг төлөөлж өргөдлийг үнэн зөв бөглөснөө баталж, хуулийн
этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага өөрийн овог, нэр, хуулийн этгээдийн нэрийг бичиж, гарын үсэг зурж,
хуулийн этгээдийн тамгыг дарна.
Б. Өргөдөлд хавсаргах баримт бичиг
1. Зөвшөөрлийн СЗХ03002 маягтаар гаргасан өргөдөлд, зөвшөөрлийн төрлөөс хамааруулан
“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-д заасан
баримт бичгүүдийг дор дурдсан шаардлагын дагуу бүрдүүлж, хавсаргана.
2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчилсөнтэй холбогдуулан компанийн дүрэмд орох
нэмэлт өөрчлөлтийг тусгасан компанийн дүрмийн төсөл (дүрэм өөрчлөгдөх шаардлагатай бол).
3. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд хувьцаа эзэмшигч нарын оруулсан мөнгөн хөрөнгийн
эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох баримт бичиг. Хэрвээ баримт бичгийн
эх хувийг хавсаргах боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг хавсаргана. /Ногдол ашиг
хуваарилсан талаарх шийдвэр, төлбөрийн баримт, дансны хуулга, худалдах, худалдан авах гэрээ,
бэлэглэлийн гэрээ, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, хадгаламжийн дэвтрийн хуулбар гэх
мэт/
4. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт орж байгаа тохиолдолд
энэхүү өөрчлөлтийг хийхээр шийдвэрлэсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр эсхүл түүний
нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.
5. Дээр дурдсан шинэ хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бөгөөд компанийн нэгдлийн
оролцогч бол нийт компанийн нэгдэлд оролцогчдын мэдээллийг гаргана.
6. Компанийн хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдсөн тохиолдолд “Үнэт цаасны зах зээлд
зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 6 дугаар хавсралтаар
батлагдсан загварын дагуу “Тохиромжтой этгээдийн тодорхойлолт”-ыг гаргана.
7. Хувьцаат компанийн хэлбэрээр байгуулагдсан компанийн хувьд компанийн энгийн
хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа болон бусад этгээдтэй хамтран эзэмшдэг
этгээд өөрчлөгдсөн тухай Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөс ирүүлсэн
тодорхойлолт, хувьцаа эзэмшигчийн дансны үлдэгдэл бүхий хуулга.
ДӨРӨВ. БҮРТГЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ
А. Бүртгэлийн СЗХ03003 маягтыг нөхөх
1. Маягтыг бөглөхдөө техникийн үзүүлэлт, компанийн хэлбэрээс бусад тохиолдолд товчлол
хэрэглэхгүй, иргэний овог нэр, оноосон нэр, он сар өдрийг бүтэн бичиж, сонгох тохиолдолд тохирох
нүдэнд “√”тэмдгийг тавина.
Хэсэг 1. Хаяг, байршлын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх: Шинэ хаяг, байршлыг тодорхой бичих бөгөөд
зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн дүрэм болон Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд
тусгагдсан байх шаардлагатай.
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн хоёрдугаар хавсралт

АНДЕРРАЙТЕР, ҮНЭТ ЦААСНЫ БРОКЕР, ДИЛЕРИЙН КОМПАНИЙН
ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРЫГ ТООЦОХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ
НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Энэхүү журмын зорилго нь андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн үйл ажиллагааг
Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ноос тусгай зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр
эрхэлж байгаа зохицуулалттай этгээдийн төлбөрийн чадварыг тодорхойлох аргачлал, шалгуур
үзүүлэлтийг Хорооноос тогтоож, түүний биелэлтэд хяналт тавих харилцааг зохицуулахад оршино.
1.2. Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй зохицуулалттай
этгээд нь үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулахад шаардлагатай хууль тогтоомжид заасан хөрөнгөтэй
байна.
1.3. Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох,
түүнд хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад энэ журам болон Үнэт цаасны зах
зээлийн тухай хууль, Хорооны “Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн заавар” болон бусад эрх зүйн актыг
баримтална.
ХОЁР. ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ
2.1. Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварын байдлыг
тодорхойлохдоо “Хөрөнгийн зохистой харьцаа” үзүүлэлтээр тооцно.
2.2. “Хөрөнгийн зохистой харьцаа”-г тооцохдоо андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн
компанийн нийт хөрөнгийн дүнгээс өр төлбөрийг хассан дүн буюу эздийн өмчийн дүн /цаашид
“өөрийн хөрөнгө” гэх/-гээс эргэлтийн бус хөрөнгийг хассан үзүүлэлтийг хараат, хамтын хяналттай,
охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалт /цаашид “урт хугацаат хөрөнгө оруулалт” гэх/,
тайлант хугацааны богино хугацаат өр төлбөр, урт хугацаат өр төлбөрийн нийлбэр дүн /цаашид “өр
төлбөр” гэх/, компанийн элэгдлийн зардал ороогүй үндсэн үйл ажиллагааны явцад үүсэж буй үр
ашгийн бууралт /цаашид “үйл ажиллагааны зардал” гэх/-ын эрсдэлээр жигнэсэн нийлбэрт хувааж
тооцно.
(Өөрийн хөрөнгө - Эргэлтийн бус хөрөнгө)
Хөрөнгийн
Зохистой = Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт * x + Нийт өр төлбөр*y + (Үйл ажиллагааны
харьцаа
зардал - элэгдлийн зардал)*z

* 100%

2.3. Эрсдэл жигнэх хувь буюу x, y, z итгэлцүүрийн хэмжээг зах зээлийн нөхцөл байдал, төрөөс
баримталж буй бодлоготой уялдуулан Хорооноос тогтооно.
2.4. Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн хөрөнгийн зохистой харьцааны
үзүүлэлт нь 100 хувь буюу түүнээс их байна.
2.5. Хэрэв андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн хөрөнгийн зохистой
харьцааны үзүүлэлт 100 хувиас доош байвал тухайн зохицуулалттай этгээдийн төлбөр гүйцэтгэх
чадвар алдагдсанд тооцно.
2.6. Андеррайтерийн компанийн хувьд дээрх үзүүлэлтээс гадна эргэлтийн хөрөнгийн хувийн
жин гэсэн үзүүлэлтийг нэмж тооцно.
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2.7. “Эргэлтийн хөрөнгийн хувийн жин”-г тооцохдоо нийт эргэлтийн хөрөнгийг балансын
цэвэр дүн буюу нийт хөрөнгийн дүнд харьцуулж, хувиар илэрхийлэн тогтооно.
Эргэлтийн хөрөнгийн хувийн жин =

Эргэлтийн хөрөнгө
Нийт хөрөнгө

* 100%

2.8. Андеррайтерийн компанийн эргэлтийн хөрөнгийн хувийн жин нь 70 хувь буюу түүнээс
дээш байна.
2.9. Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компани нь хагас жил болон жилийн эцсийн
санхүүгийн тайлан дээр үндэслэн энэхүү журмын 2.2, 2.7-д заасан нөхцөлөөр, журмын хавсралтад
заасан маягтын дагуу өөрийн төлбөрийн чадварын үзүүлэлтийг тооцно.
2.10. Төлбөрийн чадварын үзүүлэлтийг тооцсон баримт дээр тухайн зохицуулалттай этгээдийн
гүйцэтгэх захирал, түүнийг орлож буй этгээд болон нягтлан бодогч гарын үсэг зурж, компанийн тамга
дарж баталгаажуулан Хороо болон өөрийн гишүүнчлэл бүхий өөрийгөө зохицуулах байгууллагад
хүргүүлнэ.
2.11. Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн гишүүнчлэлтэй өөрийгөө
зохицуулах байгууллага нь гишүүн компанийн санхүү, төлбөрийн чадварын байдалд байнгын
хяналт тавих, тэдгээрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанаас үүсэх эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр арга
хэмжээ авах үүрэгтэй.
2.12. Тухайн андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компани нь төлбөрийн чадваргүй
болсонд тооцогдож болзошгүй, эсхүл төлбөрийн чадваргүй болсон бол энэ талаар тус компанийн
гишүүн өөрийгөө зохицуулах байгууллагаас Хороонд ажлын 2 өдөрт багтаан, албан бичгээр
мэдэгдэх үүрэг хүлээнэ.
2.13. Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компани нь холбогдох журамд заасны дагуу
эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор, жилийн санхүүгийн
тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор Хороонд ирүүлэхдээ төлбөрийн чадварын
үзүүлэлтийн тайланг хавсарган ирүүлнэ.
2.14. Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд улирлаарх төлбөрийн чадварын
үзүүлэлтийн тайлан болон санхүүгийн тайланг цаасан болон цахим хэлбэрээр андеррайтер, үнэт
цаасны брокер, дилерийн компани нь Хороонд ирүүлэх үүрэгтэй.
ГУРАВ. ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГА
3.1. Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлтийг
тооцсон ажиллагаанд тухайн компанийн гишүүнчлэлтэй өөрийгөө зохицуулах байгууллага болон
Хорооны Хяналт шалгалт хариуцсан нэгж хяналт тавьж, шаардлагатай гэж үзвэл газар дээрх
шалгалтыг хийнэ.
3.2. Төлбөрийн чадваргүй болсонд тооцогдож болзошгүй, эсхүл төлбөрийн чадваргүй болсон
талаарх анх мэдэгдэл ирүүлсэн, эсхүл хяналт шалгалтын дүнд тогтоогдсон тохиолдолд Хорооноос
дараах арга хэмжээг авна. Үүнд:
3.2.1. албан бичгээр анхааруулах;
3.2.2. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг шаардах.
3.3. Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компани Хорооноос тогтоосон төлбөрийн
чадварын шалгуур үзүүлэлтийг гурван санхүүгийн тайлангийн жил дараалан хангаж ажиллаагүй
тохиолдолд тухайн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх арга хэмжээ
авна.
3.4. Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай болон холбогдох бусад
хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 2 дугаар хавсралтаар баталсан
“Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох,
хяналт тавих журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

“.............................” ХХК-ИЙН 20.. ОНЫ ... ХАГАС ЖИЛ/ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН
ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ
№

Үзүүлэлт

1
2
3
4
5
6
7

Нийт хөрөнгө
Өөрийн хөрөнгө
Эргэлтийн бус хөрөнгө
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт * x
(Урт хугацаат өр төлбөр + Богино хугацаат өр төлбөр) * y
(Үйл ажиллагааны зардал - элэгдлийн зардал) * z
Хөрөнгийн зохистой харьцаа
/(2-3)/(4+5+6)x100%≥100%/
Эргэлтийн хөрөнгө /андеррайтерийн компанийн хувьд/
Эргэлтийн хөрөнгийн хөрөнгийн хувийн жин /8/1х100%/≥70%/

8
9

Итгэлцүүр (хувь)

Тооцсон дүн
(төгрөг)

(x = 100)
(y = 100)
(z = 100)

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:
Гүйцэтгэх захирал: _____________________ огноо _____________
Нягтлан бодогч: _____________________ огноо _____________
/тамга/ гарын үсэг/
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн гуравдугаар хавсралт

ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН ЭРСДЭЛИЙН
САНГИЙН ЖУРАМ
НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээдийн үйл
ажиллагааны эрсдэл буюу тухайн компанийн дотоод үйл ажиллагаатай холбоотойгоор албан
тушаалтны санаатай болон санамсар болгоомжгүй үйлдэл болон тухайн зохицуулалттай этгээдийн
дотоод хяналтын тогтолцоо муугийн улмаас харилцагч, хөрөнгө оруулагчдад учруулсан хохирлыг
нөхөн барагдуулах зорилгоор эрсдэлийн санг бүрдүүлэх, түүний хөрөнгийг хадгалах, ашиглах,
хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
ХОЁР. ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛАХ САНГ БАЙГУУЛАХ
2.1. Хорооноос үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
авсан зохицуулалттай этгээд нь өөрсдийн харилцагч, хөрөнгө оруулагчдыг учирч болзошгүй
эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор үйл ажиллагааны эрсдэлийн санг байгуулна.
2.2. Брокер, андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компани нь үйл ажиллагааны эрсдэлээс
хамгаалах санг Хорооны “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрлийн журам”-д заасны дагуу компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 3-аас доошгүй хувьтай
тэнцэх хэмжээний хөрөнгөөр байгуулна.
2.3. Эрсдэлээс хамгаалах сангийн 30.0 хүртэлх сая төгрөгийг мөнгөн хөрөнгөөр, үлдсэн
хэсгийг Хөрөнгийн биржийн ТОП-20 индекст багтсан ХК-ийн хувьцаа, Засгийн газрын богино
хугацаат өрийн бичгээр бүрдүүлж болно.
2.4. Үйл ажиллагааны эрсдэлийн сангийн мөнгөн хөрөнгийг арилжааны банкинд тусгайлсан
данс нээж, тогтмол байршуулах бөгөөд сангийн үлдэгдлийн талаарх мэдээллийг улирал тутам
Хороонд хүргүүлнэ.
2.5. Компанийн үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон ашиг, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн
өсөлт болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр эрсдэлийн сангийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх
бөгөөд түүнийг нэмэгдүүлэх эх үүсвэрийн тооцоолол, үндэслэлийг гүйцэтгэх захирлын өргөн
мэдүүлснээр компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл, эсхүл хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр
баталгаажуулна.
2.6. Үйл ажиллагааны эрсдэлийн сангийн хөрөнгийг зөвхөн компани, түүний албан тушаалтны
буруутай үйл ажиллагаанаас харилцагч, хөрөнгө оруулагчид учруулсан хохирлыг барагдуулахад
зарцуулах бөгөөд компани өөрийн бусад хөрөнгөөр барагдуулж болох ба Хорооны Улсын
байцаагчийн албан шаардлагаар үүрэг болгосон тохиолдолд ажлын 5 өдрийн дотор барагдуулна.
ГУРАВ. ЭРСДЭЛИЙН САНГИЙН БҮРТГЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРСДЭЛИЙГ
БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ
3.1. Эрсдэлээс хамгаалах сангийн хөрөнгийг Хорооны нягтлан бодох бүртгэлийн үлгэрчилсэн
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зааврын дагуу балансын активын эргэлтийн хөрөнгө хэсэгт бүртгэнэ.
3.2. Зохицуулалттай этгээд нь үйл ажиллагааны эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр дараах арга
хэмжээг хэрэгжүүлнэ:
3.2.1. Компани таван жилийн бизнес төлөвлөгөөндөө үйл ажиллагааны эрсдэлийг
хэрхэн удирдах талаар тодорхой тусгаж, түүний хэрэгжилт, явцын байдалд ТУЗ /байхгүй бол
хувьцаа эзэмшигч/ болон дотоод хяналт хариуцсан ажилтан байнгын хяналт тавьж ажиллах;
3.2.2. Компанийн дотоод хяналтын ажилтны үүрэг, хариуцлагыг тодорхой болгож, үр
ашигтай хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх, ажлын сахилга, хариуцлагыг дотоод хяналтын журмаар
нарийвчлан зохицуулж, түүнийг мөрдүүлэх чиглэлээр компанийн удирдлагаас тогтмол анхаарч, жил
тутам дотоод үнэлгээ хийж, дүгнэлтийг Хороонд ирүүлэх;
3.2.3. Компанийн удирдлагаас ажилтнуудынхаа үнэт цаасны зах зээлийн талаарх мэдлэг,
чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт, сурталчилгааг тогтмол зохион байгуулах.
3.3. Компанийн дотоод хяналтын ажилтан нь үйл ажиллагааны эрсдэлийн сангийн хөрөнгийн
бүртгэл хөтлөлт, хяналтыг зохион байгуулна.
ДӨРӨВ. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРСДЭЛИЙН САНГ ЗАХИРАН ЗАРЦУУЛАХ,
САНГИЙН ХӨРӨНГИЙГ НӨХӨН БАЙРШУУЛАХ
4.1. Үйл ажиллагааны эрсдэлийн сангийн хөрөнгийг зөвхөн энэхүү журамд заасан зорилгоор
захиран зарцуулж, ашиглана.
4.2. Харилцагч, хөрөнгө оруулагч нь зохицуулалттай этгээдийн буруутай үйл ажиллагааны
улмаас хууль ёсны эрх ашиг нь зөрчигдсөн гэж үзвэл зохицуулалттай этгээдийн удирдах албан
тушаалтанд, шаардлагатай гэж үзвэл Хороонд хандаж өргөдөл гаргана.
4.3. Өөрийн компанийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас харилцагч, хөрөнгө оруулагчид
хохирол учруулсан болох нь тогтоогдвол дотоод хяналтын ажилтан гүйцэтгэх удирдлагад
танилцуулан хохирлыг барагдуулах арга хэмжээг цаг тухайд авч хэрэгжүүлнэ.
4.4. Энэ журмын 4.3-т заасан арга хэмжээ, Хорооны Улсын байцаагчийн албан шаардлагаар үйл
ажиллагааны эрсдэлийн сангаас харилцагч, хөрөнгө оруулагчид учруулсан хохирлыг барагдуулсан
нөхцөлд сангийн хөрөнгийг нөхөн бүрдүүлж, энэ талаарх холбогдох баримтыг Хороонд ирүүлнэ.
4.5. Энэ журмын 4.4-т заасан нөхцөл байдал үүсэж, үйл ажиллагааны эрсдэлийн сангийн
мөнгөн хөрөнгө энэхүү журамд заасан хэмжээнээс багассан тохиолдолд ажлын 5 өдрийн дотор
тогтоосон хэмжээнд нөхөн бүрдүүлнэ.
4.6. Улсын байцаагчийн албан шаардлагаар хохирол барагдуулах үүрэг даалгаврыг
биелүүлээгүй, эсхүл сангийн хөрөнгийг энэхүү журмын 4.5-д заасан хугацаанд нөхөн байршуулаагүй
тохиолдолд брокер, дилерийн компанийн үнэт цаасны арилжаанд орох эрхийг түр хугацаагаар
зогсоож, зөрчлөө арилгах арга хэмжээ авахуулна.
ТАВ. ХАРИУЦЛАГА
5.1. Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон холбогдох
бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.
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ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДЭЭС
МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ
НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай, Хөрөнгөөр баталгаажсан
үнэт цаасны тухай, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулиар Санхүүгийн зохицуулах хороо /
цаашид “Хороо” гэх/-ны мэдээллийн нэгдсэн санд мэдээлэл ирүүлэх үүрэг хүлээсэн этгээд /цаашид
“мэдээлэл ирүүлэх үүрэг бүхий этгээд” гэх/-ээс ирүүлэх мэдээллийн төрөл, хугацаа, түүнийг хянах,
ашиглах, хадгалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
1.2. Мэдээлэл ирүүлэх үүрэг бүхий этгээд нь энэхүү журамд заасан мэдээллийг хавсралтад
заасан маягтын дагуу үнэн зөв бэлтгэж, долоо хоног бүр, сар бүр ирүүлэх мэдээллийг цахим
хэлбэрээр, тухай бүр болон улирал бүр ирүүлэх мэдээллийг хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр
Хороонд ирүүлнэ.
1.3. Энэ журамд заасан тухай бүр ирүүлэх мэдээллийг ажлын 10 өдөрт, 7 хоногийн мэдээллийг
дараа долоо хоногийн Лхагва гаригт, сарын мэдээллийг дараа сарын 10-ны өдөрт, улирлын
мэдээллийг дараа улирлын эхний сарын 10-ны өдөрт тус тус багтаан Хороонд ирүүлнэ.
1.4. Цахим хэлбэрээр ирүүлэхдээ Хорооны албан ёсны цахим хуудаст байрлах “Цахим тайлан”
цэсээр дамжуулан, тайлан хүлээн авах зориулалт бүхий системд ирүүлнэ.
1.5. Энэ журмаар тогтоосон хугацаанд ирүүлсэн арилжаа эрхлэх, төлбөр тооцоо, төвлөрсөн
хадгаламж, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас, хөрөнгө оруулалтын сан, кастодиан, брокер,
дилер, андеррайтерийн үйлчилгээний талаарх мэдээллүүдийг бүрдүүлэх, боловсруулах, хянах,
ашиглах үүргийг Үнэт цаасны бодлого, зохицуулалт хариуцсан нэгж, Хяналт шалгалт, зохицуулалт
хариуцсан нэгж, Судалгаа, эрсдэлийн шинжилгээ хариуцсан нэгж, мэдээллийг нэгдсэн серверт
хадгалах, найдвартай байдлыг хангах үүргийг Хорооны Мэдээллийн технологи хариуцсан нэгж тус
тус хариуцна.
ХОЁР. МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ
2.1. Хорооноос Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.11 дэх заалтад заасан үнэт цаасны
арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авсан этгээд нь энэ журмын нэгдүгээр хавсралт дахь МС-1
маягтад заасан мэдээллийг ирүүлнэ.
2.2. Хорооноос Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.9 дэх заалтад заасан үнэт цаасны
төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан этгээд нь энэ журмын
хоёрдугаар хавсралт дахь МС-2 маягтад заасан мэдээллийг ирүүлнэ.
2.3. Хорооноос Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.7, 24.1.8 дахь заалтад заасан үнэт
цаасны төлбөр, тооцооны тусгай зөвшөөрлийг авсан этгээд нь энэ журмын гуравдугаар хавсралт
дахь МС-3 маягтад заасан мэдээллийг ирүүлнэ.
2.4. Хорооноос Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.1, 24.1.2, 24.1.3, 24.1.4, 24.1.5,
24.1.12, 24.1.13 дахь заалтад заасан үнэт цаасны брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх,
үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах, андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын сан, хөрөнгө оруулалтын
менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авсан этгээд нь энэ журмын дөрөвдүгээр
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хавсралт дахь МС-4 маягтад заасан мэдээллийг ирүүлнэ.
2.5. Хорооноос Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.10 дахь заалтад заасан кастодианы
тусгай зөвшөөрлийг авсан этгээд нь энэ журмын тавдугаар хавсралт дахь МС-5 маягтад заасан
мэдээллийг ирүүлнэ.
2.6. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн дагуу хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч,
хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргагч нь энэ журмын зургаадугаар хавсралт дахь МС-6 маягтад
заасан мэдээллийг ирүүлнэ.
2.7. Мэдээлэл ирүүлэх үүрэг бүхий этгээдээс ирүүлсэн мэдээллийг доорх хэлбэрээр хянана.
2.7.1 мэдээллийг үнэн зөв, тогтоосон хугацаанд гаргаж ирүүлсэн эсэх;
2.7.2 тухайн мэдээллийг өмнө нь өгч байсан бол түүнтэй нийцэж буй эсэх;
2.7.3 мэдээллийг маягтын дагуу бүрэн ирүүлсэн эсэх;
2.7.4 шаардлагатай гэж үзсэн бусад ажиллагаа.
2.8. Мэдээллийн санд ирүүлсэн мэдээлэлтэй холбоотой хяналтыг Хяналт шалгалт, зохицуулалт
хариуцсан нэгжийн мэдээлэл хариуцсан хянан шалгагч /цаашид “мэдээлэл хариуцсан ажилтан”
гэх/ гүйцэтгэх ба шаардлагатай тохиолдолд газар дээрх хяналт, шалгалтыг удирдамжийн дагуу
хэрэгжүүлнэ.
2.9. Маягтын дагуу гаргаагүй, бүрдэл дутуу мэдээллийг ирүүлсэнд тооцохгүй бөгөөд энэ
талаар албан бичгээр мэдэгдэж дахин ирүүлэхийг шаардана.
ГУРАВ. МЭДЭЭЛЛИЙН ЗОРИУЛАЛТ
3.1. Үнэт цаасны зах зээлийн мэдээллийг салбарын тойм мэдээлэл гаргах, статистик
эконометрикийн судалгаа шинжилгээ хийх, салбарын хөгжлийн бодлогыг боловсруулах, зайны
болон газар дээрх хяналт, шалгалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ашиглана.
3.2. Үнэт цаасны зах зээлийн мэдээллийг энэхүү журмын 3.1-т зааснаас бусад хувийн
зорилгоор ашиглахгүй.
3.3. Монголбанк, санхүүгийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага, шүүх,
прокурор, цагдаа, тагнуул, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын удирдлагаас бичгээр хүсэлт
ирүүлсэн тохиолдолд мэдээллийн нэгдсэн сангаас холбогдох мэдээллийг хүргүүлнэ.
3.4. Энэ журмын 3.3-т зааснаас гадна харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулсан
байгууллагад Хорооны нэгжийн удирдлагын зөвшөөрлөөр холбогдох мэдээллийг хүргүүлж болно.
ДӨРӨВ. МЭДЭЭЛЛИЙН ХАДГАЛАЛТ
4.1. Үнэт цаасны зах зээлийн мэдээллийг цахим хэлбэрээр Хорооны нэгдсэн мэдээллийн санд,
хэвлэмэл хэлбэрээр ирүүлсэн мэдээллийг мэдээлэл ирүүлэх үүрэг бүхий этгээдийн хувийн хэрэгт
тус тус хадгална.
4.2. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг Мэдээллийн технологи хариуцсан нэгж хариуцна.
ТАВ. ХАРИУЦЛАГА
5.1. Мэдээлэл ирүүлэх үүрэг бүхий этгээд нь энэ журмаар заасан мэдээллийг тогтоосон
хугацаанд, зохих маягтын дагуу, үнэн зөвөөр, бүрэн ирүүлээгүй тохиолдолд мэдээлэл ирүүлэх үүрэг
бүхий этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.
5.2. Энэ журмыг зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай болон холбогдох хууль
тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

