2013 оны 05 сарын 24 өдөр

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТУХАЙ
/Шинэчилсэн найруулга/
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1. дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт ньүнэт цаасны зах зээлд оролцогчдын үйл ажиллагааг
зохицуулах, хяналт тавих, хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг
зохицуулахад оршино.
1.2.Энэ хуулийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд үнэ т цаасны зах зээлийн тогтолцооны
эрсдэлийг бууруулах, шударга, ил тод,үр ашигтай байдлыг хангах зарчмыг баримтална.
2 дугаар зүйл.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомж
2.1.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль1,
Иргэний хууль2, Компанийн тухай хууль3, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийц
үүлэн гаргасан
бусад хууль тогтоомжоос бүрдэнэ.
2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас
өөрөөр заасан бол
олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.
3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ
3.1.Энэ хуулиарүнэт цаасыг нийтэд санал болгон гаргах, арилжих, бүртгэх,
төлбөр, тооцоог гүйцэтгэх, хадгалах, бусад зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэхтэй
холбогдсон харилцааг зохицуулна.
3.2.Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг гаргах, арилжихтай холбогдсон нийтлэг
харилцааг энэ хуулиар, нарийвчилсан харилцаагөрөнгөөр
х
баталгаажсан үнэт цаасны тухай
хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулна.
3.3.Бараа, түүхий эдэд суурилсан үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл г аргах, арилжихтай
холбогдсон нийтлэг харилцааг энэ хуулиар, нарийвчилсан харилцааг тус тусын хуулиар
зохицуулна.
3.4.Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа
эрхлэхтэй холбогдсон нийтлэг харилцааг энэ хуулиар,үйл ажиллагааны о нцлогтой холбогдсон
бусад харилцааг тус тусын хуулиар зохицуулна.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт
4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:
4.1.1.“үнэт цаасны зах зээл” гэж үнэт цаас болон үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийг
бүртгүүлэх, гаргах, арилжих, түүгээр гэрчлэгдсэн эрхийг шилжүүлэх, төлбөр, тооцоо гүйцэтгэх,
хадгалах үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон зохицуулалттай зах зээлийн болон биржийн бус зах
зээлийн харилцааг;
4.1.2.“зохицуулалттай зах зээл” гэж энэ хуулийн 24 д
үгээр зүйлд заасан үйл
ажиллагаанаас үүссэн харилцааг;
4.1.3.“биржийн бус зах зээл” гэж энэ хуулийн 24.1.1, 24.1.2, 24.1.4, 24.1.5,
24.1.10, 24.1.12-т заасанүйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий этгээд хууль
тогтоомжоор хориглоогүй, өөрийн ө мчлөлийн болон өмчлөгчөөс эрх олгосон бусад санхүүгийн
хэрэгслийг харилцан шууд худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулах ажиллагаа явуулж байгаа
зах зээлийн харилцааг;
4.1.4.“үнэт цаасны анхдагч зах зээл” гэж үнэт цаас гаргагч үнэт цаасаа нийтэд
санал болгох замаар арилжихтай холбогдсон харилцааг;
4.1.5.“үнэт цаасны хоёрдогч зах зээл” гэж үнэт цаасны анхдагч зах зээлд
гаргасан үнэт цаасыг дахин арилжихтай холбогдсон харилцааг;
4.1.6.“санхүүгийн хэрэгсэл” гэж үнэт цаас, үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл, мөнгөний
болон зохицуулалттай зах зээлд арилжихыг зөвшөөрсөн бусад санхүүгийн хэрэгслийг;
4.1.7.“үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл /дериватив/” гэж опцион гэрээ болон
фьючерсийн гэрээ, зохицуулалттай зах зээлд арилжихыг
өвшөөрсөн
з
бусад санхүүгийн
хэрэгслийг;
4.1.8.“үнэт цаас” гэж энэ хуулийн 5.1-д заасан санхүүгийн хэрэгслийг;
4.1.9.“өрийн хэрэгсэл” гэж үнэт цаас гаргагчаас тогтоосон хугацаа дуусмагц
үндсэн төлбөр болон хүүг мөнгөн хэлбэрээр, эсхүл тодорхой эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийн
хэлбэрээр тухайнүнэт цаасыг эзэмш игчид эргүүлэн төлөх үүргийг гэрчилсэн болон түүнтэй
адилтгах бусад үнэт цаасыг;
4.1.10.“опцион гэрээ” гэж гэрээнийүйл
з болох тодорхой тоо, хэмжээ бүхий
хөрөнгийг тохиролцсон үнээр тогтоосон хугацаанд худалдан авах, эсхүл худалдахыг нөгөө
талаас шаардах эрхийг нэг талдүүсгэх боловч үүргийг бий болгодоггүй, харин нөгөө талд уг
шаардлагыг биелүүлэх үүргийг үүсгэдэг үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийг;
4.1.11.“фьючерсийн гэрээ” гэж талууд тодорхой тоо, хэмжээ
үхий
б хөрөнгийг
урьдчилан тохиролцсон үнээр тогтоосон ху гацаанд худалдах, худалдан авах үүргийг гэрээний
талуудад үүсгэх гэрээ буюу үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийг;
4.1.12.“хадгаламжийн бичиг” гэж хадгаламжийн бичиг гаргагч /депозитор/ суурь
үнэт цаасыг үнэт цаасны хадгаламж /кастодиан/ -ийн үйл ажиллагаа эрхлэх б айгууллагад
хадгалуулсны үндсэн дээр өөр улсын үнэт цаасны зах зээлд арилжих зорилгоор гаргасан үнэт
цаасыг;
4.1.13.“хадгаламжийн бичиг гаргагч” /депозитор/ гэж энэ хуулийн 4.1.12-т
заасан хадгаламжийн бичиг гаргагч этгээдийг;
хэрэгслийг;

4.1.14.“суурь үнэт цаас” гэж хадгаламжийн бичгийг баталгаажуулах санхүүгийн

4.1.15.“үнэт цаасны танилцуулга” гэж үнэт цаасны захиалга авах, худалдах
зорилгоор үнэт цаас гаргагчаас холбогдох хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу бэлтгэж,
Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгүүлсэн танилцуулга, баримт бичгийн бүрдлийг;
4.1.16.“үнэт цаасны зах зээлд оролцогч” гэж үнэт цаас гаргагч, зохицуулалттай
этгээд болон хөрөнгө оруулагчийг;
4.1.17.“зохицуулалттай этгээд” гэж энэ хуулийн 24.1-д заасан үйл ажилла гааг
эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдийг;
4.1.18.“мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа” гэж хөрөнгө оруулалтын
бодлогын хүрээнд төвлөрүүлсэн хөрөнгөөр энэ хуулийн 4.1.19 -д заасан банк бус санх
үүгийн
байгууллага, андеррайтер, дилерээс бусад этгээд мэргэжлийн түвшинд үр ашигтай хөрөнгө
оруулалт хийх үйл ажиллагааг;
4.1.19.“мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэгч” гэж мэргэжлийн
хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хөрөнгө оруулалтын сан, тэтгэврийн сан,
банк, банк бус санх
үүгийн үй л ажиллагаа, даатгал, андеррайтер, дилерийн
үйл ажиллагаа
эрхлэх эрх үбхий этгээд зэрэг хууль болон Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэргэжлийн
хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд гэж үзсэн бусад этгээдийг;
4.1.20.“үнэт цаас гаргагч” гэж энэ хуульд заасны дагуу
үнэт цаасны зах
зээлд арилжихүнэт цаасаа Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгүүлсэн, эсхүл бүртгүүлэх
хүсэлт гаргаж байгаа этгээдийг;
4.1.21.“нийтэд санал болгох” гэжүнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаар
дамжуулан Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон журмын дагуу үнэт цаасаа 50-аас дээш
тооны этгээдэд санал болгон худалдахаа мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдэгдэхийг;
/Энэ заалтын “үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгуулл агаар дамжуулан” гэснийг 2013 оны 10
дугаар сарын 03-ны өдөр баталсан Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулиар хассан
бөгөөд 2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөнө/
4.1.22.“нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэл” гэж энэ хуульд
заасан журмын дагуу Санх
үүгийн зохицуулах хорооноос нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн
үнэт цаасны бүртгэлийг;
4.1.23.“үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл” гэж энэ хуульд заасан журмын
дагуу үнэт цаасны өмчлөх эрхийг баталгаажуулах бүртгэлийг;
4.1.24.“үнэт цаасны бүртгэгч” гэж үнэт цаас гаргагчтай байгуулсан гэрээний
үндсэн дээр улсын хэмжээнд үнэт цаасыг төвлөрсөн хадгаламжид бүртгэн, нэгдсэн бүртгэлийг
хөтлөх хуулийн этгээдийг;
4.1.25.“номиналь эзэмшигч” гэж
үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлд
хадгалагчаар үб ртгэгдсэн, тухайн
үнэт цаасны өмчлөгч /бенефициар өмчлөгч/ бус
зохицуулалттай этгээдийг;
4.1.26.“бенефициар өмчлөгч” гэж хуульд заасны дагуу номиналь эзэмшигчийн
нэр дээр өөрийн өмчлөл дэх үнэт цаасыг бүртгүүлсэн, тухайн үнэт цааснаас үүсэх үр шимийг
хүртэх эрхтэй жинхэнэ өмчлөгчийг;
4.1.27.“хөрөнгийн биржийн бүртгэл” гэж хөрөнгийн биржээс тухайн биржийн
арилжаанд оруулахыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлийг;
4.1.28.“хөрөнгийн бирж” гэж үнэт цаасны арилжаа эрхлэх үйл ажиллагаа эрхлэх
тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдийг;

4.1.29.“нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч” гэж тухайн компанийн гаргасан саналын
эрхтэй нийт хувьцааны тав болон үүнээс
т
дээш хувийг дангаараа, эсхүл холбогдох этгээдийн
хамт эзэмшиж байгаа болон тэдгээрийн саналын эрхийг хууль болон гэрээнд заасны дагуу
хэрэгжүүлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийг;
4.1.30.“холбогдох этгээд” гэж дараах этгээдийг:
4.1.30.а.хувь хүний тухайд тухайн хүний эхнэр, нөхөр, хүү,
охин, өргөмөл хүү, өргөмөл охин буюу дагавар хүү, дагава р охин, хүргэн, бэр, ач, зээ, өөрийн
болон түүний эхнэр /нөхөр/ -ийн эцэг, эх, хойд эцэг, хойд эх, ах, эгч,үү,д эцэг нэгтэй буюу эх
нэгтэй ах, эгч, дүү;
ажилладаг хуулийн этгээд;

4.1.30.б.тухайн үхн эрх бүхий албан тушаалтнаар нь

4.1.30.в.энэ хуулийн 4.1.30-д заасан этгээд дангаар, эсхүл
хамтдаа эзэмших саналын эрхүхий
б хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг
компани болон хуулийн этгээд;
4.1.30.г.тухайн этгээд ажил олгогч бол түүний ажилтан;
зэргэлдээ компани;

4.1.30.д.компани

болүүний
т

толгой,

хараат,

охин,

4.1.30.е.Санхүүгийн зохицуулах хорооноос “холбогдох
этгээд” гэж тодорхойлсон бусад этгээд.
4.1.31.“хуулийн этгээдийн нэгдэл” гэж
үнэт цаасны зах зээлд оролцогчтой
холбоотой дараах хуулийн этгээдийг:
4.1.31.а.үнэт цаасны зах зээлд оролцогчийн толгой
компани, нөхөрлөл, бусад хуулийн этгээд;
4.1.31.б.үнэт цаасны зах зээлд оролцогчийн хараат, охин,
зэргэлдээ компани, нөхөрлөл, бусад хуулийн этгээд;
компанийн толгой компани;

4.1.31.в.үнэт цаасны зах зээлд оролцогчийн хараат, охин

4.1.31.г.үнэт цаасны зах зээлд оролцогчийн энэ хуулийн
4.1.31.а, 4.1.31.б-д заасан хуулийн этгээдийн хяналтын багцыг эзэмшиж байгаа этгээд.
4.1.32.“хөрөнгө оруулалтын сан” гэж хөрөнгө оруулалтын менежментийн
компанийн удирдлагаар энэ хуулийн 4.1.18-д заасан үйл ажиллагааг эрхлэх зорилгоор нийтээс,
эсхүл хаалттай хүрээнд төвлөрүүлсэн хөрөнгийн санг;
4.1.33.“хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани” гэж хөрөнгө
оруулалтын сантай байгуулсан гэрээний дагуу түүний хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлж байгаа
тусгай зөвшөөрөл бүхий үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай хуулийн этгээд.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ, АРИЛЖИХ
5 дугаар зүйл.Үнэт цаас

5.1.Энэ хуулийн зохицуулалтад хамрагдах
үнэт цаасанд дараах санхүүгийн хэрэгсэл
хамаарна:
5.1.1.хувьцаат компанийн хувьцаа /цаашид “хувьцаа” гэх/;
5.1.2.компанийн өрийн хэрэгсэл;
5.1.3.Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гаргасан өрийн хэрэгсэл;
5.1.4.хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа, нэгж эрх;
5.1.5.хадгаламжийн бичиг;
5.1.6.хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас;
5.1.7.үнэт цаас гаргагчаас хөрөнгө оруулагчид санал болгож байгаа тодорхой
тооны хувьцаа болон өрийн хэрэгслийг тодорхой хугацааны дотор тохиролцсон үнээр захиалах
эрх /варрант/;
5.1.8.энэ хуульд заасан үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл;
5.1.9.энэ хуульд заасны дагуу Санх
үүгийн зохицуулах хорооноос үнэт цаас гэж
тогтоосон бусад санхүүгийн хэрэгсэл.
5.2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол дор дурдсан санхүүгийн хэрэгсэл энэ хуулийн
зохицуулалтад хамаарахгүй:
5.2.1.хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа;
санхүүгийн хэрэгсэл;

5.2.2.зохицуулалттай зах зээлд арилжихыг өвшөөрөөгүй
з
үүсмэл

5.2.3.шилжүүлгийн болон энгийн вексель;
5.2.4.банкнаас гаргасан хадгаламжийн сертификат;
5.2.5.Банкны тухай хуулийн 15.2-т заасны дагуу банкнаас өнгөний
м
зах зээлд
арилжихаар гаргаж байгаа нэг жил хүртэлх хугацаатай бусад санхүүгийн х эрэгсэл.
5.3.Энэ
хамаарахгүй.

хуулийн

5.2.4-т

заасан

санх
үүгийн

хэрэгсэл

нь

хадгаламжийн

бичигт

6 дугаар зүйл.Үнэт цаас гаргах
6.1.Үнэт цаасыг нийтэд санал болгон, эсхүл нийтэд санал болгохгүйгээр хаалттай
хүрээнд худалдахаар гаргаж болно.
6.2.Нийтэд санал болгон гаргаж байгаа тодорхой төрлийн үнэт цаасыг худалдан авахыг
хориглосон этгээдийг хуулиар болон Санх
үүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/ -ноос
тодорхойлж болно.
6.3.Үнэт цаасыг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт, эсхүл гадаад улсын нутаг дэвсгэрт
арилжихаар гаргаж болно.
6.4.Гадаад улсын өрөнгийн
х
биржид бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасыг
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт Хорооноос тогтоосон журмын дагуу арилжиж болно.

6.5.Үнэт цаас гаргах тухай шийдвэрийг Хороонд бүртгүүлснээс хойш Хороо
зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд тухайн үнэт цаасыг үнэт цаасны анхдагч зах зээлд арилжих
хүртэл хугацаанд өөрчлөхийг хориглоно.
6.6.Хөрөнгийн биржид арилжих үнэт цаасыг гагцхүү нэрийн үнэт цаасны хэлбэрээр
гаргана.
6.7.Үнэт цаасны зохицуулалттай зах зээлд анх удааүнэт цаасаа бүртгүүлэх хүсэлт
гаргаж байгаа үнэт цаас гаргагч өмнө нь мэдүүлгийн, эсхүл зөвшөөрлийн үнэт цаас гаргасан
бол тэдгээр үнэт цаасыг зохих журмын дагуу нэрийн үнэт цаасанд хөрвүүлнэ.
7 дугаар зүйл.Үнэт цаас гаргагч
7.1.Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, компани нь энэ хууль болон
холбогдох бусад хууль тогтоомж, дүрэм, журамд заасны дагуу үнэт цаас гаргаж болно.
8 дугаар зүйл.Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргах журам
8.1.Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
өрий
Засгийн газар батална.

н хэрэгсэл гаргах журмыг

8.2.Нийтэд санал болгонүнэт цаас гаргах ажиллагааны журам, заавар, дарааллыг
Хороо батална.
9 дүгээр зүйл.Үнэт цаасыг бүртгэх, нийтэд санал болгохыг зөвшөөрөх
9.1.Компанийн нийтэд санал болгон гаргахүнэт цаасыг Хороо бүртгэж, үнэт
цаасны анхдагч зах зээлд санал болгох зөвшөөрлийг олгоно.
9.2.Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас нийтэд санал болгон гаргах
өрийн хэрэгслийг Хороонд бүртгүүлэх ба уг бүртгэлийг хялбаршуулсан журмын дагуу хийх
бөгөөд уул журмыг Хороо тогтооно.
9.3.Урьд нь нийтэд санал болгон гаргасан тухайн
өрлийн
т
үнэт цаасыг нэмж
гаргахдаа хаалттай хүрээнд худалдахаар шийдвэрлэсэн бол Хороонд бүртгүүлнэ.
9.4.Урьд нь нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргасан хуулийн этгээд өөр төрлийн
үнэт цаасыг хаалттай хүрээнд худалдахаар гаргаж байгаа бол уг үнэт цаасыг Хороонд
бүртгүүлнэ.
9.5.Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгүүлэх
тухай хүсэлтэд дор дурдсан баримт бичгийг хавсаргана:
9.5.1.өргөдөл;
9.5.2.үнэт цаасны танилцуулга;
9.5.3.зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг төлсөн тухай баримт;
9.5.4.Хорооноос тогтоосон журамд заасан бусад нэмэлт баримт.
9.6.Хороо нь энэ хуулийн 9.2-т зааснаас бусад үнэт цаасыг бүртгүүлэх тухай хүсэлтийг
үнэт цаасны танилцуулга, бусад баримт бичгийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 20 өдрийн
дотор хянаж, хууль болон Хорооноос тогтоосон шаардлагыг хангасан гэж
үзвэл тухайн үнэт
цаасыг бүртгэх, эсхүл бүртгэхээс татгалзсан үндэслэл бү хий шийдвэрийн аль нэгийг гаргах

бөгөөд хугацааг зохих шаардлага хангасан, бүрдэл бүрэн хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс эхлэн
тооцно.
9.7.Энэ хуулийн 9.6-д заасан шийдвэр гаргахад нэмэлт баримт бичиг, аудитын болон
үнэлгээний зэрэг бусад хөндлөнгийн байгууллага, мэргэжилтний д
үгнэлт, тайлбар гаргуулах
шаардлагатай тохиолдолд шийдвэр гаргах хугацааг ажлын 15 хүртэл өдрөөр сунгаж болно.
9.8.Энэ хуулийн 9.7-д заасан ажиллагааны зардлыг хүсэлт гаргагч хариуцна.
9.9.Хороо нь үнэт цаасыг ний тэд санал болгох ө
з вшөөрлийг энэ хуулийн 9.6 -д
заасан бүртгэх шийдвэрт үндэслэн олгоно.
9.10.Хороо дор дурдсан тохиолдолд
үнэт цаасыг, нийтэд санал болгохыг
зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэхээс татгалзана:
дагуу гаргаагүй;

9.10.1.хүсэлтийг энэ хууль болон Хорооноос тогтоосон журмын

9.10.2.үнэт цаас гаргагч, эсхүл түүний гаргасан хүсэлт, түүнд
хавсаргасан баримт бичиг нь тогтоосон шаардлагыг хангаагүй;
тусгасан;
мэдээлэл тусгасан;
ирүүлээгүй;

9.10.3.шаардлагатай мэдээллийг хүсэлтэд тусгаагүй, эсхүл дутуу
9.10.4.худал, төөрөгдүүлсэн, алдаатай, эсхүл хоорондоо зөрүүтэй
9.10.5.шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тогтоосон хугацаанд гаргаж

9.10.6.тухайн үнэт цаасыг бүртгэх нь хөрөнгө оруулагчийн эрх ашигт сөргөөр
нөлөөлөхөөр байна гэж Хороо үзсэн.
9.11.Нийтэд санал болгохыг өвшөөрсөн
з
үнэт цаасны бүртгэлд бүртгүүлээгүй,
эсхүл Хороо уг бүртгэлд бүртгэхээс татгалзсан үнэт цаасыг нийтэд танилцуулах, зар
сурталчилгаа явуулахыг хориглоно.
9.12.Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэхээс
татгалзсан шийдвэр гарснаас хойш нэг жилийн дотор тухайн
үнэт цаас гаргагч тухайн
үнэт
цаасыг бүртгүүлэхээр дахин хүсэлт гаргах эрхгүй.
9.13.Хороо, хөрөнгийн биржээс энэ хуулийн 9.6, 9.9-д заасны дагуу нийтэд санал
болгон гаргахүнэт цаас, түүний танилцуулгыг бүртгэсэн, нийтэд санал болгох болон үнэт
цаасны анхдагч зах зээлд худалдах өвшөөрөл
з
олгосныг тухайн үнэт цаасанд өгч байгаа
баталгаа гэж үзэхгүй бөгөөд үнэт цаасыг худалдан авсны улмаас хөрөнгө оруулагчид учирсан
хохирлыг бүртгэсэн байгууллага хариуцахгүй.
9.14.Үнэт цаасны танилцуулга, холбогдох баримт бичигт үнэн зөв мэдээлэл тусгах
бөгөөд худал, хуурамч, дутуу, төөрөгдүүлсэн, зөрүүтэй, алдаатай мэдээлэл тусгасны улмаас
бусдад хохирол учруулсан тохиолдолд уг хохирлыг
үнэт цаас гаргагч, уг шийдвэрийг гаргасан
эрх бүхий албан тушаалтан хамтран хариуцна.
9.15.Үнэт цаасны танилцуулга, холбогдох баримт бичгийг бэлтгэхэд оролцсон этгээд
өөрийн гүйцэтгэсэн ажилтай холбоотойгоор бусдад учруулсан хохирлыг хариуцна.