159

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09–ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 4 дүгээр хавсралтаар баталсан
“Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих
журам”-ын 1 дүгээр хавсралт “Маягт МС-1”

Хүснэгт 1.1. ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/
№
1
2

3
4
5

6

7

8

9
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Үзүүлэлтүүд
Арилжаа явагдсан өдөр
Үнэт цаас нь бүртгэгдсэн компанийн тоо
Үүнээс: Төрийн өмчийн
Төрийн өмчийн оролцоотой
Хувийн өмчийн
Бүртгэлтэй үнэт цаасны нийт тоо ширхэг
Үүнээс: Төрийн өмчийн
Хувийн өмчийн
Зах зээлийн нийт үнэлгээ /төгрөг/
Арилжааны төрөл
Үүнээс: Энгийн арилжааны үнийн дүн /төгрөг/
Багцын арилжааны үнийн дүн /төгрөг/
Тендер саналын арилжаа үнийн дүн /төгрөг/
……………………………………………..
Үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн гүйлгээний дүн /төгрөг/
Үүнээс: Компанийн хувьцаа
Засгийн газрын бонд /анхдагч зах зээлд/
Компанийн бонд
Хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа /нэгж эрх/
Хадгаламжийн бичиг
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл
Анхдагч зах зээлийн үнэт цаасны тоо ширхэг
Үүнээс: Компанийн хувьцаа
Засгийн газрын бонд
Компанийн бонд
Хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа
Хадгаламжийн бичиг
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл
Үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн гүйлгээний дүн /төгрөг/
Үүнээс: Компанийн хувьцаа
Засгийн газрын бонд /хоёрдогч зах зээлд/
Компанийн бонд
Хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа
Хадгаламжийн бичиг
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл
Хоёрдогч зах зээлд арилжигдсан үнэт цаасны тоо ширхэг
Үүнээс: Компанийн хувьцаа
Засгийн газрын бонд
Компанийн бонд
Хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа
Хадгаламжийн бичиг
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл

Сар бүр

Өссөн дүн

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

10

11

12
13

Дундаж ханш
Үүнээс: Компанийн хувьцаа
Засгийн газрын бонд
Компанийн бонд
Хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа
Хадгаламжийн бичиг
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл
Индекс
Дундаж
Хамгийн их
Хамгийн бага
Хаалт
Арилжигдсан үнэт цаасны тоо
Үүнээс: Ханш өссөн
Ханш буурсан
Ханш тогтмол
Хийгдсэн хэлцэл

Хүснэгт 1.2. АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ /сараар/
Арилжаа-ны
огноо

Ханш

Хувьцааны 5%-аас дээш
хувийг худалдан авсан
этгээдийн

Эзэмшсэн
тоо ширхэг

Дансны
дугаар

Нэр

Дууссан

Эхэлсэн

Дундаж

Доод

Дээд

Арилжааны үнийн дүн

Төрөл

Нэр

Арилжаалсан тоо

№

Нэрлэсэн үнэ

Үнэт
цаас

Хүснэгт 1.3. ШИНЭЭР БОЛОН НЭМЖ ҮНЭТ ЦААС ГАРГАСАН ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/
№

Симбол

Хувьцаат
компанийн нэр

Олон нийтээс татан
төвлөрүүлсэн хөрөнгө
Хувьцааны тоо
Нийт үнийн дүн
ширхэг

Бүртгэгдсэн
хувьцааны тоо

Бүртгэгдсэн огноо
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Хүснэгт 1.4. ХАНШИЙН ХЭЛБЭЛЗЭЛ ИХТЭЙ ҮНЭТ ЦААС /тухайн сард/
ХАНШИЙН ӨСӨЛТТЭЙ ҮНЭТ ЦААС
№

Үнэт цаас

Арилжигдсан
ширхэг

Хаалтын ханш
Сарын эхэнд

Сарын эцэст

Ханшийн
өөрчлөлт

Өөрчлөлт
хувиар

Ханшийн
өөрчлөлт

Өөрчлөлт
хувиар

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ХАНШИЙН БУУРАЛТТАЙ ҮНЭТ ЦААС
№

Үнэт цаас

Арилжигдсан
ширхэг

Хаалтын ханш
Сарын эхэнд

Сарын эцэст

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хүснэгт 1.5. НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХУВЬЦААТ
КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/
№
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Компанийн
нэр

Байршил

Нийт гаргасан
хувьцааны тоо

Ногдол ашгийн
хэмжээ /нэгж
хувьцаанд.төг/

Ногдол ашгаа
тараасан
хэлбэр

Ногдол ашгаа
тараалгасан
байгууллага

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Хүснэгт 1.6. АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ИНДЕКСИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН
МЭДЭЭ /сараар/
Индекс

Салбар А

Салбар Б

Салбар В

Салбар Г
өөрчлөлт

сарын
эцэст

сарын
эхэнд

өөрчлөлт

сарын
эцэст

сарын
эхэнд

өөрчлөлт

сарын
эцэст

сарын
эхэнд

өөрчлөлт

сарын
эцэст

сарын
эхэнд

өөрчлөлт

сарын
эцэст

сарын
эхэнд

Хүснэгт 1.7. ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИЙН ГҮЙЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ /тухайн сар, улирлаар/
№

Гишүүн БДКийн нэр

Арилжаанд
оролцсон өдөр

Худалдсан
үнэт цаас
тоо ширхэг

Худалдан авсан
үнэт цаас

үнийн дүн

тоо ширхэг

үнийн дүн

Зөрчил
гаргасан эсэх

Хүснэгт 1.8. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ БҮРДҮҮЛЭГЧ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/
№

Компанийн нэр

Үнэт цаасны
тоо ширхэг

Тухайн сарын
хаалтын ханш

Зах зээлийн үнэлгээ

Хүснэгт 1.9. АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ИНДЕКСИЙН САГСАНД ОРСОН
КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/
№

Компанийн нэр

Үнэт цаасны
тоо ширхэг

Тухайн сарын
хаалтын ханш

Зах зээлийн үнэлгээ

Хүснэгт 1.10. АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ШИМТГЭЛИЙН МЭДЭЭ /сараар/
Арилжааны дүн
Арилжааны
шимтгэл

Худалдах
захиалгын
шимтгэл

Худалдан авсан
захиалгын
шимтгэл

Тухайн сард арилжаа эрхлэх
байгууллагын дансанд
төвлөрсөн шимтгэлийн
орлогын дүн /төгрөг/

Жишээ нь <1,000,000,000 /нэг
тэрбум төгрөг хүртэл/
>1,000,000,000 /нэг тэрбум
төгрөгөөс дээш бол/
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Хүснэгт 1.11. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ӨСӨЛТ, БУУРАЛТ /сараар/
Өөрчлөлтийн хэмжээ /
тэрбум төгрөг/

Салбарын ангилал
Үнэлгээ буурсан
салбар
Үнэлгээ өссөн
салбар

Өсөлт, бууралт
/хувиар/

Барилгын салбар
Уул уурхайн салбар
Үйлчилгээ
Харилцаа холбоо гэх мэт
Үйлдвэрлэл
Үл хөдлөх хөрөнгө
Хөдөө аж ахуй гэх мэт

Нийт дүн

Хүснэгт 1.12. АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД БҮРТГЭЛТЭЙ ХУВЬЦААТ
КОМПАНИУДЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/
№

Үзүүлэлтүүд

1

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлээ хүргүүлсэн хувьцаат компани

2

Санхүүгийн тайлангаа олон нийтэд мэдээлсэн компани

3

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаа зарлан хуралдуулсан компанийн тоо

4

Хараат бус төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээ томилсон компани

Тоо хэмжээ /ширхэг/

Хүснэгт 1.13. АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА /тухай бүр/
Үзүүлэлтүүд
Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн огноо, гэрчилгээний дугаар
Тусгай зөвшөөрлийн огноо, дугаар
Байгуулагдсан огноо, шийдвэр
Өөрчлөн байгуулагдсан огноо, шийдвэрийн дугаар
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, өмчийн хэлбэр, өмчлөгч
ТУЗ-ийн дарга: овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
ТУЗ-ийн гишүүд:
1. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
2. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
3. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
4. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
5. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
6. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
7. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
8. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
Гүйцэтгэх захирал: овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
Албадын захирлууд:
1. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
2. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
3. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

Мэдээлэл

/Энэ мэдээг өөрчлөлт оруулсан тухай бүр ирүүлнэ./

164

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Хүснэгт 1.14. ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ /7 хоногоор/
Арилжаалагдсан үнэт цаас
Мягмар
/огноо/

Лхагва
/огноо/

Пүрэв
/огноо/

Баасан
/огноо/
Ширхэг

Үнийн
дүн

Үнийн
дүн

Ширхэг

Үнийн
дүн

Ширхэг

Үнийн
дүн

Ширхэг

Үнийн
дүн

Ширхэг

Үнэт цаасны
нэр

Симбол

№

Даваа
/огноо/

Баасан
/огноо/

Нийт

Нийт

Хүснэгт 1.15. АРИЛЖААНЫ ТАЙЛАН /7 хоногоор/
Үзүүлэлт

Даваа
/огноо/

Арилжаа явагдсан өдөр
Мягмар
Лхагва
Пүрэв
/огноо/
/огноо/
/огноо/

Нийт арилжигдсан ширхэг
Энгийн арилжаа
Багцын арилжаа
Тендер арилжаа
Анхдагч зах зээлийн арилжаа
Компанийн бонд /Анхдагч/
Компанийн бонд /Хоёрдогч/
Анхдагч зах зээлийн арилжаа /ЗГҮЦ/
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа /ЗГҮЦ/
Нийт арилжааны үнийн дүн /төг/
Энгийн арилжаа
Багцын арилжаа
Тендер арилжаа
Анхдагч зах зээлийн арилжаа
Компанийн бонд /Анхдагч/
Компанийн бонд /Хоёрдогч/
Анхдагч зах зээлийн арилжаа /ЗГҮЦ/
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа /ЗГҮЦ/
Хувьцааны индекс /хаалт/
өөрчлөлт /хувиар/
Зах зээлийн үнэлгээ /тэрбум төг/
өөрчлөлт /хувиар/
Нийт хийгдсэн хэлцлийн тоо
Арилжигдсан үнэт цаасны тоо /хувьцаа/
Ханш өссөн
Ханш буурсан
Ханш тогтмол
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Хүснэгт 1.16. ГИШҮҮН ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИЙН ГҮЙЛГЭЭ /7 хоногоор/
Огноо: .... оны .. сарын .. өдрөөс .... оны .. сарын .. өдөр хүртэл
№

Симбол

Компанийн нэр

Авсан тоо

Авсан үнийн
Зарсан тоо
дүн

Нийт

Зарсан үнийн
дүн

Тоо
ширхэг

Үнийн дүн

Нийт

Хүснэгт 1.17. ХУВЬЦААНЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА /7 хоногоор/
Огноо

Үнэт цаасны нэр

Симбол

Нэгжийн үнэ

Тоо ширхэг

Үнийн дүн

Нийт

Хүснэгт 1.18. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН
АРИЛЖАА /7 хоногоор/
№

Арилжааны
симбол

Худалдан авсан
ҮЦК-ийн нэр

Үнэ

Тоо ширхэг

Нийт
үнийн дүн

Oгноо

Хугацаа /
долоо хоног/

Хүү /
хувиар/

Нийт

Хүснэгт 1.19. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН
АРИЛЖАА /7 хоногоор/
№

Өдөр

Үнэт цаасны нэр

Нэгж үнэ

Арилжсан
ширхэг

Үнийн дүн

Хугацаа /7
хоног/

Өгөөж

Нийт

Хүснэгт 1.20. КОМПАНИЙН БОНДЫН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА /7 хоногоор/
Огноо

Нийт
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Хугацаа /долоо
хоног/

Хүү /хувиар/

Хямдруулсан үнэ

Тоо
ширхэг

Үнийн дүн

Худалдан авсан ҮЦКийн нэр

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Хүснэгт 1.21. КОМПАНИЙН БОНДЫН ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН
АРИЛЖАА /7 хоногоор/
№

Өдөр

Симбол

Үнэт цаасны нэр

Нэгж үнэ

Арилжсан
ширхэг

Нэгж үнэ

Арилжсан
ширхэг

Үнийн дүн

Нэгж үнэ

Арилжсан
ширхэг

Үнийн дүн

Үнийн дүн

Хүү /төгрөг/

Нийт

Хүснэгт 1.22. БАГЦЫН АРИЛЖАА /7 хоногоор/
№

Өдөр

Симбол

Үнэт цаасны нэр

Нийт

Хүснэгт 1.23. ТЕНДЕР АРИЛЖАА /7 хоногоор/
№

Өдөр

Симбол

Үнэт цаасны нэр

Нийт

Хүснэгт 1.24. БРОКЕР, ДИЛЕРИЙН КОМПАНИЙН ИРЦ /7 хоногоор/
№

Үнэт
цаасны
код

БДК-ийн
симбол

БДК-ийн нэр

Даваа
/огноо/

Арилжаа явагдсан өдөр
Мягмар
Лхагва
Пүрэв
/огноо/
/огноо/
/огноо/

Баасан
/огноо/

Нийт

Нийт
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09–ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 4 дүгээр хавсралтаар баталсан
“Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих
журам”-ын 2 дугаар хавсралт “Маягт МС-2”

Хүснэгт 2.1. ҮНЭТ ЦААСНЫ ХАДГАЛАМЖИЙН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/
Код

Үнэт цаасны
нэр

Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо
1-ээс дээш хувь

5-аас дээш хувь

10 -аас дээш хувь

33.3-аас дээш хувь

Хүснэгт 2.2. ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН БҮРТГЭЛИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/
№

Код

Үнэт цаасны
нэр

Үнэт цаасны тоо
/сарын эхэнд/

Бүртгэлд орсон өөрчлөлт
Нэмэгдсэн

Хасагдсан

Үнэт цаасны
тоо
/сарын эцэст/

Тайлбар

Хүснэгт 2.3. ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖ ДАХЬ МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ГҮЙЛГЭЭ,
ҮЛДЭГДЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар//мянган ширхэг/
№
1

2

3
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Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээ
Төвлөрсөн хадгаламжийн дансаар хийгдсэн орлогын гүйлгээ
Үүнээс: Харилцагчийн тоо
Дансны гүйлгээ /удаа/
Үнийн дүн /төгрөг/
Төвлөрсөн хадгаламжийн дансаар хийгдсэн зарлагын гүйлгээ
Үүнээс: Харилцагчийн тоо
Дансны гүйлгээ /удаа/
Үнийн дүн /төгрөг
Төлбөр тооцоо гүйцэтгэгч банкны гүйлгээ /төгрөг/
Үүнээс: ХААН банк
Голомт банк
ХАС банк
Худалдаа хөгжлийн банк

Тухайн сард

Өссөн дүн

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Хүснэгт 2.4. ҮНЭТ ЦААСААР ГЭРЧЛЭГДСЭН ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ АРИЛЖААНЫ БУСААР
ШИЛЖҮҮЛСЭН ГҮЙЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/
Шилжүүлгийн төрөл
Шүүхийн шийдвэр,
үүргийн гүйцэтгэл
хангуулахаар

Төрийн өмчийн
дуудлага худалдаагаар

Шимтгэлийн
дүн

Худалдсан
үнэ

Тоо

Шимтгэлийн
дүн

Шимтгэн
тооцсон үнэ

Тоо

Шимтгэлийн
дүн

Шимтгэн
тооцсон үнэ

Тоо

Хорооны шийдвэр, улсын
байцаагчийн мэдэгдлээр

Өв залгамжлалаар

Шимтгэлийн
дүн

Тоо

Шимтгэн
тооцсон үнэ

Үнэт
цаасны
нэр

Бэлэглэлээр

Хүснэгт 2.5. ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
МЭДЭЭЛЭЛ /сараар болон өссөн дүнгээр/
№

БДК-ийн код

Шинээр

Иргэд
Монгол

ААН
Гадаад

Монгол

Холболт

Гадаад

Нийт

Хүснэгт 2.6. ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН НОГДОЛ АШИГ/ХУВИЙН ТАРААЛТЫН
ТАЙЛАН /сараар/
Тараасан хэлбэр

Компаниар

БДК-аар

Дансанд
байршуулсан

Нийт

Ногдол ашиг
/хувь

Нийт
гаргасан

Үлдэгдэл

Компанийн нэр

Нэгж хувьцаа

№

Ногдол ашиг/хувийн
хэмжээ
/нэгж хувьцаанд.төг/

Ногдол ашиг/ хувь авах
эрхтэй хувьцаа эзэмшигчийн
тоо

Хувьцааны
тоо
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Хүснэгт 2.7. ҮҮРГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ ХАНГУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЗЭЭЛИЙН
БАРЬЦААНД ТУСГААРЛАСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭ /сараар/
Шимтгэл
Ханш

Нийт

Нэг
өдрийн

Хугацаа

Зээлийн
хэмжээ

Зээл,
барьцаа
гэрээ

Албан
тоот

Тоо
ширхэг

ҮЦ код

Овог,
нэр

Огноо

Данс

№

Зээлдүүлэгч

Зээлийн хүү
/сараар/

Зээлдэгч

Хүснэгт 2.8. ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ШИЙДВЭРЭЭР ҮНЭТ ЦААС
ТУСГААРЛАСАН БОЛОН ЧӨЛӨӨЛСӨН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/
Огноо

Тусгаарласан болон
чөлөөлсөн үнэт
цаасны нэр

Үнэт цаасны эзэмшигчийн
Овог нэр

Регистр

Дансны
дугаар

Тоо
ширхэг

Шимтгэл

Тайлбар

Хүснэгт 2.9. ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИД ХАДГАЛАГДАЖ БУЙ ҮНЭТ ЦААС /сараар/
/мянган ширхэг/
Үзүүлэлт
Тухай сард
Төрийн мэдлийн бус хувьцаа
Төрийн мэдлийн хувьцаа
Орон нутгийн оролцоотой компани
Нийт хувьцааны дүн
Засгийн газрын хямдруулсан бонд
Компанийн бонд
Нийт бондын дүн
Биржийн бус зах зээлд бүртгэлтэй үнэт цаас /мянган ширхгээр/
Компанийн бонд
Засгийн газрын хямдруулсан бонд

Өссөн дүн

Хүснэгт 2.10. ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА /сараар/
Үзүүлэлтүүд
Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн огноо, гэрчилгээний дугаар
Тусгай зөвшөөрлийн огноо, дугаар
Байгуулагдсан огноо, шийдвэр
Өөрчлөн байгуулагдсан огноо, шийдвэрийн дугаар
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, өмчийн хэлбэр, өмчлөгч
ТУЗ-ийн дарга: овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
ТУЗ-ийн гишүүд:
1. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
2. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
3. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
4. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
5. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
6. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
7. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
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Мэдээлэл

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

8. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
Гүйцэтгэх захирал: овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
Албадын захирлууд:
1. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
2. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага
3. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

/Энэ мэдээг өөрчлөлт оруулсан тухай бүр ирүүлнэ./
Хүснэгт 2.11. ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИД ДАНСТАЙ ХАРИЛЦАГЧДЫН МӨНГӨН
ХӨРӨНГИЙН ИНТЕРВАЛЫН СУДАЛГАА /сараар/
№

Мөнгөн хөрөнгө

Нийт харилцагч
Тоо
Мөнгөн дүн

Дотоод харилцагч
Тоо
Мөнгөн дүн

Гадаад харилцагч
Тоо
Мөнгөн дүн
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09–ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 4 дүгээр хавсралтаар баталсан
"Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх,
түүнд хяналт тавих журам"-ын 3 дугаар хавсралт “Маягт МС-3”

Хүснэгт 3.1. ХУВЬЦААНЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ БОЛОН ШИМТГЭЛИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/
Худалдан авсан
Худалдсан
Арилжааны
Арилжаа
СЗХ-ны
БДКтөлбөр,
эрхлэх
БДК-ийн зохицуулалтын
Код ийн
тооцооны
Үнийн
Үнийн
байгууллагын
шимтгэл үйлчилгээний
нэр Ширхэг дүн Шимтгэл Ширхэг дүн Шимтгэл
байгууллагын
шимтгэл
хөлс
шимтгэл

Хүснэгт 3.2. ХУВЬЦААНЫ ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ БОЛОН ШИМТГЭЛИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/
Худалдан авсан
Худалдсан
Арилжааны
Арилжаа
СЗХ-ны
БДКтөлбөр,
эрхлэх
БДК-ийн зохицуулалтын
Код ийн
тооцооны
Үнийн
Үнийн
байгууллагын
шимтгэл үйлчилгээний
нэр Ширхэг дүн Шимтгэл Ширхэг дүн Шимтгэл
байгууллагын
шимтгэл
хөлс
шимтгэл

Хүснэгт 3.3. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОНДЫН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ БОЛОН
ШИМТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/
Худалдан авсан
Худалдсан
Арилжааны
Арилжаа
СЗХ-ны
БДКтөлбөр,
эрхлэх
БДК-ийн зохицуулалтын
Код ийн
тооцооны
Үнийн
Үнийн
байгууллагын
шимтгэл үйлчилгээний
байгууллагын
нэр Ширхэг дүн Шимтгэл Ширхэг дүн Шимтгэл
шимтгэл
хөлс
шимтгэл

Хүснэгт 3.4. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОНДЫН ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ БОЛОН
ШИМТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/
Худалдан авсан
Худалдсан
Арилжааны
Арилжаа
СЗХ-ны
БДКтөлбөр,
эрхлэх
БДК-ийн зохицуулалтын
Код ийн
тооцооны
Үнийн
Үнийн
байгууллагын
шимтгэл үйлчилгээний
нэр Ширхэг дүн Шимтгэл Ширхэг дүн Шимтгэл
байгууллагын
шимтгэл
хөлс
шимтгэл
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Хүснэгт 3.5. КОМПАНИЙН БОНДЫН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ БОЛОН
ШИМТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/
Худалдан авсан
Худалдсан
Арилжааны
Арилжаа
СЗХ-ны
БДКтөлбөр,
эрхлэх
БДК-ийн зохицуулалтын
Код ийн
тооцооны
Үнийн
Үнийн
байгууллагын
шимтгэл үйлчилгээний
нэр Ширхэг дүн Шимтгэл Ширхэг дүн Шимтгэл
байгууллагын
шимтгэл
хөлс
шимтгэл