9.16.Үнэт цаас гаргагч нь гаргаж байгаа үнэт цаасаа нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн
үнэт цаасны бүртгэлд болон хө рөнгийн биржийн бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлтийг нэгэн зэрэг
гаргаж болно.
9.17.Үнэт цаас гаргагчийг хөрөнгийн биржид бүртгэсэн нь тухайн үнэт цаасыг нийтэд
санал болгох, эсхүл нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх үндэслэл
болохгүй.
10 дугаар зүйл.Үнэт цаасны танилцуулга
10.1.Үнэт цаас, түүний танилцуулгыг Хороонд бүртгүүлснээс хойш зургаан сарын дотор
нийтэд танилцуулах бөгөөд уул хугацаа дууссан өдрөөс хойш тухайн үнэт цаасыг нийтэд санал
болгохыг хориглоно.
10.2.Энэ хуулийн 10.1-д заасан хугацаа дууссанаас хойш тухайн
үнэт цаасыг нийтэд
танилцуулах тохиолдолд Хороонд шинэчлэн бүртгүүлнэ.
10.3.Үнэт цаасны танилцуулга нь үнэт цаас гаргагчийн тухай, түүний хувьцаа
эзэмшигчид, удирдлага, зохион байгуулалт, эрх үб хий албан тушаалтан,үнэт цаас гаргагчийн
хөрөнгө, өр төлбөр, санхүүгийн байдал, өнөөгийн болон ирээдүйн төлөв, эрсдэл, гаргаж байгаа
үнэт цаас, тухайн үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн эрх, үнэт цаасыг арилжих журам, хөндлөнгийн
дүгнэлт болон хөрөнгө оруулагч шийдвэр гаргахад шаардлагатай гэж Хорооноосүзсэн бусад
мэдээллийг агуулсан байна.
10.4.Үнэт цаасны танилцуулгыг энэ хуулийн 8.2-т заасан журмын дагуу боловсруулна.
10.5.Үнэт цаасны танилцуулгад дор дурдсан мэдээллийг тусгана:
10.5.1.үнэт цаас гаргагчийн оноосон нэр, оршин байгаа газрын
шуудангийн болон холбоо барих хаяг, эрхэлж байгаа
үйл ажиллагаа, хөрөнгийн биржид
бүртгэлтэй эсэх тухай;
10.5.2.үнэт цаас гаргагчийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн болон
регистрийн дугаар, бүртгэсэн он, сар, өдөр;
10.5.3.үнэт цаас гаргагчийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийн эцэг /эх/-ийн
нэр, өөрийн нэр, хуулийн этгээд бол оноосон нэр, улсын бүртгэлийн дугаар, тэдгээрийн дангаар
болон холбогдох этгээдийн хамт эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо, хувь хэмжээ;
10.5.4.үнэт цаас гаргагчийн бүтэц, зохион байгуулалт, эрх бүхий албан
тушаалтны талаарх мэдээлэл, тэдгээрийнөмчлөл дэх хувьцааны тоо, хувь хэмжээний талаарх
мэдээлэл;
10.5.5.үнэт цаас гаргагчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ,өмнө
зарласан болон гаргасан, эргүүлэн худалдан авсан үнэт цаасны тоо, төрөл, нэрлэсэн үнэ болон
өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, биет болон биет бус хөрөнгийн талаарх мэдээлэл;
10.5.6.үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн тайлан, түүний талаар аудитын
байгууллагаас гаргасан дүгнэлт;
10.5.7.үнэт цаас гаргагчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн тав болон түүнээс
дээш хувьтай тэнцэх хэмжээний
үнийн дүн бүхий үүрэг хүлээсэн гэрээ, хэлцэл, тэдгээрийн
хэрэгжилтийн тухай;
10.5.8.үнэт цаас гаргагчийн холбогдох этгээдийн тухай;

10.5.9.нийтэд санал болгож байгааүнэт цаасны тоо, хэлбэр, нэрлэсэн үнэ
болон тэдгээрийг нийтэд санал болгох болон арилжих ө
нхцөл, журам, ногдол ашиг хуваарилах
нөхцөл, журам, өрийн хэрэгслийн хувьд хугацаа, үндсэн төлбөр, хүү төлөх нөхцөл, журам;
10.5.10.нийтэд санал болгож байгаа үнэт цаасаар гэрчлэгдэх эрх, үүрэг;
10.5.11.үнэт цаас гаргаж хуримтлуулсан хөрөнгийг зарцуулах бизнесийн

төлөвлөгөө;

10.5.12.хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас бол тухайн үнэт цаасыг хувьцаанд
хөрвүүлэх нөхцөл, журам;
10.5.13.үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд учирч болох эрсдэл,
эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө;
10.5.14.тухайн үнэт цаасыг нийтэд санал болгох ажиллагаанд хамтран
оролцож байгаа зохицуулалттай этгээд болон бусад мэргэжлийн
үйлчилгээ үзүүлж байгаа
этгээдийн тухай, тэдгээртэй байгуулсан гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүрэг, хариуцлагын тухай;
10.5.15.өрийн хэрэгслийн тухайд эргэн төлөх баталгаа, барьцаа хөрөнгийн

талаар;
үнэлгээний тайлан;
бусад.

10.5.16.сүүлийн нэг жилээс дээшгүй хугацааны дотор хийлгэсэн хөрөнгийн

10.5.17.Хорооноос үнэт цаасны танилцуулгад тусгах шаардлагатай гэж үзсэн

10.6.Үнэт цаасны танилцуулгад тусгасан мэдээллийн үнэн зөв, хүчин төгөлдөр
эсэхийг энэ хуулийн 33.2.1-д заасан хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн
этгээдээр, санхүүгийн мэдээлэл нь үнэн зөв эсэхийг энэ хуулийн 33.2.3-т заасан аудитынүйл
ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдээр тус тус хянуулж, дүгнэлт гаргуулна.
10.7.Энэ хуулийн 33.2-т заасан байгууллагаар баталгаажуулсан санх
үүгийн
тайлан, хууль зүйн дүгнэлт нь тухайн үнэт цаасны танилцуулгын салшгүй хэсэг байна.
10.8.Үнэт цаасны танилцуулгад тусгасан мэдээлэлд өндлөнгийн
х
шинжээч,
мэргэжилтний үнэлэлт, дүгнэлт багтсан бол уг баримтын талаар дор дурдсан мэдээлэл,
тодорхойлолтыг хавсаргасан байна:
10.8.1.тухайн дүгнэлтийг гаргах эрхтэй болохыг нотлох баримт;
10.8.2.тухайн дүгнэлтийг гүйцэтгэсэн шинжээчийн нэр, хаяг, туршлага;
10.8.3.тухайн дүгнэлтийг сонирхлын зөрчилгүйгээр, зохих журмын дагуу
гүйцэтгэсэн тухай шинжээчийн баталгаа;
10.8.4.тухайн дүгнэлтийг үнэт цаасны танилцуулгын хамт нийтийн хүртээл
болгоход татгалзах зүйлгүй талаарх дүгнэлт.

10.9.Шинжээчийн дүгнэлт нь дор дурдсан мэдээллийг агуулна:
10.9.1.шинжээчийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр,өөрийн нэр, дүгнэлт хийх эрх
бүхий болохыг нотлох мэдээлэл;

10.9.2.дүгнэлт гаргуулах хүсэлт гаргасан захиалагчийн талаарх мэдээлэл;
10.9.3.шинжилгээ хийсэн хугацаа, давтамж, он, сар, өдөр;
10.9.4.захиалагчийн даалгавар;
10.9.5.шинжилгээнд ашигласан аргачлал, шинжилгээний хамарсан
үрээ,
х
танилцсан баримт бичиг, хамрагдаагүй асуудал;
10.9.6.шинжээчийн дүгнэлтийн агуулга;
10.9.7.шинжилгээг зохих журмын дагуу
үйцэтгэсэн
г
болон сонирхлын
зөрчилгүй болох тухай шинжээчийн баталгаа;
10.9.8.шинжээчийн гарын үсэг, тэмдэг;
10.9.9.Хороо болон хөрөнгийн биржээс тогтоосон бусад зүйл.

10.10.Энэ хуулийн 10.5-10.9-д зааснаас бусад үнэт цаасны танилцуулгад тусгавал зохих
нэмэлт мэдээллийг Хороо тогтооно.
10.11.Хороонд ирүүлэх хүсэлт, үнэт цаасны танилцуулга, түүний хуулбарт үнэт
цаас гаргагчийн өлөөлөн
т
удирдах зөвлөлийн дарга,
гүйцэтгэх захирал, ерөнхий нягтлан
бодогч, дүгнэлт гаргасан хуульч болон санхүүгийн шалгалт хийсэн аудитор болон бусад
шаардлагатай хөндлөнгийн шинжээч гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна.
10.12.Энэ хуулийн 10.5-д заасан мэдээлэлдөөрчлөлт о рсон тохиолдолдүнэт
цаас гаргагч ньүнэт цаасны танилцуулгад Хорооны зөвшөөрөлтэйгээр өөрчлөлт оруулах
үүрэгтэй бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь Хороонд бүртгүүлсэн үнэт цаасны танилцуулгад Хорооны
зөвшөөрөлгүйгээр өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.
10.13.Энэ хуулийн 10.1-д заасан хугацаанд үнэт цаасны танилцуулгад тусгагдсан
үнэт цаас гаргагчийн болон зах зээлийн нөхцөл байдалд хөрөнгө оруулагчийн шийдвэрт
нөлөөлөхүйц хэмжээний өөрчлөлт орсон бол энэ талаар Хороонд мэдэгдэж, үнэт цаасны
танилцуулгад нэмж тусгана.
10.14.Сонирхогч этгээд нийтэд санал болгож байгаа
үнэт цаасны танилцуулга
Хороонд бүртгэгдсэн эсэхийг тогтоолгохоор хүсэлт гаргаж болно.
болно:

10.15.Дараах тохиолдолдүнэт цаасны танилцуулга бэлтгэхийг шаардахгүй байж
10.15.1.Засгийн газар нийтэд санал болгон өрийн хэрэгсэл гаргах;
10.15.2.Засгийн газар бүхэлд нь баталгаа гаргасан үнэт цаас гаргах;
10.15.3.гаргасан хувьцааг нэгтгэх, эсхүл хуваах;

10.15.4.урьд нь нийтэд танилцуулсан
үнэт цаасны танилцуулгын
хувьцаанд хөрвөх өрийн хэрэгслийг хувьцаанд хөрвүүлэх;
10.15.5.хуульд заасан бусад.

дагуу

10.16.Энэ хуулийн 10.15-д заасан үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт
цаасны бүртгэлд бүртгэх журмыг Хороо тогтооно.

11 дүгээр зүйл.Үнэт цаасыг нийтэд санал болгох
11.1.Үнэт цаас гаргагч дангаар, эсхүл зохицуулалттай этгээдтэй байгуулсан гэрээний
үндсэн дээр үнэт цаасаа үнэт цаасны анхдагч зах зээлд худалдахаар 50 ба түүнээс дээш тооны
хөрөнгө оруулагчид танилцуулах, сурталчлах замаар санал болгоно.
11.2.Хороонд бүртгүүлсэн үнэт цаасны танилцуулгад үнэт цаасыг хаалттай хүрээнд
танилцуулахаар заасан бол тухайн хүрээний хөрөнгө оруулагчдад танилцуулна.
11.3.Үнэт цаас гаргагч нь энэ хуулийн 5.1.1-д заасанүнэт цаасыг нийтэд санал
болгохдоо андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулна.
11.4.Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасаа нийтэд санал болгохдоо тухайн үнэт цаасны
танилцуулгатай сонирхогч этгээд үнэ төлбөргүй танилцах боломжийг бүрдүүлнэ.
11.5.Үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэгдсэн, нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт
цаасны талаар тухайнүнэт цаас гаргагчаас нэмэлт мэдээлэл авах шаардлага үүссэн, эсхүл
үнэт цаас гаргагч нь тухайн үнэт цаасыг бүртгүүлэх явцад дутуу, худал, төөрөгдүүлсэн
мэдээлэл өгс өн, уг мэдээлэлд үндэслэн үнэт цаасыг нийтэд танилцуулсан, худал амлалт өгсөн
болох нь тогтоогдсон тохиолдолдөрчлийн
з
хэмжээнээс хамаарч Хороо тухайн үнэт цаасыг
нийтэд санал болгох ажиллагааг үр
т зогсоох, эсхүл нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт
цаасны бүртгэлийг хүчингүй болгож, энэ тухай үндэслэл бүхий мэдэгдлийг үнэт цаас гаргагч
болон холбогдох хөрөнгийн биржид хүргүүлэх ба энэ талаар нийтэд мэдээлнэ.
11.6.Үнэт цаас гаргагчийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас нийтэд санал
болгохыг зөвшө өрсөн үнэт цаасны бүртгэлийг энэ хуулийн 11.5-д заасны дагууүчингүй
х
болгосонтой холбогдон үүсэх зардал, бусдад учирсан хохирлыг үнэт цаас гаргагч хариуцна.
11.7.Үнэт цаасыг нийтэд санал болгох үнэт цаас гаргагч, түүнчлэн үнэт цаасны
анхдагч зах зээлд худалдах ажиллагаанд оролцсон зохицуулалттай этгээд болонөндлөнгийн
х
шинжээч энэ хуулийн 11.5-д заасан өзрчлийн талаар мэдсэн тохиолдолд Хороо болон эрх
бүхий төрийн байгууллагад нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.
11.8.Энэ хуулийн 11.5-д заасан зөрчлийн улмаас бусдад учирсан хохирлыг үнэт
цаас гаргагч барагдуулсан нь өрчил
уг з гаргасан үнэт цаас гаргагчийн эрх бүхий албан
тушаалтан, зохицуулалттай этгээд болон
өндлөнгийн
х
шинжээчийг эд хөрөнгийн болон
захиргааны, эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.
11.9.Энэ хуулийн 11.6-д заасан хохирлыг
өлүүлэхээр
т
хохирогч этгээд шүүхэд
нэхэмжлэл гаргаж болно.
11.10.Нийтэд санал болгохыг өвшөөрсөн
з
үнэт цаасны бүртгэлд бүртгүүлээгүй болон
хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцааг нийтэд санал болгохыг хориглоно.
12 дугаар зүйл.Үнэт цаасыг анхдагч зах зээлд худалдах, тайлагнах
12.1.Нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэл болон хөрөнгийн биржийн
бүртгэлийн аль алинд нь бүртгэгдсэн үнэт цаасыг үнэт цаасны анхдагч зах зээлд худалдана.
12.2.Үнэт цаасны анхдагч зах зээлд үнэт цаасыг арилжих зөвшөөрлийг Хороо олгох
бөгөөд Хороо уг зөвшөөрлийг хөрөнгийн биржийн бүртгэлд бүртгэсэн болон холбогдох

бэлтгэлийг хангасан тухай өрөнгийн
х
биржээс гаргасан тодорхойлолт,
хүсэлтэд үндэслэн олгоно.

үнэт цаас гаргагчийн

12.3.Үнэт цаасны анхдагч зах зээлд үнэт цаасыг зээлээр худалдах, хууль тогтоомжид
өөрөөр заагаагүй бол үнэ төлбөргүйгээр эзэмшүүлэхийг хориглоно.
12.4.Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасыг үнэт цаасны анхдагч зах зээлд худалдаж
дууссанаас хойш ажлын гурван
өдрийн дотор тухайн үнэт цаасыг үнэт цаасны анхдагч зах
зээлд арилжсан тухай тайланг тогтоосон журмын дагуу Хороонд ирүүлнэ.
12.5.Үнэт цаасыг үнэт цаасны анхдагч зах зээлд арилжсан тухай тайланд тухайн
арилжаа нь зохих журмын дагуу явагдсан талаарөрөнгийн
х
биржийн дүгнэлтийг хавсаргасан
байна.
12.6.Хороо үнэт цаасыг үнэт цаасны анхдагч зах зээлд арилжсан тухай тайланг
ажлын гурванөдөрт баг таан хянах ба өрчил
з
гараагүй, үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн
арилжаа амжилттай болсон гэжүзсэн тохиолдолд үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжааг
эхлүүлэх зөвшөөрлийг олгоно.
12.7.Хороо дор дурдсан нөхцөлийн аль нэг нь бүрэн хангагдсан бо л үнэт цаасны
анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай болсон гэж үзнэ:
12.7.1.үнэт цаасыг нэрлэсэн үнээр гаргаж байгаа тохиолдолд
санал болгосон бүх хувьцаа худалдагдсан буюу тухайн үнэт цаасны арилжаанаас төвлөрүүлбэл
зохих мөнгөн хөрөнгийг үнэт цаас гаргагчийн холбогдох дансанд бүрэн байршуулсан;
12.7.2.үнэт цаасыг нэрлэсэн үнээс дээгүүр үнээр худалдсан тохиолдолд нийтэд
санал болгосон үнэт цаасны танилцуулгад заасан төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мөнгөн
хөрөнгийг төвлөрүүлж, үнэт цаас гаргагчийн холбогдох дансанд бүрэн байршуулсан;
12.7.3.андеррайтер оролцсон тохиолдолд андеррайтерийн гэрээний дагуу
үнэт
цаасны төлбөл зохих төлбөрийг бүрэн хийсэн буюу энэ хуулийн 12.7.1, 12.7.2 -т заасан
нөхцөлийг бүрдүүлсэн.
12.8.Хорооноос үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааг амжилттай болсон
тухай шийдвэр гаргаж, нийтэд мэдээлснээс хойш
үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн хэлцлийг
буцаахгүй.
12.9.Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасны арилжаанаас төвлөрүүлсэн мөнгөн
хөрөнгийг тухайн үнэт цаасны танилцуулгад зааснаас өөр зориулалтаар зарцуулахыг
хориглоно.
12.10.Хороо үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрч бүртгэснээс хойш
зургаан сарын дотор тухайнүнэт цаасыг үнэт цаасны анхдагч зах зээлд гаргаагүй тох иолдолд
тухайн үнэт цаасны нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн бүртгэлийг хүчингүй болгоно.
13 дугаар зүйл.Хадгаламжийн бичиг
13.1.Хадгаламжийн бичиг нь хадгалалтад байгаа суурьүнэт цаасаар гэрчлэгдэх өмчлөх
эрх болон түүнтэй холбоотой бусад эрх, үүргийг нэгэн адил баталгаажуулна.
13.2.Хадгаламжийн бичиг нь суурь
үнэт цаасанд чөлөөтэй хөрвөх үндсэн нөхцөлтэй
байх бөгөөд хадгаламжийн бичгийг бусдад худалдахад түүнийг баталгаажуулсан суурь үнэт
цаасны өмчлөх болон бусад эрх, үүрэг энэ хуулийн 13.1 -д заасан эрх худалдан авагчид хамт
шилжинэ.

13.3.Хадгаламжийн бичгийг суурьүнэт цаасанд, эсхүл суурь үнэт цаасыг хадгаламжийн
бичигт хөрвүүлэх ажиллагаа нь хариу төлбөргүй хэлцэл байна.
13.4.Хадгаламжийн бичгийг зөвхөн үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллаг аа /цаашид
“кастодианы үйл ажиллагаа” гэх/ эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдээр дамжуулан хадгаламжийн
бичиг гаргагч гаргаж болно.
13.5.Хадгаламжийн бичиг гаргагчийг суурь
үнэт цаас гаргагчтай байгуулсан гэрээний
хүрээнд түүний даалгавар гүйцэтгэгч гэж үзэх бөгөөд хадгаламжийн бичгийг баталгаажуулах
суурь үнэт цаасны номиналь эзэмшигч байна.
13.6.Хадгаламжийн бичгийн суурьүнэт цаасыг хадгалалтад аваагүй байхад, эсхүл тоо,
хэмжээ бүрэн бус байхад хадгаламжийн бичиг гаргахыг хориглоно.
13.7.Хадгаламжийн бичгийг нэмж, өмчлөгчийн зөвшөөрлөөр өмнө гаргасан үнэт цаасанд
суурилж, эсхүл эдгээрийн аль алинд суурилан холимог хэлбэрээр гаргаж болно.
13.8.Нэг төрлийн хадгаламжийн бичиг тус бүр нь нэг төрлийн үнэт цаасны хувь тэнцүү
эрхийг гэрчилнэ.
13.9.Нэг хадгаламжийн бичиг нь нэг болонүүнээс
т
дээш тооны суурь үнэт цаасаар
баталгаажиж болно.
13.10.Суурь үнэт цаас гаргагчтай байгуулсан гэрээнд заасан тохиолдолд нэг суурь үнэт
цаасаар хэд хэдэн хадгаламжийн бичиг баталгаажиж болохөгөөд
б
энэ тохиолдолд саналын
эрхийг хадгаламжийн бичгийн нийлбэрээр тооцож гаргана.
13.11.Хадгаламжийн бичиг нь дор дурдсан төрөлтэй байна:
13.11.1.Монгол Улсын хадгаламжийн бичиг;
13.11.2.гадаад улсын хадгаламжийн бичиг.
13.12.Хадгаламжийн бичиг гаргагч нь хадгаламжийн бичгийн бенефициарөмчлөгчийн
бүртгэлийг хөтөлж, уг бүртгэлийг Хороо, суурь үнэт цаас гаргагчид хүсэлтийн дагуу хүргүүлнэ.
13.13.Хадгаламжийн бичиг гаргагч нь хадгаламжийн бичгийн бенефициар
өмчлөгч
байхыг хориглоно.
14 дүгээр зүйл.Монгол Улсын хадгаламжийн бичиг
14.1.Монгол Улсын хадгаламжийн бичиг гэж кастодианы
үйл ажиллагаа эрхлэх эрх
бүхий хуулийн этгээдээр дамжуулан гадаад улсын хөрөнгийн биржид бүртгэгдсэн суурь үнэт
цаасыг хадгалалтад авч, хадгаламжийн бичиг гаргагч Монгол Улсын зохицуулалттай зах зээлд
худалдахаар бүртгүүлж, гаргасан санхүүгийн хэрэгслийг ойлгоно.
14.2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын хадгаламжийн бичгийн суурь үнэт
цаасны төрөл, тухайн суурь үнэт цаасны бүртгэл бүхий харьяалах үнэт цаасны зах зээл, улсын
жагсаалтыг хөрөнгийн биржийн саналыг үндэслэн Хороо тогтооно.
14.3.Хорооноос тогтоосон жагсаалтад хамрагдааг
үй үнэт
хадгаламжийн бичгийг Монгол Улсад худалдахыг хориглоно.

цаасанд

суурилсан

14.4.Хадгаламжийн бичиг гаргагч болон суурьү нэт цаас гаргагч хоорондын эрх,үүргийг
тэдгээрийн хооронд байгуулах гэрээгээр тодорхойлохөгөөд
б
уг гэрээний үндсэн нөхцөл нь
тухайн хадгаламжийн бичгийн танилцуулгын салшгүй хэсэг байна.

14.5.Суурь үнэт цаас гаргагч нь өөрийн харьяалах улсын хууль тогтоо мжийг дагаж
мөрдөхөөр энэ хуулийн 14.4-т заасан гэрээнд зааж болох боловч хадгаламжийн бичиг гаргагч
нь Монгол Улсын хадгаламжийн бичиг гаргах, худалдах ажиллагаанд Монгол Улсын хууль
тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.
14.6.Монгол Улсын хадгаламжийн бичиг гаргагчид тавихөхцөл,
н
шаардлага,
хадгаламжийн бичиг гаргах журам, нийтэд санал болгохыгөвшөөрсөн
з
үнэт цаасны бүртгэлд
бүртгэх, нийтэд санал болгох болон арилжих зөвшөөрөл олгох, нийтэд мэдээлэл өгөх журмыг
Хороо тогтооно.
14.7.Энэ хуулийн 14.4-т заасан гэрээнд дор дурдсан зүйлийг заавал тусгана:
14.7.1.суурь үнэт цаасаар баталгаажсан хадгаламжийн бичиг эзэмшигчийн
суурь үнэт цаасны тухайд эдлэх эрхийн тухай, эрхийг нь эдлүүлэх, суурь үнэт цаасаар
тодорхойлогдох саналыг нь нэгтгэн уламжлах, саналын дүнг та нилцуулах журмын тухай;
14.7.2.суурь үнэт цаас болон суурь үнэт цаас гаргагчийн талаар нийтэд
мэдээлбэл зохих мэдээллийг хууль тогтоомж болон Хорооноос тогтоосон журмын дагуу тухай
бүр саадгүй гаргаж өгөх талаар суурь үнэт цаас гаргагчийн хүлээх үүргийн тухай;

14.7.3.хадгаламжийн бичиг эзэмшигчийн анхны шаардлагаар хадгаламжийн
бичгийг цуцлах, холбогдох суурь
үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийг гүйцэтгэх,
хадгаламжийн бичиг эзэмшигчийн өвшөөрөлгүйгээр
з
хадгаламжийн бичгийг цуцалж болохгүй
тухай.
15 дугаар зүйл.Гадаад улсын хадгаламжийн бичиг
15.1.Гадаад улсын хадгаламжийн бичиг гэж кастодианы
үйл ажиллагаа эрхлэх эрх
бүхий этгээдээр дамжуулан Монгол Улсад анх гаргасан үнэт цаасанд суурилан зөвхөн
хадгаламжийн бичиг гаргагчийн гаргасан санхүүгийн хэрэгслийг ойлгоно.
15.2.Гадаад улсын хадгаламжийн бичиг нь тухайн хадгаламжийн бичгийг арилжих зах
зээл, улсыг илэрхийлсэн нэртэй байж болно.
15.3.Өөрийн үнэт цаасанд суурилсан гадаад улсын хадгаламжийн бичиг гаргахаар
шийдвэрлэсэн үнэт цаа с гаргагч нь энэ тухай шийдвэр гаргаснаас хойш ажлын таван
өдрийн
дотор нийтэд болон Хороо, хөрөнгийн биржид бичгээр мэдэгдэнэ.
16 дугаар зүйл.Компанийн өрийн хэрэгсэл
16.1.Хороо болон ө
х рөнгийн биржээс тогтоосон шалгуурыг хангасан компани нийтэд
санал болгон өрийн хэрэгсэл гаргаж болно.
16.2.Компанийн нийтэд санал болгон гаргах
өрийн хэрэгслийг бүртгэх журмыг Хороо
тогтооно.
16.3.Компанийн нийтэд санал болгон гаргах
өрийн хэрэгсэл нь үүргийн гүйцэтгэлийг
хангах баталгаатай байж болно.
16.4.Компанийн нийтэд санал болгон гаргах
өрийн хэрэгслийн үнийн дүн нь тухайн
компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээнээс илүүгүй байх ба гуравдагч этгээдийн баталгаатай
гаргаж байгаа нийтэд санал болгон гаргах
өрийн хэрэгслийн үнийн дүн нь тухайн компанийн
өөрийн хөрөнгийн хэмжээ болон гуравдагч этгээдийн гаргасан баталгааны нийлбэр
үнгээс
д
илүүгүй байна.

17 дугаар зүйл.Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компани гадаад
улсад үнэт цаас гаргах
17.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компани
нийт гаргасан үнэт цаас болон түүнд суурилсан хадгаламжийн бичгийн тодорхой хувийг гадаад
улсын хөрөнгийн биржид давхар бүртгүүлэн арилжиж болно.
17.2.Энэ хуулийн 17.1-д заасан компани гадаад улсад
үнэт цаас гаргахдаа Х
бүртгүүлэх бөгөөд бүртгэлийн журмыг Хороо тогтооно.

ороонд

17.3.Монгол Улсад үртгэгдсэн
б
хуулийн этгээд гадаад улсын хөрөнгийн биржид
бүртгүүлэх тохиолдолд Хороонд мэдэгдэнэ.
18 дугаар зүйл.Гадаад улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд Монгол Улсад
үнэт цаас гаргах
18.1.Гадаад улсынөрөнгийн
х
биржид бүртгэлтэй хуулийн этгээд Хорооны
зөвшөөрөлтэйгээр Монгол Улсад үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хөрөнгийн биржид бүртгүүлэн
үнэт цаас арилжиж болно.
18.2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 18.1 -д заасан үнэт цаас гаргагчийн дагаж
мөрдөх дүрэм, журмыг Хороо тогтооно.
18.3.Энэ хуулийн 18.1-д заасан хуулийн этгээд Монгол Улсад арилжих үнэт цаасны
танилцуулгад үнэт цаасаа анх бүртгүүлсэн улсын болон Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
зохицуулалтын зөрүүтэй байдлын талаар тусгах ба үүний улмаас үнэт цаас эзэмшигчид учирч
болох эрсдэл, эрхээ хэрэгжүүлэх боломжийг хангах зохицуулалтыг тусгана.
18.4.Монгол Улсад үнэт цаас гаргаж болох гадаадын үнэт цаас гаргагчид тавих шалгуур,
гадаад улсын хөрөнгийн биржийн жагсаалтыг Хороо тогтооно.
18.5.Энэ хуулийн 18.1-д заасан бүртгэлийн журмыг Хорооны зөвшөөрснөөр хөрөнгийн
бирж батална.
18.6.Хуульд ө өрөөр заагаагүй бол гадаад улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд үнэт цаасаа
Монгол Улсын үнэт цаасны зах зээлд гаргасныг Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулсан гэж
үзэхгүй.
18.7.Энэ хуулийн 18.1-д заасан этгээдэд энэ хуулийн 20.1.3 дахь заалт хамаарахгүй.
19 дүгээр зүйл.Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл арилжих
19.1.Үнэт цаасны дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээд үүсмэл
санхүүгийн хэрэгслийг тухайн арилжаа эрхлэх байгууллагаас тогтоосон журмын дагуу
мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэгчийн хүрээнд арилжиж болно.
19.2.Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг гаргах, арилжихад энэ хуулийн 19.1 дэх
хэсгийн заалт үйлчлэхгүй.
19.3.Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл гаргагчид тавих нөхцөл, шаардлага, шалгуур болон
үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийн стандарт, түүнийг арилжих журмыг арилжаа эрхлэх байгууллага,
Хороо тогтооно.
19.4.Үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийг тодорхой үнэт цаасны үнэ, арилжааны индексэд
тулгуурлан Хорооноос зөвшөөрөл олгосон тохиолдолд гаргаж болно.

20 дугаар зүйл.Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүрэг
20.1.Үнэт цаас гаргагч дараах нийтлэг үүрэгтэй байна:
20.1.1.үнэт цаас гаргах тухай шийдвэрийг эрх бүхий байгууллагын
хурлаар хэлэлцэн гаргах;
20.1.2.үнэт цаасны арилжаатай холбоотой мэдээ, тайланг холбогдох аргачлал,
маягтын дагуу үнэн зөв гаргаж, тогтоосон хугацаанд Хороонд хүргэх, нийтэд мэдээлэх;
байх;
сонгох;

20.1.3.Компанийн тухай хуульд зааснаас доошг
үй тооны хараат бус гишүүнтэй
20.1.4.тохиромжтой этгээдийг эрхүхий
б албан тушаалтнаар томилох буюу

20.1.5.үнэт цаасны танилцуулгад заасан төслийн хэрэгжилт
тохиолдолд тухай бүр нийтэд болон хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэх;

өөрчлөгдсөн

20.1.6.хагас жилийн болон Хороонд
үртгэлтэй
б
аудитын байгууллагаар
баталгаажуулсан жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцлийг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай
хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан хугацаанд Хороо болон хөрөнгийн биржид хүргүүлэх;
20.1.7.Компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдлын талаарх мэдээллийг
Хорооноос тогтоосон журмын дагуу нийтэд мэдээлэх;
20.1.8.хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг нийтэд нэн даруй мэдээлж,
холбогдох баримт бичиг, мэдээллийг хурал хуралдсанаас хойш ажлын гурван өдрийн дотор
Хороо, хөрөнгийн биржид хүргүүлэх;
20.1.9.үнэт цаасны ханш, арилжааны хэмжээнд мэдэгдэхүйц нөлөөлж болох
нөхцөл байдал үүсмэгц энэ тухай нийтэд нэн даруй мэдээлэх;
дагаж мөрдөх.

20.1.10.Хорооноос баталсан компанийн засаглалын зарчмыг үйл ажиллагаандаа

20.2.Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргад энэ хуулийн 20.1.3, 20.1.4, 20.1.620.1.8, 20.1.10 дахь заалт хамаарахгүй.
20.3.Үнэт цаасны ханш, арилжааны хэмжээнд мэдэгдэхүйц нөлөөлж болох мэдээллийн
төрөл, түүнийг нийтэд мэдээлэх журмыг Хорооны зөвшөөрснөөр хөрөнгийн бирж тогтооно.
21 дүгээр зүйл.Үнэт цаас гаргагчтай холбоотой мэдээлэл
шаардах, нэхэмжлэл гаргах
21.1.Дараах нөхцөл байдал үүссэн, эсхүл үүсч болзошгүй гэж үзвэл Хороо үнэт цаас
гаргагч болон үүний
т
холбогдох этгээдээс тогтоосон журмын дагуу мэдээлэл ирүүлэхийг
шаардах эрхтэй:
21.1.1.бусдыг хууран мэхлэх, залилах, завших зэрэг хууль бус
үйл ажиллагаа
явуулсан буюу явуулж байгаа, хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хохироосон;
21.1.2.хууран мэхлэх, залилах, завших болон бусад хууль бус зорилгоор
компанийг үүсгэн байгуулсан;

21.1.3.компанийн үүсгэн байгуулагч, нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч болон бусад
эрх бүхи й албан тушаалтан нь тухайн компани,
үүний
т
хөрөнгө оруулагчийг хууран мэхлэх,
залилах, завших болон бусад хууль бус ажиллагаа явуулсан;
21.1.4.хөрөнгө оруулагч болон нийтэд хүргэвэл зохих мэдээллийг холбогдох
журмын дагуу хүргээгүй.

21.2.Үнэт цаас гаргагч, эсхүл түүний эрх бүхий албан тушаалтан нь хувьцаа эзэмшигч
болон хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хохироосон, хууль бус үйл ажиллагаа явуулсан гэж
үзвэл Хороо хувьцаа эзэмшигчдийг төлөөлөн шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж болно.
21.3.Шүүхийн шийдвэрийн дагуу үнэт цаас гаргагчийн дүрэмд оруулсан нэмэлт,
өөрчлөлттэй зөрчилдсөн нэмэлт, өөрчлөлтийг уг дүрэмд оруулахыг хориглоно.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
КОМПАНИЙН ХУВЬЦААГ БҮХЭЛД НЬ БУЮУ ТҮҮНИЙ
ХЯНАЛТЫН БАГЦЫГ ХУДАЛДАН АВАХ
22 дугаар зүйл.Компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах
22.1.Компанийн хувьцааг худалдан авах санал /цаашид “санал” гэх/-ыг дараах
хэлбэрээр гаргана:

22.1.1.компанийн хувьцаа эзэмшигч дангаараа буюу холбогдох
этгээдтэй хамтран, эсхүл хувьцаа эзэмшдэггүй этгээд тухайн компанийн хувьцааг бүхэлд нь,
эсхүл хувьцааны хяналтын багцаас дээш хувийг худалдан авахаар сайн дурын үндсэн дээр;
22.1.2.компанийн хувьцааны хяналтын багцыг дангаараа буюу холбогдох
этгээдтэй хамтран худалдан авсан хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн тухай хуулийн 57.1-д
заасан үүргээ хэрэгжүүлэх үндсэн дээр.
22.2.Кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага энэ хуулийн 22.1.2 -т заасан үүрэг
үүссэн тухай мэдээллийг компанийн хувьцааны хяналтын багцыг худалдан авснаас хойш
ажлын таванөдөрт багтаан Хороо, хөрөнгийн биржид мэдэгдэх ба нийтэд өөрийн цахим
хуудсаар дамжуулан мэдээлэх үүрэгтэй.
22.3.Компанийн хувьцааны хяналтын багцыг дангаараа болон холбогдох этгээдтэй
хамтран эзэмшиж байгаа этгээд нь уг хувьцааны хяналтын багцын хэмжээ нь таван хувиар
нэмэгдсэн, буурсан тохиолдол үрд
б ажлын таван өдрийн дотор Хороо, хөрөнгийн биржид
мэдэгдэх ба нийтэд өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан мэдээлэх үүрэгтэй.
22.4.Санал гаргагч нь компанийн хувьцааг худалдан авах саналаа Хороо болон нийтэд
нэгэн зэрэг мэдэгдэнэ.
22.5.Санал гаргагч нь компанийн хувьцааг худалдан авахыг хувьцаа эзэмшигчдэд санал
болгохдоо Компанийн тухай хуулийн 57.1-д заасан журмыг баримтлах
өгөөд
б худалдан
авалттай холбоотой мэдээллийг сонирхогч бүх этгээдэд нэгэн зэрэг хүргэнэ.
22.6.Компанийн хувьцааг худалдан авах талаар нийтэдүргэх
х
мэдээлэлд дор дурдсан
мэдээллийг тусгана:

22.6.1.санал гаргагчийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын
хаяг, хуулийн этгээдийн тухайд оноосон нэр, оршин байгаа газрын хаяг;
22.6.2.худалдан авахаар санал болгож байгаа нийт хувьцааны тоо болон нэгж
хувьцааг худалдаж авах үнийн доод хэмжээ.
22.7.Санал гаргаснаас хойш хүчинтэй байх хугацаа нэг сараас доошгүй, гурван сараас
дээшгүй байна.
22.8.Санал гаргагч нь хувьцаа худалдан авах саналыг нийтэд гаргахаас
өмнө тухайн
компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлд энэ тухай мэдэгдэнэ.
22.9.Санал гаргагчийн хувьцаа худалдан авахаар санал үнэ
болгох
нь тухайн
хувьцааны зах зээлийн үнээс доошгүй байх ба з ах зээлийн үнийг тогтоох аргачлалыг Хөрөнгийн
биржийн саналыг үндэслэн Хороо тогтооно.
23 дугаар зүйл.Компанийн хувьцааг худалдан авах ажиллагаа
23.1.Компанийн хувьцааг худалдан авах ажиллагааны журмыг Хороо тогтооно.
23.2.Энэ хуулийн 23.1-д заасан журамд дор дурдсан зүйлийг тусгана:
23.2.1.санал болгох арга, хэлбэр;
хугацаа;

23.2.2.санал болгохтой холбоотой баримт бичгийн агуулга, нийтэд мэдээлэх

23.2.3.компанийн хувьцааг худалдан авах ажиллагаа /цаашид “худалдан авах
ажиллагаа” гэх/-г хэрэгжүүлэх төлбөрийн чадвартай болохыг нотолсон тухай;
23.2.4.худалдан авах ажиллагаатай холбогдуулан компанийн удирдлагаас авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ;
хэмжээ;
зохицуулалт;

23.2.5.худалдан авах ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх,
үүрэг, хариуцлагын
23.2.6.худалдан авах ажиллагаатай холбогдуулан үнэт цаасны арилжаанд хийх
23.2.7.санал болгох, худалдан авах ажиллагаанд тавих хяналт;
23.2.8.худалдан авах ажиллагаанд хориглох зүйл;

23.2.9.Хорооноос компанийг худалдан авах ажиллагааг зохистой явуулахад
шаардлагатай гэж үзсэн нэмэлт шаардлага.
23.3.Хорооноос тогтоосон журмыг
өрчиж
з
санал гаргах, эсхүл санал гаргалгүй
компанийн хувьцааг худалдан авахад чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
23.4.Энэ хуулийн 22.1.1-д заасан этгээд болон түүнтэй холбогдох этгээд нь энэ хуульд
заасан худалдан авах ажиллагааны журмыг өрчсөн
з
бол түүний хууль зөрчиж худалдаж авсан
хувьцаа саналын эрхгүй байна.
23.5.Энэ хуулийн 22.1.2-т заасан этгээд болон үтүнтэй холбогдох этгээд нь Компанийн
тухай хуулийн 57.1-д заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүй, эсхүл э нэ хуульд заасан худалдан авах

ажиллагааны журмыг өзрчсөн бол тэдгээрийн эзэмшиж байгаа бүх хувьцаа саналын эрхгүй
байна.
23.6.Саналын эрхгүй болсон хувьцааны талаарх мэдээллийг Хороо өөрийн цахим
хуудсаар дамжуулан 15 хоногийн дотор нийтэд мэдээлнэ.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Нэгдүгээр дэд бүлэг
Нийтлэг зохицуулалт
24 дүгээр зүйл.Зохицуулалттай үйл ажиллагаа
24.1.Зохицуулалттай үйл ажиллагаанд дор дурдсан үйл ажиллагаа хамаарна:
24.1.1.үнэт цаасны брокерийн;
24.1.2.үнэт цаасны дилерийн;
24.1.3.үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн;
24.1.4.үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах;
24.1.5.андеррайтерийн;
24.1.6.үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн;
24.1.7.үнэт цаасны арилжааны тооцооны;
24.1.8.үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн;
24.1.9.үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн;
24.1.10.кастодианы;
24.1.11.үнэт цаасны арилжаа эрхлэх;
24.1.12.хөрөнгө оруулалтын сангийн;
24.1.13.хөрөнгө оруулалтын менежментийн;
24.1.14.санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох;
24.1.15.үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх;
үзүүлэх;

24.1.16.үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ
24.1.17.үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх;
24.1.18.Хорооноос зохицуулалттай гэж тооцсон бусад.

24.2.Энэ хуулийн 24.1.1-24.1.14, 24.1.18-д заасанүйл ажиллагааг Хорооноос тусгай
зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр эрхэлнэ.
24.3.Энэ хуулийн 24.1.15-24.1.17-д заасан үйл ажиллагааг эрхлэх эрх бүхий хуулийн
этгээд Хорооноос тогтоосон өхцөл,
н
шаардлагыг ханган, Хороонд үртгүүлсний
б
үндсэн дээр
эрхэлнэ.
24.4.Энэ хуулийн 24.1.14-т заасанүйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг
Монголбанктай зөвшилцсөнөөр Хороо олгоно.
24.5.Энэ хуулийн 24.1.1-24.1.11, 24.1.13, 24.1.18-д заасанүйл ажиллагааг эрхлэ х
зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигч нь Хорооны
өвшөөрөлгүйгээр
з
хувьцаагаа
худалдах, арилжих, барьцаалах болон бусад хэлбэрээр шилжүүлэхийг хориглох ба энэ заалт нь
хувьцаат компанийн хэлбэртэй зохицуулалттай этгээдийнөлөө
н бүхий хувьцаа эзэмшигчи
д
хамаарна.
24.6.Энэ хуулийн 24.1.1-24.1.14, 24.1.18-д заасан
үйл ажиллагааг эрхлэх
зохицуулалттай этгээд нь
өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг байгуулахдаа Хорооноос
зөвшөөрөл авна.
24.7.Энэ хуулийн 24.1.1-24.1.14, 24.1.18-д заасан
үйл ажиллагааг эрхлэх
зохицуулалттай этгээдийн нэр ньүүний
т
оноосон нэр болон “Үнэт цаасны компани” гэсэн
дэлгэрэнгүй тэмдэглэгээ, эсхүл “ҮЦК” гэсэн товчилсон тэмдэглэгээнээс бүрдэнэ.
24.8.Энэ хуулийн 24.7-д зааснаасөөр этгээд өөрийн оноосон нэртэй “Үнэт цаасны
компани” гэсэн дэлгэрэнгүй тэмдэглэгээ, эсхүл “ҮЦК” гэсэн товчилсон тэмдэглэгээ хэрэглэхийг
хориглоно.
24.9.Энэ хуулийн 24.7 дахь хэсгийн заалт
өрөнгийн
х
бирж, үнэт цаасны төвлөрсөн
хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдэд болон банкинд хамаарахгүй.
25 дугаар зүйл.Зохицуулалттай үйл ажиллагааны зарчим
25.1.Зохицуулалттай этгээд нь үйл ажиллагаандаа дараах зарчмыг баримтална:
25.1.1.хууль тогтоомж, үрэм,
д
журам болон нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм
хэмжээг мөрдөх;
25.1.2.харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэхдээ түүний хөрөнгө оруулалтын зорилго,
боломжийн талаар зохих журмын дагуу судалж мэдсэн байх;
25.1.3.хөрөнгө оруулалтын үндэслэл бүхий шийдвэр гаргахад шаардагдах
мэдээлэл, зөвлөгөөгөөр харилцагчийг хангах;
25.1.4.харилцагчтай болон холбогдох бусад этгээдтэй сонирхлын
өрчил з
үүсгэхээс зайлсхийх, сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд харилцагчид даруй мэдэгдэх;
25.1.5.хувийн ашиг сонирхлоо харилцагчийн ашиг сонирхлоос дээг
үүр тавихгүй
байх, албан үүргээ гүйцэтгэх явцад олж авсан мэдээллийг хувийн зорилгоор ашиглахгүй байх;
25.1.6.харилцагч тус бүрийн хөрөнгийг өөрийн болон бусад этгээдийн хөрөнгөөс
тусгаарлан, найдвартай байдлыг хангаж ажиллах;
25.1.7.тухайн үйл ажиллагааг эрхлэх, учирч болох эрсдэлийг хариуцах
хэмжээний санхүүгийн эх үүсвэртэй байх;

25.1.8.дотоод үйл ажиллагаагаа зохистой хэлбэрээр зохион байгуулж, дотоод
хяналтын тогтолцоог бүрдүүлж ажиллах;
25.1.9.үйл ажиллагаатай холбоотой анхан шатны бүртгэл, баримтыг стандартын
дагуу хөтөлж, хадгалах;
25.1.10.үйл ажиллагаа эрхлэх шаардлагыг хангахуйц хүний нөөцтэй байх;
25.1.11.тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагаатай холбогдолгүй бусад үйл
ажиллагаа явуулахгүй байх.
26 дугаар зүйл.Зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм
26.1.Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбогдсон
харилцааг Хорооноос баталсан багц дүрмээр зохицуулна.
26.2.Зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм нь дор дурдсан дүрэм, журам,
аргачлал, заавраас бүрдэнэ:
26.2.1.энэ хуулийн 24.2-т заасан тусгай
өвшөөрлийг
з
олгох, сунгах
,
түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох журам болон түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон
тохиолдолд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай журам;
26.2.2.зохицуулалттай этгээдэд тавих нөхцөл, шаардлага, тэдгээрийн төлбөрийн
чадварыг тодорхойлох аргачлал, шалгуур үзүүлэлт, түүнд хяналт тавих журам;
26.2.3.зохицуулалттай этгээдийн эрсдэлийн сангийнүрдүүлэлт,
б
зарцуулалт,
түүнд хяналт тавих журам;
26.2.4.хуульд өөрөөр заагаагүй бол зохицуулалттай этгээдийн үйлчилгээний
хураамж, шимтгэлийн дээд хязгаарыг тогтоох;
26.2.5.хуульд заасан мэдээллийг Хороондүргүүлэх,
х
нийтэд мэдээлэх, түүнд
хяналт тавих журам;
журам;

26.2.6.зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчаас зар сурталчилгаа явуулах
26.2.7.харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэх, түүнийг баримтжуулах журам, заавар;
26.2.8.харилцагчийн даалгаврыг хүлээж авах, биелүүлэх журам;

26.2.9.зохицуулалттай этгээдийн
тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам;
26.2.10.зохицуулалттай
шилжүүлэх журам;

этгээдийн

эрх
үхийб албан
архивын

тушаалтныг

баримт
үрдүүлэх,
б

томилох,

хадгалах,

26.2.11.зохицуулалттай этгээдээс Хороонд мэдээ, тайлан гаргах заавар;
26.2.12.зохицуулалттай этгээдийн салбар,өлөөлөгчийн
т
газар нээх, тэдгээрт
тавих нөхцөл, шаардлага;
26.2.13.зохицуулалттай этгээдээс өлөх
т
зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний
хэмжээг тогтоох;

26.2.14.зохицуулалттай этгээдээс түүнтэй холбогдох этгээдийн талаар Хороонд
мэдээлэл ирүүлэх, уг мэдээллийг нийтэд мэдээлэх журам.
Хоёрдугаар дэд бүлэг
Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдэд
тусгай зөвшөөрөл олгох, бүртгэх
27 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргах

27.1.Энэ хуулийн 24.2-т заасан тусгайөвшөөрлийг
з
авахыг хүссэн хуулийн этгээд
тогтоосон маягтын дагуу Хороонд өргөдөл гаргана.
27.2.Энэ хуулийн 27.1-д заасанөргөдөлд Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай
зөвшөөрлийн тухай хуульд зааснаас гадна дор дурдсан баримт бичгийг хавсаргана:
27.2.1.хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар;
27.2.2.үүсгэн байгуулагч, эсхүл хувьцаа эзэмшигчийн талаарх мэдээлэл,
тэдгээрийн төлбөрийн чадвар, банк, санхүүгийн байгууллагад болон бу сад этгээдэд хугацаа
хэтэрсэн зээлийн өргүй тухай тодорхойлолт, тохиромжтой этгээд болох тухай мэдээлэл;
27.2.3.Хорооноос тогтоосон хувь нийл
үүлсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн доод
хэмжээг хангасан тухай баримт;
27.2.4.мэргэжил, мэргэшлийн дадлага, туршлагатай, тухайнүйл ажиллагааг
зохих ёсоор эрхлэх боловсон хүчнээр хангагдсан тухай баримт;
27.2.5.тухайн үйл ажиллагааг эрхлэх ажлын байр, техник, тоног төхөөрөмж,
программ хангамжийн шаардлагыг хангасан тухай баримт;
27.2.6.тухайн үйл ажиллагааг эрхлэх гурваа с доошгүй жилийн бизнесийн болон
эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө;
27.2.7.Хорооноос тогтоосон журамд заасан бусад нэмэлт баримт, мэдээлэл.
27.3.Банк, түүний толгой, хараат болон охин компани, банкны нэгдэлд орсон болон
банкны хувьцааны таваас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хуулийн этгээд зохицуулалттай
үйл
ажиллагаа эрхлэхээр Хороонд үхсэлт гаргаж байгаа тохиолдолд Банкны тухай хуульд заасан
холбогдох журмыг баримтална.
27.4.Үнэт цаасны арилжааны төлбөр, тооцооны, эсхүл кастодианы үйл ажиллагаа
эрхлэх тусгай өвз шөөрөл авахыг хүсэж байгаа хуулийн этгээд нь хөрөнгийн биржийн
арилжааны цахим сүлжээнд холбогдсон байх бөгөөд энэ талаарх баримтыг энэ хуулийн 27.1 -д
заасан өргөдөлд хавсаргана.
27.5.Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахыг хүсэж
байгаа хуулийн этгээд ньүнэт цаасны арилжааны төлбөрийн болон тооцооны үйл ажиллагаа
эрхлэх байгууллагын цахимүлжээнд
с
холбогдсон байх бөгөөд энэ талаарх баримтыг энэ
хуулийн 27.1-д заасан өргөдөлд хавсаргана.
28 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрөл олгох

28.1.Энэ хуулийн 27.1-д заасан өргөдөл гаргагч нь дараах нөхцөл, шаардлагыг
хангасан тохиолдолд Хороо түүнд тусгай зөвшөөрөл олгоно:
28.1.1.хуулийн этгээд тухайн зохицуулалттай
үйл ажиллагааг
бусад үйл ажиллагаатай харшлахгүй, сонирхлын зөрчил үүсгэхгүй гэж үзсэн;

эрхлэхэд түүний

28.1.2.эрх бүхий албан тушаалтан нь тохиромжтой этгээд болох нь тогтоогдсон;
28.1.3.хүний нөөцийн хувьд Хорооноос тогтоосон шаардлага хангасан;
28.1.4.Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн доод
хэмжээг хангасан;
28.1.5.ажлын байр, техник, тоног өхөөрөмж,
т
программ хангамж нь тухайн үйл
ажиллагааг эрхлэх шаардлагыг хангасан;
28.1.6.хуульд заасны дагуу Хорооноос тогтоосон бусад өхцөл,
нэмэлт н
шаардлагыг хангасан.
28.2.Тусгай зөвшөөрөл авахыг хүссэн хуулийн этгээд тухайн үйл ажиллагааг
эрхлэх нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй гэж үзвэл Хороо түүнд тусгай зөвшөөрөл олгохоо с
татгалзана.
29 дүгээр зүйл.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх
29.1.Хороо дор дурдсан тохиолдолд тусгайөвшөөрлийг
з
Аж ахуйн үйл ажиллагааны
тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд заасан хугацаагаар түдгэлзүүлж болно:
29.1.1.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт гаргасан;
29.1.2.хууль, Хорооноос тогтоосон журмыг өзрчсөн, хөрөнгийн бирж болон үнэт
цаасны арилжааны өлбөр,
т
тооцоо, хадгаламжийн байгууллага зэрэг эрх бүхий өөрийгөө
зохицуулах байгууллагаас гаргасан хүсэлт нь үндэслэл бүхий бол;
29.1.3.тусгай өвшөөрлийн
з
нө хцөл, шаардлагыг зөрчсөн, эсхүл хангахгүй

болсон;
биелүүлээгүй;

29.1.4.Хорооноос энэ хуулийн 66 дугаарүйлд
з
заасны дагуу өгсөн даалгаврыг

29.1.5.Хорооноос шаардсан мэдээллийг хугацаанд нь гаргаж
өгөөгүй болон
алдаатай, зөрүүтэй, худал, хуурамч, дутуу, төөрөгдүүлсэн мэдээлэл өгсөн;
29.1.6.тухайн хуулийн этгээдийн эрхүхий
б
албан тушаалтан нь тохиромжтой
этгээд биш болсон;
29.1.7.зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг тогтоосон хугацаанд төлөөгүй.
29.2.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн нөхцөл байдал арилсан тохио лдолд тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигч нь уг зөвшөөрлийг сэргээлгэх тухай хүсэлтээ Хороонд ирүүлнэ.
29.3.Хороо энэ хуулийн 29.2-т заасан хүсэлтийг 30 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.
29.4.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн нь тусгай зөвшөөрлийг анх олгосон хугацааг
өөрчлөх үндэслэл болохгүй.

30 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох
30.1.Дор дурдсан тохиолдолд Хороо тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно:
30.1.1.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт гаргасан;
30.1.2.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлөө
арилгаж, тусгай зөвшөөрлийг сэргээлгэх тухай хүсэлтийг Хороонд ирүүлээгүй;
30.1.3.тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг удаа дараа,

эсхүл ноцтой зөрчсөн;

30.1.4.харилцагчид их хэмжээний хохирол учруулсан;
явуулаагүй;

30.1.5.тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг нэг жилийн хугацаанд
30.1.6.тухайн хуулийн этгээд дампуурсан, эсхүл татан буугдсан;

байдал үүссэн.

30.1.7.тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхлэхэд харшлах бусад нөхцөл

30.2.Хүчингүй болгосон тусгай зөвшөөрлийг сэргээхгүй.
31 дүгээр зүйл.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, эсхүл хүчингүй
болгосноос үүсэх үр дагавар
31.1.Хороо энэ хуулийн 29, 30 дугаар
үйлдз заасан шийдвэрээ тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчид бичгээр хүргүүлэх бөгөөд уг шийдвэрт дараах зүйлийг тусгана:
31.1.1.шийдвэрийн үндэслэл;
31.1.2.шийдвэр хүчин төгөлдөр болох хугацаа;
31.1.3.шийдвэр
даалгавар, албан шаардлага.

гарсантай

холбогдуулан

авч үүлэх
хэрэгж арга

хэмжээ,

31.2.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон нь тухайн хуулийн этгээдээс
бусадтай байгуулсан гэрээ, хэлцлийг дуусгавар болгох буюу уг гэрээ, хэлцлээр
үлээсэн,
х
бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх үүргээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.
31.3.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд болон хүчингүй болгосны дараа
тухайн хуулийн этгээдийн харилцагчийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор Хороо зөвшөөрснөөс
бусад аливаа гэрээ, хэлцэл, гүйлгээ хийхийг хориглоно.
32 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн,
хүчингүй болгосонтой холбоотой Хорооноос
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
32.1.Хороо тусгай өвшөөрлийг
з
түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн болон хүчингүй болгосон
шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ажлын гурван өдрийн дотор энэ тухай нийтэд мэдээлнэ.
32.2.Тусгай өвшөөрлийг
з
т үдгэлзүүлсэн тохиолдолд үдгэлзүүлсэн
т
хугацаанд
харилцагчдад үзүүлэх үйлчилгээг, тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд

харилцагчтай байгуулсан гэрээгээр үлээсэн
х
эрх, үүргийг эрх бүхий бусад хуулийн этгээдэд
шилжүүлэх ажиллагааг Хороо тогтоосон журмын хүрээнд хэрэгжүүлнэ.
32.3.Хороо шаардлагатай гэжүзвэл тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлсэн этгээдээс
харилцагчийнхаа дансанд нэвтрэх,үйлгээ
г
хийх эрхийг хязгаарлах, эд хөрөнгө, мөнгөн
хөрөнгийг битүүмжлэх, тусгаарлах арга хэмжээг тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд
авч хэрэгжүүлж болно.
32.4.Хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалах, зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах
зорилгоор Хороо тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгосон хуулийн этгээдээс харилцагчийнхаа
дансанд нэвтрэх, гүйлгээ хийх эрхий г хязгаарлах, түүний хөрөнгийг битүүмжлэх, эрхэлж байсан
үйл ажиллагаатай нь холбоотой баримтыг хамгаалалтад авах, архивт шилжүүлэх зэрэг арга
хэмжээг авч болно.
32.5.Тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгосон хуулийн этгээд нь тусгай зөвшөөрөл
бүхий бусад үйл ажиллагаа эрхлээг
үй тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосноос
хойш ажлын 45 өдрийн дотор татан буугдах эсэх асуудлаа эрх барих байгууллагаараа хэлэлцэн
шийдвэрлэх үүрэгтэй.
32.6.Энэ хуулийн 32.5-д заасан хугацаанд татан буугдах эсэхээ шийдвэрлээгүй хуулийн
этгээдийг албадан татан буулгах шийдвэр гаргуулахаар Хороо шүүхэд нэхэмжлэл гаргана.

33 дугаар зүйл.Бүртгэлийн үндсэн дээр эрхлэх зохицуулалттай
үйл ажиллагаа
33.1.Энэ хуулийн 24.1.15-24.1.17-д заасан үйл ажиллагааг Хороонд бүртгүүлсний үндсэн
дээр эрхэлнэ.
33.2.Үнэт цаасны зах зээлд энэ хуулийн 24.1.15-24.1.17-д заасан холбогдох
үйл
ажиллагааг эрхлэх хүсэлтэй хуулийн этгээд дор дурдсан шалгуурыг хангасан байна:
33.2.1.хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн
тухайд гэрээнийүндсэн дээр байнга ажиллах, хуульчийн сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн,
тогтоосон тооны хуульчтай байх;
33.2.2.хөрөнгийн үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн тухайд
гэрээний үндсэн дээр байнга ажиллах, хөрөнгийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөл бүхий
тогтоосон тооны үнэлгээчинтэй байх;
33.2.3.аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн тухайд гэрээний үндсэн
дээр байнга ажиллах, аудитынүйл ажиллагаа эрхлэх тусга й зөвшөөрөл бүхий тогтоосон тооны
аудиторчтой байх.

33.3.Энэ хуулийн 24.1.15-24.1.17-д заасан зохицуулалттайүйл ажиллагааны төрөл тус
бүрд тавих нөхцөл, шаардлагыг энэ хуулийн 69 дүгээр зүйлд заасан үнэт цаасны зах зээл дэх
өөрийгөө зохицуулах байгууллага, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлд
заасан Хуульчдын холбоо, хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага болон Аудитын тухай
хуулийн 13 дугаар үйлийн
з
1 дэх хэсэгт заасан Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтийн
саналыг харгалзан Хороо тогтооно.
33.4.Хороо үбртгэлд хамрагдах хуулийн этгээд, түүний ажилтнуудад зориулсан
мэргэжлийн сургалтыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулж болно.

33.5.Хороо б
үртгэлд хамрагдахаар ирүүлсэн хүсэлтийг ажлын 20 өдрийн дотор
шийдвэрлэнэ.
33.6.Хороо дор дурдсан тохиолдолд бүртгэлд бүртгэхээс татгалзана:
33.6.1.энэ хуулийн 33.2-т заасан шалгуурыг хангаагүй;
33.6.2.энэ хуулийн 33.3-т заасны дагуу тогтоосон нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй;
33.6.3.уг үйлчилгээг үзүүлэх тухайн этгээдийн санхүүгийн чадвар хангалтгүй.
33.7.Хороо дор дурдсан тохиолдолд хуулийн этгээдийг бүртгэлээс хасна:
33.7.1.тухайн хуулийн этгээд хүсэлт гаргасан;
33.7.2.холбогдох үйлчилгээг зохих
мэргэжлийн ноцтой алдаа гаргасан;

журам, стандартын

дагуу үзүүлэ эгүй,

33.7.3.хууль зөрчсөн нь тогтоогдсон.
бүртгэхгүй.
байна.

33.8.Хороо бүртгэлээс хассан хуулийн этгээдийг гурван жилийн дотор дахин
33.9.Энэ хуулийн 33.7-д зааснаас бусад тохиолдолд Хорооны үртгэл
б
хүчи нтэй

34 дүгээр зүйл.Гомдол гаргах эрх
34.1.Энэ хуулийн 28.2, 29.1, 30.1, 33.7, 33.8-д заасны дагуу гаргасан Хорооны
шийдвэрийг үл зөвшөөрсөн этгээд тухайн шийдвэр гарснаас хойш 14 хоногийн дотор
Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 28 дугаар
үйлд
з заасан
Хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлд гомдол гаргаж болно.
34.2.Энэ хуулийн 34.1-д заасны дагуу гомдол гаргасан нь Хорооны шийдвэрийн
хэрэгжилтийг үдгэлзүүлэх
т
үндэслэл болохгүй бөгөөд Хяналтын зөвлөлийн шийдвэрээр
Хорооны шийдвэрийн хэрэгжилтийг түр түдгэлзүүлж болно.
34.3.Хяналтын зөвлөлөөс хууль тогтоомжид заасны дагуу гаргасан шийдвэрийг Хороо
биелүүлэх үүрэгтэй.
34.4.Хяналтын зөвлөлийн шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шүүхэд хандаж болно.
Гуравдугаар дэд бүлэг
Мэргэжилтэнд эрх олгох
35 дугаар зүйл.Мэргэжилтэнд эрх олгох
35.1.Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдэд
мэргэжилтэн энэ хуулийн 69.2-т заасан мэргэжлийн холбооноос эрх авсан байна.
35.2.Мэргэжилтэнд олгох эрх нь эрхлэх ажил,
үйлч
түвшнээс хамаарч тодорхой төрөл, зэрэглэлтэй байна.

ажиллах

илгээний өрөл,
т
мэргэшлийн

35.3.Энэ хуулийн 35.2-т заасан төрөл, зэрэглэлийг үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн
холбоо болон өөрийгөө зохицуулах байгууллагын саналыг харгалзан Хороо тогтооно.

35.4.Мэргэшлийн шалгаруулалтад тэнцсэн иргэнд энэ хуулийн 35.5-д заасан
Мэргэшлийн зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн энэ хуулийн 35.1 -д заасан эрхийг гурван жилийн
хугацаагаар олгоно.

35.5.Мэргэшлийн шалгаруулалтыг Мэргэшлийн
өвлөл
з эрхлэн
Мэргэшлийн зөвлөл нь есөн гишүүнтэй байна.

гүйцэтгэх

бөгөөд

35.6.Мэргэшлийн ө
з влөлийн гишүүн нь холбогдох төрийн захиргааны байгууллага,
өөрийгөө зохицуулах болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагаас санал болгосон,үү,
санх
эдийн засаг, хууль зүйн салбарт гурваас доошгүй жил ажилласан туршлагатай этгээд байна.
35.7.Мэргэшлийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам болон бүрэлдэхүүнийг томилох
журмыг Хороо тогтооно.
35.8.Мэргэшлийн зөвлөлийг Хорооны даргын томилсон Хорооны гишүүн даргална.
35.9.Мэргэшлийн шалгаруулалт явуулах, мэргэжилтэнд эрх олгох, үдгэлзүүлэх,
т
хүчингүй болгохтой холбогдсон журмыг Хороо тогтооно.
Дөрөвдүгээр дэд бүлэг
Зохицуулалттай үйл ажиллагааны төрөл
36 дугаар зүйл.Үнэт цаасны брокерийн үйл ажиллагаа
36.1.Харилцагчийн хөрөнгөөр, түүний нэрийн өмнөөс, түүний даалгавраар үнэт цаасыг
худалдах, худалдан авахтай холбоотой зуучлалынүйлчилгээг гэрээний үндсэн дээр эрхлэхийг
үнэт цаасны брокерийн үйл ажиллагаа /цаашид “брокерийн үйл ажиллагаа” гэх/ гэнэ.
36.2.Брокер нь хууль тогтоомж, Хороо болон харьяалахөрөнгийн
х
бирж, үнэт цаасны
арилжааны төлбөр, тооцоо, хадгаламжийн байгууллага зэрэг гишүүнчлэл бүхий өөрийгөө
зохицуулах байгууллагаас баталсан дүрэм, журмыг үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөх үүрэгтэй.
36.3.Брокер болон үүний
т
харилцагчийн хоорондын харилцааг гэрээгээр зохицуулах
бөгөөд брокерийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний стандарт нөхцөл, гэрээ байгуулах журмыг Хороо
тогтооно.
36.4.Брокер нь харилцагчийн даалгаврыг гэрээнд заасан
өхцөл,
н
шаардлагын дагуу
үнэнч шударгаар, мэргэжлийнөндөр түвшинд гүйцэтгэх үүрэгтэй бөгөөд гэрээний нөхцөл
өөрчлөгдөхөөр бол энэ тухай харилцагчид мэдэгдэж, даалгаврыг шинэчлүүлэх арга хэмжээ
авах үүрэгтэй.
36.5.Брокер нь дилерийнүйл ажиллагаа давхар эрхэлж байгаа эсэхээс үл хамаарч
харилцагчийн даалгаврыг тэргүүн ээлжид биелүүлэх, харилцагчдын захиалгыг, захиалга өгсөн
дарааллын дагуу гүйцэтгэх үүрэгтэй.
36.6.Брокер нь харилцагчтай брокерийн
үйлчилгээ үзүүлэх талаар аливаа гэрээ
байгуулахаас өмнө сонирхлын зөрчил бүхий нөхцөл байдлы н талаар урьдчилан мэдэгдэх,
эсхүл гэрээ байгуулсны дараа сонирхлын зөрчил үүссэн бол энэ тухай харилцагчид нэн даруй
мэдэгдэх үүрэгтэй.
36.7.Харилцагчтай гэрээ байгуулахаасөмнө түүнд урьдчилан мэдэгдээгүй, эсхүл гэрээ
байгуулсны дараа үүссэн сонирхлын зө рчлийн талаар нэн даруй мэдэгдээг
үйн улмаас тухайн
харилцагчид учирсан эд хөрөнгийн хохирлыг тухайн брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий
хуулийн этгээд өөрийн хөрөнгөөр хариуцна.

36.8.Брокер нь харилцагчийн м
өнгөн хөрөнгө, үнэт цаасыг мөнгөн хөрөнгө, ү нэт цаас
хадгалах эрх үхий
б
байгууллагад тусгайлан нээсэн дансанд өөрийн мөнгөн хөрөнгө, үнэт
цааснаас тусад нь байршуулж ажиллана.
36.9.Энэ хуулийн 36.8-д заасан харилцагчийн өнгөн
м
хөрөнгө үнэт цаасыг хадгалах
данс нь зөвхөн үнэт цаасны арилжааны төлбөр тооцоог гүйцэтгэх зорилго бүхий үнэт цаасны
арилжааны данс байна.
36.10.Энэ хуулийн 36.8-д заасны дагуу харилцагчийнөнгөн
м
хөрөнгө, үнэт цаасыг
хадгалах дансан дахь өмнгөн хөрөнгийг харилцагч болон түүнээс олгосон итгэмжлэл бүхий
этгээдээс бусад этгээдүн эт цаасны арилжааны төлбөр тооцоог гүйцэтгэхээс бусад зорилгоор
захиран зарцуулахыг хориглоно.
36.11.Хууль болон гэрээнд
өөрөөр заагаагүй бол брокер нь өөрийн харилцагчтай
байгуулсан гэрээний дагуу
үүнээс
т
хүлээн авсан, эсхүл түүний даалгавраар бусадтай
байгуулсан гэрээний дагуу үүний
т
нэр дээр бусдаас хүлээн авсан мөнгөн хөрөнгийг мөнгөн
хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий байгууллагад тухайн харилцагчийн нэр дээр
дансанд байршуулах үүрэгтэй.
36.12.Брокер нь харилцагчийнөмчлөл дэх үнэт цаас болон мөнгөн хөрөнгийн нягтлан
бодох үбртгэлийг харилцагч тус бүрээр хөтөлж, бүртгэлийг тогтоосон журмын дагуу
харилцагчид танилцуулах үүрэгтэй.
36.13.Брокер ньөөрийн харилцагчийг таниж мэдэх үүрэгтэй бөгөөд хууль тогтоомж,
дүрэм, журамд заасны дагуу тухайн үнэт цаасны арилжаанд оролцох эрхтэй эсэхийг нягтлан,
оролцох эрхг
үй арилжаанд оролцохоор өгсөн харилцагчийн даалгаврыг биелүүлэхээс
татгалзана.
36.14.Харилцагчийн м
өнгөн хөрөнгөөс брокерийн бусдын өмнө хүлээсэн үүргийг
гүйцэтгэхгүй.
36.15.Гэрээнд заасны дагуу үнэт цаас худалдан авахтай нь холбогдуулан брокер нь
харилцагчид зээл олгосноос бусад тохиолдолд
өөрийн болон харилцагчийн данс хооронд
мөнгөн хөрөнгө шилжүүлэхийг хориглоно.
36.16.Гадаад улсынүнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад
зуучлах үйл ажиллагааг Хорооны зөвшөөрлөөр эрхлэх бөгөөд энэ харилцааг зохицуулсан
журмыг Хороо тогтооно.
37 дугаар зүйл.Үнэт цаасны дилерийн үйл ажиллагаа
37.1.Өөрийн нэрийн өмнөөс өөрийн хөрөнгөөр үнэт цаасыг худалдах, худалдан авах
ажиллагааг үнэт цаасны дилерийн үйл ажиллагаа /цаашид “дилерийн үйл ажиллагаа” гэх/ гэнэ.
37.2.Дилер нь энэ хуулийн 37.1-д заасан үйл ажиллагаанд дор дурдсан нөхцөлийг санал
болгож болно:
37.2.1.худалдах, худалдан авах үнэт цаасны дээд, доод хэмжээ;
хугацаа;

37.2.2.худалдах, худалдан авахаар санал болгож байгааүнийн хүчинтэй байх
37.2.3.хуулиар хориглоогүй бусад.

37.3.Дилер нь энэ хуулийн 37.2-т заасны дагуу гаргасан саналаа тухайн санал гаргасан
арга, хэлбэрээр хөрөнгийн биржээс тогтоосон журмын дагуу өөрчлөх буюу цуцалж болно.