Хүснэгт 3.6. КОМПАНИЙН БОНДЫН ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ БОЛОН
ШИМТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/
Худалдан авсан
Худалдсан
Арилжааны
Арилжаа
СЗХ-ны
БДКтөлбөр,
эрхлэх
БДК-ийн зохицуулалтын
Код ийн
тооцооны
Үнийн
Үнийн
байгууллагын
шимтгэл үйлчилгээний
нэр Ширхэг дүн Шимтгэл Ширхэг дүн Шимтгэл
байгууллагын
шимтгэл
хөлс
шимтгэл

Хүснэгт 3.7. БОНДЫН ХҮҮ ҮНДСЭН ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/
Бондын
төрөл

Бондын нэр

Хүү
/хямдралын
хэмжээ/

Нийт төлөгдөөгүй үлдэгдэл
Үндсэн төлбөр

Хүү

Төлөгдсөн дүн
Үндсэн төлбөр

Хүү

Хүснэгт 3.8. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫН АРИЛЖААНЫ ҮНИЙН ДҮНД ЭЗЛЭХ ХУВЬ /сараар/
/тэрбум төгрөг/
Гадаадын хуулийн
этгээд

Хийсэн гүйлгээ
Гадаадын
Дотоодын хуулийн
иргэн
этгээд

Дотоодын
иргэн

Нийт
гүйлгээ

Тухайн сард
Өссөн дүнгээр
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09–ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 4 дүгээр хавсралтаар баталсан
"Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих
журам"-ын 4 дүгээр хавсралт “Маягт МС-4”
Хүснэгт 4.1. ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ
БУЙ КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА /тухай бүр/
№
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

Байгууллагын нэр
Үүсгэн байгуулагдсан огноо
Компанийн улсын бүртгэлийн болон гэрчилгээний дугаар
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын
гэрчилгээний дугаар
Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар, гэрчилгээний дугаар
Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх ямар байгууллагын гишүүн болох
Үнэт цаасны зах зээл дээр үйл ажиллагаа эрхлэх үйлчилгээний төрөл, явуулсан
хугацаа
Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс, эзэмшиж буй хувьцааны тоо ширхэг, хувь,
нэрлэсэн үнэ
Орон нутагт салбар үйл ажиллагаа эрхэлдэг эсэх /аймаг, сум/
Нийт харилцагчийн тоо
ТУЗ-ийн дарга, гишүүдийн танилцуулга: овог нэр, гэрийн хаяг, утас, цахим хаяг,
мэргэжил, ажлын туршлага
Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга: овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах
хугацаа, утас, цахим хаяг, мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал
Компанийн хаяг байршил, холбоо барих утас, цахим хаяг
Сүүлийн 3 жилд арилжааны хэлцэл буцаагдаж байсан эсэх /тийм, үгүй аль нэгийг
сонгож, ямар шалтгаанаар буцаагдсан талаар тайлбар бичих
Сүүлийн 3 жилд Хороо, Арилжаа эрхлэх байгууллагаас компани болон ажилтанд
хариуцлага хүлээлгэж байсан эсэх /хүлээлгэсэн огноо, шийтгэлийн төрөл, ямар
зөрчилд оногдуулсан тайлбар/

/Энэ мэдээг өөрчлөлт оруулсан тухай бүр ирүүлнэ./
Хүснэгт 4.2. ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ
АНДЕРРАЙТЕР, БРОКЕР, ДИЛЕР, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨХ, МЕНЕЖМЕНТИЙН
КОМПАНИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА /тухай бүр/
№

Регистрийн
дугаар

Овог

Нэр

Албан
тушаал

Төгссөн
сургууль,
мэргэжил

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ
Холбоо
явуулах эрхийн үнэмлэхийн
барих утас
дугаар, дуусах хугацаа

/Энэ мэдээг өөрчлөлт оруулсан тухай бүр ирүүлнэ./
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Хүснэгт 4.3. АНДЕРРАЙТЕРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ /улирал бүр/
Үйлчлүүлэгчийн нэр

Үзүүлэхээр гэрээ
байгуулсан үйлчилгээний
хэлбэр

Бусад этгээдтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан бол
Хамтран ажиллах чиглэл

Этгээдийн нэр

Андеррайтерийн үйлчилгээний гэрээний биелэлтийн тухай мэдээлэл:

Хүснэгт 4.4. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨХ КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /улирал бүр/
№

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх
үйлчилгээ үзүүлсэн ААН

Үйлчилгээний төлбөрийн
хэмжээ

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх
үйлчилгээ үзүүлсэн иргэн

Үйлчилгээний
төлбөрийн хэмжээ

Хүснэгт 4.5. ДИЛЕРИЙН КОМПАНИЙН ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙСЭН АРИЛЖААНЫ
МЭДЭЭЛЭЛ /улирал бүр/
Худалдан авсан
Үнэт цаасны нэр

Тоо

Худалдсан
Үнийн дүн

Үнэт цаасны нэр

Тоо

Үнийн дүн

Хүснэгт 4.6. КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН, АЖИЛТНУУДЫН НЭГДМЭЛ
СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭДИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ /улирал бүр/
№

Эрх бүхий албан
тушаалтан, ажилтны
овог нэр

Албан тушаал

Төвлөрсөн
хадгаламж дахь
дансны дугаар

Холбогдох этгээдүүдийн /
эхнэр, нөхөр, хүүхэд гэх мэт/
овог, нэр

Төвлөрсөн
хадгаламж дахь
дансны дугаар

ТУЗ-ийн дарга,
гишүүд
Гүйцэтгэх
захирал
Брокер, дилер,
хөрөнгө
оруулалтын
зөвлөх гэх мэт
Тайлбар: Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан ажилтанд ТУЗ-ийн дарга,
гишүүд, гүйцэтгэх болон бусад захирлууд, газар хэлтэс, тасаг албадын дарга нар салбар төлөөлөгчийн газрын дарга нар,
ажилтанд брокер, дилер, нягтлан бодогчоор ажиллаж буй хүмүүс хамаарна.

175

Хүснэгт 4.7. КОМПАНИЙН САЛБАР/ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ /улирал бүр/
№

Код

Компанийн
нэр

Үйлчилгээ үзүүлэх
эрхтэй орон нутаг

Компанийн
үндсэн хаяг, утас

Салбарын
хаяг

Салбарын
захирлын нэр,
холбоо барих
утас

Брокерийн
нэр, холбоо
барих утас

Хүснэгт 4.8. ГАДААД УЛСЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ҮНЭТ ЦААС ХУДАЛДАХ,
ХУДАЛДАН АВАХАД ЗУУЧЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ
БРОКЕРИЙН КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /улирал бүр/
№

Брокерийн
компанийн нэр

Зөвшөөрөл
олгосон
тогтоолын дугаар

Гадаадын зуучлагч
брокерийн компани

Арилжаа
хийгдсэн
бирж

Харилцагчийн тоо

Арилжаа дүн /
төгрөг/

Хүснэгт 4.9. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /улирал
бүр/
Удирдаж байгаа сангийн
Активын цэвэр өртгийн хэмжээ /
Цэвэр актив /төгрөг/
төгрөг/
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Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээнд өөрчлөлт орсон
байдал /тайлбар бичнэ/
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09–ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 4 дүгээр хавсралтаар баталсан
"Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих
журам"-ын 5 дугаар хавсралт “Маягт МС-5”

Хүснэгт 5.1. ХАРИЛЦАГЧИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ /сар бүр/
Үзүүлэлт
Иргэн
Харилцагч
Аж ахуйн нэгж

Харилцагчдын тоо
Гадаад
Дотоод
Гадаад
Дотоод

Нийт харилцагчдын тоо

Хүснэгт 5.2. ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ХӨРӨНГИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ /сар бүр/
Үзүүлэлтүүд

Төрөл
Нээлттэй ХК
Хаалттай ХК

Харилцагчдын
эзэмшиж буй үнэт
цаас

Хувьцаа

ЗГҮЦ
Компанийн бонд

Мөнгөн хөрөнгө

Үндэсний валют
Гадаад валют

Орон нутгийн
өрийн хэрэгсэл
Төгрөг
Ам.доллар

Хөрөнгөөр
баталгаажсан үнэт Үнэт цаас
цаас

Барьцаат

Үүсмэл
санхүүгийн
хэрэгсэл

Зохицуулалттай зах зээл

Уул уурхайн
бүтээгдэхүүн
Үл хөдлөх эд
хөрөнгө

Гэрээнүүд

Тоо
ширхэг

Үнийн
дүн

Дотоод
Гадаад
Дотоод
Гадаад
Дотоод
Гадаад
Дотоод
Гадаад
Дотоод
Гадаад

Баталгаат

Биржийн бус зах зээл

Үнэт металл
Бусад

Алт, мөнгө
Арилжаалах боломжтой

Эзэмших эрх

Гэрчилгээ

Фьючерс, опцион,
варрант
Форвард, своп,
опцион
Грамм
Тонн
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№

178
Данс
эзэмшигчийн
дансны дугаар

НИЙТ
Хөрөнгийн
зах зээлийн
үнийн дүн

Хөрөнгийн
нийт үнийн
дүн

Тоо ширхэг

Үнэт цаасны
нэр

Үнэт цаасны
ангилал /код/

Хөрөнгийн
төрөл

Оршин суугаа
улс

Үнэт цаасны нэгж
бүрийн зах
зээлийн үнэ

Гүйлгээнд ашигласан
санхүүгийн хэрэгсэл

Дансны төрөл

Гүйлгээний төрөл

Нийт үнийн дүн

Гүйлгээ цуцлагдсан эсэх /тайлбар/

Гүйцэтгэсэн гэсэн газар

Бусад валют

Төгрөг

Үнэт цаасны тоо ширхэг

Үнэт цаасны төлөгдсөн хүү

Үйлчилгээний шимтгэл, хураамж

Бусад валют

Төгрөг

Тодорхойлолт

Төрөл

Харилцагчийн
данс

Өөрийн данс

Худалдан авсан

Худалдсан

Гүйлгээ гүйцэтгэсэн огноо

Харилцагчийн төрөл

Данс
эзэмшигчийн
дансны дугаар

Иргэншил

№

Харилцагчийн
төрөл

Хүснэгт 5.3. ӨӨРИЙН БОЛОН ХАРИЛЦАГЧИЙН НЭРИЙН ӨМНӨӨС ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮНЭТ
ЦААСНЫ ГҮЙЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ /сар бүр/

НИЙТ

Хүснэгт 5.4. ХАРИЛЦАГЧИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ БУЙ
ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ /улирал бүр/

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09–ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 4 дүгээр хавсралтаар баталсан
"Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих
журам"-ын 6 дугаар хавсралт “Маягт МС-6”
Хүснэгт 6.1. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/
№
1

Үзүүлэлтүүд

Сар

Өссөн дүнгээр

Баталгаат үнэт цаасны нийт хэмжээ

1.1
1.2
2

Энгийн баталгаат үнэт цаас /төгрөг/
Давуу эрхтэй баталгаат үнэт цаас /төгрөг/
Баталгаат үнэт цаасны тоо

2.1

Энгийн баталгаат үнэт цаас /ширхэг/

2.2

Давуу эрхтэй баталгаат үнэт цаас /ширхэг/

3

Баталгаат үнэт цаасны жилийн хүү

3.1
3.2
4

Энгийн баталгаат үнэт цаас /хувь/
Давуу эрхтэй баталгаат үнэт цаас /хувь/
Баталгаат үнэт цаасны үндсэн төлбөрийн дүн

4.1
4.2

Энгийн баталгаат үнэт цаас /төгрөг/
Давуу эрхтэй баталгаат үнэт цаас /төгрөг/

5

Баталгаат үнэт цаас гаргагчийн тоо

6

Зээлдэгчийн тоо

7

Барьцаат хөрөнгийн үнэлгээ

7.1

Үндсэн барьцаат хөрөнгийн үнэлгээ

7.2

Нэмэлт барьцаат хөрөнгийн үнэлгээ

8

Барьцаат хөрөнгийн тоо

8.1

Үндсэн барьцаат хөрөнгийн тоо

8.2

Нэмэлт барьцаат хөрөнгийн тоо

Хүснэгт 6.2. ХОРООНД БҮРТГҮҮЛСЭН БАРЬЦААТ ХӨРӨНГИЙН ТОО /сараар/
№

Он

1

Нийт хөрөнгийн тоо

2

Баруун бүсийн аймгууд

Сар

Өссөн дүнгээр

2.1
3

Хангайн бүсийн аймгууд
3.1

4

Төвийн бүсийн аймгууд
4.1

5

Зүүн бүсийн аймгууд
5.1

6

Улаанбаатар хотын дүүргүүд
6.1
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Хүснэгт 6.3. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/
Хуулийн
этгээдийн
нэр (тусгай
зориулалтын
компани)

Нийт гаргасан
Баталгаат үнэт
цаас /тэрбум
төгрөг/

“ҮЦТХТ” ХХК-д
Бүртгэгдсэн
үнэт цаас
/тэрбум төгрөг/

Тайлант
хугацааны
үлдэгдэл
/тэрбум төгрөг/

Зээлдэгчийн тоо

Төлөгдсөн
үндсэн төлбөр
/тэрбум төгрөг/

Хүснэгт 6.4. БАТАЛГААТ ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/
Баталгаат үнэт
цаасны төрөл
Энгийн баталгаат
үнэт цаас
Давуу эрхтэй баталгаат
үнэт цаас

Нэрлэсэн үнэ /
төгрөг/

Тоо
ширхэг

Жилийн
хүү

Хугацаа

Нийт хэмжээ
/төгрөг/

Эзлэх хувь

Нийт

Хүснэгт 6.5. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/
№
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Анхны үүрэг гүйцэтгэгч

Зээлийн багц хөрөнгө
/төгрөг/

Нийт зээлийн багцад эзлэх
хувь хэмжээ

Зээлийн дансны
тоо

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09–ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн тавдугаар хавсралт

ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭД, ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧААС ЗАР
СУРТАЛЧИЛГАА ЯВУУЛАХ ЖУРАМ
НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Энэхүү журмын зорилго нь үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй зохицуулалттай
этгээд, үнэт цаас гаргагчдаас нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргахтай холбоотой зар сурталчилгаа
явуулахад тавигдах шаардлагыг тодорхойлох, хяналт тавих харилцааг зохицуулахад оршино.
ХОЁР. ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
2.1. Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчийн зар сурталчилгаа нь Зар сурталчилгааны
тухай хуулийн 6.2, 6.3-т заасан шаардлагаас гадна зар сурталчилгаа захиалагчийн нэр, түүнтэй
холбоо барих хаяг, утас зэрэг мэдээллийг заавал агуулсан байна.
2.2. Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагч нь олон нийтэд хандсан зар сурталчилгаа
хүргэхдээ үнэт цаасны арилжаа болон үнэт цаасыг нийтэд худалдахаар санал болгох явцад, эрхэлж
буй үйл ажиллагааны талаар болон үнэт цаасны бүрдүүлбэр, гаргасан нөхцөл, уг үнэт цаастай
холбоотой бусад хэлцлийн талаар үнэн зөв, бодитой, бүрэн гүйцэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй.
2.3. Зар сурталчилгаанд үнэт цаасны арилжаанаас олсон орлого, үнэт цаасны зах зээлд
оролцогчдын өнгөрсөн хугацаанд олсон ашгийн талаарх мэдээллийг ашигласан тохиолдолд
өнгөрсөн хугацаанд олсон орлого, ашгийн хэмжээ нь ирээдүйд олох орлогын баталгаа биш болох
талаар заавал дурдсан байна.
2.4. Зар сурталчилгаа нь тухайн зар сурталчилгааг захиалагчидтай ижил төрлийн үйл
ажиллагаа эрхэлж буй эсхүл, ижил төрлийн үнэт цаас гаргасан зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас
гаргагчийн сул талыг агуулаагүй байна.
2.5. Хэрэв зар сурталчилгаанд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нөхцөлийн талаар ямар нэгэн
мэдээлэл орсон тохиолдолд харилцагч, хөрөнгө оруулагчийн ирээдүйд олж болох орлогод нөлөөлөх
нөхцөл байдал, тэдгээрийн төлөх нийт зардлын талаар бүрэн мэдээллийг тусгах үүрэгтэй.
2.6. Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу нийтэд нээлттэй байх бүхий л мэдээлэл, Хороо болон
бусад этгээдийн үйл ажиллагааны явцад нийтэд ил болгосон мэдээ мэдээлэл, нийтэд санал болгон
үнэт цаас гаргасан талаарх болон уг үнэт цаасанд хуваарилахаар шийдвэрлэсэн болон хуваарилсан
ногдол ашгийн талаарх мэдээллийг зар сурталчилгаанд тооцохгүй.
2.7. Зар сурталчилгаа захиалагчид зар сурталчилгааг бүтээх, түгээх үйл ажиллагааны үед Зар
сурталчилгааны тухай хуулийн 17.2 дахь хэсгийг баримтална.
ГУРАВ. ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ
3.1. Энэ журмын 2 дугаар бүлэг болох Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчийн зар
сурталчилгаанд тавигдах шаардлагыг биелүүлж буй байдалд зохицуулалттай этгээдийн гишүүнээр
элссэн өөрийгөө зохицуулах байгууллага хяналт тавина.
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3.2. Өөрийгөө зохицуулах байгууллага нь тухайн зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчийн
зар сурталчилгааг Зар сурталчилгааны тухай хууль болон энэхүү журмыг зөрчсөн гэж үзсэн
тохиолдолд Хороонд мэдээлнэ.
3.3. Хуулиар хориглосон зар сурталчилгаа явуулсан эсэх талаар өөрийгөө зохицуулах
байгууллагын үндэслэл бүхий мэдээлэлд Хороо хяналт тавьж, хуулийн дагуу арга хэмжээ авна.
ДӨРӨВ. ХАРИУЦЛАГА
4.1. Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Зар сурталчилгааны
тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.
---o0o---
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Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд
2019 оны 3 сарын 28-ны өдрийн 4285 дугаарт бүртгэв.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ
2019 оны 3 сарын 20 өдөр

Дугаар 38

Улаанбаатар хот

Журам шинэчлэн батлах тухай
Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2,
Компанийн тухай хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.4, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 23
дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:
1. “Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах, хувьцааг худалдан авах
ажиллагааны журам”-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
2. Дээрх журам хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн өдрөөс эхлэн Санхүүгийн зохицуулах
хорооны 2015 оны 239 дүгээр тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах
санал гаргах, хувьцааг худалдан авах ажиллагааны тухай журам”-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
3. Тогтоол батлагдсантай холбогдуулан өөрийн байгууллагын дүрэм, журамд холбогдох
өөрчлөлт оруулахыг “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК /Х.Алтай/, “Монголын үнэт цаасны бирж”
ХК /Ж.Эрдэнэбат/, “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК /Ж.Байгалмаа/, “Арилжааны
төлбөр тооцоо” ХХК /О.Эрдэнэгэрэл/-д тус тус үүрэг болгосугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /М.Өлзийбат/нд даалгасугай.

ДАРГА

С.ДАВААСҮРЭН
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2019 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн
38 дугаар тогтоолын хавсралт

ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦААГ ХУДАЛДАН АВАХ САНАЛ
ГАРГАХ, ХУВЬЦААГ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ
НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Энэхүү журмаар хувьцаат компани /цаашид “компани” гэх/-ийн гаргасан хувьцааг бүхэлд
нь, эсхүл хувьцааны хяналтын багцаас дээш хувийг сайн дурын үндсэн дээр худалдан авах санал
гаргах, компанийн нийт гаргасан энгийн хувьцааны хяналтын багцаас дээш хувийг худалдан авсан
этгээд Компанийн тухай хуулийн 57.1-д заасан үүргээ хэрэгжүүлэх үндсэн дээр компанийн бусад
хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах үүрэгтэй холбогдон үүсэх харилцааг
зохицуулна.
ХОЁР. САЙН ДУРЫН ҮНДСЭН ДЭЭР ХУДАЛДАН АВАХ САНАЛ ГАРГАХ
2.1. Компанийн хувьцааг бүхэлд нь, эсхүл хувьцааны хяналтын багцаас дээш хувийг компанийн
хувьцаа эзэмшигч дангаараа буюу холбогдох этгээдтэй хамтран, эсxүл хувьцаа эзэмшдэггүй этгээд
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 22.1.1-д заасны дагуу сайн дурын үндсэн дээр хувьцаа
эзэмшигчдийн эзэмшиж буй хувьцааг худалдан авахаар энэ журамд заасны дагуу худалдан авах
саналыг Хороо, арилжаа эрхлэх байгууллага, үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага
болон нийтэд нэгэн зэрэг мэдэгдэнэ.
2.2. Сайн дурын үндсэн дээр худалдан авах саналыг компанид мэдэгдэл хүргүүлсэн өдрөөс
эхлэн компанийн бүх хувьцаа эзэмшигчдэд уг саналыг гаргасанд тооцно. Худалдан авах саналыг
хүлээж авсан компани өөрийн цахим хуудсанд байршуулна.
2.3. Сайн дурын үндсэн дээр санал гаргахтай холбоотой мэдэгдэлд дараах зүйлийг тусгана:
2.3.1. Худалдан авах санал гаргаж буй этгээд болон холбогдох этгээдийн хувьцаа
эзэмшигчийн ургийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа хаяг, хэрэв хуулийн этгээд
бол нэр, хаяг, холбоо барих утас, улсын бүртгэлийн дугаар, регистрийн дугаар;
2.3.2. Худалдан авах саналын эхлэх, дуусах он, сар, өдөр;
2.3.3. Худалдан авахаар зарласан нийт хувьцааны тоо ширхэг;
2.3.4. Худалдах саналыг хүлээн авах өдөр;
2.3.5. Хувьцааг худалдан авах төлбөрийг гүйцэтгэх өдөр;
хувь;

2.3.6. Худалдан авах санал гаргагчийн компанид эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо хэмжээ,

2.3.7. Санал гаргагч болон холбогдох этгээд өөр компанийн хувьцааг эзэмшиж байгаа
бол тэр талаарх мэдээлэл;
2.3.8. Худалдан авах санал гаргах болсон шалтгаан, зорилго;
2.3.9. Нэгж хувьцааг худалдан авахаар санал болгох үнэ (Хувьцаа худалдан авахаар
санал болгох үнэ нь тухайн хувьцааны сүүлийн зургаан сарын зах зээлийн үнийн жигнэсэн дунджаас
доошгүй байна. Хэрэв сүүлийн зургаан сар тухайн хувьцаа арилжигдаагүй бол 52 долоо хоногийн
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жигнэсэн дунджаас доошгүй байна);
2.3.10. Санал гаргагчийн харилцагч үнэт цаасны компанийн холбогдох утас;
2.3.11. Энэхүү журмын 2.5-д заасан саналыг гаргаж байгаа бол банкнаас тухайн худалдан
авахаар санал болгож буй хувьцааг худалдан авах санхүүгийн чадвартайг нотолсон баримт;
2.3.12. Худалдан авах санал гаргагчийн худалдах саналыг хүлээн авах шуудангийн хаяг.
2.4. Сайн дурын үндсэн дээр худалдан авах саналын хүчинтэй байх хугацаа нь Үнэт цаасны
зах зээлийн тухай хуулийн 22.7-д заасны дагуу санал гаргаснаас хойш нэг сараас доошгүй, гурван
сараас дээшгүй байна.
2.5. Сайн дурын үндсэн дээр гаргах худалдан авах саналд банкны баталгааг хавсаргана. Уг
баталгаа нь хувьцааг худалдан авах ажиллагааг хэрэгжүүлэх төлбөрийн чадвартай болохыг нотолж,
худалдан авах саналыг хүлээн авагчдын хувьцааг худалдан авах санал гаргагч нь худалдан авахгүй
байх, төлбөрийг хугацаанд нь гүйцэтгээгүй тохиолдолд төлбөрийг гүйцэтгэх баталгаа болж өгнө.
ГУРАВ. ҮҮРГЭЭ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ДЭЭР ХУДАЛДАН АВАХ САНАЛ ГАРГАХ
3.1. Компанийн хувьцааны хяналтын багцыг дангаараа буюу холбогдох этгээдтэй хамтран
худалдан авсан хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн тухай хуулийн 57.1-д заасан худалдан авах санал
гаргах үүргийн дагуу санал гаргана.
3.2. Үүргээ хэрэгжүүлэх үндсэн дээр гаргах худалдан авах санал гаргагч нь компанийн хувьцааг
худалдан авах саналаа Хороо, арилжаа эрхлэх байгууллага, үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн
байгууллага болон компанид бичгээр мэдэгдэнэ.
3.3. Үүргээ хэрэгжүүлэх үндсэн дээр гаргах худалдан авах санал нь компанид хүрсэн өдрөөс
эхлэн компанийн бүх хувьцаа эзэмшигчдэд уг саналыг гаргасанд тооцно.
3.4. Үүргээ хэрэгжүүлэх үндсэн дээр санал болгохтой холбоотой баримт бичигт дараах
зүйлийг тусгана:
3.4.1. Худалдан авах санал гаргаж буй этгээд болон холбогдох этгээдийн хувьцаа
эзэмшигчийн ургийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа хаяг, хэрэв хуулийн этгээд
бол нэр, хаяг, холбоо барих утас, улсын бүртгэлийн дугаар, регистрийн дугаар;
3.4.2. Худалдан авахаар зарласан нийт хувьцааны тоо ширхэг;
3.4.3. Худалдан авах саналын эхлэх, дуусах он, сар, өдөр;
3.4.4. Худалдах саналыг хүлээн авах өдөр;
3.4.5. Санал гаргаж буй хувьцаа эзэмшигч болон холбогдох этгээдийн тухайн компанийн
эзэмшиж буй хувьцааны тоо ширхэг;
3.4.6. Хувьцаа худалдан авахаар санал болгох үнэ (Хувьцаа худалдан авахаар санал
болгох үнэ нь тухайн хувьцааны сүүлийн зургаан сарын зах зээлийн үнийн жигнэсэн дунджаас
доошгүй байна. Хэрэв сүүлийн зургаан сар тухайн хувьцаа нь арилжигдаагүй бол 52 долоо хоногийн
жигнэсэн дунджаас доошгүй байна);
3.4.7. Хувьцааг худалдан авах төлбөрийг гүйцэтгэх өдөр;
3.4.8. Худалдан авах санал гаргах болсон шалтгаан, зорилго;
3.4.9. Худалдан авах санал гаргагчийн худалдах саналыг хүлээн авах шуудангийн хаяг.
3.5. Үүргээ хэрэгжүүлэх үндсэн дээр санал гаргаагүй этгээдийн эзэмшиж байгаа хувьцаа
нь уг саналыг гаргаж зохих журмын дагуу хэрэгжүүлэх хүртэл хугацаанд Компанийн тухай
хуулийн 62.1.9-62.1.16-д заасан асуудлаар саналын эрхгүй байна.
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3.6. Үүргээ хэрэгжүүлэх үндсэн дээр худалдан авах саналын хүчинтэй байх хугацаа нь
Компанийн тухай хуулийн 57.6-д зааснаар олон нийтэд саналаа зарласнаас хойш 30-аас доошгүй
хоног байна.
3.7. Энэ журмын 3.1 дэх заалт нь зөвхөн компанийн хяналтын багцаас дээш хувийг худалдан
авахад хамаарах бөгөөд бэлэглэл, өв залгамжлал, үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах зорилгоор
хувьцааг өмчлөлд шилжүүлэх зэрэг худалдахаас бусад хэлбэрээр дээрх хэмжээний хувьцааны
өмчлөлд өөрчлөлт орсон тохиолдолд уг заалт хамаарахгүй.
ДӨРӨВ. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОГЧ
ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ
4.1. Худалдан авах санал хүлээн авч буй хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаагаа худалдах санал гаргаж
буй өргөдлийг журмын 2.3.12 болон 3.4.9 дүгээр хэсэгт заасан шуудангийн хаяг руу шуудангаар,
эсхүл харилцагч үнэт цаасны компанид хүргүүлнэ. Үнэт цаасны компанид хүргэсэн тохиолдолд
тухайн үнэт цаасны компани нь санал гаргагчид бичгээр хүргэнэ.
4.2. Худалдан авах саналын хүчинтэй хугацаанд 1-ээс дээш худалдах санал хүлээн авсан
тохиолдолд хамгийн сүүлд ирсэн саналыг хүчинтэйд тооцно.
4.3. Худалдан авах санал гаргагч хувьцааг худалдан авах төлбөрийг хугацаандаа төлөөгүй
тохиолдолд хувьцаагаа худалдаж буй хувьцаа эзэмшигч банкны баталгааны дагуу төлбөрийг
төлүүлэх, худалдан авах санал гаргагчийн данснаас мөнгийг өөрийн данс руу шилжүүлэх, эсхүл
худалдан авах саналын гэрээг цуцлан, хувьцаагаа эргүүлэн авах бүрэн эрхтэй.
ТАВ. ХУДАЛДАН АВАХ САНАЛЫГ НИЙТЭД ЗАРЛАХ, СУРТАЛЧЛАХ
5.1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 22.3-т заасны дагуу компанийн хувьцааны
хяналтын багцыг дангаараа болон холбогдох этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа этгээд нь уг
хувьцааны хяналтын багцын хэмжээ нь таван хувиар нэмэгдсэн, буурсан тохиолдол бүрд ажлын
таван өдрийн дотор Хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдэгдэх ба нийтэд өөрийн цахим хуудсаар
дамжуулан мэдээлнэ.
5.2. Кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн
22.2-т заасны дагуу компанийн хувьцааны хяналтын багцыг худалдан авснаас хойш ажлын 5 өдөрт
багтаан Хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдэгдэх ба нийтэд өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан
мэдээлэх үүрэгтэй.
5.3. Худалдан авах санал гаргагч нь худалдан авах санал гаргасан тухай мэдээллийг өдөр
тутмын 2-оос доошгүй сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг радио, телевиз болон арилжаа эрхлэх
байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан мэдээлнэ.
5.4. Энэ журмын 5.3-т заасан мэдээг мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа анх мэдээлсэн
хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлнэ.
5.5. Компани болон үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага, кастодианы үйл
ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь худалдан авах санал гаргагчийг худалдан авах ажиллагаатай
холбоотой мэдээллээр хангах үүрэгтэй бөгөөд хэрэв 1-ээс дээш худалдан авах санал гаргагч байвал
тэдгээрийг адил тэгш мэдээллээр хангана.

186

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

ЗУРГАА. ХУДАЛДАН АВАХ САНАЛЫН БИЕЛЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ
6.1. Худалдан авах саналын хэрэгжилтэд дараах байдлаар хяналт тавина:
6.1.1. Худалдан авах санал гаргагч нь энэ журамд заасны дагуу саналаа нийтэд
сурталчилж байгаа эсэх, худалдан авах санал зарласны дараах тухайн үнэт цаасны арилжааны
явц, худалдан авах саналтай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан өргөдөл, гомдлын
шийдвэрлэлтийн байдалд Хорооны Ажлын алба;
6.1.2. Худалдан авах саналын дагуу хувьцаа худалдан авахад шаардагдах мөнгөн
хөрөнгө нь хувьцаа худалдан авах ажиллагааг хэрэгжүүлэх төлбөрийн чадвартай болохыг баталгаа
гаргасан байгууллага;
6.1.3. Худалдан авах санал гаргагчийн үнэт цаасны компанид өгсөн хувьцаа худалдан
авах захиалга нь үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад бүртгэгдсэн эсэх, арилжааны
сүлжээнд байршсан эсэхэд үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага болон арилжаа эрхлэх
байгууллага тус тус хяналт тавина.
6.2. Энэхүү журмын 2.3, 3.4-т заасан бичиг баримтыг журмын 5.3-т заасны дагуу мэдээлээгүй,
худалдан авах ажиллагааг хэрэгжүүлэх төлбөрийн чадвартай болохыг нотолсон байгууллагын
баталгаа зэргийг хавсаргаагүй тохиолдолд энэ нь худалдан авах саналыг Хороо хүчингүйд тооцох
үндэслэл болно.
6.3. Зах зээлийг урвуулан ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс сайн дурын болон
үүргээ хэрэгжүүлэх үндсэн дээр худалдан авах санал гаргаснаас хойш арилжаа эрхлэх байгууллага
арилжааны хяналтыг тухай бүр хийж холбогдох тайлан, дүгнэлтийг Хороонд худалдан авах
ажиллагаа дууссанаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор хүргүүлнэ.
ДОЛОО. ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
7.1. Худалдан авах саналын дагуу хувьцаагаа худалдахаар өгсөн захиалгын бүртгэл хөтөлсөн
үнэт цаасны компани нь уг захиалгыг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад бүртгүүлж,
үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага нь худалдан авах санал дуусах өдөр, захиалгын
талаарх мэдээллийг арилжаа эрхлэх байгууллагад худалдан авах санал дуусахаас өмнө хүргүүлнэ.
7.2. Худалдан авах саналыг хүлээн авч худалдах захиалга өгсөн хувьцаа эзэмшигч хувьцаагаа
тухайн саналаас бусад нөхцөлөөр бусдад арилжих бол өмнө өгсөн захиалгаа цуцалсны дараа өөр
бусдад арилжиж болно.
7.3. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь санал амжилттай хэрэгжих болсон тохиолдолд худалдан
авах саналын хугацаа дуусмагц, худалдан авах саналын дагуу хийгдэх хэлцлүүдийг нэгтгэн нэг
удаагийн арилжаагаар гүйцэтгэнэ.
7.4. Худалдан авах саналын хугацаа дуусмагц худалдан авах санал гаргагч тухайн хугацаанд
хувьцаа худалдан авсан тухай тайланг гаргаж ажлын 5 өдөрт багтаан Хороонд ирүүлнэ.
НАЙМ. ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛС, ХАРИУЦЛАГА
8.1. Дараах тохиолдолд худалдан авах санал гаргах, худалдан авах саналын үндсэн дээр
хувьцаа худалдан авахыг хориглоно:
8.1.1. Энэхүү журмаар тогтоосон худалдан авах саналын мэдээллийг нэгдмэл
сонирхолгүй хувьцаа эзэмшигчдэд хүргээгүй, эсхүл тэдгээр баримт бичигтэй танилцах боломжоор
хангаагүй;
8.1.2. Хорооноос зөвшөөрсөн худалдан авах саналын мэдээллийг санал гаргаснаас хойш
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өөрчилсөн.
8.2. Худалдан авах санал гаргагч нь арилжааны явцад үнийн саналаа өөрчлөхийг хориглоно.
8.3. Аливаа этгээдээс компанийн хувьцаа эзэмшигч, тэдгээрийн мэргэжлийн зөвлөхийг
төөрөгдүүлэх зорилгоор худалдан авах санал зарлахтай холбоотой үйл ажиллагаанд оролцохыг
хориглоно.
8.4. Худалдан авах саналын хугацаанд худалдан авах санал гаргагч нь саналд зааснаас өөр
нөхцөлөөр тухайн хувьцааг худалдан авахыг хориглоно.
8.5. Худалдан авах санал зарлах үүрэг бүхий этгээд хуульд заасан журмын дагуу худалдан
авах санал гаргаагүй, хувьцаа эзэмшигчдийг хууран мэхлэх ажиллагаа явуулсны улмаас худалдан
авах санал нь энэ журмын 6.2-т зааснаар хүчингүй болсон бол Компанийн тухай хуулийн 57.2-т
зааснаар тухайн этгээдийн эзэмшиж буй хувьцаа саналын эрхгүйд тооцогдоно. Энэ талаар Хороо
болон арилжаа эрхлэх байгууллага олон нийтэд мэдээлнэ.
8.6. Энэ журмын холбогдох заалтыг зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль,
Компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага
ногдуулна.
-oOo-
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Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд
2019 оны 4 сарын 19-ний өдрийн 4350 дугаарт бүртгэв.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ

2019 оны 4 сарын 10 өдөр

Дугаар 51

Улаанбаатар хот

Журам шинэчлэн батлах тухай
Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2,
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 87 дугаар зүйлийн 87.7 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн
ТОГТООХ нь:
1. “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл
байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
2. Дээрх журам хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн өдрөөс эхлэн Санхүүгийн зохицуулах
хорооны 2016 оны 46 дугаар тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн
үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай
журам”-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Б.Ариунаа/нд даалгасугай.

ДАРГА

С.ДАВААСҮРЭН
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2019 оны 4 дүгээр сарын 10-ны
өдрийн 51 дүгээр тогтоолын хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ БРОКЕР, ДИЛЕР, АНДЕРРАЙТЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ЭРХЛЭХ ЭТГЭЭДЭД ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ ҮҮССЭН ТОХИОЛДОЛД
АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ ЖУРАМ
НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ноос
тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй үнэт цаасны брокер,
дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд /цаашид “зохицуулалттай этгээд” гэх/-тэй
холбоотой дампуурлын хэрэг үүссэн, татан буулгаж болзошгүй нөхцөл байдал бий болсонтой
холбоотой харилцагчийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаарх
харилцааг зохицуулахад оршино.
1.2. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч өөрийн үйл ажиллагаандаа Дампуурлын
тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон Хорооноос батлан
гаргасан холбогдох журмыг баримтална.
1.3.Хорооноос онцгой нөхцөл байдал үүссэн гэж үзэж, эрх хүлээн авагч томилсонтой
холбогдуулан тухайн зохицуулалттай этгээд шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй бөгөөд ийнхүү гомдол
гаргасан нь эрх хүлээн авагчийн үйл ажиллагааг түдгэлзүүлэх, зогсоох үндэслэл болохгүй.
ХОЁР. ХОРООНООС АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ЭРХ ХҮЛЭЭН АВАГЧИД
ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
2.1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 87.1-д заасан болон дараах тохиолдолд онцгой
нөхцөл байдал үүссэн гэж үзнэ:
2.1.1. Зохицуулалттай этгээд буюу хариуцагч үүргээ биелүүлж чадахгүй болсныг өөрөө
мэдэгдэж, дампуурлын хэрэг үүсгэх хүсэлт гаргасан;
2.1.2. Хорооноос тогтоосон төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлтийг хангахгүй
болж тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанаас хойш 3 сарын хугацаанд зөрчлийг засаж,
үзүүлэлтийг хангаагүй;
2.1.3. Хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн
зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үнэт цаасны
зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 8 дугаар бүлэгт
заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон.
2.2. Энэ журмын 2.1-д заасан онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд Хорооны шийдвэрээр
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 87.2-д заасан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх эрх хүлээн
авагчийг нэн даруй томилно.
2.3. Хорооны уг шийдвэрт дор дурдсан зүйлсийг тусгах бөгөөд шийдвэрийн талаар нийтэд
мэдээлнэ.
2.3.1. Эрх хүлээн авагч томилогдсон зохицуулалттай этгээд, түүний салбарын нэр,
оршин байгаа газар, хаяг;
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2.3.2. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авах арга хэмжээ авах үндэслэл;
2.3.3. Зохицуулалттай этгээдэд эрх хүлээн авах арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхлэх болон
түүний үргэлжлэх хугацаа;
2.3.4. Хорооноос томилогдсон эрх хүлээн авагчийн овог нэр, түүнд туслах ажлын
хэсгийн бүрэлдэхүүн.
2.4. Шаардлагатай гэж үзвэл Хорооны шийдвэрээр эрх хүлээн авагч болон түүнд туслах
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх буюу бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх хугацааг нь сунгаж болно.
Сунгах болсон шалтгаан, нөхцөлийг шийдвэрт тодорхой тусгасан байна.
2.5. Эрх хүлээн авагч нь Хорооны ажилтан, үнэт цаасны зах зээлийн ажлын туршлагатай
иргэн болон хуулийн этгээд байж болох бөгөөд тухайн этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байна:
2.5.1. Хорооны ажилтан болон бусад иргэн бол:
2.5.1.1. эдийн засаг, эрх зүйн дээд боловсролтой, ажлын туршлагатай, ёс зүйн
төлөвшилтэй байх;
2.5.1.2. ял шийтгэлгүй байх;
2.5.1.3. тухайн зохицуулалттай этгээдтэй бизнесийн харилцаагүй бөгөөд
сонирхлын зөрчилгүй байх;
2.5.1.4. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.29, 4.1.30-д заасан этгээд биш

байх;

2.5.1.5. үнэт цаасны зах зээлд 5-аас доошгүй жил ажилласан байх.
2.5.2. Эрх хүлээн авагч нь хуулийн этгээд бол энэ журмын 2.5.1-д зааснаас гадна дараах
нэмэлт шаардлагыг хангасан байна.
2.5.2.1. үйл ажиллагаанаас үүдэн гарах хариуцлагыг хүлээх хангалттай хэмжээний
хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэртэй байх;
2.5.2.2. зохицуулалттай этгээдийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хэвийн хангаж
чадах туршлагатай нь урьд болон одоо эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны үр дүнгээр тодорхойлогдсон
байх;
2.5.2.3. хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх.
2.6. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь үйл ажиллагаандаа тусгай тэмдэг, албан
хэвлэмэл хуудас, маягтыг хэрэглэж болно.
2.7. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагчийн ажиллах нөхцөл, бусад зүйлийг Хороо
болон эрх хүлээн авагчийн хооронд байгуулах гэрээнд нарийвчлан тусгана.
2.8. Онцгой нөхцөл байдал үүссэн зохицуулалттай этгээдийн бүртгэлийг Хороо хөтөлнө.
ГУРАВ. ЭРХ ХҮЛЭЭН АВАГЧИЙН ЭРХ ҮҮРЭГ,
АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ
3.1. Онцгой нөхцөл байдал үүссэн зохицуулалттай этгээдийн удирдлагын бүрэн эрх нь эрх
хүлээн авагчид шилжинэ.
3.2. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн
87.4-д зааснаас гадна дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
3.2.1. Зохицуулалттай этгээдийн тодорхой үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх, зогсоох;
хязгаарлах;

3.2.2. Зохицуулалттай этгээдийн бусдад төлөх төлбөрийг зогсоох, төлбөрийн хэмжээг
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3.2.3. Зохицуулалттай этгээдийн хөрөнгө оруулалт хийхээр байгуулсан гэрээг цуцлах,
зээлийн хүү, үйлчилгээний хөлсний хувь хэмжээ, хугацаанд өөрчлөлт оруулах;
3.2.4. Зохицуулалттай этгээдийн нэрийн өмнөөс гэрээ байгуулах;
3.2.5. Зохицуулалттай этгээдийн нэрийн өмнөөс нэхэмжлэл гаргах, шүүх хуралдаанд
зохицуулалттай этгээдийг төлөөлөн оролцох.
3.3. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн
87.4-д заасан эрх хэмжээний хүрээнд бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ дор дурдсан үүргийг хүлээнэ:
3.3.1. өөрийн үйл ажиллагаандаа Үнэт цаасны зах зээлийн тухай болон бусад холбогдох
хууль тогтоомж, Хорооноос баталсан эрх зүйн актыг мөрдөх;
3.3.2. томилогдсон өдрөөс хойш ажлын 10 өдрийн дотор тухайн зохицуулалттай
этгээдийн санхүү, төлбөрийн чадварын байдалд дүгнэлт гаргах, авах арга хэмжээний талаарх
саналыг гаргах;
хүргэх.

3.3.3. цаашид авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар сар бүр Хороонд мэдээлэл

3.4. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн
87.2-д заасан арга хэмжээг нэн даруй авахаас гадна дараах арга хэмжээг авна:
3.4.1. тус зохицуулалттай этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн талаар тухайн этгээдийн
удирдлага, нийт ажилтнуудад танилцуулж, энэ талаарх мэдэгдлийг нийтэд хүргэх;
3.4.2. зохицуулалттай этгээдийн бүх үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар бие даан
шийдвэр гаргаж, өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах;
3.4.3. эрх хүлээн авагч томилогдсон өдрөөр тасалбар болгон тус зохицуулалттай
этгээдийн санхүүгийн гүйлгээг хааж, орлого, зарлагын тайлан тэнцлийг гаргуулан, гүйцэтгэх
удирдлага, нягтлан бодогчоор гарын үсэг зуруулж, тамга тэмдэг даруулах;
3.4.4. зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага, нягтлан бодогч, дотоод хяналтын
ажилтнаас албан үүргээ гүйцэтгэх хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг авах;
3.4.5. томилогдсон өдрийн байдлаар зохицуулалттай этгээд, түүний бүх эд хөрөнгө,
баримт бичиг /боловсон хүчний хувийн хэрэг, материал, архив, бичиг хэрэг, тэнцлийн гадуурх данс
тооцоо/-ийг тоолж, бүртгэн энэ тухай тайлан мэдээг доорх хавсралтын дагуу гаргуулан хяналтандаа
авна:
3.4.5.1. зохицуулалттай этгээд, түүний нэгжийн захирал, ерөнхий нягтлан бодогч,
эдийн засагч нарын хариуцаж өгсөн мэдээ, бүртгэлийг баталгаа тодорхойлолтын дагуу /Хавсралт 1/;
3.4.5.2. зохицуулалттай этгээдийн санхүүгийн тайланг Сангийн сайд, Санхүүгийн
зохицуулах хорооны даргын 2017 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 221/331 дүгээр хамтарсан
тушаалаар батлагдсан “Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа
эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх дансны жишиг жагсаалт, санхүүгийн тайлан болон түүний тодруулгын
маягт”-ын дагуу;
3.4.5.3. зохицуулалттай этгээдийн касс үнэ бүхий зүйлсийг тоолж шалгасан тухай
дүнг актаар /Хавсралт 2/;
3.4.5.4. зохицуулалттай этгээдийн төлбөр хийхээр хүлээлгэж буй баримтыг
жагсаалтаар /Хавсралт 3/;
3.4.5.5. Хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах
зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан
“Зохицуулалттай этгээдийн эрсдэлийн сангийн журам”-д заасан үйл ажиллагааны эрсдэлээс
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хамгаалах сангийн хүрэлцээний тухай тайлан;
3.4.5.6. зохицуулалттай этгээдийн үнэт цаасны хадгаламжийн байгууллагад
хадгалагдаж буй үнэт цаасыг жагсаалтаар /Хавсралт 4/;
3.4.5.7. зохицуулалттай этгээдийн төлбөр тооцоо гүйцэтгэх банк дахь дансдын
үлдэгдлийн талаарх тайлан /Хавсралт 5/;
3.4.5.8. зохицуулалттай этгээдийн сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хийсэн хэлцлийг
жагсаалтаар /Хавсралт 6/;
Хавсралт 7/;

3.4.5.9. зохицуулалттай этгээдийн харилцагчдын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл /

3.4.5.10. зохицуулалттай этгээдийн харилцагчдын данснаас гарсан мөнгөн
хөрөнгийн жагсаалт;
/Хавсралт 8/;
Хавсралт 9/;
10/;

3.4.5.11. зохицуулалттай этгээдийн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт
3.4.5.12. зохицуулалттай этгээдийн үндсэн хөрөнгө, эд хогшлын бүртгэл /
3.4.5.13. зохицуулалттай этгээдийн хангамжийн материалын бүртгэл /Хавсралт
3.4.5.14. зохицуулалттай этгээдийн өр төлбөрийн судалгаа /Хавсралт 11/;

3.4.5.15. зохицуулалттай этгээдийн архивын маягт, захиалгын гэрээнүүдийн
бүртгэлийн жагсаалт /Хавсралт 12/;
13/;

3.4.5.16. зохицуулалттай этгээдийн тамга, тэмдэг хүлээлцсэн тухай акт /Хавсралт

3.4.5.17. зохицуулалттай этгээдийн номинал данс дахь харилцагчийн үнэт цаасны
болон мөнгөн хөрөнгийн тухайлсан бүртгэлийн жагсаалт;
бусад баримтууд;