37.4.Дилерийн үнэт цаас худалдах, худалдан авах саналыг зөвшөөрсөн хариу ирүүлсэн
тохиолдолд тэрээр үүргээ үл маргах журмаар биелүүлэх үүрэгтэй.
37.5.Дилер нь өөрийн өмчлөл дэх үнэт цаас, мөнгөн хөрөнгөө үнэт цаас болон мөнгөн
хөрөнгө хадгалах эрх бүхий хөндлөнгийн байгууллагад тусгайлан нээсэн дансанд байршуулна.
37.6.Дилер энэ хуулийн 37.4-т заасанүүргийг гүйцэтгээгүйн улмаас бусдад учирсан
хохирлыг шүүхийн журмаар нэхэмжилж болно.
37.7.Энэ хуулийн 36.8, 37.5-д заасанүнэт цаасны арилжааны данстай холбогдох
харилцааг Монголбанк, Хорооны хамтарсан журмаар тогтооно.
38 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа
38.1.Хөрөнгө оруулалтын сан хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг бүрэн төлөөлж ажиллах,
сангийн хөрөнгийг үр ашигтайгаар өсгөн нэмэгдүүлэх зорилготой байна.
38.2.Хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө нягтлан бодох бүртгэлийн хувьд
түүний үүсгэн байгуулагчдын хөрөнгөөс тусгаарлагдсан байх бөгөөд сангийн хөрөнгийг
кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллагад, эсхүл эрх бүхий
банкинд нээсэн тусгай дансанд хадгалуулна.
38.3.Хөрөнгө оруулалтын сан нь үйл ажиллагаа эрхлэх төрлөөсөө хамаарч
хуулийн этгээдийн эрхтэй, эсх
үл хуул иар зөвшөөрсөн бусад хэлбэртэй байж болох бөгөөд
хөрөнгө оруулалтын сангийн хуулийн этгээдийн эрхтэй холбогдсон харилцааг тусгай хуулиар
зохицуулна.
38.4.Хөрөнгө оруулалтын сан Хорооноос тогтоосон журмын дагуу үнэт цаас /хувьцаа,
нэгж эрх/ гаргаж болно.
/Энэ хэсэгт 2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр баталсан Хөрөнгө оруулалтын сангийн
тухай хуулиар үнэт
“
цаас /хувьцаа, нэгж эрх/” гэснийг “нэгж эрх” гэж өөрчлөлт оруулсан
бөгөөд 2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөнө/
38.5.Хөрөнгө оруулалтын сан нь дараах төрөлтэй байна:
38.5.1.үнэт цаасаа бусдад худалдахаар байнга санал болгож, эрэлтийн
хэмжээгээр гаргадаг бөгөөд үнэт цаасаа эргүүлэн худалдан авах үүрэг хүлээдэг буюу нээлттэй;
38.5.2.үүсгэн байгуулагчаас тогтоосон хөрөнгийн хэмжээнд багтаан нийтэд
санал болгох хэлбэрээрүнэт цаас гаргаж, зах зээлийн үнээр худалддаг, өөрийн гаргасан үнэт
цаасыг эргүүлэн худалдан авах үүрэг хүлээдэггүй буюу хаалттай;
38.5.3.Хорооноос зөвшөөрсөн бусад төрөл.
38.6.Хөрөнгө оруулалтын сан дараах үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:
38.6.1.хөрөнгө оруулалтын бодлого, хууль болон Хорооноос
зөвшөөрснөөс бусад төрлийн ажил, үйлчилгээ эрхлэх, сангийн хөрөнгийг зарцуулах;
38.6.2.сангийн өрөнгө
х
оруулагчид ашиг олох, хувьцаагаа
тодорхой үнэ ханшаар эргүүлэн авах амлалт, баталгаа гаргах, хөрөнгө оруулалтын
зориулалтаар зээл авах, бусдад зээл олгох;
/Энэ заалтад 2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр баталсан Хөрөнгө оруулалтын сангийн
тухай хуулиар “хөрөнгө оруулалтын зориулалтаар зээл авах” гэснийг “хөрөнгө оруулалтын

сангийн хэлбэрээс хамаарч тогтоосон хязгаараас хэтр
үүлэн зээл авах” гэж өөрчлөлт
оруулсан бөгөөд 2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөнө/
38.6.3.сангийн хувьцаа /нэгж эрх/-г зээлээр олгох;
/Энэ заалтад 2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр баталсан Хөрөнгө оруулалтын сангийн
тухай хуулиар “сангийн хувьцаа /нэгж эрх/-г” гэснийг “сангийн нэгж эрхийг гэж” гэж өөрчлөлт
оруулсан бөгөөд 2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөнө/
38.6.4.сангийн удирдлага нь хувийн ашиг сонирхлын
үүднээс
сангийн хөрөнгийг зарцуулах, удирдлагын зардлыг үндэслэлгүй хэтрүүлэх;
төвлөрүүлэх.

38.6.5.сангийн хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхдээ эрсдэлийг

38.7.Хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгийн удирдлагыг хөрөнгө итгэмжлэх
гэрээний үндсэн дээр хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани эрхлэх бөгөөд уг компани нь
Хорооноос тусгай зөвшөөрөл авсан хуулийн этгээд байна.
38.8.Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани нь үйлчилгээний зардлын
төлбөр, гүйцэтгэлийн урамшууллаас бусад төлбөр, хураамжийг сангийн хөрөнгөөс гаргахыг
хориглоно.
38.9.Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийнүйл ажиллагаа эрхлэх
тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох болон бусад үйл ажиллагаатай
холбоотой журмыг Хороо тогтооно.
38.10.Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны онцлогтой холбогдох энэ хуульд
зааснаас бусад харилцааг хууль болон Хорооноос тогтоосон журмаар зохицуулна.
39 дүгээр зүйл.Үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн
үйл ажиллагаа

39.1.Үнэт цаас гаргагчийн нийтэд танилцуулагдсан мэдээлэл дээр үндэслэн судалгаа,
шинжилгээг үйцэтгэх,
г
харилцагчид үнэт цаасыг худалдах, худалдан авах үнэ, нөхцөл,
хугацааны талаар мэргэжлийн ө
з влөгөөг төлбөртэйгөөр өгөх ажиллагааг үнэт цаасны хөрөнгө
оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа гэнэ.
39.2.Дараах тохиолдолдүнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа
эрхэлсэн гэж үзэхгүй:
39.2.1.үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх
этгээд өөрийн үйл ажиллагаанд ашиглах зорилгоор судалгаа, шинжилгээ хийх;
39.2.2.хөрөнгө оруулагч хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад зориулан
судалгаа, шинжилгээ хийх;
39.2.3.нийтийн хэрэгцээнд зориулан буюу шинжлэх ухааны зорилгоор судалгаа,
шинжилгээ хийж, дүнг нийтэд мэдээлэх.
40 дүгээр зүйл.Үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа

40.1.Итгэмжлэгч харилцагчийн үнэт цаас, түүнтэй холбоотой хөрөнгийн өмчлөх
эрхийг хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээнд заасан хязгаарын хүрээнд хэрэгжүүлэхийг үнэт
цаасны итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа гэнэ.
40.2.Үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч /цаашид
“итгэмжлэгдсэн өмчлөгч” гэх/ нь харилцагчтайгаа болон харилцагчдынхаа хооронд үүссэн,
тэдгээрт урьдчилан мэдэгдээг
үй сонирхлын зөрчлийн улмаас харилцагчид учирсан хохирлыг
хариуцна.
40.3.Итгэмжлэгдсэн өмчлөгчийн нэр дээр үнэт цаас, мөнгөн хөрөнгийг
шилжүүлснээс хойш уг үнэт цаасны жинхэнэ өмчлөгч нь зөвхөн гэрээнд заасны дагуу өмчлөх
эрхээ хэрэгжүүлнэ.
40.4.Итгэмжлэгдсэн өмчлөгчийн эн э хуулийн 40.1-д заасантай холбоогүй үүссэн
бусдын өмнө хүлээсэн үүргийг итгэмжлэгч харилцагчийн үнэт цаасаар гүйцэтгэхгүй.
40.5.Итгэмжлэгч харилцагч нь мэргэжлийн өрөнгө
х
оруулалтын үйл ажиллагаа
эрхлэгч байх тохиолдолд итгэмжлэгдсэнөмчлөгч н ь үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэлтэй холбоотой
гэрээ, хэлцэл хийж болно.
40.6.Үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх нарийвчилсан
журмыг Хороо батална.
41 дүгээр зүйл.Андеррайтерийн үйл ажиллагаа
41.1.Үнэт цаас гаргагчтай байгуулсан гэрээнийүндсэн дээр түүний үнэт цаасыг
нийтэд санал болгон гаргахад мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх, үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасны
анхдагч зах зээлд худалдагдааг
үй үлдсэн үнэт цаасыг андеррайтерийн гэрээнд заасан
хэмжээгээр худалдаж авах зэрэг ажиллагааг андеррайтерийн үйл ажиллагаа гэнэ.
41.2.Андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг брокерийн үйл
ажиллагаа, эсхүл дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдэд
олгож болно.

41.3.Брокерийн үйл ажиллагаа, эсхүл дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл хүчингүй болсон нь тухайн хуулийн этгээдийн андеррайтерийн
үйл ажиллагаа
эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үндэслэл болно.
41.4.Андеррайтерийн үйлчилгээг дор дурдсан хэлбэрээр үзүүлж болно:
тодорхойлох;
авах;

41.4.1.үнэт цаасны танилцуулга бэлтгэх, үнэт цаасыг санал болгох үнийг
41.4.2.үнэт цаас гаргагчийн нийтэд санал болгосон бүх үнэт цаасыг худалдан

41.4.3.хөрөнгө оруулагчид тухайн үнэт цаасыг танилцуулах замаар түүнийг
худалдахад шаардлагатай бүх хүчин чармайлт гаргах;
41.4.4.үнэт цаасыг нийтэд санал болгосны дараа түүний худалдагдаагүй үлдсэн
хэсгийг бүхэлд нь худалдан авах;
41.4.5.үнэт цаас гаргагчийн нийтэд санал болгосон үнэт цаасыг худалдан
аваагүй нөхцөлд тухайн үнэт цаасыг гэрээгээр тохиролцсон үнээр худалдан авах баталгаа
гаргах;

байгуулах;

41.4.6.өөрийн харилцагчид үнэт цаасыг танилцуулах, худалдах ажлыг зохион
41.4.7.гэрээнд заасан бусад нөхцөл.

41.5.Андеррайтер нь энэ хуулийн 41.4-т заасанүйлчилгээг дангаар, эсхүл
андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий бусад хуулийн этгээдтэй
хамтран үзүүлж болох бөгөөд энэ тохиолдолд талууд хамтран ажиллах гэрээ байгуулах ба
гэрээнд дор дурдсан нөхцөлийг заавал тусгана:

41.5.1.андеррайтерийн үйлчилгээг хамтран үзүүлэх талуудын эрх,
үүрэг, хариуцлагын хуваарилалт;
41.5.2.гэрээний хугацаа.
41.6.Андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх журам болон андеррайтерийн
үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний стандарт нөхцөлийг Хороо тогтооно.
42 дугаар зүйл.Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа
42.1.Үнэт цаас гаргагчтай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр үнэт цаасны өмчлөх
эрх шилжүүлэхтэй холбоотой мэдээллийг хүлээн авч үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн
мэдээллийн санд оруулан, уг мэдээллийг хадгалах, боловсруулах, хууль тогтоомжийн дагуу
тайлагнах үйл ажиллагааг үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа гэнэ.
байна:

42.2.Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа нь дараах төрөлтэй
42.2.1.үнэт цаасны төвлөрсөн бүртгэл;
42.2.2.үнэт цаасны тухайлсан бүртгэл.

42.3.Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл нь нэгдсэн тогтолцоотой байх бөгөөд
үнэт цаасны төвлөрсөн бүртгэлийг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх
тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээд хөтлөх ба уг хуулийн этгээд нь үнэт цаасны нэгдсэ н
дугаарыг үнэт цаасны олон улсын нэгдсэн кодын дагуу олгоно.
42.4.Үнэт цаасны тухайлсан бүртгэл хөтлөх эрх бүхий хуулийн этгээд нь үнэт
цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад заавал гишүүнчлэлтэй байна. Үнэт цаасны
тухайлсан бүртгэлийн өөр члөлт нь үнэт цаасны төвлөрсөн бүртгэлд нэгдсэн байдлаар тухай
бүр бүртгэгдэнэ.
42.5.Үнэт цаасны тухайлсан бүртгэлийн сан нь үнэт цаасыг өмчлөгч
/итгэмжлэгдсэн өмчлөгч/ бүрийн өмчлөлд байгаа үнэт цаас болон тэдгээрийн эрх, үүрэг,
холбогдох этгээдийн талаарх мэдээлэл болон Хорооноос тогтоосон бусад нэмэлт мэдээллийг
агуулна.
42.6.Үнэт цаасны төвлөрсөн бүртгэлийн сан нь дараах мэдээллийг агуулна:
42.6.1.Монгол Улсынүнэт цаасны зохицуулалттай зах зээлд
арилжихыг зөвшөөрсөн санхүүгийн хэрэгслийн төрөл, тоо /зарласан болон гаргасан/, үнэт цаас
гаргагчийн холбогдох мэдээлэл;

42.6.2.Монгол Улсын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй боловч гадаад
улсад арилжиж байгаа
үнэт цаас гаргагчийн үнэт ца ас, түүнд суурилан гаргасан бусад
санхүүгийн хэрэгслийн төрөл, тоо /зарласан болон гаргасан/, үнэт цаас гаргагчийн холбогдох
мэдээлэл;
42.6.3.гадаад улсын өрөнгийн
х
биржид давхар бүртгэлтэйгээр
Монгол Улсад арилжиж байгааүнэт цаас гаргагчийн үнэт цаас, түүнд суурилан гаргасан бусад
санхүүгийн хэрэгслийн төрөл, тоо /зарласан болон гаргасан/, үнэт цаас гаргагчийн холбогдох
мэдээлэл;
нэгдсэн бүртгэл.

42.6.4.гишүүдийн нэр дээр нээгдсэн данс бүхий үнэт цаасны

42.7.Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээд
үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн мэдээлэл, баримтыг хууль тогтоомжоор тогтоосон
хугацаанд бүрэн бүтэн хадгалж, зохих журмын дагуу мэдээлэх буюу тайлагнах үүрэгтэй.

тогтооно.

42.8.Энэ хуулийн 42.7-д заасан ажиллагаа явуулахтай холбогдох журмыг Хороо

42.9.Үнэт цаас гаргагч нь өөрийн гаргасан үнэт цаасны өмчлөгчийн бүртгэлийн
хуулбарыг жилд нэг удаа үнэ төлбөргүйгээр авах эрх тэй.
42.10.Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлд алдаатай мэдээлэл оруулсны улмаас
учирсан хохирлыг буруутай этгээд хариуцна.
42.11.Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа
этгээд хууль болон холбогдох журамд заасан үндэслэлээр бүртгэлийг гүйцэтгэхээс татгалзах,
зохих мэдээллийг эрх бүхий байгууллагад мэдээлэх, шалгуулах эрхтэй.
42.12.Үнэт цаас өмчлөгч /итгэмжлэгдсэн өмчлөгч/, кастодианы болон брокерийн
үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээд нь нь үнэт цаасны тухайлсан үртгэлд
б
гаргаж өгөх
шаардлагатай мэдээллийг үнэн зөв, шуурхай гаргаж өгөх үүрэгтэй.
42.13.Итгэмжлэгдсэн өмчлөгч нь үнэт цаасны тухайлсан бүртгэлд бүртгүүлэхдээ
тухайн үнэт цаасны жинхэнэ өмчлөгчийг давхар бүртгүүлнэ.
42.14.Үнэт цаасны тухайлсан бүртгэлд давхар бүртгэх шаардлагагүй өмчлөгчийн
жагсаалтыг Хороо батална.
42.15.Нэг үнэт цаасыг үнэт цаасны тухайлсан бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхэлж
байгаа зөвхөн нэг хуулийн этгээдэд бүртгүүлэх ба өөр хуулийн этгээдэд давхар бүртгүүлэхийг
хориглоно.
42.16.Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа
этгээд нь өөрийн үнэт цаасны бүртгэлд байгаа үнэт цаасыг өмчлөгчийнх нь зөвшөөрөлгүйгээр
дур мэдэн захиран зарцуулахыг хориглоно.
42.17.Үнэт цаас өмчлөгч нь тухайн үнэт цаасны төлбөрийн гүйцэтгэлийг энэ
хуулийн 44.2-т заасан хугацаанд биел
үүлээгүй тохиолдолд энэ хуулийн 42.16 дахь хэсгийн
заалт хамаарахгүй.

42.18.Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг
үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхлэж байгаа этгээд өөрөө тогтооно.
43 дугаар зүйл.Үнэт цаасны арилжааны тооцооны үйл ажиллагаа
43.1.Үнэт цаасны арилжааны тооцооны үйл ажиллагаа /цаашид “тооцооны үйл
ажиллагаа” гэх/ гэж дор дурдсан дарааллаар явуулах цогцүйл ажиллагааг ойлгоно:
43.1.1.үнэт цаасны арилжааны дараа арилжаанд оролцогч
талуудын гэрээ, хэлцлийн дагуу
өлбөл
т
зохих төлбөрийг гэрээ тус бүрээр болон нэгдсэн
байдлаар тодорхойлж, холбогдох санхүүгийн бүртгэл, тооцооллыг хийх;
43.1.2.төлбөр хийгдэх бэлтгэлийг ханган, төлбөр гүйцэтгэх
даалгаврыг эрх бүхий төлбөрийн байгууллагад илгээх.

43.2.Тооцооны үйл а жиллагаа эрхлэх эрхүхий
б хуулийн этгээд /цаашид
“тооцооны байгууллага” гэх/ гиш
үүнчлэлтэй байх бөгөөд үнэт цаасны арилжааны явцад
хийгдсэн гэрээ, хэлцэл цуцлагдах аливаа эрсдэлийг бууруулах зорилгоор тусгай сан байгуулж
ажиллана.
43.3.Тооцооны байгууллага нь үнэт цаасны зах зээлийн тогтолцооны эрсдэлийг
шинжилж, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний талаархөвлөмжөөр
з
үнэт цаасны арилжааны
төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагыг хангана.
43.4.Тооцооны үйл ажиллагааны журмыг Хороо тогтооно.
44 дүгээр зүйл.Үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн үйл ажиллагаа
44.1.Үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн үйл ажиллагаа /цаашид “төлбөрийн үйл
ажиллагаа” гэх/ гэж дор дурдсан дарааллаар явуулах цогцүйл ажиллагааг ойлгоно:
44.1.1.тооцооны байгууллагаас ир
үүлсэн даалгаврын дагуу үнэт
цаас худалдан авагчаас төлөх төлбөрийг үнэт цаас худалдагчийн дансанд шилжүүлэх;
44.1.2.үнэт цаас худалдагчийн дансанд байгаа зохих тооны үнэт
цаасыг худалдан авагчийн дансанд байршуулах;
44.1.3.кастодианы өвлөрсөн
т
хадгаламжийн болон мөнгөн
хөрөнгийн хадгаламжийн байгууллага хооронд даалгавар илгээх замаар төлбөрийн гүйлгээг
тогтоосон хугацаанд нэгэн зэрэг гүйцэтгэх;
44.1.4.төлбөр төлөгдсөн тайлангийн дагуу зохих санхүүгийн
бүртгэлийг гүйцэтгэн гүйлгээг баталгаажуулах;
байгууллагад илгээх.

44.1.5.зохих мэдээллийгүнэт цаасны хадгаламж, бүртгэлийн

44.2.Үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн гүйлгээг тухайн арилжаа явагдсанаас
хойш ажлын гурван өдөрт багтаан гүйцэтгэнэ.
44.3.Үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн гүйлгээг нэг удаа гүйцэтгэх бөгөөд
онцгой тохиолдолд үнэт цаасны арилжааны, төлбөр, тооцооны байгууллагаа с үндэслэл бүхий

хүсэлт ирүүлсний дагуу үнэт цаас болон мөнгөн хөрөнгө нь тус бүрийн дансанд байршиж байгаа
бол Хорооны байцаагчийн шийдвэрээр гүйлгээг буцааж болно.
44.4.Төлбөрийн байгууллага нь төлбөрийн үйл ажиллагаанд учирч болох зээлийн
болон төлбөрийн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор төлбөр гүйцэтгэгч талаас барьцаа авах,
батлан даалт гаргуулах болон өт лбөрийн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй тохиолдолд гэрээнд
заасны дагуу хариуцлага тооцож болно.

44.5.Үнэт цаасны арилжааны өтлбөрийн гүйлгээг төлбөр бүрэн хийгдсэн
тохиолдолд үнэт цаасны өмчлөх эрхийг шилжүүлэх зарчмыг баримтлан гүйцэтгэнэ.
45 дугаар зүйл.Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа
45.1.Үнэт цаас гаргагч болон бусад оролцогчтой байгуулсан гэрээний үндсэн
дээр үнэт цаасыг хадгалах, түүнтэй холбоотой бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагааг үнэт цаасны
төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа гэнэ.
45.2.Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрлийг зөвхөн нэг хуулийн этгээдэд олгоно.
45.3.Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн
этгээдийн удирдлага, б
үтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаанд тавих нөхцөл, шаардлага,
үнэт цаас өмчлөгчтэй байгуулах гэрээнд заавал тусгах зүйлсийн жагсаалтыг Хороо тогтооно.
45.4.Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий
хуулийн этгээд ньүнэт цаасны тухайлсан бүртгэл болон кастодианы үйл ажиллагааг хав сран
эрхэлж болно.
45.5.Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий
хуулийн этгээд хадгалагдаж байгаа
үнэт цаасыг захиран зарцуулахыг хориглох бөгөөд
хадгалагдаж байгаа өрөнгийн
х
хадгалалтыг хангаагүйгээс учирсан хохирлыг
хариуцан
арилгана.
45.6.Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий
хуулийн этгээд нь үнэт цаасны өмчлөх эрх шилжсэн тухай үнэт цаас гаргагчид хүсэлтээр болон
үнэт цаасны бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээдэд мэдээлнэ.
45.7.Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий
хуулийн этгээд нь м
өнгөн хөрөнгө хадгалах эрхгүй бөгөөд үнэт цаас хадгалуулагчийн өмчлөл
дэх үнэт цаасны ногдол ашиг болон үнэт цаас худалдсаны төлбөрийг банкин дахь
харилцагчийн нэр дээрх дансанд байршуулна.
45.8.Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий
хуулийн этгээд бусдынөмнө хүлээсэн үүргийг түүний харилцагчийн дансан дахь үнэт цаас
болон түүнтэй холбоотой мөнгөн хөрөнгөөр гүйцэтгэхийг хориглоно.
45.9.Нийтэд санал болгон гаргасан
үнэт цаасыг үнэт цаасны төвлөрсөн
бүртгэлийн санд бүртгүүлнэ.
46 дугаар зүйл.Кастодианы үйл ажиллагаа
46.1.Үнэт цаас өмчлөгчийн өмчлөл дэх үнэт цаасыг хадгалах, үнэт цаасаар
гэрчлэгдсэн өмчлөх бусад эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой үйлчилгээг үзүүлэх ажиллагааг
кастодианы үйл ажиллагаа гэнэ.

46.2.Кастодианы үйл ажиллагааг банк, түүний хараат, эсхүл охин компани, үнэт
цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага эрхэлж болно.
46.3.Кастодианы үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээд өөрт хадгалагдаж байгаа
үнэт цаасны талаар өмчлөгчөөс бусад аливаа этгээдтэй гэрээ, хэлцэл байгуулах буюу захиран
зарцуулахыг хориглоно.
46.4.Кастодианы үйл ажилла гаа эрхэлж байгаа этгээд
өөрийн байгууллагын
дансыг харилцагчийн данснаас тусад нь, харилцагч тусүрийн
б
дансыг тус тусад нь хөтөлж,
найдвартай байдлыг хангаж ажиллана.
тогтооно.

46.5.Кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх журмыг Монголбанк, Хороо хамтран

46.6.Кастодианы үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээдийн бусдын өмнө хүлээсэн
үүргийг түүний харилцагчийн дансан дахь үнэт цаас болон мөнгөн хөрөнгөөр гүйцэтгэхийг
хориглоно.
47 дугаар зүйл.Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх үйл ажиллагаа
47.1.Үнэт цаас болон үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийг нийтэд санал болгон
худалдах, худалдан авахтай холбоотой гэрээ, хэлцэл байгуулах
өхцөлийг
н
бүрдүүлж, үнэт
цаасны арилжааг зохион байгуулахыг үнэт цаасны арилжаа эрхлэх үйл ажиллагаа гэнэ.
47.2.Хөрөнгийн бирж дор дурдсан журмыг баталж, нийтэд мэдээлнэ:
47.2.1.үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулах журам;
47.2.2.үнэт цаасны арилжаанд үнэт цаасыг оруулах журам;
47.2.3.үнэт цаасны арилжааны гэрээ байгуулах, бүртгэх журам;
47.2.4.үнэт цаасны арилжааны гэрээг биелүүлэх журам;
47.2.5.үнэт цаасны арилжааны хяналтын журам;
хуваарь;
журам;
заасан бусад мэдээлэл.

47.2.6.үнэт цаасны арилжаа зохион байгуулахүйлчилгээ үзүүлэх
47.2.7.үнэт цаасны арилжаа эрхлэхэд шаардлагатай бусад дүрэм,
47.2.8.хууль тогтоомж, дотоод журмын дагуу нийтэд мэдээлэхээр

47.3.Хөрөнгийн бирж үнэт цаасны арилжааны талаарх дараах мэдээллийг
нийтэд мэдээлнэ:
47.3.1.хэлцэл хийгдсэн он, сар, өдөр, тухайн үнэт цаасны
бүртгэлийн дугаар, ялгах тэмдэг;
хаалтын ханш;

47.3.2.нийт арилжигдсанүнэт цаасны тоо, үнэ, нээлтийн болон

47.3.3.хууль
мэдээлэхээр заасан бусад мэдээлэл.