3.4.5.18. харилцагчтай байгуулсан үнэт цаасны данс нээлгэх гэрээ, холбогдох

3.4.5.19. зохицуулалттай этгээдийн ашиглаж байсан програм хангамжид
бүртгэгдсэн харилцагчийн мэдээллүүд, захиалгын бүртгэл;
3.4.5.20. даатгалын баримт бичиг, зохицуулалттай этгээдээс шүүхэд гаргасан
нэхэмжлэл, шүүхээс гарсан шийдвэр, хэрэгжилтийн талаар хэрэг бүрээр хийсэн бүртгэл;
3.4.5.21. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтцийн судалгаа;
3.4.5.22. бусад шаардлагатай баримт, материал.
3.4.6. Үйл ажиллагааны тайланг гаргаж Хороонд хүргүүлэх, зохицуулалттай этгээдийг
татан буулгах нэхэмжлэлийг шүүхэд гаргах.
3.5. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь энэ журмын 3.4-д дурдсан ажиллагааг
гүйцэтгэх явцад зөрчил дутагдал илэрвэл хууль тогтоомжид заасны дагуу холбогдох арга хэмжээг авч,
шаардлагатай гэж үзвэл тухайн асуудлаар хууль, хяналтын байгууллагуудад хандаж шийдвэрлүүлнэ.
3.6. Тайлан тэнцлийн холбогдох дансдын үлдэгдэл үндсэн баримттай зөрвөл энэ талаар
тухайн этгээдийн удирдлага, холбогдох бусад этгээдэд мэдэгдэж, зөрүүг тохируулах, баримтжуулах,
холбогдох эрх бүхий байгууллагад зөрчилтэй асуудлыг тавьж шийдвэрлүүлнэ.
3.7. Зохицуулалттай этгээдээс хийгдсэн төлбөр, шилжүүлэг нь зарим этгээдийн эрх ашгийг
бусдаас илүүтэй үзсэн шинжтэй бол тухайн этгээдийн эрхийг хүлээн авах ажиллагаа эхлэхээс

193

өмнөх гурван сарын дотор хийгдсэн төлбөрийг, хэрэв төлбөр хүлээн авагч нь тухайн этгээдийн
хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага, ажилтан,
тэдгээрт холбогдох этгээд байвал эрхийг хүлээн авах үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнөх 12 сарын
дотор хийгдсэн бүх төлбөрийг дор дурдсанаас бусад тохиолдолд хүчингүйд тооцуулахаар шүүхэд
нэхэмжлэл гаргана:
3.7.1. бусдад шилжүүлсэн эд хөрөнгө нь уг эд хөрөнгийн зах зээлийн үнээр төлөгдсөн;
3.7.2. зохицуулалттай этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх
удирдлага, ажилтанд олгосон цалин хөлс нь тэдгээрт урьд олгож байсан цалин хөлсний ердийн
хэмжээнээс хэтрээгүй /шагнал, бусад тусгай нэмэгдэл үүнд хамаарахгүй/.
ДӨРӨВ. ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН ХАРИЛЦАГЧИЙГ
БУСАД ЭТГЭЭДЭД ШИЛЖҮҮЛЭХ
4.1. Онцгой нөхцөл байдал үүссэн зохицуулалттай этгээдийн харилцагчдыг уралдаант
шалгаруулалтын үндсэн дээр өөр этгээдэд шилжүүлнэ.
4.2. Эрх хүлээн авагчийн санал болгосон 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй уралдаант шалгаруулалтыг
зохион байгуулах комисс /цаашид “комисс” гэх/-ыг Хорооны даргын шийдвэрээр томилно. Уг комисс
нь Хорооноос 3, гишүүнчлэл бүхий арилжаа эрхлэх байгууллага, мэргэжлийн холбоо, үнэт цаасны
төвлөрсөн хадгаламжийн болон төлбөр тооцооны байгууллагаас тус бүр 1 төлөөллөөс бүрдэнэ.
4.3. Комисс уралдаант шалгаруулалтыг зохион байгуулахдаа Иргэний хууль, холбогдох бусад
хууль тогтоомжийг удирдлага болгоно.
4.4. Уралдаант шалгаруулалтад оролцох сонирхолтой эрх бүхий компанийг шаардлагатай
мэдээллээр хангах үүргийг комисс хүлээнэ.
4.5. Комиссын гишүүд эрх бүхий зохицуулалттай этгээдүүдээс ирүүлсэн уралдаант
шалгаруулалтын материалтай танилцаж, гишүүн тус бүр энэ журмын 5.1, 5.2-т заасан заалт тус
бүрээр 3 хүртэл оноо өгч дүгнэнэ.
4.6. Комисс уралдаант шалгаруулалтад ирүүлсэн материалуудыг уралдаант шалгаруулалтын
материал хүлээж авах сүүлчийн хугацаанаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор шийдвэрлэх бөгөөд
шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг ажлын 5 хүртэл өдрөөр сунгаж болно.
4.7. Комисс нь уралдаант шалгаруулалтын эцсийн дүнг гаргаж тухайн зохицуулалттай
этгээдийн эрх хүлээн авагчид танилцуулах бөгөөд эрх хүлээн авагч нь онцгой нөхцөл байдал үүссэн
этгээдийн харилцагчдыг шалгарсан эрх бүхий компанид шилжүүлэх саналыг Хороонд ажлын 3
өдрийн дотор танилцуулна.
4.8. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь онцгой нөхцөл байдал үүссэн этгээдийн
үйл ажиллагаа явуулж байсан хугацааны хэлцлийн жагсаалт, харилцагчдын талаарх мэдээлэл,
харилцагчийн данснаас гарсан мөнгөний жагсаалтыг Хорооны шийдвэр гарснаас хойш ажлын 3
өдрийн дотор акт үйлдэн шалгарсан эрх бүхий компанид хүлээлгэн өгнө. Актыг 3 хувь үйлдэх бөгөөд
хувь тус бүрийг Хороо, эрх хүлээн авагч, уралдаант шалгаруулалтад шалгарсан этгээд хадгална.
ТАВ. УРАЛДААНТ ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
5.1. Уралдаант шалгаруулалтад Хорооноос үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан компани оролцох бөгөөд тухайн хуулийн этгээд нь дараах
шаардлагыг хангасан байна:
5.1.1. үйл ажиллагаагаа сүүлийн 3 жилийн хугацаанд тогтмол явуулсан байх;

194

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

5.1.2. шилжүүлж авсан харилцагчдад үйлчлэх салбар нээн ажиллуулах санхүүгийн
болон хүний нөөцийн боломжтой байх;
5.1.3. хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх;
5.1.4. үнэт цаасны төлбөр тооцоо болон харилцагчдын хувьцааг өмчлөгчийн
зөвшөөрөлгүй зарах зэрэг хууль бус үйлдэл гаргаж байгаагүй байх;
5.1.5. тухайн жилд компани болон албан тушаалтан Хорооноос захиргааны шийтгэл
хүлээгээгүй байх;
5.1.6. үнэт цаасны зах зээлийн тухай болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, Хорооноос
баталсан журам, зааврыг биелүүлж ажилладаг байх;
5.1.7. комисс нэмэлт шаардлага тавьж, материал шаардаж болох бөгөөд үүнийг
комиссын гишүүдийн олонхын саналаар шийдвэрлэнэ.
5.2.Уралдаант шалгаруулалтад оролцох компани дараах материалыг комисст битүүмжлэн
ирүүлнэ:
5.2.1. уралдаант шалгаруулалтад оролцох болсон шалтгаан, зорилго;
5.2.2. харилцагчдыг шилжүүлэн авснаар үүсэх үйл ажиллагааны үр ашгийн тооцоо,
бизнес төлөвлөгөөнд оруулах өөрчлөлтийн төсөл;
5.2.3. шинээр байгуулах салбарт ажиллах мэргэжилтний талаарх мэдээлэл;
5.2.4. шилжүүлж авах харилцагчдад үйлчлэх салбарын ажлын байрыг хэрхэн шийдвэрлэх
талаарх танилцуулга;
төлөвлөгөө;

5.2.5. харилцагчдад хүргэх үйлчилгээг хэрхэн шуурхай болгож, сайжруулах санал

5.2.6. салбарын үйл ажиллагааны дотоод журам, салбарын үйл ажиллагаанд хяналт
тавих журмуудын төсөл;
5.2.7. онцгой нөхцөл байдал үүссэн зохицуулалттай этгээдээс харилцагчдад учруулсан
хохирлыг хариуцах эсэх, хэрэв хариуцвал ямар хэмжээгээр хариуцах.
5.3. Уралдаант шалгаруулалтад оролцох эрх бүхий этгээд нь энэ журмын 5.2-т заасан баримт
материалыг уралдаант шалгаруулалт зарлагдсанаас хойш ажлын 20 өдөрт багтаан комисст ирүүлнэ.
Уралдаант шалгаруулалтын зарлалд материал хүлээж авах сүүлчийн хугацааг тусгана.
5.4. Энэ журмын 5.3-т заасан хугацаанд ямар нэг этгээдээс хүсэлт ирүүлээгүй тохиолдолд
онцгой нөхцөл байдал үүссэн зохицуулалттай этгээдийн харилцагчдыг шилжүүлэх асуудлыг эрх
хүлээн авагч тусгай зөвшөөрөл бүхий, аль тохиромжтой, шаардлага хангахуйц этгээдтэй тохиролцож
шийдвэрлэх арга хэмжээ авна.
5.5.Онцгой нөхцөл байдал үүссэн зохицуулалттай этгээдийн харилцагчийн зөвшөөрөлгүйгээр
тэдний хувьцааг худалдсан, мөнгөн хөрөнгийг ашигласан хууль бус үйлдэлтэй холбоотой асуудлыг
тухайн харилцагчийг шилжүүлэн авсан компани хариуцах саналаа энэ журмын 5.2.7-д зааснаар
ирүүлээгүй бол хариуцахгүй. Дээрх байдлаар үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрх нь зөрчигдсөн
харилцагч эрхээ сэргээлгэж, гэм хороо арилгуулахаар холбогдох эрх бүхий байгууллагад хандахад
харилцагчийг шилжүүлэн авсан этгээд шаардлагатай, өөрт байгаа мэдээллээр хангах үүрэгтэй.
ЗУРГАА. ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН ЭРХ ХҮЛЭЭН АВАГЧИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААГ ДУУСГАВАР БОЛГОХ
6.1. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагчийн үйл ажиллагаа нь хийж гүйцэтгэсэн
ажиллагааны тайланг гаргаж Хороонд танилцуулсан, тухайн хуулийн этгээдийг татан буулгахаар
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шүүхэд нэхэмжлэл гаргаснаар дуусгавар болно.
6.2. Эрх хүлээн авагч нь хийж гүйцэтгэсэн ажиллагааны тайландаа өглөг, авлагыг барагдуулсан
байдлын талаар тодорхой тусгаж, холбогдох санхүүгийн баримтыг хавсаргасан байна.
6.3. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь тухайн этгээдийн үнэт цаасны арилжааны
хэлцлийн жагсаалтыг үндэслэн дараах баримтыг гишүүнчлэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагад нь
хүлээлгэн өгнө:
6.3.1. захиалгын гэрээ, гэрээ дүгнэсэн акт;
6.3.2. харилцагчийн бүртгэл;
6.3.3. дилерийн даалгавар;
6.3.4. баталгаажуулсан хөрөнгө оруулалтын эрхийн бичгийн үлдэгдэл.
ДОЛОО. ЗАРДАЛ
7.1. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авахтай холбогдсон үйл ажиллагааны зардалтай
холбоотой асуудлыг тухай бүр Хороо шийдвэрлэнэ.
НАЙМ. ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГА
8.1. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авах арга хэмжээний хэрэгжилтэд Хороо хяналт
тавина.
8.2. Зохицуулалттай этгээдэд эрх хүлээн авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад эрх хүлээн
авагчийн үйл ажиллагаанд саад учруулж, түүний зөвшөөрөлгүйгээр зохицуулалттай этгээдийн
нэрийн өмнөөс, уг зохицуулалттай этгээдийн зардлаар аливаа үйл ажиллагаа явуулсан байвал эрх
хүлээн авагч нь хууль бус аливаа үйлдэл /эс үйлдэл/-ийг зогсоож, гэрээ, хэлцлийг хүчингүй болгож,
энэ буруутай үйлдэл /эс үйлдэл/-ээс үүдэн гарсан хохирлыг холбогдох этгээдээр нөхөн төлүүлэх
болон бусад асуудлыг Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу эрх бүхий байгууллагад
хандаж шийдвэрлүүлнэ.
8.3. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас
учруулсан хохирлыг өөрөө хариуцна. Үйл ажиллагааны ердийн эрсдэлд хамруулж болох хохирол
учирсан нь эрх хүлээн авагчид хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болохгүй.
8.4. Энэ журмын холбогдох заалтыг зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль
болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
-oOo-
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 4 дүгээр
сарын 10-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
“Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
1 дүгээр хавсралт
Маягт СЗХ03200

ТОДОРХОЙЛОЛТ
СЗХ03200
огноо

Дугаар

Улаанбаатар хот

“. . . . . . . . . . . . . . . . . .” ХХК-ийн . . . . . . . . . . . . . . . . . . /гүйцэтгэх захирал, ерөнхий нягтлан
бодогч/. . . . . . . . . . . . . . . . . . овогтой . . . . . . . . . . . . . . . би хариуцаж өгсөн мэдээ, бүртгэлд тусгагдсан
мэдээлэл үнэн зөв болохыг баталж байна.
Буруу мэдээлэл өгснөөс болж зохицуулалттай этгээдэд хохирол учирвал миний бие хуулийн
дагуу бүрэн хариуцлага хүлээнэ.

“.............................” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ:

/

/

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ:

/

/

Тамга
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 4 дүгээр
сарын 10-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
“Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
2 дугаар хавсралт

Маягт СЗХ03201

“....................................” ХХК-ИЙН КАСС, ҮНЭ БҮХИЙ
ЗҮЙЛИЙГ ТООЛЖ ШАЛГАСАН ТУХАЙ АКТ
СЗХ03201
1. Төгрөг
Дэвсгэрт

Тоо ширхэг

Дүн

10
20
50
100
500
1000
5000
10000
Нийт дүн

2. Валют
Валютын нэрс

Дэвсгэрт

Тоо
1
5

10

USD

20
50
100
Нийт дүн

DEM
JPY
CHF
GBP
ITL
RUR
CNY
CAD
FRF
ATS
Бусад
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Дүн

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

3. Үнэ бүхий зүйл
№

Үнэ бүхий зүйлийн нэр

1

Хадгаламжийн дэвтэр

2

Байгууллагын чек

3

Үнэт металл, эрдэнийн чулуу

4

Үнэт цаас

5

Үнэт эдлэл

6

Бусад

Дүн

ТЭМДЭГЛЭЛ:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Тоолж хянасан:
Зохицуулалттай этгээдийн
эрх хүлээн авагч:
/
Түүнд туслах ажлын хэсэг:
/
/
/

Зөвшөөрч хүлээн авсан:
Зохицуулалттай этгээдийн
гүйцэтгэх захирал:
/

/
/
/

/

/

/

/

Ерөнхий нягтлан бодогч:

199

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 4 дүгээр
сарын 10-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
“Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
3 дугаар хавсралт
Маягт СЗХ03202

“..............................” ХХК-ИЙН ТӨЛБӨР ХИЙХЭЭР ХҮЛЭЭЛГЭЖ
БУЙ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ
СЗХ03202
...... оны ...... сарын ...... өдрийн байдлаар
№

БАРИМТЫН ДУГААР

ГҮЙЛГЭЭ
ХИЙСЭН
ОГНОО

ГҮЙЛГЭЭНИЙ
УТГА

Тайлан гаргасан:
Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал:
/

/

200

ХҮЛЭЭН
АВАГЧ
БАНК

ХҮЛЭЭН АВАГЧ
БАЙГУУЛЛАГА

Зөвшөөрч хүлээн авсан:
Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч:
/

/

Түүнд туслах ажлын хэсэг:

Ерөнхий нягтлан бодогч:
/

МӨНГӨН
ДҮН

/

/
/
/

/
/
/

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 4 дүгээр
сарын 10-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
“Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
4 дүгээр хавсралт
Маягт СЗХ03203

“.........................................” ХХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ ХАДГАЛАМЖИЙН
БАЙГУУЛЛАГАД ХАДГАЛАГДАЖ БУЙ ҮНЭТ ЦААСНЫ ЖАГСААЛТ
СЗХ03203
...... оны ...... сарын ...... өдрийн байдлаар
№

Данс

Эзэмшиж буй үнэт цаасны нэр

Тайлан гаргасан:
Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал:
/

/

Тусгаарлагдсан эсэх /
Барьцаа/

Зөвшөөрч хүлээн авсан:
Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч:
/

/

Түүнд туслах ажлын хэсэг:

Ерөнхий нягтлан бодогч:
/

Үнэт цаасны тоо
ширхэг

/

/
/
/

/
/
/
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 4 дүгээр
сарын 10-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
“Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
5 дугаар хавсралт
Маягт СЗХ03204

“..............................” ХХК-ИЙН ТӨЛБӨР ТООЦОО ГҮЙЦЭТГЭХ БАНКИН ДАХЬ
ДАНСДЫН ҮЛДЭГДЛИЙН ТАЛААРХ ТАЙЛАН
СЗХ03204
...... оны ...... сарын ...... өдрийн байдлаар
№

Төлбөр тооцоо гүйцэтгэгч банкны нэр

Дансны дугаар

Тайлан гаргасан:
Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал:
/

/

202

Зөвшөөрч хүлээн авсан:
Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч:
/

/

Түүнд туслах ажлын хэсэг:

Ерөнхий нягтлан бодогч:
/

Үлдэгдэл

/

/
/
/

/
/
/

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 4 дүгээр
сарын 10-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
“Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
6 дугаар хавсралт
Маягт СЗХ03205

“..............................” ХХК-ИЙН СҮҮЛИЙН 3 ЖИЛИЙН
ХУГАЦААНЫ ХЭЛЦЛИЙН ЖАГСААЛТ
СЗХ03205
...... оны ...... сарын ...... өдрийн байдлаар
№

Хэлцлийн утга

Үнэт цаасны нэр

Үнэт цаасны
код

Тайлан гаргасан:
Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал:
/

/

Нэгж үнэ

Нийт дүн

Зөвшөөрч хүлээн авсан:
Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч:
/

/

Түүнд туслах ажлын хэсэг:

Ерөнхий нягтлан бодогч:
/

Арилжигдсан
тоо хэмжээ

/

/
/
/

/
/
/
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 4 дүгээр
сарын 10-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
“Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
7 дугаар хавсралт
Маягт СЗХ03206

“..................................” ХХК-ИЙН ХАРИЛЦАГЧДЫН
ТАЛААРХ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ
СЗХ03206
...... оны ...... сарын ...... өдрийн байдлаар
№

Харилцагчийн
овог, нэр

Регистрийн
дугаар

Оршин суугаа хаяг

Тайлан гаргасан:
Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал:
/

/

204

ТТГБанкны
дансны мэдээлэл

Зөвшөөрч хүлээн авсан:
Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч:
/

/

Түүнд туслах ажлын хэсэг:

Ерөнхий нягтлан бодогч:
/

Холбоо барих утас, цахим
шуудангийн хаяг

/

/
/
/

/
/
/

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 4 дүгээр
сарын 10-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
“Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
8 дугаар хавсралт
Маягт СЗХ03207

“..................................” ХХК-ИЙН ӨМЧЛӨХ БУСАД
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ
СЗХ03207
...... оны ...... сарын ...... өдрийн байдлаар
№

Үл хөдлөх хөрөнгийн
бүртгэлийн газарт бүртгүүлсэн
дугаар

ҮХХБГ-аар
үнэлүүлсэн үнэлгээ

Тайлан гаргасан:
Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал:
/

/

ӨБҮХХ-нд
бүртгэсэн
шийдвэр

ӨБҮХХ-ийн
марк

Зөвшөөрч хүлээн авсан:
Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч:
/

/

Түүнд туслах ажлын хэсэг:

Ерөнхий нягтлан бодогч:
/

ӨБҮХХ-нд
бүртгэсэн он сар
өдөр

/

/
/
/

/
/
/
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 4 дүгээр
сарын 10-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
“Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
9 дүгээр хавсралт
Маягт СЗХ03208

“...............................” ХХК-ИЙН ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ,
ЭД ХОГШЛЫН БҮРТГЭЛ
СЗХ03208
...... оны ...... сарын ...... өдрийн байдлаар
№

ДАНС

ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ, ЭД
ХОГШИЛ

АНХНЫ ҮНЭ

БАЙГУУЛСАН
ЭЛЭГДЭЛ

ҮЛДЭГДЭЛ ӨРТӨГ

1501

ДҮН
1502

ДҮН
1503

ДҮН

Тайлан гаргасан:
Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал:
/
/
Ерөнхий нягтлан бодогч:
/

206

/

Зөвшөөрч хүлээн авсан:
Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч:
/
Түүнд туслах ажлын хэсэг:
/
/
/

/
/
/
/

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 4 дүгээр
сарын 10-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
“Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
10 дугаар хавсралт
Маягт СЗХ03209

“.................................” ХХК-ИЙН ХАНГАМЖИЙН
МАТЕРИАЛЫН БҮРТГЭЛ
СЗХ03209
...... оны ...... сарын ...... өдрийн байдлаар
№

ДАНС

МАТЕРИАЛ НЭР

АНХНЫ ҮНЭ

ҮЛДЭГДЭЛ ӨРТӨГ

1606

ДҮН
1607

ДҮН

Тайлан гаргасан:
Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал:
/
/
Ерөнхий нягтлан бодогч:

Зөвшөөрч хүлээн авсан:
Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч:
/
/
Түүнд туслах ажлын хэсэг:

/

/
/
/

/

/
/
/
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 4 дүгээр
сарын 10-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
“Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
11 дүгээр хавсралт
Маягт СЗХ03210

“...............................” ХХК-ИЙН ӨР ТӨЛБӨРИЙН СУДАЛГАА
СЗХ03210
...... оны ...... сарын ...... өдрийн байдлаар
№

Өр төлбөртэй байгууллагын
нэр

Өрийн үлдэгдэл
дүн

Хугацаа

Хүүгийн хувь /
жилээр/

Дотоод/Гадаад эх үүсвэр

Тайлан гаргасан:
Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал:
/
/
Ерөнхий нягтлан бодогч:

Зөвшөөрч хүлээн авсан:
Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч:
/
/
Түүнд туслах ажлын хэсэг:

/

/
/
/
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/

/
/
/

Үнэт цаасны зах зээлийн захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 4 дүгээр
сарын 10-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
“Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
12 дугаар хавсралт
Маягт СЗХ03211

“...............................” ХХК-ИЙН АРХИВЫН МАЯГТ,
ЗАХИАЛГЫН ГЭРЭЭНҮҮДИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЖАГСААЛТ
СЗХ03211
...... оны ...... сарын ...... өдрийн байдлаар
№

тайлан баланс

кассын баримт

захиалгын гэрээнүүд

тооцоо нийлсэн акт

А

1

2

3

4

А

компанийн өөрийн
данс

эрсдэлийн сангийн
данс

эрх бүхий байгууллагаас хийгдсэн
шалгалтын тайлан /татвар, нд г.м/

бусад

5

6

7

8

Хүлээлгэн өгсөн:
Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал:
/
/
Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч:

Зөвшөөрч хүлээн авсан:
Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч:
/
/
Түүнд туслах ажлын хэсэг:

/

/
/
/

/

/
/
/
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 4 дүгээр
сарын 10-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
“Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын
13 дугаар хавсралт
Маягт СЗХ03212

“.....................................” ХХК-ИЙН ТАМГА, ТЭМДЭГ ХҮЛЭЭЛЦСЭН АКТ
СЗХ03212
...... оны ...... сарын ...... өдрийн байдлаар
№

ТАМГА ТЭМДГИЙН
ДАРДАС

АЛБАН ТУШААЛ

Хүлээлгэн өгсөн:
Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал:
/
/

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН
ХҮНИЙ ОВОГ, НЭР

БАТАЛГААТ ГАРЫН
ҮСЭГ

Зөвшөөрч хүлээн авсан:
Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч:
/
/
Түүнд туслах ажлын хэсэг:
/
/
/
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Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд
2019 оны 5 сарын 02-ны өдрийн 4364 дугаарт бүртгэв.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ

2019 оны 4 сарын 24 өдөр

Дугаар 72

Улаанбаатар хот

“Үнэт цаасны зах зээл дэх дотоод мэдээллийн жагсаалт,
түүнийг мэдээлэх журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай
Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2,
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн
ТОГТООХ нь:
1. “Үнэт цаасны зах зээл дэх дотоод мэдээллийн жагсаалт, түүнийг мэдээлэх журам”-ыг
хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
2. Дээрх журам хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн өдрөөс эхлэн Санхүүгийн зохицуулах
хорооны 2014 оны 05 дугаар, 2019 оны 30 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Б.Ариунаа/нд даалгасугай.