тогтоомж,

холбогдох

журмын

дагуу

нийтэд

47.4.Хөрөнгийн бирж энэ хуулийн 47.1-д зааснаас гадна дор дурдсан
үйл
ажиллагаа эрхэлж болно:
47.4.1.бараа үтээгдэхүүнд
б
хэрэгслийн арилжааны үйл ажиллагаа;

суурилсан

үүсмэл

санхүүгийн

47.4.2.тооцооны үйл ажиллагаа;
47.4.3.тогтоосон журмын дагуу
үнэт цаасны арилжаа зохион
байгуулах зорилгоор тодорхой эд хөрөнгийг төлбөртэй ашиглуулах;
бусад үйл ажиллагаа.

47.4.4.хууль тогтоомж болон Хорооноос тогтоосон журамд заасан

47.5.Хөрөнгийн бирж энэ хуулийн 47.1, 47.4-т зааснаас бусадүйл ажиллагаа
эрхлэхийг хориглоно.
47.6.Хөрөнгийн бирж үнэт цаасны төлбөр, тооцооны үйл ажиллагааг эрхлэх эрх бүхий
хуулийн этгээдийн хувьцааг эзэмшиж болно.
47.7.Хөрөнгийн биржийн эрх бүхий албан тушаалтан үнэт цаасны арилжаанд
оролцогч зохицуулалттай хуулийн этгээдэд аливаа албан тушаал эрхлэхийг хориглоно.

48 дугаар зүйл.Хөрөнгийн биржийн арилжаанд оролцох
48.1.Хөрөнгийн биржийн арилжаанд энэ хуульд заасан бүртгэлд хамрагдсан
брокер, дилер, андеррайтер оролцоно.
48.2.Тооцооны үйл ажиллагааг тухайн арилжааг зохион байгуулж байгаа
байгууллагаас өөр байгууллага гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд уг б айгууллагыг өхрөнгийн
биржийн арилжаанд оролцсон гэж үзэхгүй.
49 дүгээр зүйл.Хөрөнгийн биржийн үйл ажиллагаанд тавих нөхцөл,
шаардлага
үүрэгтэй:

49.1.Хөрөнгийн бирж нь дор дурдсанөхцөл,
н
шаардлагыг хангаж ажиллах

49.1.1.үнэт цаас болон бараа бүтээгдэхүүнд суурилсан үүсмэл санхүүгийн
хэрэгслийг хөрөнгийн биржээр арилжихад зохих үйлчилгээг үзүүлэх;
49.1.2.хөрөнгийн биржийн бүртгэлийн журмыг батлах;
49.1.3.үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийг бүртгэх, хасах болон арилжаанд оруулах
журмыг батлах;
49.1.4.энэ хуульд заасны дагуу
өрөнгийн
х
бирж батлахаар заасан дүрэм,
журмыг болон тэдгээрт оруулсан нэмэлт,
өөрчлөлтийг зохих журмын дагуу Хороогоор
батламжлуулах;

тавих;

49.1.5.үнэт цаасны арилжаа зохих журмын дагуу явагдаж байгаа эсэхэд хяналт

49.1.6.үнэт цаасны арилжааг тогтоосон хугацаанд тасралтгүй, ил тод, алдаагүй,
шударгаар зохион байгуулах, шаардлагатай бэлтгэлийг өөрийн эх үүсвэрээр бүрэн хангах.
49.2.Хөрөнгийн бирж энэ хуулийн 49.1.5-д заасан үүргээ биелүүлэх зорилгоор
үнэт цаасны арилжаанд оролцогч, үнэт цаас өмчлөгч болон үнэт цаас гаргагчаас шаардлагатай
мэдээллийг шаардах эрхтэй.
49.3.Хөрөнгийн бирж үзүүлж байгаа үйлчилгээнийхээ хөлс болон урамшууллын
хэмжээг тогтоох эрхтэй.
50 дугаар зүйл.Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаа
50.1.Үнэт цаас гаргагчийн санхүүжих чадавхын зэрэглэлийг тусгайлан
боловсруулсан аргачлалдүндэслэн тогтоох хөндлөнгийн, хараат бус ажиллагааг санхүүжих
чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаа гэнэ.
50.2.Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий
хуулийн этгээд зохих өхцөл,
н
ш аардлагыг хангасан болүнэт цаасны зах зээл дэх тодорхой
төрлийн санхүүгийн хэрэгсэлд дүн шинжилгээ хийж, тэдгээрийн чанар, эрсдэл, өгөөж зэрэг
үзүүлэлтээр зэрэглэл тогтоож болно.
50.3.Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий
хуулийн этгээд нь сонирхлын өрчил
з
бүхий харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэх, хуурамч зэрэглэл
тогтоох, дутуу мэдээлэл болон шинжилгээнд үндэслэн зэрэглэл тогтоохыг хориглоно.
50.4.Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох аргачлал, үйл ажиллагааны журмыг
Хороо тогтооно.
51 дүгээр зүйл.Зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх
51.1.Дор дурдсан үйл ажиллагааг хавсран эрхэлж болно:
51.1.1.брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээд дилерийн
болон андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагааг;
51.1.2.үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий
хуулийн этгээд кастодианы, тооцооны болон төлбө рийн үйл ажиллагааг;
51.1.3.кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээд үнэт цаасны
тухайлсан бүртгэлийн үйл ажиллагааг;
51.1.4.кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээд төлбөрийн
үйл ажиллагааг;
51.1.5.тухай бүр Хорооноос зөвшөөрсөн үйл ажиллагаа.
51.2.Энэ хуулийн 51.1-д зааснаас бусад зохицуулалттай
үйл ажиллагааг хавсран
эрхлэхийг хориглоно.
51.3.Энэ хуульд заасан зохицуулалттай хэд хэдэн
үйл ажиллагааг нэг хуулийн этгээд
хавсран эрхлэх тохиолдолд үүнд
т
тавих санхүүгийн шаардл агыг хавсран эрхэлж байгааүйл
ажиллагаа тус бүрд тавих шаардлагаар нэмэгдүүлэн тооцно.

Тавдугаар дэд бүлэг
Нягтлан бодох бүртгэл, аудит
52 дугаар зүйл.Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх
52.1.Зохицуулалттай этгээд тусгайөвшөөрөл
з
бүхий үйл ажиллагаатай холбо отой
хийсэн хэлцэл, өөрийн болон харилцагчийн хөрөнгийн хөдөлгөөн, өөрчлөлтийг бүрэн тусгасан
анхан шатны болон нягтлан бодохүртгэл
б
хөтөлж, баланс орлого, үр дүнгийн тайланг цаг
тухайд нь үнэн зөв гаргах үүрэгтэй.
52.2.Зохицуулалттай этгээд энэ хуулийн 52.1-д заасан баримт бичиг, бүртгэлийг өөрийн
байгууллагад таваас доошгүй жил хадгалан архивт шилжүүлнэ.
52.3.Хороо, түүнээс томилогдсон этгээд энэ хуулийн 52.1 -д заасан баримт бичиг,
бүртгэлтэй танилцах, үнэ төлбөргүйгээр хуулбарлан авах эрхтэй.
53 дугаар зүйл.Аудит
53.1.Зохицуулалттай этгээд нь тусгай
өвшөөрөл
з
авснаас хойш нэг сарын дотор
Хороонд бүртгүүлсэн аудитын байгууллагыг сонгон гэрээ байгуулж, Хороонд мэдэгдэнэ.
53.2.Дараах этгээдийг энэ хуулийн 53.1-д заасан аудитороор томилохыг хориглоно:
53.2.1.зохицуулалттай этгээдэд эрх үхий
б
албан тушаал эрхэлж байсан буюу
эрхэлж байгаа болон түүний хувьцаа эзэмшигч, эсхүл харилцагч;
53.2.2.энэ хуулийн 53.2.1-д заасан этгээдийн холбогдох этгээд;
53.2.3.Хороонд бүртгэлгүй аудитор.
53.3.Зохицуулалттай этгээд нь аудитын байгууллагатай байгуулсан гэрээг цуцалснаас,
эсхүл дуусгавар болсноос хойш долоо хоногийн дотор энэ тухайгаа Хороонд бичгээр
мэдэгдэнэ.
54 дүгээр зүйл.Аудитийн шалгалт
54.1.Зохицуулалттай этгээд нь тухайн санх
үүгийн т айлангийн жил дуусах тухайүрб
нягтлан бодох болон бусадүртгэлдээ
б
аудитийн шалгалт хийлгэж, санхүүгийн тайлангийн
аудитаар баталгаажуулсан хувийг аудитийн үгнэлтийн
д
хамт Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай
хуульд4 заасан хугацаанд Хороонд ирүүлнэ.
54.2.Энэ хуулийн 54.1-д заасны дагуу шалгалт хийх явцад зохицуулалттай этгээдийн
санхүүгийн байдалд ноцтой сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц болон санхүүгийн бусад зохицуулалтыг
зөрчсөн нөхцөл байдал илэрвэл аудитор энэ тухай Хороонд болон зохицуулалттай этгээдэд нэн
даруй бичгээр мэдэгдэнэ.
54.3.Хороо шаардлагатай гэжүзвэл зохицуулалттай этгээдийн улирлын санхүүгийн
тайланд аудит хийлгэхийг шаардаж болно.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Үнэт цаасны зах зээлийн мэдээлэл
55 дугаар зүйл.Үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн мэдээлэл

55.1.Үнэт цаасны анхдагч зах зээлдүнэт цаас гаргагч нь дор дурдсан мэдээллийг үнэ
төлбөргүйгээр сонирхсон этгээдэд өгөх үүрэгтэй:
55.1.1.үнэт цаасны танилцуулгад туссан мэдээлэл;
55.1.2.үнэт цаас гаргагчийн дүрэм, журамд заасан үнэт цаас гаргах, үнэт цаасыг
арилжих журам;
55.1.3.санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан;
55.1.4.Хороо, хөрөнгийн бирж болон бусад эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон
болон үнэт цаас гаргагчийн дүрэм, журамд нийтэд мэдээлэхээр тусгасан мэдээлэл.
56 дугаар зүйл.Үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн мэдээлэл
56.1.Үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлд үнэт цаасаа арилжиж байгаа үнэт цаас гаргагч нь
дор дурдсан өхцөл
н
байдал үүссэнээс хойш ажлын нэг өдөрт багтаан энэ талаар Хороо,
хөрөнгийн бирж болон өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй:
56.1.1.үнэт цаас гаргагчийн удирдлагын бүтцэд өөрчлөлт орсон;
56.1.2.нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийн бүтэц, түүний бусад компанид
эзэмшиж байгаа хувьцаанд өөрчлөлт орсон;
56.1.3.үнэт цаас гаргагч болон түүний охин, хараат, зэргэлдээ компанид зохион
байгуулалтын өөрчлөлт орсон;
56.1.4.үнэт цаас гаргагчийн хөрөнгийг битүүмжилсэн, эсхүл хураасан;
56.1.5.үнэт цаас гаргагч тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхлэх болсон,
эсхүл түүнийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон;
56.1.6.үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр гарсан;
56.1.7.үнэт цаасны үнэ, ханшид нөлөөлж болох бусад.
56.2.Хөрөнгийн бирж нь өөрийн бүртгэлд байгаа үнэт цаас, үнэт цаас гаргагчийн
талаарх дор дурдсан мэдээллийг цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлэхүүрэгтэй:
56.2.1.үнэт цаасны ханш, түүнд нөлөөлж болох бусад мэдээлэл;
56.2.2.үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн байдал;
талаар;

56.2.3.үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, түүний шийдвэрийн

56.2.4.үнэт цаас гаргагчийн байгуулсан их хэмжээний болон сонирхлын
зөрчилтэй гэрээ, хэлцэл;
56.2.5.үнэт цаас гаргагчийн эрх бүхий албан тушаалтны эзэмшиж байгаа
хувьцаа болон үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийн хувь хэмжээ, тоо ширхэг;
56.2.6.удирдлага, зохион байгуулалтын бүтцэд орсон өөрчлөлт болон төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн талаарх мэдээлэл;

56.2.7.үнэт цаас гаргагчийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид болон тэдгээрийн
холбогдох этгээдийн талаарх мэдээлэл;
56.2.8.хууль тогтоомж, Хороо, хөрөнг ийн биржээс тогтоосон бусад мэдээлэл.
56.3.Энэ хуулийн 56.2-т заасан мэдээллийн
үнэн зөвийг үнэт цаас гаргагч өөрөө
хариуцна.
57 дугаар зүйл.Зохицуулалттай этгээдийн мэдээлэл
57.1.Тусгай зөвшөөрөлтэйгээр зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь дор
дурдсан мэдээллийг дараах этгээдэд мэдээлэх үүрэгтэй:
57.1.1.хөрөнгө оруулагчийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлж болохуйц нөхцөл
байдлын талаарх мэдээллийг харилцагчид;
57.1.2.үнэт цаасыг худалдах, худалдан авах даалгавар авах явцад нууцад
хамаарахаас бусад тухайн үнэт цаас болон үнэт цаас гаргагчийн талаар өөрт байгаа
мэдээллийг харилцагчид;
57.1.3.тухайн үнэт цаасанд болон үнэт цаас гаргагчид эрх бүхий байгууллагаас
тогтоосон хязгаарлалтын талаар болон тухайн
үнэт цаасны тусгай нөхцөлийн талаарх
мэдээллийг харилцагчид;
57.1.4.харилцагчийн даалгаврыг биел
үүлээгүй, эсхүл биелүүлэхээс татгалзсан
бол үндэслэл бүхий тайлбарыг тухайн харилцагчид;
57.1.5.хууль тогтоомжийн дагуу мэдээлэх шаардлагатайүнэт цаастай холбоотой
хийсэн хэлцэл, арилжаа,үйлгээний
г
талаар болон
уг хэлцэлд оролцогч талуудын талаарх
мэдээллийг Хороонд;
57.1.6.холбогдох этгээдээс харилцагчидүргүүлэхээр
х
ирүүлсэн мэдээллийг
тухайн харилцагчид;
57.1.7.өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалт, дүрэм,
журамд орсон өөрчлөлтийг тогтоосон журмын дагуу харилцагчид болон Хороонд.
58 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулагчийн мэдээлэл
58.1.Хөрөнгө оруулагч нь өөрийн өмчлөл дэх үнэт цаасыг бүртгүүлэх, номиналь
эзэмшигчид шилжүүлэхдээ үнэт цаастай холбоотой, шаардлагатай бүх мэдээллийг үнэт цаасны
бүртгэл хөтлөгч болон номиналь эзэмшигчид мэдэгдэх үүрэгтэй.
58.2.Хөрөнгө оруулагч нь энэ хуулийн 58.1-д заасанүүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх
бусдад учруулсан хохирлыг
үнэт цаасны бүртгэл хөтлөгч болон номиналь эзэмшигч
хариуцахгүй.
58.3.Хороо шаардсан тохиолдолд хөрөнгө оруулагч нь өөрийн болон түүний холбогдох
этгээдийн өмчлөл дэх үнэт цаасны талаарх мэдээллийг гаргаж өгөх үүрэгтэй.
59 дүгээр зүйл.Хорооны мэдээлэл
59.1.Хороо хуульд зааснаас гадна дор дурдсан мэдээллийг нийтэд мэдээлэхүүрэгтэй:
59.1.1.бүртгэсэн үнэт цаас болон түүний танилцуулга;

59.1.2.үнэт цаас гаргагчийн Хороонд ирүүлсэн тайлбар, тайлан, дүгнэлт;
59.1.3.зохицуулалттай этгээдэд тусгайөвшөөрөл
з
олгох, бүртгэлд бүртгэхтэй
холбоотой шийдвэр, түүний үндэслэл;
59.1.4.зохицуулалттай этгээд болон өөрийгөө
ирүүлсэн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан;

зохицуулах

байгууллагаас

59.1.5.Хорооны үйл ажиллагааны жилийн тайлан;
59.1.6.Хорооноос тогтоосон бусад нэмэлт мэдээлэл.
59.2.Хорооноос гадаад улсын эрх үхий
б
зохицуулагч байгууллага болон олон улсын
байгууллагад мэдээлэлөгөхтэй холбогдсон харилцааг энэ хуулийн 65 дугаар зүйлд заасны
дагуу зохицуулна.
60 дугаар зүйл.Хороо бусдаас мэдээлэл шаардах эрх
60.1.Хороо өөрийн чиг үүргийг зохих ёсоор үйцэтгэх,
г
шуурхай ажиллагаа явуулах
зорилгоор, эсх
үл гадаад улсын эрх бүхий зохицуулагч байгууллага болон олон улсын
байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу энэ хуулийн 82.1 -д зааснаас бусад иргэн, хуулийн
этгээдээс шаардлагатай гэж үзс эн мэдээллийг шаардах эрхтэй.
60.2.Энэ хуулийн 60.1-д заасан мэдээлэл нь хуульд
өөрөөр заагаагүй бол Хорооны
байгууллагын нууцад хамаарахөгөөд
б
уг мэдээллийг гагцхүү өөрийн албан хэрэгцээнд
ашиглаж, мэдээллийг өгсөн этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр бусдад мэдээлэхгүй.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ
ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ
Нэгдүгээр дэд бүлэг
Үнэт цаасны зах зээл дэх төрийн зохицуулалт
61 дүгээр зүйл.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллага
61.1.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны өв
т байгууллага дараах
бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

61.1.1.үнэт цаасны зах зээлийн талаарх төрийн бодлогыг холбогдох төрийн
захиргааны байгууллагатай хамтран өрөнгө
х
оруулалт, эдийн засгийн нэгдсэн бодлоготой
уялдуулан тодорхойлох;
61.1.2.Хороотой хамтран ажиллах, түүний үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх;
61.1.3.хуульд заасан бусад.
62 дугаар зүйл.Үнэт цаасны зах зээл дэх төрийн зохицуулалтыг
хэрэгжүүлэгч байгууллага
62.1.Үнэт цаасны зах зээл дэх төрийн зохицуулалт, хяналтыг хэрэгжүүлэгч байгууллага
нь Хороо байна.

62.2.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор
Хорооноос гаргасан шийдвэрийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогч этгээд биелүүлэх үүрэгтэй.
63 дугаар зүйл.Хорооны бүрэн эрх
63.1.Хороо дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

63.1.1.үнэт цаасны тухай хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох
талаар санал боловсруулах, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах;
63.1.2.үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжийн
хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор
үнэт цаасны зах зээлд оролцогчийн дагаж мөрдөх
хэм
хэмжээ тогтоосон журам батлан мөрдүүлэх;
63.1.3.үнэт цаасны зах зээлийг хөгжүүлэхэд төрөөс баримтлах
бодлогыг боловсруулж, эрх бүхий байгууллагад оруулж шийдвэрлүүлэх;
63.1.4.үнэт цаасны зах зээлд шударга, үр ашигтай, өрсөлдөөн
бүхий, ил тод байдлыг хэвшүүлэхэд шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээг авах;
63.1.5.зохицуулалттай этгээдийн эрхлэхүйл ажиллагааны тусгай
зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг тодорхойлох, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх,
сэргээх, хүчингүй болгох;
63.1.6.үнэт цаасны зах зээлд аудитын, хөрөнгийн үнэлгээний
болон хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх, бүртгэлээс хасах;
63.1.7.зохицуулалттай этгээд, харилцагчийн хооронд байгуулах
гэрээ, хэлцлийн стандарт нөхцөлийг тогтоох;
63.1.8.зохицуулалттай этгээдийнүйл ажиллагаанд хяналт тавих,
шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар үүрэг, даалгавар өгөх, хариуцлага ногдуулах;
63.1.9.зохицуулалттай этгээдийн удирдах албан тушаалтанд нэр
дэвшигчийг тохиромжтой этгээд м
өн эсэхийг тогтоох, түүнд ажиллах зөвшөөрөл олгох, эсхүл
тохиромжтой бус этгээдийг албан тушаалаас нь чөлөөлүүлэх;
63.1.10.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт нийтэд санал болгон
арилжих дотоодын болон гадаадынүнэт цаас гаргагчийн үнэт цаас болон үүсмэл санхүүгийн
хэрэгслийг бүртгэх, тэдгээрийг зах зээлд арилжих зөвшөөрөл олгох, а рилжааг түр зогсоох,
тухайн үнэт цаастай холбоотой гүйлгээг зогсоох, хүчингүй болгох, үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах;
63.1.11.өөрийгөө зохицуулах байгууллага,
этгээдийн үйл ажиллагаанд мөрдөх дүрэм, журмыг батлах зөвшөөрөл олгох;
хяналт тавих;

зохицуулалттай

63.1.12.хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах,

63.1.13.компанийн хувьцааны хяналтын багц болон үүнээс
т
дээш
хувийг худалдан авах санал гаргах үйл ажиллагааны журам тогт оох;
хянах;

63.1.14.биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагааны журам тогтоож, хэрэгжилтийг

63.1.15.үнэт цаасны зах зээлийн харилцагч өөрийн гаргасан
хөрөнгө оруулалтын шийдвэртэй холбоотой хариуцлагыг өөрөө хүлээх зарчмын хүрээнд
тэдгээрийн эрх, хууль ёсны ашгийг хамгаалахад шаардагдах нөхцөл бүрдүүлэх;
63.1.16.шаардлагатай тохиолдолд үнэт цаас эзэмшигчийн нэрийн
өмнөөс тэдгээрийн эрх ашгийн төлөө итгэмжлэлгүйгээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргах;
63.1.17.гадаад улсын эрх үхий
б
зохицуулагч байгууллага болон
олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцан туслалцаа
үзүүлэх;
63.1.18.үнэт цаасны 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, энэ тухайгаа нийтэд мэдээлэх;
63.1.19.хуульд заасан бусад.
64 дүгээр зүйл.Гадаад улсын эрх бүхий зохицуулагч байгууллага
болон олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах
64.1.Хороо ньүнэт цаасны зах зээлийн мэдээлэл солилцох, харилцан туслалцаа
үзүүлэх үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор гадаад улсын эрх үбхий зохицуулагч байгууллага
болон олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах санамж бичиг болон гэрээ байгуулж болно.
64.2.Хороо нь гадаад улсын эрхүхий
б зохицуулагч байгууллага болон олон улсын
байгууллагад туслалцаа үзүүлэхдээ дараах асуудл ыг анхаарна:
64.2.1.хүсэлт гаргагч байгууллагатай хамтран ажиллах талаар санамж бичиг
болон гэрээ байгуулсан эсэх;
64.2.2.уг асуудалтай өстэй
т
асуудлаар харилцан туслалцаа үзүүлж байсан,
эсхүл үзүүлэх боломжтой эсэх;
64.2.3.мэдээллийн нууцлалыг хангаж чадах эсэх.
64.3.Гадаад улсын эрх б
үхий зохицуулагч байгууллага болон олон улсын байгууллага
нь Хорооноос туслалцаа хүсэхдээ түүний зорилго, мэдээллийг ашиглах зориулалт, нууцлалын
талаар дурдсан байна.
64.4.Хороо гадаад улсын эрх
үхий
б зохицуулагч байгууллага
болон олон улсын
байгууллагаас хүссэн мэдээлэлтэй холбогдуулж тодруулга ирүүлэхийг уг этгээдээс хүсэж
болно.
64.5.Энэ хуулийн 64.4-т заасан хүсэлтэд хариу ирүүлээгүй бол Хороо түүнд туслалцаа
үзүүлэхээс татгалзаж болно.
64.6.Хорооноос өгсөн мэдээллийг зөв хөн хүсэлтэд заасан зорилгод ашиглах ба
Хорооны зөвшөөрөлгүйгээр уг мэдээллийг бусад зорилгоор ашиглах буюу бусдад шилжүүлэх,
мэдээлэхийг хориглоно.