ДАРГА

С.ДАВААСҮРЭН
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2019 оны 4 дүгээр сарын 24-ний
өдрийн 72 дугаар тогтоолын хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭХ ДОТООД МЭДЭЭЛЛИЙН ЖАГСААЛТ,
ТҮҮНИЙГ МЭДЭЭЛЭХ ЖУРАМ
НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Энэ журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос /цаашид “Хороо” гэх/ үнэт
цаасны зах зээл дэх дотоод мэдээлэл /цаашид “дотоод мэдээлэл” гэх/-д тооцогдох мэдээллийн
агуулга, жагсаалтыг тодорхойлох, түүний эзэмшигчийг тогтоох, дотоод мэдээлэл эзэмшигчийн үнэт
цаасны зах зээлд явуулах үйл ажиллагааг зохицуулахад оршино.
ХОЁР. ҮНЭТ ЦААСНЫ ДОТООД МЭДЭЭЛЭЛ
2.1. Дотоод мэдээлэлд дараах мэдээлэл хамаарна:
2.1.1. хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэл /Хувьцаа эзэмшигчийн овог,
нэр, түүний өмчлөлд буй үнэт цаасны тоо, оршин суугаа хаяг/;
2.1.2. үнэт цаасны төлбөр тооцоо, хадгаламжийн байгууллага, кастодиан банк дахь
харилцагчийн үндсэн болон холболтын дансны мэдээлэл;
2.1.3. зохицуулалттай этгээдтэй байгуулсан харилцагчийн гэрээ, үнэт цаас эзэмшигчийн
үнэт цаасны зах зээлд ажиллах бодлого, зорилго, үйл ажиллагаатай холбогдсон мэдээ баримт;
2.1.4. үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдын үйл ажиллагаанд Хорооноос болон эрх бүхий
байгууллагаас хийсэн шалгалтын тайлан, бусад материалд орсон нийтэд тараагдаагүй мэдээ баримт;
2.1.5. үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн, кастодианы үйл ажиллагаа
явуулахад хэрэглэдэг тооцоолох машины санах байгууламжид агуулж байгаа мэдээ;
2.1.6. үнэт цаасны арилжааны гүйлгээний мэдээ, дансны хуулга, харилцагчдын
захиалгын сангийн мэдээлэл;
өөрчлөлт;

2.1.7. үнэт цаас гаргагчийн өмчийн үнийн дүнгийн 25 болон түүнээс дээш хувийн

2.1.8. үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаа, бизнесийн орчинд гарсан томоохон
өөрчлөлтүүд;
2.1.9. үнэт цаас гаргагчийн ашиг, алдагдал 25 болон түүнээс дээш хувиар өөрчлөгдөх;
2.1.10. үнэт цаас гаргагчийн өөрийн хөрөнгийн 25 хувь болон түүнээс дээш хэмжээтэй
тэнцэх хэмжээний өр, зээлийн өөрчлөлт;
2.1.11. үнэт цаас гаргагч шинэ төрлийн үйл ажиллагаа эхлэх, үйл ажиллагааг зогсоох,
үйл ажиллагаагаа худалдах;
2.1.12. үнэт цаас гаргагчийн борлуулалтын орлогын 25-аас дээш хувийг эзлэх үйл
ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл түдгэлзэх, хүчингүй болох, эсхүл хуульд заасан тохиолдолд
худалдах, бэлэглэх зэрэг аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэх;
2.1.13. үнэт цаас гаргагчийн хөрөнгө, өр төлбөр, хувьцаа эзэмшигчдийн өмч болон
үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд чухал нөлөө үзүүлэх гэрээ боловсруулалтын шатанд болон
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батлагдсан;
2.1.14. санхүүгийн тайлангийн гол үзүүлэлтүүд нь өмнөх жилүүдийн болон ирээдүйд
төлөвлөсөн тооцооноос 25 хувиас илүү хэмжээгээр өөрчлөгдөх;
2.1.15. үнэт цаас гаргагч нь өөрийн хөрөнгийн 15 хувь болон түүнээс дээш хэмжээний
өр төлбөр, нийт хөрөнгийн 2 хувь болон түүнээс дээш хэмжээний хүү, алданги, торгууль төлөх
үүрэг үүссэн тохиолдол;
2.1.16. хөрөнгө оруулалт, санхүүжилттэй холбоотой чухал шийдвэр гарсан (томоохон
хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх, хөрөнгө худалдаж авах, шинэ бүтээгдэхүүн гаргах, шинэ техник,
технологийг нэвтрүүлэх);
2.1.17. шинэ нээлт хийх, патент авах, ач холбогдол бүхий тусгай зөвшөөрөл эзэмших;
2.1.18. үнэт цаас гаргагчийн ирээдүйн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх ач холбогдол бүхий
арга хэмжээнүүд;
2.1.19. үнэт цаас гаргагчийн удирдлагын бүтэц, хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч
этгээдийн бүтцэд орсон өөрчлөлтүүд;
2.1.20. хувьцааны хяналтын багцыг аливаа этгээд дангаараа, эсвэл нэгдмэл сонирхолтой
этгээдтэй хамтран худалдан авахаар тохиролцоонд хүрсэн, авсан;
2.1.21. үнэт цаас гаргагчийн эрх бүхий албан тушаалтны өмчлөлд байгаа хувьцааны
багцад 5-аас дээш хувиар өөрчлөлт орсон;
2.1.22. үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагааг нь зогсоохоор нэхэмжлэл гаргасан,
түүний эрх бүхий албан тушаалтан, хувьцааны хяналтын багц эзэмшигчдийн үйлдэлтэй холбоотой
асуудлаар хууль хяналтын байгууллагад хэрэг үүсгэгдсэн, эсхүл тэдгээр этгээд гэмт хэрэг үйлдсэн
нь тогтоогдож, хуулийн дагуу шийтгэгдсэн;
2.1.23. үнэт цаас гаргагч нь охин болон хараат компанитай болсон;
2.1.24. охин болон хараат компанийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө, эзэмшигчдийн өмч, өр,
төлбөр, ашигт гарсан томоохон өөрчлөлтүүд;
2.1.25. үнэт цаас гаргагч ногдол ашиг хуваарилах шийдвэр болон ногдол ашиг тараахтай
холбогдсон бусад мэдээлэл;
2.1.26. Хороо, хөрөнгийн бирж, бусад эрх бүхий байгууллагаас бүртгэлтэй үнэт цаасны
арилжааг түр зогсоох, бүртгэлээс хасах шийдвэр гарсан;
гаргасан;

2.1.27. үнэт цаас гаргагч нь аливаа хэлбэрээр өөрчлөн байгуулагдах тухай шийдвэр

2.1.28. үнэт цаас гаргагчийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь өрийг хувьцаагаар солих
тухай шийдвэр гаргасан;
2.1.29. үнэт цаас гаргагчийг татан буулгах, үйл ажиллагааг дуусгавар болгох тухай
шийдвэр гаргасан;
шийдвэр.

2.1.30. үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөл үзүүлэх эрх бүхий байгууллагын

ГУРАВ. ҮНЭТ ЦААСНЫ ДОТООД МЭДЭЭЛЭЛ ЭЗЭМШИГЧ
3.1. Дотоод мэдээлэл эзэмшигчид дараах этгээд хамаарна:
тушаалтан;

3.1.1. Үнэт цаас гаргагч, түүний толгой болон охин, хараат компанийн эрх бүхий албан
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эзэмшигч;

3.1.2. Үнэт цаас гаргагчийн нийтэд санал болгон гаргасан хувьцааны хяналтын багцыг

3.1.3. Өөрийн албан үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдон аль нэг үнэт цаас гаргагчтай
холбоотой дотоод мэдээллийг олж авах боломжтой, эсхүл олж авсан Хороо, хөрөнгийн бирж, үнэт
цаасны зах зээлд оролцогч зохицуулалттай этгээдийн ажилтан, тэдгээрийн холбогдох этгээд;
3.1.4. Үнэт цаас гаргагчийн хараат бус зөвлөхүүд болох хуульч, аудитор, үнэлгээчин,
бусад санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтан;
3.1.5. Энэ журмын 2.1.13-д заасны дагуу үнэт цаас гаргагчтай аливаа гэрээ байгуулсан,
эсхүл гэрээ байгуулахаар завдаж буй этгээд, тэдгээр нь хуулийн этгээд бол эрх бүхий албан
тушаалтан;
3.1.6. Энэ журмын 3.1.1-3.1.5-д заасан үүрэгт албан тушаал өөрчлөгдсөнөөс хойш 1
жилийн хугацаа өнгөрөөгүй байгаа этгээд.
3.2. Дотоод мэдээлэл эзэмшигч нь дараах үүрэгтэй:
3.2.1. үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг үйл
ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах;
3.2.2. хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалах;
3.2.3. үнэт цаасны зах зээлийн талаар нийтэд мэдээлэх, холбогдох мэдээ мэдээллийг
зохих хууль тогтоомжийн дагуу хөрөнгө оруулагчдад хүргэх;
3.2.4. үнэт цаасны зах зээл дээр өөрт оногдсон ажил үүргийг ил тод, шударга гүйцэтгэх;
3.2.5. байгууллага, иргэдээс гаргасан санал, өргөдөл, гомдлыг шуурхай шийдвэрлэх;
3.2.6. дотоод мэдээллийн нууцыг хадгалах.
ДӨРӨВ. ДОТООД МЭДЭЭЛЭЛ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
4.1. Дараах үйл ажиллагааг явуулсан тохиолдолд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 78
дугаар зүйлийн 78.1 дэх хэсэгт заасан хориглосон үйл ажиллагааг явуулсан гэж үзнэ:
4.1.1. дотоод мэдээлэл эзэмшиж буй давуу талаа ашиглан ашиг олох зорилгоор өөрийн
болон бусад холбогдох этгээдийн дансаар үнэт цаасыг худалдах, худалдан авах арилжаа хийх;
4.1.2. дотоод мэдээллийг гуравдагч этгээдэд дамжуулах, мэдээлэх, эсхүл гуравдагч
этгээд дотоод мэдээллийг олж авах нөхцөлийг бүрдүүлэх;
4.1.3. дотоод мэдээлэл ашиглан үнэт цаас худалдаж авах, худалдахыг гуравдагч этгээдэд
зөвлөх, санал болгох;
4.1.4. дотоод мэдээллийг эзэмшиж буй гуравдагч этгээд, өөрийн болон бусад холбогдох
этгээдийн дансаар үнэт цаасыг худалдах, худалдан авах, бусдад санал болгох, дотоод мэдээллийг
дамжуулах, түүнчлэн дотоод мэдээллийг олж авах нөхцөлийг бүрдүүлэх;
4.1.5. энэ журмын 3.1.5-д заасан этгээд нь дотоод мэдээлэл эзэмшиж байх хугацаандаа
гэрээ хэлцэл хийж буй үнэт цаас гаргагчийн болон түүний холбогдох этгээдийн үнэт цаасыг
худалдах, худалдан авах, мөн түүнчлэн худалдан авах, худалдахыг гуравдагч этгээдэд зөвлөх, ятгах,
үнэт цаас гаргагчтай хийж буй гэрээ хэлцлийн талаарх нийтийн хүртээл болоогүй байгаа мэдээллийг
гуравдагч этгээдэд дамжуулах;
4.1.6. хөрөнгө оруулагчдыг төөрөгдөлд оруулах мэдээллийг нийтийн хүртээл болгох;
4.1.7. дотоод мэдээлэл эзэмшигчид нь энэ журмын 2.1-т заасан мэдээллийг нийтийн
хүртээл болгохоос өмнө уг мэдээллийг санамсаргүй болон санаатайгаар бусдад дамжуулж, бусдад
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олж авах нөхцөлийг бүрдүүлэх.
4.2. Хороо, Хөрөнгийн бирж болон хуулийн дагуу эрх бүхий бусад төрийн хянах, зохицуулах
байгууллагын шаардлагын дагуу мэдээлэл хүргүүлсэн нь энэ журмын 4.1 дэх заалтыг зөрчсөнд
тооцогдохгүй.
4.3. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлж буй этгээд нь хууль журмаар
тогтоосон өөрийн чиг үүргээ хэрэгжүүлж байгаа дараах тохиолдлыг дотоод мэдээлэл ашиглан
арилжаанд оролцсонд тооцохгүй:
4.3.1. Хууль тогтоомжийн дагуу баталгаажуулсан харилцагчийн захиалгыг биелүүлэх
үйл ажиллагаа;
4.3.2. Аль нэг компанийн хяналтыг авах, нэгтгэхтэй холбоотой дотоод мэдээлэлд
үндэслэсэн дараах үйл ажиллагаа:
4.3.2.1. хяналтыг нь авах гэж буй компанийн үнэт цаас эзэмшигчдээс тухайн
саналыг хүлээн авах /хүлээн авахгүй байх/ талаар үүрэг хүлээх, дэмжих эсэх талаарх саналыг судлах;
4.3.2.2. хяналтыг авах, нэгтгэхтэй холбогдуулан худалдан авахаар санал болгож
буй үнэт цаасны оронд санал болгож буй, эсхүл худалдан авах ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилгоор
гаргаж буй өөр үнэт цаасыг гаргах, байршуулах үйл ажиллагаанд андеррайтерын үйлчилгээ үзүүлэх;
4.3.2.3. хяналтыг авах, нэгтгэхтэй холбогдуулан худалдан авахаар санал болгож
буй үнэт цаасны төлбөрийг төлөхтэй холбоотой ажиллагаа.
4.3.3. Хууль тогтоомжийн хүрээнд гүйцэтгэсэн гүйлгээтэй холбогдон гарах эрсдэлийг
бууруулах зорилгоор авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ;
4.3.4. Хороо болон хөрөнгийн биржийн дүрэм журмын дагуу нийтийн хүртээл болгох
мэдээлэлд хамаарахгүй мэдээлэлд үндэслэн хийсэн ажил гүйлгээ.
ТАВ. ДОТООД МЭДЭЭЛЛИЙГ НИЙТЭД МЭДЭЭЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ
5.1. Үнэт цаас гаргагч, зохицуулалттай этгээд болон мэдээллийг нийтийн хүртээл болгох
үүрэг бүхий бусад байгууллага нь энэ журмын 2.1-т заасан мэдээллүүдийг үнэн зөв, бүрэн төгс, цаг
тухайд нь нийтэд хүргэх үүрэгтэй.
5.2. Энэ журмын 4.1 дэх заалтыг зөрчсөн гэж үзэж, холбогдох арга хэмжээ авахын тулд тухайн
хуулийн этгээдийн холбогдох ажилтан нь дотоод мэдээлэл эзэмшигч мөн эсэх, дотоод мэдээллийг
мэдсэн байх боломжтой эсэх зэрэг нөхцөл байдлыг сайтар судлан тогтоосон байна.
5.3. Дотоод мэдээллийг нийтэд мэдээлэх, хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих ажлын
хүрээнд Хорооны улсын байцаагч дараах эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:
5.3.1. Дотоод мэдээллийг тогтоосон хугацаанд нийтийн хүртээл болгохыг үнэт цаас
гаргагч, зохицуулалттай этгээдээс шаардах;
5.3.2. Нийтийн хүртээл болгох шаардлагатай дотоод мэдээллийг нийтийн хүртээл
болгох тохиромжтой хугацааг тогтоох;
5.3.3. Үнэт цаас гаргагч, үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээдийн дотоод
мэдээлэл, түүнийг эзэмшигчдийн талаарх мэдээллийг гаргуулах авах, танилцах;
5.3.4. Энэ журмын 4.1-т заасан үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор үнэт
цаас гаргагч болон зохицуулалттай этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалтыг хийх;
5.3.5. Хяналт шалгалтын ажлын хүрээнд өөрийн болон бусдын нэрийн өмнөөс дотоод
мэдээлэл ашиглан үнэт цаасны арилжаанд оролцсон байж болзошгүй гэж үзсэн этгээдийн үнэт
цаасны арилжааны бүхий л мэдээллийг арилжаа эрхлэх байгууллага, үнэт цаасны төлбөр тооцооны
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байгууллага, үнэт цаасны хадгаламжийн байгууллага, үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
этгээдээс гаргуулан авах;
5.3.6. Дотоод мэдээлэл эзэмшигч этгээдийн гаргасан зөрчлийг гэмт хэргийн шинж
чанартай гэж үзвэл холбогдох нотлох баримтыг бүрдүүлэн хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэх;
5.3.7. Хяналт шалгалтын ажлын хүрээнд олж авсан дотоод мэдээллийн нууцыг хадгалах,
хувийн ашиг сонирхолд ашиглахгүй, гуравдагч этгээдэд санаатай болон санамсаргүй дамжуулахгүй
байх.
ЗУРГАА. ХАРИУЦЛАГА
6.1. Энэ журмыг зөрчсөн талаар гуравдагч этгээд болон арилжаа эрхлэх байгууллагын үндэслэл
бүхий мэдээлэлд Хорооны Ажлын алба хяналт тавьж, үнэт цаасны арилжааг зогсоох, үйл ажиллагаа
эрхлэхийг зөвшөөрсөн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, мэргэжилтний ажил, үйлчилгээ явуулах
эрхийг түдгэлзүүлэх, эсхүл хүчингүй болгох хүртэл арга хэмжээ авч болно.
6.2. Энэ журмаар тогтоосон үүргээ биелүүлээгүй болон журмын 4.1-т заасан үйл ажиллагаа
явуулсан дотоод мэдээлэл эзэмшигчдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон холбогдох хууль
тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
-oOo-
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Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд
2020 оны 8 дугаар 26-ны өдрийн 4854 дугаарт бүртгэв.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ

2020 оны 8 сарын 12 өдөр

Дугаар 757

Улаанбаатар хот

Журмыг шинэчлэн батлах тухай
Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2,
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.6 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн
ТОГТООХ нь:
1. “Монгол Улсын хадгаламжийн бичгийг бүртгэх, нийтэд санал болгон арилжих тухай
журам”-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
2. Энэхүү журам хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн өдрөөс Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2014 оны 253 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
3. Журам батлагдсантай холбогдуулан холбогдох дүрэм, журамдаа зохих өөрчлөлтийг
оруулан Хороогоор батламжлуулахыг “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК /Х.Алтай/, “Монголын үнэт
цаасны бирж” ХК /Б.Буянхишиг/, “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК /Ж.Байгалмаа/,
“Монголын үнэт цаасны клирингийн төв” ХХК /О.Эрдэнэгэрэл/-д тус тус үүрэг болгосугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба
/Т.Жамбаажамц/-нд даалгасугай.

ДАРГА

Д.БАЯРСАЙХАН
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2020 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн
757 дугаар тогтоолын хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ХАДГАЛАМЖИЙН БИЧГИЙГ БҮРТГЭХ,
НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН АРИЛЖИХ ТУХАЙ ЖУРАМ
НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Энэхүү журмаар Монгол Улсын хадгаламжийн бичиг /цаашид “Хадгаламжийн бичиг” гэх/
гаргагчид тавих нөхцөл, шаардлагыг тогтоох, хадгаламжийн бичиг гаргах, үнэт цаасны бүртгэлд
бүртгэх, нийтэд санал болгох болон арилжихтай холбоотой харилцааг зохицуулна.
1.2. Гадаад улсын хадгаламжийн бичиг гаргахтай холбогдох харилцаа нь Үнэт цаасны зах
зээлийн тухай хуулиар зохицуулах бөгөөд энэ журмын үйлчлэлд хамаарахгүй.
1.3. Энэ журам нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомж болон эдгээртэй нийцүүлэн
гаргасан захиргааны хэм хэмжээний бусад актад нийцсэн байна.
ХОЁР. ХАДГАЛАМЖИЙН БИЧИГ ГАРГАГЧИД ТАВИХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА
2.1. Хадгаламжийн бичиг гаргагч нь гадаад улсын болон дотоодын үнэт цаасны хадгаламжийн
үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд байна.
2.2. Хадгаламжийн бичиг гаргагч нь гадаад улсын хуулийн этгээд байх тохиолдолд дараах
нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
2.2.1. Тухайн хуулийн этгээд нь хоёроос доошгүй удаа хадгаламжийн бичиг амжилттай
гаргаж арилжаалсан туршлагатай байх;
2.2.2. Дотоодын кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдтэй тухайн
хадгаламжийн бичиг гаргах тухай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байх.
ГУРАВ. ХАДГАЛАМЖИЙН БИЧИГ ГАРГАХ, ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ
3.1. Хадгаламжийн бичгийн суурь үнэт цаас гаргагч нь өөрийн улсын дагаж мөрдөж буй
хууль тогтоомж болон компанийн дүрмийн дагуу хадгаламжийн бичиг гаргах тухай шийдвэрийг
гаргасан байна.
3.2. Гадаадын суурь үнэт цаас гаргагч нь өөрийн харьяалах улсын үнэт цаасны хадгаламжийн
байгууллагад хадгаламжийн бичиг гаргагчийн нэр дээр үнэт цаасыг хадгалуулах хадгаламжийн
гэрээг хадгаламжийн бичиг гаргагчтай байгуулсан байна.
3.3. Хадгаламжийн бичиг гаргагч нь хадгаламжийн бичгээ үнэт цаасны бүртгэлд бүртгүүлэх,
нийтэд арилжаалах зөвшөөрлийн хүсэлтээ энэ журамд заасны дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо
/цаашид “Хороо” гэх/-нд гаргана.
3.4. Хороо хадгаламжийн бичгийг үнэт цаасны нэгдсэн бүртгэлд бүртгэснээр үнэт цаасны
арилжаанд оруулах ба хөрөнгө оруулагчдын эрх, үүрэг, хариуцлага болон бусад холбогдох харилцааг
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжоор зохицуулна.
3.5. Хадгаламжийн бичиг гаргах тухай шийдвэрт дараах зүйлсийг тусгасан байна. Үүнд:
3.5.1. суурь үнэт цаас гаргагчийн нэр, оршин байгаа газар, түүний харьяалах гадаад
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улсын хуулийн дагуу хуулийн этгээдийнх нь хувьд ялгагдах шинжийг тодорхойлсон бусад мэдээлэл;
3.5.2. суурь үнэт цаасны хэлбэр, төрөл, ангилал;
3.5.3. хадгаламжийн бичиг эзэмшигчийн суурь үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн эрх;
цаасны тоо;

3.5.4. тухайн гаргалтын нэг хадгаламжийн бичгээр өмчлөх эрх нь гэрчлэгдэх суурь үнэт
3.5.5. эргэлтэд байж болох хадгаламжийн бичгийн дээд хязгаар.

3.6. Хадгаламжийн бичиг гаргагч нь суурь үнэт цаас гаргагчтай хадгаламжийн гэрээ
байгуулсны үндсэн дээр хадгаламжийн бичиг гаргах бөгөөд хадгаламжийн гэрээнд дараах зүйлсийг
заавал тусгасан байна. Үүнд:
3.6.1. хадгаламжийн бичгийг арилжаалах нөхцөл;
3.6.2. хадгаламжийн бичиг гаргагч болон хадгаламжийн бичиг эзэмшигч хоорондын
эрх, үүрэг, гэрээг зөрчсөнөөс үүсэх хариуцлагын тухай;
3.6.3. хадгаламжийн бичиг гаргагч нь өөрийн нэр дээр данс нээлгэн бүртгэсэн суурь
үнэт цаасны тоо нь арилжаанд байгаа хадгаламжийн бичгийн тоонд нийцсэн байх нөхцөлийг хангах
талаар хадгаламжийн бичиг гаргагч байгууллага болон кастодианы үүрэг;
3.6.4. хадгаламжийн бичиг эзэмшигчийн суурь үнэт цаасны тухайд эдлэх эрх, үүрэг,
суурь үнэт цаасаар тодорхойлогдох саналыг нь нэгтгэн уламжлах, саналын дүнг танилцуулах журмын
тухай, ногдол ашиг болон бусад үр шимийг хүртэх эрхийг эдлүүлэхтэй холбогдох ажиллагааг хэрхэн
зохион байгуулах журам;
3.6.5. суурь үнэт цаас болон суурь үнэт цаас гаргагчийн талаарх тухайн улсын болон
Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийтэд мэдээлэхээр заасан зохих мэдээллийг тухай бүр саадгүй
гаргаж өгөх талаар суурь үнэт цаас гаргагчийн хүлээх үүрэг;
3.6.6. хадгаламжийн бичиг эзэмшигчийн өмнө суурь үнэт цаас гаргагч үүрэг хүлээж
байгаа эсэх тухай мэдээлэл;
3.6.7. хадгаламжийн бичиг эзэмшигчийн анхны шаардлагаар хадгаламжийн бичгийг
цуцлах, холбогдох суурь үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийг гүйцэтгэх, хадгаламжийн бичиг
эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр хадгаламжийн бичгийг цуцалж болохгүй тухай;
3.6.8. хадгаламжийн бичиг эзэмшигчийн хүсэлтийн дагуу хадгаламжийн бичгийг
холбогдох суурь үнэт цаасанд хөрвүүлэх нөхцөл болон хадгаламжийн бичиг эзэмшигчийн эсхүл
суурь үнэт цаас өмчлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр тэдгээрийг захиран зарцуулах, бусдад шилжүүлэх
болон хөрвүүлэхгүй байх тухай;
3.6.9. Хороо, хөрөнгийн биржид шаардлагатай мэдээллийг саадгүй гаргаж өгөх үүргийн
талаар, уг үүргийг хэрэгжүүлэхэд талууд хэрхэн хамтарч ажиллах тухай;
3.6.10. хадгаламжийн бичиг гаргагчийн зүгээс суурь үнэт цаас болон хадгаламжийн
бичгийн бүртгэл, төлбөр, тооцоо, хадгалалтын зохион байгуулалт;
3.6.11. хэрэв суурь үнэт цаас болон хадгаламжийн бичгийн хадгалалтыг эрх бүхий өөр
кастодиан байгууллагаар хийлгэх тохиолдолд энэ харилцааг хэрхэн зохицуулах тухай;
3.6.12. суурь үнэт цаасны орлого болон бусад төлбөрийг хадгаламжийн бичиг
эзэмшигчид олгох хугацаа;
3.6.13. энэ журмын 3.6.12-т заасан орлого болон бусад төлбөрийг олгохдоо хадгаламжийн
бичиг гаргагчийн авах үйлчилгээний шимтгэлийн дээд хязгаар, тийнхүү шимтгэл авах үндэслэл;
3.6.14. суурь үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн эрхийг хэрэгжүүлэх зорилгоор хадгаламжийн
бичиг эзэмшигчдийн жагсаалтыг гаргах журам, хугацаа;

219

3.6.15. хадгаламжийн бичиг гаргагч эсхүл кастодиан зэрэг арилжааны төлбөр тооцоо,
хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээдийг өөрчлөх, үйлчилгээг бусдад шилжүүлэх
нөхцөл;
3.6.16. хадгаламжийн гэрээнд өөрчлөлт оруулах, түүнийг дуусгавар болгох, цуцлахтай
холбоотой зохицуулалт;
3.6.17. суурь үнэт цаас болон хадгаламжийн бичиг гаргагч нь хууль тогтоомжийн
хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах баталгаа;
3.6.18. энэ гэрээнээс үүссэн харилцаанд Монгол Улсын хуулийг хэрэглэх тухай
зохицуулалт.
3.7. Энэ журмын 3.6-д заасан хадгаламжийн гэрээ нь тухайн хадгаламжийн бичгийн
танилцуулгын салшгүй хэсэг байна.
3.8. Хадгаламжийн бичгийн танилцуулгад хадгаламжийн бичиг гаргагч болон суурь үнэт
цаас гаргагчийн талаарх мэдээллийг тусгасан байна.
3.9. Суурь үнэт цаас гаргагчийн тухай мэдээллийг Хорооноос баталсан үнэт цаасны бүртгэлийн
харилцааг зохицуулсан журамд заасны дагуу бэлтгэх бөгөөд дараах зүйлсийг нэмж тусгасан байна.
Үүнд:
3.9.1. суурь үнэт цаасны эрсдэлийн шинжилгээ;
харьцаа;

3.9.2. нэгж хадгаламжийн бичиг болон түүгээр гэрчлэх суурь үнэт цаас хоёрын хөрвөх
3.9.3. хадгаламжийн бичгийн гаргаж болох дээд хэмжээ /ширхгээр/;

3.9.4. хадгаламжийн бичигт үндэслэн санал өгөх, ногдол ашиг авах, мэдээлэл авах
болон хадгаламжийн бичгийг суурь үнэт цаасанд хөрвүүлэх журам;
3.9.5. суурь үнэт цаас гаргагчийн хувь нийлүүлсэн болон өөрийн хөрөнгийн хэмжээ,
гаргасан үнэт цаасны тоо ширхэг, тэдгээрийн нэрлэсэн үнэ, тухайн суурь үнэт цаасны хяналтын
багцыг эзэмшиж байгаа үнэт цаас эзэмшигчийн нэрсийн жагсаалт.
3.10. Хадгаламжийн бичиг гаргагчийн тухай мэдээлэлд дараах зүйлсийг тусгасан байна. Үүнд:
3.10.1. хадгаламжийн бичиг гаргагчийн оноосон нэр, оршин байгаа газар, хаяг,
шуудангийн хаяг, хадгаламжийн бичиг гаргах эрх бүхий тухай мэдээлэл;
3.10.2. хадгаламжийн бичиг гаргагчийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
хэмжээ;

3.10.3. хадгаламжийн бичиг гаргагчаас үзүүлэх үйлчилгээний төрөл, хураамжийн
3.10.4. хадгаламжийн бичиг гаргаж байсан туршлага;

3.10.5. хадгаламжийн бичигт үндэслэн санал өгөх, ногдол ашиг авах, мэдээлэл авах
болон хадгаламжийн бичгийг суурь үнэт цаасанд хөрвүүлэх журам.
3.11. Хадгаламжийн бичиг гаргагч нь хадгаламжийн бичгийг Хороонд бүртгүүлэх хүсэлт
гаргахдаа дараах баримт бичгийг хавсаргана. Үүнд:
3.11.1. хадгаламжийн бичгийг бүртгүүлэх тухай хүсэлт;
хуулбар;

3.11.2. хадгаламжийн бичиг гаргах тухай суурь үнэт цаас гаргагчийн шийдвэрийн

3.11.3. суурь үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаас тухайн гадаад улсын хөрөнгийн бирж,
зохицуулагч байгууллагаас хадгаламжийн бичиг гаргахад татгалзах зүйлгүй тухай албан мэдэгдэл;
3.11.4. хадгаламжийн бичгийн танилцуулга болон хадгаламжийн гэрээ;
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3.11.5. хадгаламжийн бичиг гаргагчийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
3.11.6. хадгаламжийн бичиг эзэмшигчид үзүүлэх үйлчилгээ, үйлчилгээний хөлсний
тухай мэдээлэл;
3.11.7. хэрэв хадгаламжийн бичиг гаргагч нь гадаад улсын хуулийн этгээд бол хоёроос
доошгүй удаа хадгаламжийн бичиг амжилттай гаргаж арилжаалсан туршлагатай эсэхийг нотлох
баримт;
3.11.8. хадгаламжийн бичиг гаргахад бэлтгэсэн баримт материал нь холбогдох хууль
тогтоомжтой нийцэж буй эсэх талаар хууль зүйн дүгнэлт;
3.11.9. хүсэлтэд заасан мэдээллийг нотлох бусад нэмэлт баримт, материалууд;
3.11.10. зохицуулалтын үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт.
3.12. Хороо бүрдүүлбэр нь бүрэн хүсэлтийг хүлээж авснаас хойш ажлын 20 хоногт
шийдвэрлэнэ.
3.13. Хороо дараах үндэслэлээр бүртгэхээс татгалзаж болно. Үүнд:
3.13.1. тухайн суурь үнэт цаас нь Хороонд бүртгэлтэй болон Монгол Улсын үнэт цаасны
зах зээлд арилжаалагдаж байгаа;
3.13.2. ирүүлсэн баримт бичиг нь агуулгын хувьд хоорондоо зөрчилтэй, тоон үзүүлэлт
нь зөрүүтэй буюу дахин магадлах шаардлагатай;
нь илэрсэн;

3.13.3. баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн, эсхүл хуурамч мэдээ, баримт тусгасан

3.13.4. хадгаламжийн бичиг гаргагч нь төлбөрийн болон хөрвөх чадваргүй болох нь
тогтоогдсон.
ДӨРӨВ. ХАДГАЛАМЖИЙН БИЧГИЙГ НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН АРИЛЖИХ
4.1. Хадгаламжийн бичиг болон түүний танилцуулгыг Хороо бүртгэснээр түүнийг нийтэд
танилцуулах, арилжаалахыг зөвшөөрнө.
4.2. Хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгүүлсэн хадгаламжийн бичгийг зөвхөн нийтэд
санал болгон худалдана.
4.3. Хадгаламжийн бичгийн суурь үнэт цаас нь аливаа төлбөрийн даалгавар, барьцаа, батлан
даалт зэрэг үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах үүрэг хүлээгээгүй байна.
4.4. Хадгаламжийн гэрээнд заасны дагуу хадгаламжийн бичиг гаргагч нь суурь үнэт цаас
гаргагчийн хувьд зуучлагчийн үүрэг гүйцэтгэнэ.
4.5. Хадгаламжийн бичгийг бусдад худалдахад түүнийг баталгаажуулсан суурь үнэт цаасны
өмчлөх эрх худалдан авагчид шилжсэнд тооцно.
4.6. Хадгаламжийн бичиг гаргагч нь хадгаламжийн бичгийг нийт гаргаж болох дээд хязгаараар
Хороонд бүртгүүлэх бөгөөд уг хязгаарын дотор суурь үнэт цаасыг хадгаламжийн бичигт хөрвүүлэн
Монгол улсын үнэт цаасны зах зээлд арилжих, хадгаламжийн бичгийг суурь үнэт цаасанд хөрвүүлэх,
хүчингүй болгосон хадгаламжийн бичгийг нөхөн гаргахад Хороонд тухай бүр бүртгүүлэхийг
шаардахгүй. Уг ажиллагааг Хөрөнгийн бирж болон үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл
ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээд, кастодианы шууд хяналтад Хадгаламжийн бичиг
гаргагч хэрэгжүүлнэ.
4.7. Хадгаламжийн бичгийг анх удаа нийтэд санал болгон худалдах ажиллагаанд Хорооноос
баталсан үнэт цаасны бүртгэлийн харилцааг зохицуулсан журмыг баримтална.
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4.8. Хадгаламжийн бичиг гаргагчийг суурь үнэт цаас гаргагчтай байгуулсан хадгаламжийн
гэрээний хүрээнд түүний даалгавар гүйцэтгэгч гэж үзэх бөгөөд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай
хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж ажиллана.
4.9. Хадгаламжийн бичгийн өмчлөх эрхийн нэгдсэн бүртгэлийг үнэт цаасны төвлөрсөн
хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээд хэрэгжүүлэх бөгөөд харин гадаад
улсад үндсэн бүртгэл бүхий суурь үнэт цаасыг хадгалуулахыг заавал шаардахгүй.
4.10. Хадгаламжийн бичиг гаргагч нь хадгаламжийн бичиг эзэмшигчдэд олгох мөнгөн
төлбөрийг Монгол Улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэнэ.
4.11. Хадгаламжийн бичигт өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг Хороо хүлээн авснаас хойш ажлын
20 хоногийн дотор хянаж, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжийг зөрчөөгүй бол
өөрчлөлтийг бүртгэх буюу эсхүл бүртгэхээс татгалзсан тухай үндэслэл бүхий хариу өгнө.
4.12. Хадгаламжийн бичиг гаргагч нь энэ журмын 4.6-д заасан хязгаарыг өөрчлөх хүсэлтэй
нөхцөлд Хороонд хадгаламжийн бичиг бүртгүүлэх хүсэлтийг энэ журмын дагуу дахин гаргана.
ТАВ. ХАДГАЛАМЖИЙН БИЧГИЙГ СУУРЬ ҮНЭТ ЦААСАНД ХӨРВҮҮЛЭХ БОЛОН
АРИЛЖААНЫ ТАЙЛАН ГАРГАХ
5.1. Хадгаламжийн бичгийг хэдийд ч суурь үнэт цаасанд хөрвүүлж болох ба хөрвүүлэх
ажиллагаа нь хариу төлбөргүй хэлцэл байна.
5.2. Хадгаламжийн бичиг эзэмшигч хүсэлт гаргасан тохиолдолд Хадгаламжийн бичиг гаргагч
нь түүний хүсэлтээр суурь үнэт цаасанд хөрвүүлж, суурь үнэт цаас байршиж буй улс дахь тухайн
хадгаламжийн бичиг эзэмшигчийн үнэт цаасны данс руу шилжүүлнэ.
5.3. Энэ журмын 5.2-т заасан хүсэлт биелээгүйн улмаас үүссэн хохирлыг хадгаламжийн бичиг
гаргагч хариуцна.
5.4. Хадгаламжийн бичгийг хөрвүүлэхдээ дараах дарааллыг баримталж холбогдох ажиллагааг
гүйцэтгэнэ:
5.4.1. хадгаламжийн бичиг эзэмшигч нь хууль тогтоомжид заасны дагуу хадгаламжийн
бичгийг суурь үнэт цаасанд хөрвүүлэхээр хадгаламжийн бичиг гаргагчид шилжүүлнэ;
5.4.2. хадгаламжийн бичиг гаргагч нь хадгаламжийн бичгийг хүлээн авсан даруйд
суурь үнэт цаасыг тухайн хадгаламжийн бичиг эзэмшиж байсан хөрөнгө оруулагчийн суурь үнэт
цаас байршиж буй улс дахь үнэт цаасны дансанд шилжүүлнэ;
5.4.3. хадгаламжийн гэрээнд заасан хадгаламжийн бичгийг хөрвүүлэхдээ түүнтэй
холбоотой аливаа төлбөр, татвар төлж барагдуулах зэрэг нөхцөлийг бүрэн хангагдсан байх явдлыг
хадгаламжийн бичиг гаргагч хариуцна;
5.4.4. хадгаламжийн бичгийг суурь үнэт цаасанд хөрвүүлж хөрөнгө оруулагчийн
дансанд шилжүүлснээр суурь үнэт цаасны эзэмших эрх хадгаламжийн бичиг гаргагчаас хөрөнгө
оруулагч руу шилжинэ.
5.5. Хадгаламжийн бичгийг хөрвүүлэх болон нийт хадгаламжийн бичгийг эргүүлэн татах
ажиллагааны журмыг хадгаламжийн гэрээгээр зохицуулна.
5.6. Нийт хадгаламжийн бичгийг эргүүлэн татах тохиолдолд энэ тухай Хороо, үнэт цаасны
арилжаа эрхлэх байгууллага, төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд,
кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд болон нийтэд 30-аас доошгүй хоногийн өмнө
мэдэгдэх үүрэгтэй.
5.7. Хадгаламжийн бичиг гаргагч нь хөрвүүлсэн болон нэмж гаргасан хадгаламжийн бичгийн
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талаарх хагас жилийн тайланг тухайн жилийн 7 дугаар сард, жилийн тайланг дараа оны эхний сард
багтаан Хороо, үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлж, нийтэд мэдээлнэ.
5.8 Хадгаламжийн бичиг гаргагч нь хадгаламжийн бичиг гаргах дээд хязгаар, хадгаламжийн
бичгийн үлдэгдэл болон арилжих боломжтой хадгаламжийн бичгийн мэдээллийг өдөр бүр үнэт
цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулж мэдээлнэ.
ЗУРГАА. ХАДГАЛАМЖИЙН БИЧИГ ГАРГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД
ОРОЛЦОГЧДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ
6.1. Хадгаламжийн бичиг эзэмшигч нь дараах эрх, үүрэгтэй байна. Үүнд:
6.1.1. хадгаламжийн бичиг гаргагчаас түүний талаар болон суурь үнэт цаасны талаарх
мэдээллийг монгол хэлээр хүлээн авах;
6.1.2. өөрийн эзэмшиж буй хадгаламжийн бичгийн хувь хэмжээгээр суурь үнэт цаасанд
ногдох саналын эрхийг эдлэх, саналаа хадгаламжийн бичиг гаргагчаар дамжуулан өгөх, үр дүнтэй
нь танилцах;
6.1.3. өөрийн эзэмшил дэх хадгаламжийн бичигт ногдох ногдол ашиг, хүү зэрэг үр
шимийг хүлээн авах, түүнийг захиран зарцуулах;
6.1.4. хадгаламжийн гэрээнд заасан нөхцөл, журмын хүрээнд өөрийн эзэмшил дэх
хадгаламжийн бичгээ суурь үнэт цаасанд хөрвүүлэх;
6.1.5. Суурь үнэт цаас эзэмшигчтэй ижил түвшинд мэдээлэл авах;
6.1.6. хадгаламжийн бичиг эзэмшихтэй холбоотой хадгаламжийн бичиг гаргагчаас
үзүүлсэн үйлчилгээний хөлсийг тухай бүр хадгаламжийн гэрээнд заасан хувь хэмжээгээр төлөх
үүрэг хүлээнэ.
6.2. Хадгаламжийн бичиг гаргагч нь дараах эрх, үүрэгтэй байна. Үүнд:
6.2.1. хадгаламжийн гэрээг хэрэгжүүлэхийг суурь үнэт цаас гаргагчаас шаардах;
6.2.2. хадгаламжийн гэрээнд заасан харьцаагаар гаргасан хадгаламжийн бичгийг
баталгаажуулж буй холбогдох суурь үнэт цаасыг өөрийн эсхүл гэрээний үндсэн дээр үүрэг
хүлээлгэсэн кастодианы хадгалалтад байлгах;
6.2.3. хадгаламжийн бичиг эзэмшигч нь өөрийн эзэмшил дэх хадгаламжийн бичгээ
суурь үнэт цаасанд хөрвүүлэн эзэмшсэнээс бусад тохиолдолд арилжаанд байгаа хадгаламжийн
бичгийн тоонд тохирох суурь үнэт цаасыг хадгалах;
6.2.4. суурь үнэт цаас гаргагчаас холбогдох мэдээлэл ирүүлэхийг шаардах, ирсэн
мэдээллийг орчуулан зохих журмын дагуу хадгаламжийн бичиг эзэмшигчдэд хүргэх;
6.2.5. Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж болон хадгаламжийн гэрээнд заасны
дагуу хадгаламжийн бичиг гаргагч нь хадгаламжийн бичиг эзэмшигчийн саналын эрхийг төлөөлж
болно;
6.2.6. суурь үнэт цаас гаргагчаас аливаа ногдол ашиг хуваарилсан тохиолдолд түүнийг
тухайн орны мөнгөн тэмдэгтэд хөрвүүлэн олгох ажлыг гэрээний дагуу гүйцэтгэх;
6.2.7. хадгаламжийн бичиг эзэмшигчийн ногдол ашиг авах болон бусад эрхийг шуурхай
бөгөөд шударгаар суурь үнэт цаас гаргагчид уламжлах, эрхийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;
6.2.8. нийт гаргасан хадгаламжийн бичгийн бүртгэлийг хөтлөх, тогтоосон хязгаарын
хүрээнд хадгаламжийн бичгийг нэмж гаргах, хадгаламжийн бичгийг хүчингүй болгон суурь үнэт
цаасанд хөрвүүлэх;
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6.2.9. хадгаламжийн бичиг гаргах дээд хязгаар, хадгаламжийн бичгийн үлдэгдэл болон
арилжих боломжтой хадгаламжийн бичгийн мэдээллийг өдөр бүр нийтэд мэдээлэхээр арилжаа
эрхлэх байгууллагад хүргүүлэх.
6.3. Суурь үнэт цаас гаргагч нь дараах эрх, үүрэгтэй байна:
6.3.1. гадаад улсад хадгаламжийн бичиг гаргах суурь үнэт цаас гаргагч хадгаламжийн
гэрээнд заасны дагуу суурь үнэт цаасыг тухай бүр хадгаламжийн бичиг гаргагчийн кастодианы
хадгалалтад шилжүүлэх;
6.3.2. хадгаламжийн бичиг гаргах ажиллагаа, түүний арилжааны талаар болон
хадгаламжийн бичиг эзэмшигчдийн бүртгэлийн талаар хадгаламжийн бичиг гаргагчаас мэдээлэл
авах;
6.3.3. холбогдох мэдээллийг тухай бүр хадгаламжийн бичиг гаргагчид шуурхай хүргэх,
хүргэсэн мэдээллийг зохих журмын дагуу нийтэд мэдээлэх ажиллагаанд хяналт тавих;
6.3.4. хадгаламжийн бичиг гаргагчаас нийт гаргасан хадгаламжийн бичиг эзэмшигчдээс
ирүүлсэн саналыг нэгтгэн ирүүлснийг зохих журмын дагуу шалгах, зөвшөөрөх, холбогдох санал
хураалтад хамруулах, үр дүнг хариу мэдэгдэх.
ДОЛОО. БУСАД
7.1. Хадгаламжийн бичиг гаргагч болон суурь үнэт цаасыг хадгалж байгаа кастодианы үйл
ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд төлбөрийн чадваргүй болсон, төлбөрийн чадваргүй болох ноцтой
нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд энэ тухай Хороонд мэдэгдэх бөгөөд холбогдох үйлчилгээ үзүүлэх
гэрээний эрхийг эрх бүхий өөр байгууллагад шилжүүлэх арга хэмжээг Хороо авна.
7.2. Хадгаламжийн бичиг гаргагч, түүний кастодианд хадгалагдаж байгаа хадгаламжийн
бичиг, суурь үнэт цаас, тэдгээрийн төлбөр, ногдол ашиг, ногдол хувь зэрэг мөнгөн хөрөнгө нь уг
этгээдийн хөрөнгийн эсрэг гарсан аливаа нэхэмжлэл, үүргийн гүйцэтгэлд хамаарахгүй.
7.3. Хадгаламжийн бичиг гаргагч, түүний кастодиан нь төлбөрийн чадваргүй болсон,
дампуурсан, онцгой дэглэм тогтоогдсон, эрх хүлээн авагч томилогдсон тохиолдолд энэхүү журмын
7.1-т заасны дагуу хөрөнгийг эрх бүхий этгээдэд шилжүүлэх арга хэмжээг Хороо авна.
7.4. Энэхүү журмаар тогтоосон хэм хэмжээг зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай
хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
-oOo-
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Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд
2020 оны 9 сарын 15-ны өдрийн 4867 дугаарт бүртгэв.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ

2020 оны 9 сарын 09 өдөр

Дугаар 880

Улаанбаатар хот

“Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам”-ыг
шинэчлэн батлах тухай
Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2,
Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:
1. “Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү журам хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн өдрөөс Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2011 оны 367 дугаар тогтоолоор баталсан “Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам”-ыг
хүчингүй болсонд тооцсугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба
/Т.Жамбаажамц/-нд даалгасугай.