64.7.Хороо гадаад улсын эрх
үхий
б зохицуулагч байгууллага болон олон улсын
байгууллагаас ир
үүлсэн мэдээллий г өз вхөн хүсэлтэд заасан зорилгоор ашиглах бөгөөд
тэдгээрийн зөвшөөрөлгүйгээр бусдад шилжүүлэх, мэдээлэхийг хориглоно.
65 дугаар зүйл.Зөвлөмж гаргах
65.1.Хороо дор дурдсан зорилгоорүнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хандан зөвлөмж
гаргах эрхтэй:
65.1.1.хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалах;
65.1.2.үнэт цаасны арилжаа, төлбөр, тооцоо, хадгаламжийн үйл ажиллагааны
шударга, ил тод, үр ашигтай байдлыг хангах;
65.1.3.үнэт цаасны зах зээлийн тогтолцооны эрсдэлийг бууруулах;
бүрдүүлэх;

65.1.4.зохицуулалттай этгээдийн шударга, зохистой удирдлагын тогтолцоог
65.1.5.үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах;

хангуулах;
асуудлаар.

65.1.6.зохицуулалттай этгээдийн гэрээгээр
үлээсэн
х
үүргийн гүйцэтгэлийг
65.1.7.энэ хуульд заасан болон Хорооноос шаардлагатай гэжүзсэн бусад

65.2.Хороо зөвлөмжөө холбогдох этгээдэд бичгээр хүргүүлэхээс гадна шаардлагатай
тохиолдолд олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн болон бусад хэрэгслээр нийтэд мэдээлнэ.
66 дугаар зүйл.Даалгавар өгөх
66.1.Хороо дараах тохиолдолд өөрийгөө зохицуулах байгууллага, зохицуулалттай
этгээд болон үнэт цаас гаргагчид даалгавар өгөх эрхтэй:
болсон;

66.1.1.харилцагч, хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалах шаардлага бий

66.1.2.эрх б
үхий албан тушаалтан нь тохиромжтой этгээдийн шаард лагыг
хангахгүй болох нь тогтоогдсон;
66.1.3.үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомж, Хорооноос гаргасан
нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон актыг зөрчиж болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн;
66.1.4.худал, төөрөгдүүлсэн, алдаатай, эсхүл хоорондоо зөрү үтэй мэдээлэл
гаргасан, нийтэд мэдээлсэн;
66.1.5.хөрөнгө оруулагчийн
Хорооноос үзсэн бусад тохиолдол.

эрх

ашгийг

хамгаалахад

шаардлагатай

66.2.Хорооны даалгавар дор дурдсан шаардлагыг агуулсан байж болно:
66.2.1.хууль зөрчсөн үйл ажиллагааг зогсоох, зө рчлийн үр дагаврыг арилгах;
66.2.2.тодорхой төрлийн хэлцэл хийхийг хориглох;

гэж

66.2.3.тодорхой үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглох, хязгаарлах;
66.2.4.тодорхой өрөнгийг
х
захиран зарцуулахыг хориглох,
зөвшөөрснөөс бусад зориулалтаар уг хөрөнгийг ашиглахгүй байхыг шаардах;

хязгаарлах,

66.2.5.зохицуулалттай үйл ажиллагаанаас үүссэн үүргийг гүйцэтгүүлэх, хөрөнгө
оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор тодорхой хэмжээний хөрөнгийг Хорооноос заасан
банкинд байршуулахыг шаардах;
66.2.6.зах зээлийн эрсдэлээс хамгаалахад шаардлагатай гэж Хорооноос үзсэн

бусад.
байна.

66.3.Энэ хуулийн 66.1-д заасан даалгавар Хорооноос тогтоосон хугацаанд
үчинтэй
х

66.4.Хорооны даалгаврыг хүлээн авсан этгээд даалгаврыг тогтоосон хугацаанд заавал
биелүүлж, гүйцэтгэлийг зохих журмын дагуу тайлагнах үүрэгтэй.
67 дугаар зүйл.Зохицуулалттай этгээдийн бүртгэл

байна.

67.1.Хороо зохицуулалттай этгээдийн бүртгэлийг хөтлөх ба уг бүртгэл нийтэд нээлттэй

67.2.Зохицуулалттай этгээдийн үбртгэл хөтлөх журмыг Хороо батлах ба уг бүртгэлд
зохицуулалттай этгээд үрийн
б
талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, түүнд гарсан өөрчлөлтийг
тусгана.
68 дугаар зүйл.Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох
68.1.Хороо дор дурдсан шалгуурыг хангасан этгээдийг тохиромжтой этгээд гэж тооцно:
68.1.1.тухайн үйл ажиллагаа, албан тушаалыг мэргэжлийн түвшинд шударгаар
эрхлэх чадвартай байх;
68.1.2.хувь хүн бол мэргэжил, мэргэшил, туршлага, эрхэлж байсан ажил, албан
тушаал, түүнтэй холбоотой хариуцла га хүлээж байсан эсэх, санхүүгийн болон ёс зүйн байдал
нь уг албан тушаал эрхлэхэд тохиромжтой;
68.1.3.Хорооноос тогтоосон бусад нэмэлт шалгуур.
үндэслэнэ:

68.2.Хороо

тохиромжтой

этгээдийг

тодорхойлохдоо

дараах

мэдээллийг

68.2.1.тухайн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, холбогдох баримт бичиг;
68.2.2.зохицуулалттай этгээдийн эрх үхий
б
албан тушаалтан, түүнийг албан
ёсоор төлөөлж байгаа аливаа этгээдийн тухай мэдээлэл;
68.2.3.зохицуулалттай этгээд нь компанийн нэгдлийн гишүүн бол тухайн нэгдэлд
хамаарах хуулийн этгээд, тэдгээрийн н
өлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, холбогдох этгээд болон
эрх бүхий албан тушаалтны тухай;
68.2.4.зохицуулалттай этгээд нь
өөрийн үйл ажиллагааны дүрэм, журмыг
тогтоосон, зүй зохистой дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын тогтолцооны тухай;

68.2.5.Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт мэдээлэл.
68.3.Зохицуулалттай этгээд нь компанийн нэгдлийн
үүн гиш
бол Хороо тухайн
компанийн нэгдлийн бусад гишүүнээс шаардлагатай мэдээллийг шаардан гаргуулж болно.
Хоёрдугаар дэд бүлэг
Үнэт цаасны зах зээл дэх өөрийгөө зохицуулах байгууллага
69 дүгээр зүйл.Өөрийгөө зохицуулах байгууллага
69.1.Монгол Улсын үнэт цаасны зах зээл дэх өөрийгөө зохицуулах байгууллагын
бүрэн эрхийг Хороонд бүртгүүлсэн хуулийн этгээд хэрэгжүүлнэ.
69.2.Энэ хуулийн 69.1-д заасан
өөрийгөө зохицуулах байгууллага нь
зохицуулалттай хуулийн этгээд болон энэ хуулийн 35.1-д заасан эрх авсан мэргэжилтн
үүдээс
бүрдсэн гишүүнчлэлтэй, тэдгээрийн эрх ашгийг хамгаалах, мэргэжлийн үйл ажиллагаа болон ёс
зүйн нийтлэг журмыг тогтоох, гишүүдийнхээ чадавхыг дээшлүүлэх, үнэт цаасны зах зээлийг
хөгжүүлэх, тогтвортой байдлыг хангах үндсэн зорилго бүхий мэргэжлийн холбоо, хөрөнгийн
бирж, үнэт цаасны тооцооны байгууллага болон үнэт цаасны төвлөрсөн хадгал амжийн
байгууллага байна.
69.3.Тусгай зөвшөөрөл бүхий зохицуулалттай этгээд нь Хороонд бүртгэлтэй өөрийгөө
зохицуулах байгууллагын гишүүн байна.
70 дугаар зүйл.Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын бүрэн эрх
70.1.Өөрийгөө зохицуулах байгууллага дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
70.1.1.үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох
чиглэлээр төрийн байгууллагад санал оруулах, түүний боловсруулсан хууль тогтоомж, дүрэм,
журмын төсөлд санал өгөх;
70.1.2.мэргэжлийн сургалт явуулах, давтан сургах;
70.1.3.гишүүдийнхээ үйл ажиллагаанд баримтлах нийтлэг журам, мэргэжилтний
ёс зүйн хэм хэмжээ, заавар, зөвлөмжийг Хорооны танилцуулснаар баталж, хэрэгжилтийг
хангуулах, гишүүдийн ёс зүйтэй холбоотой гомдол, маргааныг шийдвэрлэх;
70.1.4.хуульд заасан
байгууллагаас шаардан гаргуулах;

нууцад

хамаарахаас

бусад

мэдээллийг
үүн

гиш

70.1.5.гишүүдийн үйл ажиллагаанд судалгаа, шинжилгээ хийж, тэдгээрт зэрэглэл
тогтоох, нийтэд мэдээлэх;
70.1.6.өөрийн дүрэм, журмаар тогтоосон хүрээнд гишүүдийнхээ үйл ажиллагааг
шалгах, зөрчлийг арилгуулах талаар үүрэг өгөх, зөрчлийн хэмжээнээс хамаарч гишүүний тусгай
зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох саналыг Хороонд гаргах, холбогдох байгууллагад
зөрчлийн талаар мэдээлэх;
70.1.7.гишүүдийнхээ хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах;
70.1.8.гишүүдийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанаас үүсэх эрсдэлийг бууруулах
арга хэмжээ авах;
70.1.9.хуулийн хүрээнд Хорооноос зөвшөөрсөн бусад бүрэн эрх.

70.2.Өөрийгөө зохицуулах байгууллага нь түүний гишүүдийн үйл ажиллагаатай
холбоотой асуудлаар Хороо болон эрх бүхий бусад байгууллагаас ирүүлсэн аливаа мэдээллийг
гишүүн бүрд шуурхай хүргэх үүрэгтэй.
70.3.Өөрийгөө зохицуулах байгууллага нь Хорооноос
өгсөн даалгаврыг
биелүүлэх үүрэгтэй.
71 дүгээр зүйл.Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх
байгууллагыг бүртгэнэ:

71.1.Хороо дараах шалгуурыгүндэслэл болгон өөрийгөө зохицуулах

71.1.1.нийт тусгайөвшөөрөл
з
бүхий зохицуулалттай
этгээдийн тавиас дээш хувийн гишүүнчлэлтэй байх;
71.1.2.Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд байх;
71.1.3.энэ хуулийн 72 дугаар
үйлд
з заасан нөхцөл,
шаардлагад нийцсэн дүрэм, журамтай байх.
71.2.Энэ хуулийн 71.1-д заасан шалгуурыг хангааг
үй тохиолдолд Хороо өөрийгөө
зохицуулах байгууллагыг бүртгэхээс татгалзана.
71.3.Энэ хуулийн 71.1-д заасан шалгуурыг хангахг
үй болсон , эсхүл Хороо өөрийгөө
зохицуулах байгууллагыг үртгэлээс
б
хассан тохиолдолд өөрийгөө зохицуулах байгууллагын
бүрэн эрх дуусгавар болно.
72 дугаар зүйл.Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын дүрэм, журам

72.1.Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын дүрэм, журамд дараах зүйлийг тусгана:
72.1.1.гишүүнээр элсүүлэхэд тавих
гишүүнчлэлийг түдгэлзүүлэх, гишүүнээс хасах журам;
72.1.2.гишүүд,
мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм;

тэдгээрийн

шаардлага,

ажилтнуудын

үйл

гишүүнчлэлийн
ажиллагаанд

хураамж,
баримтлах

72.1.3.гишүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих болон гомдол, маргааныг хянан
шийдвэрлэх журам;
72.1.4.өөрийгөө зохицуулах байгууллагын удирдлага, зохион байгуулалт, үйл
ажиллагааны журам;
72.1.5.гишүүдэд сургалт явуулах, мэргэшлийн ур чадварыг дээшл
үүлэхэд
чиглэсэн арга хэмжээ зохион байгуулах журам;
72.1.6.зах зээлийг урвуулан ашиглах, дотоод мэлээлэл ашиглан арилжаанд
оролцохоос урьдчилан сэргийлэх зэрэг шударга арилжааг дэмжих чиглэлээр авч хэрэгж
үүлэх
арга хэмжээ зохион байгуулах журам;
72.1.7.хууль тогтоомжид заасан бусад асуудал.
72.2.Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын дүрэм, журмыг бүх гишүүдийн хурлаар батлах
ба уг дүрэм, журмыг Хороонд бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болно.

72.3.Энэ хуулийн 72.2-т заасны дагуу хүчин төгөлдөр болсон дүрэм , журмыг гишүүд нь
заавал дагаж мөрдөнө.
73 дугаар зүйл.Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын удирдлага,
зохион байгуулалт
73.1.Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага болон
үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас бусад өөрийгөө зохицуулах байгууллагын эрх
барих дээд байгууллага нь бүх гишүүдийн хурал байна.
73.2.Бүх гишүүдийн хурал дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
оруулах;
батлах;

73.2.1.энэ хуулийн 72.1-д заасан дүрэм, журмыг батлах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт
73.2.2.байгууллагын үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэн

73.2.3.удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, чөлөөлөх, тэдгээрийн бүрэн эр хийн
хугацааг тогтоож, гишүүний үүрэгтэй нь холбогдуулан урамшуулал олгох эсэхийг шийдвэрлэх;
73.2.4.хяналтын өзвлөлийн гишүүдийг сонгох, чөлөөлөх, тэдгээрийн бүрэн
эрхийн хугацааг тогтоож, гиш
үүний үүрэгтэй нь холбогдуулан урамшуулал олгох эсэхийг
шийдвэрлэх;
тогтоох;

73.2.5.байгууллагын жилийн өсвийг
т
батлах, гишүүний хураамжийн хэмжээг
73.2.6.хууль тогтоомжид заасан бусад.

73.3.Бүх гишүүдийн ээлжит хурлыг жилд нэг удаа удирдах зөвлөл зарлан
хуралдуулах ба гишүүдийн арваас дээш хувь нь санал г аргаснаар, эсхүл удирдах зөвлөлийн
гишүүдийн олонхын санаачилгаар бүх гишүүдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулж болно.
73.4.Бүх гишүүдийн хурлын чөлөөт цагт өөрийгөө зохицуулах байгууллагын эрх
барих байгууллага нь есөөс доошгүй гишүүнээс б үрдсэн удирдах зөвлөл байна.
73.5.Удирдах зөвлөл дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

73.5.1.байгууллагын үйцэтгэх
г
удирдлагыг
томилох, чөлөөлөх, түүнд олгох
цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох, байгууллагын хэтийнүйлболон
ажиллагааны
төлөвлөгөөг батлах;
73.5.2.гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих;
73.5.3.бүх гишүүдийн хурлаас олгосон эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэр гаргах;
73.5.4.байгууллагын дүрэмд заасан бусад.
73.6.Гүйцэтгэх удирдлага нь жил тутам удирдах зөвлөлд ажлын тайлангаа
танилцуулж, бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцүүлнэ.

73.7.Гүйцэтгэх удирдлагыг ажлын үр дүнг харгалзан хугацаанаас нь өмнө
чөлөөлж болно.

74 дүгээр зүйл.Өөрийгөө зохицуулах байгууллага болон Хороо
хоорондын харилцаа
74.1.Өөрийгөө зохицуулах байгууллага нь түүний гишүүдээс хууль тогтоомж,
байгууллагын үрэм,
д
журмыг зөрчсөн талаар болон уг зөрчилтэй холбогдуул ан авч
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тухай Хороонд нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.
74.2.Хороо шаардлагатай гэж
үзвэл өөрийгөө зохицуулах байгууллага, түүний
гишүүдийн эрх ашигт хамааралтай аливаа асуудлаар шийдвэр гаргахаасаа өмнө өөрийгөө
зохицуулах байгууллагын болон бусад хөндлөнгийн шинжээчийн санал, дүгнэлтийг авч болно.
74.3.Өөрийгөө зохицуулах байгууллага нь дүрэм, журамд орсон өөрчлөлтийн
талаар тухай бүр Хороонд мэдэгдэж, бүртгүүлснээр тухайн өөрчлөлт нь хүчин төгөлдөр болно.
74.4.Хороо хууль тогтоомжтойөрчилдсөн
з
дүрэм, журмыг бүхэлд нь, эсхүл
тэдгээрийн зарим заалтыг өөрчлөх даалгавар өгч болно.
74.5.Хороо хууль тогтоомж, Хорооноос тогтоосон
үрэм,
д журамд зааснаас бусад
асуудлаар өөрийгөө зохицуулах байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцохыг
хориглоно.
75 дугаар зүйл.Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын үйл ажиллагаанд
тавих хяналт
75.1.Өөрийгөө зохицуулах байгууллага санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангаа
тогтоосон хугацаанд Хороонд ирүүлэх ба нийтэд мэдээлнэ.
75.2.Өөрийгөө зохицуулах байгууллагынүндсэн болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд
Хороо шалгалт хийнэ.
75.3.Өөрийгөө зохицуулах байгууллага нь Хорооноос томилогдон шалгалт хийж байгаа
этгээдэд шаардлагатай баримт, холбогдох тайлбарыг зохих журмын дагуу шуурхай гаргаж
өгөх
үүрэгтэй.
75.4.Өөрийгөө зохицуулах байгууллага, түүний эрх бүхий албан тушаалтан,
мэргэжилтэн нь энэ хууль, холбогдох үрэм,
д
журмыг зөрчсөн тохиолдолд Хороо дараах арга
хэмжээ авч, нийтэд мэдээлнэ:
75.4.1.анхааруулга хүргүүлэх;
75.4.2.даалгавар өгөх;
75.4.3.байгууллагын үйл ажиллагаанд зарим хязгаарлалт тогтоох;
75.4.4.бүртгэлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох;
75.4.5.хууль тогтоомжид заасан бусад хариуцлага ногдуулах.
75.5.Энэ хуулийн 75.4.1-75.4.3-т заасан арга хэмжээ авсан
өдрөөс хойш уг асуудлыг
удирдах зөвлөл, э схүл бүх гишүүдийн хурлаар 60 хоногийн дотор хэлэлцэн шийдвэрлэж,
Хороонд мэдэгдэнэ.

75.6.Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын бүрэн эрх дуусгавар болсон тохиолдолд түүний
гишүүдийг эрх бүхий бусад өөрийгөө зохицуулах байгууллагад шилжүүлэх бөгөөд өөрийгөө
зохицуулах байгууллагын гишүүнчлэлийг шилжүүлэхтэй холбогдсон журмыг Хороо батална.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ
ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ХОРИГЛОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Нэгдүгээр дэд бүлэг
Дотоод мэдээлэл эзэмшигчид хориглох үйл ажиллагаа
76 дугаар зүйл.Дотоод мэдээлэл
76.1.Тодорхой үнэт цаасны үнэ ханшид нөлөөлөх нийтийн хүртээл болоогүй мэдээллийг
дотоод мэдээлэл гэнэ.
76.2.Нийтэд нээлттэй мэдээлэлд үндэслэн хийсэн дүн шинжилгээ нь үнэт цаасны ханш,
арилжааны хэмжээнд мэдэгдэхүйц нөлөөлөх боломжтой байсан ч түүнийг дото од мэдээлэл гэж
үзэхгүй.

77 дугаар зүйл.Дотоод мэдээлэл эзэмшигч
77.1.Дараах этгээдийг дотоод мэдээлэл эзэмшигч гэж үзнэ:

77.1.1.үнэт цаас гаргагчийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, эрх бүхий албан
тушаалтан, ажилтан болон тэдгээрийн холбогдох этгээд;
77.1.2.албан үүргээ хэрэгжүүлэх, гэрээ, хэлцлийн бэлтгэл болон түүнийг
байгуулах, үйцэтгэх
г
үе шатанд дотоод мэдээллийг олж авсан этгээд болон тэдгээрийн
холбогдох этгээд.
77.2.Энэ хуулийн 77.1-д заасан этгээдийг уг мэдээллийг шууд болон шууд бусаар олж
авсан эсэхээс үл хамаарч дотоод мэдээлэл эзэмшигч гэж үзнэ.
78 дугаар зүйл.Дотоод мэдээлэл ашиглан арилжаанд оролцохыг
хориглох
78.1.Дотоод мэдээлэл эзэмшигчид дараах зүйлийг хориглоно:
78.1.1.уг мэдээллийн улмаас ханш, арилжааны хэмжээ нь хэлбэлзэх
үнэт цаас
болон түүнд суурилсан санхүүгийн хэрэгслийн арилжаанд оролцох;
78.1.2.уг мэдээллийг дотоод мэдээлэл гэдгийг мэдсэн эсэхээс
ү
л хамааран
ханш, арилжааны хэмжээ нь хэлбэлзэх
үнэт цаас, түүнд суурилсан санхүүгийн хэрэгслийн
арилжаанд оролцохыг бусдад санал болгох, ятгах;
78.1.3.албан тушаал, ажилүүргийн хувьд мэдээллийг нээлттэй болгох үүрэг
хүлээснээс бусад тохиолдолд бусдад дотоод мэдээллийг задруулах.
78.2.Дотоод мэдээлэл эзэмшигч, түүний холбогдох этгээд бүртгэлтэй үнэт цаас,
түүнд суурилсан санхүүгийн хэрэгслийн арилжаанд дотоод мэдээлэл ашиглан оролцсон бол
энэ хуулийн 78.1-д заасныг зөрчсөнд тооцно.

79 дүгээр зүйл.Дотоод мэдээллийг нийтэд мэдээлэх
79.1.Үнэт цаас гаргагч нь энэ хуулийн 76.1-д заасан дотоод мэдээллийг хөрөнгийн бирж,
Хорооноос тогтоосон журмын дагуу нийтэд мэдээлэх ба дотоод мэдээллийг нийтэд
мэдээлэхдээ Хороо болон үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдэгдэнэ.

79.2.Дотоод мэдээллийг дор дурдсан хэлбэрээр нийтэд мэдээлнэ:
79.2.1.үнэт цаас гаргагч, үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллага болон
Хорооны цахим хуудсаар;
79.2.2.Хорооноос тогтоосон журмын дагуу хэвлэн нийтлэх;
79.2.3.тухайн мэдээллийг сонирхогч этгээд саадг
үй авах боломжийг хангасан
бусад хэлбэрээр.
79.3.Энэ хуулийн 76.1-д заасан мэдээллийн жагсаалт, түүнийг мэдээлэх журмыг
Хороо тогтооно.
Хоёрдугаар дэд бүлэг
Зах зээлийг урвуулан ашиглах
80 дугаар зүйл.Зах зээлийг урвуулан ашиглахыг хориглох
80.1.Үнэт цаасны зах зээлд хуурамч арилжаа хийх, үнэт цаасны үнэ ханшийг
зохиомлоор тогтоох,үнэт цаасны зах зээлд оролцогч, харилцагчийг хууран мэхлэх замаар
арилжаанд оролцуулах, эсхүл оролцуулахгүй байх болон бусад арга хэлбэрээр үнэт цаасны зах
зээлийг урвуулан ашиглахыг хориглоно.
80.2.Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч, харилцагчийг төөрөгдүүлэх зорилгоор тодорхой
үнэт цаасны өмчлөгч нь өөрчлөгдөөгүй боловч арилжаа идэв хтэй явагдаж байгаа дүр үзүүлэн
хэлцэл хийх болонүгсэн хуйвалдах замаар тодорхой үнэт цаасыг худалдах, худалдан авах
үнийг ойролцоо түвшинд захиалах, хэлцэл хийхийг хуурамч арилжаа хийсэн гэж үзнэ.
80.3.Тодорхой үнэт цаасыг бусад этгээд худалдан авах, худалдан авахг
үй байх,
захиалах, захиалахг
үй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор ханшийг өсгөх, бууруулах,
тодорхой түвшинд барихад чиглэсэн хоёр ба түүнээс дээш хэлцэл хийсэн бол үнэт цаасны үнэ
ханшийг зохиомлоор тогтоосон гэж үзнэ.
80.4.Дараах үйлдэл, эс үйлдэхүйг үнэт цаасны зах зээлд оролцогч, харилцагчийг
арилжаанд оролцуулах, эсхүл оролцуулахгүй байх зорилгоор хууран мэхэлсэн гэж үзнэ:
80.4.1.бодит бус, өөрөгдүүлсэн,
т
эсхүл хуурамч мэдэгдэл, амлалт, таамаг
гаргах, нийтлэх, чухал үйл баримтыг нуун дарагдуулсан;
80.4.2.бодит үйл баримтын талаар худал мэдэгдэл хийх замаар хэлцлийн нөгөө
талыг төөрөгдүүлсэн;
80.4.3.тодорхой арга, хэрэгсэл, тоног өхөөрөмж
т
ашиглан хэлцлийн нөгөө тал
болох этгээдийг төөрөгдүүлсэн.
80.5.Энэ хуулийн 80 дугаарүйлд
з
заасан “үнэ т цаас” гэдэгтүнэт цаас болон түүнд
суурилсан үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийг хамааруулна.

81 дүгээр зүйл.Хохирлыг нөхөн төлөх үүрэг

81.1.Дотоод мэдээллийг ашиглан үнэт цаасны арилжаанд оролцсон, дотоод мэдээллийг
зохих журмын дагуу нийтэд мэдээлээг
үй, зах зээлийг урвуулан ашигласны улмаас бусдад
учруулсан хохирлыг буруутай этгээд нөхөн төлөх үүрэгтэй.
81.2.Дотоод мэдээллийг ашиглаж, эсхүл зах зээлийг урвуулан ашиглаж олсон орлого,
ашгийг Иргэний хуульд заасны дагуу нэхэмжилж болно.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ
82 дугаар зүйл.Мэдээлэл шаардах
82.1.Хороо бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, эсхүл гадаад улсын эрх бүх ий зохицуулагч
байгууллага болон олон улсын байгууллагын
үсэлтэд
х
заасан шаардлагатай мэдээллийг
тогтоосон хугацаанд, шаардсан хэлбэрээр баталгаажуулж ир
үүлэхийг зохицуулалттай этгээд,
үнэт цаас гаргагч, тэдгээрийн холбогдох этгээд болон тухайн нөхцөл байдалтай холбоотой
аливаа этгээдээс бичгээр шаардаж болно.
82.2.Энэ хуулийн 82.1-д заасан этгээд нь уг мэдээллийг ирүүлэх үүрэгтэй.
82.3.Банк нь хувьцаат компани, эсх
үл зохицуулалттай этгээдийн холбогдох этгээд бол
тухайн банкинд энэ хуулийн 82.1, 82.2 дахь хэсгийн заалт нэг адил хамаарна.
82.4.Энэ хуулийн 82 дугаарүйлд
з
заасан мэдээлэл шаардахтай холбогдох асуудлыг
бусад хуульд өөрөөр заасан бол энэ хуулийн заалтыг дагаж мөрдөнө.
82.5.Энэ хуулийн 82.1-д заасан эрх хэмжээний үрээнд
х
олж авсан баримт, материал ,
мэдээллийг Хорооны зөвшөөрөлгүйгээр аливаа этгээдэд мэдээлэх, шилжүүлэхийг хориглоно.
83 дугаар зүйл.Байнгын хяналт
83.1.Хороо зохицуулалттай этгээд нь энэ хууль,үүнд
т нийцүүлэн Хорооноос гаргасан
дүрэм, журам, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд байнгын хяналт
тавина.
83.2.Зохицуулалттай этгээд
хугацаанд гаргаж өгөх үүрэгтэй.

Хорооны

шаардсан

баримт,

материалыг

тогтоосон

83.3.Банк нь хувьцаат компани бол түүнд энэ хуулийн 83.1, 83.2 дахь хэсгийн заалт нэг
адил хамаарна.
83.4.Банк нь зохицуулалттай этгээдийн нэгдлийн гиш
үүн бол Хороо энэ хуулийн 83.1,
83.2-т заасан үрэн
б
эрхээ хэрэгжүүлэхээс өмнө Монголбанкинд мэдэгдэн дангаараа буюу
хамтарсан хяналт шалгалт явуулна.
84 дүгээр зүйл.Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаанд
хийх шалгалт

84.1.Хороо энэ хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, тэдгээрт нийц
үүлэн гаргасан
дүрэм, журмыг зохицуулалттай этгээд болон үнэт цаас гаргагч биелүүлж байгаа эсэхэд шалгалт
хийнэ.
84.2.Хороо шаардлагатай гэж үзвэл өөрийн санаачилгаар болон иргэд, хуулийн этгээд
болон гадаад улсын эрх бүхий зохицуулагч байгууллагаас ирүүлсэн мэдээлэл, хүсэлтийн дагуу
зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаанд хэдийд ч шалгалт хийж болно.
84.3.Банк нь хувьцаат компани бол түүнд энэ хуулийн 84.1, 84.2 дахь хэсгийн заалт нэг
адил хамаарна.
84.4.Банк нь зохицуулалттай этгээдийн нэгдлийн гиш
үүн бол Хороо энэ хуулийн 84.1,
84.2-т заасан үбрэн эрхээ хэрэгжүүлэхээс өмнө Монголбанкинд мэдэгдэн дангаараа, эсхүл
хамтарсан хяналт шалгалт хийж болно.
85 дугаар зүйл.Хорооны улсын байцаагчийн бүрэн эрх
85.1.Хорооны улсын байцаагч дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
85.1.1.үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомж болон түүнд үндэслэсэн
нийтээр дагаж мөрдөхөөр тогтоосон журмын биелэлтэд хяналт тавих, шаардлагатай асуудлыг
Хорооны хуралдаанд хэлэлцүүлэхээр оруулах;
85.1.2.хяналт шалгалтын ажилд шаардлагатай мэдээ, судалгаа, тайлбар,
тодорхойлолт, бусад баримт бичгийг холбогдохүнэт цаас гаргагч, зохицуулалттай этгээд болон
тэдгээрийн холбогдох этгээдээс үнэ төлбөргүй гаргуулан авах, тайлбар авах;
85.1.3.үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн гэж үзсэн,
эсхүл зөрчсөн нь тогтоогдсон бол тухайн үнэт цаасны арилжааг түр зогсоох, үнэт цаасыг
тусгаарлах;
85.1.4.хяналт шалгалтын үнг
д үндэслэн акт тогтоох, түүний гүйцэтгэлийг
хангуулах, илэрсэн өрчлийг
з
арилгуулах талаар хугацаатай үүрэг, албан шаардлага өгч,
биелэлтийг хангуулах;
85.1.5.энэ хуулийн 85.1.4-т заасан үүрэг, албан шаардлагыг биелүүлээгүй, эсхүл
хяналт шалгалтын явцад хууль тогтоомжийг ноцтой зөрчсөн буюу зөрчиж болох нь зохих ёсоор
нотлогдсон тохиолдолд зохицуулалттай этгээд болон
үнэт цаас гаргагчид хуульд заасан
хариуцлага хүлээлгэх, үйл ажиллагааг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн түр зогсоох, энэ тух ай нийтэд
мэдээлэх, шаардлагатай гэжүзвэл тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох саналыг
Хороонд оруулж шийдвэрлүүлэх;
85.1.6.үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжийг зөрчихөөр завдаж
байгааг баримтаар нотолсон, эсхүл зөрчлийг тогтоосон т охиолдолд уг этгээдийнүнэт цаасны
төвлөрсөн хадгаламж дахь дансаар хийгдэх гүйлгээг түр зогсоох;
85.1.7.зохицуулалттай этгээдийн хувьцааны хяналтын багцыг эзэмшиж байсан
буюу эзэмшиж байгаа этгээдийн, эсх
үл зохицуулалттай этгээд болон тэдгээрийн холбогдох
этгээдийн байранд ажлын цагаар саадгүй нэвтрэх;
85.1.8.холбогдох баримт бичгийн хуулбарыг үнэ төлбөргүй гаргуулан авах;
85.1.9.шалгалттай холбоотой асуулт тавьж, хариулт авах;
85.1.10.шалгалтаар илэрсэн өрчил
з
нь гэмт хэргийн шинжтэй бол холбогдох
баримт бичгийг эрх бүхий байгууллагад шилжүүлэх;

85.1.11.хууль тогтоомжийг чанд сахих, хөндлөнгийн нөлөөнд үл автах, төр, үнэт
цаасны зах зээлийн оролцогч, тэдгээрийн холбогдох этгээд, харилцагчийн хууль ёсны ашиг
сонирхол, нэр төрийг хүндэтгэх, өөртэйгээ болон г эр бүлийн гишүүн, садан, төрлийн хүмүүст
холбогдох асуудлыг шалгахаас татгалзах, хяналт шалгалтыг бүрэн гүйцэд хийх;
85.1.12.хийсэн хяналт шалгалт, гаргасанүгнэлт,
д
бичсэн танилцуулга, албан
шаардлага, тоо, баримтын үндэслэл, нотолгооны үнэн зөвийг бүрэн хариуцах;
85.1.13.хуульд заасны дагуу захиргааны шийтгэл ногдуулах;
85.1.14.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх;
85.2.Хорооны улсын ер
өнхий байцаагч, улсын ахлах байцаагч энэ хуулийн 85.1 -д
заасан нийтлэг бүрэн эрхээс гадна дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
85.2.1.холбогдох
байгууллагатай
тохиролцон
зохих
мэргэжлийн
байгууллагыг хяналт, шалгалтын ажилд татан оролцуулах, шаардлагатай асуудлыг магадлах
зорилгоор магадлан шинжилгээг гүйцэтгүүлэх;
85.2.2.үнэт цаас гаргагч, зохицуулалттай этгээд болон тэдгээрийн холбогдох
этгээдийн ө
хрөнгө оруулагч, харилцагчид учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх асуудлыг
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлүүлэх;
85.2.3.энэ хуулийн 85.1.4-т заасан шийдвэрийг биел
үүлээгүй тохиолдолд
хуульд өөрөөр заагаагү й бол улсын байцаагчийн шийдвэрийг шүүхээр баталгаажуулан албадан
гүйцэтгүүлэх, эсхүл тухайн үнэт цаас гаргагчийн холбогдох үйлдвэрлэл, үйлчилгээг бүрмөсөн
зогсоох тухай санал, дүгнэлтээ холбогдох байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх;
85.2.4.зохицуулалттай этгээдийг татан буулгах нь харилцагчийн эрх ашигт
нийцнэ гэж Хороо
үзвэл холбогдох хуульд заасны дагуу түүнийг татан буулгах шийдвэр
гаргуулах нэхэмжлэлийг шүүхэд гаргах;
батлах;

85.2.5.төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын удирдамжийг
85.2.6.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

85.3.Хянан шалгагч нь хяналт шалгалтын удирдамжийн дагуу шалгалт хийх
өгөөдб
удирдамжийг зохицуулалттай этгээд болон үнэт цаас гаргагчид урьдчилан танилцуулна.
85.4.Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хоёр жилд нэгээс доошгүй удаа зохицуулалттай
этгээд, үнэт цаас гаргагчийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд саад болохгүйгээр зохион
байгуулна.
85.5.Хяналт шалгалттай холбогдох мэдээлэл бүхий баримт бичгийг эзэмшиж байгаа гэж
улсын байцаагч үзсэн этгээд нь тухайн баримт бичгийг улсын байцаагчийн шаардсан хугацаа,
хэлбэрээр гаргажөгөх, нэмэлт тайлбар, тодруулга өгөх зэрэг бусад хэлбэрээр туслалцаа
үзүүлэх үүрэгтэй.
85.6.Хорооны улсын байцаагчөрийн
т
албаны тухай хууль тогтоомж болон Төрийн
хяналт шалгалтын тухай хуульд заасан улсын байцаагчийн үрэн
б
эрхээ хэрэгжүүлэх
баталгаагаар хангагдана.
86 дугаар зүйл.Хяналт шалгалтад саад учруулахыг хориглох
86.1.Энэ хуулийн 83, 84 д
үгээр зүйлд заасан хяналт шалгалтад дараах байдлаар саад
учруулахыг хориглоно:

86.1.1.хяналт шалгалтаас зайлсхийх;
86.1.2.хянан шалгагчийнүйл ажиллагаанд саад учруулах, гаргах дүгнэлт,
шийдвэрт нөлөөлөхийг оролдох;
86.1.3.шалгалттай холбогдолтой баримт бичгийг өгөхөөс
гаргаж
үндэслэлгүйгээр татгалзах, түр хугацаагаар хүлээлгэн өгөхөөс татгалзах, гэмтээх, засварлах,
устгах, зайлсхийх, хуурамчаар үйлдэх;
86.1.4.бусад.
86.2.Энэ хуулийн 86.1-д заасанөхцөл
н
байдал тогтоогдвол Хороо
зохицуулалттай этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үндэслэл болно.

тухайн

87 дугаар зүйл.Онцгой нөхцөл байдал үүсэх
87.1.Дараах тохиолдолд онцгой нөхцөл байдал үүссэн гэж үзнэ:
87.1.1.зохицуулалттай этгээдтэй холбоотой дампуурлын хэрэгүүссэн;
87.1.2.зохицуулалттай этгээдийг татан буулгаж болзошг
үй нөхцөл байдал

болсон;

87.1.3.зохицуулалттай этгээдийг хуульд заасан
үндэслэлээр эрх бүхий
байгууллага өөрчлөн байгуулахаар шийдвэрлэсэн.
87.2.Хороо энэ хуулийн 87.1-д заасан онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд дараах
арга хэмжээг нэн даруй авна:
87.2.1.зохицуулалттай этгээдийн хөрөнгийг харилцагчийн шаардлагыг бүрэн
хангах хүртэл түүний санхүүгийн тайлан, тэнцлээс тусгаарлах;
авагчийг томилох;

87.2.2.төлбөрийн чадваргүй болсон зохицуулалттай этгээдэд эрх хүлээн

87.2.3.зохицуулалттай этгээдийн удирдлагыг өөрчлөх, удирдлагаас гаргасан
шийдвэрийг үхчингүй болгох, мөнгөн болон бусад хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхийг
хязгаарлах;
87.2.4.зохицуулалттай этгээдийнүйл ажиллагаа эрхлэхийг хэсэгчлэн болон
бүхэлд нь хязгаарлах, зогсоох.
87.3.Зохицуулалттай этгээд нь харилцагчийн
өрөнгийг
х
хамгаалахад шаардлагатай
холбогдох бүх данс, баримт, материалын эхийг эрх хүлээн авагчид шилжүүлэх үүрэгтэй.
87.4.Эрх хүлээн авагч дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
87.4.1.харилцагчийг бусад зохицуулалттай этгээдэд шилжүүлэх саналыг
Хороонд танилцуулах;
87.4.2.биелээгүй захиалгын гэрээг цуцлах;
87.4.3.зохицуулалттай этгээдийн байгуулсанөдөлмөрийн
х
болон бусад
гэрээг цуцлах, шаардлагатай ажилтан авч ажиллуулах;
87.4.4.шаардлагатай гэж үзсэн мэдээлл ийг нийтэд мэдээлэх.

87.5.Энэ хуулийн 87.4.1-д заасны дагуу эрх хүлээн авагчийн гаргасан саналыг үндэслэн
Хороо шийдвэр гаргана.
87.6.Энэ хуулийн 87 дугаарүйлийн
з
зохицуулалт нь энэ хуулийн 24.1.15
заасан үйл ажиллагааг эрхлэх этгээдэд хамаарахгүй.

-24.1.17-д

87.7.Энэ хуулийн 87 дугаарүйлд
з
заасныг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон тусгай журмыг
Хороо батална.

ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ
88 дугаар зүйл.Маргаан таслах зөвлөл

88.1.Хороо нь зохицуулалттай этгээд,
үнэт
цаас гаргагч,өрөнгө
х
оруулагч,
харилцагчийн хооронд гарсан маргааныг хянан шийдвэрлэхүхий
эрх Маргаан
б
таслах
зөвлөлтэй байх бөгөөд уг зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааны журмыг Хороо батална.
88.2.Маргаан таслах зөвлөл маргааны талаарх хүсэлтийг хүлээн авч шалгаад, түүнтэй
холбогдох шийдвэрийн талаарх саналаа Хорооны хуралдаанд танилцуулах
өгөөдб Хороо
дараах шийдвэрийн аль нэгийг гаргана:
88.2.1.саналыг хэвээр батлах;
88.2.2.саналыг өөрчлөх;
88.2.3.саналыг дахин хянуулахаар Маргаан таслах зөвлөлд буцаах.
89 дүгээр зүйл.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомж
зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага
89.1.Хорооны хянан шалгагчүнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомж өрчсөн
з
этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол дор дурдсан захиргааны шийтгэл ногдуулна:
89.1.1.зохицуулалттай этгээдийн эрхлэх
үйл ажиллагааг Хорооноос олгосон
тусгай зөвшөөрөл, бүртгэл, эрхгүйгээр эрхэлсэн бол тухайн үйл а жиллагаанаас олсон орлогыг
хурааж, хуулийн этгээдийг нэг сарын өдөлмөрийн
х
хөлсний доод хэмжээг нэг зуугаас нэг зуун
тавь дахин нэмэгд
үүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, эрх бүхий албан тушаалтныг нэг
сарын өхдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тавиас дал дах ин нэмэгд
үүлсэнтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгох;
89.1.2.энэ хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг зөрчиж нийтэд үнэт цаас
гаргах танилцуулгад дутуу, худал, ө
т өрөгдүүлсэн мэдээлэл тусгаж нийтэд танилцуулсан, худал
амлалт өгсөн, үнэт цаасны танилцуу лгад Хорооны өвшөөрөлгүйгээр
з
аливаа өөрчлөлт
оруулсан, энэ хуулийн 11.2, 11.7-т заасан журмыг ө
з рчиж Хороонд бүртгүүлээгүй үнэт цаасыг
нийтэд танилцуулсан, уг
үнэт цаасны талаар аливаа зар сурталчилгаа явуулсан, эсхүл
санхүүжилт татах зорилгоор бусад төрлийн мэдээллийг нийтэд нээлттэй зарласан бол хуулийн
этгээдийг нэг сарын өдөлмөрийн
х
хөлсний доод хэмжээг хоёр зуугаас хоёр зуун тавь дахин
нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, эрх бүхий албан тушаалтныг нэг сарын
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэг зуугаас нэг зуун тавь дахин нэмэгд
үүлсэнтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр, түүнд андеррайтерийн үйлчилгээ үзүүлсэн зохицуулалттай этгээдийг нэг

сарын өхдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тавиас дал дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгох;
89.1.3.энэ хуулийн 13-15 дугаар зүйлд заасан хадгаламжийн бичиг гаргахтай
холбогдсон журмыг зөрчсөн хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг
гурван зуугаас гурван зуун тавь дахин нэмэгд
үүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, эрх бүхий
албан тушаалтныг нэг сарын өдөлмөрийн
х
хөлсний доод хэмжээг нэг зуун тавиас хоёр зуу
дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох;
89.1.4.энэ хуульд заасан брокер, дилер, андеррайтерийн
үйл ажиллагааны
журам зөрчсөн хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэг зуугаас нэг
зуун тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, эрх бүхий албан тушаалтныг нэг
сарын өхдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тавиас дал дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгох;
89.1.5.энэ хуулийн 6.5, 9.3, 9.4, 9.11, 11.10, 12.3, 12.4, 12.9 17.3,
21.3, 23.3, 24.5, 24.8, 31.3, 38.6, 38.8, 42.7, 42.12, 42.15, 42.16, 44.5, 45.6, 45.8, 46.3, 46.6, 47.2,
47.3, 47.5, 47.7, 51.2-т заасан журамөрчсөн
з
хуулийн этгээдийг нэг са рын хөдөлмөрийн
хөлсний доод хэмжээг нэг зуугаас нэг зуун тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний
төгрөгөөр, эрх бүхий албан тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тавиас
жар дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох;
89.1.6.энэ хуулийн 20 дугаар зүйлд заасан үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг
хэрэгжүүлээгүй үнэт цаас гаргагч хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод
хэмжээг тавиас дал дахин нэмэгд
үүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, эрх бүхий албан
тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хориос дөч дахин нэмэгдүүлсэнтэй
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох;
89.1.7.энэ хуулийн 22.2-22.4, 52.1, 52.2, 53.1-53.3, 54.1, 54.2, 55.1, 56-58 дугаар
зүйл, 70.2, 70.3, 74.1, 75.1, 75.3-75.5, 81.1, 82.2, 82.5, 85.5, 86.1, 87.3-т заасан мэдээлэл,
мэдэгдлийг зохих журмын дагуу холбогдох этгээдэд гаргажөгөөгүй хуулийн этгээд болон түүний
холбогдох этгээдийг нэг сарын өдөлмөрийн
х
хөлсний доод хэмжээг нэг зуун хориос нэг зуун
тавь дахин нэмэгд
үүлсэнтэй тэнцэх хэ мжээний төгрөгөөр, эрх бүхий албан тушаалтныг нэг
сарын ө
хдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тавиас жар дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгох;
89.1.8.энэ хуулийн 78.1, 79.1, 79.2, 80.1-д заасныг зөрчсөн хуулийн этгээдийг нэг
сарын өдөлмөрий
х
н өлсний
х
доод хэмжээг дөрвөн зуугаас дөрвөн зуун тавь дахин
нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, эрх бүхий албан тушаалтныг нэг сарын
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэг зуугаас нэг зуун тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгох;
89.1.9.энэ хуулийн 49.1, 62.2, 66.4, 68.3-т заасныг зөрчсөн хуулийн этгээдийг нэг
сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэг зуугаас нэг зуун гуч дахин нэмэгдүүлсэнтэй
тэнцэх хэмжээний ө
т грөгөөр, эрх бүхий албан тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний
доод хэмжээг дөчөөс жар дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох;
89.1.10.энэ хуулийн 60.1, 82.1, 83.2-т заасан мэдээллийг гаргаж
өгөхөөс
санаатайгаар зайлсхийсэн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэг зуугаас
нэг зуун гуч дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, эрх бүхий албан тушаалтныг
нэг сарын өдөлмөрийн
х
хөлсний доод хэмжээг дөчөөс жар дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгох.
89.2.Зохицуулалттай этгээдийн хууль өрчиж
з
олсон орлогыг хурааж, зөрчлийг
шалгахтай холбогдон Хорооноос гарсан зардлыг уг этгээдээр нөхөн төлүүлнэ.
89.3.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомж зөрчиж бусдад учруулсан хохирол,
үндэслэлгүйгээр олж авсан эд хөрөнгийг Иргэний хуульд заасан журмын дагуу нөхөн төлүүлнэ.

89.4.Энэ хуульд заасан захиргааны хариуцлагад тооцохөөн
х хэлэлцэх хугацаа гурван
жил байх б
өгөөд Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд заасан захиргааны зөрчлийн хөөн
хэлэлцэх хугацаа энэ хуульд хамаарахгүй.
89.5.Энэ хуулийн 89.1-д заасан торгуулыг үндэслэлгүй ногдуулсан гэж үзвэл захиргааны
болон шүүхийн журмаар гомдол гаргаж болно.
90 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох
90.1.Энэ хуулийг 2014 оны 01 дүгээр сарын 01 -ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА

З.ЭНХБОЛД

@a@a[1]@b@b Монгол Улсын Үндсэн хууль “Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 1992 оны 1
дугаарт нийтлэгдсэн.
@a@a[2]@b@b Иргэний хууль “Төрийнх мэдээлэл” эмхтгэлийн 2002 оны 7 дугаарт
нийтлэгдсэн
@a@a[3]@b@b Компанийн тухай хууль “Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 2011 оны 42
дугаарт нийтлэгдсэн.
@a@a[4]@b@b Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль - "Төрийн мэдээлэл"
эмхтгэлийн 2002 оны 4 дугаарт нийтлэгдсэн.