ДАРГА

Д.БАЯРСАЙХАН
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2020 оны 9 дүгээр сарын 09-ний
өдрийн 880 дугаар тогтоолын хавсралт

САНАЛ ХУРААХ КУМУЛЯТИВ АРГЫГ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ
НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид “ТУЗ” гэх/-ийн гишүүдийг санал
хураах кумулятив аргаар сонгохтой холбогдсон харилцааг энэ журмаар зохицуулна.
1.2. Энэ журмыг зөрчиж ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгосон тохиолдолд тухайн сонгуулийн дүн
хүчингүй болно.
ХОЁР. ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН БОЛОН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ СОНГОХ
2.1. Кумулятив аргыг хэрэглэхэд хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй энгийн нэг хувьцаа нь
компанийн дүрмээр тогтоосон ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн тоотой тэнцүү саналын эрхтэй байна.
2.2. Кумулятив аргыг хэрэглэж, сонгогдсон ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн гуравны нэгээс доошгүй
хувь нь хараат бус гишүүн байна.
ГУРАВ. САНАЛ ӨГӨХ
3.1. Хувьцаа эзэмшигч энэ журмын 2.1-д заасан саналын эрхээ ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшиж
буй нэг нэр дэвшигчид бүгдийг, эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй.
Жишээ нь: Хувьцаа эзэмшигч А нэр бүхий ХК-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Тус
компанийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоожээ.
Хувьцаа эзэмшигч А-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900
саналын эрхтэй болно.
Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон
хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч
болно.
Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн
гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл
нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат
бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын
харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.
ДӨРӨВ. САНАЛЫН ЭРХИЙГ ТООЛОХ
4.1. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнийг сонгох саналыг тус тусад нь тоолно.
Ердийн гишүүдийг сонгох тооллогоор хамгийн олон саналын эрх авсан нэр дэвшигчийг ТУЗ-ийн
ердийн гишүүнээр, хараат бус гишүүдийг сонгох тооллогоор хамгийн олон саналын эрх авсан нэр
дэвшигчийг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр тус тус сонгоно.
Жишээ нь: “С” ХК-ийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд
саналын эрх бүхий нийт 1,000 ширхэг хувьцааг эзэмшиж байгаа 6 хувьцаа эзэмшигч оролцсон.
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ТУЗ-ийн 6 энгийн, 3 хараат бус гишүүнийг тус тус сонгохоор саналын эрхийг тоолно.
Хувьцаа эзэмшигч А - 10;
Хувьцаа эзэмшигч Б - 40;
Хувьцаа эзэмшигч В - 50;
Хувьцаа эзэмшигч Г - 200;
Хувьцаа эзэмшигч Д - 300;
Хувьцаа эзэмшигч Е - 400 ширхэг хувьцааг тус тус эзэмшдэг.
Саналын хуудаст нийт 14 иргэн /8 иргэн ердийн, 6 иргэн хараат бус/ ТУЗ-ийн гишүүнд
сонгогдохоор нэр дэвшсэн /Нэр дэвшигчдийг 1-14 гэж дугаарлав/.
Журамд зааснаар ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгохдоо ердийн болон хараат бус гишүүдээр нь
зааглаж, саналын эрхийг тусад нь тоолно. Кумулятив аргыг хэрэглэхэд хуралд оролцож буй 6 хувьцаа
эзэмшигчийн 1,000 ширхэг хувьцаа 9-өөр үржигдэн нийт 9,000 саналын эрхтэй болсон.

Нийт саналын эрхийн
тоо

ТУЗ-ийн гишүүний тоо

Хувьцааны тоо

Хувьцаа эзэмшигч

Доорх хүснэгтээр үзэхэд, ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд 1, 2, 3, 4, 6, 7 гэсэн дугаар бүхий 6 нэр
дэвшигч, хараат бус гишүүнд 9, 10, 14 гэсэн дугаартай 3 нэр дэвшигч хамгийн өндөр оноог авснаар
сонгогдоно.
ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдэд
өгсөн саналын эрхийн хуваарилалт

1

2

3

4

5

6

7

8

Хараат бус гишүүнд нэр
дэвшигчдэд өгсөн саналын эрхийн
хуваарилалт

9

10

11

12

13

14

90

А

10

9

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Б

40

9

360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360

0

0

0

0

В

50

9

450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450

0

0

0

0

Г

200

9

1,800

900

300

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

Д

300

9

2,700

0

600

0

0

0

600

0

0

400

0

0

600

0

500

Е

400

9

3,600

0

0

900

900

0

400

900

0

0

0

0

200

0

300

Дүн

1,000

9

9,000

900

900

900

900

0

1000

900

0

1000

810

0

800

0

890

Жич: Дээрх жишээнээс үзэхэд, ТУЗ-ийн ердийн гишүүдийг сонгох тооллогоор хамгийн өндөр
саналын эрх авсан нэр дэвшигчдээс хамгийн багадаа 900 саналын эрх авсан нэр дэвшигч сонгогдсон
бол хараат бус гишүүний хувьд хамгийн багадаа 810 саналын эрхээр сонгогдсон байна.
-oOo-
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Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд
2020 оны 12 сарын 22-ны өдрийн 4927 дугаарт бүртгэв.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ

2020 оны 12 сарын 09 өдөр

Дугаар 995

Улаанбаатар хот

Журам батлах тухай
Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2,
6.2.2, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.14 дэх заалтыг тус тус
үндэслэн ТОГТООХ нь:
1. “Биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагааны журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. Журамд заасны дагуу биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулахыг
“Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо” ГҮТББ /Б.Өлзийбаяр/-д даалгасугай.
3. Журам батлагдсантай холбогдуулан холбогдох дүрэм, журамдаа зохих өөрчлөлтийг оруулан
Хороогоор батламжлуулахыг “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК /Ж.Байгалмаа/-д
үүрэг болгосугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба
/Т.Жамбаажамц/-нд даалгасугай.

ДАРГА
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2020 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн
995 дугаар тогтоолын хавсралт

БИРЖИЙН БУС ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ
НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Энэхүү журмын зорилго нь биржийн бус зах зээлийн хамрах хүрээ, удирдлага зохион
байгуулалт, хяналт, зах зээлд оролцогчид, арилжаа явагдах программ хангамж, түүнд тавигдах
шаардлага, арилжааны төлбөр, өмчлөх эрхийн бүртгэл, төвлөрсөн хадгаламж, мэдээллийн ил
тод байдал, Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх)-ны эрх, үүргийг тодорхойлох,
Хорооноос хяналт тавихтай холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.
1.2. Компанийн нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасны бүртгэл, түүнийг арилжаалахтай
холбогдох харилцаа энэ журмын зохицуулалтад хамаарахгүй.
1.3. Биржийн бус зах зээл дээр Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл болон Үнэт цаасны зах зээлийн
тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1-д заасан үнэт цаасыг нийтэд санал болгохгүйгээр хаалттай
хүрээнд гарган арилжаалж болно.
1.4. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2-т заасан компанийн өрийн
хэрэгслийг нийтэд санал болгохгүйгээр хаалттай хүрээнд гаргах бол зөвхөн биржийн бус зах зээлд
арилжаална.
ХОЁР. БИРЖИЙН БУС ЗАХ ЗЭЭЛИЙН
УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ХЯНАЛТ
2.1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.2-т заасан мэргэжлийн
холбоо (цаашид “Холбоо” гэх) нь биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион
байгуулна.
2.2. Холбоо нь биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагааг хариуцсан байнгын нэгжтэй байхаас
гадна үнэт цаасны бүртгэл хариуцсан хороотой байна.
2.3. Холбоо нь дор дурдсан эрх эдэлнэ:
2.3.1. биржийн бус зах зээлийн үнэт цаасны бүртгэлийн үйл ажиллагааг явуулах;
2.3.2. биржийн бус зах зээлийн арилжааг явуулах;
2.3.3. биржийн бус зах зээлийн үнэт цаасны төлбөр, тооцоо, бүртгэл, хадгаламжийн үйл
ажиллагааг хэвийн явуулахад холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах;
2.3.4. биржийн бус зах зээлд үнэт цаас гаргагч компанийн тайлан, санхүүгийн
мэдээллийг нэгтгэх;
2.3.5. үнэт цаасны арилжаанд оролцогч, үнэт цаас өмчлөгч болон үнэт цаас гаргагчаас
шаардлагатай мэдээллийг энэ журам болон бусад холбогдох журамд заасны дагуу гаргуулан авах.
2.4. Холбоо нь дор дурдсан үүрэг хүлээнэ:
2.4.1. биржийн бус зах зээл дээрх үнэт цаасны арилжааг тогтоосон хугацаанд тасралтгүй,
ил тод, алдаагүй, шударгаар зохион байгуулах;
2.4.2. биржийн бус зах зээлийн арилжааг удирдан зохион байгуулахад шаардлагатай
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ажлын байр, хүний нөөц, программ хангамж, техник, тоног төхөөрөмж болон санхүүгийн эх
үүсвэрийг бүрдүүлэх;
2.4.3. үнэт цаасны арилжаа зохих журмын дагуу явагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавих;
2.4.4. биржийн бус зах зээлийн арилжааг цахим программ хангамжаар дамжуулан
зохион байгуулах;
2.4.5. биржийн бус зах зээлтэй холбоотой энэ журмын 7.1-д заасан мэдээллийг цахим
программ хангамжаар дамжуулан олон нийтэд хүргэх.
2.5. Холбоо нь биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулахтай
холбоотой дор дурдсан харилцааг зохицуулсан журмыг боловсруулж, Санхүүгийн зохицуулах
хороогоор батламжлуулна:
2.5.1. биржийн бус зах зээлийн үнэт цаасны арилжаа;
2.5.2. биржийн бус зах зээлийн үнэт цаасны бүртгэл;
2.5.3. биржийн бус зах зээлийн үнэт цаасны арилжаанд хяналт тавих;
2.5.4. биржийн бус зах зээлийн үнэт цаасны арилжааны төлбөр, тооцоо;
2.5.5. биржийн бус зах зээлийн үнэт цаасны арилжааны мэдээллийн ил тод байдал;
2.5.6. үнэт цаасны бүртгэл хариуцсан хорооны эрх, үүрэг, үйл ажиллагаа;
2.5.7. биржийн бус зах зээлийн үнэт цаасны бүртгэл, арилжаанд ашиг сонирхлын
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх;
2.5.8. биржийн бус зах зээлд үнэт цаас гаргагч компанийн тайлан, мэдээ, мэдээлэл;
2.5.9. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг
хэрэгжүүлэх;
харилцаа;

2.5.10. биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагаатай холбоотой бусад шаардлагатай
2.5.11. Хорооноос шаардсан бусад.
ГУРАВ. БИРЖИЙН БУС ЗАХ ЗЭЭЛД ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧ

3.1. Биржийн бус зах зээл дээр энэ журмын 1.3-т заасан үнэт цаасыг гаргагч нь холбогдох
хууль тогтоомжид заасан тухайн үнэт цаасыг гаргах эрх бүхий этгээд байна.
3.2. Компани нь компанийн өрийн хэрэгслийг нийтэд санал болгохгүйгээр хаалттай хүрээнд
худалдахаар гаргах бол заавал биржийн бус зах зээлд гарган арилжаалах бөгөөд үнэт цаасаа
Холбоонд бүртгүүлж, үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагад хадгалуулна.
3.3. Хаалттай хувьцаат компани нь хувьцаагаа биржийн бус зах зээл дээр арилжаалахаар
гаргаж болох бөгөөд энэ журмыг баримтлан үнэт цаасаа бүртгүүлж, арилжаална.
ДӨРӨВ. БИРЖИЙН БУС ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНД
ОРОЛЦОХ ОРОЛЦОГЧИД
4.1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.1, 24.1.2, 24.1.4, 24.1.5, 24.1.10, 24.1.12-т
заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий этгээд биржийн бус зах зээл дээр өөрийн
өмчлөлийн болон өмчлөгчөөс эрх олгосон энэ журамд заасан санхүүгийн хэрэгслийг харилцан
шууд худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулах үйл ажиллагаа явуулна.
4.2. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.19-т заасан мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын
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үйл ажиллагаа эрхлэгчдээс гадна дор дурдсан этгээд үнэт цаасны брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх
тусгай зөвшөөрөл бүхий этгээдээр дамжуулан биржийн бус зах зээлийн арилжаанд оролцоно:
4.2.1. энэ журмын 4.3-т заасан шаардлага хангасан Монгол Улсын иргэн;
этгээд;

4.2.2. энэ журмын 4.4-т заасан шаардлага хангасан Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн

4.2.3. гадаадын иргэн, хуулийн этгээд, харьяалалгүй хүн, олон улсын банк, санхүүгийн
болон хөгжлийн байгууллагууд;
4.2.4. хууль тогтоомжоор хориглоогүй бол Монгол Улсын Засгийн газар, түүний харьяа
байгууллагууд, Төв банк /Монголбанк/, Монгол Улсын Хөгжлийн банк, Хадгаламжийн даатгалын
корпораци, Засгийн газрын тусгай сан, Зээлийн батлан даалтын сан, бүх төрлийн даатгалын сан.
4.3. Биржийн бус зах зээлийн арилжаанд оролцох Монгол Улсын иргэн нь дараах шаардлагыг
хангасан байна:
4.3.1. тухайн иргэний сүүлийн нэг жилийн сарын дундаж орлого нь 10 сая төгрөгтэй
тэнцүү болон түүнээс дээш хэмжээтэй, эсхүл 500 сая төгрөгөөс дээш хэмжээний цэвэр хөрөнгө /
харилцах, хадгаламжийн дансан дахь мөнгөн хөрөнгө, үнэт цаасны нийлбэр дүнгээс өр төлбөрийг
хасах/-тэй байх;
4.3.2. сүүлийн 1 жилийн турш дотоодын болон гадаадын зах зээл дээр үнэт цаасны
арилжаанд оролцсон туршлагатай байх.
4.4. Биржийн бус зах зээлийн арилжаанд оролцох Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд
дараах шаардлагыг хангасан байна:
4.4.1. сүүлийн 3 жилийн аль нэг жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ нь 2.5 тэрбум
төгрөгөөс доошгүй байх;
4.4.2. өөрийн хөрөнгийн хэмжээ 1 тэрбум төгрөгөөс доошгүй байх.
4.5. Биржийн бус зах зээлийн арилжаанд оролцох иргэн, хуулийн этгээд нь энэ журмын 4.3
болон 4.4-т заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэх талаар нотлох баримтаа өөрийн брокерт гаргаж,
бүртгүүлсний үндсэн дээр арилжаанд оролцоно. Брокер нь биржийн бус зах зээлийн арилжаанд
оролцож буй Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийг 2 жил тутам шинэчилнэ.
4.6. Энэ журмын 4.2.1 болон 4.2.2-т заасан иргэн, хуулийн этгээд нь биржийн бус зах зээлийн
арилжаанд оролцох, түүнээс үүдэн гарах эрсдэлээ өөрөө бүрэн хариуцахаа илэрхийлсэн албан
бичиг, баталгааг өөрийн брокерт гаргасан байна.
4.7. Брокер нь энэ журмын 4.5-д заасан иргэн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийг Хороо, Холбоо
болон үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдэд
тухай бүр хүргүүлнэ.
4.8. Биржийн бус зах зээлд оролцох эрхийг авсан Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээд энэ
журмын 4.3 болон 4.4-т заасан шаардлагыг цаашид хангахгүй болсон нь тэдгээрийн эзэмшиж үнэт
цаасыг биржийн бус зах зээлд худалдах эрхийг хязгаарлахгүй.
ТАВ. АРИЛЖААНЫ ПРОГРАММ ХАНГАМЖИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
5.1. Биржийн бус зах зээлийн арилжааг тусгай программ хангамжаар дамжуулан явуулна.
5.2. Арилжааны программ нь түргэн шуурхай, тасралтгүй, үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон
байх бөгөөд дараах шаардлагыг хангасан байна:
байх;

5.2.1. энэ журмын 4.1-д зааснаас бусад оролцогчид нэгнийгээ таньж мэдэх боломжгүй
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5.2.2. арилжааны мэдээллийг арилжаанд холбогдолгүй гуравдагч этгээдээс нууцлах,
системийн шифрлэлт нууцлал, аюулгүй байдлын стандартыг хангах;
5.2.3. зах зээлийн шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэх боломжтой байх;
5.2.4. олон нийтэд мэдээлэл хүргэх нээлттэй самбартай байх;
5.2.5. оролцогчид өөр хоорондоо захидал харилцааны зурвас илгээх боломжоор
хангагдах бөгөөд түүнийг хадгалж, түүх үүсгэх боломжтой байх;
5.2.6. бодит цагийн горимоор арилжааны хэлцэл биелсний дараах дор дурдсан
мэдээллийг арилжаанд оролцогчид авах боломжтой байх:
5.2.6.1. купон (компанийн өрийн хэрэгсэл бол);
5.2.6.2. ISIN дугаар;
5.2.6.3. үнэт цаас гаргагчийн нэр;
5.2.6.4. хугацаа;
5.2.6.5. арилжааны хэмжээ;
хэлцлийн үнэ;

5.2.6.6. бодит цагийн хамгийн сайн зарах болон авах үнэ болон хамгийн сүүлийн
5.2.6.7.бусад шаардлагатай мэдээлэл.

5.2.7. дараах арга хэрэгслээр арилжааг зохион байгуулах боломжтой байх:
5.2.7.1. арилжааны үнийн санал авах арга (RFQ);
5.2.7.2. захиалга хийх арилжааны арга (Order driven);
5.2.7.3. шаардлагатай бусад.
5.3. Арилжааны программ хангамж нь энэ журмын 5.2-т заасан шаардлагыг хангасан байхаас
гадна дараах техник, технологийн шаардлагыг хангасан байна:
5.3.1. программ хангамжийн сервер компьютер байрлаж буй дата төв нь Монгол Улсын
нутаг дэвсгэрт байх бөгөөд Tier 2 ба түүнээс дээш стандартын шаардлага хангасан байх;
5.3.2. төрийн албан хэрэгцээний сүлжээ болон төрийн интернэт хэрэглээний сүлжээнд
холбогдох боломжтой байх;
5.3.3. бизнесийн тасралтгүй байдлыг хангах, гамшгийн үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй,
уг төлөвлөгөөний дагуу нөөц төвтэй байх;
5.3.4. систем хоорондын мэдээлэл дамжуулалт нь шууд урсгалтай боловсруулалт /STP
straight-through-processing/-тай байх;
5.3.5. шаардлагатай бусад.
ЗУРГАА. ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨР,
ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН БҮРТГЭЛ, ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖ
6.1. Төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээд арилжааны программ
хангамжаас ирүүлсэн даалгаврын дагуу үнэт цаасны арилжааны төлбөрийг гүйцэтгэж, зохих
мэдээллийг үнэт цаасны хадгаламж, бүртгэлийн байгууллага, арилжаанд оролцогчдод илгээнэ.
6.2. Биржийн бус зах зээл дээр арилжаалагдаж буй үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийг
үнэт цаасны төвлөрсөн бүртгэл эсхүл тухайлсан бүртгэл хөтлөх эрх бүхий хуулийн этгээд хөтөлнө.
6.3. Биржийн бус зах зээл дээр арилжаалагдаж буй үнэт цаасыг үнэт цаасны төвлөрсөн
бүртгэлийн санд бүртгэнэ.
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ДОЛОО. МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ
7.1. Биржийн бус зах зээлийн арилжаа эрхлэх байгууллага нь энэ журмын 2.5.5-д заасан болон
дор дурдсан мэдээллийг нийтэд мэдээлнэ:
7.1.1. үнэт цаасны бүртгэлийн дугаар, ялгах тэмдэг;
7.1.2. үнэт цаасны ханш, түүнд нөлөөлж болох бусад мэдээлэл;
7.1.3. хэлцэл хийгдсэн он, сар, өдөр;
7.1.4. нийт арилжаалсан үнэт цаасны тоо;
7.1.5. үнэ, нээлтийн болон хаалтын ханш;
мэдээлэл;

7.1.6. хууль тогтоомж, холбогдох журмын дагуу нийтэд мэдээлэхээр заасан бусад
7.1.7. Хороо шаардсан бусад мэдээлэл.

7.2. Холбоо нь долоо хоног, сар, улирлын арилжааны нэгдсэн мэдээллийг бэлтгэн нийтэд
мэдээлнэ.
7.3. Холбоо нь дараах мэдээллийг Хороонд албан бичгээр болон цахимаар ирүүлнэ:
7.3.1. биржийн бус зах зээлийн нөхцөл байдлын судалгааг улирал бүр, дараа сарын 20ны өдрийн дотор;
7.3.2. тайлант хугацааны улирлын санхүүгийн тайланг Хорооны 2019 оны 4 дүгээр
тогтоолын 4 дүгээр хавсралтаар баталсан “Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс
мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам”-ын 1.3-т заасан хугацаанд;
7.3.3. хагас жилийн болон жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг дараа улирлын
эхний сарын 25-ны өдрийн дотор;
7.3.4. биржийн бус зах зээлийн арилжааны дүн мэдээг Хорооны 2019 оны 4 дүгээр
тогтоолын 4 дүгээр хавсралтаар баталсан “Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс
мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам”-ын 1 дүгээр хавсралт Маягт МС-1, 3 дугаар хавсралт
Маягт МС-3-ын дагуу мөн журмын 1.3-т заасан хугацаанд;
7.3.5. Хорооноос шаардсан бусад мэдээллийг тухай бүр.
НАЙМ. ХОРООНЫ ЭРХ, ҮҮРЭГ
8.1. Хороо нь дор дурдсан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.
8.1.1. биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих;
8.1.2. биржийн бус зах зээлийн оролцогчдод хууль ёсны шаардлага тавих, хууль
тогтоомж, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангуулах;
8.1.3. Холбооноос ирүүлсэн биржийн бус зах зээлийн дүрэм, журмыг батламжлах;
8.1.4. үнэт цаасны зах зээлийг урвуулан ашигласан болон дотоод мэдээлэл ашиглан
арилжаанд оролцсон нөхцөл байдал тогтоогдсон бол арилжааг түр зогсоох, тухайн үнэт цаастай
холбоотой гүйлгээг зогсоох, хүчингүй болгох;
8.1.5. гадаад улсын эрх бүхий зохицуулагч байгууллага болон олон улсын байгууллагатай
хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцан туслалцаа үзүүлэх;
8.1.6. биржийн бус зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагаас тогтоосон
үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг бууруулахыг санал болгох, энэ саналыг хүлээж аваагүй
тохиолдолд тухайн хураамжийн хувь хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг хүчингүй болгох;
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8.1.7. үнэт цаасны арилжаа, төлбөр, тооцоо, хадгаламжийн үйл ажиллагааны шударга,
ил тод, үр ашигтай байдлыг хангах зорилгоор зөвлөмж гаргах;
8.1.8. биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор Холбооны үйл
ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийх;
8.1.9. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг
хэрэгжүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавих;
8.1.10. энэ журмын 2.5-д заасан Холбооноос батламжлуулах журмын төсөлд Хорооны
саналыг хүлээж аваагүй тохиолдолд журмыг батламжлахаас татгалзах;
8.1.11. энэ журмын 4.5-д заасан брокерийн мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчийг бүртгэх
үйл ажиллагаанд хяналт тавих;
8.1.12. биржийн бус зах зээлийн холбогдох дүрэм, журам зөрчсөн этгээдүүдэд хариуцлага
тооцох, арилжаанд оролцох эрхийг нь түдгэлзүүлэх.
ЕС. ХАРИУЦЛАГА
9.1. Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага
хүлээлгэнэ.

-oOo-
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